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ÖZET 
 

Yüksek Lisans Tezi 
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Fen Bilimleri Enstitüsü 
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 

 
Danışman: Doç. Dr. Köksal DEMİR 

 
Bu çalışma; ring (yüzük) kültüründe farklı katı ortamların lale soğanı oluşumu ve 
özelliklerine etkilerini belirlemek amacıyla 2005–2006 Ekim-Temmuz ayları arasında 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü serasında yürütülmüştür. 
Denemede bitkisel materyal olarak Queen of Night ve Negrita lale çeşitleri, yetiştirme 
ortamları olarak bims, perlit, kum, kokopit ve torf kullanılmıştır. Yetiştiricilik, taban 
kısımları çıkartılmış 3 lt hacme sahip plastik saksılarda yapılmıştır. Araştırmada farklı katı 
ortamların lalelerde bitki boyu (cm), ana soğanda boy, ana soğanda ağırlık (g), kardeş 
soğan sayısı (ana soğan dahil) üzerine istatistiki olarak önemli etkide bulunduğu ve 
ortamlarla çeşitler arasında interaksiyon çıktığı anlaşılmıştır. Yaprak sayısı, ana soğan çapı 
ve toplam soğan ağırlığı ile ortamlar arasında istatistiki olarak önemli bir farklılık 
olmamasına rağmen çeşitler arasında önemli düzeyde farklılık oluşmuştur. Araştırma 
sonucunda lale soğanı üretiminde topraksız tarım tekniğinin uygulanabilirliği ve buna 
ilişkin sonuçlar ortaya konulmuştur. 
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Master Thesis 
 

THE EFFECTS OF DIFFERENT AGGREGATES ON THE FORMATION AND 
CHARACTERISTICS OF TULIP BULB AT THE RING CULTURE 
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This study was carried out between October 2005-July 2006 in greenhouse at Ankara 
University Faculty of Agriculture Department of Horticulture in order to determine the 
effects of different aggregates on the formation and characteristics of tulip bulb at the ring 
culture. Queen of Night and Negrita tulip species were used as plant material and bims, 
perlite, sand, cocopeat and turf were filled into 3 liter volume of pots, base parts of which 
were cut out, have been used for growing. Study has shown that different aggregates had 
statistically important  effect on plant height (cm), primary  bulb height (cm),  primary  
bulb weight (g), secondary bulb number (including primary bulb) and it has been found out 
that there is an  interaction between aggregates and species.  Although there has been 
statistically insignificant difference between different aggregates for leaf number, primary 
bulb circumference and total bulb weight, an important difference has been measured 
among the species. Finally, it has been found out that soilless agriculture techniques can be 
applied for tulip production, and results supporting this argument have been determined.  
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1. GİRİŞ 

 

Dünya’da süs bitkileri üretimi ve ticareti önemli ölçüde değer bulmaktadır. Çiçek ve 

sevgisi, her zaman güzellik, sevgi ve dostluğun ifadesi olmuştur. İnsanlar çiçekleri 

yetiştirirken günlük sorunlardan uzaklaşır ve stres atarlar. Günümüzde çiçek artık 

sadece süs amaçlı değil, aynı zamanda para kazandıran, gelir getiren bir tarım faaliyeti 

haline gelmiştir. Bu kaynağın farkında olan ülkeler süs bitkileri üretiminden önemli 

ekonomik getiriler elde etmektedirler. Süs bitkileri sektörü günümüzde çoğu ülkenin 

önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir. Özellikle kesme çiçek sektöründe Hindistan, 

Japonya, ABD, Meksika, Hollanda gibi ülkeler yetiştiricilik yapılan alan bakımından ilk 

beş sırayı alan ülke konumundadırlar. Ülkemiz ise yetiştiricilik yapılan alan bakımından 

dünyada 12. sırada bulunmaktadır (Demir 2003). 

 

Türkiye’de de süs bitkisi üretimi ve ticareti son 20 yıl içinde, hızlı gelişim göstermiştir. 

Süs bitkisi ihracatı 17–19 milyon doları, süs bitkisi üretiminde oluşan toplam değer ise 

80 milyon doları aşmıştır.  Bu değerin yarıya yakını kesme çiçek üretimine, diğer yarısı 

da iç ve dış mekân süs bitkisi üretimine ait olmaktadır. Türkiye’de 7000'e yakın çiçek 

üreticisi ve 10 bini aşan çiçekçi esnafı bulunmaktadır (Anonim 2007). 

 

Ülkemiz süs bitkileri işletmelerinde yaygın olan işletme şekli küçük aile işletmeleridir 

ancak, ihracata yönelik büyük işletmeler de son yıllarda hızla artış göstermiştir. 

Günümüzde aile işletmelerinin yapısı değişmekte olup; daha fazla yatırım, alt yapı ve 

teknik bilgilere dayalı işletme olmaya yönelik gelişmeler görülmektedir.   Süs bitkileri 

üreticileri 50 yılı aşan süredir örgütlenmiş ve ürünlerini çiçekçilik kooperatifleri 

aracılığı ile pazarlamaktadırlar. Özellikle Yalova, Antalya ve İzmir’den ihraç edilen 

Türk çiçekleri, kalitesi ile Dünya’da aranan çiçekler arasında yer almıştır. Çünkü 

Türkiye iklim ve toprak yapısı bakımından çiçek yetiştiriciliğine en uygun ülkelerden 

birisidir. 

 

Doğada bulunan veya tarla ve seralarda yetiştirilebilen bütün bitkiler değişik yerlerde ve 

değişik amaçlar için süs bitkisi olarak kullanılabilmektedir. Süs bitkilerini, kesme 
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çiçekler, iç mekân süs bitkileri, dış mekân süs bitkileri ve doğal çiçek soğanlı bitkileri 

olmak üzere dört ana gruba ayırmak mümkündür.  

 

Monokotiledonlar sınıfı, Liliiflorae (liliales) takımı, Liliaceae familyasından Tulipa 

gesneriana tür adına sahip lale, sert kahverengi bir kabukla örtülü armudi formlu çiçek 

soğanı olan ve gerçek soğanlı bitkiler grubunda yer alan bir süs bitkisidir. Soğanlı 

kesme çiçekler ülkemizde yetiştiriciliği yapılan önemli türler arasında yer almaktadır. 

Birçok soğanlı kesme çiçeğin ana vatanı olarak bilinen Türkiye’de kesme çiçek amaçlı 

kullanılan soğanlı süs bitkilerinin soğanlarının üretimine yönelik olarak yok denebilecek 

kadar az sayıda üretici ve girişimci bulunmaktadır. Genellikle yurt dışından ve özellikle 

de Hollanda’dan soğanlar ithal edilmektedir.  

 

Lale dünya genelinde en büyük geofit bitkiler grubunu temsil etmektedir. Hollanda 

10.000 hektar alanda lale yetiştiriciliği yapmakta olup, ürettiği soğanların %76’sını 

ihraç etmekte ve bu değerin yıllık 7 milyar soğana karşılık geldiği bildirilmektedir 

(Armstrong 2002). 

 

Lale soğanı üretimi Ülkemizde Konya İlimizin Çumra İlçesinde özel bir firma 

tarafından 125 da alanda 10 milyon adet/yıl olarak yapılmaktadır (Anonim 2006a). Bu 

değer Hollanda’da üretim yapılan alan ve soğan miktarı ile kıyaslandığında çok küçük 

kalmaktadır.    

 

Artan nüfus, gelişen sanayi ve teknoloji insanların alım gücünü arttırdığı gibi insanların 

ihtiyaçlarını da artırmakta ancak buna paralel olarak tarım alanları olumsuz 

etkilenmekte ve gıda sıkıntısı ortaya çıkmaktadır. Tarım alanlarının çok kıymetli bir 

hale geldiği günümüzde topraksız tarım teknikleri ortaya çıkmıştır. 

 

Topraksız tarım çevreye daha duyarlı bir tarım yöntemi olup toprak kaynaklı birçok 

olumsuz etmeni kontrol altına almasını sağlayabilmektedir. Ayrıca tarımsal açıdan 

kullanılamayacak kadar kötü alanların topraksız tarım yöntemiyle tarıma açılması 

mümkün hale gelebilmektedir.  
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Topraksız tarım uygulamaları son yıllarda süs bitkileri yetiştiriciliğinde de çok önemli 

bir artış göstermiştir. Yapılan tez çalışmasının araştırma konusu olan lalede ise katı 

ortam kültüründe yapılan çalışmalar yok denecek kadar az bulunmaktadır. 

 

Ülkemizde ithal lale soğanı ile yetiştiricilik söz konusu olup, lale soğanı üretimine ve 

çeşit ıslahına yönelik çalışmalar da yok denecek kadar azdır. Her ne kadar birkaç 

yetiştirici çok sınırlı sayıda ve dışa bağımlı olarak lale soğanı üretimi yapmakta ise de 

teknik bilgi ve donanım konusunda eksik kalmaktadırlar. Bu da beraberinde sağlıksız 

bir yetiştiriciliği getirebilmektedir. 

 

Son yıllarda ülkemizde soğanlı süs bitkilerinin üretimi ile ilgili yapılan bilimsel 

çalışmalar hız kazanmıştır. Bu bilimsel çalışmalar neticesinde birçok soğanlı bitkinin, 

anavatanı olan Türkiye’de kültüre alımının yaygınlaşması, üretiminin, tüketiminin 

artırılması ve ihracatının yapılması mümkün olabilecektir.  

 

Diğer bitkisel üretimde olduğu gibi lale soğanı üretiminde de toprak kaynaklı çeşitli 

hastalık etmenleri nedeniyle ekim nöbeti uygulaması zorunlu olmaktadır. Bu da 

ekonomik anlamda yetiştiricilik için uygun ve büyük tarım alanlarına ve işgücüne 

gereksinim duyulmasına sebep olmaktadır. Araştırma, toprak kökenli oluşan 

olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek amacıyla, lale soğanlarının, topraksız tarım 

yöntemlerinden ring (yüzük) kültüründe farklı katı ortamlarda en ideal gelişimlerini 

tespit edebilmek amacıyla yürütülmüştür.        
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2. KURAMSAL TEMELLER 

 

2.1 Lale Üretimi 

 

Uzun ıslah döngüsü ve vejetasyon periyodu, lalelerin (Tulipa spp.) ıslahında önemli 

sınırlayıcı faktörlerdir ve araştırma programlarında öncelikli olarak soğan üretimi, 

erkencilik, hastalıklara dayanım gibi özellikleri için etkili ön seleksiyon metotlarının 

geliştirilmesi amaçlanmalıdır (Van Eijk 1975). 

 

Belirli bir soğan çeşidinin  çoğaltılması amacıyla yapay teknikler de kullanılmalıdır. 

Bunun nedeni, soğanlı türlerde büyümedeki doğal artışın yavaş olmasından 

kaynaklanmaktadır. Küçük soğancıkların elde edilebilmesi, çiçeklenmeden hemen önce 

uygun bitkide tomurcuk seyreltmesi, yapılması gereken önemli bir uygulama olarak 

göze çarpmaktadır (Beazley 1979). 

 

Farklı renklerde çiçekleri ile çok gösterişli bir süs bitkisi olan lale, Anadolu’nun dağlık 

bölgeleri, Kafkasya, Himalaya’ların 4000 m’ye kadar olan yüksekliklerinde, yazın kuru 

sıcak, kışın nemli ve soğuk geçen iklime sahip bölgelerinde doğal olarak yetişmektedir. 

Lale soğanı üretiminde ve uygulamalarda düşük sıcaklıklar çiçek kalitesi ve özellikleri 

üzerinde çok etkili olmaktadır. Anavatanı, ülkemizin de yer aldığı Batı Asya olup, ilk 

kültüre alınan yerin ülkemiz olduğu belirtilmektedir (Talia and Stellacci 1979, Pavord 

1999). 

 

Açıkta lale soğanı üretiminde verimi arttırmak önemli bir sorundur. Verim ve kaliteyi 

artırmak için hazırlanan yataklarda üretimde başarılı sonuçlar alınmaktadır (Rasmussen 

1980). 

 

Lale, diğer bazı soğanlı süs bitkileri gibi büyüme devrelerinde ortam koşullarından 

fazlaca etkilenmekte ve söküm sonucu büyüme durmasına karşın, iç gelişme devam 

etmekte bu gelişme 7 büyüme aşamasından oluşmaktadır. Lalede yetiştirme koşulları 

lale soğanı ve çiçeği üretiminde çok etkili olmaktadır (Atay 1982). 

 



 5 

Osmanlı imparatorluğu döneminde lale yetiştiriciliği XVIII. yüzyılın başlarında doruk 

noktasına erişmiştir. Lale, Osmanlı imparatorluğu döneminde bir döneme adını veren 

süs bitkisi olarak büyük bir öneme sahip olmuştur. Bu dönemde İstanbul’da Türk 

yetiştiriciler tarafından elde edilen ve “Çiçek Encümen-i Danişi” (Çiçek Akademisi) 

tarafından özellikleri saptanarak isimlendirilen İstanbul’daki lale çeşidi sayısı yaklaşık 

olarak 2000’e ulaşmıştır (Atay 1982, Baytop 1992). 

 

Lalenin öneminin üst seviyeye çıktığı lale devri, Osmanlı tarihinde 1718–1730 yılları 

arasında yaşanan yenilikçi döneme rastlamaktadır. Adını bu dönemde saray çevresinde 

ve İstanbul’un varlıklı kesimleri arasında başlayan lale yetiştirme merakından almış ve 

lale bir döneme adını vermiştir (Anonymous 1989). 

 

Baker et al. (1990), De Hertogh and Le Nard (1993) soğanlı bitkilerde eşeyli 

çoğaltmanın yalnızca ıslah programlarında yeni ıslah çeşitlerinin geliştirilmesinde ya da 

değişim programlarında kullanılmakta olduğunu, invitro çoğaltım yöntemlerinin ise 

geliştirme çalışmalarının araştırma aşamalarını kapsadığını bildirmektedir.  

 

Bir soğanda büyüme devresi, biri vejetatif, diğeri generatif olmak üzere iki önemli 

aşamadan oluşur. Vejetatif aşamada soğancık azami büyüklüğüne ulaşmakta, sonra 

çiçek sürgünü oluşturmakta ve çiçekler gelişerek generatif devrenin simgesi olarak 

tohum tutmaktadır (Ürgenç 1990, Dole and Wilkins 1999). 

 

Soğanlı bitkilerin bir bölümü ilkbaharda, bir bölümü de kışın çiçeklenmektedir. 

İlkbaharda çiçek açan soğanlı bitkilerin en önemlileri lale, nergis, sümbül ve soğanlı 

süsenler olmaktadır. Bu türlerde gelişmenin vejetatif devresinde önce soğanın gelişmiş 

bazı pullarının koltuğunda soğancık oluşumu gözlenmektedir. Bu oluşum soğanın 

içinde olduğundan dıştan görülmez, ancak soğan üzerinde dik bir kesit alındığında 

gözlenebilmektedir. Soğancığın bundan sonraki gelişmesi türler arasında farklılıklar 

göstermektedir. Lale ve soğanlı süsenlerde esas soğan parçalanır ve geriye bir önceki 

mevsim oluşmuş bir demet soğan ve soğancık kalır. Bunların en büyüğü çiçeklenme 

oluşturacak büyüklüğe ulaşmış olur. Diğerlerinin ise birkaç yıl daha büyümeleri 

beklenir. Nergislerde ise soğan merkezden itibaren her yıl büyümesine devam eder ve 
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sonra da ana soğandan ayrılacak olan yan soğanları meydana getirmektedir (Ürgenç 

1990, Anonim 2006b). 

 

Gerçek soğan genellikle toprak altında büyüyen etli bir tomurcuk olarak kabul 

edilmektedir. Soğan çoğunlukla dikey duran, tepesinde bir büyüme konisi veya bir çiçek 

taslağı bulunan, etli yaprak pullarına sahip kısa bir gövdedir. Bu etli pullar 

karbonhidratlar başta olmak üzere büyük bir besin deposudur. Soğanın merkezinde bir 

vejetatif büyüme konisi veya uzamış bir çiçek sürgünü bulunur. Büyüme konisinin 

etrafında mevcut pulların koltuğunda, yavru soğanları oluşturacak olan soğancıklar yer 

alır (Ürgenç 1990). 

 

Süs bitkileri yetiştiriciliği ve özelikle de kesme çiçek üretimi yapan işletmelerin ihtiyacı 

olan soğan, yumru ve rizomların özel olarak yetiştirilmeleri çok önem taşımakta ve 

üretimde zamanlama yapabilme olanağı sağlamak üzere soğukta depolanmaları da 

zorunlu olmaktadır (Başal vd. 1991) 

  

Kesme çiçek ve soğan üretimi amaçlı lale yetiştiriciliğinde özellikle ilk devrede (yeşil 

tomurcuk dönemi) bitki besleme önemlidir ve yapraktan gübrelemenin yararları tespit 

edilmiştir. Böylece pazarlanabilir kaliteli soğanlar elde edilebilmektedir (Hetman and 

Laskowska 1992). 

 

Soğanlı bitkilerde çiçeklenme kontrolünde ana etken soğan çevresi (büyüklüğü) ya da 

ağırlığıdır.  Çiçeği oluşturan uç meristemi ve karbonhidrat stokları da önemli 

etmenlerdir. Ticari anlamda satışı yapılacak soğanlar hasat edilerek çap büyüklüklerine 

göre sınıflandırılırlar. Saksıda yetiştirilen çiçekli bitkiler için ticari soğan çevresi 

büyüklüğü 4.75–5.50 inch (12–14 cm) dir. Kesme çiçekçilikte kullanılacaklarda ise 

soğan çevresi büyüklüğü 4.75 inch (12 cm) dir (De Hertogh and Le Nard 1993, De 

Hertogh 1996). 

 

Laleler tanımlanmış farklı olgunluk aşamalarına sahiptir. Soğanlar 4 adet vejetatif 

yaprak geliştirir daha sonra sırasıyla taç yapraklar, stamenler ve en son olarak da dişi 

organları (ginekum) oluşur. Bu noktada, soğanın G gelişim aşamasına ulaştığı 
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söylenebilir. Soğanların G aşamasına ulaşması zorunludur. Erkencilik için, G aşamasına 

ulaşıldığının belirlenmesi amacıyla rasgele seçilen soğanlar inceden inceye tetkik 

edilmelidir. Lalelerde erken çiçeklenmeyi sağlayabilmek için (örneğin sevgililer 

gününden önce) köklenme başlamadan önce soğanlar 63°F (17°C) de 1–5 hafta 

depolanmalıdır (De Hertogh and Le Nard 1993). 

 

Doğada bulunan veya tarla ve seralarda yetiştirilebilen bütün bitkiler değişik yerlerde ve 

değişik amaçlar için süs bitkisi olarak kullanılabilmektedir. Süs bitkilerini, kesme 

çiçekler, iç mekân süs bitkileri, dış mekân süs bitkileri ve doğal çiçek soğanlı bitkileri 

olmak üzere dört ana gruba ayırmak mümkündür. Kesilerek toplanan, buket, sepet, 

çelenk yapımında kullanılan çiçekler kesme çiçekler olarak adlandırılmaktadır. Kesme 

çiçekler de kendi aralarında; soğanla, aşı veya çelikle çoğaltılan, tohumdan üretilen 

kesme çiçekler olarak üç gruba ayrılmaktadır. Kesme çiçekçilikte kullanılan soğanlı, 

yumrulu v.b. vejetatif organları ile çoğaltılan bitkilere kabaca soğanlı bitkiler adı 

verilmektedir. Bu gruba giren bitkiler farklı sınıflara ayrılmaktadır. Bunlar; gerçek 

Soğanlılar (true bulbs lale bu gruba girmektedir), soğanımsı gövdeliler (corms), 

yumrulular (tubers), yumrumsu köklüler (tuberous roots), köksaplılar-rizomlular 

(rhizomes), yalancı soğanlılar(pseudobulbs) sııflarına ayrılmaktadır. Lale ise soğanlı 

bitkiler içerisinde tunikli gerçek soğanlılar grubunda yer alan bir süs bitkisidir 

(Hessayon 1996). 

 

Lalelerde soğan çevresi çiçeklenmeyle ilgili olan tek faktördür. Kritik büyüklüğün 

altındaki soğanlar çeşidine bağlı olarak tek bir yaprak oluşturur ve takip eden yılda 

çiçeklenemez. Seleksiyon çeşidine bağlı olarak soğan çevresi 10–12 cm ve üzerinde 

olanlar başarılı sonuç vermektedir. Ayrıca soğukta depolama esnasında lale soğanları 

elma ya da diğer meyvelerin oluşturduğu etilenin etkisinde bırakılmamalı ve Fusarium 

çürüklüğü olan soğanlarla birlikte depo edilmemelidir. Aksi takdirde çiçek tomurcuğu 

dökümü, ileri dönemlerde, çiçek ve yapraklarda anormallikler oluşabilmektedir (De 

Hertogh 1996). 
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Roberts et al.  (1996) ticari olarak lale soğanlarının optimum gelişmesi ve en kısa 

sürede çiçeklenebilmesi amacıyla, soğuk hava uygulamasıyla tamamlanan tam bir 

sıcaklık uygulamasının etkinliğinden bahsetmektedir. 

 

Soğanlarla üretim, tohumdan üretilemeyen ya da çok az tohum veren bitkilerde yaygın 

olarak kullanılan bir çoğaltma yöntemi olmaktadır. Bu yöntem özellikle Hollanda gibi 

çiçek soğanı ticareti ile uğraşan ülkelerde üründe bir örnekliliğin sağlanması açısından 

tercih edilmektedir. Bu şekilde ürün kalitesi çok iyi kontrol edilip, bitkiler arasında 

eleme yapılarak en dayanıklı ve gösterişli olanlar seçilebilir. Ayrıca bu yöntemin 

tohumdan üretime kıyasla çok daha hızlı olması açısından da avantajlara sahip olduğunu 

bildiren Atay (1996), soğandan üretim yapılırken dikkat edilmesi gereken özellikler 

olduğunu bildirmiştir. Buna göre soğanlar bitkinin toprak üstü aksamının tamamen 

kurumasından sonra çıkarılmalıdır. Soğanlı bitkinin uyku dönemine girdiği bu zamana 

“dormansi” adı verilmektedir. Bitki bu süreç içinde olumsuz iklim koşullarından 

etkilenmemektedir. Yavru soğanların ana soğanlardan ayrılması işlemi de soğan 

uykudayken yapılmalıdır. Soğanların depolanması sırasında ortamın kuru ve serin 

olması büyük önem taşımaktadır. Dikim mevsiminde soğanların fazla bekletilmeden 

dikilmesi önemli olup, aksi takdirde geç ekim halinde soğanlar çiçek açmayabilmektedir 

(Atay 1996). 

 

Lale üretiminde ticari uygulamalarda gövde uzunluğu fazla olan ve çiçeklerini uzun 

süre muhafaza eden çeşitlerin tercih edildiği bildirilmektedir. Araştırıcı hasat 

zamanının, çiçeklerin renk verdiği ancak henüz açmadığı dönemde olması gerektiğini, 

hasattan sonra da lale gelişiminin devam ettiğini açıklamıştır (Byczynski 1997).  

 

Lalenin tulipa türlerine verilen genel bir ad olduğunu bildiren Baytop (1997), soğanlı, 

otsu, çok yıllık, kırmızı, sarı, beyaz ağırlıkta değişik renklerde çiçekli bitkileri kapsayan 

ve Türkiye'de 18 kadar yabani lale türünün de yetiştiğini vurgulamıştır. 

 

Günümüzde 3000 den fazla çeşidin ticari değeri olduğu bilinmektedir (Tolley and  

Mead 1998). 
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Soğanlı bitkilerde çiçek büyüklüğü ve kalitesi doğrudan soğanın büyüklüğü ve ağırlığı 

ile ilgilidir. Bu bakımdan soğan iriliği çok önemlidir. Ancak zambak soğanlarında 

soğanların iriliği ve ağırlığı yanında etli köklerin durumu da önem taşır. Soğanların 

iriliği; yetiştirme ortamının verimliliği, iyi bir gübreleme programı, sulama, yabancı 

otlar ve hastalıklarla etkin bir mücadele sonucu sağlanır. Bitkinin yaprakları koparılırsa 

fotosentez yetersizliği dolayısıyla soğan iyi gelişemeyeceği gibi, henüz olgunlaşmadan 

sökülen soğanlar da yeterli iriliğe ulaşamaz. Soğanın iriliğine bitkinin yetiştirildiği iklim 

koşulları da etki yapar. Yüksek sıcaklık, kuraklık soğanların gelişmesini duraklamaya 

uğrattığı halde, orta derecede serin yazlara sahip yöreler vejetasyon periyodunu uzatır 

ve soğanın büyümesi ve daha iri olmasını sağlar. Lale üretiminde dikilen esas soğan 

büyüme sezonu içerisinde parçalanır ve bu ana soğandan oluşmuş soğan ve soğancıklar 

meydana gelir. Bunlardan en büyüğü genellikle çiçeklenme büyüklüğüne ulaşmış olur. 

Fakat diğerlerinin birkaç yıl daha büyümeleri gereklidir (Ürgenç 1998).  

 

 

Ticari olarak lalede soğan üretimi, zarlı pulların yanındaki vejetatif yan tomurcuktan ya 

da yıllık kardeş soğanlardan yavru bitkilerin geliştirilmesi prensibine dayanır. Bu doğal 

olarak meydana gelmektedir. Başarı; yeni ıslah çeşitlerinin maliyeti, her bir ıslah çeşidi 

için farklı olan eşeysiz üretim oranına bağlıdır. Ortalama oran ise yıllık olarak 2 veya 3 

yeni soğancıktır. Ticari büyüklükte ve çiçeklenme kabiliyeti olan soğan üretimi için 

gereken zaman, ıslah çeşidi ve soğancık büyüklüğüne bağlı olarak 2–3 veya daha fazla 

yıldır (Dole and Wilkins 1999). 

 

Lale VI. yy’da ülkemizden Avrupa’ya götürülmüş ve Hollanda’ya götürülen ilk lale 

türlerinin İstanbul’da yoğun yetiştiriciliği yapılan gesneriana ve oculis-solis grubu 

olduğu tahmin edilmektedir. 1560 yılında Tulipa turcarum (Türk lalesi) olarak 

isimlendirilen türün gesneriana grubuna dahil olduğu düşünülmektedir. Bu tür sonradan 

Tulipa gesneriana adı altında bahçe formlarının kökenini oluşturmuştur. Busbecq adlı 

araştırıcının notlarında, Tulip veya Tulipe kelimesinin, Türklerin çiçeğin şekli sarığı 

andırdığı için bitkiye verdiği “tülbent” veya “tulipan” isminden geldiği belirtilmektedir 

(Pavord 1999, Anonim 2003). 
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Tulipa L. Cinsinin ilk gen merkezi Orta Asya’daki Pamir Alai ve Tien Shan dağlarının 

olduğu bölgedir. Çeşitlilik bu bölgeden oluşmuş, bunun sonucunda Fas’tan batı 

Avrupa’ya, doğudan batı Çin’e kadar yayılım göstermiştir. İkincil gen merkezi ise 

Kafkaslardır. Orijinal türleri belirlenemeyen bu laleler, bir grupta toplanmış ve bu gruba 

Tulipa gesneriana L. adı verilmiştir. Günümüzde üretilen çeşitler esasen Tulipa 

gesneriana orijinli laleleri içermektedir. İkinci kültürü yapılan grup ise Darwin 

melezleridir (Vantuyl and Vancreji 1999) 

 

Lale üretiminde her yıl bir bitkiden 2–3 adet kardeş soğan oluşmakla beraber soğan 

ağırlığı çiçek oluşumunda önemli bir faktördür. Lalede önemli kalite kriterleri, gövde 

başına çiçek sayısı, gövde uzunluğu, renk ve boyun bükmedir (Muisers et al. 2001). 

  

Modern lalelerin orijinleri kesin olarak bilinmemekle beraber 16.yy’da Türkiye ve 

İran'dan Avrupa'ya giriş yaptığı düşünülmektedir. Bahçe laleleri birçok sınıflara 

ayrılmaktadır (Armitage and Laushman 2003).   

 

Lale, Anadolu’nun dağlık bölgeleri, Kafkasya, Himalayalar’ ın 4000 m ye kadar olan 

yüksekliklerinde, yazın kuru ve sıcak, kışın soğuk ve nemli geçen iklime sahip 

bölgelerde doğal olarak yetişmektedir. Doğada bulunan laleler arasında yapılan 

melezlemeler sonucu elde edilmiş 5000’in üzerinde lale bulunmaktadır. Kültür 

çeşitlerinin sınıflandırılması, çoğunun orijinlerinin belli olmaması nedeniyle 

yapılamamaktadır. Kültür varyeteleri çoğunlukla diploid (2n=24) olup arada triploid ve 

tetraploidlere de rastlanmaktadır. Lalelerde genel olarak bitki boyları 15–60 cm, sap 

uzunluğu 5–50 cm, soğan çapı ise 2,5–4 cm arasında değişmektedir. Çiçek sapında 6 

petal yaprağa sahip gösterişli çiçekleri bulunmaktadır. Lalenin dikim zamanı, Ekim-

Ocak, çiçeklenme periyodu ise 15 Şubat – 15 Mayıs aylarında olmaktadır. Kesme 

çiçekçilikte kullanılan bazı lale grupları şunlardır: Double Early (Nisan ortası), Single 

Early (Nisan ortası), Triumph (Nisan sonu-Mayıs başı), Darwinhybrid (Nisan sonu-

Mayıs başı), Greigii (Nisan-Mayıs), Single Late (Mayıs başı), Double Late (Mayıs 

sonu) (Anonim 2004). 
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Soğanlar doğal olarak bölünme yoluyla çoğaltılırlar ve bazıları için de tek çoğaltım yolu 

bölünmedir. Yıllık büyüme döngüsünde tepe tomurcukları gelişir ve büyüme dönemi 

süresince yeni soğan üretir. Etkin büyüme noktasında yan tomurcuk gelişirse bundan da 

soğancık meydana gelir ancak bunun meydana gelmesi için ebeveynden ayrılmadan 

önce bir ya da daha fazla yıl büyümesi gerekir ve sonunda çiçeklenmeye başlar. 

Yumrulu süsenler ve laleler gibi bazı bitkilerde orijinal soğan çiçeklenmeden sonra 

parçalara ayrılır ve dikimi yapılabilir (Beazley 2004). 

 

Lerner (2005), lalelerde çiçek yetiştiriciliği için kullanılacak soğanların 12–13 cm 

çevresi olan  saksılara 3’erli gruplar halinde dikilebileceğini ve dikilecek soğanların 

çaplarının 1 inç (2,54 cm) üzerinde olması gerektiğini önemle belirtmektedir. 

 

Başkent (2005), kayıtlara göre 11. y.y. başında Anadolu’da lalenin yetiştirildiğini 

bildirmektedir. 12. yüzyılda Ömer Hayyam lale ile ilgili şiirler yazmıştır. 1578 yılında 

İngiltere’de ilk lale yetiştirilmiştir. 1593 Carolus Clusius Hollanda’daki Leiden botanik 

bahçesine ilk laleyi dikmiştir. 1594 Hollanda’da ilk laleler yetiştirilmiştir.1610–1637 

yılları arasında lale soğanı ticaretinin artmasıyla lale soğanı fiyatları hızlı bir artış 

göstermiştir. 1630 yılında Papağan Laleleri’nden ilk kez bahsedilmiştir. 1700–1730 

yılları arasında Türkiye’de Tulipmania görülmüş ve Muhammed Lalizari en bilinen lale 

taraftarı ve hayranı olmuştur. Bu dönem boyunca Hollanda’dan Türkiye’ye binlerce lale 

soğanı ithal edilmiştir. 1889 yılında Darwin laleleri tanıtılmıştır. 1960 yılında 400 yıl 

önce Anadolu’dan Hollanda’ya lalelerin götürülmesi anısına Hollandalılar tarafından 

Anadolu’ya bir gezi düzenlenmiştir. 1977 yılında buz laleleri tanıtılmıştır. Ülkemiz 

1998–2006 yılları arası lale soğanı ithalat değerleri çizelge 2.1’de verilmiştir. 

 
Çizelgede görüldüğü gibi 1998- 2006 yılları arasında ülkemize başta Hollanda olmak 

üzere Fransa ve Almanya’dan 945.053 kg (29.242.633 adet) lale soğanı ithal edilmiş ve 

bu ithalat miktarı karşılığında 2.225.648 dolar ithalat bedeli ödenmiştir (Şekil 2.1). 
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Çizelge 2.1 Ülkemiz 1998–2005 yılları ve 2006 yılı Ocak-Kasım ayları Lale soğanı   
                   ithalat miktarları (Anonim 2007) 
 

 
Yıl 

Istpoz Adı 
Ülke 
Adı 

Ölçü 
Adı 

İthalat 
Miktarı 
1 

İthalat 
Miktarı 2 

İthalat 
Dolar 

Fransa kg/adet 3010 12241 25872 
1998 

Lale soğanı; dinlenme 
halinde sürgün 
vermiş/çiçeklenmiş Hollanda kg/adet 7198 202032 52500 

Toplam    10208 214273 78372 
Almanya kg/adet 22 1000 58 
Fransa kg/adet 2375 9869 14527 1999 

Lale soğanı; dinlenme 
halinde sürgün 
vermiş/çiçeklenmiş Hollanda kg/adet 17536 478584 60364 

Toplam    19933 489453 74949 
Almanya kg/adet 38 633 240 
Fransa kg/adet 286 1717 1820 

2000 
 
 

Lale soğanı; dinlenme 
halinde sürgün 
vermiş/çiçeklenmiş 
 Hollanda kg/adet 39217 1084424 129147 

Toplam    39541 1086774 131207 

2001 
Lale soğanı; dinlenme 
halinde sürgün 
vermiş/çiçeklenmiş 

Hollanda kg/adet 16440 236956 72298 

Toplam    16440 236956 72298 

Fransa kg/adet 7595 29240 36788 2002 
 

Lale soğanı; dinlenme 
halinde sürgün 
vermiş/çiçeklenmiş Hollanda kg/adet 12289 370854 41596 

Toplam    19884 400094 78384 

2003 
Lale soğanı; dinlenme 
halinde sürgün 
vermiş/çiçeklenmiş 

Hollanda kg/adet 32343 1103765 112111 

Toplam    32343 1103765 112111 

2004 
Lale soğanı; dinlenme 
halinde sürgün 
vermiş/çiçeklenmiş 

Hollanda kg/adet 76763 2296707 149794 

Toplam    76763 2296707 149794 

2005 
Lale soğanı; dinlenme 
halinde sürgün 
vermiş/çiçeklenmiş 

Hollanda kg/adet 213526 6353945 397696 

Toplam    213526 6353945 397696 
2006 
(Ocak-
Kasım) 

Lale soğanı; dinlenme 
halinde sürgün 
vermiş/çiçeklenmiş 

Hollanda kg/adet 525415 17060666 1130837 

Toplam    525415 17060666 1130837 
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Şekil 2.1 Ülkemiz 1998–2006 yılları arası Lale soğanı ithalat değerleri 
 

2.2 Topraksız Üretim 

 

Woods (1969), Hartman and Kester (1983), İbrişim (1984), yetiştirme ortamı olarak 

önemli özelliklere sahip olan torfun kullanımının 1960'lara kadar uzandığını, su tutma 

kapasitesinin yüksek olmasının da en önemli avantajlarından olduğunu, torfun gevşek 

yapısına rağmen bitki köklerini iyi bir şekilde kavrayabildiğini ve onlarla sıkı bir 

şekilde temas kurabildiğini bildirmektedir.  

 

Saksıda yetiştirilen bitkilerin, açıkta yetiştirilenlere oranla daha farklı kök morfolojisine 

sahip olduğunu bildiren Elmstrom (1973), örneğin domateste (Lycopersicon 

esculentum)  köklerin sınırlandırılması sonucunda primer köklerin yok olduğunu ve 

lateral köklerde artış meydana geldiğini belirtmiş, saksılara şaşırtılmış karpuz 

fidelerinde kazık kök baskınlığının azaldığını ve bazı durumlarda hiç kazık kök 

oluşmadığını bildirmiştir.  

Bunt (1976) ve Chong (1999) adlı araştırıcılar son yıllarda organik atık olabilen çok 

sayıda materyalin topraksız tarım tekniğinde kullanılabilme imkânları olduğunu 

açıklamışlardır. 
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Açıkta yapılan soğan üretiminde verimi artırmak lalede önemli bir sorundur. Verimi ve 

kaliteyi artırmak amacıyla hazırlanan üretim yataklarında başarılı sonuçlar alınmaktadır 

(Rasmussen 1980). 

 

Nir (1982), İsrail’de topraksız tarım teknikleriyle domates, hıyar, marul gibi sebzeler ile 

karanfil, kasımpatı, kroton ve filedendron gibi süs bitkilerinin başarıyla üretildiğini 

bildirmektedir. Ayrıca zeytin, turunçgil, asma, elma, şeftali, kayısı gibi meyve 

fidanlarının köklendirilmesinde de bu yönteminin başarılı olduğunu belirtmektedir. 

 

Graves (1983), ise NFT’nin topraksız kültürün özel bir şekli olarak, İngiltere’de 

Littlehampton Seracılık Araştırma Enstitüsü’nde 1960’lı yıllarda geliştirilmiş olduğunu 

ve 1970 yılından sonra ticari koşullara adapte edilmeye başlandığını ifade etmiştir. 

 

ABD’de, Knoxville’de yapılan çalışmada, kadife çiçeği, marul ve domates fidelerinin 

gelişimi; hacim olarak %25 ve %50 torf ve taze veya olgun mantar kompostu ve %50 

vermikulit içeren yıkanmış ve yıkanmamış ortamlarda gözlenmiştir. Taze mantar 

kompostunda gelişme bozukluğu ve amonyum toksisitesi belirtileri gözlenirken, hacim 

olarak 0 ve %25 kompost içeren ortamlarda bitkilerin; %50 kompost içeren 

ortamlardakine kıyasla daha büyük habituslu olduğu tespit edilmiştir. Yıkama, 

ortamlardaki eriyebilen tuz içeriğini azaltmış ve genelde bitki verimi artırmıştır. Kontrol 

uygulaması olan torf-vermikulit ortamına kıyasla olgun mantar kompostunda büyüyen 

bitki dokularındaki P ve Mg düşük, K ve Ca oranı daha yüksek bulunmuştur. En kaliteli 

bitkiler, % 25 oranında olgun atık mantar kompostu içeren ortamlardan elde edilirken, 

%50 oranında olgun atık mantar kompostu içeren ortamlardan yeterli ancak daha düşük 

kaliteli bitkilerin oluştuğu görülmüştür (Lohr et al. 1984). 

 

Seralardaki topraklı tarımda bitki yoğunluğunu etkileyen iki faktörden biri toprak, diğeri 

ışıktır. Topraksız tarımda toprak faktörünün devreden çıkması nedeniyle, ışığın problem 

olmadığı ortamlarda yoğun dikim yapılabilir ve böylece birim alandaki bitki sayısı 

artırılabilmektedir. Erkencilik, topraklı tarıma kıyasla daha belirgin olarak ortaya 

çıkmaktadır (Dalton and Smith 1985, Özgür ve Gül 1997). 
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Pamukta (Gossypium hirsitum) gelişme ortamında kök sınırlandırılmasının 

çiçeklenmeyi ve hasadı olumlu biçimde hızlandırdığına ilişkin bir görüş bulunmaktadır 

(Ruff et al. 1987). 

 

Gül vd. (1988), Besleyici Film Tekniği (NFT)’nin seracılıkta kullanılan bir topraksız 

yetiştirme yöntemi olduğunu ve bu yöntemde, bitkilerin kökleri boyunca ince bir tabaka 

halinde dolaştırılan besin solüsyonunda yetiştirildiğini bildirmişlerdir. Dünya nüfusunun 

hızla artış göstermesi, tarım alanlarında gün geçtikçe artan kayıplar, birim alandan 

alınacak verimin ve bununla doğru orantılı olarak kalitenin artırılması yönünde 

yapılacak çalışmaları zorunlu kılmaktadır. Bitkisel üretimde bu amaca yönelik hedeflere 

ulaşmada topraksız tarım tekniği uygulamaları çok önemli katkılar sağlamaktadır. Sera 

koşullarında birim alandan daha yüksek verim ve kaliteli ürün elde edilmesinde 

topraksız tarım tekniği, bu amaçla kullanılan tekniklerden en önemlisi ve etkin olanıdır 

(Anonim 1990, Sevgican 1999a). 

 

Sevgican (1990) ve Demir (1998), Türkiye’de sebze yetiştiriciliğinde karşılaşılan toprak 

ve gübreleme konularındaki sorunların çözümünde, topraksız kültür tekniğinden 

yararlanılması gerektiğini savunmuşlardır. Araştırıcılar, topraksız kültür tekniğinin, 

besin maddelerinin en etkin biçimde kullanıldığı ve gübreden tasarruf sağlamayı 

mümkün kılan bir yetiştiricilik şekli olduğunu bildirerek, domates üretiminde üretim 

harcamalarını % 14 azalttığını, verimi ise % 35 arttırdığını ifade etmişlerdir. 

 

Bitki yetiştirilecek saksının, geometrik şeklinin ve ortam seçiminin, toprağın hem 

içeriğine hem de toprak havalanmasına etkilerinin olduğu ve genelde saksı yüksekliği 

ile saksı genişliği azaldıkça ortamdaki toplam gözenek alanının azaldığı buna paralel 

olarak ortamın su tutma kapasitesi ve havalanma kapasitesinin de azaldığı 

belirtilmektedir (Bilderback and Fonteno 1991). 

 

Topraksız tarım yöntemi ile daha fazla sayıda bitki daha az alanda yetiştirilerek sera 

alanından maksimum yarar sağlamanın mümkün olduğu Vassilakakis et al. (1991) 

tarafından bildirilmiştir. 
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Amerika’da, NASA tarafından desteklenen bir çalışmada, Mars Programı’nda 

kullanılmak üzere değişik aeroponik sistemlerin geliştirilmekte olduğu bildirilmektedir. 

Bunların çoğu birim alandaki bitki sayısını arttırmaya, su ve gübreden tasarruf 

sağlamaya yönelik çalışmalardır (Resh 1991). 

 

Verdonck (1991) yaptığı açıklamada, katı ortam kültüründe ortamların torf, talaş, ağaç 

kabuğu gibi organik kökenli veya; kum, çakıl, kil, perlit, vermikulit, kayayünü, volkan 

tüfü ve plastik köpükler gibi inorganik kökenli olabileceğini ifade etmiştir. Ayrıca, 

perlitin katyon değişim kapasitesinin çok düşük olması ve bitki besin maddelerini 

içermemesi nedeniyle bitki yetiştiriciliği için sıvı gübre kullanımı gerektiğini de 

bildirmiştir.  

 

Topraksız yetiştiriciliğin pratikte yaygın uygulama biçimi agregat (katı ortam) 

kültürüdür. Topraksız yetiştiricilikte, bitkilere destek sağlanması, iyi havalanabilir bir 

kök ortamı oluşturması, kolay temin edilebilmesi ve kısmen ucuz olması gibi nedenlerle 

agregat kültürleri önemli bir yere sahip olmuştur. Katı ortam kültürlerinde en önemli 

konu, amaca uygun teknik özelliklere sahip, ekonomik ve kolay sağlanabilen pratik 

malzemelerin bulunmasıdır (Anonymous 1991, Abak ve Çeliker 1996, Jones 1997). 

 

Lalede kesme çiçek ve soğan üretimi amaçlı üretimlerde özellikle ilk devrede (yeşil 

tomurcuk dönemi) bitki besleme önemli olmaktadır. Bu dönemlerde yapraktan 

gübrelemenin de yararları tespit edilmiştir. Böylece pazarlanabilir kaliteli soğanlar elde 

edilebilmektedir (Hetman and  Laskowska 1992). 

 

Varış ve Altay (1992a) perlit torba kültürünü; bitkilerin perlit doldurulmuş torbalarda, 

topraksız olarak, besin çözeltileriyle yetiştirilmesi olarak tanımlamışlardır. Araştırıcılar 

perlit torba kültüründe, 0.5 mm çapında 5–10 litre perlit içeren siyah naylon torbaların 

yan kısımlarında, yerden 3 cm yukarıdan ve yatay olarak 3 cm uzunluğunda yarıklar 

açarak, diplerinde, tüm makro ve mikro elementleri içeren besin çözeltisi için bir havuz 

oluşturmuşlar ve yetiştiricilikte başarının sırrının bu havuzlarda sürekli besin çözeltisi 

bulundurulması ile sağlanabildiğini belirtmişlerdir. Bu durumun her bitkiye bir 
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damlatıcı yerleştirilerek, günde bir veya iki defa %10’u drene olacak şekilde sulu gübre 

uygulaması yapmakla sağlanabileceğini bildirmişlerdir. 

 

Varış ve Altay (1992b) tarafından yapılan bir diğer çalışmada torba hacmi ve perlit 

iriliğinin yaprak salatada, gelişme ve verim üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla 4, 

6, 8 ve 10 litrelik torbalara çok iri, iri ve ince perlit doldurularak kullanılmıştır. Sonuç 

olarak 4 litre iri perlit ortamı ekonomik açıdan ve toprağa göre daha erkenci olup, daha 

yüksek bitki ağırlığı ve yaprak sayısı vermesi yönünden yaprak salatalarının topraksız 

yetiştirilmeleri amacıyla önerilmiştir. 

 

Cantliffe (1993), saksı büyüklüğü arttıkça bitki yaprak alanı, sürgün biyolojik kütlesi ve 

kök biyolojik kütlesinin arttığını belirtmektedir. 

 

Abak vd. (1994), domates ve hıyar türlerinde agregat kültürü biçiminde topraksız 

yetiştiricilik için elverişli substratları araştırdıkları denemelerinde domateste yerli torf, 

mantar kompostu artığı ve volkanik tüf; hıyarda ise yerli ve ithal torf, kum, ağaç talaşı, 

çeltik kavuzu, perlit ve bunların karışımlarını kullanmışlardır. Araştırma sonucunda, 

domates için torf, mantar kompostu artığının ve volkanik tüf karışımlarının iyi sonuç 

verdiğini, topraksız yetiştiricilikte verimin uygun substratlarda 25–26 kg/m2’ye kadar 

yükseldiğini saptamışlardır. Hıyarda ise ithal torfun en uygun substrat olduğunu ve bitki 

başına 8 ve 12 lt ortam kullanımının, 4 lt’ye göre verimi yükselttiğini belirtmişlerdir. 

 

Şirin (1995), farklı saksı hacimlerinin ve yetiştirme ortamlarının sera domates 

yetiştiriciliğinde verim ve kalite üzerine etkilerini saptamak amacı ile araştırma 

düzenlemiş ve denemelerde torf, perlit ve 1:1 torf-perlit olmak üzere 3 farklı ortam ile 8 

ve 16 lt’lik iki saksı hacmini kullanmıştır. Araştırma sonucunda iki farklı saksı 

boyutunun ve üç farklı agregatın bitki gelişimi üzerine önemli bir etkisinin olmadığını 

saptamıştır. 
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Topraksız yetiştiriciliğin pratikte yaygın uygulama biçimi katı ortam kültürüdür. 

Topraksız yetiştiricilikte, bitkilere destek sağlaması, iyi havalanabilir bir kök ortamı 

oluşturması, katı ortamın kolay temin edilebilmesi ve kısmen ucuz olması gibi 

nedenlerle katı ortam kültürleri önemli bir yere sahip olmuşlardır. Katı ortam 

kültüründe en önemli konu, amaca uygun teknik özelliklere sahip, ekonomik ve kolay 

sağlanabilen pratik malzemelerin bulunmasıdır. Günümüzde Batı Avrupa Ülkeleri’nde 

en fazla kullanılan katı ortam kaya yünüdür. Ancak bu malzemenin pahalı olması, ithal 

edilmesi zorunluluğu ülkemizde ve diğer Akdeniz ülkelerinde kullanımını 

güçleştirmektedir. Buna karşılık katı ortam kültüründe perlit ve bazı volkanik tüflerin 

(özellikle Nevşehir yöresi volkanik tüfünün), ayrıca torf ve şehir atıkları gibi organik 

malzemelerin yetiştirme ortamı olarak değerlendirilebilmesi mümkün olabilmektedir. 

Bazı ülkelerde perlit ve tüf gibi malzemelere, tarımsal ya da tarım endüstrisi atıklarının 

katılması ile hazırlanan karışımlar da katı ortam olarak değerlendirilebilmektedir. 

Örneğin İsrail’de perlit ve şarap atıklarının karışımı ile oluşturulan katı ortam kullanımı 

çok yaygındır. Sera sebze tarımında topraksız yetiştiriciliğin gelişmesini kısıtlayan en 

önemli faktör, elverişli, ekonomik ve kolay bulunabilir substrat malzemesi teminindeki 

güçlüklerdir. Mantar kompost artıklarının topraksız kültür ortamında kullanımını 

amaçlayan bir araştırmada, üç sebze türünün (domates, biber, patlıcan), iki farklı 

yöntemle (torba ve tekne kültürü) ve diğer yetiştirme ortamı olan torf  ile karşılaştırmalı 

olarak yürütülen denemede verim, erkencilik, meyve kalite özellikleri (meyve ağırlığı, 

çapı, uzunluğu, meyve suyunda kuru madde, asitlik, C vitamini, pH) saptanmış, ayrıca 

bitkilerin beslenme durumlarını kontrol için yapraklarda besin maddesi analizleri 

yapılmıştır. Elde edilen bulgular mantar kompost artığının iyi bir substrat olabileceğini 

göstermiş; bu ortam üzerinde, torf ortamı kadar, bazı durumlarda ise daha yüksek verim 

alınabildiği anlaşılmış, bu malzemenin bitki beslenmesinde önemli bir sorun 

yaratmadığı ifade edilmiştir (Abak ve Çeliker 1996). 

 

Besin çözeltileri, topraksız yetiştiricilikte bitkiler için mutlak gerekli olan besin 

maddelerini bitkinin ihtiyaç duyduğu oranda ve miktarlarda içeren çözeltilerdir. 

Bitkilerin besin maddelerine olan ihtiyaçları gelişme dönemlerine göre farklılık 

göstermektedir. Topraksız yetiştiricilikte bitkilerin ihtiyaçlarına göre yetiştirme 

ortamlarında bulunması gerekli olan miktarlarda besin maddesi ayarlamak mümkün 
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olduğundan, toprak ortamına göre bu durum bir avantaj olarak ortaya çıkmıştır. Bitki 

dokuları elektronötral olmaları sebebiyle, yetiştirme ortamlarında ani pH değişimleri 

bitkilerin ölümüne sebep olabilmektedir. Topraksız yetiştiricilikte kullanılan 

materyallerin tampon özellikleri yok denecek kadar azdır. Bu sebeple ortam pH’ sında 

yaşanacak değişimler bitkiler için zararlıdır. Ayrıca besin çözeltilerinde dengesiz bir 

dağılım söz konusu ise bir takım reaksiyonlar sebebi ile bazı besin maddelerinin bitkiye 

yarayışlılığı düşebilmektedir (Alpaslan vd. 1998). 

 

Sürgün ve kök büyüme oranları birbirine bağlıdır. Sürgün ve kökler arasındaki ince 

denge kök sisteminin köklenme hacminin sınırlandırılmasıyla bozulabilmektedir 

(Nesmith and Duval 1998). 

 

Saksı büyüklükleri ile domateslerin verimi arasında önemli bir ilişki olduğunu Varış 

(1998) saptamıştır. Örneğin yapılan bir çalışmada 7 litre hacimli ringlerde kök başına 6 

kg, 6 litre hacimli ringlerde kök başına 5 kg, 2 litre hacimli ringlerde kök başına 4 kg ve 

1 litre hacimli ringlerde kök başına 3 kg domates alındığını bildirmiştir. 

 

Birben vd. (1999) çalışmalarında, atık mantar kompostu, peat ve perlitten oluşan yedi 

farklı karışım kullanmışlardır. Karışımların performansı begonya bitkisi yetiştirilerek 

denenmiştir. Yüksek miktarda tuzun, bitki gelişimi üzerine toksik etkide bulunmasını 

engellemek amacıyla atık mantar kompostu deneme öncesi yıkama işlemine tabi 

tutularak kullanılmış ve bu işlemin, ortamların kimyasal özellikleri ve bitki gelişimini 

olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Karışımların gerek fiziksel ve kimyasal 

özellikleri, gerekse begonyanın gelişimine ait bitkisel parametreler dikkate alındığında 

atık mantar kompostunun % 50’ye varan oranlarda karışımlar içinde kullanılabileceği 

belirlenmiştir. Bununla beraber atık mantar kompostu yüksek miktardaki amonyum ve 

suda çözünebilir tuz içeriği nedeniyle, kullanılmadan önce bekletilmeli ve yıkama 

işlemine maruz bırakılması önerilmiştir. 

 

Aydoğan ve Gül (1999), çalışmalarında torf ortamında, torba hacmi (4,8 ve 12 

litre/bitki), torba rengi (beyaz ve siyah) ve torba şekli (dik ve yatay) olmak üzere 3 

farklı faktörün etkisini incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre 8 ve 12 litrelik torba 



 20 

hacimlerinin verimde herhangi bir etkisi olmadığı, ortamlar karşılaştırıldığında torf 

ortamında yetişen bitkilerde verimin en yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. 

 

Dünya literatüründe topraksız tarım tekniğinin temeli fizyoloji bilim dalı kadar eski 

olup 1600’lü yıllarda araştırıcı Francis Bacon’a kadar ulaşmaktadır. Toprak, su ve besin 

maddesinin anlamının anlaşıldığı 1800’lü yıllarda ise bitkisel üretimde büyük aşamalar 

kaydedilmiştir. Topraksız tarım tekniklerinin üretimde ticari olarak kullanımı ABD, 

İngiltere, Japonya, Almanya, İsviçre’de 1945’li yıllarda,  Sovyetler Birliği, İsrail ve 

İtalya’da 1957 yılıyla beraber başlamış ve hızlı bir artış göstermiştir. 1970 yılıyla 

beraber bir çok ülkede özellikle serada üretimin bir kısmı veya tamamı topraksız tarım 

kültürü ile yapılmaya başlamıştır (Schwarz 1995, Sevgican 1999b ). 

 

Topraksız tarım; her türlü tarımsal üretimin durgun veya akan besin solüsyonunda, 

besin solüsyonu sisinde ve besin solüsyonları ile zenginleştirilmiş katı ortamlarda 

gerçekleştirilmesidir. Üretimin doğrudan besin solüsyonlarında gerçekleşmesi “su 

kültürü” (hidroponik), besin solüsyonları ile zenginleştirilmiş perlit, kum, çakıl, kaya 

yünü, talaş, atık mantar kompostu gibi katı ortamlarda gerçekleştirilmesi ise “katı ortam 

kültürü” olarak adlandırılmaktadır. Tarım tekniği ileri düzeyde bulunan ülkelerden 

Hollanda’da sera sebzeciliğinin tamamına yakını, İngiltere, Belçika, Almanya, 

Fransa’da ise yaklaşık olarak %30’u topraksız kültür yetiştiricilik yöntemleri ile 

yapılmaktadır. İspanya, İtalya, Japonya, İsrail, ABD ve Kanada gibi ülkelerde de bu 

üretim yöntemine olan ilgi her geçen gün hızla artış göstermektedir. Katı ortam 

kültürlerini yatak kültürü, torba-paket kültürü, kova kültürü ve kayayünü kültürü olarak 

sınıflandırılması mümkündür. Ülkemizde öncelikle uygulanabilirliği olan topraksız 

kültür şekilleri genelde her biri bir katı ortam kültürü olan; yatak, torba-paket ve kova 

kültürüdür (Sevgican 1999a). 

 

Ring kültüründe bitkiler; bir agregat tabakası üzerine yerleştirilmiş, içi yine bir agregat 

ya da harçla doldurulmuş dipsiz saksılarda yetiştirilir. Dipsiz saksılar yüzüğe 

benzetildiğinden kültüre bu isim verilmiştir. Bu yetiştirme şeklinde ringlerde ve 

agregatta olmak üzere çift katlı bir köklenme söz konusu olduğundan sistem "çift katlı 



 21 

köklendirme sistemi" adıyla da bilinir. Ring kültürü 1954–1960 yılları arasında 

İngiltere'de deneme bazında başlatılmıştır (Sevgican 1999b). 

 

Seracılıkta topraksız kültür uygulamalarında atık kompost materyalleri; domates, biber 

ve patlıcan türlerinde substrat materyali olarak denenmiş ve bu materyallerin torf 

düzeyinde yüksek verim elde edilerek alternatif bir substrat olarak 

değerlendirilebileceği vurgulanmıştır (Dura vd. 2000). 

 

Topraksız tarımın amacının; bitkilerin gelişmesini besin solüsyonu ile sağlamak, 

bitkilerin besin maddesi ve su gereksinimlerini stres oluşturmadan karşılamak ve bunu 

ekonomik bir şekilde gerçekleştirmek olduğunu bildiren Akıncı (2007), topraksız 

tarımın aslında örtü altı (özellikle seralarda) yetiştiricilikte uygulanan ancak son 

zamanlarda açıkta da kullanılmaya başlanan bir yetiştiricilik yöntemi olduğuna dikkat 

çekmiştir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Deneme 2005–2006 yılı vejetasyon dönemi Ekim-Temmuz ayları arasında Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü araştırma serasında ve 

laboratuarlarında yürütülmüştür.  

 

3.1 Materyal 

 

Araştırmada, bitkisel materyal olarak özel bir kuruluştan temin edilen Queen of  Night 

ve Negrita lale çeşitleri soğanları kullanılmıştır (Şekil 3.1 ve Şekil 3.2). Denemede 

bitkisel materyal olarak kullanılan iki lale çeşidi özellikleri aşağıda kısaca tanıtılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1 Queen of  Night lale çeşidi 

 

Queen of Night, Single Late grubunda yer alan orijini Tulipa gesneriana türüne dayanan 

ve bu türden melezlemeler sonucunda elde edilmiş bir lale çeşididir. Ankara 

koşullarında açıkta Nisan ayının 3. haftasında çiçek açmaktadır. Ekolojik koşullar ve 

bakım şartlarına bağlı olarak ana soğan çapı 2,5-3 cm, ana soğan boyu 3-4 cm, ana 

soğan ağırlığı ise 10-15 g dır. Açıkta üretimde, üretim sezonu sonunda 1 adet ana soğan 

ve 2–4 adet kardeş soğan verebilmektedir.  
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Şekil 3.2 Negrita lale çeşidi 

 

Negrita, Triumph grubunda yer alan orijini Tulipa gesneriana türüne dayanan ve bu 

türden melezlemeler sonucunda elde edilmiş bir lale çeşididir. Ankara koşullarında 

açıkta Nisan ayının 2. haftasında çiçek açmaktadır. Ekolojik koşullar ve bakım 

şartlarına bağlı olarak ana soğan çapı 3-3,5 cm, ana soğan boyu 3-3,5 cm, ana soğan 

ağırlığı ise 13-16 g dır. Açıkta üretimde, üretim sezonu sonunda 1 adet ana soğan ve 2–

5 adet kardeş soğan verebilmektedir. 

 

Denemede yetiştirme ortamları olarak kullanılan materyaller özel firmalardan temin 

edilmiştir. Bims, DÜ&MA Madencilik Limited Şirketinden alınan  1-1,5 mm granül 

yapısına sahip olan bims normal koşullarda ısı ve ses yalıtımı için hafif izolasyon 

malzemesi olarak kullanılmaktadır. Denemede yetiştirme ortamı olarak kullandığımız 

diğer bir ortam olan perlit, 0.5-3mm’lik iri granül yapısına sahip olup çuvallanmış halde 

Eti Holding Anonim Şirketinden alınmıştır. Kum, iyi yıkanmış dere kumu formunda 

olup 0,3 cm granül yapısına sahiptir. Kokopit, Top-Peat ticari isimli paketlerde 

preslenmiş halde alınmıştır. Preslenmiş bir paket kokopit suda bekletildiğinde 300 lt 

hacminde yetiştirme ortamı elde edilmektedir. Denemede yetiştirme ortamı olarak 

kullandığımız son materyal torf, başlatıcı besin maddesi katkılı olup 80 lt hacminde 

çuvallarda Bolu Yeniçağa’dan alınmıştır. Denemede boyu 14.5 cm, çevresi ise17.5 cm 

ölçülerinde, 3 lt hacme sahip, altları çıkartılmış ring kültürüne uygun plastik saksılar 

kullanılmıştır. 
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Ring (yüzük) kültüründe toprakla teması önlemek amacıyla siyah malç örtüsü 

serilmiştir. Oluşturulan PE kanaletlerin içine serilen yıkanmış dere kumu 0.3 cm granül 

yapısına sahiptir.  

 

3.2 Yöntem  

 

Deneme Düzgüneş vd. (1987)’den yararlanılarak “Tesadüf Blokları” deneme desenine 

göre 10 tekerrürlü olarak düzenlenmiş ve değerlendirilmiştir. 

 

3.2.1 Fide üretimi 

 

Denemede kullanılan Queen of  Night ve Negrita lale çeşidi soğanları özel bir firmadan 

temin edilmiştir. Temin edilen soğanlar 13 Kasım 2005 tarihinde içerisinde torf bulunan 

PE torbalara 3'erli gruplar halinde dikilmiş ve poşetler tahta kasalar içine konularak 

soğuk etkisi görülmesi amacıyla açık araziye alınmıştır. Dikilen soğanlarda belirli 

aralıklarla gözlemler yapılmış ve ilk çıkışlar Şubat ayının ikinci haftasında 

gerçekleşmiştir. Çıkışlar Şubat ayının dördüncü haftasında tamamlanmıştır. Fide 

gelişme periyodu boyunca besin solüsyonu ve sulama işlemleri uygulanmamıştır. 

 

3.2.2 Ring (yüzük) kültürü hazırlanması 

 

20–21 Mart 2006 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 

Bölümü araştırma serasında ısıtılmamış koşullarda 20 cm derinliğinde, 40 cm 

genişliğinde 5 m uzunluğunda doğu-batı yönlü 10 adet kanalet açılmış ve kanaletlerin 

üstüne siyah renkli malç serilmiştir (Şekil 3.3). Malç üzerinde kanal tabanına gelen 

kısımlardan fazla suyu tahliye edebilmek amacıyla drenaj delikleri açılmıştır. 
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Şekil 3.3 Ring (yüzük) kültürü amacıyla serilmiş siyah renkli malç  

 

Kanaletlerin içini dolduracak şekilde yıkanmış dere kumu serilmiştir (Şekil 3.4). Ana 

ortam olan yıkanmış dere kumu, maliyetinin diğer ortamlara kıyasla düşük olması ve 

fazla suyu daha kısa bir sürede drene edebilmesi sebebiyle kullanılmıştır. 3 lt 

hacmindeki plastik saksıların taban kısımları çıkarılarak, kanaletler üzerindeki kuma 1 

cm taban kısımları girecek şekilde bastırılarak yerleştirilmiştir. Özel firmalardan temin 

edilen farklı yetiştirme ortamları plastik saksılara doldurulmuş ve sulanmıştır. Her 

yetiştirme ortamı için 2 kanalet kullanılmıştır. Her kanalete 3 lt hacmindeki plastik 

saksılardan 22 şer adet yerleştirilmiştir. Sıra başlarına gelen saksılarda mevcut bitkilerde 

kenar tesiri görülebileceği için değerlendirilmeye alınmamıştır.  
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Şekil 3.4 Ring(yüzük) kültürü kanaletlerine yıkanmış dere kumu doldurulması 

 

3.2.3 Fidelerin dikimi 

 

Bitkisel materyal olarak denemede kullanılmış olan Queen of Night ve Negrita lale 

çeşidi fideleri (Şekil 3.5) 23 Mart 2006 günü fide poşetlerinden sökülerek deneme 

parsellerindeki plastik saksılara şaşırtılmadan hemen önce soğan kısımları thiram etkin 

maddeli fungusit solusyonuna batırılmış ardından her plastik saksıya 1 adet lale fidesi 

dikilmek suretiyle şaşırtma işlemi tamamlanmıştır (Şekil 3.6). Dikim sonrası aynı gün 

içinde cansuyu verilmiştir.   

 

 

Şekil 3.5 Tüplü lale fideleri 
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Şekil 3.6 Lale fidelerinin deneme parseline mevcut plastik saksılara dikimi 

 

3.2.4 Bitkilerde çiçek tomurcuklarının koparılması  

 

Fidelerin dikiminden sonra 4 – 11 Nisan 2006 tarihleri arasında çiçek tomurcuklarında 

renk görüldüğü devrede, soğanlarda besin maddesi stokunun artırılabilmesi amacıyla bir 

makas yardımıyla tomurcuk alma işlemleri yapılmıştır (Şekil 3.7 ve Şekil 3.8). Negrita 

çeşidi Queen of Night çeşidinden 1 hafta önce çiçek tomurcuğu oluşturmuştur.  
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Şekil 3.7 Lalelerde tomurcukta renk oluşumu devresi  
 
 

         

Şekil 3.8 Lalelerde tomurcuk alımı sonrası görünüm  

 

3.2.5 Bitkilerin sulanması 

 

Ağır bünyeli topraklarda veya fazla nem tutan yetiştirme ortamlarında lale 

yetiştiriciliğinde hastalık ve gelişim problemleri olduğu bilinmektedir. Bu sebeple 

denemede kullanılan her bir saksı için her sulamada 400 ml su verilmiştir. Sulama 

aralığı haftada 2 kez olacak şekilde düzenlenmiştir (Çizelge 3.1).  
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Çizelge 3.1 Sulama tarihi ve miktarları 
 

Sulama Tarihi Bitki Başına Verilen Miktar (ml) 

                 23 Mart 2006(Cansuyu) 400 

25 Mart 2006 400 

1 Nisan 2006 400 

5 Nisan 2006 400 

9 Nisan 2006 400 

13 Nisan 2006 400 

16 Nisan 2006 400 

20 Nisan 2006 400 

25 Nisan 2006 400 

29 Nisan 2006 400 

03 Mayıs 2006 400 

 

 

3.2.6 Bitkilerin beslenmesi 

 

Besin solüsyonu suda tam çözünür besin maddelerinden hazırlanmıştır. Gübrelemede 

her uygulama için 50 lt hacminde çözelti hazırlanmış saksı başına 200 ml besin 

solüsyonu verilmiştir. Gübrelemede %19.19.19+2MgO+TE(B0,02+Cu0,02+ 

Fe0,08+Mn0,03+Mo0,002+Zn0,03) ticari formülasyonlu suda kolay çözünür kimyasal 

gübre kullanılmıştır. 50 lt’lik çözelti içerisine 1,5 EC’lik besin solüsyonu hazırlamak 

için 89,5 g gübre kullanılmış ve çözelti içerinde 17 g saf azot, 17 g saf fosfor, 17 g saf 

potas, 1,79 g saf magnezyum bulunduğu hesaplanmıştır. 50 lt’lik çözelti içerisine1,8 

EC’lik besin solüsyonu hazırlamak için 107 g gübre kullanılmış ve çözelti içerinde 

20,33 g saf azot, 20,33 g saf fosfor, 20,33 g saf potas, 2,14 g saf magnezyum bulunduğu 

hesaplanmıştır. Solüsyon pH’ sı 6.5–7.0, EC değeri ise ilk üç gübrelemede 1.5, sonraki 

dört  gübreleme uygulamasında 1.8 olacak şekilde (Dalton ve Smith 1985, Resh 1991,  

Schwarz 1995, Sevgican 1999a)’a göre hazırlanarak tatbik edilmiştir (Çizelge 3.2).  

Lalelere gelişme dönemi başında ilk üç gübrelemede 1,5 EC değerinde besin solüsyonu 

uygulanmış, bu değer tomurcuk alma işlemlerinin hemen ardından bitkilerde gelişmenin 

hızla devam ettiği dönemde, besin maddesi miktarının artırılması kaydı ile besin 
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solüsyonu EC değeri 1,8’e çıkarılmıştır. Besin çözeltisi verilmeden önce ortam su ile 

doygun hale getirilmiştir. 

 

Çizelge 3.2 Denemede kullanılan besin solüsyonunun uygulama tarihi, pH, EC değerleri 
                   ve bitki başına verilen miktarı  
 
Besin Solüsyonu 
Uygulama Tarihi 

Besin Solüsyonu 
pH Değeri 

Besin Solüsyonu 
EC Değeri 

Bitki Başına Verilen 
Miktar (ml) 

25 Mart 2006 6.5–7.0 1.5 200 

1 Nisan 2006 6.5–7.0 1.5 200 

6 Nisan 2006 6.5–7.0 1.5 200 

13 Nisan 2006 6.5–7.0 1.8 200 

20 Nisan 2006 6.5–7.0 1.8 200 

25 Nisan 2006 6.5–7.0 1.8 200 

4 Mayıs 2006 6.5–7.0 1.8 200 

 

 

3.2.7 Hasat 

 

4 Mayıs 2006 tarihinde lale yapraklarında sararmalar başlamış (Şekil 3.9), 28 Mayıs 

2006 tarihinde söküm işlemleri yapılmıştır (Şekil 3.10, Şekil. 3.11). Söküm 

işlemlerinden 1 hafta önce saksı başına 200 ml thiram içerikli fungusit solüsyonu 

verilmiştir. Söküm el ile yapılmış ve sökülen soğanlarda ölçüm yapılabilmesi için ana 

soğan ve kardeş soğanlar birbirlerinden ayrılmıştır. Ayrılan her tekerrür soğan ve 

soğancıkları kese kâğıtlarına konularak ölçüm yapılmak üzere laboratuara 

götürülmüştür.  

 



 31 

    

Şekil 3.9 4 Mayıs 2006 tarihinde yapraklarda başlayan sararmalar 

 

   

    

 

Şekil 3.10 Oueen of  Night çeşidinde söküm sonrası ana soğan ve yavru soğanlar  
               (Yetiştirme ortamları: a. bims, b. perlit, c. kum, d. kokopit, e. torf) 



 32 

   

   

 

Şekil 3.11 Negrita çeşidinde söküm sonrası ana soğan ve yavru soğanlar              
                (Yetiştirme ortamları: a. bims, b. perlit, c. kum, d. kokopit, e. torf) 
                  
 

3.2.8 Verilerin değerlendirilmesi  

 

Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 10 tekerrürlü ve her tekerrürde 1 adet 

bitki olacak şekilde kurulmuştur. 23.03.2006 tarihinde dikilen lale fideleri gelişme 

periyodu boyunca yaprak sayısı, bitki boyu ve bitki gelişimleri yönünden 

değerlendirilmiştir. 28 Mayıs 2006 tarihinde söküm işlemleri yapılmış elde edilen ana 

soğan ve yavru soğanlarda ana soğanda çap (cm), ana soğanda boy (cm), ana soğanda 
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ağırlık (g), kardeş soğan sayısı (ana soğan dahil) ve toplam soğan ağırlığı (ana soğan 

dahil) (g) değerleri tespit edilmiştir. 

 

Denemede incelenen tüm özelliklere ait veriler faktöriyel düzende, varyans analizi 

tekniği ile değerlendirilmiştir. Farklı grupların saptanmasında Duncan testi 

kullanılmıştır. Ayrıca sera içerisinde dış kısımlarda kalan plastik saksılarda mevcut 

bitkilerde kenar tesiri görülebileceğinden bu bitkiler değerlendirilmeye alınmamıştır. 
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4. BULGULAR 

 

Ring (Yüzük) Kültüründe farklı yetiştirme ortamlarının lale soğanı oluşumu ve 

özelliklerine etkilerini incelediğimiz bu araştırmada 5 adet farklı yetiştirme ortamının 

(perlit, kokopit, bims, kum, torf) 3 lt.’lik saksı hacimlerinde yaprak sayısı, bitki boyu, 

ana soğan çapı, ana soğan boyu, ana soğan ve kardeş soğan ağırlıkları ve kardeş soğan 

sayılarına (ana soğan dahil) etkileri ayrı ayrı tespit edilmiştir.  

 
 

4.1 Yaprak Sayısı  

 

Kullanılan çeşitler ve farklı yetiştirme ortamlarının  arasında interaksiyon tespit 

edilmemiştir. Deneme sonuçlarının değerlendirilmesiyle, yapılan varyans analizi sonucu 

yetiştirme ortamlarının yaprak sayısı yönünden istatistiki açıdan %5 düzeyinde önemli 

bulunmadığı ancak kullanılan 2 çeşidin önemli farklılık yarattığı tespit edilmiştir.  Buna 

göre Queen of Night çeşidinde yaprak sayısı ortalaması 3,70 adet, Negrita çeşidinde ise 

yaprak sayıları ortalaması 3,07 adet olarak gerçekleşmiştir (Şekil 4.1).  Farklı yetiştirme 

ortamlarının lalelerdeki yaprak sayısına etkilerine ait veriler ve sonuçlar Çizelge 4.1 ve 

4.2’de sunulmuştur. Farklı lale çeşitlerinin ve yetiştirme ortamlarının yaprak sayısına 

etkilerine ait grafik ise şekil 4.2’de sunulmuştur. 

 

 
 
 
 
 
Çizelge 4.1 Denemede kullanılan çeşitlerin yaprak sayısı ortalamalarına ilişkin    
                   Duncan testi sonuçları 
   

Çeşit  Yaprak Sayısı (adet/bitki) 

Queen of Night 3,70 A 

Negrita 3,07 B 

**LSD 5% 0,102 
Uygulamalar arasındaki farklılık *önemsizdir , ** önemlidir 
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Şekil 4.1 Denemede kullanılan iki çeşidin ortalama yaprak sayısı   
                 
 
 
Çizelge 4.2 Yetiştirme ortamlarının yaprak sayısı ortalamaları üzerine etkileri  
 

Yetiştirme Ortamı Yaprak Sayısı (adet/bitki) 

Bims 3,350 

Perlit 3,550 

Kum 3,325 

Kokopit 3,400 

Torf 3,300 

*LSD 5% 0,162 
Uygulamalar arasındaki farklılık *önemsizdir , ** önemlidir 
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Şekil 4.2 Farklı yetiştirme ortamlarının lalelerdeki yaprak sayısı ortalamalarına etkileri 
 

 

4.2 Bitki Boyu 

 

Yapılan deneme sonucunda Çizelge 4.3’ de görüldüğü üzere kullanılan çeşitler ve 

yetiştirme ortamları arasında interaksiyon oluşmuştur. Buna göre; perlit ortamında 

yetiştirilen Queen of Night çeşidinde bitki boyu ortalaması 22,8 cm olarak gerçekleşmiş 

olup diğer ortamlarda yetiştirilen lalelerden elde edilen bitki boyları ortalamasına oranla 

daha uzun boylu bitkiler elde edilmiştir. Şekil 4.3’de görüldüğü üzere aralarında 

interaksiyon görülen yetiştirme ortamları ve çeşitlere ait değerler lale soğanları şekli 

bulunan sütunlar ile ifade edilmiştir.  Ayrıca Duncan testi sonuçlarına göre farklı 

yetiştirme ortamlarının bitki boyu oluşumlarına da istatistiksel olarak %5 düzeyinde 

önemli etki yaptığı saptanmıştır. 
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Çizelge 4.3 Farklı yetiştirme ortamlarının Queen of Night ve Negrita çeşidi bitki  
                   boyu ortalamaları oluşumu üzerine etkileri Duncan testi sonuçları  
 Bitki Boyu(cm) 

Çeşit Yetiştirme Ortamı 
 Bims Perlit Kum Kokopit Torf 

Queen of  
Night 

20,2 
BCDE 

22,8 A 19,6 DE 19,1 E 19,95 CDE 

Negrita 
14,45 
GHIJ 

14,3 IJ 13,9 J 14,4 HIJ 
15,95 
FGHI 

**LSD %5  1.409 

Uygulamalar arasındaki farklılık *önemsizdir , ** önemlidir 
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 Şekil 4.3 Farklı yetiştirme ortamlarının lalelerde bitki boyu ortalamalarına etkileri 
       

4.3 Ana Soğanda Çap 

Denemede kullanılan çeşitler ve yetiştirme ortamları arasında interaksiyon tespit 

edilmemiştir. Farklı yetiştirme ortamlarının lale ana soğan çaplarına etkilerinin tespit 

edilebilmesi amacıyla yapılan varyans analizi sonuçlarına göre istatistiki açıdan 

denemede kullanılan yetiştirme ortamlarının ana soğanda çap ortalamaları bakımından 

bir öneminin olmadığı ancak denemede kullanılan çeşitlerin istatistiki yönden farklılık 

gösterdikleri tespit edilmiştir.  Farklı lale çeşitlerinin ve yetiştirme ortamlarının ana 

soğanda çap verileri üzerine etkilerine ait sonuçlar Çizelge 4.4 ve 4.5’de verilmiştir. 
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Farklı katı ortamların  lalelerde ana soğan çapına etkilerine ait grafik Şekil 4.4 ve Şekil 

4.5’de sunulmuştur. 

 

Çizelge 4.4 Denemede kullanılan çeşitlerin ana soğan çapı ortalamaların etkilerine   
                    ilişkin Duncan testi sonuçları 
 

Çeşit  Ana Soğanda Çap (cm) 

Queen of  Night 3,174 B 

Negrita 3,376 A 

**LSD 5% 0,098 
Uygulamalar arasındaki farklılık *önemsizdir , ** önemlidir 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Queen of  Night Negrita

A
n
a
 S
o
ğ
a
n
d
a
 Ç
a
p
 (
c
m
)

 

 Şekil 4.4 Denemede kullanılan iki çeşidin ortalama ana soğan çapları   
 
 
Çizelge 4.5 Yetiştirme ortamlarının Ana soğanda çap ortalamaları üzerine etkileri   
                    Duncan testi sonuçları 
 

Yetiştirme Ortamı Ana Soğanda Çap (cm) 

Bims 3,235 

Perlit 3,280 

Kum 3,425 

Kokopit 3,225 

Torf 3,210 

*LSD 5% 0,155 
Uygulamalar arasındaki farklılık *önemsizdir , ** önemlidir 
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Ana soğanda çap özelliği yönünden yetiştirme ortamlarının etkinliğinin bulunmadığı 

anlaşılmıştır. Kum ortamında (ana soğanda çap 3.425 cm) bir miktar iri soğan 

oluşturmasına rağmen diğer ortamlarla farklılığı istatistiki yönden önemsiz olarak 

gerçekleşmiştir.  
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     Şekil 4.5 Farklı yetiştirme ortamlarının lalelerde ana soğan çapı ortalamalarına etkileri  

 

4.4 Ana Soğanda Boy 

 

Yapılan deneme sonucunda Çizelge 4.6’ da görüldüğü üzere kullanılan çeşitler ve 

yetiştirme ortamları arasında interaksiyon tespit edilmiştir. Buna göre; kum ortamında 

yetiştirilen Queen of Night çeşidinde ana soğanda boy ortalaması 4,34 cm, torf ve 

kokopit ortamında Queen of Night çeşidinde ana soğanda boy ortalaması 4,13 cm  

olarak gerçekleşmiş olup diğer ortamlarda yetiştirilen lalelerden elde edilen ana soğan 

boyları ortalamasına oranla daha uzun boylu ana soğanlar elde edilmiştir. Negrita 

çeşidinde ise ana soğanda boy ortalaması 3.85 cm olarak gerçekleşmiş ve bims 

ortamında diğer ortamlara oranla daha uzun boylu ana soğanlar elde edilmiştir. Şekil 

4.6’da görüldüğü üzere aralarında interaksiyon görülen yetiştirme ortamları ve çeşitlere 

ait değerler lale soğanları şekli bulunan sütunlar ile ifade edilmiştir.   Ayrıca Duncan 

testi sonuçlarına göre farklı yetiştirme ortamlarının ana soğan boyu oluşumlarına da 

istatistiksel olarak %5 düzeyinde önemli etki yaptığı saptanmıştır. 
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Çizelge 4.6 Farklı yetiştirme ortamlarının Queen of Night ve Negrita çeşidi ana  
                   soğanlarında boy ortalamaları oluşumu üzerine etkileri Duncan testi     
                   sonuçları  
 
 Ana Soğanda Boy (cm) 

Çeşit Yetiştirme Ortamı 
 Bims Perlit Kum Kokopit Torf 

Queen of  
Night 

4,01 BC 3,69 D 4,34 A 4,13 ABC 4,13 ABC 

Negrita 3,85 CD 3 H 3,35 EFG 3,056 H 3,32 FG 

**LSD %5 0.222 

Uygulamalar arasındaki farklılık *önemsizdir , ** önemlidir 

 

 
Genel olarak değerler incelendiğinde Queen of Night çeşidi daha uzun soğan 
oluşturmuştur. 
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     Şekil 4.6 Farklı yetiştirme ortamlarının lalelerde ana soğan boyu ortalamalarına etkileri 
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4.5 Ana Soğanda Ağırlık 

 

Deneme sonucunda Çizelge 4.7’ de görüldüğü üzere kullanılan çeşitler ve yetiştirme 

ortamları arasında interaksiyon tespit edilmiştir. Buna göre; perlit ortamında yetiştirilen 

Negrita çeşidinde ana soğanda ağırlık ortalaması 16,481 gr, kum ortamında yetiştirilen 

Negrita çeşidinde ana soğanda ağırlık ortalaması 15,291 gr, kokopit ortamında 

yetiştirilen Queen of Night çeşidinde 14,868 gr ve Negrita çeşidinde 14,295 gr, bims 

ortamında yetiştirilen Queen of Night çeşidinde 14,367 gr ve Negrita çeşidinde     

14,329 gr ve torf ortamında yetiştirilen Queen of Night çeşidinde 14,266 gr  olarak 

gerçekleşmiş olup diğer ortamlarda yetiştirilen lalelerden elde edilen ana soğan 

ağırlıkları ortalamasına oranla daha ağır ana soğanlar elde edilmiştir. Şekil 4.7’de 

görüldüğü üzere aralarında interaksiyon görülen yetiştirme ortamları ve çeşitlere ait 

değerler lale soğanları şekli bulunan sütunlar ile ifade edilmiştir.    

 

Çizelge 4.7 Farklı yetiştirme ortamlarının Queen of Night ve Negrita çeşidi ana  
                   soğanlarında ağırlık ortalamaları oluşumu üzerine etkileri Duncan  
                   testi sonuçları  
 
 Ana Soğanda Ağırlık (gr) 

Çeşit Yetiştirme Ortamı 
 Bims Perlit Kum Kokopit Torf 

Queen of  
Night 

14,367 
ABCD 

12,87 CD 12,342 D 
14,868 
ABCD 

14,266 
ABCD 

Negrita 
14,329 
ABCD 

16,481 A 
15,291 
ABC 

14,295 
ABCD 

13,508 
BCD 

**LSD %5 1.829 

Uygulamalar arasındaki farklılık *önemsizdir , ** önemlidir 
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       Şekil 4.7 Farklı yetiştirme ortamlarının lalelerde ana soğan ağırlığı ortalamasına etkileri 

4.6 Kardeş Soğan Sayısı (Ana Soğan Dahil) 

 

Yapılan deneme sonucunda Çizelge 4.8’ de görüldüğü üzere kullanılan çeşitler ve 

yetiştirme ortamları arasında interaksiyon tespit edilmiştir. Buna göre; perlit ortamında 

yetiştirilen Queen of Night çeşidinde kardeş soğan sayısı ortalaması 4,5 adet, torf 

ortamında yetiştirilen Queen of Night çeşidinde kardeş soğan sayısı ortalaması 4 adet  

olarak gerçekleşmiş olup diğer ortamlarda yetiştirilen lalelerden elde edilen kardeş 

soğan sayıları ortalamasına oranla daha fazla sayıda kardeş soğan elde edilmiştir. Şekil 

4.8’de görüldüğü üzere aralarında interaksiyon görülen yetiştirme ortamları ve çeşitlere 

ait değerler lale soğanları şekli bulunan sütunlar ile ifade edilmiştir.   

 
Çizelge 4.8 Farklı yetiştirme ortamlarının Queen of Night ve Negrita çeşidi kardeş  
                   soğan sayıları ortalamaları üzerine etkileri Duncan testi sonuçları 
 
 Kardeş Soğan Sayısı (adet) 

Çeşit Yetiştirme Ortamı 
 Bims Perlit Kum Kokopit Torf 

Queen of  
Night 

3,4 
BCDEFGHI 

4,5 A 3 EFGHI 2,6 I 4 ABC 

Negrita 
3,2 

CDEFGHI 
2,96 HI 2,7 HI 

3,1 
DEFGHI 

2,9 FGHI 

**LSD %5 0.597 
Uygulamalar arasındaki farklılık *önemsizdir , ** önemlidir 
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Kardeş soğan sayısı yönünden Queen of Night çeşidi daha fazla değere ulaşmıştır. 

Özellikle perlit ve torf ortamları bu yönüyle önemli olmuştur. 
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      Şekil 4.8 Farklı yetiştirme ortamlarının lalelerde kardeş soğan sayısı ortalamaları  
   üzerine etkileri 
 

 

4.7 Toplam Soğan Ağırlığı (Ana Soğan Dahil) 

 

Kullanılan çeşitler ve farklı yetiştirme oratamları arasında interaksiyon tespit 

edilmemiştir. Deneme sonuçlarının değerlendirilmesiyle, yapılan varyans analizi sonucu 

yetiştirme ortamlarının toplam soğan ağırlığı yönünden istatistiki açıdan % 5 düzeyinde 

önemli bulunmadığı ancak kullanılan 2 çeşidin önemli farklılık yarattığı tespit 

edilmiştir.  Buna göre Queen of Night çeşidinde toplam soğan ağırlığı ortalaması 18,517 

gr, Negrita çeşidinde ise toplam soğan ağırlığı ortalaması 20,439 gr olarak 

gerçekleşmiştir (Şekil 4.9).  Farklı yetiştirme ortamlarının lalelerde toplam soğan 

ağırlığına etkilerine ait veriler ve sonuçlar Çizelge 4.9 ve 4.10’da sunulmuştur. Farklı 

lale çeşitlerinin ve yetiştirme ortamlarının toplam soğan ağırlıklarına etkilerine ait grafik 

Şekil 4.10’da sunulmuştur. 
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Çizelge 4.9 Farklı yetiştirme ortamlarının lalelerde toplam soğan ağırlığına etkileri 
 

Çeşit  Soğan Ağırlığı (gr/bitki) 

Queen of Night 18,517 B 

Negrita 20,439 A 

**LSD 5% 1,408 
Uygulamalar arasındaki farklılık *önemsizdir , ** önemlidir 

 

Negrita çeşidi daha ağır yumrular (20.439 gr/bitki) oluşturmuştur. Queen of Night 

çeşidine oranla  arada oluşan farklılık istatistiki açıdan önemli düzeyde bulunmuştur.  
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Şekil 4.9 Denemede kullanılan iki çeşidin ortalama toplam soğan ağırlıkları   

 
 
Çizelge 4.10 Yetiştirme ortamlarının yaprak sayısı ortalamaları üzerine etkileri  
 

Yetiştirme Ortamı Yaprak Sayısı (adet/bitki) 

Bims 20,097 

Perlit 18,833 

Kum 20,900 

Kokopit 18,004 

Torf 19,555 

*LSD 5% 2,226 
Uygulamalar arasındaki farklılık *önemsizdir , ** önemlidir 
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Ortamlar arasında yaprak sayısı yönünden oluşan farklılıklar istatistiki olarak önemsiz 

düzeyde gerçekleşmiştir. 
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Şekil 4.10 Farklı yetiştirme ortamlarının lalelerde toplam soğan ağırlığı ortalamalarına  
                 etkileri  
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Yoğun tarımın yapıldığı ve sürekli aynı ürünün yetiştirildiği topraklarda çok önemli 

sorunlar da beraberinde oluşmaktadır. Kimyasal madde uygulamalarına bağışıklık 

kazanarak üretimde nicelik ve nitelik olarak önemli sorunlara neden olan hastalık, 

zararlı ve yabancı otların kontrolünde modern tarımda ilaçlı mücadele yapılarak 

ilerlemeler kaydedilmiş olunmasına rağmen, tam bir kontrol sağlanamadığı gibi, sağlığa 

zararlı ilaç kullanımı ve kalıntı problemleri özellikle tarımsal ürünlerin ihracatında 

sıkıntılar oluşturmaktadır. Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de bitkisel üretimde 

karşılaşılan toprak yorgunluğu ve buna bağlı sorunların çözümünde, topraksız tarım 

tekniğinden yararlanılması problemlerin çözümünde önemli bir avantaj olarak karşımıza 

çıkmaktadır  Nir (1982), Schwarz (1995), Demir (1998) ve Akıncı ve Akıncı (2007). 

 

Soğanlı bitkilerden lale bir döneme adını vermiş önemli bir süs bitkisidir. Ancak bu 

konuda yapılan çalışmalar çok kısıtlı olmuştur. Ülkemizde tescilli bir adet lale çeşidi 

bile bulunmamaktadır.  

 

Soğanlı bitkilerde tohumluk soğan üretimi çoğunlukla topraklı tarım sistemi içinde yer 

almaktadır. Topraksız tarım sistemi henüz yaygınlaşmamış ve bu konuda yapılan 

araştırmalar kısıtlı bulunmaktadır. Buna bağlı olarak topraklı yetiştiricilikte lale soğanı 

üretiminde de çok çeşitli sorunlar mevcuttur. Gerek sağlıklı, gerekse istenilen boy ve 

çapta kaliteli soğan eldesi oldukça güç olmaktadır. Üretimi yapılan arazide en az 4 yıllık 

münavebe programı uygulanması zorunlu hale gelmektedir. Böylece her yıl özellikleri 

uygun yeni arazide üretim yapılması bir zorunluluk olmaktadır. Topraksız tarım tekniği 

ile yetiştiricilik soğanlı bitkilerde yok denecek kadar az düzeylerde olmasına rağmen bu 

teknik diğer bir çok türün açıkta yapılan üretimlerinde de uygulamaya girmiş ve başarılı 

sonuçlar alınmıştır.  

 

Açıkta lale soğanı üretiminde verimi arttırmak önemli bir sorundur. Verim ve kaliteyi 

artırmak için hazırlanan yataklarda üretimde başarılı sonuçlar alınabilmektedir 

(Rasmussen 1980). 
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Bu saptamalardan sonra sağlıklı, kaliteli ve verimi yüksek soğan elde edebilmek 

amacıyla ring (yüzük) kültüründe farklı katı ortamların  lale soğanı oluşumu ve 

özelliklerine etkileri 2 farklı lale çeşidi üzerinde denenmiştir. Bitkilerde yaprak sayısı, 

bitki boyu, ana soğanda çap, ana soğanda boy, ana soğanda ağırlık (g), kardeş soğan 

sayısı (ana soğan dahil) ve toplam soğan ağırlığı (ana soğan dahil) (g) değerleri 

ölçülmüş ve farklı yetiştirme ortamlarına göre farklı sonuçlar elde edilmiştir. Araştırma 

süresince bitkiler ve elde edilen soğanlar incelenmiş ve herhangi bir hastalık belirtisine 

rastlanmamıştır. Soğanlı bitkilerde üretimde özellikle mantari enfeksiyonlara 

yoğunlukla karşılaşılmakta ve bu amaçla yoğun fungusit ilaçlaması yapılmaktadır. 

Araştırmada gözlemle elde edilen bu sonuç bile lale soğan üretiminde %50'lere varan 

kayıpları önleme yönünden çok önemli bulunmuştur. 

 

Yapılan deneme sonucunda ring (yüzük) kültürünün lale yetiştiriciliğinde, topraklı 

tarımla (tarla koşullarında) yapılan yetiştiriciliğe kıyasla bazı avantajları olduğu 

gözlemlenmiştir. Bunlar; 

—Yetiştirme periyodu içerisinde bitkilerde ve hasattan sonra lale soğanlarında yapılan 

gözleme dayalı incelemelerde herhangi bir hastalık veya zararlı belirtisi görülmemiştir.  

—Saksılara dikilmiş olan mevcut bitkilerin gelişme ortamları birbirlerinden bağımsız 

olmaları sebebiyle bir bitkiden diğerine hastalık taşınması söz konusu olmamaktadır. 

—Fazla su yetiştirme ortamından rahatlıkla drene olabilmektedir. 

—Yabancı ot kontrolü daha etkin yapılabilmektedir. 

—Yetiştirme alanı üzerinde ekim nöbeti gerektirmemekte ve yetiştiricilik için büyük 

alanlara ihtiyaç duyulmamaktadır. 

—Lale hastalık ve kök zararlılarına karşı ortam dezenfeksiyonu kolay, ekonomik ve 

etkin olarak yapılabilmektedir.   

— Besin solüsyonu etkili kök derinliğine verilmesi sebebiyle bitkiler tarafından 

maksimum düzeyde kullanılmakta ve fazla gübreleme yapılması önlenmektedir. 

 

Lale soğanı üretiminde soğan iriliği büyük öneme sahiptir. Lerner (2005), De Hertogh 

(1996), Dole and Wilkins (1999), lalelerde çiçek elde edilebilmesi için en önemli olan 

faktörün soğan çevresi olduğunu gözlemlemişlerdir. Kritik büyüklüğün altındaki 

soğanlar (seleksiyon çeşidine bağlı olarak) tek bir yaprak oluşturur ve takip eden yılda 
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çiçeklenmemektedir. Ayrıca seleksiyon çeşidine bağlı olarak soğan çevresi 10–12 cm ve 

üzerinde olanlar kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. 

 

Denemede hasat sonrasında kullanılan iki çeşitten elde edilen soğan çapları ortalaması 

çeşitlere göre 3,2 ile 3.4 cm arasında değişmiştir. Araştırmada uygulanan teknikle 

üretilen soğanlar literatürde belirtilen kritik soğan çapı büyüklüğü sınırları üstünde yer 

almaktadır.   

 

Planlanan çalışma ülkemiz tarihinde ve dünya süs bitkisi üretiminde ve pazarında büyük 

bir öneme sahip lale türünde pratik sonuçlar çıkaracak bir konuda yürütülmüştür. Lale 

soğanı üretimi çoğunlukla açık alanlarda yapılmakta ve birim alandan elde edilen 

soğancık (kardeş soğan) verimi nitelik ve nicelik olarak düşük seviyelerde kalmakta, 

münavebe ve uygun tekstüre sahip toprak bulma çok önemli bir sorun teşkil etmektedir. 

Topraksız tarım tekniğinden yüzük (ring) kültürü uygulaması ile toprak kökenli sorunlar 

elemine edilerek, farklı katı ortamlarda lale üretimi yapılarak lalede soğancık (kardeş 

soğan) oluşumu ve özellikleri tespit edilerek bu tekniğin lale soğanı üretiminde 

kullanabilme imkanlarının olabileceği ortaya konulmuştur. Bu aşamadan sonra pratik 

uygulamalarda yer alabilecek yöntemle lale soğanı üretimi yapmak mümkün 

olabilecektir.  
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