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ÖZET 
 

Yüksek Lisans Tezi 
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ÜZERİNE ETKİLERİ 

 
Nagihan MERAL 

 
Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Toprak Anabilim Dalı 

 
Danışman: Prof. Dr. Cihat KÜTÜK 

 
Sera koşullarında gerçekleştirilen bu çalışmada; coco peat ve çay atığı yetiştirme ortamı bileşeni 
olarak kullanılmıştır. Bunun için yosun peat (YP), coco peat (CP) ve çay atığı (ÇA) içeren 
dokuz farklı karışım hazırlanmıştır. Hazırlanan ortamların performansı Begonya (Begonia 
eliator ‘Toran’) bitkisi yetiştirilmek suretiyle test edilmiştir. Araştırmada; ortamların 
hazırlanmasında kullanılan materyallerin bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra 
Begonya bitkisinin kalite ölçütleri belirlenmiştir. Ayrıca bitkilerin beslenme durumlarını ortaya 
koymak için besin maddeleri analizleri de yapılmıştır. 
 
Ortamların hazırlanmasında kullanılan materyallerin hacim ağırlıkları 0.10-0.83 g/cm3 arasında 
değişmiştir. Havalanma kapasitesi (HK) tüm materyallerde yeterli bulunurken, kolay alınabilir 
su (KAS) düzeylerinin CP dışındaki diğer materyallerde limitlerin altında olduğu belirlenmiştir. 
Su tamponlama kapasitesi (STK)’nin ise YP ve CP’te düşük olduğu saptanmıştır. Organik C 
içeriği % 34.12-% 41.72 arasında değişmiş ve C/N oranı CP’in düşük azot kapsamına sahip 
olması nedeniyle daha geniş bulunmuştur. pH ve EC değerleri sırasıyla 5.09-5.70 ve 0.74-1.66 
dS/m arasında değişim göstermiştir. Materyallerde sature ortam ekstraktındaki besin maddesi 
düzeylerinin dengesiz olduğu belirlenmiştir.  
 
Sürgün sayısı ve taç genişliği dışında bitkisel kalite parametreleri uygulamalara göre önemli 
farklılıklar göstermemiştir. Elde edilen veriler; % 40’a kadar varan oranlarda CP ve ÇA’nın 
kullanıldığı ortamlarda Begonya bitkilerinin birbirlerine yakın gelişimler gösterdiğini ortaya 
koymuştur. Özellikle bitkilerin görsel performansları birbirine oldukça yakın bulunmuş ve farklı 
ortamlarda yetiştirilen bitkilerin tümü satılabilir kaliteye ulaşmışlardır. Ortam içinde artan CP 
ve ÇA düzeylerine bağlı olarak bitkilerin yaş ve kuru ağırlıkları kontrol ortamı olan YP’ten 
daha düşük bulunmuştur. Ancak bu durum bitkilerin genel görünümünü ve pazar kalitesini 
olumsuz yönde etkilememiştir. Begonya bitkisinin kalite ölçütleri göz önüne alındığında CP ve 
ÇA’nın her ikisinin de ortam bileşeni olarak kullanılabileceği gözlenmiştir. 
 
Değişik ortamlarda yetiştirilen Begonya bitkilerinin besin maddesi kapsamlarında önemli 
farklılıklar saptanmıştır. CP ve ÇA içeren ortamlardaki bitkilerin besin maddesi miktarları 
kontrol (YP) ortamına göre daha yüksek bulunmuştur. Ancak Begonya için bildirilen sınır 
değerler ile karşılaştırıldığında; değişik ortamlarda yetiştirilen bitkilerin bazılarında N ve Zn 
düzeylerinin düşük, B, Fe, Mn ve S düzeylerinin ise yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu yüzden  
CP ve ÇA’nın yetiştirme ortamında kullanılması söz konusu olduğunda bitkilerde beslenme 
sorunlarıyla karşılaşmamak için kullanılacak besin çözeltilerinin içeriği yeniden gözden 
geçirilmeli ve bazı değişiklikler yapılmalıdır. Bu denemeden elde edilen sonuçlar; yosun peat 
esaslı ortamlarda yetiştirilecek Begonyalarda CP’in % 40, ÇA’nın ise tercihen % 10-40’a kadar 
varan oranlarda kullanılabileceğini göstermiştir.  
 
2006, 129 sayfa 
Anahtar Kelimeler: Coco peat, çay atığı, yosun peat, ortam, Begonya, süs bitkileri, besin 
maddeleri 
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Coco peat and tea waste were used as growth medium component in this study conducted in 
greenhouse conditions. Nine different mixtures containing sphagnum peat (SP), coco peat (CP) 
and tea waste (TW) were prepared. Performances of mixtures were tested by growing Begonia 
(Begonia eliator ‘Toran’) plant. Some physical and chemical properties of materials used in 
container media and quality parameters of Begonia were determined. Nutrient contents of plants 
were also analysed to reveal nutritional status. 
 
Bulk densities ranged from 0.10 to 0.83 g/cm3 among materials. Aeration capacities (AC) of all 
materials were desirable levels, while easily available water (EAW) were lower than the limits, 
except CP. Water buffering capacities (WBC) were also found low in SP and CP. Organic C 
ranged 34.12 % to 41.72 % and C/N ratio was determined higher due to low N content of CP. 
The pH and EC values ranged from 5.09 to 5.70 and 0.74 to 1.66 dS/m, respectively. The 
concentrations of plant nutrients in the saturated media extract of all materials were found 
unbalanced. 
 
Plant quality parameters have not found significantly different with respect to the treatments, 
except shoot number and crown width. Data have shown that Begonia plants equally grew in 
potting media containing up to 40 % CP or TW. Especially, visual performance of Begonia 
plants were very similar and all plants grown in different media reached saleable quality. Plant 
fresh and dry weights were lower than the control SP medium with increasing levels of CP and 
TW in media. But this trend did not negatively affect general appearance of plants and 
marketing value. It was seen that both of CP and TW can be used as media component as 
quality parameters of Begonia plant take into consideration. 
 
It was determined that there were significant differences in nutrient contents of Begonia plants 
grown in media. The concentrations of plant nutrients were found higher in media containing 
CP and TW than the control (SP) medium. But, N and Zn were low and B, Fe, Mn and S were 
high in some plants grown in different media as we consider the limits indicated for Begonia. 
Thus, compositions of nutrient solutions should be revised and modified to avoid some 
nutritional problems when CP or TW is used as medium component. Data from the experiment 
have shown that CP can be used up to 40 % and TW can be preferably used at the rate of 10-40 
% for Begonias grown in media based on sphagnum peat. 
 
2006, 129 pages 
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1. GİRİŞ 
 
 
Ülkemizde ve Dünya’da her yıl önemli miktarlarda ve değişik özelliklere sahip atıklar 

ortaya çıkmaktadır. Gerekli önlemler alınmadığı veya geri kazanımları sağlanmadığında 

bu atıklar öncelikle çevre, daha sonra da toplum sağlığını olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. Özellikle bünyesinde yüksek oranda organik madde içeren atıklar 

bilinçsizce ve gelişigüzel olarak çevreye terk edildiğinde, kolayca aerobik ve anaerobik 

parçalanmaya uğramakta ve bunun sonucunda görüntü kirliliği ve yoğun bir kötü 

kokunun yanı sıra her türlü hastalık etmeni mikroorganizmaların üremesine ortam 

sağlamaktadırlar (Erdoğan 2004). Toplumlarda çevre bilincinin her geçen gün artmaya 

başlaması ve yasal kısıtlamaların uygulamaya konulmasından sonra bu türden atıkların 

rasgele dökülmesi ve uygun olmayan şekillerde depolanmasının yavaş yavaş önüne 

geçilmeye başlanmış, çeşitli alanlarda değerlendirilmelerine yönelik çözümler ortaya 

atılmıştır. Bununla ilgili olarak 1960’lı yıllarda bitkisel ve hayvansal kökenli atıkların 

yanı sıra başta tarımsal hammadde kullananlar olmak üzere çeşitli endüstri kollarının 

atıklarının da yetiştiricilikte değerlendirilmesi düşünülmüştür. Konuya ilişkin yapılan 

araştırmalarda olumsuz özellikler taşımayan özellikle organik karakterli bu tip atıkların 

yetiştiricilikte kullanılmaları sonucunda bitki gelişimi ve ortam özellikleri üzerine 

önemli etkiler yapabileceği bildirilmektedir (Kütük vd. 1995, Brohi et al. 1996, Kütük 

ve Çaycı 2000, Kütük 2000, Kütük et al. 2003, Çiçek 2004). 
 
 
Halen geniş çapta tarıma dayalı ekonomiye sahip ülkemizde çay bitkisinin üretimi ve 

işlenme sonrasında tüketimi önemli miktarlarda gerçekleşmektedir. Asıl önemlisi söz 

konusu ürünü işleyen fabrikalarda küçümsenemeyecek oranlarda atıklar ortaya 

çıkmaktadır. Siyah çayın işlenmesi sırasında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

(ÇAYKUR) fabrikalarında her yıl yaklaşık olarak 20 bin tonun üzerinde atık elde 

edilmekte ve özel sektöre ait fabrikalar da dikkate alındığında bu miktar daha da 

artmaktadır (Kacar 1987). Çay fabrikalarında yaş çay yaprağının işlenerek siyah çaya 

dönüştürülmesi esnasında çöp, lif ve toz şeklinde ortaya çıkan bu atıklar fabrikaların 

kullanım sahası içinde kapladığı geniş alan nedeniyle çalışma düzenini etkilemekte, 

depolanmalarında büyük güçlüklerle karşılaşılmakta ve önemli bir çevre sorunu da 

yaratmaktadır (Kütük vd. 1995). Yüksek oranda organik madde içeren Çay atığının 

tarımsal amaçlı kullanımına ilişkin yapılmış çalışmalarda ümit verici sonuçlar elde 
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edilmiştir (Kacar et al. 1980, Gül 1996, Samet 1996, Kütük 2000, Kütük vd. 2004). 

Kütük et al. (1998) süs bitkisi yetiştirme ortamında denenen çay atıklarının iyi sonuç 

verdiğini, bitkinin gelişimi ve kalite özellikleri üzerine olumlu etkiler yaptığını 

bildirmişlerdir. 
 
 
Hindistan cevizi, doğal olarak tropikal iklime sahip kıyı bölgelerinde yetişen ve 20-30 m’ye 

kadar boylanabilen palmiye grubuna giren bir bitki türüdür (Brickell and Zuk 1997). Lifli 

bir kabukla çevrili meyveleri önem taşıdığından ve günümüzde işlenebilen değerli bir 

tarımsal ürün haline geldiğinden insanlar tarafından kültüre alınıp yetiştiriciliği de 

yapılmaktadır. Hindistan cevizi lif atığı Sri Lanka, Hindistan, Filipinler ve Endonezya gibi 

Uzak Doğu ülkelerinde Hindistan cevizi kabuğunun endüstriyel amaçlar (ip, halat, hasır 

vb.) için işlenmesi sırasında ortaya çıkmaktadır (Abad et al. 2002). Bu atık ilk kez 

Hume (1949) tarafından yetiştiricilikte kullanılacak yeni bir materyal olarak 

duyurulmuş ve “Coco Peat” şeklinde ticari bir isimle adlandırılmıştır. 1990’lı yıllara 

kadar peat ve diğer yetiştirme ortamlarını kullanan Avrupa’daki süs bitkileri 

üreticilerinin dikkatini bu materyal çok fazla çekmemiştir. Daha sonra Hollanda’lı süs 

bitkileri yetiştiricileri başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki yetiştiriciler coco peat olarak 

anılan Hindistan cevizi lif atığını süs bitkileri üretiminin değişik aşamalarında yavaş 

yavaş kullanmaya başlamışlardır. De Kreij and Van Leeuwen (2001) Uzak Doğu 

ülkelerinde ortaya çıkan Hindistan cevizi lif atığının yüksek potasyum ve sodyum gibi 

bazı olumsuz özellikler taşımasına rağmen çeşitli işlemlerden geçirilip söz konusu bu 

olumsuz özellikler, muhtemelen giderildikten sonra Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini 

bildirmektedirler. Buradan da anlaşılacağı gibi bu atık günümüzde ticari bir ürün haline 

getirilmiş ve yetiştiricilikte kullanılmaya başlanması nedeniyle önemli kazanımlar elde 

edilmiştir. Hindistan cevizi lif atığı ile kısmen benzer özellikler gösteren çay atığı ise 

ülkemizde her yıl yüksek miktarlarda ortaya çıkmasına rağmen günümüzde etkin bir 

şekilde değerlendirilememektedir. Oysa yetiştirme ortamlarında aranılan özelliklere 

genelde uyum gösteren çay atığının bu alanda değerlendirilmesi de aynen Hindistan 

cevizi lif atığında olduğu gibi önemli yararlar sağlayacaktır. 
 
 
Begonya; değişik çiçek renkleri ve bazı türlerdeki yaprak güzelliğinden dolayı son 

derece göz alıcı, dekoratif ve yüksek satış değerine sahip önemli bir süs bitkisidir. 
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Yaklaşık 1300 kadar türü vardır ve bunlar içinde kalın yapraklı tek yıllık, otsu çok 

yıllık, çalımsı-sarılıcı, etli yapraklı ve konukçu gibi çok farklı özellikte olanları 

bulunmaktadır (Brickell and Zuk 1997). Begonyanın çiçek güzelliği ve yaprak 

görünümü için yetiştirilen 800’e yakın türü vardır. Asit karakterli ortamlarda iyi gelişen 

Begonya’lar genelde bol su ve yüksek oransal nem isterler. Yarı-gölge bitkisidirler ve 

doğrudan güneş alan yerlerde iyi gelişemezler (Odabaş 1993). Günümüzde bu süs 

bitkisinin çok çeşitli türleri yetiştirilmekle birlikte yaz ve sonbaharda çiçek açan yumru 

köklü türleri daha fazla ilgi görmektedir (Hessayon 1980). Begonya’lar dış ortam bitkisi 

olarak yetiştirilmesi düşünüldüğünde; humusça zengin, verimli, iyi drene olan, nötr ile 

hafif asit pH’larda, doğrudan güneş almayan ancak bol ışıklanan veya kısmen 

gölgelenmiş yerlerin tercih edilmesi gerekmektedir. İç mekan bitkisi olarak yani saksıda 

yetiştirilecek Begonya’lar ise çoğu süs bitkisinde olduğu gibi organik materyal esaslı 

ortamlarda yetiştirilmektedir. 
 
 
Son yıllarda artan endüstrileşme ve kentleşme nedeniyle insanlar doğaya olan 

özlemlerini yaşadıkları çevreye renk, canlılık ve estetik katan ; doğanın küçük birer 

parçaları olan çeşitli süs bitkileri ile gidermeye çalışmaktadırlar. Özellikle saksıda 

yetiştirilen ve değişik çiçek formları, renkleri ve yaprak güzellikleri olan Begonya’lar 

ülkemizde ve Dünya’da yüksek satış değerine sahip olan çoğunlukla da organik 

ortamlarda yetiştirilen önemli süs bitkileri grubundan birisidir. Bilindiği gibi süs 

bitkileri yetiştiriciliğinde gelişme ortamında organik karakterli substratlar günümüzde 

yoğun olarak kullanılmaktadır. Peat bunların içinde en çok bilinen ve en yaygın olarak 

kullanılan materyallerden birisidir (Çaycı 1989). Gerek hızla tükenen bir doğal kaynak 

olması gerekse fiyatının yüksekliği nedeniyle günümüzde bu materyale alternatif 

olabilecek çeşitli materyallerin kullanımı hızla ön plana çıkmaya başlamıştır (Criley and 

Watanable 1974, Worral 1981, Bik 1983, Lohr et al. 1984, Raviv et al. 1986, Chen et 

al. 1988, Chong et al. 1994). Bu kapsamda çok değişik materyaller denenmekte ve 

bunların bir kısmından oldukça iyi sonuçlar elde edilebilmektedir (Noguera et al. 1997, 

Sezen 1999, Birben vd. 1999, Kütük ve Çaycı 2000, De Kreij and Van Leeuwen 2001, 

Baran et al. 2001, Erdoğan 2004, Çiçek 2004, Meerow 2005). Ülkemiz açısından bu 

konu değerlendirildiğinde; dış alım yoluyla gelen peatlerin pahalı olması, yerli peatlerin 

ise kalitelerinin düşük ve çeşitli sorunlarının bulunmasından dolayı süs bitkileri 
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yetiştiriciliğinde kullanılabilecek ekonomik ve kaliteli materyallerin alternatif olarak 

ortaya konulması büyük önem taşımaktadır. 
 
 
Bu araştırmada; Hindistan cevizi lif atığı olan coco peat ile çayın işlenmesi sonrasında 

ortaya çıkan çay atığının önemli süs bitkilerinden biri olan Begonya’nın gelişimi ve bazı 

özgün kalite özellikleri üzerine etkileri belirlenmiştir. Bunun için coco peat ve çay atığı 

peat esaslı ortama değişik oranlarda karıştırılmıştır. Temelde bir atık olmasına karşın 

kısmen işlemden geçirilerek “Coco Peat” adıyla ticari bir ürün ve marka olarak süs 

bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılmaya başlayan Hindistan cevizi lif atığı ile buna 

benzer özellikler taşıyan çay atığı karşılaştırmalı olarak ele alınmış ve kullanılabilme 

potansiyelleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 
 
 
2.1 Çeşitli Atıkların Özellikleri veya Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Kullanımı 

Konusunda Yapılmış Çalışmalar 
 
 
Chong et al. (1991a) atık mantar kompostundan hazırlanan 5 farklı ortamda 4 farklı süs 

çalısının (Forsythia intermedia ‘Lynwood Gold’, Cotoneaster dammeri ‘Coral Beauty’, 

Cornus alba ‘Argenteo-marginata’ ve Weigela ‘Bristol Ruby’) gelişimini 

incelemişlerdir. Kontrol ortamı % 100 ağaç kabuğu (bark) içermekte olup, diğer 

yetiştirme ortamları % 50 ağaç kabuğunun yanı sıra % 50 oranında yıkanmış ve 

yıkanmamış değişik özellikteki (at gübresi-tavuk gübresi-saman-jips-inorganik 

gübrelerin değişik oranlarda bulunduğu) atık mantar kompostundan oluşmuştur. Ayrıca 

% 100 atık mantar kompostundan hazırlanmış ortam da denemede yer almıştır. 

Forsythia atık mantar kompostlarının yer aldığı tüm ortamlarda daha iyi gelişmiştir. 

Weigela bitkisinin sürgün sayısı ve kuru ağırlığı kompost içeren ortamlarda azalmış 

ancak yıkanmış ve yıkanmamış kompostların yer aldığı ortamlardaki bitkiler arasında 

belirgin bir farklılık saptanmamıştır. Süs bitkilerinin yapraklarında belirlenen besin 

maddeleri düzeyleri kompost uygulamalarına bağlı olarak geniş sınırlar içerisinde 

değişim göstermiştir. Cornus bitkisinin K ve Forsythia bitkisinin de Fe kapsamı artan 

kompost oranlarından olumsuz yönde etkilenmiştir. Araştırıcılar ortam farklılığı göz 

önüne alındığında gelişme döneminin sonunda tüm bitkilerin satış kalitesine ulaştığını 

bildirmişlerdir. 
 
 
Chong et al. (1991b) 8 değişik ağaçsı süs bitkisini (Deutzia gracilis, Cornus alba, 

Forsythia intermedia, Physocarpus opulifolius, Potentilla fruticosa, Ligustrum vulgare, 

Rosa L. ‘John Franklin’ ve Weigela Florida) ağaç kabuğu ve atık mantar kompostundan 

hazırlanan ortamlarda yetiştirerek gelişimde ortaya çıkan farklılıkları incelemişlerdir. 

Denemede; bekletilmemiş atık mantar kompostunun yanı sıra bekletilmiş ve yıkama 

yapılmış taze atık mantar kompostunu içeren çeşitli yetiştirme ortamı karışımları 

hazırlanmıştır. Kontrol uygulaması % 100 ağaç kabuğu (bark)’ndan oluşmuş, atık 

mantar kompostları ise karışım içinde % 33, % 67 ve % 100 oranlarında yer almıştır. 

Değişik özellikteki atık mantar kompostları gelişim üzerinde önemli farklılıklar 

yaratmamış, genel olarak kompost içeren ortamlarda yetiştirilen bitkilerin kontrol 
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ortamından daha iyi gelişim gösterdikleri belirlenmiştir. Cornus, Forsythia, Rosa ve 

Weigela bitkilerinin sürgün sayısı ve kök kuru ağırlıkları karışım içindeki tüm atık 

mantar kompostu düzeylerinin artmasıyla birlikte artış göstermiştir. Deutzia ve 

Potentilla bitkilerinde ise bu etki sadece bekletilmiş atık mantar kompostu oranlarının 

karışım içindeki oranlarının artması durumunda ortaya çıkmıştır. Yapraklarda belirlenen 

besin maddelerinden N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn ve Zn miktarları atık mantar 

kompostunun ortam içindeki oranının artmasına bağlı olarak genelde bir artış göstermiş 

ancak bu eğilim tüm bitki türlerinde aynı şekilde ortaya çıkmamıştır. Potentilla’da 

yapraklarda sararmalar görülmesine karşın diğer süs bitkilerinde araştırma süreci 

sonuna doğru satış kalitesine ulaştıkları bildirilmiştir. 
 
 
Maher (1991), çalışmasında ana karışımı peat olan saksılarda bitki besin maddesi 

kaynağı olarak atık mantar kompostunu kullanmıştır. Sonuçta atık mantar kompostu + 

peat karışımından oluşan ortamların analizinde % 5 oranında atık mantar kompostu 

içeren karışımların tamamı peatten oluşmuş ve inorganik gübrelemenin yapıldığı 

kontrol ortamına göre daha fazla N ve K kapsadığı belirlenmiştir. Araştırmacı, % 5 

oranında atık mantar kompostu içeren karışımlara genç bitki fidelerinin tepki 

vermediğini fakat atık mantar kompostunun % 20’nin üzerine çıktığı karışımlarda bitki 

gelişiminin olumsuz etkilendiğini gözlemiştir. Atık mantar kompostu + peat 

karışımından oluşan ortama mikro element ilavesi sonucunda değişiklik olmamasına 

rağmen, % 5 atık mantar kompostu içeren peat karışımlarına N ilave edilerek yetiştirilen 

bitkilerin kontrol bitkileri kadar iyi geliştikleri bildirilmiştir. 
 
 
Williams and Nelson (1992) Krizantem bitkisinin (cv. Sunny Mandalay) yetişme 

ortamında kullanılan farklı özelliklerdeki organik atıklardan salınan besin maddeleri 

düzeylerini belirledikleri çalışmalarında 7 farklı ortam kullanmışlardır. Bunlar; 1- 

Bakteri (Brevibacterium lactofermentum) aşılanmış atık su çamuru, 2- Bakteri (Bacillus 

subtilis) ve mantar (Aspergillus niger) aşılanmış atık su çamuru, 3- Aktive edilmiş 

mikrobiyel çamur, 4- Metan üretimi sonrasında elde edilen tavuk dışkısı atığı, 5- Buhar 

uygulanmış kemik unu, 6- Kompostlanmış çam ağacı ibresi ve 7- Tavuk tüyü’dür. Söz 

konusu materyaller yosun peat + vermikulit’ten oluşan köklenme ortamına aynı 

oranlarda karıştırılarak köklenme ortamı bileşeni olarak kullanılmış ve bu karışımlarda 
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salınan azot miktarları belirlenmeye çalışılmıştır. Karşılaştırma yapabilmek amacıyla 

yavaş salınımlı iki inorganik gübrenin (Micro Osmocote, 17-3.9-10.8 (Kontrol1), Sıvı 

gübre (Kontrol2)) uygulandığı ortam da denemede yer almıştır. Organik materyallerin 

ilave edildiği ortamların hepsinden ilk hafta içinde hızlı bir azot salınımı olduğu, daha 

sonra bu salınımın yavaşladığı ve 6-7. haftalarda ise azot salınımının durduğu 

saptanmıştır. 1 numaralı ortam ile 2 ve 3 numaralı ortamlardaki bitkilerin gelişimleri 

sıvı gübre uygulaması yapılan (Kontrol2) ortama özdeş olmuştur. Azot kullanım 

etkinliği değişik ortamlarda yetiştirilen bitkilerde farklı olmuştur. Bununla birlikte 1 

numaralı ortamda en yüksek azot kullanım etkinliği saptanmıştır. Organik materyaller 

içeren ortamlardan salınan azotun amonyak formunda olduğu belirlenirken, bunun 

ortam pH’sını yaklaşık 1 birim yükselttiği saptanmıştır. 
 
 
Bowman et al. (1994) tarafından yapılan çalışmada; köklendirilmiş Krizantem 

(Chrysanthemum morifolium ‘Bright Golden’) çelikleri içlerinde kum:talaş karışımı 

(1:2, v/v) bulunan atıklar ile kullanılmış araba lastiklerinden elde edilen ince ve kaba 

partiküllü kauçuk:talaş karışımı (% 33 kauçuk:% 67 talaş, % 67 kauçuk:% 33 talaş ve % 

100 talaş) bulunan ortamların yer aldığı 1.56 litrelik saksılara dikilerek gelişimleri 

izlenmiştir. Denemede kaba partiküllü kauçuk uygulaması saksı kapasitesinin ve toplam 

porozitenin azalmasına yol açarken, kontrole (% 100 talaş) oranla hava dolu boşlukların 

ve hacim ağırlığı değerlerinin artmasını sağlamıştır. İnce partiküllü kauçuk uygulaması 

ise toplam porozite, saksı kapasitesi ve hacim ağırlığı üzerinde belirgin bir değişiklik 

yaratmadığı halde, hava dolu boşluklar oranını artırmıştır. Bitki yüksekliği, kuru ve yaş 

ağırlık ile açan çiçek sayısı talaştan oluşan kontrol ortamına göre kauçuk uygulanan 

ortamlarda önemli düzeyde düşük bulunmuştur. Kauçuk uygulaması bitkide belirlenen 

N, P, K, Ca, Mg ve Cu miktarlarını düşürmüş Zn miktarını ise artırmıştır. Bitkide 

belirlenen Zn miktarının kontrole göre 74 kat daha fazla olduğu görülmüştür. Cd, Cr, 

Ni, Pb gibi ağır metaller ile Na’un kauçuk uygulamalarına bağlı olarak bitkide 

birikmediği belirlenmiştir. Araştırıcılar bu çalışmanın sonucunda kullanılmış araba 

lastiklerinden elde edilen kauçuğun serada yetiştirilecek Krizantem bitkisinin gelişme 

ortamında bir ortam bileşeni olarak kullanılabilmesinin söz konusu olabileceğini ancak 

geleneksel organik materyallere oranla araba lastiğinden elde edilen bu materyalin 
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potansiyel Zn toksitesi ve gelişim engelleyici özelliklerinin olması nedeniyle 

kullanımının sınırlı olması gerektiğini bildirmişlerdir. 
 
 
Chong et al. (1994) tarafından yapılan bir çalışmada atık mantar kompostunun yanı sıra 

ağaç kabuğu (bark) ve peat materyallerinin de kullanıldığı ortamlarda 4 farklı süs bitkisi 

(Cotoneaster dammeri, Cornus alba, Forsythia intermedia ve Weigela Florida) 

yetiştirilmiştir. % 25 ve % 50 yosun peat ile birlikte % 25 kum ve geri kalanı 2 farklı 

kaynaktan (Greewood Mantar Üretim Çiftliği ve Leaver Mantar Üretim Şirketi) elde 

edilmiş atık mantar kompostu ile hazırlanan 8 değişik ortama ilaveten % 50 atık mantar 

kompostu içeren 4 farklı ortam denemede kullanılmıştır. Atık mantar kompostunun 

yüksek tuz değerinin neden olabileceği olumsuzluğu ortadan kaldırmak için başlangıçta 

bitkilerin bulunduğu saksılara bol su verilerek ilk iki hafta boyunca yıkama yapılmıştır. 

Cotoneaster bitkisi dışında diğer süs bitkilerinin atık mantar kompostunun bulunduğu 

ortamlarda kontrol ortamına göre daha iyi gelişim gösterdikleri belirlenmiştir. Bu üç 

bitkideki gelişim oranı peat esaslı ortamlarda ağaç kabuğu ve atık mantar kompostu 

esaslı ortamlara göre % 20 daha fazla bulunmuştur. Dogwood ve Forsythia bitkileri 

Leaver Mantar Üretim Şirketi’nden elde edilen atık mantar kompostunun kullanıldığı 

ortamlarda; Greenwood Mantar Üretim Çiftliği’nden sağlanan atık mantar kompostunun 

kullanıldığı ortamlara oranla daha iyi (% 8) gelişim göstermişlerdir. % 50 peat veya % 

50 ağaç kabuğunun bulunduğu ortamlara % 25 atık mantar kompostu ile birlikte % 25 

kum ilave edildiğinde minimum sıkışma gözlendiği araştırıcılar tarafından rapor 

edilmiştir. 
 
 
Baran vd. (1995) atık mantar kompostu, tütün tozu, üzüm cibresi gibi organik madde 

kapsamları yüksek olan bazı işletme atıklarını, bitki yetiştirme ortamı olarak 

kullanılabilirliği açısından bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerini test ederek 

incelemişlerdir. Çalışma sonucunda organik kökenli materyallerin besin maddesi 

kapsamlarının çok yüksek bulunduğu diğer yandan fiziksel özelliklerin ise yetersiz 

olduğu saptanmıştır. 
 
 
Breslin (1995), katı kent atıklarının çim bitkisinin gelişimi üzerine etkilerini 

araştırmıştır. Deneme sonuçlarına göre iyi bir çim dokusu atıklardan hazırlanan 
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kompostun uygulanmasından 58 ve 96 hafta sonra elde edilmiştir. Toprakta yapılan ağır 

metal analizleri atık uygulamasına bağlı olarak herhangi bir birikimin olmadığını 

göstermiştir. Yeraltı sularında atık uygulamasından sonra yapılan analizlerde de 

olumsuz bir etkinin olmadığı belirlenmiştir. 
 
 
Martin et al. (1995) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada kompostlanan zeytin 

işleme endüstrisi atıklarının etkisi üzerinde durulmuştur. Sera koşullarında yürütülen 

çalışmada kumlu kil tın ve kum tekstürlü iki toprağa 20 ve 50 ton/ha düzeyinde atık 

uygulaması yapıldıktan sonra ön bitki olarak çim bitkilerinden Lollium multiflorum 

yetiştirilmiştir. Denemede ayrıca atıktaki N ve P miktarına eşdeğer besin maddesi 

kimyasal gübrelerden ayrı bir uygulama şeklinde verilmiş ve karşılaştırma olanağı 

sağlanmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında atığın kalıcı etkisini görebilmek amacıyla 

birinci atık uygulamasından 5 yıl sonra saksılara gübreleme yapılmaksızın yine bir çim 

türü olan Festuca arundinacea tohumları ekilmiş, bitki 3 cm’e eriştiğinde ilk biçim 

(ekimden 76 gün sonra) yapılmıştır. Ekimden 129 ve 172 gün sonra ise ikinci ve üçüncü 

biçim yapılmıştır. Araştırıcıların bildirdiğine göre kumlu kil tın tekstürlü toprakta kuru 

madde miktarı 1341 kg/ha ile daha yüksek, kum tekstürlü toprakta 773 kg/ha ile daha 

düşük bulunmuştur. Farklı tekstüre sahip her iki toprakta da en fazla yeşil ot verimi 50 

ton/ha atık uygulamasında, en düşük yeşil ot verimi kontrol uygulamasında 

belirlenmiştir. Bitkinin N kapsamı ile kuru madde miktarı arasında negatif ilişki 

belirlenmiş, N kapsamı ilerleyen gelişme dönemiyle birlikte azalmıştır. Bitkinin N ve P 

kapsamı ile N, P ve K alımı yüksek kompost uygulamalarında daha fazla bulunmuştur. 
 
 
De Santos et al. (1996) kentsel atıklardan hazırlanan kompostun kullanılabilirliğini test 

etmek için bir çim bitkisinin (Lollium hybridum ‘Ariki’) gelişimini ve besin maddesi 

içeriğini araştırmıştır. Deneme sera koşullarında yürütülmüş ve atık kompostu 0, 20, 40 

ve 80 ton/ha düzeylerinde uygulanmıştır. Ayrıca karşılaştırma yapabilmek için sadece 

NPK verilmiş ve NPK + 50 ton/ha atık verilmiş iki uygulama da denemede yer almıştır. 

Çim bitkisinde çıkış sonrası 3 biçim yapılmış ve sonuçlar 3 biçim ortalamasına göre 

değerlendirilmiştir. Kentsel atık kompostu çim bitkisi üzerinde olumlu etki yapmıştır. 

Bitkide belirlenen N, P, K, Ca ve Na miktarları kompost uygulamasına bağlı olarak 

artmıştır. Buna karşın atık kompost uygulaması Cr, Fe, Mn, Ni ve Cd düzeylerinde 
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önemli bir değişim yaratmamıştır. Kompost uygulamasına bağlı olarak bitki kuru 

ağırlığında artış görülmesi, azotun yanı sıra atıktan ortama daha fazla P, K ve Ca 

salınmış olmasına bağlanmıştır. Kuru madde ile ilgili sonuçlar kompost uygulamasının 

NPK’lı kimyasal gübreyle birlikte yapıldığında daha etkili olduğunu göstermiştir. 

Araştırıcılar bu çalışmada kentsel atık kompostu uygulamasının olumsuz etkisinin 

görülmediğini ancak yine de yüksek miktarlarda ve devamlı kullanımı durumunda 

dikkatli olunması gerektiğini bildirmişlerdir. 
 
 
Günay vd. (1996) atık mantar kompostunun süs bitkilerinin yetiştiriciliğinde 

değerlendirilebilme olanaklarını belirlemek üzere gerçekleştirdikleri çalışmada Petunya 

(Petunia hybridia), Agerantum (Ageratum mexicanum) ve Tagetes (Tagetes erecta) 

olmak üzere 3 farklı süs bitkisini denemede kullanmışlardır. Serada gerçekleştirilen 

çalışmada atık mantar kompostu polietilen torbalara konularak saksılara hacimsel esasa 

göre saf olarak eklenerek atık mantar kompostu + toprak ortamı şeklinde Ürgüp toprağı 

+ atık mantar kompostu + toprak ortamı olarak ve bunların dışında standart bir 

yetiştirme ortamı (özel bir firmaya ait) kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda; araştırıcılar 

atık mantar kompostunun Petunya, Tagates ve Ageratum süs bitkilerinin 

yetiştiriciliğinde kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca elde edilen sonuçların 

bütününü değerlendirdiklerinde polietilen torbalarda saf atık mantar kompostu ile 

hazırlanan ortamlarda üç bitki türünün de bitki kök uzunluğu, gövde çapı ve kuru 

madde yönünden yüksek değerler elde edildiğini bildirmişlerdir. Diğer taraftan bunun 

dışındaki uygulamalarda söz konusu özellikler açısından azalmalar gözlenmiştir. 

Araştırıcılar, torbadaki atık mantar kompostu dışında diğer uygulamalarda daha yüksek 

oranda çiçeklenme olduğunu belirlemişlerdir. Fakat diğer özellikler göz önüne 

alındığında süs bitkileri yetiştiriciliğinde atık mantar kompostunun rahatlıkla 

kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. 
 
 
Kostov et al. (1996), bağ budama atıkları, çeltik kabukları ve keten bitkisi atıklarını 

kullandıkları çalışmalarında, söz konusu organik atıkların çim bitkisinin gelişimi ile 

yeşil ot verimi üzerine etkilerini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda bakteri 

(Cephalosporum sp.) aşılanarak hazırlanan kompostun çim bitkisinin kalitesi ve yeşil ot 

verimi üzerine olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir. Üç farklı organik materyalden 



 11

kompost hazırlanması aşamasında bakteri ilavesinin kompostlarda nitrat miktarını ve 

EC değerini düşürdüğü araştırıcılar tarafından saptanmıştır. 
 
 
Norrie and Gosselin (1996) kağıt endüstrisi atıklarını kullanarak gerçekleştirdikleri 

çalışmada Lollium (Lollium perene) ve Poa (Poa pretensis) çim bitkilerinin gelişimi 

üzerine etkilerini belirlemişlerdir. Yapılan çalışmada iki ayrı deneme kurulmuştur. 

Kurulan ilk denemede ana kağıt hamuru, ikinci denemede ise mürekkep içermeyen kağıt 

hamuru peat ile hacimsel olarak 0:50, 10:40, 30:20 ve 50:0 oranlarında karıştırıldıktan 

sonra kimyasal gübrelerden N, P, K uygulanıp ekim yapılmıştır. Kimyasal gübrelerle 

birlikte uygulanan kağıt endüstrisi atıkları çim bitkisinde yüzey kaplama, yaprak rengi 

ve genel görünüm gibi özellikleri olumlu yönde etkilemiştir. Görsel yönden çim 

bitkisinde atık uygulamasının yol açtığı önemli ayrımlılıklar saptanmamasına karşın, 

bitkilerin mineral madde kapsamı sadece kimyasal gübre uygulamalarından 

etkilenmiştir. Özellikle atıkla birlikte N, P, K uygulanan parsellerde ortamın inorganik 

azot kapsamının daha fazla olduğu saptanmıştır. Araştırma bulgularına göre kağıt 

endüstrisi atıklarının besin maddelerince desteklendikten sonra uygulanmasının daha 

yararlı olacağı sonucuna varılmıştır. 
 
 
Stringheta et al. (1996), serada gerçekleştirdikleri çalışmada 2 ayrı Krizantem bitkisinin 

çeşidinin (Puritan ve Amarelo Sao Poula) gelişimi üzerine kentsel katı atıkların ve 

kompostlanmış çeltik kavuzlarının etkisini incelemişlerdir. Hacimsel esasa göre 2:1:4 

oranında hazırlanan toprak:kum:düzenleyici şeklindeki yetiştirme ortamının 

bileşenlerinden biri olan düzenleyici materyal kısmı; % 33 Kentsel katı atık + % 66 

Kompostlanmış çeltik kavuzu, % 66 Kentsel katı atık + % 33 Kompostlanmış çeltik 

kavuzu, % 100 Kentsel katı atık ve % 100 Kompostlanmış çeltik kavuzu içerecek 

şekilde düzenlenmiştir. Bitkiler hazırlanan ortamları içeren saksılara dikildikten sonra 

16 gün uzun gün koşullarında daha sonra da 8 saat kısa gün koşullarında bırakılmıştır. 

Yüksek atık (% 66) uygulaması genel olarak çiçeklenme zamanını geciktirmiş ve bitki 

boyu, yaş ve kuru ağırlık, çiçek oluşumu, çiçek sayısı ve çiçek çapı gibi bitkisel 

parametreleri olumsuz etkilemiştir. Puritan kültür çeşidi yüksek atık uygulamasına 

Amarelo Sao Poula kültür çeşidine oranla daha fazla tolerans göstermiştir. Araştırıcılar 

denemeden elde ettikleri sonuçlar çerçevesinde Puritan için % 70 Kentsel katı atık + % 



 12

30 Kompostlanmış çeltik kavuzu, Amerelo Sao Paulo için de % 30 Kentsel katı atık + 

% 70 Kompostlanmış çeltik kavuzu içeren ortamları önermişlerdir. 
 
 
Burger et al. (1997) Krizantem (cv. White Diamond) bitkisinin yanı sıra Tagetes (cv. 

Lemondrop), Catharanthus (cv. Little Pinkie), Petunia (cv. Royality Chery), 

Pittosporum (cv. Wheeleri), Photinia x fraseri ve Juniperus (cv. Moon Glow) bitkilerini 

kompostlanmış atık (slaj atıkları, bitki atıkları, yemek atıkları) ve standart yetiştirme 

ortamında (UC Mix) yetiştirilerek gelişim farklılıklarını incelemişlerdir. Deneme iki 

aşamada yürütülmüş ve ilk olarak çimlenme ortamında kompostlanmış atık denenerek 

tohumların çimlenme yüzdeleri üzerine etkisi belirlenmiştir. İkinci aşamada ise değişik 

büyüklükteki saksılara alınan bitkilerin yetişme ortamına karıştırılan kompostlanmış 

atığın gelişim üzerine etkileri izlenmiştir. Araştırıcıların bildirdiklerine göre çimlenme, 

bitki boyu ve gövde uzunluğu ile kök yaş ve kuru ağırlıkları kompostlanmış atık 

içermeyen ortamlarda en düşük bulunmuştur. Bitkilerin çoğu için; kompostlanmış atık: 

standart karışım şeklinde hazırlanan yetişme ortamının en azından % 25 standart 

karışım (UC Mix) içermesi gerektiği bildirilmiştir. Tohumların çimlenmesinin ve genç 

bitkilerin kompostlanmış atık uygulanmadığı durumlarda bundan oldukça olumsuz 

yönde etkilendiği saptanmıştır. Çimlenme sonrası elde edilen genç bitkilerin 10-15 

cm’lik geniş saksılara alındıktan sonra gelişme ortamlarına daha yüksek oranda 

kompostlanmış atık ilave edilmesinin oldukça olumlu etkiler yarattığı da araştırıcılar 

tarafından rapor edilmiştir. 
 
 
Gül (1997) yaptığı çalışmada, ticari çim karışımı (Lolium perenne + Festuca rubra + 

Poa pratensis + Agrostis tenuis), Agrostis stolonifera, Cynodon dactylon, Cynodon 

transvaalensis (Agrostis stolonifers + Cynodon transvaalensis) gibi çim seçeneklerinin 

Ege Bölgesi sahil kuşağında kullanılma uygunluğunu ve değişik çim yatağı (Bira-

kizelgur atığı + tütün atığı) üzerindeki performanslarını ortaya koymayı amaçlamıştır. 

Çalışma, iki faktörlü (Çim seçenekleri ve çim taşıyıcı katmanlar), üç yinelemeli tesadüf 

blokları deneme desenine göre kurulmuştur. Deneme sonucunda; üzerinde durulan çim 

türlerinden C. dactylon, C. transvaalensis ve A. stolonifera + C. transvaalensis 

karışımının en iyi sonuç verdiği, bunları A. stolonifera’nın izlediği belirlenmiştir. 

Ayrıca, ele alınan çim yatağı materyallerinden Bira-kizelgur atığının başarıyla 
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kullanılabileceği ancak; tütün atıklarının bazı sorunları bünyesinde barındırdığından 

dolayı çim alan oluşturmada taşıyıcı katman için uygun bir materyal özelliğinde 

olmadığı ifade edilmiştir. 
 
 
Mazzarino et al. (1997), balıkçılık çiftliği atıklarının (sediment) sera koşullarında 

yetiştirilen çim (Lolium perenne) bitkisinin gelişimi üzerine etkilerini araştırdıkları 

çalışmalarında, balık kafeslerinin altındaki 3 yıllık atıkları 400 ve 800 kg/ha; 8 yıllık 

atıkları ise 100 ve 200 kg/ha hesabıyla saf olarak ve kimyasal gübrelerle değişik 

kombinasyonlar şeklinde 1.5 kg toprak alan saksılara ekim öncesi uygulamışlardır. 

Araştırmada en fazla toplam kuru maddenin 3 yıllık atık uygulamasıyla elde edildiği ve 

sürgün/kök oranının 3 yıllık atık uygulamalarında, 8 yıllık atık uygulamalarına kimyasal 

gübre uygulamalarına oranla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda 

ayrıca 3 yıllık atık uygulamasında diğer uygulamalara oranla fosfordan yararlanma 

oranının da daha yüksek (% 17 ile % 27 arasında) olduğu saptanmıştır. Bunun yanı sıra 

bitkinin Ca ve Mg alımı 3 yıllık atık uygulamalarında diğer uygulamalardan daha fazla 

olmuştur. Deneme sonucunda yapılan toprak analizlerinde uygulamaların organik C, 

toplam N, pH ve EC üzerine önemli bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. Bitkiye yarayışlı 

fosfor, atık uygulamalarının yapıldığı toprakta kontrol ve kimyasal gübreden fosforun 

verildiği uygulamalara göre daha yüksek bulunmuştur. 
 
 
Sramek and Dubsky (1997) kompostlanmış ağaç kabuğu, birincil ve ikincil kağıt 

endüstrisi atık çamuru, kompostlanmış keten bitkisi (Linum usitatissimum) atığı, 

kompostlanmış ağaç yongası, ağaç lifi ve Hindistan cevizi lifini % 10-20 kil ilave 

edilmiş peat + kompostlanmış ağaç kabuğu (bark)’ndan oluşan geleneksel yetişme 

ortamına aynı oranlarda karıştırılarak ortam bileşeni şeklinde kullanmışlardır. Yetişme 

ortamına katılan materyallerde yapılan analizlerde tümünün peatten daha fazla yarayışlı 

besin maddesi içeriği olduğu belirlenmiştir. Kağıt endüstrisi atık çamurlarının fazla Ca 

içerdiği ve yüksek pH’ya sahip olduğu saptanmıştır. Araştırıcılar kağıt endüstrisi atık 

çamuru, ağaç yongası veya ağaç lifinden hazırlanacak konpostlarda çabuk ayrışmayı 

sağlamak ve yarayışlı azotu artırmak için yüksek miktarda azot ilavesinin gerekli 

olduğunu bildirmişlerdir. Denemede Impatients (New Guinea), Chrysanthemum 

(Dendranthema grandiflora), Cyclamen (Cyclamen persicum), Primula (Primula 

vulgaris), Pelargonium (Pelargonium zonale), Picea (Picea abies), Fagus (Fagus 
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sylvatica) ve Tilia (Tilia cordata) olmak üzere 8 değişik süs bitkisi söz konusu 

materyaller ile hazırlanan ve peat içermeyen ortamlarda ve peat oranı azaltılmış 

ortamlarda yetiştirilmişlerdir. Araştırma sonucunda bitkilerin farklı ortamlarda ayrımlı 

şekillerde geliştiği ve ortamların özelliklerine bağlı olarak değişken tepkiler verdikleri 

saptanmıştır. Tüm bitkiler için kullanılabilecek standart bir ortam karışımı 

belirlenememiştir. Primula, Pelargonium, Fagus ve Tilia’nın yetişme ortamında 

kompostlanmış keten bitkisi atığı kullanıldığında iyi sonuçlar alınırken, lif içeren kağıt 

endüstrisi atık çamurunun (birincil) bu bitkilerin gelişme ortamında kullanılabilecek 

uygun bir ortam bileşeni olmadığı saptanmıştır. Araştırıcılar hazırlanan ortamların 

ağaçsı dış ortam bitkilerine göre çiçekli iç mekan süs bitkilerinde genel olarak daha iyi 

sonuç verdiğini bildirmişlerdir. 
 
 
Zhang et al. (1998) perlit, peat, ceramsite (seramik) ve çeltik kavuzu külünü tek başına 

ve birlikte kombinasyonlar halinde Krizantem (cv. HuangHuaxia) bitkisinin yetişme 

ortamında kullanarak gelişim üzerine etkisini incelemişlerdir. Plastik tünel şeklindeki 

örtü altı sistemde gerçekleştirilen araştırmada ilk olarak çelikler peat:perlit (1:1) 

karışımından oluşan köklendirme ortamında yaklaşık olarak 6 haftada ilkbahar 

döneminde köklendirilmiş daha sonra Haziran ayında köklenen sağlıklı çelikler yetişme 

ortamına dikilmiştir. Bitkilere günde iki veya üç kez sıvı gübreden uygulama yapılmış, 

pH 5.5 civarında tutulmuştur. Peat:perlit karışımında yetiştirilen bitkilere gövde başına 

3.4 adet çiçek sayısı belirlenmiş ve bu değerin cerasite, perlit, çeltik kavuzu külü ve 3:1 

oranında çeltik kavuzu:perlit içeren ortamlardakine oranla önemli düzeyde yüksek 

olduğu saptanmıştır. Bunlar dışındaki diğer uygulamaların etkisi daha az etkili 

olmuştur. Ortalama yaprak alanı 50 cm2 ile perlit ortamında en yüksek bulunmuş, bunu 

sırayla 49.5 cm2 ile 3:1 peat:perlit ortamı ve 1:3 çeltik kavuzu külü:perlit ortamı 

izlemiştir. N kapsamı % 3.38 ile ceramsite ortamında en yüksek, % 2.82 ile 1:1 çeltik 

kavuzu külü:perlit ortamında en düşük bulunmuştur. P kapsamı % 0.57 ile 1:3 çeltik 

kavuzu külü:perlit ortamında en yüksek, % 0.36 ile peat ortamında en düşük 

bulunmuştur. K kapsamı ise % 8.45 ile ceramsite ortamında en yüksek, % 6.58 ile perlit 

ortamında en düşük olduğu belirlenmiştir. 
 
 
Birben vd. (1999), yıkama yapıldıktan sonra atık mantar kompostunu peat ve perlit ile 

hacimsel olarak karıştırılarak 7 farklı ortam hazırlamışlar ve bu ortamda Begonia 
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(Begonia semperflorens) bitkisinin gelişiminde ortaya çıkan farklılıkları izlemişlerdir. 

Taç genişliği ve çiçek sayısı dikkate alındığında % 50 Atık mantar kompostu + % 50 

Peat ve % 25 Atık mantar kompostu + % 50 Peat + % 25 Perlit karışımlarının en iyi 

sonuçları verdiği bildirilmiştir. Bitkilerin N ve K içerikleri incelendiğinde; atık mantar 

kompostu ağırlıklı ortamlarda peat ağırlıklı ortamlara göre bitkilerin daha yüksek N ve 

K içerdikleri saptanmıştır. Bitkilerin K kapsamları arasındaki farklılıklar önemli 

bulunurken, N kapsamları arasındaki farklılıkların önemli olmadığı görülmüştür. 

Yetişme ortamlarında ölçülen EC değerlerinin 0.87 dS/m (% 100 Peat) ile 2.40 dS/m (% 

100 Atık mantar kompostu) arasında, pH değerlerinin de 6.32 (%100 Peat) ile 8.03 

(%100 Atık mantar kompostu) arasında değiştiği belirlenmiştir. Araştırıcılar % 100 Atık 

mantar kompostu, % 75 Atık mantar kompostu + % 25 Peat ve % 50 Atık mantar 

kompostu + % 25 Peat + % 25 Perlit’ten oluşan ortamlar hariç diğer ortamların EC ve 

pH yönünden sorunları olmadığını bildirmişlerdir. Yetişme ortamlarının tümünde su 

tamponlama kapasitesinin düşük olduğu saptanırken, havalanma kapasitesi ve kolay 

alınabilir su kapasitesi yönünden % 50 Atık mantar kompostu + % 50 Peat ortamının en 

üstün özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir. Suda çözünebilir besin maddeleri 

yönünden ortamların özellikleri incelendiğinde; NO3-N’unun genelde arzu edilen sınır 

değerler içinde olduğu, P düzeylerinin ise % 100 Atık mantar kompostu hariç diğer 

ortamlarda optimum sınırlar içerisinde veya buna yakın olduğu belirlenmiştir. 

Ortamların suda çözünebilir K içerikleri atık mantar kompostunun yüksek oranda yer 

aldığı karışımlarda fazla bulunmuştur. Araştırıcılar elde olunan sonuçlar çerçevesinde; 

atık mantar kompostunun peatin yer aldığı ortamlarda karışımın bir öğesi olarak 

rahatlıkla kullanılabileceğini, buna paralel olarak % 50 Atık mantar kompostu + % 50 

Peat ile % 25 Atık mantar kompostu + % 50 Peat + % 25 Perlit karışımlarının gerek 

fiziksel özellikler gerekse bitki gelişimi yönünden en uygun ortamlar olarak tespit 

edildiğini bildirmişlerdir. 
 
 
Chong (1999) tarafından bildirildiğine göre Kanada’da süs bitkileri ve peyzaj sektörü 

çok hızlı bir değişim göstermektedir. Özellikle 1980’li yıllardan bu yana süs bitkileri 

araştırma enstitülerinde çevreye zarar vermeyen üretim şekilleriyle ilgili uygulamalar 

konusunda araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda kompostlanan veya 

kompostlanmayan organik atıkların düzenleyici olarak yetiştirme ortamlarında 

kullanımı üzerinde durulmaktadır. Bu amaçla yapılan değişik projelerde atık mantar 



 16

kompostu, kağıt endüstrisi atık çamuru, elma posası ve değişik ağaç kabukları gibi 

atıklarla hazırlanan karışımlar incelenmektedir. 1980’lerin sonları ve 1990’ların başında 

bu türden araştırmaların odaklandığı nokta; mumlu mukavva atıkları, kentsel atık 

kompostları, ağaç yongaları, tahrip edici atıklar, besin atıkları ve belirli endüstrilerin 

atıklarından ve gıda endüstrisi atıklarından üretilen organik gübrelerin sınıflandırılması 

ve bunların kompostlanması olmuştur. Araştırıcı, son dönemlerde ise Kanada’da tarım 

dışı arazilerin rehabilitasyonunda ve bazı süs ağaçlarının yetiştirilmesinde kullanılacak 

ortamlarda kağıt endüstrisi atıklarının ortam düzenleyici olarak kullanımı konusunda 

çalışmalar yapıldığını bildirmektedir. 
 
 
Önemli orman ürünleri atıklarından birisi olan ağaç kabuğu (bark) ülkemizde ağırlıklı 

olarak yakacak şeklinde değerlendirilmekte olup, yetiştiricilikte kullanım çok sınırlı 

kalmaktadır. Ağaç kabuklarının Primula bitkisinin yetişme ortamında kullanım 

olanağını araştıran Sezen (1999), kompostlama işlemi sonrasında peat ve perlit ile ağaç 

kabuğunu hacimsel olarak karıştırmış ve bir sera denemesinde kullanmıştır. 

Karışımların performansı çiçekli bir süs bitkisi olan Primula (Primula obconica)’nın 

gelişim parametreleri incelenerek saptanmaya çalışılmıştır. Estetik görünümün yanı sıra 

diğer pek çok bitkisel parametreler açısından da % 100 Peat, % 25 Ağaç kabuğu + % 50 

Peat + % 25  Perlit ve % 100 Ağaç kabuğu ortamları en başarılı ortamlar olarak 

bulunmuştur. Ortamların fiziksel özellikleri ile bitkisel parametreler arasında beklenen 

ilişkilerin elde edilmemesi söz konusu ortamların kimyasal özelliklerinin farklı 

olmasına bağlanmıştır. Araştırıcı; ağaç kabuğunun gerek doğasından gerekse kompost 

yapılması sırasındaki işlemlerden kaynaklanan bazı sorunlarının olabileceğini ve 

bunların başında da toksik bileşiklerin geldiğini belirterek bunlara dikkat edilmesi 

koşuluyla bu atığın yetişme ortamında kullanılabilmesinin mümkün olabileceği 

sonucuna varıldığını açıklamıştır. 

Stringheta et al. (1999) serada gerçekleştirdikleri çalışmada Krizantem (cv. White 

Polaris) bitkisinin çiçek kalitesi ve gelişimi üzerine kentsel katı atık kompostu ve 

kompostlanmış çeltik kavuzunun etkilerini araştırmışlardır. Bitkinin yetiştirilmesinde 

kullanılan ortamlar toprak:kum:düzenleyici (2:1:4) karışımından oluşmuştur. Ortam 

bileşeni olarak yer alan düzenleyici kısım ise dört farklı bileşimden oluşmaktadır. 

Bunlar: 1- % 100 Kentsel katı atık kompostu, 2- % 66.66 Kentsel katı atık kompostu + 
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% 33.33 Kompostlanmış çeltik kavuzu, 3- % 33.33 Kentsel katı atık kompostu + % 

66.66 Kompostlanmış çeltik kavuzu, 4- % 100 Kompostlanmış çeltik kavuzu’dur. 

Denemeden elde olunan sonuçlara göre; kompostlanmış çeltik kavuzu miktarı ortam 

içinde azaldıkça bitki kuru madde miktarında ve çiçek çaplarında düşme belirlenmiştir. 

Bitki boyu, kök yaş ağırlığı ve yaprak alanı da kentsel katı atık kompostu ve 

kompostlanmış çeltik kavuzu oranlarından etkilenmiştir. Karışım içinde kompostlanmış 

çeltik kavuzu oranının artması çiçek açımı üzerinde etkili olmuştur. Çiçek kalitesi 

kentsel katı atık kompostu oranı % 33.33 veya % 66.66 olduğunda çok yüksek, % 0 

olduğunda kabul edilebilir ve % 100 olduğunda ise vasat düzeyde bulunmuştur. 
 
 
Tolay vd. (1999) tarafından yapılan bir çalışmada; Pakmaya-Düzce fabrikasında hamur 

mayası üretimi esnasında ortaya çıkan atık çamur peat ve ayrışmış mısır sapı ile 

karıştırılarak kompostlandıktan sonra bitki yetiştirme ortamı olarak kullanılmıştır. Dört 

farklı özellikte hazırlanan ortamlarda (1= % 50 Atık çamur + % 50 Peat, 2= %50 Atık 

çamur + % 50 Ayrışmış mısır sapı, 3= % 75 Atık çamur + % 25 Peat ve 4= % 25 Atık 

çamur + % 50 Peat + % 25 Ayrışmış mısır sapı) tek yıllık dış mekan otsu süs 

bitkilerinden Zinnia spp. Ve Tagetes spp. yetiştirilmiştir. Değerlendirme parametreleri 

olarak ele alınan bitki boyu ve çapı bakımından en iyi sonuçlar genelde % 25 Atık 

çamur + % 50 Peat + % 25 Perlit ile hazırlanmış ortamda elde edilmiştir. Zinnia’da boy 

ve çaplar arasındaki farklılıklar önemli bulunurken, Tagetes’de sadece bitki çapları 

arasındaki farklılıkların önemli olduğu saptanmıştır.     
 
 
Kütük ve Çaycı (2000) yaptıkları çalışmada, ağaç kabuğunun (AK) saksıda yetiştirme 

ortamı olarak kullanım olanağını begonya (Begonia semperflorens) bitkisi yetiştirerek 

araştırmışlardır. Çalışmada ağaç kabuğu, peat ve pomza taşından oluşmuş yedi farklı 

ortam denenmiştir. Denemede ham ağaç kabuğunun olası toksik etkilerinden sakınmak 

amacıyla dekompoze olmuş ağaç kabukları kullanılmıştır. Karışımların ilk başta bitki 

yetiştirme ortamı olarak bazı temel fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. 

Fiziksel özellikler dikkate alındığında % 50 ağaç kabuğu + % 50 peat, % 25 ağaç 

kabuğu + % 75 peat, % 50 ağaç kabuğu + % 25 peat + % 25 pomza ve % 25 ağaç 

kabuğu + % 50 peat + % 25 pomza en uygun ortamlar olarak saptanmıştır. Begonya 

bitkisine ait bitkisel parametreler incelendiğinde % 25 AK + % 50 peat + % 25 pomza 
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en uygun ortam olarak tespit edilirken, bu ortamı % 25 AK + % 75 peat ortamı 

izlemiştir. Ortamlarda yetiştirilen bitkilerin besin maddesi içerikleri incelendiğinde, 

bitkilerin azot, potasyum, kalsiyum, demir ve mangan içeriklerinde istatistiksel olarak 

önemli farklılıklar bulunurken, fosfor, magnezyum, çinko ve bakır içeriklerinde önemli 

farklılıklar bulunmamıştır. Araştırma sonucunda ağaç kabuğunun kendi doğasından ve 

dekompozisyonundan kaynaklanabilecek bir takım problemler olabileceği, bu nedenle 

ağaç kabuğunun yetiştirme ortamı olarak kullanılmasında daha detaylı araştırmalara 

gereksinim olduğu saptanmıştır. 
 
 
Kompostlanmış üzüm posası atıklarının süs bitkisi yetişme ortamında kullanılmasına 

ilişkin Baran et al. (2001) tarafından yapılan bir araştırmada Bolu-Yeniçağa’dan alınan 

peat ile birlikte şu karışımlar hazırlanmıştır. 1= % 100 kompostlanmış üzüm posası, 2= 

% 75 kompostlanmış üzüm posası + % 25 peat, 3= % 50 kompostlanmış üzüm posası + 

% 50 peat, 4= % 25 kompostlanmış üzüm posası + % 75 peat, 5= % 50 kompostlanmış 

üzüm posası + % 25 peat + % 25 perlit, 6= % 25 kompostlanmış üzüm posası + % 50 

peat + % 25 perlit, 7= % 100 peat. Denemede süs bitkisi olarak anaç Hypostases 

(Hypostases phyllostagya) bitkisinden alınan çeliklerden perlit ortamında 

köklendirilerek elde edilen genç bitkiler, içlerinde yetişme ortamı karışımları bulunan 

600 cm3’lük plastik saksılara dikildikten sonra gelişme süresi boyunca saf su ile 

sulanmışlardır. Ayrıca bitkilere haftada iki kez tam besin çözeltisi verilmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre üzüm posası ile hazırlanan ortamlarda havalanma kapasiteleri 

yönünden önemli bir farklılık görülmezken, kolay alınabilir su kapsamları arasında 

dikkate değer farklılıklar ortaya çıkmış ve en iyi sonuçlara % 25 kompostlanmış üzüm 

posası + % 75 peat ve % 100 peat ortamlarında rastlanmıştır. Karışımlarda pH 

değerlerinin 7’nin altında olmakla birlikte süs bitkileri açısından biraz yüksek, EC 

değerlerinin ise nispeten kabul edilebilir sınırlar arasında değiştiği bildirilmiştir. Sürgün 

kuru ağırlıkları % 50 kompostlanmış üzüm posası + % 50 peat, % 25 kompostlanmış 

üzüm posası + % 75 peat ve % 100 peat ortamlarında diğer ortamlara oranla daha 

yüksek bulunmuş ancak bu farklılıklar önemli çıkmamıştır. Araştırmada en yüksek bitki 

kök uzunluğu % 25 kompostlanmış üzüm posası + % 50 peat + % 25 perlit ortamında 

saptanırken, % 100 kompostlanmış üzüm posası ortamında kök uzunluğunun belirgin 

bir şekilde azaldığı bildirilmiştir. Hypostases bitkisinin yaprak ve köklerinde belirlenen 
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N, P, K içeriği karışımlarda yer alan kompostlanmış üzüm posası oranının artışına bağlı 

olarak artış göstermiştir. Özellikle % 100 kompostlanmış üzüm posası ortamında 

yetiştirilen bitkilerin köklerindeki P ve K miktarları diğer ortamdakilere oranla daha 

yüksek bulunmuştur. N dışında bitkilerin yapraklarında saptanan P, K ve Ca 

miktarlarının optimal değerlerin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Araştırıcılar bu bilgiler 

ışığında kompostlanmış üzüm posasının süs bitkisi gelişme ortamında % 50’yi 

geçmeyen oranlarda rahatlıkla kullanılabileceğini, besin maddesi içeren ve ucuz 

maliyetli bu atığın değerlendirilmesinin yararlı olabileceğini bildirmişlerdir. 
 
 
Choi et al. (2001a) Krizantem (cv. Monlo) bitkisi ile gerçekleştirdikleri denemede; 

kompostlanmış çeltik kavuzu + perlit (% 75:% 25, v/v) ortamında yetiştirilen bitkilerin 

gelişimleri besin maddeleri alınımı üzerine dolomit ve kalsiyum karbonat ilavesinin 

etkilerini araştırmışlardır. Kök bölgesine 1.5 g/L olarak kalsiyum karbonat 

uygulandığında en fazla bitki gelişimi görülmüştür. Benzer şekilde 3.0 g/L düzeyinde 

dolomit uygulaması da bitkilerde iyi bir gelişme görülmesine yol açmıştır. 

Kompostlanmış çeltik kavuzu yetişme ortamına gerek kalsiyum karbonat gerekse 

dolomit karıştırılması bitki dokularında P, K, Fe, Mn ve Zn düzeylerini düşürmüştür. 

Diğer taraftan kalsiyum karbonat uygulaması dolomit uygulamasına göre bitkilerdeki 

Mg miktarını daha fazla düşürmüştür. Kalsiyum karbonat ve dolomit uygulanmamış 

ortamlarda pH 6.24 olarak ölçülürken, uygulamalara bağlı olarak bu değerin yükseldiği 

belirlenmiştir. Yüksek oranda kalsiyum karbonat ve dolomit uygulandığında kök 

bölgesinde amonyum ve fosfor miktarının azaldığı, kalsiyum ve magnezyum miktarları 

ile elektriksel iletkenlik değerlerinin arttığı belirlenmiştir. 
 
 
Choi et al. (2001b) tarafından yapılan bir diğer çalışmada ise yavaş salınımlı gübrelerin 

Krizantem bitkisinin gelişimi ve beslenmesi üzerine etkileri incelenmiştir. Araştırmada 

kompostlanmış çeltik kavuzu + perlit (% 75:% 25, v/v) esaslı ortamda Krizantem bitkisi 

(cv. Monlo) yetiştirilmiş ve 2 farklı yavaş salınımlı gübre (Osmocoat ve CDU) bitkilere 

uygulanmıştır. En iyi bitki gelişimi Osmocoat için 8.0 g/L düzeyinde, CDU için de 12 

g/L düzeyinde belirlenmiştir. Gübrelerden Osmocoat’ın uygulama düzeyleri arttıkça Ca, 

Zn ve Cu dışında bitkide belirlenen diğer bitki besinlerinin miktarları genel olarak 

artmıştır. Osmocoat uygulaması ile CDU uygulamasına göre Ca dışında bitkilerde daha 
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yüksek besin maddeleri değerlerine ulaşılmıştır. Osmocoat ve CDU uygulamasına bağlı 

olarak kök bölgesi pH’sında azalma olduğu saptanmıştır. EC değerlerinde ise artış 

olduğu ve her iki gübrenin 12.0 g/L düzeylerindeki uygulamalarında sırasıyla 3.26 

mS/cm ve 2.69 mS/cm’ye ulaşan değerler kaydedildiği bildirilmiştir. CDU gübresi 

uygulandığında Osmocoat’a göre kök bölgesinde daha düşük NO3, P2O5 ve K değerleri 

ölçüldüğü ancak bunların kabul edilebilir sınırlar içinde olmaları nedeniyle bir sorun 

oluşturmadığı ifade edilmiştir. 
 
 
Papafotiou et al. (2001) köklenmiş 4 farklı süs bitkisini (Chrysanthemum morifolium, 

Nerium oleander, Lantana camara ve Pelargonium zonale) pamuk çiğiti kompostu, 

çeltik kavuzu, peat ve perlitten değişik oranlarda hazırlanmış ortamlarda yetiştirerek 

gelişim ve çiçeklenmelerinde ortaya çıkan farklılıkları belirlemişlerdir. Kontrol 

uygulaması olarak peat:perlit (1:1, v/v) ortamı hazırlanarak karşılaştırma olanağı 

sağlanmıştır. Pamuk çiğiti kompostunun ortam içindeki oranı % 60’ın üstüne çıktığında 

Pelargonium dışında diğer bitkilerin boylarında kısalma olduğu belirlenmiştir. Buna 

karşın Krizantem dışındaki diğer bitkilerin çiçek sayılarında bir artış olduğu 

saptanmıştır. Benzer etkiler çiçeğe gelme sürelerinde de görülmüş ve Nerium bitkisi 

dışındaki diğer süs bitkilerinde çiçeklenmenin hızlandığı ve bitkilerin daha çabuk çiçek 

açtığı belirlenmiştir. Yetişme ortamının yarısı veya tamamı çeltik kavuzundan 

oluştuğunda ise Krizantem dışındaki bitkilerde gelişim kontrol uygulamasındaki 

bitkilerle hemen hemen aynı olmuştur. Lantana bitkisinin yetişme ortamında ağırlıklı 

olarak çeltik kavuzu kullanıldığında ise daha kısa boylu bitkiler oluştuğu görülmüştür. 

Yetişme ortamı pamuk çiğiti kompostu, peat ve çeltik kavuzundan oluştuğu durumda; 

Pelargonium dışındaki diğer çeşitlerinin boylarında kısalma olduğu belirlenmiştir. 

Bitkilerin yetiştirildiği ortamda pamuk çiğiti kompostu yada çeltik kavuzu bulunması 

halinde ise toplam porozite ve yarayışlı su kapsamı azalırken, hacim ağırlığı değerleri 

pamuk çiğiti kompostunun varlığına bağlı olarak artış göstermiştir. Perlit yerine 

ortamda sadece çeltik kavuzu bulunduğunda; hacim ağırlığı değerleri azalmıştır. Peat 

veya çeltik kavuzunun bulunduğu ortamlar yada bunların diğer materyallerle hazırlanan 

karışımları en düşük kolay alınabilir su kapsamı ve toplam porozite değerlerine sahip 

olmuşlardır. Pamuk çiğiti kompostunun başlangıçta yüksek EC değerine sahip olduğu 
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belirlenirken, denemenin sonunda bu değerlerin düşerek kontrol uygulamasındaki 

seviyeye yaklaştığı bildirilmiştir. 
 
 
Young et al. (2002), atık mantar kompostunun yüksek elektriksel iletkenlik (EC) 

değerine sahip olmasının, bu materyalin yetişme ortamı olarak kullanımını sınırlayan 

temel faktör olduğunu ve yıkama yapılarak EC’nin düşürülebileceğini bildirmişlerdir. 

Araştırıcılar yıkama yapılarak atık mantar kompostunun oldukça yüksek olan EC 

değerinin (30 dS/m) bitkiler için nispeten kabul edilebilir bir EC değerine (2-3 dS/m) 

düşürülebilmesinin mümkün olabileceğini açıklamışlardır. Atık mantar kompostunun 

oranı yüksek olduğunda EC’yi yeterince düşürmek için yıkama sayısının veya yıkamada 

kullanılan su miktarının artırılması gerektiği bildirilmiştir. Süs bitkilerinden Marigold 

(Tagetes patula ‘Yellow Girl’) ile araştırıcılar tarafından gerçekleştirilen bu çalışmada; 

atık mantar kompostu yetişme ortamında kullanılmış ve bu materyalden bitki 

besinlerinin yavaş salınması ve iyi bir havalanma-su tutma kapasitesine sahip olması 

nedeniyle ticari bir yetişme ortamıyla belirli oranda karıştırılarak kullanılmasının 

önemli yararlar sağladığı belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda araştırıcılar atık 

mantar kompostunun % 25 ile % 50 oranında yetişme ortamına uygulanabileceğini 

saptamışlardır. % 50’nin üzerindeki oranlarda atık mantar kompostunun yetişme 

ortamında kullanılması, EC’nin ayarlanmasını çok güçleştirdiği için ve çok yüksek hava 

boşluklarına yol açtığı için önerilmemiştir. 
 
 
Chong (2004) kentsel atık kompostu (MWC), hindi dışkısı kompostu (TLC) ve atık 

mantar kompostu (SMC) ile gerçekleştirdiği denemede Dogwood (Cornus alba L. 

‘Sibirica’), Forsythia (Forsythia X intermedia) ve Weigela (Weigela florida ‘Variegata 

Nana’)’nın gelişimi üzerine farklı yetiştirme ortamlarının etkisini incelemiştir. Her 

kompostun içine hacimsel olarak 1:2, 1:1, 2:1 oranlarda kağıt endüstrisi atığı, 2:1, 1:1 

ağaç kabuğu (bark) ve 2:1, 1:1 kum karıştırılarak farklı ortamlar hazırlanmıştır. 

Karışımlar hazırlanmadan önce hacim esasına göre 1:2 materyal-su ekstraktında 

elektriksel iletkenlik (EC, dS/m) değerleri ölçülmüş ve bunlar atık mantar kompostu 

için 4.0 dS/m, hindi kompostu için 4.1 dS/m ve kentsel atık kompostu için de 3.0 dS/m 

olarak belirlenmiştir. Araştırıcının bildirdiğine göre süs bitkileri türlerinin gelişimleri 

ortamlara bağlı olarak farklı olmuştur. Dogwood bitkisi atık mantar kompostu ile 
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hazırlanan ortamda en iyi gelişimi göstermiş, hindi kompostu ve kentsel atık 

kompostunda gelişimin yavaş olduğu saptanmıştır. Bu bitki kum içeren ortama oranla 

ağaç kabuğu ortamında da daha iyi gelişim sergilemiştir. Buna karşın Weigela bitkisi 

kentsel atık kompostunda daha iyi gelişmiş, atık mantar kompostu ve hindi 

kompostunda birbirine özdeş olmakla birlikte daha düşük bir gelişim gözlenmiştir. 

Forsythia için kompostlara ilave edilen kum miktarı arttıkça gelişimde de bir artış olmuş 

ve bitki gelişimi yönünden atık mantar kompostu ve kentsel atık kompostunun etkileri 

birbirine yakın ancak hindi kompostundan daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca bu bitkide 

kum içeren atık mantar kompostu ile ağaç kabuğu içeren kentsel atık kompostunun 

yetişme ortamındaki oranlarının artması ile gelişimde artış olduğu gözlenmiştir. Değişik 

süs bitkilerindeki bu gelişim farklılıklarına rağmen hasat dönemimde tüm bitkiler en 

azından pazarlanır büyüklüğe erişmişlerdir. Hazırlanan yetişme ortamlarında ilk sulama 

sonrasında çözünebilir tuzların miktarı hızla düştüğü ve devam eden süreçte de düşük 

kaldığı için besin maddesi toksisitesine ilişkin bir belirti görülmemiştir. 
 
 
Hicklenton (2004) kentsel atıkları kullanarak gerçekleştirdiği çalışmada; 1- % 25 

Kentsel atık + % 75 Yosun peat, 2- % 50 Kentsel atık + % 50 Yosun peat, 3- % 75 

Kentsel atık + % 25 Yosun peat, 4- % 100 Yosun peat’ten oluşan ortamlar ile 

kompostlanmış ağaç kabuğu ve yosun peatten oluşan 1- % 25 Ağaç kabuğu + % 75 

Yosun peat, 2- % 50 Yosun peat + % 50 Ağaç kabuğu, 3- % 75 Ağaç kabuğu + % 25 

Yosun peat, 4- % 100 Ağaç kabuğundan oluşan ortamları birlikte deneyerek süs bitkisi 

yetiştirmiştir. 3.5 litrelik saksıların kullanıldığı araştırmada deneme öncesinde yavaş 

salınımlı gübreden (Nutricote, 18-6-8) temel gübreleme yapıldıktan sonra 3 değişik süs 

bitkisi türü (Cotoneaster dammeri, Juniperus horizontalis ve Vaccinium angustifolium) 

ortamlara dikilmiştir. Çalışma tesadüf  blokları deneme düzeninde 5 paralelli olarak 

planlanmıştır. Ortamlarda ölçülen elektriksel iletkenlik değerleri başlangıçta yüksek 

çıkmış ve ilerleyen dönemde düşüş göstermiştir. EC denemenin başlangıcında 

genellikle 3-5 mS/cm’den fazla bulunmuştur ve bu değerin saksıda yetiştirilen süs 

bitkileri açısından yüksek bir değer olduğu ifade edilmiştir. Buna karşın çok sayıda 

odunsu süs bitkilerinin 8 mS/cm gibi yüksek EC’ye sahip ortamlarda (atık mantar 

kompostu içeren) iyi gelişim gösterebileceğinin de gözden kaçırılmaması gerektiği 

bildirilmiştir. 8 ortam içerisinde en iyi bitki gelişimi genellikle % 25 Kentsel atık + % 

75 Yosun peat ve % 25 Ağaç kabuğu + % 75 Yosun peat ortamlarında belirlenmiştir. 
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Bitkilerin kentsel atık içeren ortamlarda en az ağaç kabuğu içeren ortamlar kadar hatta 

daha da iyi gelişim gösterdiği saptanmıştır. Ortam içerisindeki kentsel atığın veya ağaç 

kabuğunun miktarının artmasına bağlı olarak gelişim giderek gerilemiştir. En zayıf bitki 

gelişimi ise % 100 Kentsel atık ve % 100 Ağaç kabuğu ortamlarında görülmüştür. 

Bitkilerin yapraklarında yapılan besin maddesi analizleri sonucunda artan kentsel atık 

uygulamasına bağlı olarak N, K, Cu ve B içeriklerinin arttığı, Fe, Mn ve Mg 

içeriklerinin azaldığı saptanmıştır. Deneme süresince süs bitkisi türlerinin hiç birinde 

besin maddesi eksikliği ve fazlalığına ilişkin belirtiler gözlenmemiştir. Cotoneaster 

bitkisinin yapraklarında belirlenen besin maddesi miktarının bu tür için bildirilen 

sınırlar içinde olduğu ifade edilmiştir. Sonuçta; kentsel atığın yetiştirme ortamında % 

75’e varan oranlarda bulunmasının denemede kullanılan bitkiler açısından bir sorun 

yaratmadığı ancak bu oranın tuza duyarlı bitkiler için problemlere yol açabileceği 

belirtilirken % 25 ile bu oranın sınırlanmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı 

bildirilmiştir. Araştırıcılar kentsel atık içeren ortamlardan bitkilere önemli bir makro 

element katkısı sağlanmadığını bununla birlikte mikro element açısından sağlanan bu 

miktarların önemli olabileceğini belirtmişler ve bu yüzden yavaş salınımlı gübreler ile 

sıvı gübrelerin de dahil olacağı kombinasyonların başarı şansının daha yüksek olacağını 

ifade etmişlerdir. Ortamların fiziksel ve kimyasal özellikleri açısından doğalarından 

gelen bazı farklılıklarının olduğu ancak bunların peat ile kombinasyonların hazırlanması 

durumunda gelişim üzerine fazla bir etki yapmayacağı sonucuna varılmıştır. 
 
 
Çiçek (2004) tarafından serada gerçekleştirilen bir çalışmayla; taze (bekletilmemiş) ve 

olgun (2 yıl bekletilmiş) atık mantar kompostu içeren ortamlarda yetiştirilen krizantem 

(Chrysanthemum morifolium ‘Vista’) bitkisinin gelişim parametreleri ve besin maddesi 

içerikleri incelenmiştir. Araştırmada, taze atık mantar kompostu (TAMK) ve olgun atık 

mantar kompostu (OAMK) yetiştirme ortamı bileşeni olarak kullanılmış ve bunun için 

atık mantar kompostu, peat ve perlitten on üç farklı karışım hazırlanmıştır. Denemede; 

kullanılan materyallerin bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra krizantem 

bitkisinin kalite parametreleri ve beslenme durumunun bir göstergesi olarak besin 

maddeleri düzeyleri de belirlenmiştir. Ortamların hazırlanmasında kullanılan 

materyallerin kolay alınabilir su (KAS) kapsamları ile su tamponlama kapasiteleri 

(STK) arzu edilen düzeylerde bulunurken, havalanma kapasitesi (HK) değerlerinin peat 

ve OAMK için sınır değerlerin altında olduğu saptanmıştır. OAMK içeren ortamlarda 
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yetiştirilen bitkilerin görünüm kalitesinin kontrol (% 100 peat) ve TAMK içeren 

ortamlardakine oranla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Tomurcuk ve çiçek sayısı, 

ortalama çiçek ağırlığı, bitki taç genişliği ve bitki boyu gibi diğer kalite parametreleri % 

25 veya % 50 OAMK içeren ortamlarda daha yüksek bulunmuştur. Bu parametreler 

TAMK oranının karışım içindeki düzeyi % 50’ye çıktığında olumsuz yönde 

etkilenmiştir. OAMK ve TAMK bitki yaş ve kuru ağırlığı ile kök yaş ve kuru 

ağırlıklarını genellikle artırmış ve bu değerler kontrol uygulamasından daha fazla 

bulunmuştur. Bitkilerin N ve K içeriklerinde önemli farklılıklar belirlenmemesine 

karşın, fosfor içeriğinin TAMK içeren ortamlarda kontrol ve OAMK içeren ortamlara 

göre daha düşük olduğu saptanmıştır. OAMK ve TAMK içeren tüm ortamlardaki 

bitkilerin Ca içeriği daha yüksek bulunmuştur. Diğer taraftan, kontrol ve % 50 OAMK 

uygulamalarındaki bitkilerin Mg ve Fe kapsamlarının genelde daha fazla olduğu 

belirlenmiştir. Cu, Mn ve Zn içeriklerinde de önemli farklılıklar saptanırken, Na 

içeriğinde böyle bir ayrım belirlenmemiştir. Denemenin sonunda, yüksek düzeyde 

TAMK uygulaması nedeniyle yapraklarında kurumalar görülenler dışındaki diğer 

bitkilerin çoğunun pazarlanabilir kaliteye ulaştığı görülmüştür. Araştırmada elde olunan 

sonuçlara göre; taze atık mantar kompostunun % 12.5-% 25; olgun atık mantar 

kompostunun da % 25-% 50 düzeylerinin krizantem bitkisi için daha uygun olduğu 

kanısına varılmıştır. 
 
 
Erdoğan (2004) sera koşullarında gerçekleştirdiği çalışmada; bira fabrikası atığı 

(BFA)’ndan hazırlanan yetişme ortamlarını kullanmıştır. Araştırmada bira fabrikası 

atığı, peat ve perlitten oluşan altı farklı karışım hazırlanmıştır. Yetişme ortamlarının 

performansı önemli bir süs bitkisi olan Primula (Primula obconica) yetiştirilerek 

incelenmiştir. Denemede ortamların bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra 

Primula bitkisinin kalite parametreleri belirlenmiştir. Ayrıca bitkinin beslenme 

durumunu değerlendirebilmek için bazı besin maddesi analizleri de yapılmıştır. Tüm 

ortamların havalanma kapasitesi (HK) değerleri düşük bulunmuştur. Kolay alınabilir su 

(KAS) kapsamı kontrol dışındaki ortamlarda düşük çıkmıştır. Su tamponlama kapasitesi 

(STK) ise yetişme ortamlarının özelliklerine bağlı olarak değişkenlikler göstermiştir. 

Bitki kalite ölçütleri ve gelişimi ortamlara göre önemli derecede ayrımlı bulunmuştur. 

Görünüm değerleri yönünden en iyi sonuç % 12.5 ve % 25 BFA içeren ortamlarda elde 

edilmiştir. En yüksek çiçek sürgünü ve ortalama çiçek ağırlıkları % 12.5 BFA 
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karışımında belirlenmiştir. Toplam çiçek sayısı diğer ortamlara oranla % 12.5 BFA 

içeren ortamda daha yüksek bulunmuştur. Primula bitkisinin toplam yaş ve kuru ağırlık 

değerleri açısından ortamlar M2>M3>M1>M6>M5>M4 şeklinde bir diziliş 

göstermişlerdir. Bitkilerin N, P, Mg, Zn, Cu ve Mn kapsamlarında önemli ayrımlılıklar 

belirlenirken, K, Ca, Na ve Fe kapsamlarında önemli farklılıkların olmadığı 

görülmüştür. Primula bitkisinin N ve P içeriği BFA’dan hazırlanan ortamlarda 

genellikle daha fazla bulunmuştur. Bu durumun tersine Mg miktarları BFA içeren 

karışımlarda kontrol ortamına göre daha düşük bulunmuştur. Bitkilerdeki Zn, Cu ve Mn 

içerikleri karışımlar içindeki BFA oranı arttıkça artış göstermiştir. Sonuçta değişik 

ortamlarda yetiştirilen Primula bitkilerinin farklı satış kalitesi düzeylerine ulaştıkları 

belirlenmiştir. 
 
 
2.2 Coco Peat’in Özellikleri veya Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Kullanımı 

Konusunda Yapılmış Çalışmalar  
 
 
Hindistan cevizi lif atığı coco peat adıyla yeni yeni tanınmaya başlayan bir materyal 

olduğundan süs bitkilerinde kullanımına ilişkin geçmişte çok fazla araştırma 

yapılmamıştır. Bununla birlikte son yıllarda bu materyalin değişik süs bitkilerinin 

yetiştirilmesinde kullanılabilirliği ve potansiyelinin ortaya konulması konusunda 

çalışmaların yapılmaya başlandığı görülmektedir. Konuya ilişkin araştırmaların sunulduğu 

kaynak özetleri bölümünde kolaylık olması ve anlaşılabilirlik açısından “Hindistan cevizi 

lif atığı” yerine bu materyalin bilinen genel adı “Coco Peat” kullanılmıştır. Reynolds 

(1974) ve Chweya et al. (1978) coco peatin başlangıçta yerel olarak ve küçük çapta 

olmak üzere saksıda yetiştirilen bitkiler için topraksız ortamların hazırlanmasında 

kullanıldığını bildirmektedirler. Ancak önceleri yerel olarak belirli bölgelerde ve ülkelerde 

kullanılan coco peat son yıllarda giderek yaygınlık kazanmış ve Dünya çapında ticari bir 

ürün haline gelerek saksıda yetiştirilen süs bitkilerinde peatin yerine kullanılmaya 

başlanmıştır (Handreck 1993, Meerow 1994, Noguera et al. 1997, Stamps and Evans 

1997, Offord et al. 1998, Noguera et al. 2000). 
 
 
Handreck (1993) dış mekan süs bitkilerinden Petunya (Petunia hybrida ‘Celebrity 

Salmon’)’nın yetiştirilmesinde Malezya coco peatini, Sri Lanka palmiye peatini ve 

Rusya peatini karşılaştırmıştır. Bu amaçla Petunya bitkisi kullanılarak iki ayrı deneme 
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yürütülmüş, birinci denemede kuvars kumu ile söz konusu materyallerden oluşan 

karışımlara (5.6:1) değişik besin maddeleri ilave edilerek bitki kuru ağırlığı üzerine 

etkisi belirlenmiştir. İkinci denemede ise kompostlanmış çam ağacı kabukları ve kuvars 

kumu içeren ortamlara coco peat, palmiye peati ve peat % 20, % 40, % 60, % 80 ve % 

100 olacak şekilde karıştırıldıktan sonra yavaş etkili bir gübre (Nutricote Total) ilave 

edilmeden ve edilerek bitki yetiştirilmiş ve uygulamaların gelişim üzerine etkileri 

incelenmiştir. Tüm bitki besinleri ilave olarak ortama verildiğinde ve pH 6’ya 

ayarlandığında coco peat, palmiye peati ve peat ortamlarında yetiştirilen Petunya 

bitkilerinin kuru ağırlıkları birbirine yakın olduğu halde, Ca ve Fe ortamlara ilave 

edilmediğinde çok önemli farklılıklar oluşmuştur. Benzer durum ortamlarda pH ayarlaması 

yapılmadığında da yaşanmıştır. Yetiştirme ortamı içinde coco peat ve palmiye peati 

miktarları % 20’nin üstüne çıktığında gelişim üzerine olumsuz etki yapmış ve bitki kuru 

ağırlığını düşürmüştür. Coco peat, palmiye peati ve peat içeren ortamlara uygulanan 

yavaş etkili gübre olumlu etki yapmış ve Petunya bitkisinin kuru ağırlığını artırmıştır. 

Araştırıcı coco peat ve palmiye peatinin doğal peat yerine kullanılması düşünüldüğünde 

bu materyallerin yüksek Cl kapsamları nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini, ayrıca 

azot başta olmak üzere bazı besin maddelerinin yetiştirilecek bitki özelliklerine göre ek 

olarak verilmesinin söz konusu olabileceğini bildirmiştir. 
 
 
Meerow (1994) Pentas (Pentas lanecolata) ve Ixora (Ixora coccinea) gibi yarı tropik iki 

süs bitkisini yosun peat, otsu peat ve Sri Lanka kaynaklı coco peatin yer aldığı 

ortamlarda yetiştirerek gelişim üzerine etkileri bakımından karşılaştırmalı 

değerlendirmeler yapmıştır. Bunun için iki ayrı deneme planlanmıştır. Birinci denemede 

bitkiler kompostlanmamış çam ağacı kabuğu, otsu peat, kum karışımında (5:4:1) ve 

kompostlanmamış çam ağacı kabuğu, coco peat, kum karışımında (5:4:1) yetiştirilmiştir. 

İkinci denemede ise bitkiler bu kez kompostlanmamış çam ağacı kabuğu, yosun peat, 

kum karışımı (5:4:1) ve kompostlanmamış çam ağacı kabuğu, coco peat, kum karışımı 

(5:4:1) içeren saksılarda yetiştirilmiştir. Her iki bitki için coco peat ortamında belirlenen 

gelişme indeksi, bitki kuru ağırlığı ve kök kuru ağırlığı değerleri otsu ve yosun peat 

ortamlarına göre önemli derecede yüksek bulunmuştur. Pentas bitkisinin coco peat ve 

yosun peatin yer aldığı ortamlarda birbirine yakın gelişim göstermesine karşın, Ixora 

bitkisinde bunun tersine bir durum ile karşılaşılmıştır. Araştırıcı coco peatin gerek otsu 
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peat gerekse yosun peate alternatif olarak kullanılabileceğini ancak besin maddeleri 

dengesizlikleri bulunan bu materyalin yetiştirilmesi planlanan bitkiye göre besin 

maddesi dengesinde ayarlamalar yapılması gerektiğini bildirmiştir. Coco peatin şu 

andaki fiyatının 24 $/m3 olduğu ve bu haliyle otsu peatten daha pahalı bir görünüm 

sergilediği ve yaygın kullanımı için rekabet edebilir fiyatla üreticilere sunulması 

gerektiği bildirilmiştir. 
 
 
Meerow (1995) tropikal süs bitkilerinden Anthurium ve Palmiye ile yaptığı çalışmada 

coco peati yosun peat ve kamışsı peat ile karşılaştırmalı olarak yetişme ortamında 

kullanmış ve bitki gelişimi üzerine etkisini incelemiştir. Deneme sonuçlarına göre; 

Palmiye coco peatin yer aldığı karışımda kamışsı peat karışımına göre daha iyi gelişim 

göstermiştir. Anthurium ise coco peat karışımında hemen hemen kamışsı peat 

ortamındakine yakın bir gelişim sergilemiştir. Coco peat ile yosun peatin karşılaştırması 

yapıldığında; yosun peat ortamında yetiştirilen Palmiyeler ile coco peat ortamında 

yetiştirilen Palmiyelerin gelişimlerinin eşit olduğu ve belirgin bir farklılığın oluşmadığı, 

buna karşın Anthurium’un coco peat ortamında yosun peate göre biraz daha düşük 

vejetatif gelişim gösterdiği ve bunun coco peatteki azot yetersizliğinden kaynaklanmış 

olabileceği ifade edilmiştir. 
 
 
Evans et al. (1997) üç ülkeden (Filipinler, Sri Lanka ve Endonezya) ve on iki farklı 

kaynaktan sağlanan coco peatlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki değişimleri 

incelemişlerdir. Coco peatlerin yoğunluklarının 0.04-0.08 g/cm3 arasında değiştiği 

belirlenirken, toplam boşluk oranının % 85.5-% 89.5 arasında olduğu saptanmıştır. 

Kuru ağırlığın %’si olarak belirlenen su tutma kapasitesi incelenen coco peatlerde % 

750-% 1100 arasında bulunmuştur. Parçacık büyüklüğü dağılımı açısından da coco 

peatler arasında önemli farklılıkların olduğu belirlenmiş, en büyük değişimlerin < 8.0 

mm ve 0.25 mm-0.50 mm fraksiyonları arasında olduğu görülmüştür. Değişik yerlerden 

gelen coco peatlerin pH’larının 5.6-6.9, EC’lerininde 0.3-2.9 mS/cm sınırları arasında 

değiştiği ve söz konusu parametreler açısından önemli farklılıkların olduğu 

saptanmıştır. Coco peatler arasında sature ortam ekstraktında belirlenen Fe, Mn, Zn, B, 

Cu, NH4-N ve Mg miktarları yönünden farklılıklar bulunmadığı halde, Ca, Na, NO3-N 

bakımından önemli farklılıklar bulunmuştur. Coco peatlerde NH4-N 0.1-0.2, NO3-N 
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0.4-7.0, Ca 1.0-24.3, Na 22.3-88.3 mg/L gibi dar sınırlar arasında değişim gösterirken, 

K 19-948 ve Cl 26-1636 mg/L olmak üzere oldukça geniş bir aralıkta değişim 

göstermiştir. Coco peatlerin KDK’ları 38.9-60.0 me/100g arasında bulunmuştur. 

Araştırıcılar incelenen kimyasal özelliklerin bir kısmının ortamlarda arzu edilen 

düzeylere genelde uygunluk göstermesine karşın, pH, P, K, Na ve Cl düzeylerinin 

uyumlu olmadığını ve düzenlemeler yapılması gerektiğini bildirmişlerdir. 
 
 
Stamps and Evans (1997) önemli süs bitkilerinden olan Difenbahya (Diffenbachia 

maculata)’nın yetişme ortamında yosun peate alternatif olacak şekilde coco peati 

kullanarak sera koşullarında bir araştırma yapmışlardır. Üç farklı yetiştirme ortamında 

(Cornell Üniversitesi Karışımı, Hibrit Karışım, Florida Üniversitesi Karışımı) bileşen 

olarak bulunan Kanada yosun peati yerine Filipinler’den sağlanan coco peat kullanılarak 

gelişim üzerine etkisi bakımından karşılaştırmalar yapılmıştır. Yosun peat ile aynı 

oranlarda değişik karışımlar içinde yer alan coco peat bitkinin vejetatif ve kök 

gelişiminde farklılıklar yaratmış ve bu farklılıklar özellikle vejetatif aksamda belirgin 

olarak ortaya çıkmıştır. Gelişme indeksi ve görünüm puanı açısından en yüksek değerler 

1581 ve 4.4 ile Cornell Üniversitesi Karışımında yosun peat yerine eşdeğer oranda coco 

peat kullanıldığında elde edilmiştir. 
 
 
Konduru et al. (1999) Filipinler ve Endonezya’dan on bir değişik kaynaktan sağlanan 

coco peatlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini karşılaştırmışlardır. Coco peatlerin 

pH’ları 5.9 ile 6.9 arasında EC’leri ise 1.2 mS/cm ile 2.8 mS/cm arasında olduğu ve 

birbirlerinden önemli derecede farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Sature ortam 

ekstraktında belirlenen besin maddelerinden NH4-N, NO3-N, Ca ve Mg düzeyleri coco 

peatlere göre önemli bir farklılık göstermemiştir. Buna karşın P, S, B, Cu, Fe, Zn, Mn, 

Mo ve Ni düzeyleri coco peatlerde önemli derecede farklı bulunmuştur. Aynı şekilde 

Na, K ve Cl miktarları yönünden coco peatler arasında önemli ayrımların olduğu 

saptanmış, Na’un 23-88 ppm arasında, K’un 126-236 ppm arasında ve Cl’un 304-704 

ppm arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir. Elenmiş coco peatlerin lif kapsamı, su 

ve hava dolu boşluk oranı, su tutma kapasitesi gibi temel fiziksel özellikleri elenmemiş 

olanlara göre farklı bulunmuştur. Diğer yönden elek açıklıklarının coco peatin fiziksel 

özellikleri üzerine belirgin bir etkisi saptanmamıştır. 
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Lee et al. (1999) tarafından yapılan bir çalışmada; perlit ve coco peatten hazırlanan altı 

değişik ortamda Krizantem (cv. Backwang) bitkisinin gelişimi incelenmiştir. Perlit:coco 

peat içeren ortamlar hacimsel esasa göre 100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80 ve 0:100 

olacak şekilde hazırlanmış ve bitkilere deneme boyunca besin çözeltisi uygulanmıştır. 

Araştırıcıların bildirdiğine göre; % 60 ve % 100 coco peat içeren ortamlarda yetiştirilen 

bitkilerde iyi bir gelişim gözlenmiştir. Yüksek oranda perlit içeren ortamlarda çiçek 

kuru ağırlıkları daha fazla bulunmuştur. Ayrıca yüksek perlit içeren ortamlarda bitkiler 

tarafından daha az NO3-N’u alındığı belirlenmiştir. Buna karşın K ve Ca alınımı 

ortamda yüksek coco peat bulunduğunda daha yüksek düzeylerde gerçekleşmiştir. 
 
 
Noguera et al. (2000) Meksika ve Sri Lanka kökenli coco peatlerin fiziksel ve kimyasal 

özelliklerini belirledikten sonra herhangi bir şey ilave etmeden veya bazı ilaveler yaparak 

(kireç, yosun peat) hazırlanan ortamlarda Kalendula (Calendula officinalis) ve Kolyoz 

(Coleus blumei) bitkilerini yetiştirmişlerdir. Sri Lanka coco peatinde yetiştirilen 

bitkilerin gelişimi kalite özellikleri Meksika coco peatine göre daha iyi olmuştur. 

Araştırıcılar bu durumun Sri Lanka coco peatinin genelde daha üstün kimyasal 

özelliklere sahip olmasından kaynaklandığını bildirmişlerdir. Kalendula bitkisi; 

Meksika ve Sri Lanka coco peatlerine Finlandiya yosun peati karıştırıldığında (% 50) 

kontrol ortamına yakın gelişim göstermiş, Kolyoz bitkisi ise kontrol ortamından bile 

daha iyi bir gelişim sergilemiştir. Deneme sonucunda coco peatin süs bitkileri için 

topraksız ortamların hazırlanmasında bir bileşen olarak kullanılabileceği ancak elde 

edildikleri ülkeye ve işlenme yöntemlerine göre fiziksel ve kimyasal özellikler yönünden 

önemli değişkenlikler gösterebilen coco peatlerin mutlaka kullanılmadan önce 

analizlerinin yapılması gerektiği ifade edilmiştir. 
 
 
Rose and Haase (2000) çam fidanlarının yetişme ortamında ticari olarak üretilen 2 coco 

peati (Ecotech ve Lignocell) kullanmış, gelişim üzerine etkisini incelemişlerdir. 

Yetişme ortamı olarak 6 değişik karışım hazırlanmıştır. Bunlar: 1- Yosun Peat, 2- 

Ecotech (coco peat), 3- Ecotech + Yosun Peat, 4- Lignocell (coco peat), 5- Lignocell + 

Yosun Peat, 6- Yosun Peat + Talaş. Araştırıcılar denemenin başlangıcından 21 hafta 

sonra hasat yaparak bitki boyu-kök uzunluğu ve bitki-kök kuru ağırlıkları gibi bitkisel 
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parametrelerin yanı sıra besin maddelerinin bitkideki düzeylerini de belirlemişlerdir. 

Elde edilen verilere göre; coco peat esaslı ortamlarda yetiştirilen bitkilerin boyları yosun 

peat esaslı ortamlarda yetiştirilen bitkilere oranla önemli derecede kısa bulunmuştur. 

Benzer eğilim çok belirgin olmasa da kök uzunlukları için de saptanmıştır. Coco peat 

esaslı ortamlarda yetiştirilen bitkilerin N ve Ca içerikleri yosun peat ortamındaki 

bitkilere göre daha düşük bulunmuştur. Yosun peat + Talaş ortamında yetiştirilen 

bitkilerin K, Mn ve Mo düzeylerinin diğer ortamlara göre daha fazla olduğu 

saptanırken, coco peatin yer aldığı 4 ortamda da bitkilerin Fe düzeyinin daha az olduğu 

belirlenmiştir. Coco peatin gelişim üzerine bu çalışmada çok belirgin olumlu etkisinin 

görülmemesine karşın, yine de bu materyalin ortamlarda aranılan çeşitli olumlu 

özellikleri bünyesinde taşıdığı için detaylı olarak incelenmesi ve araştırılması gerektiği 

bildirilmiştir. 
 
 
De Kreij and Van Leeuwen (2001) tarafından yapılan bir çalışmada 4 farklı süs bitkisi peat ve 

coco peatten hazırlanmış ortamlarda yetiştirilerek gelişimlerinde ortaya çıkan farklılıklar 

incelenmiştir. Bu çalışmada farklı özelliklere sahip süs bitkilerinden Begonya (Begonia 

‘Rosanna’), Şeflera (Schefflera compacta), Ateş Kaktüsü (Kalanchoe ‘Tenorio’) ve 

Krizantem (Dendranthema ‘Merced’) kullanılmıştır. Araştırıcıların bildirdiğine göre 

Hindistan cevizi lif atığı doğal haliyle yani herhangi bir işlemden geçirilmeden yetişme 

ortamında kullanıldığında yüksek Na ve K içeriğinden dolayı bitki gelişimini olumsuz 

yönde etkileyebilmekte ve ilerleyen dönemlerde bitkilerde Ca ve Mg noksanlıklarına 

yol açabilmektedir. Bu nedenle söz konusu olumsuz özelliğin azaltılması amacıyla 

çalışmada aşağıda belirtilen işlemler uygulanmıştır. 
 
 
    İşlem 1: Coco peatin hacimsel olarak 1:1 oranında su ile yıkanması ve makro-mikro 

elementlerle desteklenmesi. 

    İşlem 2: Coco peate önce Ca ve Mg’lu bileşikler ilave edilmesi sonra hacimsel olarak 

1:1 oranında su ile yıkanması ve makro-mikro elementlerle desteklenmesi. 

    İşlem 3: Coco peate önce Ca ve Mg’lu bileşikler ilave edilmesi sonra hacimsel olarak 

1:1.5 oranında su ile yıkanması ve makro-mikro elementlerle 

desteklenmesi. 
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Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; 3 farklı işlemden geçirilen coco peatin 

kullanıldığı ortamlarda yetiştirilen Begonya, Şeflera, Krizantem bitkilerinde gelişim 

kontrol uygulaması olan yosun peat ortamındakine yakın bulunmuş hatta Ateş Kaktüsü 

bitkisindeki gelişim kontrol ortamından bile daha iyi olmuştur. Coco peate uygulanan 

işlemlere bağlı olarak 4 süs bitkisinin bünyesinde belirlenen K ve Na miktarlarında 

azalış, Ca miktarında ise artış olduğu saptanmış, Mg miktarında ise dalgalanmalar 

olduğu belirlenmiştir. Özellikle işlem 3’ten geçirilen coco peat ile hazırlanan ortamda 

yetiştirilen bitkilerde K ve Na miktarları genelde kontrol uygulaması olan peat 

ortamındaki bitkilerden bile daha düşük bulunmuştur. Araştırıcılar bu özellikteki coco 

peatin süs bitkisi yetiştirme ortamında kullanılabileceğini bildirmişlerdir. 
 
 
Abad et al. (2002) tarafından yapılan çalışmada; Kosta Rika, Hindistan, Fildişi Sahili, 

Meksika, Sri Lanka ve Tayland’dan sağlanan toplam on üç coco peatin fiziko-kimyasal 

ve kimyasal özellikleri birbiriyle karşılaştırılmıştır. Bu araştırmada Finlandiya yosun 

peati kontrol uygulaması olarak kullanılmıştır. İncelenen özellikler açısından gerek coco 

peatler arasında gerekse coco peatler ile kontrol uygulaması olan Finlandiya peati 

arasında önemli farklılıklar belirlenmiştir. Peatlerde sature ortam ekstraktında belirlenen 

pH değerinin ortalama olarak 5.60 olduğu ve asit karakter gösterdiği saptanmış ve bu 

yönden genelde bir sorunun olmadığı ifade edilmiştir. Buna karşın coco peatlerin büyük 

çoğunluğunda tuzluluk sorunu olduğu ve EC değerlerinin 39 mS/m ile 597 mS/m 

arasında değiştiği belirlenmiş, özellikle tuzluluğu yüksek Meksika ve Tayland coco 

peatlerinin tuza hassas bitki grubu için risk oluşturabileceği bildirilmiştir. Coco 

peatlerin KDK ve OM düzeyleri kontrol uygulaması olan Finlandiya yosun peatinden 

önemli derecede düşük bulunmuştur. Coco peatlerin C/N oranının 75 ile 186 arasında 

değiştiği ve düşük azot içermeleri nedeniyle bu oranın kontrol uygulamasından daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. Sature ortam ekstraktında belirlenen makro ve mikro 

elementlerin miktarları incelendiğinde; çoğu coco peat örneklerinde yarayışlı N, Ca, Mg 

ve mikro element miktarlarının düşük, P ve K miktarlarının ise yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Tuzluluk yaratan iyonlardan Na ve Cl düzeyleri Finlandiya yosun peatine 

(kontrol) oranla coco peatlerde daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca B’un coco peatlerde 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırıcılar bu farklılıkların büyük olasılıkla coco 

peatin elde edildiği kaynakların ayrımlı olmasından, uygulanan işlemlerin 



 32

farklılığından, bekletilme süresinden kaynaklanabileceğini ve tüm bunlara rağmen coco 

peatin yetiştiricilikte kullanılabilecek alternatif bir materyal olarak düşünülmesi 

gerektiğini bildirmişlerdir. 
 
 
Picha (2003), Hindistan cevizinin Uzak Doğu Ülkeleri’nin büyük bölümünde en yararlı 

ve önemli bitkilerden biri olarak kabul edildiğini bildirmektedir. Kabuğun iç kısmında 

yer alan meyvede süt kıvamında doğal sıvı, yenilebilir sert meyve özü ve yağ elde 

edilmesinde kullanılan kuru endosperm gibi besleyici özelliği yüksek bölümler yer alır. 

Meyvenin dışında yer alan kabuk ise ayrıldıktan sonra lif ve yumuşak dokulu kısmı 

çıkarılarak pek çok ürünün imal edilmesinde kullanılır. Endüstriyel açıdan önem taşıyan 

uzun lifler alındıktan sonra geriye kalan süngerimsi-yumuşak dokulu bölüm ise 

yetiştiricilik alanında değerlendirilmeye uygundur. Araştırıcıya göre; Hindistan cevizi 

kabuğundaki süngerimsi doku çiçekli-çiçeksiz süs bitkileri ve değişik sebzelerin 

yetiştirilmesi için ideal bir substrattır. Hindistan cevizi kabuğundaki bu doku genel 

olarak “coco peat” adıyla pazarlanmaktadır. Bu materyal coco peate dönüştürülmeden 

önce yıkanır, kurutulur, elenir ve sınıflandırılır. Coco peat yüksek düzeyde linyin (% 

31) ve selüloz (% 27) içerir ve yüksek linyin içeriği nedeniyle ayrışmaya oldukça 

dayanıklıdır. Coco peat yetiştiricilikte ortam olarak kullanılan peat türlerine (bataklık 

peati, yosun peati, kamışsı peat vb.) özdeş veya daha üstün özellikler taşımaktadır. Bu 

materyalin fiziksel özellikleri genelde hem bataklık peatinden hem de kamışsı peatten 

daha iyidir. Coco peat daha yüksek havalanma ve su tutma kapasitesine sahiptir. Ayrıca 

kolay sıkışmaz ve ayrışmaz. Coco peatin pH’sı 5.5-6.5 arasındadır ve bu düzey pek çok 

bitki için kabul edilebilir değerlerdir. Bu materyal aynı zamanda 4.4 kg N/ton, 0.7 kg 

P2O5/ton ve 1.0 kg K2O/ton düzeylerine kadar temel besinleri içerebilir. Araştırıcı çoğu 

Avrupa Ülkesi’nde peat çıkarılmasının yasaklanmaya başladığını, yenilenebilir özellikte 

olan coco peatin yosun peat ile rekabet edebilecek bir fiyatla piyasaya sunulabilmesi 

durumunda kullanımının daha da yaygınlaşabileceğini ifade etmektedir. 
 
Meerow (2005), Hindistan cevizi meyvesi kabuğundaki uzun lifli kısım çıkarıldıktan 

sonra fırça, otomobil döşemesi, drenaj borusu filtresi, paspas, sicim ipi gibi değişik 

ürünlerin elde edilmesinde kullanıldığını, 2 mm’nin altındaki kısa liflerin ve geride 

kalan süngerimsi esnek dokuların ise yetiştirme ortamlarında kullanıldığında çok iyi 
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sonuçların alınmasına neden olduğunu bildirmiştir. Araştırıcının verdiği bilgilere göre; 

1970 ve 1980’li yıllarda Avustralya ve Avrupa’da coco peat ile yapılan denemelerde bu 

materyalin saksıda yetiştirilen bitkiler için topraksız ortamların hazırlanmasında peat 

yerine kullanılabilecek alternatif bir substrat özelliği sergilediği görülmüştür. Bu 

tarihten sonra da çeşitli Hollanda şirketleri coco peati ithal ederek başta kraliyet botanik 

bahçelerinde olmak üzere bitki yetiştiriciliğinde kullanmaya başlamışlardır. Yılda 2.5 

milyar Hindistan cevizi meyvesinin işlendiği Sri Lanka coco peat üretimi için önemli 

yatırımlar yapmış ve kalite güvencesini sağlayarak diğer ülke coco peatlerine oranla 

üstünlük kurmuştur. Coco peatte salmonella bakterisinin kaynağı olan hayvan 

dışkılarıyla kontamine olması (Hindistan’da görüldüğü gibi) veya tuz kapsamının 

yüksek olması (lif ayırmak için olgun olmayan Hindistan cevizlerinin tuzlu suya 

daldırılması gibi) şeklinde zaman zaman önemli temel sorunlar ortaya çıkabilmektedir. 

Dikkat edilmediğinde bu özellikler coco peatin kalitesini önemli oranda düşürmektedir. 

Coco peatin yapısında bulunan yüksek orandaki linyin ve selüloz onu ayrışmaya 

dayanıklı kılmaktadır. Bu özellik coco peat için son derece önemli olup, yetişme 

ortamında kullanıldığında ayrışma nedeniyle büzülmesini önleyen temel unsurdur. 

Sulak bölgelerden elde edilen yosun peat ve kamışsı peatin yenilenemez materyaller 

olduğu düşünüldüğünde, kamışsı peatin yosun peate oranla daha ucuz olmasına karşın 

pH ve kalitesi yönünden sorunları olması ve hızlı ayrışabilir özellik göstermesinden 

dolayı son zamanlarda alternatif materyallerin önemi bir kat daha artmış ve coco peat bu 

alanda dikkate değer bir potansiyel oluşturmuştur. Bununla birlikte araştırıcı coco peatin 

bitki yetiştirme ortamındaki performansına ilişkin çok fazla araştırma yapılmadığını 

bildirmiştir. 
 
 
Will and Faust (2005)’un bildirdiğine göre; son dönemlerde yetiştirme ortamları ile 

ilgili yapılan sınıflandırmalara coco peat de dahil edilmektedir. Araştırıcılar coco peatin 

kullanımının yaygınlaşmaya başladığını belirterek genel özelliklerini şu şekilde 

açıklamışlardır. Coco peatin fiziksel ve kimyasal özellikleri işleme sonrasında 

materyalde kalan lif oranına göre önemli düzeyde değişkenlik gösterir. Bu materyal 

oldukça yüksek su tutma kapasitesine sahiptir. Coco peat ile yapılan testlerde bazen su 

tutma kapasitesinin peatten bile fazla olduğu ve kuruma sonrası tekrar ıslanmasının da 

en az peat kadar veya peatten de daha iyi olabildiği belirlenmiştir. Coco peat esaslı 
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ortamlar peat esaslı ortamlara oranla biraz daha az sıkışmaktadır. Bu materyal mikro 

elementleri düşük düzeyde içermesine karşın önemli düzeylerde P ve K içerebilir. pH’sı 

5.5-6.5 arasında, EC’si ise 0.4-3.4 mmhos/cm arasında değişim gösterir. Coco peat 

çoğunlukla 200-300 ppm gibi yüksek Cl içermektedir. Çoğu ortamlar için önerilen Cl 

düzeyi 100 ppm ve daha az olduğundan yıkanması olmayan ya da drenajsız sulama 

sistemlerinin söz konusu olduğu yetiştiricilikte bu materyalin kullanılması pek fazla 

önerilmemektedir. Coco peat düşük maliyetli olması yüzünden yosun peatin yerine çoğu 

zaman tercih edilmektedir. Bünyesindeki özelliklerin önemli düzeyde değişkenlik 

gösterebilmesi sebebiyle kalite kontrol analizlerinin dikkatli bir şekilde yapılması 

gerektiği ifade edilmiştir. 
 
 
2.3 Çay Atıklarının Özellikleri veya Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Kullanımı 

Konusunda Yapılmış Çalışmalar 
 
 
Aono et al. (1975 ve 1980) ile Allievi et al. (1992) araştırmalarında, çay kompostunun 

toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine olumlu etki yaptığını, bunun 

yanı sıra bitkilerin tepe/kök oranı üzerine de etkili olduğunu belirtmişlerdir. 
 
 
Kacar (1992), çay atığının toprağın yapısına olumlu etkide bulunduğunu, ayrıca önemli 

bir organik madde kaynağı olan bu materyalin içerdiği makro ve mikro besin 

elementleri nedeniyle ürün miktarı üzerine de olumlu etkiler yaptığını rapor etmiştir. 
 

Kütük vd. (1995), Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden sağlanan çay atıkları üzerinde 

bir araştırma yürütmüşlerdir. Araştırmada kaba ve ince çay atıklarının yanı sıra kompost 

ve zenginleştirilerek kompost yapılmış çay atıklarının da bitki yetiştirme ortamı olarak 

kullanılabilme olanakları saptanmaya çalışılmıştır. Çay atıkları ilk başta hakim agregat 

büyüklüklerine göre 0-2.00 mm, 2.00-4.00 mm, 4.00-6.35 mm ve <6.35 mm olmak 

üzere 4 farklı fraksiyona ayrılmış ve fiziksel analizler bu fraksiyonlarda yürütülmüştür. 

Fiziksel parametreler dikkate alındığında kompost ve zenginleştirilerek kompost 

yapılmış çay atıklarının 0-2.00 mm fraksiyonunun en uygun bitki yetiştirme ortamı 

olabilecekleri belirlenmiştir. Bununla beraber fiziksel özellikler bakımından sorunlu 

olan uygun bitki yetiştirme ortamı olabilecekleri belirlenmiştir. Bununla beraber fiziksel 

özellikler bakımından sorunlu olan çay atıklarının peat, perlit gibi kolay alınabilir su 
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kapsamı ve havalanma kapasitesi yüksek materyallerle uygun karışımları yapılarak ya 

da ortamda değişik tane büyüklüklerine sahip çay atıkları kullanılarak, bitki yetiştirme 

ortamı olarak genelde çay atıklarının kimyasal özellikler bakımından sorunları 

bulunmamakla beraber, kompost ve zenginleştirilerek kompost yapılmış çay atıklarının 

pH değerleri yüksek olup, kontrollü bir bitki besleme programını engellememeleri için 

pH'larının ayarlanmaları gerekmektedir. 

 
Samet (1996), zenginleştirilerek organik gübreye dönüştürülen çay atığı ile çeşitli 

organik atıkların etkinlikleri yönünden karşılaştırılması amacıyla yaptığı çalışmasında; 

çay atığı, ahır gübresi, sigara fabrikası atığı, selüloz atığı ve şilempe çamurunun bir süs 

bitkisi olan İngiliz çimi ve kültür bitkilerinden arpa bitkisinin gelişmesi üzerine 

etkilerini incelemiştir. Çay atığından elde olunan organik gübre ve diğer atık materyaller 

ekim sırasında, ekimden üç hafta önce ve ekimden altı hafta önce uygulanmıştır. 

Deneme sonucunda, çay atığından elde olunan organik gübrenin İngiliz çiminde toplam 

kuru madde ve toplam azot kapsamı üzerine olan etkisinin çay atığı ve ahır gübresine 

göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. Buna karşın deneme bitkilerinin toplam fosfor 

kapsamları üzerine çay atığından elde olunan organik gübrenin etkisi çay atığından fazla 

ancak ahır gübresinden daha az olmuştur. 
 
 
Kütük et al. (1998) atık mantar kompostu, çay atığı kompostu, çam ibresi ve ahır 

gübresi kullanarak oluşturdukları karışımlarda Kroton (Codiaeum varieagatum ‘Petra’) 

bitkisi yetiştirmişlerdir. Ortamlar hacim esasına göre; M1= 4 Peat + 1 Perlit (Kontrol), 

M2= 1 Çam ibresi + 3 Peat + 1 Perlit, M3= 1 Çiftlik gübresi + 3 Peat + 1 Perlit, M4= 1 

Atık mantar kompostu + 3 Peat + 1 Perlit ve M5= Çay atığı kompostu + 3 Peat + 1 Perlit 

olacak şekilde hazırlandıktan sonra bitkiler içine dikilmiş ve deneme süresi boyunca 

hafta da iki kez besin çözeltisi uygulaması yapılmıştır. Estetik görünüm, yaprak sayısı, 

yaprak alanı gibi süs bitkisi kalite parametreleri göz önüne alındığında en iyi sonuçların; 

1 Çay atığı kompostu + 3 Peat + 1 Perlit’ten oluşan M5 ve 1 Atık mantar kompostu + 3 

Peat + 1 Perlit’ten oluşan M4 ortamlarında elde edildiği bildirilmiştir. Ayrıca bitki yaş 

ve kuru ağırlık değerleri bakımından da söz konusu ortamların birbirine yakın sonuçlar 

verdiği belirlenmiştir. Bitkisel parametreler açısından 1 Çam ibresi + 3 Peat + 1 

Perlit’ten oluşan M2 ortamı en düşük sonuçları vermiştir. Kroton bitkisinin yaprak 
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güzelliği için yetiştirilen bir süs bitkisi olması nedeniyle araştırıcılar yaprak alanı, 

yaprak sayısı ve bitki boyuna ilişkin değerlerin son derece önemli olduğunu, söz konusu 

parametreler açısından da atık mantar kompostu ve çay atığı kompostunun yer aldığı 

ortamlarda en iyi sonuçların elde edildiğini bildirmişlerdir. Denemede bitkilerin besin 

maddesi düzeyleri de belirlenmiş, N ve Ca kapsamı kontrol ortamında diğer ortamlara 

göre daha yüksek bulunmuştur. K kapsamı ise atık mantar kapsamı içeren ortamda en 

düşük düzeyde belirlenmiş, P kapsamları yönünden bitkiler arasında önemli farklılıklar 

görülmemiştir. Tüm ortamlarda fiziksel özelliklerden olan havalanma kapasitesinin 

düşük, kolay alınabilir su ve su tamponlama kapasitesi değerlerinin yeterli olduğu 

belirlenmiştir. Araştırıcılar 1 Çay atığı kompostu + 3 Peat + 1 Perlit’ten oluşan 

karışımın Kroton bitkisi için en uygun ortam olarak belirlendiğini, 1 Atık mantar 

kompostu + 3 Peat + 1 Perlit’ten oluşan karışımın da oldukça iyi sonuç vermesi 

nedeniyle alternatif bir ortam olarak düşünülebileceğini ifade etmişlerdir. 
 
 
Kütük (2000) tarafından yapılan çalışmada çay atığı kompostu ve atık mantar 

kompostunun yetiştirme ortamı bileşeni olarak süs bitkisi yetiştiriciliğinde kullanılması 

araştırılmıştır. Sera koşullarında gerçekleştirilen çalışmada çay atığı kompostu (ÇAK) 

ve atık mantar kompostu (AMK)’nun peat ve perlit karışımından oluşan 8 farklı ortam 

hazırlanmış ve ortamların etkileri önemli bir süs bitkisi olan Kroton (Codiaeum 

variegatum) yetiştirilerek denenmiştir. Denemede yetiştirme ortamlarının bazı fiziksel 

ve kimyasal özellikleri ile süs bitkilerine ilişkin kalite ölçütleri (genel görünüm, canlılık, 

saksıyı doldurma, yaprak alanı ve sayısı, bitki boyu vb.) belirlenmiştir. Ayrıca bitkilerin 

beslenmelerini karşılaştırmak için mineral madde içerikleri de saptanmıştır. Bitki kalite 

ölçütleri ve gelişimleri değişik yetiştirme ortamlarında önemli derecede ayrımlı 

bulunmuştur. Genel görünüm performansı yönünden en iyi sonuç 3 Çay atığı kompostu 

+ 1 Peat + 1 Perlit karışımından elde edilmiştir. 2 Çay atığı kompostu + 2 Peat + 1 Perlit 

ortamı ile 4 Çay atığı kompostu + 1 Perlit, 3 Atık mantar kompostu + 1 Peat + 1 Perlit 

ve 4 Atık mantar kompostu + 1 Perlit ortamlarında da buna yakın sonuçlar elde edilmiş, 

bu ortamlar arasındaki farklılıklar önemli bulunmamıştır. Bitki boyu en yüksek 3 Çay 

atığı + 1 Peat + 1 Perlit ortamında (43.44 cm), en düşük 4 Çay atığı kompostu + 1 Perlit 

ortamında (34.82 cm) belirlenmiş ancak bitkilerin boyları arasındaki farklılıklar önemli 

bulunmamıştır. Yaprak alanı, yaprak sayısı, yaş ve kuru ağırlıklar yönünden de en iyi 

sonuçlar 3 Çay atığı kompostu + 1 Peat + 1 Perlit ortamında saptanmıştır. Deneme 
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sonunda bitkilerin besin maddesi içerikleri bakımından da önemli farklılıklar 

belirlenmiştir. Genel olarak bitkilerin toplam N, P ve K içerikleri çay atığı 

kompostundan hazırlanan ortamlarda daha yüksek bulunmuştur. Bu durumun tersine Ca 

kapsamının atık mantar kompostu içeren ortamlarda daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

En yüksek Mg kapsamı 2 Çay atığı kompostu + 2 Peat + 1 Perlit ortamında 

belirlenmiştir. Araştırıcı Kroton bitkisinin estetik formu ve özellikle de yaprak güzelliği 

için yetiştirilen bir süs bitkisi olması nedeniyle yetişme ortamlarının performanslarının 

yani kullanılabilirliklerinin değerlendirilmesinde mineral madde içerikleri ve klasik 

gelişim parametrelerinden (yaş ağırlık ve kuru ağırlık vb.) daha ziyade genel süs bitkisi 

kalite ölçütlerinin dikkate alınmasının daha doğru bir yaklaşım olacağını ve bu açıdan 

ortamlar değerlendirildiğinde; 3 Çay atığı kompostu + 1 Peat + 1 Perlit karışımı ile 3 

Atık mantar kompostu + 1 Peat + 1 Perlit karışımının Kroton bitkisinin yetiştiriciliğinde 

rahatlıkla kullanılabileceğini bildirmiştir. Bunun yanı sıra 2 Çay atığı kompostu + 2 Peat 

+ 1 Perlit ve 4 Atık mantar kompostu + 1 Perlit’ten oluşan karışımlarında bu süs bitkisi 

için alternatif ortamlar olabileceği rapor edilmiştir. 
 
 
Aşık (2001) tarla denemesi şeklinde yürüttüğü çalışmasında çay atığı kompostunun çim 

alan oluşturulmasında üst kapak materyali olarak kullanılabilirliğini ahır gübresi ve peat 

ile karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Araştırmada çim türlerinden oluşan bir karışım (% 

40 Lollium perene + % 40 Festuca rubra + % 20 Poa pretensis) kullanılmış ve 

değerlendirme kriterleri olarak çim bitkisinin bazı morfolojik ve fenolojik özelliklerinin 

yanı sıra N, P ve K miktarları dikkate alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre; çay atığı 

kompostu kuru ot verimini, fide kuru ağırlığını desimetre karedeki kardeş sayısını, dip 

kaplamasını, yenilenme kabiliyetini, bitkide belirlenen N ve K miktarını peat ve ahır 

gübresine oranla daha fazla artırmıştır. Organik materyallerin yaprak rengi üzerine 

etkileri ise benzer olmuştur. Araştırmada elde olunan sonuçlar çay atığı kompostunun 

çim alan oluşturmada kullanılabilecek alternatif bir materyal olduğunu göstermiştir. Bu 

atığın mevcut özelliklerinin daha da iyileştirilmesi için kompostlama sırasında bazı 

materyallerin ilave edilmesi ve besin maddelerince desteklenmesinin daha iyi sonuçların 

alınmasına yardımcı olabileceği araştırıcı tarafından rapor edilmiştir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
 
3.1 Deneme Bitkisi 
 
 
Denemede; özel bir süs bitkileri üretim merkezinden (Ayvalı Sera, Kayaş-Ankara) 

köklenmiş olarak fide boyutunda temin edilen Begonya (Begonia elatior ‘Toran’) 

bitkileri kullanılmıştır. 
 
 
3.2 Yetiştirme Ortamlarının Hazırlanmasında Kullanılan Materyaller 
 
 
Begonya bitkisi için yetiştirme ortamlarının hazırlanmasında ana ortam materyali olarak 

düşük pH’lı ithal yosun peatin (Florafleur-HOLLANDA) yanı sıra Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü’nden sağlanan çay atığı ve özel sektörden sağlanan Hindistan cevizi 

lif atığı olan coco peat kullanılmıştır. 
 
 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Laboratuarları’na getirilen yosun 

peat, çay atığı ve coco peat kullanım öncesinde bazı işlemlerden geçirilmiştir. Öncelikle 

düşük pH’lı yosun peate gereken oranda CaCO3 ilave edilerek (60g CaCO3/20 L yosun 

peat) düşük olan pH bu bitki için arzu edilen 4.5-5.5 aralığına getirilmiştir. Çay atığı ve 

coco peatin pH’sı  Begonya için istenilen sınırlarda olduğundan bu materyaller için pH 

ayarlamasına gerek duyulmamıştır. Diğer yandan oldukça kuru ve sıkıştırılmış blok 

halindeki coco peatin yetişme ortamında kullanılabilmesi için plastik bir kaba su 

konularak yavaş yavaş ıslanması ve çalışılabilir kıvama gelmesi sağlanmış, yine 

oldukça kuru olan çay atığı da ıslatılarak su ile doyması sağlanmıştır. Daha sonra 

yetişme ortamında kullanılacak yosun peat, çay atığı ve coco peat zararlı 

mikroorganizma, mantar ve bakterilerin yol açabileceği olumsuz etkilerden kaçınmak 

amacıyla Bitki Koruma Bölümü’nün olanaklarından yararlanılarak 121 °C 1.3 Bar 

basınç altında buhar ile sterilize edilmiştir.  
 
 

3.3 Yetiştirme Ortamları 
 
 
Sterilizasyon sonrası yosun peat, çay atığı ve coco peatin yaklaşık % 20-25 nem 

düzeyine gelinceye kadar laboratuarda gölge bir yerde kuruması sağlanmış ve hacimsel 
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(v/v) esasa göre aşağıda belirtilen oranlarda yetiştirme ortamı karışımları  

hazırlanmıştır. 
 
 
1. % 100 Yosun Peat (kontrol) 
2. % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat 
3. % 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat 
4. % 70 Yosun Peat + % 30 Coco Peat 
5. % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat 
6. % 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı 
7. % 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı 
8. % 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı 
9. % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 
 
 
3.4 Sera Denemesi 
 
 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Serası’nda 16.05.2005 tarihinde 

kurulan denemede; altında drenaj boşlukları bulunan 1 litrelik siyah saksılara önceden 

temin edilmiş köklü Begonya fideleri yerleştirilmiş, hazırlanan yetiştirme karışımları 

saksılara doldurulduktan sonra bitkiler yeni ortamlarına alışana kadar saf su ile 

sulanmışlardır. 07.06.2005 tarihinden başlayarak ilk önce haftada bir kez, sonraki 

dönemlerde ise bitki gelişimine bağlı olarak haftada iki kez Sonnoveld and Straver 

(1992) tarafından saksıda yetiştirilen süs bitkileri için önerilen ve ayrıntıları Çizelge 

3.1’de belirtilen besin çözeltisi bitkilere verilmiştir. 

 
Çizelge 3.1 Denemede kullanılan besin çözeltisinin içeriği 
 
Besin Maddesi Miktar 
NO3, mmol lֿ¹ 
H2PO4, mmol ֿ¹ 
SO4, mmol lֿ¹ 
NH4, mmol lֿ¹ 
K, mmol lֿ¹ 
Ca, mmol lֿ¹ 
Mg, mmol lֿ¹ 
 
Fe,µmol lֿ¹ 
Mn, µmol lֿ¹ 
Zn, µmol lֿ¹ 
B, µmol lֿ¹ 
Cu, µmol lֿ¹ 
Mo, µmol lֿ¹ 

12.75 
  1.00   
  1.00 
  1.25 
  7.50 
  2.50 
  1.00 

 
 60.00 
 20.00 
  3.00 
 20.00 
  0.50 
  0.50 
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Tesadüf parselleri deneme desenine göre 9 konulu ve 4 paralelli olarak toplam 36 saksı 

(9x4) ile yürütülen çalışmaya ilişkin deneme planı Çizelge 3.2’de belirtilmiştir. Deneme 

boyunca sera koşullarının neden olduğu güneşlenme, bağıl nem, buharlaşma, sıcaklık 

vb. etkileşimleri homojenize edebilmek için masalardaki saksıların konumları saat 

yönünde haftada bir kez değiştirilmiş, ayrıca bitkileri zararlılardan korumak için belirli 

dönemlerde püskürtme şeklinde ilaçlama (insektisit+akarisit) yapılmıştır. 

 
 
Çizelge 3.2 Deneme planı 
 

Saksı numaraları        

        Yetiştirme ortamları Ι* Π Ш ΙV 

1- %100 Yosun Peat 

2- %90 Yosun Peat+ %10 Coco Peat 

3- %80 Yosun Peat+ %20 Coco Peat 

4- %70 Yosun Peat+ %30 Coco Peat 

5- %60 Yosun Peat+ %40 Coco Peat 

6- %90 Yosun Peat+ %10 Çay Atığı 

7- %80 Yosun Peat+ %20 Çay Atığı 

8- %70 Yosun Peat+ %30 Çay Atığı 

9- %60 Yosun Peat+ %40 Çay Atığı 

1 

5 

9 

13 

17 

21 

25 

29 

33 

2 

6 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

34 

3 

7 

11 

15 

19 

23 

27 

31 

35 

4 

8 

12 

16 

20 

24 

28 

32 

36 

*Paraleller 
 
 
3.5 Denemeye İlişkin Fenolojik Gözlemler ve Ölçülen Bitkisel Parametreler 

 
 
Deneme boyunca farklı ortamlarda yetiştirilen Begonya bitkilerinin gelişimleri dikkatli 

bir şekilde izlenmiş, gerekli notlar alınmış ve resimleri çekilmiştir. Besin çözeltisi 

verilmeye başlandıktan sonraki ilerleyen dönemde bitkiler hızla gelişmeye başlamış ve 

ilk çiçekler oluşmuştur. Çiçeklenmenin başlangıcında bitkilerin genel görünümlerine 

ilişkin durumları Şekil 3.1’de gösterilmiştir. Begonya bitkisinin estetik görünüm puanı, 

çiçek sayısı, bitki boyu, taç genişliği, sürgün sayısı gibi süs bitkisi kalite özelliklerini 

yansıtan  ölçütleri 08.12.2005 tarihindeki hasat öncesinde aşağıda açıklandığı şekilde 

belirlenmiştir (Kütük et al. 1998). Bitkilerin hasat edilmeden önceki görünümleri ise 

Şekil 3.2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3.1 Çiçeklenme başlangıcında bitkilerin genel görünümleri 
 
 

 
 

Şekil 3.2 Hasat öncesinde bitkilerin genel görünümleri 
 

 

3.5.1 Estetik görünüm puanı 

 
 
Hasat öncesi bitkilerin genel performanslarını ve dış görünümlerini değerlendirmek için 

çiçeklenme, canlılık, saksıyı doldurma vb. ölçütlerin dikkate alınmasıyla oluşturulan üç 

kişilik bir jürinin 1 ile 10 arasında puan vermesiyle belirlenmiştir. 
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3.5.2 Bitki boyu 
 
 
Hasat öncesinde saksı yüzeyinden itibaren bitkinin ulaşabildiği en yüksek noktanın 

cetvel yardımıyla ölçülmesiyle saptanmıştır. 
 
 
3.5.3 Taç genişliği 
 
 
Bitki tacının oluşturduğu izdüşüm çapının hasat öncesinde cetvel ile ölçülmesiyle 

belirlenmiştir. 
 
 
3.5.4 Sürgün sayısı 
 
 
Bitkilerin hasadından önce sürgünlerin sayılmasıyla saptanmıştır. 
 
 
3.5.5 Yaprak sayısı 
 
 
Hasat öncesinde her saksıdaki bitkinin tüm yapraklarının sayılmasıyla belirlenmiştir. 
 
 
3.5.6 Toplam çiçek sayısı 
 
 
Her bir saksıdaki çiçeklerin hasat sırasında tek tek sayılmasıyla saptanmıştır. 
 
 
3.5.7 Ortalama çiçek ağırlığı 
 
 
Hasat esnasında her bir saksıdan rasgele alınan 10 çiçeğin tartılıp ortalamasının 

alınmasıyla hesaplanmıştır. 
 
 
3.6 Bitkilerin Hasat Edilmesi ve Analizlere Hazırlanması 
 
 
08.12.2005 tarihinde hemen hemen hepsi pazarlanabilir boyuta erişen bitkiler hasat 

makası yardımıyla saksı yüzeyinden kesilerek hasat edilmişlerdir. Bu aşamada 

yapılması gereken bazı ölçümler ve hesaplamalar yapıldıktan sonra duyarlı terazide 



 43

bitkilerin yaş ağırlıkları belirlenmiştir. Daha sonra bitkiler iki kez çeşme suyu, bir kez 

saf su, bir kez de redestile su ile yıkanmışlar ve kese kağıtlarına konulup sıcaklığı 65-70 

°C’ye ayarlanmış hava dolaşımlı kurutma dolabında kurutulmuşlardır. Kurutma işlemini 

takiben bitkiler yeniden duyarlı terazide tartılarak kuru ağırlıkları belirlenmiş ve besin 

maddesi analizleri için yapraklar gövdeden ayrılarak öğütülmüşlerdir. Daha sonra 

öğütülen yaprak örnekleri ağzı kapalı örnek saklama kaplarına konularak analizler için 

saklanmışlardır. 
 
 
3.7 Yaprak Örneklerinde Yapılan Analizler 
 
 
3.7.1 Yaprak örneklerinin yakılması 
 
 
Kurutulup öğütülen yaprak örneklerinden 0.1gr tartılarak 4ml konsantre HNO3 ile 

Berghof marka mikrodalga yakma ünitesinde 150°C’de yakılmıştır. Yanan örneklerin 

hacimleri 13 ml’ye ultra saf su ile tamamlanmıştır ve ağızları sıkıca kapatıldıktan sonra 

analizlere kadar buz dolabında (4°C) saklanmışlardır. 
 
 
3.7.1.1 Toplam azot belirlenmesi 
 
 
Toplam azot, Kacar (1972) tarafından açıklandığı şekilde Kjeldahl yöntemine göre 

belirlenmiştir. 
 
 
3.7.1.2 Toplam fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt ve sodyum 

belirlenmesi 
 
 
Mikrodalga yakma ünitesinde yakılıp derecesine tamamlanan örneklerin Perkin Elmer 

Optima 2100 marka Induvtively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer 

(ICPOES) cihazında okunmasıyla saptanmıştır. 
 
 
3.7.1.3 Toplam demir, çinko, mangan ve bor belirlenmesi  
 
 
Mikrodalga yakma ünitesinde yakılıp derecesine tamamlanan örneklerin Perkin Elmer 

Optima 2100 marka ICPOES cihazında okunmasıyla belirlenmiştir. 
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3.8 Yetiştirme Ortamlarında Kullanılan Materyallerde Yapılan Analizler 
 
 
3.8.1 Hacim ağırlığı belirlenmesi 
 
 
10 cm tansiyon uygulanan örnekte De Boodt et al. (1973) tarafından bildirildiği şekilde 

hesaplanmıştır. 
 
 
3.8.2 Hacimsel su belirlenmesi 
 
 
De Boodt et al. (1973) tarafından açıklandığı şekilde 0, 10, 50 ve 100 cm tansiyonlarda 

tutulan su miktarları alttan ıslatılmak suretiyle doyurulan örneklere seramik levhalarda 

belli tansiyonların uygulanmasıyla belirlenmiştir. 
 
 
3.8.3 Havalanma kapasitesi belirlenmesi 
 
 
Toplam gözenek hacminden 10 cm’lik tansiyonda tutulan hacimsel suyun çıkarılmasıyla 

hesaplanmıştır (De Boodt and Verdonck 1972). 
 
 
3.8.4 Kolay alınabilir su kapsamı belirlenmesi 
 
 
De Boodt and Verdonck (1972) tarafından açıklandığı şekilde 10 cm tansiyonda tutulan 

su miktarının 50 cm tansiyonda tutulan su miktarından çıkarılmasıyla bulunmuştur. 
 
 
3.8.5 Su tamponlama kapasitesi belirlenmesi 
 
 
De Boodt et al. (1973) tarafından bildirildiği şekilde 50 cm tansiyonda tutulan su 

miktarının 100 cm tansiyonda tutulan su miktarından çıkarılmasıyla bulunmuştur. 
 
 
3.8.6 Organik madde belirlenmesi 
 
 
Örneğin 550±50 °C’de dört saat yakılması ve organik madde kayıplarının fırın kuru 

ağırlık ilkesine göre % olarak hesaplanmasıyla belirlenmiştir (DIN 11542 1978). 
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3.8.7 Organik karbon belirlenmesi 
 
 
Walkley-Black’in yaş yakma yönteminin modifiye edilmiş şekli ile belirlenmiştir 

(Jackson 1962). 
 
 
3.8.8 Reaksiyon (pH) belirlenmesi 
 
 
1:15 oranında hazırlanmış materyal-saf su süspansiyonunda cam elektrotlu pH-metre ile 

saptanmıştır (Gabriels and Verdonck 1992). 
 
 
3.8.9 Elektriksel iletkenlik (EC) belirlenmesi 
 
 
Gabriels and Verdonck (1992) tarafından açıklandığı şekilde 1:15 oranında hazırlanmış 

materyal-saf su süspansiyonunda belirlenmiştir. 
 
 
3.8.10 Toplam azot belirlenmesi 
 
 
Kjeldahl yöntemine göre saptanmıştır (Bremner 1982). 
 
 
3.8.11 Toplam fosfor belirlenmesi 
 
 
Kacar (1972) tarafından bildirilen ilkelere uygun olarak vanadomolibdofosforik sarı 

renk yöntemine göre spektrofotometrede okuma yapılarak belirlenmiştir. 
 
 
3.8.12 Toplam potasyum belirlenmesi 
 
 
Kuru yakma sonucu elde edilen çözeltinin Jenway Model PFP fleymfotometrede 

okunmasıyla saptanmıştır (Kacar 1972). 
 
 
3.8.13 Suda çözünebilir amonyum ve nitrat belirlenmesi 
 
 
Kirven (1986) tarafından bildirilen ilkelere uygun olarak çıkarılan sature ortam 

ekstraktlarının magnezyum oksit ve devarda ile destilasyonu sonucunda belirlenmiştir. 
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3.8.14 Suda çözünebilir fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt ve 
sodyum belirlenmesi 

 
 
Kirven (1986) tarafından belirtilen esaslara göre hazırlanan örneklerin Perkin Elmer 

Optima 2100 marka ICPOES cihazında okunmasıyla saptanmıştır. 
 
 
3.8.15 Suda çözünebilir demir, çinko, mangan ve bor belirlenmesi 
 
 
Kirven (1986) tarafından bildirilen ilkeler çerçevesinde hazırlanan sature ortam 

ekstraktlarının Perkin Elmer Optima 2100 marka ICPOES cihazında okunması 

sonucunda belirlenmiştir. 
 
 
3.9 İstatistiksel Analizler 
 
 
Denemeye ilişkin bulguların varyans analizi MINITAB paket programıyla yapılmış, 

ortamlar arasındaki farklılıkların önemliliği MSTAT paket programı ile DUNCAN testi 

yapılarak karşılaştırılmıştır. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 
 
 
4.1 Yetiştirme Ortamında Kullanılan Materyallerin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 
 
 
Begonya bitkisinin yetiştirme ortamında kullanılan materyallerin belirlenen bazı fiziksel 

ve kimyasal özellikleri Çizelge 4.1 ve 4.2’de verilmiştir. Çizelgelerin incelenmesinden 

de anlaşılabileceği gibi ortam karışımlarının hazırlanmasında kullanılan materyaller bazı 

yönlerden birbirine yakın, bazı yönlerden de birbirinden farklı özellik 

sergilemektedirler. Ortamların hazırlanmasında kullanılan materyallerin hacim 

ağırlıkları ayrımlı olmakla birlikte genelde düşüktür. Materyaller içerisinde en düşük 

hacim ağırlığına sahip olanı yosun peattir. Coco peatin hacim ağırlığı ise yosun peat ve 

çay atığına oranla daha yüksektir. Hindistan cevizi lif atığı olan coco peat ortam olarak 

kullanılabilir duruma gelinceye kadar bir çok işlem gördüğü ve bu işlemler neticesinde 

muhtemelen tanecik çapı küçüldüğü için hacim ağırlığı artmaktadır. Bu nedenle coco 

Peatin hacim ağırlığının diğerlerine göre yüksek olması normaldir. Yetiştirme 

ortamında kullanılan materyallerin havalanma kapasitesi % 21.75 ile 28.63, kolay 

alınabilir su kapsamı % 13.14-28.11 ve su tamponlama kapasitesi de % 3.91 ile 9.90 

arasında değişim göstermektedir. Optimum gelişme sağlanabilmesi için bir ortamın 

%20-25 havalanma kapasitesine, % 20-30 kolay alınabilir su içeriğine ve % 5-7 su 

tamponlama kapasitesine sahip olması gerektiği bildirilmektedir (De Boodt and 

Verdonck 1972). Bu veriler göz önüne alındığında materyallerde havalanma kapasitesi 

yönünden sorun olmadığı, coco peat dışında diğer materyallerin kolay alınabilir su 

kapsamlarının düşük olduğu anlaşılmaktadır. Diğer yandan çay atığı dışındaki diğer 

materyallerin su tamponlama kapasitelerinin de düşük olduğu görülmektedir. 
 
 
Çizelge 4.1 Yetiştirme ortamında kullanılan organik materyallerin fiziksel özellikleri 
 

 

 
Hacimsel su , % 

 
Yetişme  
ortamları 
 

 
Hacim 
ağırlığı 
g/cm3 
 

 
pF0.0 

 
pF1.0 

 
pF1.7 

 
pF2.0 

 
Havalanma 
kapasitesi 

(H=10cm),% 

 
Kolay alınabilir 
su kapsamı, % 

 
Su tamponlama 
kapasitesi, % 

 
Yosun Peat  
 

 
0.10 

 
82.56 

 
53.93 

 
36.56 

 
32.44 

 
28.63 

 
17.37 

 
4.12 

 
Çay Atığı 
 

 
0.12 

 
76.47 

 
51.71 

 
38.57 

 
28.67 

 
24.75 

 
13.14 

 
9.90 

 
Coco Peat 
 

 
0.83 

 
85.61 

 
63.86 

 
35.75 

 
31.84 

 
21.75 

 
28.11 

 
3.91 
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Çizelge 4.2 Yetiştirme ortamında kullanılan organik materyallerin kimyasal özellikleri 
 

 

 
  
 
 
 
 
 

Suda çözünebilir  

Yetişme  

ortamında 

 kullanılan 

 materyaller 

 

 

 

Organik 

madde, 

% 

 

 

Toplam  

N, 

 % 

 

Toplam  

P,  

% 

 

Toplam 

 K, 

% 

 

NH4-N,  

ppm 

 

NO3-N,  

ppm 

 

P, 

 ppm 

 

K, 

ppm 

 

Ca, 

ppm 

 

Mg, 

ppm 

 

S,  

ppm 

 

Na, 

ppm 

 

Fe,  

ppm 

 

Zn, 

ppm 

 

Mn,  

ppm 

 

B, 

ppm 

 

Organik 

karbon, 

% 

 

C/N 

oranı 

 

pH 

 

EC,  

dS/m 

 

Yosun Peat  

 

 

96.00 

 

0.96 

 

0.019 

 

0.01 

 

20.82 

 

11.44 

 

6.73 

 

9.91 

 

198.54 

 

 

36.03 

 

283.19 

 

92.44 

 

3.61 

 

6.24 

 

0.77 

 

0.53 

 

38.38 

 

39.98 

 

5.09 

 

1.66 

 

Çay Atığı 

 

 

95.00 

 

1.73 

 

0.136 

 

0.44 

 

16.52 

 

5.98 

 

33.69 

 

441.77 

 

142.24 

 

38.67 

 

310.52 

 

96.76 

 

3.07 

 

9.55 

 

138.11 

 

0.52 

 

34.12 

 

19.72 

 

5.23 

 

1.08 

 

Coco Peat 

 

 

83.15 

 

0.79 

 

0.019 

 

0.57 

 

11.09 

 

37.20 

 

8.00 

 

232.65 

 

51.83 

 

13.20 

 

59.46 

 

100.26 

 

1.35 

 

0.60 

 

0.20 

 

0.39 

 

41.72 

 

52.81 

 

5.70 

 

0.74 
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4.2 Değişik Yetiştirme Ortamlarının Begonya Bitkisinin Gelişim Parametreleri 
Üzerine Etkileri 

 
 
4.2.1 Estetik görünüm puanı üzerine etkisi 
 
 
Değişik yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin önemli süs bitkisi gelişim 

parametresi olarak kabul edilen estetik görünüm puanı üzerine etkilerine ilişkin değerler 

Ek 1’de varyans analizleri sonuçları ise Çizelge 4.3’de verilmiştir. Ek 1 ve Çizelge 

4.3’ün birlikte incelenmesinden anlaşılacağı gibi; Begonya bitkisinin önemli kalite 

parametrelerinden biri olan estetik görünüm puanı üzerine yetiştirme ortamlarının 

etkilerinin istatistiksel bakımdan önemli olmadığı görülmektedir. Diğer bir ifadeyle 

değişik yetiştirme ortamlarındaki bitkilerin görünüm puanları arasında belirlenen 

farklılıklar tesadüften kaynaklanmakta olup, bu farklılıklar istatistiksel olarak önem 

taşımamaktadır. 
 
 
Yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin estetik görünüm puanı üzerine etkileri Şekil 

4.1’de belirtilmiştir. Hasat öncesi bitkilerin genel gelişim performanslarını ve estetik 

görünümlerini yansıtan duruma ilişkin özellikler ise Şekil 4.2 ve 4.3’de belirtilmiştir. 

Şekillerin  birlikte incelenmesinden; en yüksek estetik görünüm puanlarının % 70 

Yosun Peat + % 30 Coco Peat ile % 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı ortamlarında 

yetiştirilen bitkilerden elde edildiği anlaşılmaktadır. 
 
 
Çizelge 4.3 Değişik ortamların Begonya bitkisinin estetik görünüm puanı üzerine etkilerine 

ilişkin varyans analiz sonuçları 
 

Varyasyon  

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

Genel 

     Uygulamalar 

Hata 

35 

8 

27 

11.1875 

3.3750 

7.8125 

 

0.4219 

0.2894 

 

1.46 ö.d. 

ö.d.: Önemli değil 
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Şekil 4.1 Değişik ortamların Begonya bitkisinin estetik görünüm puanı üzerine etkileri 
 
Kontrol : %100 Yosun Peat, CP1 : % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat, CP2 : % 80 Yosun Peat+ % 20 Coco Peat, CP3 : % 70 
Yosun Peat+ % 30Coco Peat, CP4 : % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat, ÇA1: % 90 Yosun Peat +% 10 Çay Atığı, ÇA2 :  % 80 
Yosun Peat+ % 20 Çay Atığı, ÇA3 :  % 70 Yosun Peat+ % 30 Çay Atığı, ÇA4 :  % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 
 
 

Bununla birlikte daha önce de değinildiği gibi estetik görünüm puanları arasında 

belirlenen ayrımlılıklar istatistiksel bakımdan önemli bulunmamıştır. Bitkilerin estetik 

görünüm puanları 10.0 ile 9.1 arasında  değişim göstermiştir (Çizelge 4.4). 

 

 

 
 
 
Şekil 4.2 Coco peat ilave edilerek hazırlanan değişik ortamlarda yetiştirilen Begonya 

bitkilerinin estetik görünüm puanlarına ilişkin performansları 
 
1 : %100  Yosun Peat (Kontrol),  5 : % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat, 9 : % 80 Yosun Peat+ % 20 10 Coco Peat, 13 : % 70 
Yosun Peat+ % 30 10 Coco Peat, 18 :  % 60 Yosun Peat + % 40 10 Coco Peat 
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Şekil 4.3 Çay atığı ilave edilerek hazırlanan değişik ortamlarda yetiştirilen Begonya bitkilerinin 

görünüm puanlarına ilişkin performansları 
 
1 : %100  Yosun Peat (Kontrol), 23 : % 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı, 25 : % 80 Yosun Peat+ % 20 Çay Atığı, 30 : % 70 Yosun 
Peat+ % 30 Çay Atığı,  33 :  % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 
 
 
Çizelge 4.4 Değişik ortamların Begonya bitkisinin estetik görünüm puanı üzerine etkileri 
 
 
Yetiştirme ortamları 
 

 
Görünüm puanı, 1-10  

 
1. % 100 Yosun Peat (Kontrol) 
2. %90 Yosun Peat+ %10 Coco Peat 
3. %80 Yosun Peat+ %20 Coco Peat 
4. %70 Yosun Peat+ %30 Coco Peat  
5. %60 Yosun Peat+ %40 Coco Peat 
6. %90 Yosun Peat+ %10 Çay Atığı 
7. %80 Yosun Peat+ %20 Çay Atığı 
8. %70 Yosun Peat+ %30 Çay Atığı 
9. %60 Yosun Peat+ %40 Çay Atığı 

 
9.5 
9.5 
9.4 
10.0 
9.8 
10.0 
9.5 
9.1 
9.1 

 
 
4.2.2 Bitki boyu üzerine etkisi 
 
 
Değişik yetiştirme ortamlarının begonya bitkisinin boyu üzerine etkilerine ilişkin 

değerler Ek 2’de, varyans analiz sonuçları ise Çizelge 4.5’te verilmiştir. Ek 2 ve Çizelge 

4.5’in birlikte incelenmesinden; Begonya bitkisinin bitki boyu üzerine yetiştirme 

ortamlarının etkilerinin estetik görünüm puanında olduğu gibi istatistiksel bakımdan 

önemli olmadığı görülmektedir. 
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Çizelge 4.5 Değişik ortamların Begonya bitkisinin bitki boyu üzerine etkilerine ilişkin varyans 
analiz sonuçları 

 
Varyasyon  
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

F 
Değeri 

Genel 

     Uygulamalar 

Hata 

35 

8 

27 

591.66 

211.93 

379.72 

 

26.49 

14.06 

 

1.88 ö.d. 

ö.d.: Önemli değil 
 
 
Yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin bitki boyu üzerine etkileri Şekil 4.4’de 

gösterilmiştir. Begonya bitkisinin bitki boyları arasında belirlenen ayrımlılıklar önemli 

olmamakla birlikte uygulamalara göre yine de bazı farklılıklar göstermiş, en yüksek 

değer 38 cm ile % 90 Yosun Peat + % 10 Coco peat ve % 90 Yosun Peat + % 10 Çay 

Atığı ortamında yetiştirilen bitkilerde saptanmıştır. En düşük değer ise 31.6 cm ile % 80 

Yosun Peat + % 20 Çay Atığı ortamında yetiştirilen bitkilerde belirlenmiştir (Çizelge 

4.6). 

 
 
 

 
 

 
Şekil 4.4 Değişik ortamların Begonya bitkisinin bitki boyuna etkileri 
 
Kontrol : %100 Yosun Peat, CP1 : % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat, CP2 : % 80 Yosun Peat+ % 20 Coco Peat, CP3 : % 70 
Yosun Peat+ % 30Coco Peat, CP4 : % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat, ÇA1: % 90 Yosun Peat +% 10 Çay Atığı, ÇA2 :  % 80 
Yosun Peat+ % 20 Çay Atığı, ÇA3 :  % 70 Yosun Peat+ % 30 Çay Atığı, ÇA4 :  % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 
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Çizelge 4.6 Değişik ortamların Begonya bitkisinin bitki boyu üzerine etkileri 
 
 
Yetiştirme ortamları 
 

 
Bitki boyu, cm 

 
1. % 100 Yosun Peat (Kontrol) 
2. %90 Yosun Peat+ %10 Coco Peat 
3. %80 Yosun Peat+ %20 Coco Peat 
4. %70 Yosun Peat+ %30 Coco Peat  
5. %60 Yosun Peat+ %40 Coco Peat 
6. %90 Yosun Peat+ %10 Çay Atığı 
7. %80 Yosun Peat+ %20 Çay Atığı 
8. %70 Yosun Peat+ %30 Çay Atığı 
9. %60 Yosun Peat+ %40 Çay Atığı 

 
37.7 
38.0 
36.2 
37.1 
36.4 
38.0 
31.6 
33.1 
32.2 

 
 
4.2.3 Taç genişliği üzerine etkisi 
 
 
Değişik yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin taç genişliği üzerine etkilerine 

ilişkin veriler Ek 3’te, varyans analiz sonuçları ise Çizelge 4.7’de verilmiştir. Ek 3 ve 

Çizelge 4.7’nin birlikte incelenmesinden anlaşılacağı gibi yetiştirme ortamlarının taç 

genişliği üzerine etkileri % 5 düzeyinde istatistiksel bakımdan önemli bulunmuştur. 
 
 
Çizelge 4.7 Değişik ortamların Begonya bitkisinin taç genişliği üzerine etkilerine ilişkin varyans 

analiz sonuçları 
 
Varyasyon  
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

F 
Değeri 

Genel 

     Uygulamalar 

Hata 

35 

8 

27 

306.594 

133.125 

173.469 

 

16.641 

6.425 

 

2.59* 

*p< 0.05 
 
 
Yetiştirme ortamlarının Begonyanın taç genişliği üzerine etkileri Şekil 4.5’de 

belirtilmiştir. Hasat öncesi bitkilerin taç genişliklerini yansıtan durumları ise Şekil 4.6 

ve 4.7’de gösterilmiştir. Şekillerin birlikte değerlendirilmesinden; en büyük taç 

genişliğinin 30.08 cm ile % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat ortamında, en küçük taç 

genişliği ise 24.56 cm ile % 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı ortamında yetiştirilen 

bitkilerden elde edildiği görülmektedir. 
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Şekil 4.5 Değişik ortamların Begonya bitkisinin taç genişliği üzerine etkileri 
 
Kontrol : %100 Yosun Peat, CP1 : % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat, CP2 : % 80 Yosun Peat+ % 20 Coco Peat, CP3 : % 70 
Yosun Peat+ % 30Coco Peat, CP4 : % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat, ÇA1: % 90 Yosun Peat +% 10 Çay Atığı, ÇA2 :  % 80 
Yosun Peat+ % 20 Çay Atığı, ÇA3 :  % 70 Yosun Peat+ % 30 Çay Atığı, ÇA4 :  % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 
 

 

 
 
Şekil 4.6 Coco peat ilave edilerek hazırlanan değişik ortamlarda yetiştirilen Begonya 

bitkilerinin taç genişliklerine ilişkin görünümleri 
 
1 : %100  Yosun Peat (Kontrol),  5 : % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat, 9 : % 80 Yosun Peat+ % 20 10 Coco Peat, 13 : % 70 
Yosun Peat+ % 30 10 Coco Peat, 18 :  % 60 Yosun Peat + % 40 10 Coco Peat 
 
 
Begonya bitkisinin taç genişlikleri arasında belirlenen farklılıklar Duncan testi ile 

karşılaştırılmış ve sonuçlar Çizelge 4.8’de sunulmuştur. Çizelgenin incelenmesinden 

görülebileceği gibi % 100 Yosun Peat’ten oluşan kontrol ortamı ile diğer ortamlarda 

yetiştirilen Begonya bitkilerinin taç genişlikleri arasındaki farklılıklar önemsiz 
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bulunmuştur. Buna karşın % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat ortamında yetiştirilen 

bitkiler ile % 70 Yosun Peat + % 30 Coco Peat ve % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat  

 

 
 
Şekil 4.7 Çay atığı ilave edilerek hazırlanan değişik ortamlarda yetiştirilen Begonya 

bitkilerinin taç genişliğine ilişkin görünümleri 
 
1 : %100  Yosun Peat (Kontrol), 23 : % 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı, 25 : % 80 Yosun Peat+ % 20 Çay Atığı, 30 : % 70 Yosun 
Peat+ % 30 Çay Atığı,  33 : % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 
 
 
Çizelge 4.8 Değişik ortamların Begonya bitkisinin taç genişliği üzerine etkileri 
 
 
Yetiştirme ortamları 
 

 
Taç genişliği, cm 

 
1. % 100 Yosun Peat (Kontrol) 
2. %90 Yosun Peat+ %10 Coco Peat 
3. %80 Yosun Peat+ %20 Coco Peat 
4. %70 Yosun Peat+ %30 Coco Peat  
5. %60 Yosun Peat+ %40 Coco Peat 
6. %90 Yosun Peat+ %10 Çay Atığı 
7. %80 Yosun Peat+ %20 Çay Atığı 
8. %70 Yosun Peat+ %30 Çay Atığı 
9. %60 Yosun Peat+ %40 Çay Atığı 

 
27.26   ABCD* 
25.24        CD 
29.24   ABC 
29.81   AB 
30.08   A 
28.46   ABCD 
24.56           D 
25.83      BCD 
26.63   ABCD 

*Ayrı harflerle gösterilen ortamlar arası farklılıklar p<0.05 düzeyinde önemlidir. 
 
 
ortamında yetiştirilen bitkilerin taç genişlikleri arasındaki farklılıkların önemli olduğu 

belirlenmiştir. Aynı şekilde % 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı ortamlarında yetiştirilen 

bitkiler ile % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat, % 70 Yosun Peat + % 30 Coco Peat ve 

% 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat ortamlarında yetiştirilen bitkilerin taç genişlikleri 

arasındaki farklılıkların da önemli olduğu saptanmıştır. 
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4.2.4 Sürgün sayısı üzerine etkisi 
 
 
Değişik yetiştirme ortamlarının begonya bitkisinin sürgün sayısı üzerine etkilerine 

ilişkin veriler Ek 4’de, varyans analiz sonuçları ise Çizelge 4.9’da verilmiştir. Ek 4 ve 

Çizelge 4.9’un birlikte incelenmesinden; farklı yetiştirme ortamlarının Begonya 

bitkisinin sürgün sayısı üzerine etkilerinin % 5 düzeyinde istatistiksel yönden önemli 

olduğu görülmektedir. 
 
 
Çizelge 4.9 Değişik ortamların Begonya bitkisinin sürgün sayısı üzerine etkilerine 

ilişkin varyans analiz sonuçları 
 
Varyasyon  
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

F 
Değeri 

Genel 

     Uygulamalar 

Hata 

35 

8 

27 

40.5556 

17.5556 

23.0000 

 

2.1944 

0.8519 

 

2.58* 

*p< 0.05 
 
 
Yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin sürgün sayısı üzerine etkileri Şekil 4.8’de 

belirtilmiştir. Şeklin incelenmesinden anlaşılacağı gibi en fazla sürgün sayısı 6.50 

adet/saksı ile % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat ortamında, en az sürgün sayısı ise 

4.25 adet/saksı ile % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı ortamında yetiştirilen bitkilerde 

elde edilmiştir.  

 

 
Şekil 4.8 Değişik ortamların Begonya bitkisinin sürgün sayısı üzerine etkileri 
 
Kontrol : %100 Yosun Peat, CP1 : % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat, CP2 : % 80 Yosun Peat+ % 20 Coco Peat, CP3 : % 70 
Yosun Peat+ % 30Coco Peat, CP4 : % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat, ÇA1: % 90 Yosun Peat +% 10 Çay Atığı, ÇA2 :  % 80 
Yosun Peat+ % 20 Çay Atığı, ÇA3 :  % 70 Yosun Peat+ % 30 Çay Atığı, ÇA4 :  % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 
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Begonya bitkisinin sürgün sayıları arasındaki farklılıklar Duncan testi ile karşılaştırılmış 

ve sonuçlar Çizelge 4.10’da gösterilmiştir. Çizelgenin incelenmesinden; % 100 Yosun 

Peat’ten  oluşan  kontrol ortamı  ile diğer ortamlarda yetiştirilen Begonya bitkilerinin 

sürgün sayıları arasındaki farklılıklar önemsiz bulunmuştur. Buna karşın % 90 Yosun 

Peat + % 10 Coco Peat ortamında yetiştirilen bitkiler ile % 80 Yosun Peat + % 20 Çay 

Atığı, % 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı ve % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 

ortamlarında yetiştirilen bitkilerin sürgün sayıları arasındaki farklılıkların önemli 

olduğu belirlenmiştir. 

 
 
Çizelge 4.10 Değişik ortamların Begonya bitkisinin sürgün sayısı üzerine etkileri 
 
 
Yetiştirme ortamları 
 

 
Sürgün sayısı, adet/saksı 

 
1. % 100 Yosun Peat (Kontrol) 
2. %90 Yosun Peat+ %10 Coco Peat 
3. %80 Yosun Peat+ %20 Coco Peat 
4. %70 Yosun Peat+ %30 Coco Peat  
5. %60 Yosun Peat+ %40 Coco Peat 
6. %90 Yosun Peat+ %10 Çay Atığı 
7. %80 Yosun Peat+ %20 Çay Atığı 
8. %70 Yosun Peat+ %30 Çay Atığı 
9. %60 Yosun Peat+ %40 Çay Atığı 

 
5.75   ABC*                            
6.50   A                                    
5.50   ABC                              
6.00   AB                                 
5.50   ABC                              
5.75   ABC                             
4.50      BC                              
4.75      BC                              
4.25         C                              

*Ayrı harflerle gösterilen ortamlar arası farklılıklar p<0.05 düzeyinde önemlidir. 
 
 
4.2.5 Yaprak sayısı üzerine etkisi 
 
 
Değişik yetiştirme ortamlarının begonya bitkisinin yaprak sayısı üzerine etkilerine 

ilişkin veriler Ek 5’te, varyans analiz sonuçları ise Çizelge 4.11’de verilmiştir. Ek 5 ve 

Çizelge 4.11’in birlikte incelenmesinden; Begonya bitkisinin yaprak sayısı üzerine 

yetiştirme ortamlarının etkilerinin istatistiksel bakımdan önemli olmadığı 

görülmektedir. Diğer bir ifadeyle değişik yetiştirme ortamlarındaki bitkilerin yaprak 

sayılarında belirlenen farklılıklar tesadüften kaynaklanmakta olup, bu farklılıklar 

istatistiksel olarak önem taşımamaktadır. 
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Çizelge 4.11 Değişik ortamların Begonya bitkisinin yaprak sayısı üzerine etkilerine 

ilişkin varyans analiz sonuçları 
 
Varyasyon  
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

F 
Değeri 

Genel 

     Uygulamalar 

Hata 

35 

8 

27 

8326.8 

2787.5 

5539.3 

 

348.4 

205.2 

 

1.70 ö.d. 

ö.d.: Önemli değil 
 

 

Yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin yaprak sayısı üzerine etkileri Şekil 4.9’da 

belirtilmiştir. Begonya bitkisinin yaprak sayıları arasında belirlenen ayrımlılıklar önemli 

olmamakla birlikte yine de uygulamalara göre değişik bulunmuş ve en yüksek yaprak 

sayısı 83.3 adet/saksı ile % 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat ortamında, en düşük 

yaprak sayısı ise 54.5 adet/saksı ile % 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı ortamında 

yetiştirilen bitkilerde saptanmıştır (Çizelge 4.12). 

 
 

 
Şekil 4.9 Değişik ortamların Begonya bitkisinin yaprak sayısı üzerine etkileri 
 
Kontrol : %100 Yosun Peat, CP1 : % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat, CP2 : % 80 Yosun Peat+ % 20 Coco Peat, CP3 : % 70 
Yosun Peat+ % 30Coco Peat, CP4 : % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat, ÇA1: % 90 Yosun Peat +% 10 Çay Atığı, ÇA2 :  % 80 
Yosun Peat+ % 20 Çay Atığı, ÇA3 :  % 70 Yosun Peat+ % 30 Çay Atığı, ÇA4 :  % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 
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Çizelge 4.12 Değişik ortamların Begonya bitkisinin yaprak sayısı üzerine etkileri 
 
 
Yetiştirme ortamları 
 

 
Yaprak sayısı, adet/saksı 

 
1. % 100 Yosun Peat (Kontrol) 
2. %90 Yosun Peat+ %10 Coco Peat 
3. %80 Yosun Peat+ %20 Coco Peat 
4. %70 Yosun Peat+ %30 Coco Peat  
5. %60 Yosun Peat+ %40 Coco Peat 
6. %90 Yosun Peat+ %10 Çay Atığı 
7. %80 Yosun Peat+ %20 Çay Atığı 
8. %70 Yosun Peat+ %30 Çay Atığı 
9. %60 Yosun Peat+ %40 Çay Atığı 

 
73.5 
72.8 
83.3 
79.5 
76.5 
78.5 
54.5 
68.0 
60.8 

 
 
4.2.6 Toplam çiçek sayısı üzerine etkisi 
 
 
Değişik yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin toplam çiçek sayısı üzerine 

etkilerine ilişkin veriler Ek 6’da, varyans analiz sonuçları ise Çizelge 4.13’te verilmiştir. 

Ek 6 ve Çizelge 4.13’ün birlikte incelenmesinden anlaşılacağı gibi Begonya bitkisinin 

toplam çiçek sayısı üzerine yetiştirme ortamlarının etkileri diğer pek çok özellikte 

olduğu gibi istatistiksel bakımdan önemli bulunmamıştır. 
 
 
Çizelge 4.13 Değişik ortamların Begonya bitkisinin toplam çiçek sayısı üzerine 

etkilerine ilişkin varyans analiz sonuçları 
 
Varyasyon  
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

F 
Değeri 

Genel 

     Uygulamalar 

Hata 

35 

8 

27 

114730 

46182 

68549 

 

5773 

2539 

 

2.27 ö.d. 

ö.d.: Önemli değil 
 
 
Yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin toplam çiçek sayısı üzerine etkileri Şekil 

4.10’da belirtilmiştir. Bitkilerin çiçek sayıları arasında belirlenen ayrımlılıklar önemli 

olmamakla birlikte uygulamalara göre yine de değişik bulunmuş en yüksek çiçek sayısı 

243.0 adet/saksı ile % 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı ortamında yetiştirilen bitkilerde 

saptanmıştır. En düşük çiçek sayısı ise 126.8 adet/saksı ile % 80 Yosun Peat + % 20 

Çay Atığı ortamında yetiştirilen bitkilerde belirlenmiştir (Çizelge 4.14). 



 60

 

Şekil 4.10 Değişik ortamların Begonya bitkisinin toplam çiçek sayısı üzerine etkileri 
 
Kontrol : %100 Yosun Peat, CP1 : % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat, CP2 : % 80 Yosun Peat+ % 20 Coco Peat, CP3 : % 70 
Yosun Peat+ % 30Coco Peat, CP4 : % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat, ÇA1: % 90 Yosun Peat +% 10 Çay Atığı, ÇA2 : % 80 
Yosun Peat+ % 20 Çay Atığı, ÇA3 :  % 70 Yosun Peat+ % 30 Çay Atığı, ÇA4 : % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 
 
 
Çizelge 4.14 Değişik ortamların Begonya bitkisinin ortalama çiçek ağırlığı üzerine 

etkileri 
 
 
Yetiştirme ortamları 
 

 
Toplam çiçek sayısı, adet/saksı 

 
1. % 100 Yosun Peat (Kontrol) 
2. %90 Yosun Peat+ %10 Coco Peat 
3. %80 Yosun Peat+ %20 Coco Peat 
4. %70 Yosun Peat+ %30 Coco Peat  
5. %60 Yosun Peat+ %40 Coco Peat 
6. %90 Yosun Peat+ %10 Çay Atığı 
7. %80 Yosun Peat+ %20 Çay Atığı 
8. %70 Yosun Peat+ %30 Çay Atığı 
9. %60 Yosun Peat+ %40 Çay Atığı 

 
156.3 
178.0 
129.8 
194.8 
170.3 
243.0 
126.8 
149.0 
128.3 

 
 
4.2.7 Ortalama çiçek ağırlığı üzerine etkisi 
 
 
Değişik yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin ortalama çiçek ağırlığı üzerine 

etkilerine ilişkin veriler Ek 7’de, varyans analiz sonuçları ise Çizelge 4.15’te verilmiştir. 

Ek 6 ve Çizelge 4.15’in birlikte incelenmesinden; Begonya bitkisinin ortalama çiçek 

ağırlığı üzerine yetiştirme ortamlarının etkilerinin istatistiksel bakımdan önemli 

olmadığı görülmektedir. Diğer bir ifadeyle değişik yetiştirme ortamlarındaki bitkilerin 

yaprak sayılarında belirlenen farklılıklar tesadüften kaynaklanmakta olup, bu farklılıklar 

istatistiksel olarak önem taşımamaktadır. 
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Çizelge 4.15 Değişik ortamların Begonya bitkisinin ortalama çiçek ağırlığı üzerine 

etkilerine ilişkin varyans analiz sonuçları 
 
Varyasyon  
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

F 
Değeri 

Genel 

     Uygulamalar 

Hata 

35 

8 

27 

0.245875 

0.082000 

0.163875 

 

0.010250 

0.006069 

 

1.69 ö.d. 

ö.d.: Önemli değil 
 
 
Yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin ortalama çiçek ağırlığı üzerine etkileri Şekil 

4.11’de belirtilmiştir. Bitkilerin çiçek ağırlıkları arasında belirlenen ayrımlılıklar önemli 

olmamakla birlikte uygulamalara göre az da olsa farklı bulunmuş en yüksek değer 0.5 gr 

ile % 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı ortamında yetiştirilen bitkilerde saptanmıştır. En 

düşük çiçek ağırlığı ise 0.3 gr ile % 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat ortamında 

yetiştirilen bitkilerde belirlenmiştir (Çizelge 4.16). 

 

 

Şekil 4.11 Değişik ortamların Begonya bitkisinin ortalama çiçek ağırlığı üzerine etkileri 
 
Kontrol : %100 Yosun Peat, CP1 : % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat, CP2 : % 80 Yosun Peat+ % 20 Coco Peat, CP3 : % 70 
Yosun Peat+ % 30Coco Peat, CP4 : % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat, ÇA1: % 90 Yosun Peat +% 10 Çay Atığı, ÇA2 :  % 80 
Yosun Peat+ % 20 Çay Atığı, ÇA3 :  % 70 Yosun Peat+ % 30 Çay Atığı, ÇA4 :  % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 
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Çizelge 4.16 Değişik ortamların Begonya bitkisinin ortalama çiçek ağırlığı üzerine 
etkileri 

 
 
Yetiştirme ortamları 
 

 
Ortalama çiçek ağırlığı, g 

 
1. % 100 Yosun Peat (Kontrol) 
2. %90 Yosun Peat+ %10 Coco Peat 
3. %80 Yosun Peat+ %20 Coco Peat 
4. %70 Yosun Peat+ %30 Coco Peat  
5. %60 Yosun Peat+ %40 Coco Peat 
6. %90 Yosun Peat+ %10 Çay Atığı 
7. %80 Yosun Peat+ %20 Çay Atığı 
8. %70 Yosun Peat+ %30 Çay Atığı 
9. %60 Yosun Peat+ %40 Çay Atığı 

 
0.4 
0.4 
0.3 
0.4 
0.4 
0.4 
0.5 
0.4 

 0.4 
 
 
4.2.8 Bitki yaş ağırlığı üzerine etkisi 
 
 
Değişik yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin bitki yaş ağırlığı üzerine etkilerine 

ilişkin veriler Ek 8’de, varyans analiz sonuçları ise Çizelge 4.17’de verilmiştir. Ek 8 ve 

Çizelge 4.17’nin birlikte incelenmesinden anlaşılacağı gibi farklı yetiştirme ortamlarının 

Begonya bitkisinin bitki yaş ağırlığı üzerine etkileri % 0.1 düzeyinde istatistiksel olarak 

önemli bulunmuştur. 

 
Çizelge 4.17 Değişik ortamların Begonya bitkisinin bitki yaş ağırlığı üzerine etkilerine 

ilişkin varyans analiz sonuçları 
 
Varyasyon  
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

F 
Değeri 

Genel 

     Uygulamalar 

Hata 

35 

8 

27 

88107 

60488 

27619 

 

7561 

1023 

 

7.39*** 

***p<0.001 
 
 
Yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin bitki yaş ağırlığı üzerine etkileri Şekil 

4.12’de belirtilmiştir. Şeklin incelenmesinden; en fazla bitki yaş ağırlığının 258.96 

g/saksı ile % 100 Yosun Peat olan kontrol ortamında, en düşük bitki yaş ağırlığının ise 

155.46 g/saksı ile % 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı ortamında yetiştirilen bitkilerden 

elde edildiği görülmektedir. 
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Şekil 4.12 Değişik ortamların Begonya bitkisinin bitki yaş ağırlığı üzerine etkileri 
 
Kontrol : %100 Yosun Peat, CP1 : % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat, CP2 : % 80 Yosun Peat+ % 20 Coco Peat, CP3 : % 70 
Yosun Peat+ % 30Coco Peat, CP4 : % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat, ÇA1: % 90 Yosun Peat +% 10 Çay Atığı, ÇA2 :  % 80 
Yosun Peat+ % 20 Çay Atığı, ÇA3 :  % 70 Yosun Peat+ % 30 Çay Atığı, ÇA4 :  % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 
 
 
Begonya bitkisinin bitki yaş ağırlıkları arasında belirlenen farklılıklar Duncan testi ile 

karşılaştırılmış ve sonuçlar Çizelge 4.18’de verilmiştir. Çizelgenin incelenmesinden 

anlaşılacağı gibi saf yosun peatten oluşan kontrol ortamı ile % 90 Yosun Peat + % 10 

Çay Atığı içeren ortam hariç içerisinde çay atığı bulunan diğer ortamlar arasındaki 

farklılıklar önemli bulunmuştur. Aynı şekilde % 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı içeren 

ortam hariç coco peat içeren ortamlar ile çay atığı içeren diğer oramlar arasındaki 

farklılıklar da önemli çıkmıştır. 
 
 
Çizelge 4.18 Değişik ortamların Begonya bitkisinin bitki yaş ağırlığı üzerine etkileri 

 
 
Yetiştirme ortamları 
 

 
Bitki yaş ağırlığı, g/saksı 

 
1. % 100 Yosun Peat (Kontrol) 
2. %90 Yosun Peat+ %10 Coco Peat 
3. %80 Yosun Peat+ %20 Coco Peat 
4. %70 Yosun Peat+ %30 Coco Peat  
5. %60 Yosun Peat+ %40 Coco Peat 
6. %90 Yosun Peat+ %10 Çay Atığı 
7. %80 Yosun Peat+ %20 Çay Atığı 
8. %70 Yosun Peat+ %30 Çay Atığı 
9. %60 Yosun Peat+ %40 Çay Atığı 

 
258.96  A * 
234.96  AB 
243.96  A 
252.46  A 
258.46  A 
232.96  AB 
155.46       C 
173.46    BC 
158.46       C 

*Ayrı harflerle gösterilen ortamlar arası farklılıklar p<0.001 düzeyinde önemlidir. 
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4.2.9 Bitki kuru ağırlığı üzerine etkisi 
 
 
Değişik yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin bitki kuru ağırlığı üzerine etkilerine 

ilişkin veriler Ek 9’da, varyans analiz sonuçları ise Çizelge 4.19’da verilmiştir. Ek 9 ve 

Çizelge 4.19’un birlikte incelenmesinden anlaşılacağı gibi farklı yetiştirme ortamlarının 

Begonya bitkisinin bitki kuru ağırlığı üzerine etkileri de yaş ağırlıkta olduğu gibi % 0.1 

düzeyinde istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 
 
 
Çizelge 4.19 Değişik ortamların Begonya bitkisinin bitki kuru ağırlığı üzerine etkilerine 

ilişkin varyans analiz sonuçları 
 
Varyasyon  
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

F 
Değeri 

Genel 

     Uygulamalar 

Hata 

35 

8 

27 

360.540 

253.127 

107.412 

 

31.641 

3.978 

 

7.95*** 

***p<0.001 
 
 
Yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin bitki kuru ağırlığı üzerine etkileri Şekil 

4.13’de belirtilmiştir. Şeklin incelenmesinden; en fazla bitki kuru ağırlığının 16.72 

g/saksı ile % 100 Yosun Peat olan kontrol ortamında, en düşük bitki kuru ağırlığının ise 

10.36 g/saksı ile % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı ortamında yetiştirilen bitkilerden 

elde edildiği anlaşılmaktadır. 

 

 
Şekil 4.13 Değişik ortamların Begonya bitkisinin bitki kuru ağırlığı üzerine etkileri 
 
Kontrol : %100 Yosun Peat, CP1 : % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat, CP2 : % 80 Yosun Peat+ % 20 Coco Peat, CP3 : % 70 
Yosun Peat+ % 30Coco Peat, CP4 : % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat, ÇA1: % 90 Yosun Peat +% 10 Çay Atığı, ÇA2 :  % 80 
Yosun Peat+ % 20 Çay Atığı, ÇA3 :  % 70 Yosun Peat+ % 30 Çay Atığı, ÇA4 :  % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 
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Begonya bitkisinin bitki yaş ağırlıkları arasında belirlenen farklılıklar Duncan testi ile 

karşılaştırılmış ve sonuçlar Çizelge 4.20’de verilmiştir. Çizelgenin incelenmesinden 

görüleceği gibi saf yosun peatten oluşan kontrol ortamı ile % 90 Yosun Peat + % 10 

Çay Atığı hariç içerisinde çay atığı bulunan diğer ortamlarda yetiştirilen bitkilerin kuru 

ağırlıkları arasındaki farklılıkların önemli olduğu saptanmıştır. Aynı şekilde ilk ortam 

hariç coco peat içeren diğer ortamlar ile % 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı ve % 60 

Yosun Peat + % 40 Çay Atığı içeren ortamlarda yetiştirilen bitkilerin kuru ağırlıkları 

arasındaki farklılıkların da yine önemli olduğu belirlenmiştir. 

 
 
Çizelge 4.20 Değişik ortamların Begonya bitkisinin bitki kuru ağırlığı üzerine etkileri 
 
 
Yetiştirme ortamları 
 

 
Bitki kuru ağırlığı, g/saksı 

 
1. % 100 Yosun Peat (Kontrol) 
2. %90 Yosun Peat+ %10 Coco Peat 
3. %80 Yosun Peat+ %20 Coco Peat 
4. %70 Yosun Peat+ %30 Coco Peat  
5. %60 Yosun Peat+ %40 Coco Peat 
6. %90 Yosun Peat+ %10 Çay Atığı 
7. %80 Yosun Peat+ %20 Çay Atığı 
8. %70 Yosun Peat+ %30 Çay Atığı 
9. %60 Yosun Peat+ %40 Çay Atığı 
 

 
    16.72  A*                               
    14.83  ABC                           
    15.58  AB                              
    15.93  AB                              
    15.98  AB                              
    15.12  AB                              
     11.96     BCD                       
    10.87       CD                         
    10.36          D                         

*Ayrı harflerle gösterilen ortamlar arası farklılıklar p<0.001 düzeyinde önemlidir. 
 
 
4.3 Değişik Yetiştirme Ortamlarının Begonya Bitkisinin Besin Maddeleri Kapsamı 

Üzerine Etkileri 
 
 
4.3.1 Azot kapsamı üzerine etkisi 

 
 
Değişik yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin azot kapsamı üzerine etkilerine 

ilişkin veriler Ek 10’da, varyans analiz sonuçları ise Çizelge 4.21’de verilmiştir. Ek 10 

ve Çizelge 4.21’in birlikte incelenmesinden anlaşılacağı gibi farklı yetiştirme 

ortamlarının Begonya bitkisinin azot kapsamı üzerine etkileri % 0.1 düzeyinde 

istatistiksel bakımdan önemli bulunmuştur. 
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Çizelge 4.21 Değişik ortamların Begonya bitkisinin azot kapsamı üzerine etkilerine 

ilişkin varyans analiz sonuçları 
 
Varyasyon  
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

F 
Değeri 

Genel 

     Uygulamalar 

Hata 

35 

8 

27 

2.19876 

1.75001 

0.44875 

 

0.21875 

0.01662 

 

13.16*** 

***p<0.001 
 
 

Yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin azot kapsamı üzerine etkileri Şekil 4.14’de 

belirtilmiştir. Şeklin incelenmesinden; en fazla azot kapsamının % 3.45 ile % 70 Yosun 

Peat + % 30 Çay Atığı ortamında, en düşük azot kapsamının ise % 2.78 ile % 60 Yosun 

Peat + % 40 Coco Peat ortamında yetiştirilen bitkilerden elde edildiği anlaşılmaktadır. 

 
Şekil 4.14 Değişik ortamların Begonya bitkisinin azot kapsamı üzerine etkileri 
 
Kontrol : %100 Yosun Peat, CP1 : % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat, CP2 : % 80 Yosun Peat+ % 20 Coco Peat, CP3 : % 70 
Yosun Peat+ % 30Coco Peat, CP4 : % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat, ÇA1: % 90 Yosun Peat +% 10 Çay Atığı, ÇA2 :  % 80 
Yosun Peat+ % 20 Çay Atığı, ÇA3 :  % 70 Yosun Peat+ % 30 Çay Atığı, ÇA4 :  % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 
 
 
Begonya bitkisinin azot kapsamları arasında belirlenen farklılıklar Duncan testi ile 

karşılaştırılmış ve sonuçlar Çizelge 4.22’de verilmiştir. Çizelgenin incelenmesinden 

görüleceği gibi saf yosun peatten oluşan kontrol ortamı ile % 90 Yosun Peat + % 10 

Çay Atığı hariç içerisinde çay atığı bulunan diğer ortamlarda yetiştirilen bitkilerin azot 

kapsamları arasındaki farklılıklar önemli bulunmuştur. 
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Çizelge 4.22 Değişik ortamların Begonya bitkisinin azot kapsamı üzerine etkileri 
 
 
Yetiştirme ortamları 
 

 
Azot kapsamı, % 

 
1. % 100 Yosun Peat (Kontrol) 
2. %90 Yosun Peat+ %10 Coco Peat 
3. %80 Yosun Peat+ %20 Coco Peat 
4. %70 Yosun Peat+ %30 Coco Peat  
5. %60 Yosun Peat+ %40 Coco Peat 
6. %90 Yosun Peat+ %10 Çay Atığı 
7. %80 Yosun Peat+ %20 Çay Atığı 
8. %70 Yosun Peat+ %30 Çay Atığı 
9. %60 Yosun Peat+ %40 Çay Atığı 

 
2.88         CD*                         
3.14      BC                              
2.94      BCD                           
2.93      BCD                           
2.78           D                            
3.01      BCD                           
3.41   A                                    
3.45   A                                    
3.19   AB      

*Ayrı harflerle gösterilen ortamlar arası farklılıklar p<0.001 düzeyinde önemlidir. 
 
 
Aynı şekilde coco peat içeren  bulunan ortamlar ile % 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı 

ve % 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı içeren ortamlar arasındaki farklılıklar da önemli 

bulunmuştur. Buna karşın kontrol ortamı ile coco peat içeren ortamlarda yetiştirilen 

bitkilerin azot kapsamları arasında belirlenen farklılıkların önemli olmadığı 

saptanmıştır.  
 
 
4.3.2 Fosfor kapsamı üzerine etkisi 
 
 
Değişik yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin fosfor kapsamı üzerine etkilerine 

ilişkin veriler Ek 11’de, varyans analiz sonuçları ise Çizelge 4.23’de verilmiştir. Ek 11 

ve Çizelge 4.23’ün birlikte incelenmesinden anlaşılacağı gibi farklı yetiştirme 

ortamlarının Begonya bitkisinin fosfor kapsamı üzerine etkileri % 0.1 düzeyinde 

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 
 
 
Çizelge 4.23 Değişik ortamların Begonya bitkisinin fosfor kapsamı üzerine etkilerine 

ilişkin varyans analiz sonuçları 
 
Varyasyon  
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

F 
Değeri 

Genel 

     Uygulamalar 

Hata 

35 

8 

27 

3.43989 

3.42179 

0.01810 

 

0.42772 

0.00067 

 

638.04*** 

***p<0.001 
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Yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin fosfor kapsamı üzerine etkileri Şekil 4.15’de 

belirtilmiştir. Şeklin incelenmesinden; en fazla fosfor kapsamının % 1.24 ile % 80 

Yosun Peat + % 20 Çay Atığı ortamında, en düşük fosfor kapsamı ise % 0.36 ile % 90 

Yosun Peat + % 10 Coco Peat ortamında yetiştirilen bitkilerden elde edildiği 

anlaşılmaktadır. 

 

 

 

 
 
Şekil 4.15 Değişik ortamların Begonya bitkisinin fosfor kapsamı üzerine etkileri 
 
Kontrol : %100 Yosun Peat, CP1 : % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat, CP2 : % 80 Yosun Peat+ % 20 Coco Peat, CP3 : % 70 
Yosun Peat+ % 30Coco Peat, CP4 : % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat, ÇA1: % 90 Yosun Peat +% 10 Çay Atığı, ÇA2 :  % 80 
Yosun Peat+ % 20 Çay Atığı, ÇA3 :  % 70 Yosun Peat+ % 30 Çay Atığı, ÇA4 :  % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 
 
 

Begonya bitkisinin fosfor kapsamları arasında belirlenen farklılıklar Duncan testi ile 

karşılaştırılmış ve sonuçlar Çizelge 4.24’de verilmiştir. Çizelgenin incelenmesinden 

görüleceği gibi % 100 Yosun Peat’ten oluşan kontrol ortamı ile % 90 Yosun Peat + % 

10 Coco Peat ve % 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat ortamlarında yetiştirilen bitkilerin 

fosfor kapsamları arasında önemli bir farklılık belirlenemediği halde, coco peat içeren 

diğer iki ortam ve çay atığı içeren tüm ortamlar ile kontrol ortamında yetiştirilen 

bitkilerin fosfor kapsamları arasında dikkate değer farklılıklar saptanmıştır. 
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Çizelge 4.24 Değişik ortamların Begonya bitkisinin  fosfor kapsamı üzerine etkileri 
 
 
Yetiştirme ortamları 
 

 
Fosfor kapsamı, % 

 
1. % 100 Yosun Peat (Kontrol) 
2. %90 Yosun Peat+ %10 Coco Peat 
3. %80 Yosun Peat+ %20 Coco Peat 
4. %70 Yosun Peat+ %30 Coco Peat  
5. %60 Yosun Peat+ %40 Coco Peat 
6. %90 Yosun Peat+ %10 Çay Atığı 
7. %80 Yosun Peat+ %20 Çay Atığı 
8. %70 Yosun Peat+ %30 Çay Atığı 
9. %60 Yosun Peat+ %40 Çay Atığı 

 
0.39              E*                    
0.36              E                      
0.38              E                     
0.71           D                         
0.84        C                            
0.87        C                            
1.24   A                                 

                            1.16      B                              
0.85         C                           

*Ayrı harflerle gösterilen ortamlar arası farklılıklar p<0.001 düzeyinde önemlidir. 
 
 
4.3.3 Potasyum kapsamı üzerine etkisi 
 
 
Değişik yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin potasyum kapsamı üzerine etkilerine 

ilişkin veriler Ek 12’de, varyans analiz sonuçları ise Çizelge 4.25’de verilmiştir. Ek 12 

ve Çizelge 4.25’in birlikte incelenmesinden anlaşılacağı gibi farklı yetiştirme 

ortamlarının Begonya bitkisinin potasyum kapsamı üzerine etkileri % 0.1 düzeyinde 

istatistiksel bakımdan önemli bulunmuştur. 
 
 
Çizelge 4.25 Değişik ortamların Begonya bitkisinin potasyum kapsamı üzerine 

etkilerine ilişkin varyans analiz sonuçları 
 
Varyasyon  
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

F 
Değeri 

Genel 

     Uygulamalar 

Hata 

35 

8 

27 

85.444 

85.252 

0.192 

 

10.656 

0.007 

 

1497.20*** 

***p<0.001 
 
 
Yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin potasyum kapsamı üzerine etkileri Şekil 

4.16’da belirtilmiştir. Şeklin incelenmesinden; en fazla potasyum kapsamının % 5.77 ile 

% 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı ortamında, en düşük potasyum kapsamının ise % 

1.79 ile % 100 Yosun Peat’ten oluşan kontrol ortamında yetiştirilen bitkilerden elde 

edildiği görülmektedir. 
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Şekil 4.16 Değişik ortamların Begonya bitkisinin potasyum kapsamı üzerine etkileri 
 
Kontrol : %100 Yosun Peat, CP1 : % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat, CP2 : % 80 Yosun Peat+ % 20 Coco Peat, CP3 : % 70 
Yosun Peat+ % 30Coco Peat, CP4 : % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat, ÇA1: % 90 Yosun Peat +% 10 Çay Atığı, ÇA2 :  % 80 
Yosun Peat+ % 20 Çay Atığı, ÇA3 :  % 70 Yosun Peat+ % 30 Çay Atığı, ÇA4 :  % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 
 
 
Begonya bitkisinin potasyum kapsamları arasında belirlenen farklılıklar Duncan testi ile 

karşılaştırılmış ve sonuçlar Çizelge 4.26’da verilmiştir. Çizelgenin incelenmesinden 

görüleceği gibi % 100 Yosun Peat’ten oluşan kontrol ortamı ile % 90 Yosun Peat + %10 

Coco Peat ve % 80 Yosun Peat + %20 Coco Peat ortamları hariç diğer ortamlarda 

yetiştirilen bitkilerin potasyum kapsamları arasındaki farklılıklar önemli bulunmuştur. 

Ayrıca % 60 Yosun Peat + %40 Coco Peat içeren ortam hariç çay atığı içeren ortamlar 

ile coco peat içeren ortamlarda yetiştirilen bitkilerin potasyum kapsamları arasındaki 

farklılıkların da önemli olduğu saptanmıştır.  
 
 
Çizelge 4.26 Değişik ortamların Begonya bitkisinin toplam potasyum kapsamı üzerine 

etkileri 
 
 
Yetiştirme ortamları 
 

 
Potasyum kapsamı, % 

 
1. % 100 Yosun Peat (Kontrol) 
2. %90 Yosun Peat+ %10 Coco Peat 
3. %80 Yosun Peat+ %20 Coco Peat 
4. %70 Yosun Peat+ %30 Coco Peat  
5. %60 Yosun Peat+ %40 Coco Peat 
6. %90 Yosun Peat+ %10 Çay Atığı 
7. %80 Yosun Peat+ %20 Çay Atığı 
8. %70 Yosun Peat+ %30 Çay Atığı 
9. %60 Yosun Peat+ %40 Çay Atığı 

 
  1.79               E *                     
  1.89               E                        
  1.88               E                        
  3.16            D                           
   4.78         C                              
  4.70         C                              
  4.86         C                              
5.77   A                                   
5.45      B                                 

*Ayrı harflerle gösterilen ortamlar arası farklılıklar p<0.001 düzeyinde önemlidir. 
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4.3.4 Kalsiyum kapsamı üzerine etkisi 
 
 
Değişik yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin kalsiyum kapsamı üzerine etkilerine 

ilişkin veriler Ek 13’te, varyans analiz sonuçları ise Çizelge 4.27’de verilmiştir. Ek 13 

ve Çizelge 4.27’nin birlikte incelenmesinden anlaşılacağı gibi farklı yetiştirme 

ortamlarının Begonya bitkisinin kalsiyum kapsamı üzerine etkileri % 0.1 düzeyinde 

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 
 
 
Çizelge 4.27 Değişik ortamların Begonya bitkisinin kalsiyum kapsamı üzerine etkilerine 

ilişkin varyans analiz sonuçları 
 
Varyasyon  
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

F 
Değeri 

Genel 

     Uygulamalar 

Hata 

35 

8 

27 

40.6946 

40.5346 

0.1600 

 

5.0668 

0.0059 

 

854.76*** 

***p<0.001 
 
 
Yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin kalsiyum kapsamı üzerine etkileri Şekil 

4.17’de belirtilmiştir. Şeklin incelenmesinden; en fazla kalsiyum kapsamının % 3.73 ile 

% 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı ortamında, en düşük kalsiyum kapsamı ise % 0.83 

ile % 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat ortamında yetiştirilen bitkilerden elde edildiği 

görülmektedir. 

 
Şekil 4.17 Değişik ortamların Begonya bitkisinin kalsiyum kapsamı üzerine etkileri 
 
Kontrol : %100 Yosun Peat, CP1 : % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat, CP2 : % 80 Yosun Peat+ % 20 Coco Peat, CP3 : % 70 
Yosun Peat+ % 30Coco Peat, CP4 : % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat, ÇA1: % 90 Yosun Peat +% 10 Çay Atığı, ÇA2 :  % 80 
Yosun Peat+ % 20 Çay Atığı, ÇA3 :  % 70 Yosun Peat+ % 30 Çay Atığı, ÇA4 :  % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 
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Begonya bitkisinin kalsiyum kapsamları arasında belirlenen farklılıklar Duncan testi ile 

karşılaştırılmış ve sonuçlar Çizelge 4.28’de verilmiştir. Çizelgenin incelenmesinden 

görüleceği gibi % 100 Yosun Peat’ten oluşan kontrol ortamı ile % 80 Yosun Peat + % 

20 Coco Peat ortamı hariç diğer ortamlarda yetiştirilen bitkilerin kalsiyum kapsamları 

arasında önemli farklılıklar belirlenmiştir. Diğer yandan coco peat içeren ortamlar ile 

çay atığı içeren ortamlarda yetiştirilen bitkilerin kalsiyum kapsamları arasında da 

dikkate değer farklılıklar saptanmıştır. 

 
 
Çizelge 4.28 Değişik ortamların Begonya bitkisinin kalsiyum kapsamı üzerine etkileri 
 
 
Yetiştirme ortamları 
 

 
Kalsiyum kapsamı, % 

 
1. % 100 Yosun Peat (Kontrol) 
2. %90 Yosun Peat+ %10 Coco Peat 
3. %80 Yosun Peat+ %20 Coco Peat 
4. %70 Yosun Peat+ %30 Coco Peat  
5. %60 Yosun Peat+ %40 Coco Peat 
6. %90 Yosun Peat+ %10 Çay Atığı 
7. %80 Yosun Peat+ %20 Çay Atığı 
8. %70 Yosun Peat+ %30 Çay Atığı 
9. %60 Yosun Peat+ %40 Çay Atığı 

       
     0.84               H*                   
      1.05             G                       
     0.83                H                    
     1.69            F                        
      2.44          E                          
     2.85        D                            
     3.03      C                              
     3.73  A                                  
      3.34    B           

*Ayrı harflerle gösterilen ortamlar arası farklılıklar p<0.001 düzeyinde önemlidir. 
 
 

4.3.5 Magnezyum kapsamı üzerine etkisi 

 
 
Değişik yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin magnezyum kapsamı üzerine 

etkilerine ilişkin veriler Ek 14’te, varyans analiz sonuçları ise Çizelge 4.29’da 

verilmiştir. Ek 14 ve Çizelge 4.29’un birlikte incelenmesinden anlaşılacağı gibi farklı 

yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin magnezyum kapsamı üzerine etkileri % 0.1 

düzeyinde istatistiksel bakımdan önemli bulunmuştur. 

 
 
Yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin magnezyum kapsamı üzerine etkileri Şekil 

4.18’de belirtilmiştir. Şeklin incelenmesinden; en fazla magnezyum kapsamının % 0.96 

ile % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı ortamında, en düşük magnezyum kapsamının ise 
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% 0.28 ile % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat ortamında yetiştirilen bitkilerden elde 

edildiği görülmektedir. 

 
 
Çizelge 4.29 Değişik ortamların Begonya bitkisinin magnezyum kapsamı üzerine 

etkilerine ilişkin varyans analiz sonuçları 
 
Varyasyon  

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

Genel 

     Uygulamalar 

Hata 

35 

8 

27 

2.55989 

2.54834 

0.01155 

 

0.31854 

0.00043 

 

744.64*** 

***p<0.001 

 
 

 
Şekil 4.18 Değişik ortamların Begonya bitkisinin magnezyum kapsamı üzerine etkileri 
 
Kontrol : %100 Yosun Peat, CP1 : % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat, CP2 : % 80 Yosun Peat+ % 20 Coco Peat, CP3 : % 70 
Yosun Peat+ % 30Coco Peat, CP4 : % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat, ÇA1: % 90 Yosun Peat +% 10 Çay Atığı, ÇA2 :  % 80 
Yosun Peat+ % 20 Çay Atığı, ÇA3 :  % 70 Yosun Peat+ % 30 Çay Atığı, ÇA4 :  % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 
 
 
Begonya bitkisinin toplam magnezyum kapsamları arasında belirlenen farklılıklar 

Duncan testi ile karşılaştırılmış ve sonuçlar Çizelge 4.30’da verilmiştir. Çizelgenin 

incelenmesinden görüleceği gibi % 100 Yosun Peat’ten oluşan kontrol ortamı ile % 90 

Yosun Peat + % 10 Coco Peat ve % 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat ortamı hariç diğer 

ortamlarda yetiştirilen bitkilerin magnezyum kapsamları arasındaki farklılıklar önemli 

bulunmuştur. Benzer şekilde % 60 Yosun Peat + % 40 Çay atığı ve % 70 Yosun Peat + 

% 30 Çay atığı ile coco peat içeren diğer ortamlarda yetiştirilen bitkilerin magnezyum 

kapsamları arasındaki farklılıklar da önemli bulunmuştur. 
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Çizelge 4.30 Değişik ortamların Begonya bitkisinin magnezyum kapsamı üzerine 

etkileri 

 
 
Yetiştirme ortamları 
 

 
Magnezyum kapsamı, % 

 
1. % 100 Yosun Peat (Kontrol) 
2. %90 Yosun Peat+ %10 Coco Peat 
3. %80 Yosun Peat+ %20 Coco Peat 
4. %70 Yosun Peat+ %30 Coco Peat  
5. %60 Yosun Peat+ %40 Coco Peat 
6. %90 Yosun Peat+ %10 Çay Atığı 
7. %80 Yosun Peat+ %20 Çay Atığı 
8. %70 Yosun Peat+ %30 Çay Atığı 
9. %60 Yosun Peat+ %40 Çay Atığı 

       
0.30           E* 
0.28           E 
0.29           E 
0.51         D 
0.76      C 
0.75      C 
0.86    B 
0.93  A 
0.96  A 

*Ayrı harflerle gösterilen ortamlar arası farklılıklar p<0.001 düzeyinde önemlidir. 
 
 
4.3.6 Kükürt kapsamı üzerine etkisi 
 
 
Değişik yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin kükürt kapsamı üzerine etkilerine 

ilişkin veriler Ek 15’te, varyans analiz sonuçları ise Çizelge 4.31’de verilmiştir. Ek 15 

ve Çizelge 4.31’in birlikte incelenmesinden anlaşılacağı gibi farklı yetiştirme 

ortamlarının Begonya bitkisinin kükürt kapsamı üzerine etkileri % 0.1 düzeyinde 

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 
 
 
Çizelge 4.31 Değişik ortamların Begonya bitkisinin kükürt kapsamı üzerine etkilerine 

ilişkin varyans analiz sonuçları 
 
Varyasyon  

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

Genel 

     Uygulamalar 

Hata 

35 

8 

27 

11.9085 

11.8719 

0.0366 

 

1.4840 

0.0014 

 

1093.25*** 

***p<0.001 
 
 
Yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin kükürt kapsamı üzerine etkileri Şekil 

4.19’da belirtilmiştir. Şeklin incelenmesinden; en fazla kükürt kapsamının % 2.06 ile % 

70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı ortamında, en düşük kükürt kapsamının ise % 0.59 ile 
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% 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat ortamında yetiştirilen bitkilerden elde edildiği 

görülmektedir.  

 

 
Şekil 4.19 Değişik ortamların Begonya bitkisinin kükürt kapsamı üzerine etkileri 
 
Kontrol : %100 Yosun Peat, CP1 : % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat, CP2 : % 80 Yosun Peat+ % 20 Coco Peat, CP3 : % 70 
Yosun Peat+ % 30Coco Peat, CP4 : % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat, ÇA1: % 90 Yosun Peat +% 10 Çay Atığı, ÇA2 :  % 80 
Yosun Peat+ % 20 Çay Atığı, ÇA3 :  % 70 Yosun Peat+ % 30 Çay Atığı, ÇA4 :  % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 
 
 
Begonya bitkisinin kükürt kapsamları arasında belirlenen farklılıklar Duncan testi ile 

karşılaştırılmış ve sonuçlar Çizelge 4.32’de verilmiştir. 

 
 
Çizelge 4.32 Değişik ortamların Begonya bitkisinin kükürt kapsamı üzerine etkileri 
 
 
Yetiştirme ortamları 
 

 
Kükürt kapsamı, % 

 
1. % 100 Yosun Peat (Kontrol) 
2. %90 Yosun Peat+ %10 Coco Peat 
3. %80 Yosun Peat+ %20 Coco Peat 
4. %70 Yosun Peat+ %30 Coco Peat  
5. %60 Yosun Peat+ %40 Coco Peat 
6. %90 Yosun Peat+ %10 Çay Atığı 
7. %80 Yosun Peat+ %20 Çay Atığı 
8. %70 Yosun Peat+ %30 Çay Atığı 
9. %60 Yosun Peat+ %40 Çay Atığı 

       
      0.61        D*                      
       0.66        D                        
      0.59        D                        
      1.55      C                          
      1.57      C                          
      1.59      C                          
      1.94    B                            
      2.06  A                              
      1.97    B                            

*Ayrı harflerle gösterilen ortamlar arası farklılıklar p<0.001 düzeyinde önemlidir. 
 
 
Çizelgenin incelenmesinden görüleceği gibi % 100 Yosun Peat’ten oluşan kontrol 

ortamı ile % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat ve % 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat 

ortamları hariç diğer ortamlarda yetiştirilen bitkilerin kükürt kapsamları arasındaki 
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farklılıkların önemli olduğu saptanmıştır. Aynı şekilde çay atığı içeren ortamlar ile % 70 

Yosun Peat + % 30 Coco Peat  ortamı dışındaki coco peat içeren diğer ortamlarda 

yetiştirilen bitkilerin kükürt kapsamları arasındaki farklılıkların da önemli olduğu 

belirlenmiştir. 
 
 
4.3.7 Sodyum kapsamı üzerine etkisi 
 
 
Değişik yetiştirme ortamlarının begonya bitkisinin sodyum kapsamı üzerine etkilerine 

ilişkin veriler Ek 16’da, varyans analiz sonuçları ise Çizelge 4.33’te verilmiştir. Ek 16 

ve Çizelge 4.33’ün birlikte incelenmesinden anlaşılacağı gibi farklı yetiştirme 

ortamlarının Begonya bitkisinin sodyum kapsamı üzerine etkileri % 0.1 düzeyinde 

istatistiksel bakımdan önemli bulunmuştur. 
 
 
Çizelge 4.33 Değişik ortamların Begonya bitkisinin sodyum kapsamı üzerine etkilerine 

ilişkin varyans analiz sonuçları 
 
Varyasyon  

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

Genel 

     Uygulamalar 

Hata 

35 

8 

27 

1.29410 

1.27025 

0.02385 

 

0.15878 

0.00088 

 

179.75*** 

***p<0.001 
 
 
Yetiştirme ortamlarının begonya bitkisinin sodyum kapsamı üzerine etkileri Şekil 
4.20’de verilmiştir. Şeklin incelenmesinden; en fazla sodyum kapsamının  % 0.93 ile % 
60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat ortamında, en düşük sodyum kapsamının ise % 0.29 
ile % 100 Yosun Peatten oluşan kontrol ortamında yetiştirilen bitkilerden elde edildiği 
görülmektedir.  
 
 
Begonya bitkisinin sodyum kapsamları arasında belirlenen farklılıklar Duncan testi ile 

karşılaştırılmış ve sonuçlar Çizelge 4.34’te verilmiştir. Çizelgenin incelenmesinden 

görüleceği gibi % 100 Yosun peatten oluşan kontrol ortamı ile % 90 Yosun Peat + % 10 

Coco Peat ve % 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat ortamları hariç diğer ortamlarda 

yetiştirilen bitkilerin sodyum kapsamları arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. 
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Şekil 4.20 Değişik ortamların Begonya bitkisinin sodyum kapsamı üzerine etkileri 

 
Kontrol : %100 Yosun Peat, CP1 : % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat, CP2 : % 80 Yosun Peat+ % 20 Coco Peat, CP3 : % 70 
Yosun Peat+ % 30Coco Peat, CP4 : % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat, ÇA1: % 90 Yosun Peat +% 10 Çay Atığı, ÇA2 :  % 80 
Yosun Peat+ % 20 Çay Atığı, ÇA3 :  % 70 Yosun Peat+ % 30 Çay Atığı, ÇA4 :  % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 
 
 
Benzer şekilde % 70 Yosun Peat + % 30 Coco Peat ve % 60 Yosun Peat + % 40 Coco 

Peat ile aynı oranlarda çay atığının bulunduğu ortamlarda yetiştirilen bitkilerin sodyum 

kapsamları arasındaki farklılıklar da önemli bulunmuştur. 
 
 
Çizelge 4.34 Değişik ortamların Begonya bitkisinin sodyum kapsamı üzerine etkileri 
 
 
Yetiştirme ortamları 
 

 
Sodyum kapsamı, % 

 
1. % 100 Yosun Peat (Kontrol) 
2. %90 Yosun Peat+ %10 Coco Peat 
3. %80 Yosun Peat+ %20 Coco Peat 
4. %70 Yosun Peat+ %30 Coco Peat  
5. %60 Yosun Peat+ %40 Coco Peat 
6. %90 Yosun Peat+ %10 Çay Atığı 
7. %80 Yosun Peat+ %20 Çay Atığı 
8. %70 Yosun Peat+ %30 Çay Atığı 
9. %60 Yosun Peat+ %40 Çay Atığı 

 
0.29        D*                          
0.35        D                            
0.34        D                            
0.63    B                                
0.93  A                                  
0.65    B                                
0.63    B                                
0.54      C                              
0.52      C                              

*Ayrı harflerle gösterilen ortamlar arası farklılıklar p<0.001 düzeyinde önemlidir. 
 
 
4.3.8 Demir kapsamı üzerine etkisi 
 
 
Değişik yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin demir kapsamı üzerine etkilerine 

ilişkin veriler Ek 17’de, varyans analiz sonuçları ise Çizelge 4.35’te verilmiştir. Ek 17 

ve Çizelge 4.35’in birlikte incelenmesinden anlaşılacağı gibi farklı yetiştirme 
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ortamlarının Begonya bitkisinin demir kapsamı üzerine etkileri % 0.1 düzeyinde 

istatistiksel bakımdan önemli bulunmuştur. 
 
 
Çizelge 4.35 Değişik ortamların Begonya bitkisinin demir kapsamı üzerine etkilerine 

ilişkin varyans analiz sonuçları 
 
Varyasyon  
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

F 
Değeri 

Genel 
     Uygulamalar 
Hata 

35 
8 
27 

351540 
345632 
5908 

 
43204 
219 

 
197.43*** 

***p<0.001 
 
 
Yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin demir kapsamı üzerine etkileri Şekil 4.21’de 

belirtilmiştir. Şeklin incelenmesinden; en fazla demir kapsamının 355.11 ppm ile % 90 

Yosun Peat + % 10 Çay Atığı ortamında, en düşük demir kapsamının ise 84.40ppm ile 

% 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat ortamında  yetiştirilen bitkilerden elde edildiği 

görülmektedir. 
 
 

 
Şekil 4.21 Değişik ortamların Begonya bitkisinin demir kapsamı üzerine etkileri 
 
Kontrol : %100 Yosun Peat, CP1 : % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat, CP2 : % 80 Yosun Peat+ % 20 Coco Peat, CP3 : % 70 
Yosun Peat+ % 30Coco Peat, CP4 : % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat, ÇA1: % 90 Yosun Peat +% 10 Çay Atığı, ÇA2 :  % 80 
Yosun Peat+ % 20 Çay Atığı, ÇA3 :  % 70 Yosun Peat+ % 30 Çay Atığı, ÇA4 :  % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 
 
 
Begonya bitkisinin demir kapsamları arasında belirlenen farklılıklar Duncan testi ile 

karşılaştırılmış ve sonuçlar Çizelge 4.36’da verilmiştir. Çizelgenin incelenmesinden 

görüleceği gibi % 100 Yosun Peat’ten oluşan kontrol ortamı ile % 90 Yosun Peat + % 

10 Coco Peat ortamında yetişen bitkilerin demir kapsamları arasında önemli bir fark 
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bulunmamıştır. Buna karşın diğer ortamlar ile kontrol ortamında yetiştirilen bitkilerin 

demir kapsamları arasındaki farklılıkların önemli olduğu bulunmuştur. Aynı şekilde çay 

atığı içeren ortamlar ile  % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat ortamı hariç coco peat 

içeren diğer ortamlarda yetiştirilen bitkilerin demir kapsamları arasında da dikkate değer 

farklılıkların olduğu saptanmıştır. 
 
 
Çizelge 4.36 Değişik ortamların Begonya bitkisinin demir kapsamı üzerine etkileri 
 
 
Yetiştirme ortamları 
 

 
Demir kapsamı, ppm 

 
1. % 100 Yosun Peat (Kontrol) 
2. %90 Yosun Peat+ %10 Coco Peat 
3. %80 Yosun Peat+ %20 Coco Peat 
4. %70 Yosun Peat+ %30 Coco Peat  
5. %60 Yosun Peat+ %40 Coco Peat 
6. %90 Yosun Peat+ %10 Çay Atığı 
7. %80 Yosun Peat+ %20 Çay Atığı 
8. %70 Yosun Peat+ %30 Çay Atığı 
9. %60 Yosun Peat+ %40 Çay Atığı 

       
115.44         E *                       
122.48         E                          
 84.40            F                       
185.41        D                           
273.25      C                            
355.11  A                                 
282.03    BC                            
343.17  A                                 
304.16    B     

*Ayrı harflerle gösterilen ortamlar arası farklılıklar p<0.001 düzeyinde önemlidir. 
 
 
4.3.9 Mangan kapsamı üzerine etkisi 
 
 
Değişik yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin mangan kapsamı üzerine etkilerine 
ilişkin veriler Ek 18’de, varyans analiz sonuçları ise Çizelge 4.37’de verilmiştir. Ek 18 
ve Çizelge 4.37’nin birlikte incelenmesinden anlaşılacağı gibi farklı yetiştirme 
ortamlarının Begonya bitkisinin mangan kapsamı üzerine etkileri % 0.1 düzeyinde 
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 
 
 
Çizelge 4.37 Değişik ortamların Begonya bitkisinin mangan kapsamı üzerine etkilerine 

ilişkin varyans analiz sonuçları 
 
Varyasyon  
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

F 
Değeri 

Genel 
     Uygulamalar 
Hata 

35 
8 
27 

4061536 
4054964 

6572 

 
506871 

243 

 
2082.42*** 

***p<0.001 
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Yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin mangan kapsamı üzerine etkileri Şekil 

4.22’de belirtilmiştir. Şeklin incelenmesinden; en fazla mangan kapsamının 1014.79 

ppm ile % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı ortamında, en düşük mangan kapsamının 

ise 57.79 ppm ile % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat ortamında yetişirilen bitkilerden 

elde edildiği görülmektedir. 
 
 

Şekil 4.22 Değişik ortamların Begonya bitkisinin mangan kapsamı üzerine etkileri 
 
Kontrol : %100 Yosun Peat, CP1 : % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat, CP2 : % 80 Yosun Peat+ % 20 Coco Peat, CP3 : % 70 
Yosun Peat+ % 30Coco Peat, CP4 : % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat, ÇA1: % 90 Yosun Peat +% 10 Çay Atığı, ÇA2 :  % 80 
Yosun Peat+ % 20 Çay Atığı, ÇA3 :  % 70 Yosun Peat+ % 30 Çay Atığı, ÇA4 :  % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 
 
 
Begonya bitkisinin mangan kapsamları arasında belirlenen farklılıklar Duncan testi ile 

karşılaştırılmış ve sonuçlar Çizelge 4.38’de verilmiştir. 
 
 
Çizelge 4.38 Değişik ortamların Begonya bitkisinin mangan kapsamı üzerine etkileri 
 
 
Yetiştirme ortamları 
 

 
Mangan kapsamı, ppm 

 
1. % 100 Yosun Peat (Kontrol) 
2. %90 Yosun Peat+ %10 Coco Peat 
3. %80 Yosun Peat+ %20 Coco Peat 
4. %70 Yosun Peat+ %30 Coco Peat  
5. %60 Yosun Peat+ %40 Coco Peat 
6. %90 Yosun Peat+ %10 Çay Atığı 
7. %80 Yosun Peat+ %20 Çay Atığı 
8. %70 Yosun Peat+ %30 Çay Atığı 
9. %60 Yosun Peat+ %40 Çay Atığı 

       
62.39        G* 
57.79        G 
60.44        G                          
124.10       F 
175.45      E 
531.71     D 
643.09    C 

 703.50   B                              
1014.79  A 

*Ayrı harflerle gösterilen ortamlar arası farklılıklar p<0.001 düzeyinde önemlidir. 
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Çizelgenin incelenmesinden görüleceği gibi % 100 Yosun Peat’ten oluşan kontrol 

ortamı ile % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat ve % 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat 

ortamında yetiştirilen bitkilerin mangan kapsamları arasında önemli bir fark 

bulunmamıştır. Buna karşın diğer ortamlar ile kontrol ortamında yetiştirilen bitkilerin 

mangan kapsamları arasında önemli farklılıkların olduğu saptanmıştır.  
 
 
4.3.10 Çinko kapsamı üzerine etkisi 
 
 
Değişik yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin çinko kapsamı üzerine etkilerine 

ilişkin veriler Ek 19’da, varyans analiz sonuçları ise Çizelge 4.39’da verilmiştir. Ek 19 

ve Çizelge 4.39’un birlikte incelenmesinden anlaşılacağı gibi farklı yetiştirme 

ortamlarının Begonya bitkisinin çinko kapsamı üzerine etkileri % 0.1 düzeyinde 

istatistiksel bakımdan önemli bulunmuştur. 
 
 
Çizelge 4.39 Değişik ortamların Begonya bitkisinin çinko kapsamı üzerine etkilerine 

ilişkin varyans analiz sonuçları 
 
Varyasyon  
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

F 
Değeri 

Genel 

     Uygulamalar 

Hata 

35 

8 

27 

4451.01 

4214.17 

236.83 

 

526.77 

8.77 

 

60.05*** 

***p<0.001 
 
 
Yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin çinko kapsamı üzerine etkileri Şekil 4.23’te 

belirtilmiştir. Şeklin incelenmesinden; en fazla çinko kapsamının 44.48 ppm ile % 90 

Yosun Peat + % 10 Çay Atığı ortamında, en düşük çinko kapsamının ise 15.47 ppm ile 

% 80 Yosun Peat + % 20 coco Peat ortamında  yetiştirilen bitkilerden elde edildiği 

görülmektedir. 
 
 
Begonya bitkisinin çinko kapsamları arasında belirlenen farklılıklar Duncan testi ile 

karşılaştırılmış ve sonuçlar Çizelge 4.40’ta verilmiştir. Çizelgenin incelenmesinden 

görülebileceği gibi % 100 Yosun peatten oluşan kontrol ortamı ile % 80 Yosun Peat + 

% 20 Coco Peat ortamı hariç diğer ortamlarda yetiştirilen bitkilerin çinko kapsamları 

arasında önemli bir farklılıklar bulunmuştur. Aynı şekilde çay atığı içeren ortamlar ile 
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coco peat içeren ortamlarda yetiştirilen bitkilerin çinko kapsamları arasında da dikkate 

değer farklılıkların olduğu saptanmıştır. 

 
 

 
Şekil 4.23 Değişik ortamların Begonya bitkisinin çinko kapsamı üzerine etkileri 
 
Kontrol : %100 Yosun Peat, CP1 : % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat, CP2 : % 80 Yosun Peat+ % 20 Coco Peat, CP3 : % 70 
Yosun Peat+ % 30Coco Peat, CP4 : % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat, ÇA1: % 90 Yosun Peat +% 10 Çay Atığı, ÇA2 :  % 80 
Yosun Peat+ % 20 Çay Atığı, ÇA3 :  % 70 Yosun Peat+ % 30 Çay Atığı, ÇA4 :  % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 
 
 
Çizelge 4.40 Değişik ortamların Begonya bitkisinin çinko kapsamı üzerine etkileri 
 
 
Yetiştirme ortamları 
 

 
Çinko kapsamı, ppm 

 
1. % 100 Yosun Peat (Kontrol) 
2. %90 Yosun Peat+ %10 Coco Peat 
3. %80 Yosun Peat+ %20 Coco Peat 
4. %70 Yosun Peat+ %30 Coco Peat  
5. %60 Yosun Peat+ %40 Coco Peat 
6. %90 Yosun Peat+ %10 Çay Atığı 
7. %80 Yosun Peat+ %20 Çay Atığı 
8. %70 Yosun Peat+ %30 Çay Atığı 
9. %60 Yosun Peat+ %40 Çay Atığı 
 

       
15.60        D*                        
22.13     C                             
15.47         D                         
22.56      C                            
23.46      C                            
44.48  A                                
33.49    B                              
37.72    B                              
44.36  A                                

*Ayrı harflerle gösterilen ortamlar arası farklılıklar p<0.001 düzeyinde önemlidir. 
 
 
4.3.11 Bor kapsamı üzerine etkisi 
 
 
Değişik yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin bor kapsamı üzerine etkilerine 

ilişkin veriler Ek 20’de, varyans analiz sonuçları ise Çizelge 4.41’de verilmiştir. Ek 20 

ve Çizelge 4.41’in birlikte incelenmesinden anlaşılacağı gibi farklı yetiştirme 
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ortamlarının Begonya bitkisinin bor kapsamı üzerine etkileri % 0.1 düzeyinde 

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 

 
 
Çizelge 4.41 Değişik ortamların Begonya bitkisinin bor kapsamı üzerine etkilerine 

ilişkin varyans analiz sonuçları 
 
Varyasyon  
Kaynağı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

F 
Değeri 

Genel 
     Uygulamalar 
Hata 

35 
8 
27 

24400.7 
23915.9 
484.8 

 
2989.5 
18.0 

 
166.49*** 

***p<0.001 

 
 
Yetiştirme ortamlarının Begonya bitkisinin bor kapsamı üzerine etkileri Şekil 4.24’te 
verilmiştir. Şeklin incelenmesinden; en fazla bor kapsamının 104.27 ppm ile % 80 
Yosun Peat + % 20 Çay Atığı ortamında, en düşük bor kapsamının ise 35.17 ppm ile % 
100 Yosun Peatten oluşan kontrol ortamında yetiştirilen bitkilerden elde edildiği 
görülmektedir.  
 
 

 
 
Şekil 4.24 Değişik ortamların Begonya bitkisinin bor kapsamı üzerine etkileri 
 
Kontrol : %100 Yosun Peat, CP1 : % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat, CP2 : % 80 Yosun Peat+ % 20 Coco Peat, CP3 : % 70 
Yosun Peat+ % 30Coco Peat, CP4 : % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat, ÇA1: % 90 Yosun Peat +% 10 Çay Atığı, ÇA2 :  % 80 
Yosun Peat+ % 20 Çay Atığı, ÇA3 :  % 70 Yosun Peat+ % 30 Çay Atığı, ÇA4 :  % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 
 
 
Begonya bitkisinin bor kapsamları arasında belirlenen farklılıklar Duncan testi ile 

karşılaştırılmış ve sonuçlar Çizelge 4.42’de verilmiştir. Çizelgenin incelenmesinden 
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görüleceği gibi % 100 Yosun peatten oluşan kontrol ortamı ile % 90 Yosun Peat + % 10 

Coco Peat ortamı hariç diğer ortamlarda yetiştirilen bitkilerin bor kapsamları arasındaki 

farklılıklar önemli bulunmuştur. Aynı şekilde % 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı içeren 

ortam dışında coco peat ve çay atığı içeren ortamlarda yetiştirilen bitkilerin bor 

kapsamları arasındaki farklılıkların da önemli olduğu belirlenmiştir. 

 
 
Çizelge 4.42 Değişik ortamların Begonya bitkisinin bor kapsamı üzerine etkileri 
 
 
Yetiştirme ortamları 
 

 
Bor kapsamı, ppm 

 
1. % 100 Yosun Peat (Kontrol) 
2. %90 Yosun Peat+ %10 Coco Peat 
3. %80 Yosun Peat+ %20 Coco Peat 
4. %70 Yosun Peat+ %30 Coco Peat  
5. %60 Yosun Peat+ %40 Coco Peat 
6. %90 Yosun Peat+ %10 Çay Atığı 
7. %80 Yosun Peat+ %20 Çay Atığı 
8. %70 Yosun Peat+ %30 Çay Atığı 
9. %60 Yosun Peat+ %40 Çay Atığı 

 
35.17         D* 
42.45      CD 
43.97      C 
85.86    B 
86.44    B 
83.98    B                                   

104.27  A 
99.77  A                                      
98.98  A 

*Ayrı harflerle gösterilen ortamlar arası farklılıklar p<0.001 düzeyinde önemlidir. 
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5. TARTIŞMA 
 
 
Yosun peate iki farklı atık karıştırılarak hazırlanan değişik yetiştirme ortamlarının 

Begonya bitkisinin gelişim ölçütleri üzerine olan etkileri ayrımlı olmuştur. Yetiştirme 

ortamlarının estetik görünüm puanı, bitki boyu, yaprak sayısı, toplam çiçek sayısı ve 

ortalama çiçek ağırlığı üzerine etkileri önemsiz (Çizelge 4.3, 4.5, 4.11, 4.13 ve 4.15) 

bulunurken, taç genişliği, sürgün sayısı, bitki yaş ve kuru ağırlıkları üzerine etkileri 

önemli (Çizelge 4.7, 4.9, 4.17 ve 4.19) bulunmuştur. 

 
 
Bitkilerin gelişimlerinin bir yansıması olan estetik görünümleri birbirine yakın 

bulunmuş, gerek kontrol ortamı olarak kullanılan % 100 Yosun Peat ortamında gerekse 

Hindistan cevizi lif atığı olan coco peat ve çay işleme fabrikası atığı olan çay atığı 

içeren ortamlarda yetiştirilen Begonya bitkileri estetik yönden birbirlerine oldukça 

yakın değerler sergilemişlerdir (Şekil  4.2, Şekil 4.3 ve Çizelge 4.4). Bitkilerin estetik 

görünüm puanları 9.1 ile 10.0 arasında değişim göstermiş ve birbirine oldukça yakın 

bulunmuştur. Süs bitkilerinin satılabilirliğini önemli ölçüde etkileyen ve çoğu zaman ilk 

planda göze çarpan bu kalite özelliği açısından kullanılan ortamlara bağlı olarak bir 

farklılığın oluşmaması hem ilginç hem de üzerinde önemle durulması gereken bir 

sonuçtur. Bu şu anlama gelmektedir; bu bitkilerin hepsi satılabilir bir değere 

ulaşmışlardır ve çiçekleri, yapraklarının durumu ve formu, boyları gibi özelliklerinin 

bütünsel yansıması olan dış görünümleri bakımından birbirlerine benzemektedirler ve 

aralarında önemli farklılıklar bulunmamaktadır. Bu sonuç; coco peat olarak tüm 

Dünya’da bilinen ve halen yetiştiricilikte kullanılması yönünde yoğun tanıtımı yapılan, 

aslında işleme sonrası ortaya çıkan bir atığın markalaştırılarak ticari bir ürün haline 

getirilmesi sonucu oluşan materyal ile kısmen benzer özellikler taşıyan çay atığının da 

aynen coco peat gibi belirli oranlarda süs bitkisi yetiştirme ortamında rahatlıkla 

kullanılabileceğini göstermektedir. Konuya ilişkin yapılan çalışmalarda yetiştirme 

ortamlarında kullanılan atıkların özelliklerine göre bitkilerin  estetik görünümlerinin 

çeşitli şekillerde etkilenebileceği belirlenmiştir. Örneğin Kütük et al. (1998) bir süs 

bitkisi olan Codiaeum’un estetik görünüm puanı üzerine farklı şekillerde hazırlanan 

ortamların önemli etkisi olduğunu, özellikle ortamların fiziksel özelliklerinin görünüm 

puanlarını ayrımlı şekillerde etkilediğini saptamışlardır. Araştırıcılar en yüksek estetik 

görünüm puanının 1 Çay atığı Kompostu + 3 Peat + 1 Perlit’ten oluşan ortamda 
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yetiştirilen bitkilerden elde edildiğini bildirmişlerdir. Lohr and Coffey (1987) taze ve 

olgun atık mantar kompostundan hazırlanan yetiştirme ortamlarının bitkilerin kalite 

ölçütleri üzerine önemli etkiler yaptığını ve en yüksek görünüm puanının % 37.5 ile  

olgun atık mantar kompostu içeren ortamlardaki bitkilerden elde edildiğini rapor 

etmişlerdir. Erdoğan (2004) tarafından konuya ilişkin yapılmış bir diğer çalışmada;  

Primula bitkilerinde en yüksek estetik görünüm puanı % 12.5 ve % 25 bira fabrikası 

atığı içeren ortamlarda saptanmıştır. Çiçek (2004) Krizantem bitkisinin estetik 

görünümünü ve gelişim performansını yetiştirme ortamlarının önemli ölçüde 

etkilediğini belirlemiş ve en yüksek estetik görünüm puanının 9.30 ile % 25 olgun atık 

mantar kompostu + % 75 peat ortamındaki bitkilerde elde edildiğini bildirmiştir. Yine 

bu konuda Sezen (1999) tarafından yapılan çalışmada % 25 Ağaç kabuğu + % 50 Peat + 

% 25 Perlit içeren ortam ile % 100 Peat ortamının estetik görünüm açısından en başarılı 

ortamlar olduğu saptanmıştır. 

 
 
Bitki boyu ve yaprak sayısı üzerine yetiştirme ortamlarının etkileri yine önemli 

bulunmamış, % 100 Yosun Peat’ten oluşan kontrol ortamının yanı sıra, coco peat içeren 

ortamlarda ve çay atığı içeren ortamlarda yetiştirilen bitkilerde incelenen söz konusu 

özellikler açısından önemli farklılıklar belirlenememiştir (Şekil 4.4, Çizelge 4.6, Şekil 

4.9 ve Çizelge 4.12). Önemli olmamakla birlikte bitki boyları 31.6-38.0 cm arasında, 

yaprak sayıları ise 54.5-83.3 adet/saksı arasında değişim göstermiştir. Bu konuda 

yapılan çalışmalarda değişik sonuçlar elde edilmiştir. Chong et al. (1987) atık  

oranlarından bitki boylarının etkilenmediğini belirlemişler, benzer sonuçlar Erdoğan 

(2004) tarafından da saptanmıştır. Buna karşın Lohr and Coffey (1987) bitki boyunun 

uygulamalara bağlı olarak önemli düzeyde farklılıklar gösterdiğini açıklamışlardır. 

Burger et al. (1997) Krizantem bitki boyunun kompostlanmış atık içermeyen ortamlarda 

genelde daha düşük olduğunu saptamışlar, Kütük et al. (1998) bitki boyu açısından en 

iyi sonuçların atık mantar kompostu ve çay atığı içeren ortamlardan elde edildiğini rapor 

etmişlerdir. Çiçek (2004) saksıda yetiştirilen Krizantemin boyu üzerine değişik 

yetiştirme ortamlarının etkilerinin ayrımlı ve önemli olduğunu belirlemiş, en uzun bitki 

boyunu % 25 Olgun Atık Mantar Kompostu + % 75 Peat ortamında, en kısa bitki 

boyunu da % 12.5 Taze Atık Mantar Kompostu + % 87.5 Peat ortamındaki bitkilerde 

olduğunu saptamıştır. Süs bitkilerinde yaprak sayısının belli bir düzeyde olmasının 

bitkinin hacimli ve saksıyı dolduran bir yapı kazanmasında önemli rol oynadığı 
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bildirilmektedir (Erdoğan 2004). Bitkilerin yaprak sayıları arasında belirgin bir ayrımın 

oluşmamış olması bu açıdan önemlidir. Konuya ilişkin yapılan araştırmalarda; değişik 

ortamlarda yetiştirilen süs bitkilerinin yaprak sayıları arasında bazen önemli 

farklılıkların olduğu (Kütük 2000) belirlenirken, bazen de bu farklılıkların önemli 

olmadığı (Kütük et al. 1998) saptanmıştır.  

 
 
Yetiştirme ortamlarının toplam çiçek sayısı ve ortalama çiçek ağırlığı üzerine etkileri de 

önemli bulunmamıştır. Bitkilerin çiçek sayıları 126.8-243.0 adet/saksı arasında,  

ortalama çiçek ağırlıkları ise 0.3-0.5 g/saksı arasında değişim göstermiştir (Şekil 4.10, 

Çizelge 4.14, Şekil 4.11 ve Çizelge 4.16). Begonya; çiçekli bir süs bitkisi olduğundan 

ve çiçekleri için yetiştirildiğinden bu bitkinin satış kalitesine ulaşmasında çiçek özelliği 

ayrı ve önemli bir yere sahiptir. Aynı şekilde ortalama çiçek ağırlığı yönünden önemli 

farklılıklara rastlanmamış olması, değişik ortamlarda yetiştirilen bitkilerin birbirlerine 

benzeyen büyüklükte ve özellikte çiçekler açtığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir. 

Özellikle çiçekli bir süs bitkisinde çiçeklere ait özellikler yönünden ortamlar arasında 

farklılık görülmemesi dikkate değer ve oldukça anlamlı bir sonuçtur. Söz konusu bu 

veriler, aynen coco peat gibi çay atığının da süs bitkisi yetiştirme ortamında 

kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. Birben vd. (1999) tarafından yapılan bir 

çalışmada Begonya bitkisinde en fazla çiçek sayısının % 25 atık Mantar Kompostu + % 

50 Peat + % 25 Perlit ortamında elde edilmesine karşın, çiçek sayıları arasındaki 

farklılıkların önemli olmadığı belirlenmiştir. Stringheta et al. (1996) yüksek oranda atık 

uygulamasının çiçek sayısını düşürdüğünü saptamışlar, Lohr et al. (1984) atık düzeyi 

ortamda % 50’nin üstüne çıktığında bitkilerin kontrole göre daha geç çiçeklendiklerini 

belirlemişlerdir. Erdoğan (2004) tarafından yapılan araştırmada; en fazla çiçek sayısı ve 

ortalama çiçek ağırlığı % 12.5 bira fabrikası atığı içeren ortamda, en az çiçek sayısı ve 

ortalama çiçek ağırlığı da % 75 bira fabrikası atığı içeren ortamlarda saptanmıştır. Çiçek 

(2004)’in bildirdiğine göre farklı ortamlarda yetiştirilen Krizantem bitkilerinin çiçek 

sayıları ve ortalama çiçek ağırlıkları önemli derecede ayrımlı bulunmuş, özellikle taze 

atık mantar kompostunun yüksek oranda bulunduğu ortamlarda yetiştirilen bitkilerde 

daha küçük çiçek oluştuğunu bildirmiştir. 
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Süs bitkisi kalite ölçütlerinden sayılan estetik görünüm puanı, bitki boyu, yaprak sayısı, 

toplam çiçek sayısı ve ortalama çiçek ağırlığı üzerine yetiştirme ortamlarının etkileri 

önemli bulunmadığı halde, taç genişliği ve sürgün sayısı üzerine etkileri önemli 

bulunmuştur. Yetiştirme ortamlarının taç genişliği ve sürgün sayısı üzerine etkileri 

ayrımlı olmuş ve en fazla taç genişliği 30.08 cm ile % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat 

ortamında, en az taç genişliği 24.56 cm ile % 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı 

ortamında yetiştirilen bitkilerde belirlenmiştir. Aynı şekilde en fazla sürgün sayısı 6.50 

adet/saksı ile % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat ortamında, en az sürgün sayısı da 4.25 

adet/saksı ile % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı ortamında yetiştirilen bitkilerde 

saptanmıştır (Şekil 4.5, 4.6, 4.7 ve 4.8). Taç genişliğinde çok belirgin olmamakla 

birlikte özellikle sürgün sayısında coco peat ve çay atığının % 40 oranında yer aldığı 

ortamlarda kısmen bir düşme yaşandığı anlaşılmaktadır (Çizelge 4.8 ve 4.10). Bununla 

birlikte söz konusu bu iki özellik açısından gerek coco peat içeren ortamların gerekse 

çay atığı içeren ortamların aralarındaki farklılıkların ve bunların kontrol ortamıyla 

aralarındaki farklılıkların genelde önemsiz olduğu ve çoğunlukla aynı gruplarda yer 

aldıkları görülmektedir. Bitkilerin taç genişlikleri ve sürgün sayılarında meydana gelen 

bu ayrımlılıklar kısmen yetişme ortamında kullanılan materyallerin değişik özelliklere 

(Çizelge 4.1) sahip olmasından ve bunun yol açtığı su ve besin maddeleri alımındaki 

farklılıklardan kaynaklanmış olabilir. Sürgünler ve genç dokular bilindiği gibi bitkilerin 

gövde, kök gibi aksamlarına ve diğer yaşlı dokularına oranla daha fazla su içerir. Çay 

atıklarının ve bunun yanı sıra ana ortam olarak kullanılan yosun peatin kolay alınabilir 

su kapsamlarının düşük oluşu zaman zaman bitkilere su sağlanımında sorun yaratmış 

olabilir ve buna bağlı olarak sürgün ve diğer yeşil aksamların oluşumu bundan olumsuz 

yönde etkilenmiş olabilir. Zaten Kütük vd. (1995) tarafından yapılan çalışma sonucunda 

değişik fraksiyonlardaki çay atıklarının kolay alınabilir su kapsamlarının genelde düşük 

olduğu ve  bu özellikler yönünden daha iyi durumlardaki materyallerle karışımlar 

yapılarak yetişme ortamında kullanılabileceği belirlenmiştir. Konuya ilişkin bir çalışma 

yapan Sezen (1999) değişik ortamlarda yetiştirilen bitkilerin taç genişliklerinin 19.2-

28.6 cm arasında değiştiğini ancak ortaya çıkan farklılıkların önemli olmadığını 

saptamıştır. Benzer sonuçlar Primula bitkisiyle Erdoğan (2004) tarafından da elde 

edilmiştir. Birben vd. (1999) bitki taç genişliği ile ilgili en iyi sonucun % 25 atık Mantar 

Kompostu + % 50 Peat + % 25 Perlit ortamında elde edildiğini, % 100 Peat ve % 100 

Atık Mantar Kompostu ortamında yetiştirilen bitkilerde ise daha düşük taç genişliği 
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değerlerinin elde edildiğini bildirmişlerdir. Diğer yandan Çiçek (2004) Krizantem 

bitkilerinin taç genişlikleri arasında önemli ayrımların görüldüğünü, en büyük taç 

genişliğinin 37.69 cm ile % 25 Olgun Atık Mantar Kompostu + % 75 Peat ortamında, 

en küçük taç genişliğinin ise 27.52 cm ile kontrol ortamı olarak kullanılan % 100 Peat 

ortamında yetiştirilen bitkilerden elde edildiğini açıklamıştır. 

 
 
Yetiştirme ortamlarının bitki yaş ve kuru ağırlıkları üzerine etkileri ayrımlı olmuş ve en 

fazla bitki yaş ağırlığı 258.96 g/saksı ile % 100 Peat içeren kontrol ortamında, en az 

bitki yaş ağırlığı 155.46 g/saksı ile % 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı ortamında 

yetiştirilen bitkilerde saptanmıştır. Aynı şekilde en fazla bitki kuru ağırlığı 16.72 g/saksı 

ile yine % 100 Peat içeren kontrol ortamında, en az bitki kuru ağırlığı ise 10.36 g/saksı 

ile % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı ortamında yetiştirilen bitkilerde saptanmıştır 

(Şekil 4.12 ve 4.13). Ortamların farklı özelliklere (Çizelge 4.1 ve 4.2) sahip olmasına 

bağlı olarak yaş ve kuru ağırlık değerlerinin ayrımlı bulunması genelde beklenen bir 

sonuçtur. Bitki gelişiminin genel bir yansıması olarak kabul edilen ağırlık artışı klasik 

bir gelişim ölçütü olarak nitelendirilmekte ve çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik 

gösterebilmektedir. Bu tür karşılaştırmalarda kuru ağırlık değerleri  yaş ağırlık 

değerlerine oranla daha durağan sonuçlar verebilmektedir. Bitkinin yetiştiği ortam 

koşullarına göre oluşturduğu kuru madde miktarı gelişimin yorumlanmasında daha 

sağlıklı değerlendirmeler yapılmasına olanak sağlamaktadır. Coco peat ve çay atığı 

içeren ortamlarda yetiştirilen bitkilerde kontrol ortamına genelde yakın düzeyde, 

özellikle çay atığının yüksek oranlarda bulunduğu ortamlarda ise daha düşük düzeyde 

yaş ve kuru ağırlık değerlerinin görülmesi ilgi çekicidir. Bitkilerin gelişim süreleri 

boyunca yapılan fenolojik gözlemlerde; gerek bitki boyunda gerekse vejetatif yapıdaki 

bu gelişim farklılığı dikkati çekmiş ve başlangıçta çok daha belirgin olan bu 

ayrımlılıklar hasat dönemine doğru biraz azalmıştır. Ancak bu durum bitkinin estetik 

görünümüne ve diğer kalite ölçütlerine olumlu yönde yansımış ve çay atığı içeren 

ortamlardaki bitkilerin zayıf, uzun ve güçsüz sürgünler yerine daha kısa ve güçlü 

sürgünlere sahip olduğu, saksıyı daha dolduran bir yapı kazandığı, gövde ile saksı 

arasında daha dengeli bir orana sahip olarak çiçeklerin ve dolayısıyla estetik bitki 

görünümünün ön plana çıktığı izlenmiştir (Şekil 4.2 ve 4.3). Bitkilerin gelişiminde 

ortaya çıkan bu durumun genelde organik yapıdaki ham materyallerin yapısında 

bulunan ve mineralizasyon esnasında açığa çıkan çeşitli organik bileşiklerin, özellikle 
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de çayda bol bulunan tanen, tiflavin, kateşin, epikateşin gibi polifenolik bileşiklerin ve 

çeşitli alkoloidlerin (Kacar 1992) kısmen baskılayıcı etki yapmış olmasından 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Çay atığı işlenmemiş ham atık özelliğinde olduğu 

için böyle bir etki yapmış olabilir. Ancak bu tür etkilerin bitkilere ve atığın özelliklerine 

bağlı olarak farklılıklar gösterebileceği unutulmamalıdır. Coco peatte buna benzer 

etkinin genelde daha az düzeylerde görülmesi, büyük olasılıkla lif elde edilmesi 

sırasında özellikle yıkama, sonrasında ise kompostlanma gibi çeşitli işlemlerden geçmiş 

olmasından kaynaklanmaktadır. Benzer konuda bir araştırma yapan Çiçek (2004) taze 

ve olgun atık mantar kompostu içeren değişik ortamların Krizantem bitkisinin yaş 

ağırlığı üzerine önemli bir etki yapmamasına karşın, kuru ağırlığı üzerine önemli 

etkilerde bulunduğunu bildirmiştir. Lohr and Coffey (1987) yetiştirme ortamına 

uygulanan taze atık mantar kompostunun belirli bir düzeye kadar kuru ağırlığı 

artırdığını, yüksek dozlarda ise düşürdüğünü açıklamışlardır. Chong et al. (1991b) 

değişik ortamlarda yetiştirilen süs bitkilerinin farklı tepkiler verdiğini, Forsythia’nın 

tüm ortamlarda iyi gelişmesine karşın Weigela’nın atık mantar kompostu içeren 

ortamlarda yetiştirildiğinde kuru ağırlığının azaldığını saptamışlardır. Konuya ilişkin 

Kütük et al. (1998) ve Kütük (2000) tarafından yapılan çalışmalarda ise çay atığı içeren 

ortamlarda Codiaeum bitkisinin yaş ve kuru ağırlıkları diğer ortamlara göre daha yüksek 

bulunmuştur. 

 
 
Yosun peate iki farklı atık karıştırılarak hazırlanan değişik yetiştirme ortamları Begonya 

bitkisinin besin maddeleri içeriği üzerine önemli etkilerde bulunmuştur. Bitkilerin azot 

(N), fosfor (P), potasyum (K), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), kükürt (S), sodyum 

(Na), demir (Fe), mangan (Mn), çinko (Zn) ve bor (B) kapsamları üzerine yetiştirme 

ortamlarının etkilerinin p<0.01 düzeyinde önemli olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.21, 

4.23, 4.25, 4.27, 4.29, 4.31, 4.33, 4.35, 4.37, 4.39 ve 4.41). Bitkilerin N, P, ve K 

içerikleri uygulamalardan ayrımlı şekillerde etkilenmiş en yüksek ve en düşük N % 70 

Yosun Peat + % 30 Çay Atığı ve % 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat ortamlarında, en 

yüksek ve en düşük P % 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı ve % 90 Yosun Peat + % 10 

Coco Peat ortamlarında, en yüksek ve en düşük K ise % 70 Yosun Peat + % 30 Çay 

Atığı ve % 100 Yosun Peat’ten oluşan kontrol ortamlarında belirlenmiştir (Şekil 4.14-

4.16 ve Çizelge 4.22, 4.24, 4.26). Bitkilerin N içerikleri uygulamalara göre farklı 

olmakla birlikte Poole et al. (1981) tarafından saksıda yetiştirilen süs bitkileri için 
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“Optimum Düzey” olarak ifade edilen % 1.50-% 4.50 aralığında bulunmuştur. Benzer 

şekilde bitkilerin K içerikleri de “Optimum Düzey” olarak nitelenen % 1.50-% 5.00 

aralığında ve bunun biraz üzerinde bulunmuştur. Buna karşın bitkilerin P içeriklerinin 

“Optimum Düzey” aralığı olan % 0.15-% 30’un üzerinde olduğu saptanmıştır. Jones et 

al. (1991) Begonya bitkisi için besin maddelerinin “Yeterli Düzey”ini N için % 3.50-% 

6.00, P için % 0.30-% 0.75 ve K için % 2.50-% 6.00 olarak bildirmektedir. Buna göre; 

Poole et al. (1981)’ın sınır değerleri göz önüne alındığında; bitkilerde N ve K’un 

normal düzeylerde, P’un ise yüksek düzeyde bulunduğu söylenebilir.  Jones et al. 

(1991)’ın sınır değerleri dikkate alındığında ise; bitkilerin N ve K düzeylerinin kısmen 

düşük, P düzeylerinin de genelde yeterli ve kısmen yüksek olduğu sonucuna varılabilir. 

Bitkilerin N, P ve K’dan farklı düzeylerde yararlanmış olmalarının, ortamlarda 

kullanılan materyallerin ayrımlı özelliklere (Çizelge 4.1 ve 4.2) sahip olmalarından 

kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Çay atığını yüksek oranlarda içeren 

ortamlarda yetiştirilen bitkilerde özellikle N, P ve K’un; coco peat içeren ortamlarda 

yetiştirilen bitkilerde de K’un kontrole göre belirgin olarak daha yüksek bulunması bu 

açıdan anlamlıdır. Bitkilerin yetiştirme ortamlarının hazırlanmasında kullanılan 

materyallerin özellikle toplam N, P, K içerikleri ve C/N oranı bakımından farklı 

değerler sergilemeleri, söz konusu farklılıkları yaratmış olabilir. Nitekim Kütük et al. 

(1998) değişik ortamlarda aynı besin çözeltisi uygulayarak yetiştirdikleri Codiaeum 

bitkisinde belirlenen besin maddesi farklılıklarını ortamların ayrımlı fiziksel ve 

kimyasal özelliklere sahip olmalarıyla açıklamışlardır. Benzer sonuçlar Kütük (2000) 

tarafından yapılan araştırmada da saptanmıştır. Abad et al. (2002) düşük azot içeriği 

nedeniyle daha yüksek C/N oranına sahip coco peatin saksıda yetiştirilen süs bitkilerinin 

yetişme ortamında kullanıldığında yarayışlı azotun immobilizasyonuna yol 

açabileceğini  bildirmişlerdir. Benzer durum Meerow (2005) tarafından da ifade 

edilmiştir. Çiçek (2004) değişik yetiştirme ortamlarının Krizantem bitkisinin besin 

maddeleri kapsamını ayrımlı şekilde etkilediğini, bitkilerin N, K ve Na içeriklerinde 

dikkate değer farklılıklar görülmemesine karşın, P, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn ve Cu 

içeriklerinde önemli farklılıkların oluştuğunu bildirmiştir. Erdoğan (2004) tarafından 

yapılan bir çalışmada yine farklı ortamlarda yetiştirilen Primula bitkilerinin N, P, Mg, 

Zn, Cu, Mn kapsamları arasında önemli ayrımlılıklar olduğu saptanmıştır. Her iki 

araştırıcı da bitkilerin besin maddesi içeriklerinde ortaya çıkan farklılıkların temelde 
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kullanılan atıkların ve bunlardan hazırlanan yetiştirme ortamlarının ayrımlı 

özelliklerinden kaynaklandığını bildirmişlerdir. 

 
 
Yetiştirme ortamları bitkilerin kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), kükürt (S) ve sodyum 

(Na) kapsamları üzerine de önemli etkilerde bulunmuş ve bu besin maddelerinden 

bitkiler ayrımlı düzeylerde yararlanmışlardır. Bitkilerin Ca, Mg, S ve Na içerikleri 

uygulamalardan farklı şekillerde etkilenmiş; en yüksek ve düşük Ca % 70 Yosun Peat + 

% 30 Çay Atığı ve % 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat ortamlarında, en yüksek ve en 

düşük Mg % 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı ve % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat 

ortamlarında, en yüksek ve en düşük S % 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı ve % 80 

Yosun Peat + % 20 Coco Peat ortamlarında, en yüksek ve en düşük Na ise % 60 Yosun 

Peat + % 40 Coco Peat ve % 100 Yosun Peat’ten oluşan kontrol ortamlarında 

belirlenmiştir (Şekil 4.17-4.20 ve Çizelge 4.28, 4.30, 4.32, 4.34). Poole et al. (1981) 

saksıda yetiştirilen süs bitkileri için Ca ve Mg “Optimum Düzey” sınır değerlerinin 

sırasıyla % 0.60-% 1.50 ve % 0.30-% 0.80 arasında değişebileceğini bildirmektedir. 

Jones et al. (1991) ise Begonya için söz konusu besin maddelerinin “Yeterli Düzey” 

sınır değerlerini % 1.00-3.00 ve % 0.30-0.75 arasında değişebileceğini ifade etmişlerdir. 

Poole et al. (1981)’ın  verileri dikkate alındığında bitkilerde Ca’un biraz yüksek, Mg’un 

genelde yeter düzeyde olduğu kabul edilebilir. Jones et al. (1991)’ın sınır değerleri 

dikkate alındığında ise bitkilerin Ca ve Mg içeriklerinin uygulamalara göre farklılık 

göstermekle birlikte çoğunlukla arzu edilen seviyelerde olduğu düşünülebilir. Bitkilerin 

Ca ve Mg içeriklerinin çay atığı içeren ortamlarda coco peat içeren ortamlara ve yosun 

peatten oluşan kontrol ortamına göre daha yüksek bulunması ilgi çekicidir. Bu durum; 

ortamların hazırlanmasında kullanılan materyallerin doğal besin maddesi içerikleriyle 

(Çizelge 4.2) ve bunların yaratabileceği etkileşimlerle ilgili olabilir. Nitekim De Kreij 

and Van Leeuwen (2001) coco peatte K ve Na içeriği yüksek olduğundan Ca ve Mg’un 

fazlaca adsorbe olması nedeniyle bitkilerce alımının kısıtlanabileceğini bildirmişlerdir. 

Buna benzer etkinin coco peat içeren ortamlardaki bitkilerde kısmen ortaya çıkması 

araştırıcıların görüşlerini bir ölçüde doğrulamaktadır. Handreck (1993) yosun peat ile 

karşılaştırmalı olarak coco peat ve palmiye peatinde yetiştirdikleri Petunya bitkilerinin 

Ca ve Mg kapsamlarının ortamlara göre farklılıklar gösterdiğini, besin maddelerince 

zenginleştirilmemiş ortamlarda yetiştirilen bitkilerin Ca ve Mg içeriklerinin oldukça 

düşük olduğunu, zenginleştirilen coco peat ve palmiye peatinde yetiştirilen bitkilerin Ca 
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düzeylerinin % 0.68-% 1.40, Mg düzeylerinin de % 0.60-% 1.30 arasında değiştiğini 

belirlemişlerdir. Benzer şekilde Rose and Haase (2000) tarafından yapılan çalışmada ise 

yosun peat ve coco peat içeren ortamlardaki bitkilerin Ca kapsamlarının % 0.06-% 0.15, 

Mg kapsamlarının da % 0.10-% 0.12 arasında değiştiği saptanmıştır. Ayrıca konuya 

ilişkin yapılan değişik araştırmalarda farklı ortamlarda yetiştirilen bitkilerin Ca (Chong 

et al.1991b, Kütük et al. 1998, Kütük 2000, Çiçek 2004) ve Mg (Chong et al.1991a, 

Kütük 2000, Erdoğan 2004) düzeylerinin ayrımlı bulunduğu ve bunun temelde ortam 

özellikleriyle ilişkili olduğu bildirilmiştir. Diğer yandan bitkiler S ve Na’dan daha önce 

de açıklandığı gibi farklı oranlarda yararlanmış ve söz konusu besin maddelerinin 

düzeyleri önemli farklılıklar göstermiştir. Jones et al. (1991) Begonya için S’ün sınır 

değerlerini % 0.20-0.29 “Noksan”, % 0.30-0.70 “Yeterli” ve > % 0.70 “Fazla” olarak 

belirtmişlerdir. Bu değerler dikkate alındığında bitkilerin S içeriklerinin yüksek olduğu 

görülmektedir. Na ile ilgili gerek genel olarak süs bitkilerinde gerekse Begonya’ya 

ilişkin herhangi bir sınır değeri belirtilmemektedir. Bununla birlikte bitkilerin Na 

kapsamlarının çoğunlukla % 0.004-% 2.00 arasında değişebileceği ifade edilmiştir 

(Bergmann 1992). Kacar ve Katkat (2006) ise bitkilerde Na’un % 0.01-% 10.0 

düzeylerinde bulunabileceğini bildirmişlerdir. Görüldüğü gibi sodyum bitkilerde 

oldukça geniş sınırlar içerisinde değişebilme özelliği gösteren bir besin maddesidir. Bu 

araştırmada bitkilerde belirlenen sodyum değerleri incelendiğinde; yukarıda açıklanan 

sınırlara genelde bir uyumun olduğunu söylemek mümkündür. Konuya ilişkin Handreck 

(1993) tarafından yapılan çalışmada; coco peat, palmiye peati ve yosun peatinde 

yetiştirilen Petunya bitkilerinin Na içeriklerinin % 0.10 ile % 0.22 arasında değiştiğini 

ve yosun peate oranla gerek coco peat gerekse palmiye peatinde Na’un daha yüksek 

düzeyde olduğu saptanmıştır. Rose and Haase (2000) yosun peat ve coco peat içeren 

ortamlardaki bitkilerin Na içeriklerinin % 0.064-% 0.10 arasında değiştiğini 

belirlemişlerdir. De Kreij and Van Leeuwen (2001) yine yosun peat ile karşılaştırmalı 

olarak coco peatten oluşan ortamlarda yetiştirilen çeşitli süs bitkilerinin Na 

kapsamlarının % 0.018 ile % 0.42 arasında olmak üzere oldukça geniş sınırlar içinde 

değiştiğini ve coco peat ortamındaki bitkilerde Na düzeyinin daha fazla bulunduğunu 

rapor etmişlerdir. 

 
 
Yosun peate iki farklı atık karıştırılarak hazırlanan değişik yetiştirme ortamları Begonya 

bitkisinin demir (Fe), mangan (Mn), çinko (Zn) ve bor (B) içeriği üzerine önemli 
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etkilerde bulunmuş ve bu besin maddelerinden bitkiler ayrımlı düzeylerde 

yararlanmışlardır. Bitkilerin Fe, Mn, Zn ve B içerikleri uygulamalardan farklı şekillerde 

etkilenmiş; en yüksek ve en düşük Fe % 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı ve % 80 

Yosun Peat + % 20 Coco Peat ortamlarında, en yüksek ve en düşük Mn % 60 Yosun 

Peat + % 40 Çay Atığı ve % 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat ortamlarında, en yüksek 

ve en düşük Zn % 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı ve % 80 Yosun Peat + % 20 Coco 

Peat ortamlarında, en yüksek ve en düşük B ise % 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı ve 

% 100 Yosun Peat’ten oluşan kontrol ortamlarında belirlenmiştir (Şekil 4.21-4.24 ve 

Çizelge 4.36, 4.38, 4.40, 4.42). Jones et al. (1991) Begonya için Fe ve Mn’nın “Yeterli 

Düzey” sınır değerlerinin 50-200 ppm arasında, Zn’da 25-200 ppm arasında ve B’da 20-

75 ppm arasında değişebileceğini bildirmişlerdir. Bu değerler dikkate alındığında; Fe ve 

Mn yönünden yosun peatten oluşan kontrol ortamı ile coco peat içeren ortamlarda 

yetiştirilen bitkilerde belirlenen düzeylerin genelde normal, çay atığı içeren ortamlarda 

yetiştirilen bitkilerde belirlenen düzeylerin ise yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Buna 

karşın Zn  bakımından kontrol ortamı ve coco peat ortamında yetiştirilen bitkilerde 

belirlenen düzeylerin düşük, çay atığı içeren ortamlarda yetiştirilen bitkilerdeki 

düzeylerin yeterli olduğu görülmektedir. Bor kapsamı yönünden ise tüm bitkilerde 

belirlenen düzeylerin yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Fe ve Mn yönünden çay atığı 

içeren ortamlarda yetiştirilen bitkilerde yüksek düzeylerin belirlenmiş olması dikkat 

çekicidir ve bu durum büyük bir olasılıkla çay atığının doğal özelliğinden 

kaynaklanmaktadır. Çay bitkisi gerek Fe’i gerekse Mn’ı bünyesinde yüksek düzeyde 

bulundurduğundan (Kacar vd. 1991), bu bitkinin işlenmesi sonrasında ortaya çıkan 

atıklarda da söz konusu elementlerin toplam miktarlarının yüksek oranlarda bulunması 

doğaldır. Zaten suda çözünebilir miktarlar yönünden de çay atıkları, özellikle Mn ve Fe 

yönünden, coco peate göre daha zengindir (Çizelge 4.2). Bitkilere gelişim süresi 

boyunca düzenli olarak verilen besin çözeltisinin içinde ayrıca bu elementlerin de 

bulunması dikkate alındığında, böyle bir sonucun ortaya çıkması söz konusu olabilir. 

Diğer taraftan çay atığı içeren ortamlar dışında diğer ortamlarda yetiştirilen bitkilerde 

belirlenen Zn düzeylerinin düşük çıkması da ilginçtir. Bu sonuç; gerek besin çözeltisiyle 

verilen gerekse ortamlarda kullanılan materyellarde bulunan Zn’dan bitkilerin yeterince 

yararlanamadığını göstermektedir. Çay atığının Zn içeriğinin daha yüksek olması ise 

gelişim periyodu boyunca bitkilerin Zn’dan daha etkin şekilde yararlanmasını  sağlamış 

olabilir. Diğer taraftan bitkilerin B kapsamları Jones et al. (1991)’ın Begonya için 
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bildirdiği sınır değerler açısından incelendiğinde; tüm ortamlarda yetiştirilen bitkilerin 

yüksek oranda B içerdikleri ortaya çıkmaktadır ki bu da ilginç bir durum olup, söz 

konusu etkinin yine ortam özellikleri ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Yetiştirme 

ortamlarında kullanılan materyallerin organik madde içeriklerinin oldukça yüksek, 

pH’larının ise düşük olması (Çizelge 4.2), ayrıca bitkilere gelişimleri boyunca verilen 

besin çözeltisi pH’sının da 6.06 (Gürler 2000) olması böyle bir duruma yol açmış 

olabilir. Çünkü B alımının hem ortam pH’sı ile hem de organik madde ile yakın ilişkisi 

vardır. Kacar ve Katkat (2006) ortam pH’sı 6.3-6.5 olduğunda genel olarak bitkilerce en 

yüksek düzeye ulaşan B alımının sonra hızla azalmaya başladığını bildirmişlerdir. 

Purves and McKenzie (1974) ise ortamda organik madde yüksek bulunduğunda B 

alımının arttığını hatta böyle koşullarda bitkilerde bazen fitotoksik etkilerin bile 

görülebileceğini rapor etmişlerdir. Buradan da anlaşılacağı üzere bildirilen görüşler ve 

elde edilen araştırma sonuçları denemeden elde edilen bulguları bir anlamda destekler 

niteliktedir.  
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
 
İki farklı organik atığın Begonya bitkisinin yetiştirme ortamında kullanılmasının 

yarattığı etkilerin incelendiği bu çalışmada ilgi çekici sonuçlar elde edilmiştir. Bu 

atıklardan birincisi işlenerek ticari bir ürün ve marka haline getirilmiş Hindistan cevizi 

lif atığı olan coco peat, ikincisi ise işlenmemiş ham bir atık özelliğinde olan çay atığıdır. 

Söz konusu her iki materyal de yosun peat esaslı hazırlanan yetiştirme ortamlarına aynı 

oranlarda karıştırılarak önemli bir süs bitkisi olan Begonya’nın kalite ölçütleri ve 

gelişimine etkileri yönünden gerek birbirleriyle gerekse kontrol ortamıyla 

karşılaştırılmışlardır. Araştırmada Begonya bitkisinin çiçekli bir türü (Begonia elatior 

‘Toran’) kullanıldığından, süs bitkisi olarak ticari satış kalitesini etkileyen ve önemli 

özelliklerden sayılan estetik görünüm, bitki boyu, taç genişliği, sürgün ve yaprak sayısı, 

toplam çiçek sayısı ve ortalama çiçek ağırlığı gibi öncelikle kalite ölçütleri üzerinde 

durulmuştur. Taç genişliği ve sürgün sayısı dışında diğer kalite ölçütleri açısından gerek 

coco peat ile çay atığı içeren ortamlarda gerekse bunlar ile kontrol ortamı olarak 

nitelenen yosun peatten oluşan ortamda yetiştirilen bitkiler arasında önemli bir farklılık 

belirlenememiştir. Bu üzerinde dikkatle durulması gereken bir durum olup, çay atığının 

da aynen coco peat gibi benzer ortamlarda kullanılabileceğinin önemli bir göstergesidir. 

Diğer bir ifadeyle saf yosun peat,  coco peat ve çay atığı içeren ortamlardaki bitkilerin 

hepsi satılabilir kaliteye ulaşmışlar ve belirtilen kalite özellikleri birbirine oldukça 

benzerdir. Ayrıca taç genişliği ve sürgün sayısı yönünden ortaya çıkan ayrımlar ise 

kontrol ortamı ile kıyaslandığında çoğunlukla önemli çıkmamış ve değerlerin birbirine 

yakın olduğu görülmüştür. Süs bitkisi kalite ölçütleri açısından sonuçlar topluca 

değerlendirildiğinde; çay atığının aynen coco peat gibi Begonya bitkisinin yetiştirme 

ortamında % 40’a kadar varan oranlarda rahatlıkla kullanılabileceği anlaşılmaktadır. 

 
 
Bitki gelişimini yansıtan bir unsur olmasına karşın, genelde süs bitkileri için ilk 

aşamada pek dikkate alınmayan bitki yaş ve kuru ağırlıkları gerek coco peat gerekse çay 

atığı içeren ortamlarda kontrol ortamında yetiştirilen bitkilere göre düşük bulunmuş, 

ancak çay atığının yüksek oranları hariç aradaki farklılıkların genelde önemli olmadığı 

saptanmıştır. Daha önce de değinildiği gibi özellikle yüksek oranda çay atığı içeren 

ortamlardaki bitkilerin yaş ağırlıklarında meydana gelen bu azalışlar saksı ile bitki 
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gövdesi arasında daha dengeli bir oran meydana gelmesini sağlayarak bitkinin estetik 

görünümünü olumlu yönde etkilemiştir. Günümüzde saksıda yetiştirilen süs bitkilerinde 

yetiştirilme amaçlarına ve bitki türlerine göre saksı ile gövde arasında belirli oranların 

bulunması istenmektedir. Süs bitkisi özellikle iç mekan bitkisi olarak yetiştiriliyorsa 

saksı/gövde oranının 1/1 veya 1/2 düzeyinde olması; bitkinin devrilmeden sorunsuz dik 

durabilmesini kolaylaştırmakta, saksıyı dolduran daha hacimli bir yapı sergilemesini 

sağlamakta ve çiçeklerinin daha çarpıcı görünmesine yol açarak estetik görünüm 

değerinin artmasına neden olmaktadır. Bu veriler ışığında değerlendirme yapıldığında; 

çay atığını % 10’un üzerinde içeren ortamlarda yaş ağırlıkta belirgin bir azalma 

olmasına karşın, bunun bitki görünümünde önemli bir olumsuzluk yaratmaması 

sebebiyle söz konusu atığın bu bitkinin yetiştirme ortamında kullanılması bir sakınca 

yaratmayacaktır. Bununla birlikte önlem olarak çay atığının karıştırılma oranının % 

30’u geçmemesi belki düşünülebilir. Ancak bu oranların değişik süs bitkileri için 

farklılıklar gösterebileceği unutulmamalıdır. 

 
 
Coco peat ve çay atığının Begonya bitkisinin besin maddeleri kapsamı üzerine önemli 

etkileri olmuş, yetiştirme ortamlarında gerek coco peat gerekse çay atığı oranlarının 

artmasına bağlı olarak bitkilerin besin maddesi düzeyleri genelde artış göstermiştir. 

Bitkilerin besin maddesi içerikleri yetiştirme ortamlarıyla ilişkili olarak artış 

göstermekle birlikte özellikle Begonya bitkisi için bildirilen sınır değerler açısından 

karşılaştırma yapılarak değerlendirildiğinde; N’un tüm ortamlardaki bitkilerde düşük, 

P’un coco peat içeren ortamlardaki bitkilerde yeterli, çay atığı içeren ortamlarda yüksek, 

K’un kontrol ortamı ve düşük oranda coco peat içeren ortamlardaki bitkilerde düşük, 

diğer ortamlarda yeterli, Ca ve Mg’un genelde arzu edilen düzeylerde veya bunun biraz 

üzerinde, S’ün ise yüksek oranlarda coco peat ve çay atığı içeren ortamlardaki bitkilerde 

yüksek olduğu görülmektedir. Benzer şekilde Fe ve Mn’ın yosun peatten oluşan kontrol 

ortamı ile coco peat içeren ortamlarda yetiştirilen bitkilerde genelde normal, çay atığı 

içeren ortamlarda yüksek, Zn’un kontrol ortamı ve coco peat ortamında yetiştirilen 

bitkilerde düşük, çay atığı içeren ortamlardaki bitkilerde yeterli, B’un ise tüm 

ortamlardaki bitkilerde yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Her nekadar bitkilerde bu 

besinlerin yetersizliğinin yol açtığı noksanlık veya fazlalığının neden olduğu toksiklik 

belirtilerine rastlanmamış olsa da, olası gizli noksanlık veya gizli toksikliğin yol açacağı 

etkileşimlerden kaçınmak için bazı önlemlerin alınması söz konusu olabilir. Buna göre 
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coco peatin yetiştirme ortamında kullanılması düşünüldüğünde; besin çözeltisindeki N 

ve Zn düzeylerinin biraz yükseltilmesi, S ve B düzeylerinin düşürülmesi, çay atığının 

yetiştirme ortamında kullanılması düşünüldüğünde ise; besin çözeltisindeki N düzeyinin 

biraz yükseltilmesi, P, S, Fe, Mn ve B düzeylerinin de düşürülmesi gerekebilir.  

 
 
Süs bitkilerinin yetiştirilmesinde peat  en fazla kullanılan organik materyallerin başında 

gelmesi nedeniyle, bu materyal gerek saf gerekse peat esaslı ortamların hazırlanmasında 

ülkemizde ve Dünya’da yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde sınırlı 

düzeyde rezervi olan ve küresel boyutta bakıldığında ise hızla tükenen doğal bir kaynak 

özelliğindeki peatin yerine alternatif olarak kullanılabilecek veya bu materyalin 

kullanımında belirli ölçüde tasarruf sağlayabilecek organik materyallerin yetiştiricilikte 

kullanım potansiyellerini belirlemek büyük önem taşımaktadır. Konuya ilişkin yapılmış 

araştırmalarda çeşitli üretim etkinlikleri sonucunda ortaya çıkan organik kökenli değişik 

atıkların büyük potansiyel oluşturduğu ve önemli yararlar sağlayabileceği 

belirtilmektedir. Bu alandaki çabaların bir sonucu olarak aslında Hindistan cevizi 

kabuğundaki liflerden paspas, kilim, ip ve buna benzer kullanım malzemelerinin üretimi 

sonrasında ortaya çıkan bir atık olan ve tüm Dünya’ya “Coco Peat” ticari adıyla 

duyurulan bu materyalin, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra yeni bir ürün olarak 

yetiştircilikte kullanımı  sağlanmaktadır. Dünya’da yetiştiricilikte kullanılan coco peat 

miktarı giderek artış göstermektedir ve bu materyali en fazla kullanan ülkelerden birisi 

olan Hollanda’da yıllık  gereksinimin 60 bin metrik ton düzeyinde olduğu 

bildirilmektedir. ABD, Fransa, Kanada, Japonya, Singapur gibi ülkelerde ise yılda 

toplam olarak 100 bin metrik ton coco peate gereksinim duyulduğu ve Dünya genelinde 

coco peat kullanımının her yıl % 15 artış göstereceği ifade edilmektedir. 

 
 
Çay yaprağının fabrikalarda işlenerek siyah çay elde edilmesi sırasında ortaya çıkan ve 

bazı yönlerden Hindistan cevizi lif atığı olan coco peat ile benzer özellikler taşıyan çay 

atıkları ne yazık ki ülkemizde önemli miktarda ortaya çıkmasına rağmen bir türlü 

değerlendirilememektedir. Bu araştırma sonuçları göstermektedir ki Begonya bitkisinin 

yetiştirme ortamında çay atıkları da aynen coco peat gibi ortam bileşeni olarak 

kullanılabilir. Bu konuda gerek devlet gerekse özel sektör aracılığıyla yapılacak 

girişimlerle çay atığı doğrudan veya çeşitli işlemlerden geçirilip daha iyi özelliklere 
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sahip kılınarak coco peat gibi ülkemizde ve Dünya’da ticari bir isimle piyasalara 

sunulabilir ve yetiştiricilikte etkin bir şekilde kullanımı sağlanabilir. Denemeden elde 

edilen sonuçların tümü birlikte değerlendirildiğinde; Begonya bitkisi için peat esaslı bir 

yetiştirme ortamının hazırlanması söz konusu olduğunda çay atıklarının ilk aşamada % 

10 ve % 20 oranlarında coco peat gibi rahatlıkla kullanılabileceği görülmektedir. 

Bitkinin görünümünü ve çoğu kalite özelliklerini etkilememesine rağmen çay atığının % 

30 ve % 40 gibi yüksek oranlı uygulamalarının neden olduğu bazı değişimleri 

engellemek için, söz konusu düzeyleri içeren ortamların hazırlanması ikinci aşamada 

düşünülmeli veya daha önce de değinildiği gibi özellikle besin çözeltisinin içeriğinde 

çeşitli ayarlamalar yapılmalıdır. Burada göz ardı edilmemesi gereken bir diğer durum 

ise Begonya bitkisinin yetişme ortamında kullanılan çay atığının ham ve işlenmemiş bir 

materyal olmasına karşın, coco peatin işlenmiş ve piyasada satılan ticari bir ürün 

niteliğinde olduğudur. Çay atığının da coco peatte olduğu gibi yıkama, kompostlama ve 

benzeri bir takım temel işlemler uygulandıktan sonra yetiştirme ortamında kullanılması 

durumunda, belki de coco peatten bile daha fazla performans sağlaması söz konusu 

olabilir. 

 
 
Süs bitkilerinde yetiştirme ortamında kullanılan materyaller önemli bir masraf 

kaynağıdır ve bu alanda kullanılan peat ve benzeri organik materyaller hem pahalı hem 

de doğadaki rezervleri hızla tükenmektedir. Hindistan cevizi lif atığı ve çay atığı gibi 

üretim aktiviteleri sonucunda kendiliğinden ortaya çıkan materyallerin süs bitkileri 

yetiştirme ortamında kullanılarak peat ve buna özdeş materyaller açısından tasarruf 

gerçekleştirmek önemli bir ekonomik getiri sağlayabileceği gibi çevrenin ve doğal 

zenginliklerin korunumu açısından da büyük kazanımlara yol açacaktır.  
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EK 1 Uygulamaların Begonya bitkisinin estetik görünüm puanı (1-10) üzerine etkileri 
 

Paraleller  
Yetiştirme Ortamları 

I II III IV 

% 100 Yosun Peat 10 9 9 10 

% 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat 10 9 10 9 

% 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat 9 10 10 8.5 

% 70 Yosun Peat + % 30 Coco Peat 10 10 10 10 

% 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat 10 10 10 9 

% 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı 10 10 10 10 

% 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı 10 9 10 9 

% 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı 9 9 8.5 10 

% 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 9 9 8.5 10 
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EK 2 Uygulamaların Begonya bitkisinin bitki boyu (cm) üzerine etkileri 
 

Paraleller  
Yetiştirme Ortamları 

I II III IV 

% 100 Yosun Peat 39.4 39.5 31.4 40.4 

% 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat 37.6 37.2 39.9 37.4 

% 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat 33.7 39.7 41.8 29.8 

% 70 Yosun Peat + % 30 Coco Peat 32.7 37.8 40.5 37.4 

% 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat 37.0 36.6 40.7 31.1 

% 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı 38.0 40.5 36.6 36.7 

% 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı 29.6 27.9 40.4 28.3 

% 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı 31.4 31.2 32.4 37.4 
% 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 34.3 29.9 33.2 31.5 
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EK 3 Uygulamaların Begonya bitkisinin taç genişliği (cm) üzerine etkileri 
 

Paraleller  
Yetiştirme Ortamları 

I II III IV 

% 100 Yosun Peat 24.75 27.60 26.85 29.85 

% 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat 22.45 23.20 27.95 27.35 

% 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat 28.30 26.55 33.20 28.90 

% 70 Yosun Peat + % 30 Coco Peat 28.80 31.40 30.70 28.35 

% 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat 25.40 29.80 33.55 31.55 

% 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı 30.40 28.80 28.25 26.40 

% 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı 25.75 20.45 27.95 24.10 

% 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı 25.90 29.95 25.20 22.25 

% 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 26.95 27.45 25.90 26.20 
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EK 4 Uygulamaların Begonya bitkisinin sürgün sayısı (adet/saksı) üzerine etkileri 
 

Paraleller  
Yetiştirme Ortamları 

I II III IV 

% 100 Yosun Peat 5 6 8 4 

% 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat 7 6 6 7 

% 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat 5 6 6 5 

% 70 Yosun Peat + % 30 Coco Peat 8 5 5 6 

% 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat 6 5 6 5 

% 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı 5 6 6 6 

% 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı 5 4 5 4 

% 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı 5 4 5 5 
% 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 5 4 3 5 
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EK 5 Uygulamaların Begonya bitkisinin yaprak sayısı (adet/saksı) üzerine etkileri 
 

Paraleller  
Yetiştirme Ortamları 

I II III IV 

% 100 Yosun Peat 72 79 87 56 

% 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat 85 59 62 85 

% 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat 96 81 83 73 

% 70 Yosun Peat + % 30 Coco Peat 86 60 56 116 

% 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat 72 82 75 77 

% 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı 78 81 86 69 

% 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı 65 46 72 35 

% 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı 66 79 62 65 

% 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 65 63 41 74 

113 



 114

 
 
 
 
 
 
EK 6 Uygulamaların Begonya bitkisinin toplam çiçek sayısı (adet/saksı) üzerine etkileri 
 

Paraleller  
Yetiştirme Ortamları 

I II III IV 

% 100 Yosun Peat 206 133 128 158 

% 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat 151 150 239 172 

% 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat 114 211 152 42 

% 70 Yosun Peat + % 30 Coco Peat 213 229 205 132 

% 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat 187 109 206 179 

% 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı 251 320 218 183 

% 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı 181 100 165 61 

% 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı 130 129 126 211 

% 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 207 86 106 114 
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EK 7 Uygulamaların Begonya bitkisinin ortalama çiçek ağırlığı (g) üzerine etkileri 
 

Paraleller  
Yetiştirme Ortamları 

I II III IV 

% 100 Yosun Peat 0.36 0.45 0.47 0.33 

% 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat 0.29 0.39 0.44 0.44 

% 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat 0.30 0.38 0.49 0.04* 

% 70 Yosun Peat + % 30 Coco Peat 0.36 0.42 0.43 0.37 

% 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat 0.36 0.38 0.38 0.31 

% 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı 0.46 0.43 0.41 0.35 

% 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı 0.39 0.68 0.41 0.68 

% 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı 0.46 0.45 0.36 0.45 
% 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 0.52 0.40 0.37 0.36 

*: 5 çiçek tartıldı. 
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EK 8 Uygulamaların Begonya bitkisinin bitki yaş ağırlığı (g/saksı) üzerine etkileri 
 

Paraleller  
Yetiştirme Ortamları 

I II III IV 

% 100 Yosun Peat 263.96 283.96 241.96 245.96 

% 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat 255.96 193.96 243.96 245.96 

% 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat 287.96 251.96 265.96 169.96 

% 70 Yosun Peat + % 30 Coco Peat 245.96 235.96 251.96 275.96 

% 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat 235.96 271.96 273.96 251.96 

% 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı 245.96 243.96 241.96 199.96 

% 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı 191.96 117.96 211.96 99.96 

% 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı 173.96 195.96 143.96 179.96 
% 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 185.96 161.96 117.96 167.96 
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EK 9 Uygulamaların Begonya bitkisinin bitki kuru ağırlığı (g/saksı) üzerine etkileri 
 

Paraleller  
Yetiştirme Ortamları 

I II III IV 

% 100 Yosun Peat 17.19 17.75 16.58 15.35 

% 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat 16.19 12.54 15.41 15.17 

% 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat 18.43 15.06 16.43 12.39 

% 70 Yosun Peat + % 30 Coco Peat 15.81 14.38 15.95 17.58 

% 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat 14.90 16.40 16.99 15.64 

% 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı 16.47 15.66 15.59 12.77 

% 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı 12.44 6.04 13.55 5.69 

% 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı 10.11 11.48 10.19 11.69 

% 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 11.23 10.90 7.88 11.42 
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EK 10 Uygulamaların Begonya bitkisinin azot kapsamı (%) üzerine etkileri 
 

Paraleller  
Yetiştirme Ortamları 

I II III IV 

% 100 Yosun Peat 2.83 2.82 2.96 2.90 

% 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat 3.06 3.18 3.14 3.16 

% 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat 3.00 2.95 2.91 2.91 

% 70 Yosun Peat + % 30 Coco Peat 2.92 2.92 2.94 2.94 

% 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat 2.67 2.68 2.80 2.98 

% 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı 3.00 3.00 2.91 3.14 

% 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı 3.25 3.60 3.22 3.58 

% 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı 3.19 3.75 3.49 3.37 

% 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 3.12 3.28 3.06 3.29 
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EK 11 Uygulamaların Begonya bitkisinin fosfor kapsamı (%) üzerine etkileri 
 

Paraleller  
Yetiştirme Ortamları 

I II III IV 

% 100 Yosun Peat 0.40 0.38 0.38 0.39 

% 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat 0.36 0.36 0.37 0.35 

% 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat 0.36 0.39 0.38 0.39 

% 70 Yosun Peat + % 30 Coco Peat 0.71 0.76 0.70 0.68 

% 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat 0.85 0.83 0.80 0.86 

% 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı 0.90 0.87 0.85 0.86 

% 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı 1.18 1.28 1.23 1.26 

% 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı 1.17 1.19 1.12 1.14 
% 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 0.86 0.88 0.83 0.84 
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EK 12 Uygulamaların Begonya bitkisinin potasyum kapsamı (%) üzerine etkileri 
 

Paraleller  
Yetiştirme Ortamları 

I II III IV 

% 100 Yosun Peat  1.78 1.80 1.83 1.74 

% 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat 1.79 1.87 1.90 1.98 

% 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat 1.91 1.87 1.86 1.89 

% 70 Yosun Peat + % 30 Coco Peat 3.11 3.20 3.23 3.09 

% 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat 4.72 4.76 4.84 4.80 

% 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı 4.49 4.96 4.74 4.59 

% 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı 4.82 4.93 4.79 4.90 

% 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı 5.79 5.74 5.80 5.76 

% 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 5.50 5.44 5.40 5.47 
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EK 13 Uygulamaların Begonya bitkisinin kalsiyum kapsamı (%) üzerine etkileri 
 

Paraleller  
Yetiştirme Ortamları 

I II III IV 

% 100 Yosun Peat 0.86 0.83 0.82 0.86 

% 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat 0.92 1.04 1.24 0.99 

% 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat 0.75 0.90 0.76 0.90 

% 70 Yosun Peat + % 30 Coco Peat 1.67 1.71 1.78 1.60 

% 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat 2.52 2.44 2.41 2.39 

% 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı 2.90 2.89 2.79 2.82 

% 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı 3.09 3.06 2.97 2.99 

% 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı 3.73 3.75 3.85 3.60 

% 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 3.37 3.37 3.29 3.34 
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EK 14 Uygulamaların Begonya bitkisinin magnezyum kapsamı (%) üzerine etkileri 
 

Paraleller  
Yetiştirme Ortamları 

I II III IV 

% 100 Yosun Peat 0.30 0.29 0.29 0.31 

% 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat 0.28 0.29 0.28 0.28 

% 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat 0.28 0.30 0.28 0.30 

% 70 Yosun Peat + % 30 Coco Peat 0.52 0.49 0.54 0.50 

% 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat 0.73 0.74 0.77 0.79 

% 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı 0.75 0.76 0.74 0.75 

% 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı 0.89 0.89 0.83 0.82 

% 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı 0.93 0.90 0.93 0.95 
% 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 0.95 0.96 0.98 0.93 
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EK 15 Uygulamaların Begonya bitkisinin kükürt kapsamı (%) üzerine etkileri 
 

Paraleller  
Yetiştirme Ortamları 

I II III IV 

% 100 Yosun Peat 0.61 0.61 0.59 0.62 

% 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat 0.64 0.67 0.66 0.66 

% 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat 0.58 0.59 0.57 0.63 

% 70 Yosun Peat + % 30 Coco Peat 1.56 1.63 1.52 1.48 

% 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat 1.57 1.54 1.61 1.57 

% 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı 1.55 1.56 1.66 1.59 

% 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı 1.93 1.94 1.97 1.91 

% 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı 2.10 2.08 2.01 2.05 
% 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 1.94 1.93 2.00 2.01 
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EK 16 Uygulamaların Begonya bitkisinin sodyum kapsamı (%) üzerine etkileri 
 

Paraleller  
Yetiştirme Ortamları 

I II III IV 

% 100 Yosun Peat 0.28 0.29 0.29 0.30 

% 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat 0.36 0.33 0.38 0.34 

% 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat 0.34 0.34 0.35 0.32 

% 70 Yosun Peat + % 30 Coco Peat 0.62 0.65 0.67 0.59 

% 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat 0.96 0.92 0.89 0.94 

% 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı 0.66 0.65 0.61 0.66 

% 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı 0.68 0.65 0.58 0.62 

% 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı 0.48 0.53 0.58 0.58 
% 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 0.52 0.49 0.51 0.54 
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EK 17 Uygulamaların Begonya bitkisinin demir kapsamı (ppm) üzerine etkileri 
 

Paraleller  
Yetiştirme Ortamları 

I II III IV 

% 100 Yosun Peat 113.09 102.01 129.17 117.50 

% 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat 126.48 144.17 118.47 100.78 

% 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat 79.37 81.78 88.93 87.50 

% 70 Yosun Peat + % 30 Coco Peat 180.12 190.42 208.86 162.22 

% 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat 297.10 266.21 250.24 279.46 

% 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı 355.11 339.00 366.36 359.96 

% 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı 302.41 276.14 262.33 287.23 

% 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı 319.47 343.17 355.16 354.87 

% 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 309.01 305.09 299.20 303.33 
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EK 18 Uygulamaların Begonya bitkisinin çinko kapsamı (ppm) üzerine etkileri 
 

Paraleller  
Yetiştirme Ortamları 

I II III IV 

% 100 Yosun Peat 12.00 11.56 15.61 23.23 

% 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat 21.80 22.55 24.11 20.07 

% 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat 17.90 14.43 14.02 15.51 

% 70 Yosun Peat + % 30 Coco Peat 21.40 24.01 23.63 21.19 

% 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat 19.58 24.90 22.32 27.03 

% 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı 45.14 43.81 40.29 48.67 

% 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı 31.89 36.66 31.39 34.01 

% 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı 35.15 36.35 40.28 39.10 

% 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 42.05 43.86 43.09 48.45 
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EK 19 Uygulamaların Begonya bitkisinin mangan kapsamı (ppm) üzerine etkileri 
 

Paraleller  
Yetiştirme Ortamları 

I II III IV 

% 100 Yosun Peat 60.00 61.91 63.49 64.14 

% 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat 59.00 55.49 60.09 56.58 

% 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat 59.00 64.39 57.94 60.43 

% 70 Yosun Peat + % 30 Coco Peat 120.10 128.03 125.82 122.44 

% 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat 171.51 171.58 179.69 179.02 

% 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı 531.24 534.03 528.91 532.64 

% 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı 622.76 638.10 663.47 648.02 

% 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı 672.54 693.64 713.02 734.78 

% 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 993.72 979.32 1035.72 1050.41 
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EK 20 Uygulamaların Begonya bitkisinin bor kapsamı (ppm) üzerine etkileri  
 

Paraleller  
Yetiştirme Ortamları 

I II III IV 

% 100 Yosun Peat 35.20 31.36 36.80 37.33 

% 90 Yosun Peat + % 10 Coco Peat 41.59 40.66 45.10 42.46 

% 80 Yosun Peat + % 20 Coco Peat 42.27 46.81 43.48 43.33 

% 70 Yosun Peat + % 30 Coco Peat 83.80 84.74 87.92 86.99 

% 60 Yosun Peat + % 40 Coco Peat 89.55 83.04 85.47 87.71 

% 90 Yosun Peat + % 10 Çay Atığı 80.80 83.31 87.77 84.02 

% 80 Yosun Peat + % 20 Çay Atığı 98.99 102.12 103.98 111.99 

% 70 Yosun Peat + % 30 Çay Atığı 106.21 91.36 101.73 99.77 
% 60 Yosun Peat + % 40 Çay Atığı 109.62 94.78 92.53 98.98 
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ÖZGEÇMİŞ 
 
 

Adı Soyadı : Nagihan MERAL 

 

Doğum Yeri : Erzurum 

 

Doğum Tarihi : 08.09.1980 

 

Medeni Hali : Bekar 

 

Yabancı Dili : İngilizce 

 

 

Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl) 

 

Lise  : Erzurum Atatürk Lisesi (Süper Lise) (Eylül 1994 - Haziran 1998) 

 

Lisans  : Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Ekim 1999-Haziran 

2003) 

 

Dil Eğitimi : Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dil Kursu (Ekim 

2003-Haziran 2004) 

 

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı 

(Ekim 2004-Eylül 2006) 

 

 


