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1. PROJENİN TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ADI VE ÖZETLERİ  

 

Projenin Türkçe Adı: Buğday Tanesinin Demir ile Zenginleştirilmesine Yönelik Yapraktan Demirli 

Gübreleme Stratejilerinin Geliştirilmesi 

ÖZET 

Bu çalışmada, buğday tanesinin demir (Fe) konsantrasyonunun artırılmasında farklı kaynaklar (FeSO4, 

Fe-EDDHA, Nano-Fe) ve farklı zamanlarda (sapa kalkma başlangıcı, gebeleşme dönemi ve 

başaklanma sonu) üreli ve üresiz olarak yapraktan uygulanan demirin etkisinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla Haymana koşullarında 2 yıl süre ile tesadüf parselleri deneme desenine göre 

5 tekerrürlü olarak tarla denemeleri yürütülmüştür. Denemede nano-Fe 2 farklı dozda (% 0.02 Fe ve % 

0.2 Fe) uygulanırken, diğer Fe kaynakları (% 0.2 Fe) ve üre ise (% 2) tek dozda uygulanmıştır. 

Çalışmada yaprak uygulamaları öncesinde ve her yaprak uygulaması sonrasında uygulamaların 

etkinliğinin belirlenmesi amacıyla bitki gelişim dönemlerine bağlı olarak sırasıyla yaşlı yaprak, bayrak 

yaprak, başak ve hasat olgunluğuna erişen bitkilerde tane örnekleri alınmış ve başta Fe olmak üzere 

diğer makro ve mikro besin elementleri de (N, P, K, Ca, Mg, Zn, Cu ve Mn) belirlenmiştir. Ayrıca 

uygulamaların verim ve verim öğelerine (tane verimi, biyolojik verim, hasat indeksi, bin tane ağırlığı) 

etkisi de bu çalışma ile ortaya konmuştur.   

Denemeler sonunda, 2 üretim sezonunda da Fe uygulamalarının verim ve verim öğelerine etkisi 

istatistiki açıdan önemli olmamıştır. Demir uygulamalarının 1. yıl tane örneklerinde Fe, Ca, Mg, Zn, Cu 

ve Mn konsantrasyonları, 2. yıl ise tane Fe ve Mn konsantrasyonları üzerine etkisinin önemli olduğu 

bulunmuştur.  

Birinci yıl FeSO4 ve FeEDDHA, 2. yıl ise Fe EDDHA dışındaki uygulamalar ile birlikte uygulanan 

ürenin taneye Fe taşınımını önemli oranda artırdığı belirlenmiştir. Tane Fe konsantrasyonu bakımından 

en başarılı uygulama her 2 yılda da FeSO4+Üre olurken, düşük konsantrasyonlu nano-Fe ile kontrolün 

aynı sınıfta yer aldığı tespit edilmiştir.  

Üre ile birlikte uygulanan FeSO4’ın buğday tanesinin Fe konsantrasyonunu kritik değer olan 40 mg kg
-

1
’ın üzerine çıkardığı fakat diğer mikro element konsantrasyonlarında meydana gelen değişimlere de 

dikkat edilmesinin gerektiği belirlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Buğday, demir noksanlığı, biyofortifikasyon, yapraktan gübreleme, nano-demir 
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Project Title: The Development of Foliar Iron Fertilization Strategies on Iron Biofortification in 

Wheat Grain 

ABSTRACT 

The aim of this study, was to determine the effect of iron foliar application with and without urea on 

enhancing iron concentration of wheat grain with various Fe fertilizer (FeSO4, Fe-EDDHA, Nano-Fe)  

and spraying time (stem elongation, pre-emergence and after booting). For this purpose, field 

experiments were conducted in a randomized plot design for 2 years in Haymana conditions with 5 

replicates. While nano-Fe sprayed to plants 2 doses (% 0.02 Fe and % 0.2 Fe), other Fe fertilizer ( % 

0.2 Fe) and urea ( % 2)  applied 1 dose. In this study, prior to foliar fertilization and after every foliar 

fertilization for detecting to efficiency of foliar applications, collected to old leaves, flag leaf, spike and 

grain depend on the plant growth period respectively. Macro and micro element (Fe, N, P, K, Ca, Mg, 

Zn, Cu and Mn) concentrations analyzed in collected plant parts and grain. Also the effect of 

applications on yield and yield components (grain yield, biological yield, harvest index and thousand 

grain weight) were revealed with this study.  

 

Acording to the results of the 2 years experiments, the effect of iron application on the yield and yield 

components were not found significant. On the other hand, grain Fe, Ca, Mg, Zn, Cu and Mn 

concentration in the first year and Fe and Mn concentration in the second year were significantly 

affected by the application of iron. 

Urea applied with Fe fertilizer (first year FeSO4 and FeEDDHA and 2’nd year foliar fertilizer except 

FeEDDHA) significantly enhanced the remobilization of Fe on the grain. While foliar applied 

FeSO4+Urea was the best iron fertilizer about grain Fe concentration, no statistically significant 

difference was found between low-concentration nano-Fe and control at the 2 growing season. 

 

Grain Fe concentration was determined over 40 mg kg
-1

 with the foliar application of FeSO4+Urea but 

it was necessary to pay attention on the variations of other micro element concentrations in grain.  

 

Key Words: Wheat, iron deficiency, biofortification, foliar spray, nano-iron 
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2. AMAÇ VE KAPSAM 

Topraktaki miktarı diğer besin maddelerinden fazla olan Fe, litosferde S ve O ile bileşik oluşturmuş 

halde ortalama % 5 oranında bulunmaktadır (Barber 1995). Doğada çok bulunmasına ve bitkilerin Fe 

ihtiyacının az olmasına rağmen çözünürlüğü ve alınabilirliği az olduğu için bitkilerde Fe noksanlığı 

görülmektedir. Kireçli topraklarda yetiştirilen pek çok bitki Fe noksanlığı gösterirken, tahılların Fe 

noksanlığı göstermemesi bu bitkilerin kendilerini ayrı bir mekanizma ile Fe noksanlığından 

koruduğunu kanıtlamaktadır (Marschner 1995). Bu bitkiler, Fe ile kleyt oluşturan maddeler 

salgılamakta ve salgılama günlük bir ritim izleyerek güneş doğduktan bir kaç saat sonra maksimum 

düzeye ulaşmaktadır. Salgılanan bu maddeler, Fe alımını artırmak için toprak mikroorganizmalarının 

salgıladıkları maddelere benzediğinden fitosiderofor olarak adlandırılmıştır. Fitosideroforlar, avenik ve 

mugineik asit gibi protein oluşturmayan amino asitlerden oluşmaktadır. Kökler tarafından salgılanan 

fitosideroforlar, rizosferde Fe (III) ile kleyt oluşturur. Kök hücrelerine ulaşan bu kleytlerdeki Fe ayrılır, 

indirgenir ve bitkiler tarafından Fe
+2

 şeklinde absorbe edilir. Fe beslenmelerinde bu mekanizmayı 

kullanan bitkiler Strateji II bitkileri olarak adlandırılmaktadır (Marschner 1995). 

 

 Yerkabuğunda en fazla bulunan elementlerden biri olan demirin bitkilere olan yarayışlılığı sınırlı 

olduğu gibi bitkiler tarafından alınan demirin mobilitesi de oldukça düşüktür. Bitkiler topraktan almış 

oldukları demirin çok azını taneye taşımaktadırlar. Buğday bitkisinde yapraklardan taneye taşınan 

demirin sadece % 5 düzeyinde olduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır. Bu değer diğer mikro 

elementler ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür (Garnet ve Graham 2005). Bir strateji II bitkisi 

olarak, buğday bitkisi Fe noksanlığı koşullarında köklerinden fitosiderofor salgılayarak topraktaki 

demirden yararlanabilmektedir. Tahıllara özgü bu mekanizma nedeni ile pratik koşullarda buğday 

bitkisinde demirli gübrelerin uygulanmaması insan ve hayvan beslenmesinde son derece önemli olan 

tane Fe düzeylerinin düşük olmasına sebep olmaktadır. Tahılların Fe içeriği 40 mg kg
-1

’dan daha 

düşüktür. Islah yoluyla geliştirilen yüksek verimli çeşitlerin yanı sıra, modern tarım tekniklerinin de 

kullanılmasıyla buğdayda verim artmış ancak süreç içerisinde buğday tanesinde Fe miktarı giderek 

azalmıştır. Yapılan araştırmalara göre son 50 yılda buğday tanelerinin Fe içeriklerinin 40 mg kg
-1

 dan 

20 mg kg
-1’ 

a kadar düştüğü (Garvin vd. 2006) ve dünya nüfusunun neredeyse % 30’unun Fe eksikliği 

yaşadığı bildirilmektedir (McLeon vd. 2009). Bu nedenle buğday tanesinin Fe içeriğini artırmak insan 

ve hayvanların sağlıklı beslenmesi için önemlidir. Topraktan demirli gübrelemenin etkisinin sınırlı 

olduğundan yapraktan uygulanan demirin etkinliğinin yüksek olabileceği düşünülmektedir. Bununla 

birlikte, yapraktan uygulamada kullanılan demirli gübrelerin bileşimi, çözünürlüğü, demirle beraber 

bulunan anyonun çeşidi gibi özelikler uygulamanın etkinliğini belirlemektedir. Literatürlerde FeSO4 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

5 
 

uygulaması ve demir kleyt uygulamalarının pek çok bitkide Fe noksanlığının giderilebildiğine dair 

bulgular mevcuttur (Çakmak 2010a; Ebrahimian ve Bybordi 2011; Bashar vd. 2014).  

 

Dünyada yoğun olarak üretilen ve insanlar için temel besin kaynağı olan buğdayın ekim alanları ve 

üretimi, nüfus artışına paralel olarak artmaktadır. Nüfus artışına paralel olarak artan dünya buğday 

üretimi de 1960’lı yıllarda yaklaşık 222 milyon ton iken, 2000’li yıllarda 586 milyon tona, 2017 yılında 

ise 752 milyon tona ulaşmıştır. Dünya ortalama buğday verimi ise son yıllarda 345 kg da
-1

 ’a 

yükselmiştir. Ülkemizde ise bu değer 280 kg da
-1

 seviyelerindedir (Anonim 2018). Ülkemizde 1930’lu 

yıllarda yaklaşık 2.5 milyon ton olan buğday üretimi 1967 yılında 10 milyon tona, 2017 yılında ise 21.5 

milyon tona çıkmıştır (Anonim 2018). Üretimde meydana gelen bu artışta, belli döneme kadar ekim 

alanlarındaki artışın etkisi olurken, daha sonraki dönemlerde ise yapılan ıslah çalışmaları ve uygun 

yetiştirme teknikleri etkili olmuştur (Serpi vd. 2011). Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre, tahıllar 

özellikle gelişmekte olan ülkelerde en önemli kalori kaynağıdır. Türkiye’de günlük kalori 

gereksinmesinin yaklaşık % 42’si tamamen buğday tarafından karşılanmaktadır, bu değerin, kırsal 

kesimlerde % 70’e ulaştığı tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), büyüme, zihinsel 

gelişme ve bağışıklık sisteminde ciddi tahribatlara yol açan, bebek ve anne ölümlerine neden olan Zn 

ve Fe eksikliği problemlerini gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanlardaki görülen hastalık ve 

ölümlerin arkasındaki en önemli 5. ve 6. risk faktörleri olarak göstermektedir (DSÖ 2002). Çinko ve Fe 

eksikliği Türkiye’de de insanlarda çok yaygın bir beslenme ve sağlık problemidir (Çavdar vd. 1983; 

Hotz ve Brown 2004). Türkiye’de 6 aydan daha küçük çocukların % 50’sinde, okul çağındaki 

çocukların % 30’unda ve doğurgan dönemdeki kadınların % 50’sinde Fe eksikliğinin yaygın olduğu 

bildirilmiştir (Aslan ve Köksel 2003).  

 

Beslendiğimiz tahıl tanelerinin mikro element içeriğinin düşük olmasının çevresel olarak önemli 

gerekçeleri vardır. Topraklarımızın pH değerinin yüksekliği, organik madde ve nem değerinin 

düşüklüğü, kil ve kireç içeriğinin fazlalığı gibi nedenler toprakta mikro elementlerin bitkilere 

yarayışlılığını azaltmaktadır. Türkiye’nin değişik bölgelerinden toplanan 1511 toprak örneğinde 

yapılan analizlere göre çinko (Zn) eksikliği, % 49 oranla en yaygın olan mikro element eksikliği olarak 

saptanmış ve bunu % 27’lik oranla Fe eksikliği izlemiştir (Eyüpoğlu vd. 1994). Topraklarımızda tespit 

edilen mikro element yetersizliğine bağlı olarak, o topraklar üzerinde yetiştirilen bitkilerde ve 

dolayısıyla bitkisel kökenli gıdalarda da mikro element eksikliğinin görülmesi kaçınılmazdır.  
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Mikro element eksikliklerinin neden olduğu sağlık sorunlarını en aza indirmek için insanlara mikro 

element içeren tabletlerin/ilaçların verilerek mikro element takviyesinin yapılması veya gıdaların 

işlenmesi/yapılması sırasında gıda içine mikro elementlerin katılması (fortifikasyon) gibi stratejiler 

gündeme gelmektedir. Ancak, bu çözüm yöntemlerinin çok pahalı olması, problemin asıl yaşandığı 

kırsal kesimlerde uygulanmasının zorluğu ve her yıl veya dönemsel olarak tekrarlanma zorunluluğu 

gibi nedenlerle sürdürülebilir olmadığı belirtilmektedir. Yetiştirilen bitkilerin gübrelenmesi ya da 

genetik olarak güçlü çeşitlerin seçimi ve yetiştirilmesi yoluyla mikro element eksiklerinin giderilmeye 

çalışılması işlemi biyolojik zenginleştirme (biyofortifikasyon) olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde 

biyofortikasyon, fortifikasyona göre daha çok benimsenmektedir. Mikro element eksikliği sorununa 

çözüm olarak öne çıkan biyofortifikasyon işlemi,  insan sağlığı açısından risk yaratan mikro 

elementlerce zengin yeni tahıl genotiplerin ıslah edilmesi ve/veya mikro element içerikli gübrelerin 

kullanımının yaygınlaştırılması stratejilerini dikkate almaktadır (Çakmak 2008). Gübreleme yoluyla 

mikro element noksanlığını giderme yöntemleri toprağa, bitkiye ve tohuma uygulama şeklindedir. 

İnorganik veya organik kökenli gübrelerin bitkilere yapraktan sprey şeklinde uygulanması ile mikro 

element noksanlıklarının giderilmesinde daha etkili ve hızlı sonuç alınmaktadır. Ayrıca, yapraktan 

uygulamalar ile bitki kökleri ile topraktan alımını sınırlayan bazı toprak etmenlerinin de (fiksasyon, 

pH, tuzluluk gibi) önüne geçilmektedir. 

Çeşitli yöntemlerle 100 nm’ den daha küçük boyutta üretilen materyaller nano materyal olarak kabul 

edilmektedir. Boyutları nedeniyle nanoteknolojiyle üretilen gübrelerde bulunan besin maddelerinin kök 

hücreleri ile yaprak kutikulasından girişi ve bitkide kısa ve uzun mesafe taşınımlarının kolay 

olabileceği düşünülmektedir. Geleneksel boyutlu gübrelerde olduğu gibi nanoteknolojik gübrelerdeki 

iyonların bitkiye girişine de hücre duvarı engel oluşturmaktadır. Hücre duvarlarındaki boşluk çaplarının 

5-20 nm olduğu ölçülmüştür (Fleischer ve O’Neill 1999). Bu durumda bu çaptan küçük olan maddeler 

kolaylıkla ve hiçbir zorlukla karşılamadan plazma membranından geçerek bitkinin iletim sistemine 

ulaşabilmektedirler.  

 

Son yıllarda yapılan biyofortifikasyon çalışmalarında uygulanan gübrelere azot ilave edilmesiyle 

bitkinin hasat döneminin yaklaşık 1 hafta ötelenerek yaprak ve gövdeden N ve diğer besin 

elementlerinin taneye taşınımının en az bir hafta süreyle devam ettiği (Zemela ve Sklyarn 1986, 

Wilhelm vd. 2002, Woolfolk vd. 2002, Kara ve Müjdeci 2010) ve uygulanan azot ile tane Fe içeriğinin 

arttığı bildirilmiştir (Çakmak vd. 2010b; Kutman vd. 2010a,b; Shi vd. 2010). Buğday bitkisi demir 

beslenme problemini kendi mekanizmaları ile çözmüş olduğu için demirli gübreleme buğdayda 

uygulanan tarımsal bir pratik değildir. Ancak insan beslenmesinde yoğun olarak tüketilen buğday 
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tanesinin demir ile zenginleştirilmesinde bu mekanizmanın yetersiz olduğu bilinmektedir. Yapılan bu 

çalışmada buğday tanesinin demir içeriğinin artırılması amacıyla yola çıkılmış ve demirli gübrelemenin 

tahıllarda ihmal edilmemesi gerektiğine dair verilere ulaşılmıştır.  Bunun yanında nano teknoloji ile 

elde ettiğimiz demirli gübrenin konvansiyonel demirli gübreler ile karşılaştırılması yapılmış ve 

uygulanan gübrelerin tane demir içeriğini artırmadaki etkisi de belirlenmiştir.  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1 Materyal 

3.1.1 Tarla denemelerinin yürütüldüğü yerler 

Buğday tanesinin demir ile zenginleştirilmesine yönelik yapraktan demirli gübreleme stratejilerinin 

geliştirilmesi amacıyla 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarında iki yıl üst üste tarla denemeleri kurulmuştur. 

Tarla denemeleri, Haymana ile Gölbaşı ilçeleri arasında Ankara Haymana karayolunun 45. 

kilometresinde bulunan, denizden 1055 metre yükseklikte, alüviyal büyük toprak grubuna giren ve 

Gökmen (1992) tarafından detaylı etüd ve haritalaması yapılarak özellikleri belirlenen Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği arazisinde (Şekil 3.1)  “Çiftlik 

serisi” toprakları üzerinde yürütülmüştür (Şekil 3.2). Çiftlik serisine ait toprakların üst katmanları tın 

bünyeli, organik maddesi az, kireç kapsamları yüksek olup alt katmanları fazla miktarda kil içermekte 

ve pH’ları 7.81–8.28 arasında değişim göstermektedir (Gökmen 1992). Deneme alanı seçiminde Soba 

vd. (2015) tarafından yapılan çalışma göz önüne alınarak her 2 yılda da Fe eksikliğinin yaşandığı 

alanlar seçilmiştir. Tarla denemelerinin kurulumu öncesinde gerekli toprak hazırlığı yapılmış olup, 

arazinin genel durumunun belirlenmesi amacıyla toprak örneği alınmıştır.  

 

Şekil 3.1 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği arazisi uydu 

görüntüsü 
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Şekil 3.2 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği arazisine ait 

Gökmen (1992) tarafından yapılan etüt haritası 

3.1.2 Tarla denemelerinde kullanılan bitki materyali 

Denemelerde Bezostaja 1 ekmeklik buğday tohumu bitki materyali olarak kullanılmış ve tohumlar 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliğinden tedarik edilmiştir. 

Bezostaja-1 ekmeklik buğday çeşidinin özellikleri Çizelge 3.1’de verilmiştir.  

Çizelge 3.1 Bezostaja–1 ekmeklik buğday çeşidinin bazı özellikleri (Anonim 2003) 

Islah Edildiği Kuruluş         : Rusya’dan getirilmiş ve Anadolu Zirai Araştırma Enstitüsü-

Eskişehir tarafından adaptasyonu yapılmıştır. 

Tescil Yılı                           :         1970 

Sap ve yaprak Özellikleri   :  Sap kısa boylu, sağlam yapılı, gri yeşil renkli ve yaprakları 

tüysüzdür 

Başak yapısı                       : Kılçıksız, beyaz kavuzlu, orta uzun, orta sık ve dik başaklıdır. 

Tane Özellikleri                 : Sert-kırmızı taneli olup, bin tane ağırlığı 40–44 gramdır. 

Tarımsal Özellikleri           : 

 

Kışlık bir çeşit olup, soğuğa dayanıklıdır. Ancak kuraklığa 

dayanıklılığı azdır. Az kardeşlenir, gübreye reaksiyonu 

iyidir. Erkenciliği orta olup, yatmaya dayanıklıdır. En iyi 

sonuç sonbaharda erken çıkış sağlandığında alınır. 

Kardeşlenmenin düşük olmasından dolayı verim potansiyeli 

tane ve başak büyüklüğünden kaynaklanır. İlkbahar son 

donlarından zarar görmez. Ancak yaz kuraklıklarından 

fazlaca etkilendiği için kır-bayır tarlalar ve yeterli yağış 

almayan yörelerdeki alanlar için uygun değildir 
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Hastalık Durumu               :  Sarı pasa dayanıklı olup, kara ve kahverengi pasa orta 

derecede dayanıklıdır. Sürme ve rastığa orta hassastır. Kök ve 

kök boğazı çürüklüklerinden önemli derecede etkilenir. 

 

Kalitesi                               : Birinci sınıf ekmeklik bir çeşittir. 

Tavsiye Edildiği Bölgeler  : Trakya, Kuzey ve Batı Geçit bölgeleriyle Orta Anadolu’nun 

taban ve sulanabilen alanları 

 

3.1.3 Tarla denemelerinde kullanılan demirli yaprak gübreleri 

Tarla denemelerinde analitik saflıkta FeSO4. 7 H2O kimyasalı ile şelatlı ticari Fe (Fe-EDDHA, 

Sequestrene) ve labaratuvar koşullarında üretilen nano boyutlu Fe gibi 3 farklı Fe kaynağı bitkiye 3 

ayrı dönemde (sapa kalkma başlangıcı, gebeleşme ve başaklanma sonu)  üreli ve üresiz olarak 

toplamda 3 defa yapraktan uygulanmıştır.  

 

3.1.3.1 Nano demirli gübrenin hazırlanışı  

Nano boyutlu gübre hazırlanırken Li vd. (2003) tarafından bildirildiği şekilde 1.6 g FeCl2. 4H2O 

tartılmış ve 50 ml methanol ile 50 ml ethanol karışımı içerisinde çözülmüştür. İndirgen maddeden 

(NaBH4) 1 g tartılmış ve 100 ml saf su methanol karışımında çözülmüştür. Elde edilen NaBH4 çözeltisi 

saniyede 1 damla olacak şekilde beherdeki çözeltiye damlatılmıştır Bu süre sonunda meydana gelen 

siyah çökelek hızlı bir şekilde mavi bant filtre kağıdından süzülerek vakumlu bir etüvde 50-60°C 

sıcaklıkta ve düşük basınçta kurutularak öğütücü bir değirmen yardımıyla öğütülmüştür (Şekil 3.3). Bu 

şekilde hazırlanan materyalin boyut analizi Ankara Üniversitesi Taramalı Elektron Mikroskobu 

Biriminde (SEM) yapılmıştır (Şekil 3.4). Materyalin toplam Fe içeriği ICP-OES cihazında yaş yakma 

yöntemine göre belirlenmiştir. 
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Şekil 3.3 Nano demirli gübrenin hazırlanışı 
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Şekil 3.4. Laboratuvar koşullarında elde edilen nano demirli gübrenin SEM cihazı ile boyut analizi 

Yapılan analiz sonucunda nano demirli gübrenin toplam Fe içeriği % 48.58 olarak bulunmuş ve yaprak 
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gübresi uygulamaları bu değer baz alınarak hesaplanmıştır. 

3.1.4 İklim özellikleri 

Birinci ve ikinci yıl tarla denemelerinin yürütüldüğü Ankara ili Haymana ilçesi İkizce 

bölgesinde yer alan Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliğinin 2015, 2016, 2017 yılları ile uzun 

yıllara ait aylık ortalama yağış ve sıcaklık değerleri Çizelge 3.2’de verilmiştir. Denemelerin kurulduğu 

Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde karasal iklimin hakimdir. Uzun yıllar ortalaması toplam 

yağış miktarının 381.6 mm olduğu, en fazla yağışın Mart ayında (47.0 mm) ve en az yağışın Ağustos 

ayında (10.8 mm) düştüğü tespit edilmiştir. Uzun yıllar ortalaması olarak sıcaklık 10.7 °C olup, en 

sıcak ay Temmuz ayı (22.6 °C), en soğuk ay ise Ocak ayı (-1.3 °C) olarak belirlenmiştir. Birinci yıl 

tarla denemesinin yürütüldüğü 2015-2016 yılları buğday üretim sezonunda (Ekim 2015-Temmuz 2016) 

toplam yağış miktarı 270.9 mm olurken, ikinci yıl üretim sezonunda (Ekim 2016-Temmuz 2017) 152.4 

mm olarak ölçülmüş ve 2. yıl yağış miktarının düşüklüğü verime de yansımıştır. Çizelge 3.2’de 

görüldüğü üzere her 2 yılda bölgeye düşen yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının oldukça altında 

kalmıştır.  

Çizelge 3.2 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği 2015, 2016, 

2017 yılları ve uzun yıllar ortalamalarına ait toplam yağış (mm) ve ortalama sıcaklık (ºC) 

değerleri 

 

Aylar 

Toplam Yağış, mm Ortalama Sıcaklık °C 

2015 2016 2017 

Uzun 

Yıllar 

Ortalaması 

2015 2016 2017 

Uzun 

Yıllar 

Ortalaması

* 

Ocak 18.5 66.4 16.6 35.9 -0.4 -1.6 -4.1 -1.3 

Şubat 67.0 18.6 4.8 30.7 1.2 5.2 1.5 0.9 

Mart 78.5 67.0 30.0 47.0 4.9 5.9 6.3 4.9 

Nisan 29,8 11.9 14.8 40.6 6.9 11.8 9.5 9.5 

Mayıs 48,2 57.8 25.8 45.9 14.7 12.8 13.7 14.3 

Haziran 207,3 8.4 23.0 40.4 16.2 19.0 19.0 18.6 

Temmuz 9,6 1.2 0.4 11.8 21.8 22.8 22.4 22.6 

Ağustos 9,2 31,8 28,8 10.8 22.3 17.1 22.1 22.5 

Eylül 21,8 57,2 20 22.3 21.6 23.0 20.0 18.1 

Ekim 29.6 7.6 15,5 29.6 12.8 12.0 10.3 11.6 

Kasım 5.6 17.8 27,1 29.7 7.1 5.8 4.9 6.2 

Aralık 4.4 11.6 34,3 36.9 -1.7 -2.2 2.1 0.6 

Toplam 529.5 357.3 241.1 381.6 10.6 11.0 10.6 10.7 

*Uzun yıllar ortalaması son 10 yılın verilerinden elde edilmiştir. 
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3.2 Yöntem 

3.2.1 Tarla denemelerinin kurulması ve yürütülmesi 

Tarla denemeleri 5 tekerrürlü olarak tesadüf parselleri deneme desenine göre Ankara Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde Soba vd. (2015) tarafından yapılan 

çalışma baz alınarak demir noksanlığı yaşanan farklı lokasyonlarda 2 yıl tekrarlamalı olarak (1. yıl 

20.10.2015 ve 2. yıl 25.10.2016 tarihlerinde) kurulmuştur (Şekil 3.5 ve 3.6). Parsel ekim mibzeri ile 

Bezostaja 1 ekmeklik buğday çeşidi, 5.30 m uzunluğundaki ve 1.20 m genişliğindeki parsellere 15 cm 

sıra aralığında ve her parselde 6 sıra olacak şekilde, 22 kg da
-1 

ekim sıklığında ekilmiştir. Denemede 

her parsele taban gübresi olarak 20 kg da
-1

 DAP (18-46-0) gübresi uygulanmıştır.  

       

Şekil 3.5 Birinci (a) ve 2. yıl (b) deneme öncesi arazinin genel görünümü 

 

Şekil 3.6 Tarla denemelerinin kurulumu 

A B 
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Üst gübre olarak sırasıyla 02.03.2016 ve 29.03.2017 tarihlerinde parsellerin tamamına 6 kg N da
-1

 

olacak şekilde Amonyum nitrat (% 33 N) gübresi verilmiştir. 

Yaprak gübresi uygulamaları öncesinde parsellerin tamamından gübre uygulamalarımızın etkisini 

görebilmek ve arazinin homojenliğini kontrol edebilmek amacıyla 07.04.2016 ve 05.05.2017 

tarihlerinde (1. örnekleme dönemi) tüm bitki örnekleri alınmış ve nispi klorofil kapsamı belirlenerek 

aktif Fe analizi için örnekleme yapılmıştır.  Yaprak uygulamaları öncesi denemelerin genel görünümü 

Şekil 3.7’de görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 3.7 Birinci yıl (a)  ve 2. yıl (b)  yaprak uygulamaları öncesi deneme alanlarının genel görünümü  

A 

B 
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 3.2.2 Yapraktan demir uygulamaları 

Demir yapraklara 3 farklı dönemde (sapa kalkma başlangıcı, gebeleşme ve başaklanma sonu) toplam 3 

defa aşağıdaki deneme planına göre uygulanmış ve uygulamalardan yaklaşık 2 hafta sonra o dönemde 

oluşan bitki aksamlarında örnekleme yapılmıştır.  

1. Kontrol (Saf su) 

2. FeSO4 (% 0.2 Fe w/v)  

3. FeSO4 (% 0.2 Fe w/v) + Üre (% 2 w/v) 

4. Fe-EDDHA (% 0.2  w/v) 

5. Fe-EDDHA (% 0.2 Fe w/v) + Üre (% 2 w/v) 

6. Nano-Fe (% 0.02 Fe w/v)  

7. Nano-Fe (% 0.02 Fe w/v) + Üre (% 2 w/v) 

8. Nano-Fe (% 0.2 Fe w/v) 

9. Nano-Fe (% 0.2 Fe w/v) + Üre (% 2 w/v) 

Sapa kalkma döneminin başında 1. yıl (14.04.2016) ve 2. yıl (08.05.2017) ilk defa Fe uygulamaları 

yapılmış (parsellere 400 ml‘lik çözeltiler şeklinde) ve uygulamaların etkinliğini artırmak amacıyla 

yayıcı yapıştırıcı da (% 0.01 v/v) kullanılmıştır (Şekil 3.8). 

 

Şekil 3.8 Sapa kalkma başlangıcında yapraktan Fe uygulaması  

 

İlk defa yapılan Fe uygulamalarının etkinliğinin belirlenmesi amacıyla 27.04.2016 ve 23.05.2017 

tarihlerinde (2. örnekleme dönemi) yaşlı yaprak örnekleri alınmış ve aşağıda anlatıldığı şekliyle 

analizlere hazırlanmıştır. Deneme parselleri 27.04.2016 ve 15.06.2017 tarihlerinde parsel alanları 5 m
2
 

olacak şekilde düzeltilmiştir.  



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

17 
 

İkinci gübre uygulama dönemi başaklanma öncesi (gebeleşme dönemi) olup,  17.05.2016 ve 

26.05.2017 tarihlerinde uygulama yapılmıştır. (Şekil 3.9). Toplamda 2. kez yapılan uygulamaların 

etkisini belirlemek için 31.05.2016 ve 01.06.2017 tarihlerinde (3. örnekleme dönemi)  bitki örnekleri 

(yaşlı yaprak ve bayrak yaprak) alınmış ve analizlere hazır hale getirilmiştir.  

 

 

Şekil 3.9 Gebeleşme dönemi yaprak demir uygulamaları  

Bitkilere 3. defa yapraktan demirli gübreleme başaklanma sonu dönem olan 09.06.2016 ve 15.06.2017 

tarihlerinde deneme planına göre uygulanmıştır (Şekil 3.10). Toplamda 3 defa yapılan yaprak 

uygulamalarının etkisinin belirlenmesi amacıyla 1. yıl 22.06.2016, 2. yıl 30.06.2017 tarihinde (4. 

örnekleme dönemi) bitki örnekleri (yaşlı yaprak, bayrak yaprak ve başak) alınmış ve alınan bitki 

aksamları uygun işlemlerden geçirilerek analize hazır hale getirilmiştir. Her gübre uygulaması 

sonrasında aktif Fe analizleri için de örnekleme yapılmıştır (Şekil 3.11). İlk yıl başaklanma sonunda 

yapılan Fe uygulamaları sonrasında bitkiler aşırı miktarda sarardığı için, nispi klorofil kapsamının 

hatalı olmaması adına belirleme yapılmamıştır. İkinci yıl aynı dönemde bitkilerde homojen bir sararma 

görülmediğinden ve uygulamalar arasında karşılaştırma yapabilmek amacıyla nispi klorofil kapsamları 

belirlenmiştir. 
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Şekil 3.10 Başaklanma sonunda yaprak demir uygulamaları 

 

 

Şekil 3.11. Aktif Fe analizi için örneklerin hazırlanması 
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3.2.3 Verim ve verim öğelerinin belirlenmesi amacı ile örnekleme yapılması ve hasat işlemleri 

 

Birim alan tane verimi, biyolojik verim, hasat indeksi, bin tane ağırlığı gibi verim ve verim öğelerinin 

belirlenmesi amacıyla 0.25 m
2 

boyutlara sahip şablonlarla hasat olgunluğuna erişen bitkilerde sırasıyla 

12.07.2016 ve 20.07.2017 tarihlerinde örnekleme yapılmıştır (Şekil 3.12a). Parsellerden şablonla alınan 

örnekler bağlanarak (3.12b) laboratuvara nakledilmiş ve birim alanda (0.25 m
2
)  biyolojik verim 

belirlenmiştir (3.12c). Sap-saman ve kavuzların tanelerden ayrılması için hasat-harman makinası 

kullanılmıştır (3.12d). Kavuzlarından ayrılan taneler tartılmış ve birim alan (0.25 m
2
) tane verimi 

belirlenmiştir (3.12e). Birim alan tane verimi ile biyolojik verim kullanılarak hasat indeksi 

hesaplanmıştır. 

 

          

A B 
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Şekil 3.12 Verim öğelerinin belirlenmesi amacıyla şablonla örnekleme yapılması (a), ve örneklerin 

ambalajlanması (b), biyolojik verim için tartım yapılması (c), tanelerin kavuzlarından 

ayrılması (d) ve birim alan tane veriminin belirlenmesi (e) 

 

Şablon ile örnekleme yapılan parsellerin geri kalan kısımları ilk yıl 20.07.2016 ve ikinci yıl 22.07.2017 

tarihlerinde parsel biçerdöveri ile hasat edilmiştir (Şekil 3.13a). Her parsele ait taneler ambalajlanmış 

ve laboratuvara nakledilmiştir. Parsel biçerdöveri ile elde edilen taneler öncelikle tartılmış (3.13b), bir 

D E 

C 
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kısmı besin elementi analizleri için öğütülmüş (3.13c), diğer kısmında 1000 tane ağırlığının 

belirlenmesi amacıyla sayım işlemleri yapılmıştır (3.13d)  

  

 

 

     

 

 

B C 

A 
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Şekil 3.13. Parsel hasatlarının yapılması (a), hasat edilen tüm parselden elde edilen tanelerin tartılması 

(b), tanelerin analizlerde kullanılmak amacıyla öğütülmesi (c) ve bin tane ağırlıklarının 

belirlenmesi (d) 

 

3.2.4 Toprak örneklerinin fiziksel ve kimyasal analizlerinde kullanılan yöntemler 

Deneme alanından alınan toprak örnekleri, laboratuvarda hava kurusu duruma getirilip 2 mm’lik 

elekten geçirildikten sonra,  aşağıda belirtilen fiziksel ve kimyasal analiz işlemlerine tabi tutulmuştur 

(Anonymous 1951). 

 

3.2.4.1 Tekstür (Bünye) 

Toprak örneklerinin kum, silt ve kil fraksiyonları Bouyoucos (1951) tarafından bildirildiği şekilde 

Hidrometre yöntemine göre belirlenmiş, tekstür sınıfları ise “Soil Survey Manual” (Anonymous 

1951)’e göre saptanmıştır. 

 

3.2.4.2 Toprak reaksiyonu (pH) 

Toprak reaksiyonu (pH) 1:2.5 toprak/su karışımında cam elektrotlu pH-metre ile belirlenmiştir 

(Jackson 1958). 

 

 

D 
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3.2.4.3 Elektriksel iletkenlik (EC) 

Elektriksel iletkenlik değeri 1:2.5 oranında saf su ile sulandırılmış toprak örneklerinde EC metre ile 

belirlenmiştir (Richards 1954). 

 

3.2.4.4 Organik madde 

Jackson (1958) tarafından bildirildiği şekilde değiştirilmiş Walkley-Black yaş yakma yöntemine göre 

belirlenmiştir. 

 

3.2.4.5 Kalsiyum karbonat (CaCO3) 

Hızalan ve Ünal (1966) tarafından açıklandığı şekilde Scheibler kalsimetresiyle belirlenmiştir. 

 

3.2.4.6 Toplam azot (N) 

Bremner (1965) tarafından bildirildiği şekilde Kjeldahl yöntemine göre belirlenmiştir.  

 

3.2.4.7 Bitkiye yarayışlı fosfor (P) 

Toprak örneklerinde fosfor Olsen vd. (1954) tarafından bildirildiği şekilde, 0.5 M NaHCO3 (pH: 8.5) 

ile ekstrakte edilerek çözeltiye geçen fosfor (P), molibdofosforik mavi renk yöntemine göre Shimadzu 

model UV 1210 spektrofotometresinde belirlenmiştir. 

3.2.4.8 Değişebilir potasyum (K)  

Pratt (1965) tarafından bildirildiği şekilde, toprak örnekleri 1.0 N nötr (pH: 7.0) amonyum asetat 

(CH3COONH4) ile ekstrakte edilmiş ve süzükteki potasyum (K) miktarı Jenway model PFP 7 

fleymfotometresi ile belirlenmiştir.  

3.2.4.9 Değişebilir kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) 

Pratt (1965) tarafından bildirildiği şekilde, toprak örnekleri 1.0 N nötr (pH: 7.0) amonyum asetat 

(CH3COONH4) ile ekstrakte edilmiş, süzükteki kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) miktarları Perkin 

Elmer Optima 2100 DV ICP-OES cihazı ile belirlenmiştir. 
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3.2.4.10 Yarayışlı demir (Fe), çinko (Zn), bakır (Cu) ve mangan (Mn) 

Lindsay ve Norvell (1978) tarafından açıklandığı gibi, toprak-çözelti oranı 1:2 olacak şekilde 0.005 M 

DTPA (dietilen triamin penta asetik asit) + 0.01 M CaCl2 + 0.1 M TEA (trietanolamin) karışım 

çözeltisi (pH: 7.3) ile 2 saat çalkalanarak ekstrakte edilen süzükte Fe, Zn, Cu ve Mn miktarları Perkin 

Elmer Optima 2100 DV ICP-OES cihazı ile belirlenmiştir. 

 

3.2.5 Bitkilerde yapılacak analizler ve ölçümler 

3.2.5.1 Bitki örneklerinin analize hazırlanması 

Yapraktan gübre uygulamaları öncesinde parsellerin tamamından gübre uygulamalarımızın etkisini 

görebilmek ve homojenliği kontrol edebilmek amacıyla bitki örnekleri (tüm bitki) alınmıştır. Birinci 

gübre uygulamasından (sapa kalkma başlangıcı) yaklaşık 2 hafta sonra yaşlı yapraklarda, gebeleşme 

döneminden 2 hafta sonra ise yaşlı ve bayrak yapraklarda örnekleme yapılmıştır. Son uygulama 

başaklanma sonunda yapılmış olup, bu dönemi takip eden 2 hafta içinde sırasıyla yaşlı yaprak, bayrak 

yaprak ve başak örneklemesi yapılmıştır. Hasat edilen tanelerde başta Fe olmak üzere, diğer makro (N, 

P, K, Ca ve Mg) ve mikro (Zn, Cu ve Mn) besin elementlerinin belirlenmesi amacıyla tane örnekleri 

alınmıştır. Alınan yaprak ve başak örnekleri özellikle Fe bulaşmasını engellemek amacıyla 0.2 N HCl 

ile yıkanmış (Ulrich 1948), daha sonra iki kez çeşme suyu ve iki kez saf sudan geçirilerek 65 °C'de 

havalı kurutma dolabında sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulmuştur. Kurutulan bitki örnekleri ile 

hasat edilen tane örnekleri çelik iç aksama sahip öğütücüler ile öğütülerek analize hazır hale getirilmiş 

ve nem almayacak şekilde saklanmıştır. Element konsantrasyonlarının belirlenmesi amacı ile öğütülen 

bitki ve tane örnekleri HNO3-HClO4 ile yaş yakma işlemine tabi tutulmuş ve 50 ml son hacme saf su ile 

tamamlanmıştır (Jones 2001). Daha sonra mavi bant filtre kağıdı ile süzülen örneklerin toplam Fe ve 

diğer besin maddesi konsantrasyonları her örnekleme dönemi sonrasında aşağıda belirtilen yöntemlere 

göre belirlenmiştir.  

 

3.2.5.2 Toplam azot (N) ile tane protein oranı 

Yaprak ve tane örneklerinde toplam N, Bremner (1965) tarafından bildirildiği şekilde Kjeldahl 

yöntemine göre belirlenmiş olup, tane protein oranı toplam N konsantrasyonunun 6.25 faktörü ile 

çarpılmasıyla bulunmuştur.   
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3.2.5.3 Toplam fosfor (P) 

Yaprak örnekleri ile tane örneklerinin yaş yakma yöntemine göre yakılmasıyla elde edilen çözeltideki 

toplam fosfor (P), vanadomolibdofosforik sarı renk yöntemine göre Shimadzu model UV 1210 

spektrofotometresinde belirlenmiştir (Barton 1948).  

 

3.2.5.4 Toplam potasyum (K), kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) 

Yaprak ve tane örneklerinin yaş yakma yöntemine göre yakılmasıyla elde edilen çözeltideki toplam K, 

Ca ve Mg konsantrasyonları Perkin Elmer Optima 2100 DV ICP-OES cihazı ile belirlenmiştir (Boss ve 

Fredeen 2004). 

 

3.2.5.5 Toplam demir (Fe), çinko (Zn), bakır (Cu) ve mangan (Mn)  

Yaprak ve tane örneklerinin yaş yakma yöntemine göre yakılmasıyla elde edilen çözeltideki toplam 

demir (Fe), çinko (Zn), bakır (Cu) ve mangan (Mn) konsantrasyonları Perkin Elmer Optima 2100 DV 

ICP-OES cihazı ile belirlenmiştir (Boss ve Fredeen 2004). 

 

3.2.5.6 Aktif demir (Fe) 

Yapraktan gübre uygulamaları öncesinde parsellerin tamamından gübre uygulamalarımızın etkisini 

görebilmek ve homojenliği kontrol edebilmek amacıyla bitki örnekleri (tüm bitki) alınmıştır. Birinci 

gübre uygulamasından (sapa kalkma başlangıcı) yaklaşık 2 hafta sonra yaşlı yaprak,  2. ve 3.  gübre 

uygulamalarından yaklaşık 2 hafta sonra sırasıyla yaşlı ve bayrak yaprak örneklemeleri yapılmıştır. 

Alınan örnekler öncelikle demir bulaşmasını engellemek amacıyla 0.2 N HCl ile muamele edilmiş, 

daha sonra çeşme suyu ve saf sudan geçirilmiştir. Yıkanıp, kurutma kağıtları üzerine serilerek bir süre 

kurutulan örnekler paslanmaz çelik makas yardımıyla 1-2 mm’lik parçalara ayrılmıştır. Takkar ve Kaur 

(1984) tarafından bildirildiği üzere taze parçalanmış örneklerden 2’şer g tartılmış, 50 ml’ lik beherlere 

konulmuş ve üzerine 20 ml 1 N HCl çözeltisi ilave edilmiştir. Örneklerin homojen karışımı baget 

yardımıyla sağlanmıştır. Bu işlemlerin tamamı arazide yapılmış ve örnekler laboratuvara nakledilmiştir.  

Bir günlük bekleme süresinin ardından süzülen örneklerin aktif Fe konsantrasyonları (mg kg
-1

) 

Shimadzu model UV 1210 spektrofotometresi kullanılarak 1-10 o-phenatrolin çözeltisi ile 

renklendirilerek belirlenmiştir. 
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3.2.5.7 Nispi klorofil  

Her iki yılda da gübre uygulamalarımızın etkisini görebilmek amacıyla parsellerin tamamında 

yapraktan gübre uygulaması öncesinde kontrol amaçlı nispi klorofil okumaları yapılmıştır. Üç dönemde 

yapılan yaprak uygulamalarının her birinden yaklaşık 2 hafta sonra arazide günün aynı saatinde ve aynı 

açıdan SPAD metre (Spektrum CM 1000) ile anlık klorofil miktarları her parsel için ayrı ayrı 

belirlenmiştir. Her parselden 20 ölçüm alınmış ve değerlerin ortalaması verilmiştir. 

3.2.6 Aktif demir, toplam demir ve nispi klorofil kapsamları arasındaki ilişkiler  

Değişik demirli kaynaklardan farklı zamanlarda toplamda 3 defa yapraktan Fe uygulaması yapılmış ve 

bu uygulamaların birbiriyle arasında ilişki olması beklenen, toplam Fe, aktif Fe ve nispi klorofil 

kapsamı gibi parametreler üzerine etkisi tespit edilmiştir. Böylece söz konusu parametreler arasındaki 

ilişkinin düzeyi, farklı aksamlar ve farklı örnekleme dönemleri için belirlenmiştir. Anılan parametreler 

arasındaki ilişki düzeyi (korelasyon) Minitab paket programı ile hesaplanmıştır. 

 

3.2.7 Verim ve verim öğeleri 

3.2.7.1 Tane verimi 

Parsel biçerdöveri ile elde edilen taneler hassas terazide tartılmış ve kg da
-1

 olarak ifade edilmiştir 

(Adak 1994). 

3.2.7.2 Biyolojik verim  

 

Hasat sırasında parsellere konulan 0.25 m
2‘

lik şablonların içinde kalan bitkilerin (sap+başak) toprak 

yüzeyinden kesici bir alet ile biçilip, duyarlı terazide tartılmasıyla bulunmuş ve kg da
-1

 olarak ifade 

edilmiştir (Adak, 1994).  

 

3.2.7.3 Hasat indeksi  

 

Hasat öncesinde yapılan şablon örneklemesinde (0.25 m
2
) elde edilen tane veriminin biyolojik verime 

bölünmesi ve bulunan değerin 100 ile çarpılması sonucunda % olarak belirlenmiştir (Adak 1994). 

3.2.7.4 Bin tane ağırlığı  

 

Her parselden alınan tane ürününden 4 adet 100 tane sayılmış ve tartılmış, bunların ortalaması 10 ile 

çarpılıp, bulunan sonuç gram olarak ifade edilmiştir (Adak 1994). 

 

3.2.8 İstatistik Analizleri  

Araştırma sonunda elde edilen verilerin önemliliği, tesadüf parselleri deneme desenine 
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göre MINITAB paket programı kullanılarak yapılmıştır. Ortalamalar arasındaki farkın 

önemlilik durumu MSTAT paket programı kullanılarak, Duncan Çoklu 

Karşılaştırma Testi ile belirlenmiştir. Parametreler arasındaki korelasyon ilişkileri ise MINITAB paket 

programı ve Microsoft Excel programı ile belirlenmiştir. (Düzgüneş 1963). 
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4. ANALİZ VE BULGULAR 

Bu çalışmanın temel amacı, buğday tanesinin demir (Fe) konsantrasyonunun artırılmasında farklı 

kaynaklar (FeSO4, Fe-EDDHA, Nano-Fe) ve farklı zamanlarda (sapa kalkma başlangıcı, gebeleşme 

dönemi ve başaklanma sonu) üreli ve üresiz olarak yapraktan uygulanan demirin etkisini belirlemektir. 

Bu amaçla tarla denemeleri 2 yıl süre ile (2015-2016 ve 2016-2017 üretim sezonlarında) Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde Fe noksanlığı belirlenen 

farklı lokasyonlarda kurulmuştur. Birinci ve 2. yıl deneme kurulan alanların fiziksel ve kimyasal 

özellikleri Çizelge 4.1’de görülmektedir.  

Çizelge 4.1 2015-2016 ve 2016-2017 deneme alanları topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

 

2015-2016 üretim sezonu deneme toprağı; kil bünyeli (Anonymous1951), hafif alkali (Richards 1954), 

tuzsuz, fazla kireçli, organik madde (Ülgen ve Yurtsever 1974), fosfor, demir, çinko ve mangan 

bakımından yetersiz, azot magnezyum ve potasyum miktarı yeterli iken, bakır ve kalsiyum miktarı 

fazla bulunmuştur (Anonymous 1990). 

 

2016-2017 üretim sezonu deneme toprağı; killi tın (Anonymous 1951), nötr (Richards 1954), tuzsuz, 

fazla kireçli; organik madde (Ülgen ve Yurtsever 1974), demir, çinko ve mangan bakımından yetersiz; 

azot, fosfor ve potasyum miktarı yeterli, magnezyum, kalsiyum ve bakır miktarı fazla bulunmuştur 

(Anonymous 1990). 

 

 

Toprak Özelliği  Birim 2015-2016 2016-2017 

Tekstür  

% Kil 41.23           

Kil 

29.23 
Killi 

Tın 
% Silt 25.66              26.39 

% Kum 33.11 44.37 

pH 1:2.5 (toprak/su) 7.93 7.34 

Elektriksel İletkenlik (EC) dS m
1

 0.55 0.57 

Kireç (CaCO3) g kg
-1

 216 243 

Organik Madde g kg
-1

 23.2 18.9 

Toplam Azot (N) g kg
-1

 1.28 0.90 

Bitkiye 

Yarayışlı 

Fosfor (P) mg kg
-1

 7.08 8.10 
Demir (Fe) mg kg

-1
 4.20 3.56 

Çinko (Zn) mg kg
-1

 0.28 0.23 
Bakır (Cu) mg kg

-1
 1.18 1.08 

Mangan (Mn) mg kg
-1

 9.33 7.39 

Değişebilir 

Potasyum (K) mg kg
-1

 277 328 
Kalsiyum (Ca) mg kg

-1
 7410 10384 

Magnezyum (Mg) mg kg
-1

 451 627 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

29 
 

4.1 Yapraktan Demir Uygulamalarının Buğdayın Verim ve Verim Öğelerine Etkisi 

Buğdaya farklı kaynak ve zamanlarda yapraktan yapılan Fe uygulamaları sonucunda hasat olgunluğuna 

erişen bitkiler hasat edilmiş ve verim ile verim öğeleri belirlenmiştir. İki üretim sezonunda da Fe 

uygulamalarının verim ve verim öğelerine(tane verimi, biyolojik verim, hasat indeksi, bin tane ağırlığı) 

etkisi istatistiki açıdan önemli olmamıştır (Çizelge 4.2 ve 4.3; p>0.05). 

Çizelge 4.2 Yapraktan uygulanan farklı demir kaynaklarının buğdayın verim ve verim öğelerine etkisi 

(2015-2016) 

Demir 

Uygulamaları 

Tane Verimi 

(kg da
-1

) 

Biyolojik Verim 

(kg da
-1

) 

Hasat İndeksi 

(%) 

Bin Tane Ağırlığı 

(g) 

Kontrol 364±10.5 1968±68.0 32.27±1.42 38.04±0.61 

FeSO4 375±16.0 2197±101 33.29±0.77 39.92±0.38 

FeSO4+Üre 329±11.2 2025±138 32.59±0.85 38.93±0.86 

Fe-EDDHA  373±31.9 2526±298 30.72±2.66 40.19±0.44 

Fe-EDDHA+Üre 363±7.10 1973±153 32.29±1.33 40.54±1.00 

%0.02 Nano-Fe 332±12.8 1976±100 33.35±0.68 39.44±0.39 

%0.02 Nano-Fe+Üre 346±7.20 1971±150 33.29±0.63 39.78±0.66 

%0.2 Nano-Fe 339±10.6 1997±139 33.48±0.79 40.35±0.71 

%0.2 Nano-Fe+Üre 348±14.6 2024±74.0 33.80±0.85 38.12±0.86 

F değeri 1.26
öd.

 1.51
öd.

 0.56
öd.

 1.81
öd.

 

LSD değeri - - - - 

öd: önemli değil   

Çizelge 4.3 Yapraktan uygulanan farklı demir kaynaklarının buğdayın verim ve verim öğelerine etkisi  

(2016-2017) 

Demir  

Uygulamaları 

Tane Verimi 

(kg da
-1

) 

Biyolojik Verim 

(kg da
-1

) 

Hasat İndeksi 

(%) 

Bin Tane Ağırlığı 

(g) 

Kontrol 169±14.7 750±72.4 37.18±0.57 36.77±0.87 

FeSO4 193±18.0 832±65.0 37.95±0.89 38.23±0.75 

FeSO4+Üre 195±13.1 908±99.3 39.04±0.98 37.80±0.60 

Fe-EDDHA  175±6.94 758±48.5 39.43±0.76 36.82±0.34 

Fe-EDDHA+Üre 187±12.1 891±34.1 39.13±0.32 38.39±0.65 

%0.02 Nano-Fe 173±17.9 762±53.8 38.24±0.88 37.94±0.63 

%0.02 Nano-Fe+Üre 174±6.78 677±25.3 36.24±0.71 37.56±0.23 

%0.2 Nano-Fe 184±16.3 822±124 37.65±0.87 36.90±1.16 

%0.2 Nano-Fe+Üre 187±6.86 748±39.5 37.28±0.30 37.73±0.77 

F değeri 0.50
öd.

 1.18
öd.

 2.04
öd.

 0.73
öd.

 

LSD değeri - - - - 

öd: önemli değil   
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 4.2 Yapraktan Demir Uygulamalarının Buğdayın Aktif Demir Konsantrasyonuna Etkisi 

Demir uygulamalarından 2 hafta sonra alınan yaprak örneklerinde I. yıl aktif Fe konsantrasyonları 

Çizelge 4.4 ve II. yıl aktif Fe konsantrasyonları ise Çizelge 4.5’te verilmiştir. 

Birinci yıl Fe uygulamalarının etkisini belirleyebilmek ve uygulama öncesinde parsellerdeki bitkilerin 

homojen olup olmadığını saptamak amacıyla alınan örneklerde aktif Fe konsantrasyonlarının 24.40-

26.62 mg kg
-1 

arasında değiştiği ve bu değişimin önemli olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 4.4; p>0.05). 

Sapa kalkma başlangıcında (2015-2016 üretim sezonu) genç yapraklar henüz gelişimlerini 

tamamlayamadıkları için örnekleme yaşlı yapraklarda yapılmıştır. Bu dönemde ilk defa uygulanan üreli 

ve üresiz Fe, buğdayın aktif Fe konsantrasyonu üzerine önemli düzeyde etki ettiği belirlenmiştir 

(p<0.05). Aktif Fe konsantrasyonları arasında bir değerlendirme yapıldığında, kontrole göre üreli ve 

üresiz hem FeSO4 hem de Fe-EDDHA uygulamaları önemli düzeyde artış sağlamıştır. 

İlk yıl gebeleşme döneminde buğdaya 2. defa Fe uygulaması yapılmış olup, bu dönemde 

uygulamalardan sonra alınan yaşlı ve bayrak yaprak aktif Fe konsantrasyonu üzerine uygulamaların 

etkisi önemli bulunmuştur (p<0.05). FeSO4+Üre uygulaması yaşlı yapraklarda en yüksek aktif Fe 

konsantrasyonu (93.48 mg kg
-1

) veren uygulama olmuştur. 

Düşük konsantrasyonlu nano-Fe+Üre dışındaki uygulamaların yaşlı yaprak aktif Fe konsantrasyonunu 

kontrole oranla önemli düzeyde artırdığı belirlenmiştir. Üresiz koşulları ile karşılaştırıldığında Fe 

kaynakları arasında yalnızca FeSO4+Üre uygulamasının yaşlı yaprak aktif Fe konsantrasyonunu önemli 

oranda artırdığı belirlenmiştir. Bayrak yaprak aktif Fe konsantrasyonu üzerine en etkili uygulama 

FeSO4+Üre (96.31 mg kg
-1

) olmuştur. Düşük konsantrasyonlu nano-Fe+Üre uygulaması kontrole göre 

aktif Fe konsantrasyonu bakımından istatistiki açıdan bir fark yaratmazken, diğer uygulamalara bağlı 

olarak meydana gelen artışlar önemli olmuştur. Üresiz koşullarına oranla FeSO4+Üre uygulaması 

bayrak yaprak aktif Fe konsantrasyonunu önemli düzeyde artırırken, düşük konsantrasyonlu nano-

Fe+Üre uygulaması aktif Fe konsantrasyonunu önemli düzeyde azaltmıştır. 

Başaklanma döneminin sonunda 3. defa uygulanan üreli ve üresiz Fe’in I. yıl bu dönemde alınan yaşlı 

ve bayrak yaprak aktif Fe konsantrasyonuna etkisinin önemli olduğu bulunmuştur (p<0.05). Düşük 

konsantrasyonlu nano-Fe uygulamalarının, buğdayın yaşlı yaprak aktif Fe konsantrasyonu üzerine 

etkisiz olduğu anlaşılmıştır. Başaklanma sonunda uygulanan Fe kaynakları arasında en yüksek yaşlı 

yaprak aktif Fe konsantrasyonuna sırasıyla üreli (278.3 mg kg
-1

)  ve üresiz (249.2 mg kg
-1

) FeSO4 

uygulamaları ile ulaşılmıştır. Başaklanma sonunda üre ile birlikte uygulanan FeSO4 ile bayrak yaprak 

aktif Fe konsantrasyonu en yüksek seviyeye (317.10 mg kg
-1

) çıkmıştır. Üreli ve üresiz FeSO4, Fe-

EDDHA ve yüksek konsantrasyonlu nano-Fe uygulamalarına bağlı olarak bayrak yaprak aktif Fe 
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konsantrasyonlarında kontrole göre meydana gelen artışların önemli olduğu belirlenmiştir. Üresiz 

koşulları ile karşılaştırıldığında, Fe kaynakları arasında yalnızca düşük konsantrasyonlu nano-Fe 

uygulamasının bayrak yaprak aktif Fe konsantrasyonu üzerine bir etkisinin olmadığı görülmüştür 

(Çizelge 4.4). 

İkinci yıl demir uygulamaları öncesinde parsellerden alınan örneklerde yapılan aktif Fe analizi ile elde 

edilen sonuçlar arasındaki farklar önemsiz bulunmuştur (Çizelge 4.5; p>0.05). Bir başka ifade ile 

uygulama öncesi parsellerdeki bitkilerin aktif Fe konsantrasyonu bakımından homojen olduğu 

anlaşılmıştır. 

Sapa kalkma başlangıcında (2016-2017 üretim sezonu) uygulanan Fe kaynakları, bu dönemde alınan 

yaşlı yaprak örneklerindeki aktif Fe konsantrasyonuna önemli düzeyde etki etmiştir (p<0.05). Yaşlı 

yaprak aktif Fe konsantrasyonlarında kontrole oranla meydana gelen artışın, düşük konsantrasyonlu 

nano Fe uygulamaları dışında önemli olduğu belirlenmiştir. Sapa kalkma başlangıcında Fe kaynağına 

bakılmaksızın uygulanan ürenin, aynı dönemde alınan yaşlı yaprak örnekleri aktif Fe konsantrasyonu 

üzerine olumlu veya olumsuz bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 4.5). 

Gebeleşme döneminde alınan yaşlı ve bayrak yapraklardaki aktif Fe konsantrasyonları üzerine, Fe 

uygulamalarının etkisinin istatistiki açıdan önemli olduğu bulunmuştur (p<0.05). Yaşlı yaprak aktif Fe 

konsantrasyonu bakımından düşük konsantrasyonlu nano-Fe uygulamaları kontrole göre bir fark 

yaratmazken, en yüksek aktif Fe konsantrasyonuna FeSO4+Üre (196.4 mg kg
-1

) uygulaması ile 

ulaşılmıştır. Üresiz koşulları ile karşılaştırıldığında, Fe kaynakları arasında yalnızca FeSO4+Üre 

uygulamasının yaşlı yaprak aktif Fe konsantrasyonunda önemli bir artış sağladığı saptanmıştır. Bayrak 

yaprak aktif Fe konsantrasyonlarında uygulamalara bağlı olarak meydana gelen değişimin 46.86-94.09 

mg kg
-1

 arasında olduğu, en etkili uygulamaların sırasıyla Fe-EDDHA+Üre (94.09 mg kg
-1

), FeSO4 

(89.60 mg kg
-1

) ve FeSO4+Üre (82.16 mg kg
-1

) olduğu tespit edilmiştir. Düşük konsantrasyonlu nano 

Fe dışındaki uygulamalar kontrole oranla bayrak yaprak aktif Fe konsantrasyonunu önemli düzeyde 

artırmıştır. Bayrak yaprak aktif Fe konsantrasyonu bakımından üreli Fe-EDDHA dışındaki 

uygulamalar, üresiz uygulamalarına göre istatistiki açıdan bir fark yaratmamıştır (Çizelge 4.5). 
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Çizelge 4.4 Farklı gelişim dönemlerinde yapraktan uygulanan demirin buğdayın farklı aksamlarının aktif Fe konsantrasyonuna (mg kg
-1

) etkisi (2015-

2016) 

Demir  

Uygulamaları 
Uygulama Öncesi Sapa Kalkma Başlangıcı Gebeleşme Dönemi Başaklanma Sonu 

Tüm Bitki Yaşlı Yaprak Yaşlı Yaprak Bayrak Yaprak Yaşlı Yaprak Bayrak Yaprak 

Kontrol 25.81±0.25 30.97±0.67 d 40.10±0.74 f 39.16±0.45 f 79.70±2.44 c 75.10±2.84 e 

FeSO4 25.78±0.65 42.01±3.50 a 56.34±2.45 bc 55.65±0.68 c 249.2±8.88 a 204.8±5.52 d 

FeSO4+Üre 25.23±0.56 42.20±3.18 a 93.48±5.68 a 96.31±5.35 a 278.3±11.4 a 317.1±8.98 a 

Fe-EDDHA 24.40±0.72 38.13±1.22 ab 60.21±3.48 b 55.39±1.25 c 193.8±10.3 b 238.9±6.65 cd 

Fe-EDDHA+Üre 25.67±0.40 37.32±2.33 abc 52.88±1.09 bcd 53.40±1.68 cd 216.4±14.0 b 279.8±10.7 b 

%0.02 Nano-Fe 26.62±0.53 33.27±0.89 bcd 48.16±1.05 de 46.14±0.56 e 91.20±3.61 c 91.30±6.12 e 

%0.02 Nano-Fe+Üre 26.46±0.42 31.22±0.50 d 44.42±2.13 ef 42.28±1.02 ef 108.8±9.91 c 108.2±4.64 e 

%0.2 Nano-Fe 25.04±0.84 31.36±1.08 cd 59.59±1.40 b 67.54±2.01 b 192.6±8.20 b 211.9±21.6 d 

%0.2 Nano-Fe+Üre 25.06±0.55 32.51±1.05 bcd 50.27±0.79 cde 47.63±0.44 de 219.3±15.6 b 267.8±20.3 bc 

F değeri 1.55
öd

      5.70**     35.98**     68.90**    48.73**      57.59** 

LSD değeri                -      5.50       7.42       5.99    29.31      33.32 

**: p<0.01; öd: önemli değil 
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Üçüncü defa uygulanan üreli ve üresiz Fe’in II. yıl başaklanma sonunda alınan yaşlı ve bayrak yaprak 

aktif Fe konsantrasyonuna etkisinin istatistiksel olarak önemli olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Bu 

dönemde alınan yaprak örnekleri incelendiğinde, uygulanan üreli ve üresiz FeSO4, Fe-EDDHA ve 

yüksek konsantrasyonlu nano-Fe ile yaşlı yaprak aktif Fe konsantrasyonunun kontrole göre önemli artış 

gösterdiği saptanmıştır. Yaşlı yaprak aktif Fe konsantrasyonu bakımından en etkili uygulama olan 

FeSO4+Üre (142.1 mg kg
-1

), Fe kaynakları arasında üresiz koşullarına oranla yaşlı yaprak aktif Fe 

konsantrasyonunu önemli düzeyde artıran tek uygulama olmuştur. Kontrolle karşılaştırıldığında, düşük 

konsantrasyonlu nano-Fe dışındaki tüm uygulamaların 4. örnekleme dönemi bayrak yaprak aktif Fe 

konsantrasyonunu önemli düzeyde artırdığı tespit edilmiştir. FeSO4+Üre uygulaması (116.8 mg kg
-1

) 

yaşlı yapraklarda olduğu gibi bayrak yaprak aktif Fe konsantrasyonu bakımından en etkili uygulama 

olmuştur. Üreli ve üresiz FeSO4 ve yüksek konsantrasyonlu nano-Fe uygulamaları arasında bayrak 

yaprak aktif Fe konsantrasyonu bakımından önemli farkların olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.5). 
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Çizelge 4.5 Farklı gelişim dönemlerinde yapraktan uygulanan demirin buğdayın farklı aksamlarının aktif Fe konsantrasyonuna (mg kg
-1

) etkisi (2016-

2017) 

Demir  

Uygulamaları 

Uygulama Öncesi Sapa Kalkma Başlangıcı Gebeleşme Dönemi Başaklanma Sonu 

Tüm Bitki Yaşlı Yaprak Yaşlı Yaprak Bayrak Yaprak Yaşlı Yaprak Bayrak Yaprak 

Kontrol 33.77±0.98 26.79±0.71 d 55.54±3.46 d 46.86±4.38 e 36.36±0.66 e 29.73±2.02 e 

FeSO4 34.14±0.90 39.03±0.62 bc 166.2±17.4 b 89.60±7.47 ab 128.7±6.58 b 63.43±2.59 d 

FeSO4+Üre 33.13±0.27 48.94±3.03 ab 196.4±4.84 a 82.16±5.20 ab 142.1±6.09 a 116.8±5.49 a 

Fe-EDDHA 33.61±0.69 50.79±5.69 ab 150.3±12.5 b 73.99±2.34 bc 109.6±3.22 c 92.43±2.79 b 

Fe-EDDHA+Üre 34.71±0.14 52.58±7.39 a 159.8±9.06 b 94.09±8.75 a 109.0±6.47 c 95.66±4.11 b 

%0.02 Nano-Fe 33.60±0.42 30.02±0.96 cd 68.14±0.53 d 51.05±2.29 de 39.50±1.64 e 34.81±2.12 e 

%0.02 Nano-Fe+Üre 34.68±0.61 29.91±0.52 cd 74.43±6.22 d 52.13±3.00 de 41.57±1.22 e 33.49±0.99 e 

%0.2 Nano-Fe 33.66±0.49 44.08±4.58 ab 121.2±7.25 c 65.43±3.21 cd 82.12±3.48 d 57.39±2.24 d 

%0.2 Nano-Fe+Üre 35.03±0.28 42.56±7.72 ab 100.2±5.17 c 63.33±6.14 cd 85.64±1.74 d 79.54±5.36 c 

F değeri 1.14 
öd.

      6.68**         32.04**        10.93**     93.60** 83.38** 

LSD değeri -     10.76         25.20        15.00     11.80  9.79 

**: p<0.01; öd: önemli değil 
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4.3 Yapraktan Demir Uygulamalarının Buğdayın Demir Konsantrasyonuna Etkisi 

Buğdaya I. yıl (2015-2016) ve II. yıl (2016-2017)  üreli ve üresiz olarak farklı dönemlerde yapılan Fe 

uygulamaları sonrasında alınan çeşitli bitki aksamlarındaki Fe konsantrasyonları sırasıyla Çizelge 4.6 ve 4.7’de 

verilmiştir. 

İlk yıl Fe uygulamaları öncesinde tüm bitki örneklemesi yapılmıştır. Demir konsantrasyonlarının 86.88-109.90 

mg kg
-1

 arasında değiştiği ve bu değişimin istatistiksel açıdan önemsiz olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.6; 

p>0.05). 

Buğday bitkisinden sapa kalkma başlangıcında alınan örneklerde belirlenen Fe konsantrasyonu üzerine 2015-

2016 üretim sezonunda ilk defa uygulanan üreli ve üresiz Fe’in etkisinin önemli olduğu bulunmuş ve en etkili 

Fe kaynağı FeSO4 (163.4 mg kg
-1

) olmuştur. Çizelge 4.6’da görüleceği üzere, üreli ve üresiz düşük 

konsantrasyonlu nano-Fe dışındaki kaynaklar kontrole göre Fe konsantrasyonunu önemli düzeyde artırmıştır. 

Yapraklara FeSO4 ve Fe-EDDHA ile birlikte uygulanan üre ile bu dönemde belirlenen Fe konsantrasyonlarının 

önemli oranda düştüğü saptanmıştır. 

Gebeleşme döneminde buğdaya 2. defa Fe uygulaması yapılmış olup, uygulamaların bu dönemde alınan yaşlı 

ve bayrak yapraklardaki Fe konsantrasyonunda meydana getirdiği farkların önemli olduğu saptanmıştır 

(p<0.05). Gebeleşme döneminde üreli ve üresiz uygulanan FeSO4, Fe-EDDHA ve yüksek konsantrasyonlu 

nano-Fe’in kontrole oranla aynı dönemde alınan yaşlı yaprak örneklerinin Fe konsantrasyonunu önemli oranda 

artırdığı tespit edilmiştir. İkinci örnekleme döneminde yaşlı yaprak Fe konsantrasyonu FeSO4+Üre (318.8 mg 

kg
-1

) ile en yüksek düzeye ulaşmıştır. Gebeleşme döneminde belirlenen yaşlı yaprak Fe konsantrasyonu 

bakımından üreli ve üresiz Fe kaynakları arasında bir karşılaştırma yapıldığında, yalnızca FeSO4+Üre 

uygulamasının önemli bir artış sağladığı belirlenmiştir. Gebeleşme dönemi bayrak yaprak Fe 

konsantrasyonunda kontrole göre meydana gelen artışın, düşük konsantrasyonlu nano-Fe dışındaki uygulamalar 

için önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Üresiz koşulları ile karşılaştırıldığında, üre ile birlikte uygulanan 

FeSO4’ın III. örnekleme döneminde bayrak yaprak Fe konsantrasyonunu önemli düzeyde artıran tek uygulama 

olduğu, ayrıca bu uygulamanın Fe konsantrasyonu bakımından da en etkili uygulama (296.6 mg kg
-1

) olduğu 

belirlenmiştir. Diğer taraftan ilk yıl başaklanma öncesinde alınan bayrak yaprak örneklerinde yapılan Fe analizi 

sonucunda yüksek konsantrasyonlu nano-Fe+Üre uygulamasının üresiz formuna oranla Fe konsantrasyonunda 

önemli bir düşüşe neden olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.6). 
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Çizelge 4.6 Farklı gelişim dönemlerinde yapraktan uygulanan demirin buğdayın farklı aksamlarının Fe konsantrasyonuna (mg kg
-1

) etkisi (2015-

2016) 

Demir  

Uygulamaları 

Uygulama 

Öncesi 

Sapa Kalkma 

Başlangıcı 
Gebeleşme Dönemi Başaklanma Sonu Hasat 

Tüm Bitki Yaşlı Yaprak Yaşlı Yaprak Bayrak Yaprak Yaşlı Yaprak Bayrak Yaprak Başak Tane 

Kontrol 102.2±11.5 80.48±0.87 e 102.4±2.34 d 86.68±2.91 f 165.4±2.87 d 106.0±2.62 d 35.72±0.61 d 26.28±0.86 e 

FeSO4 97.68±6.36 163.4±10.5 a 219.8±6.91 b 134.2±3.03 cde 540.4±36.5 b 424.5±32.4 c 73.20±5.97 bc 32.96±1.01 cd 

FeSO4+Üre 94.80±9.09 145.6±7.89 b 318.8±11.5 a 296.6±28.1 a 710.8±18.4 a 777.3±42.9 a 89.04±5.02 a 48.00±1.47 a 

Fe-EDDHA 100.8±7.71 131.2±1.49 b 192.9±5.33 bc 139.9±5.07 cd 444.0±8.76 c 481.9±10.4 bc 75.96±5.07 b 34.68±1.44 cd 

Fe-EDDHA+Üre 105.3±10.4 113.2±1.40 c 200.6±12.9 bc 152.4±2.74 c 505.8±48.3 bc 705.4±45.4 a 68.80±4.97 bc 39.76±2.54 b 

%0.02 Nano-Fe 97.00±8.80 93.36±3.54 de 113.2±40.2 d 107.8±3.25 def 227.1±8.80 d 144.2±9.09 d 36.08±0.22 d 32.72±0.72 cd 

%0.02 Nano-Fe+Üre 109.9±6.78 81.56±3.08 e 121.4±2.19 d 105.1±3.45 ef 234.6±6.72 d 183.0±12.3 d 36.08±0.65 d 30.68±0.65 d 

%0.2 Nano-Fe 86.88±3.67 97.76±6.34 cd 203.7±17.4 bc 189.0±10.4 b 539.9±27.5 b 441.6±19.7 bc 68.64±5.30 bc 34.00±0.88 cd 

%0.2 Nano-Fe+Üre 93.00±5.78 101.3±3.34 cd 178.2±7.79 c 151.9±8.25 c 504.2±24.9 bc 512.4±15.7 b 62.40±2.80 c 35.68±0.57 c 

F değeri 0.71
öd.

 30.18** 52.65** 33.78** 53.20** 85.86** 24.00** 23.05** 

LSD değeri   - 15.13       26.44 30.81 71.43 73.65 11.64  3.64 

**: p<0.01; öd: önemli değil 
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Başaklanma döneminin sonunda 3. defa uygulanan üreli ve üresiz Fe’in bu dönemde alınan yaşlı ve bayrak 

yapraklar ile başak Fe konsantrasyonlarında meydana getirdiği farklar istatistiksel açıdan önemli olmuştur 

(p<0.05). Demir uygulamalarına bağlı olarak yaşlı yaprak Fe konsantrasyonunda (4. örnekleme dönemi) 

kontrole oranla meydana gelen artışın üreli ve üresiz düşük konsantrasyonlu nano- Fe dışındaki uygulamalar 

için önemli olduğu, FeSO4+Ürenin (710.8 mg kg
-1

) de en etkili uygulama olduğu belirlenmiştir. Üreli Fe 

kaynakları başaklanma sonunda üresiz koşulları ile karşılaştırıldığında, yaşlı yaprak Fe konsantrasyonunu 

önemli oranda artıran tek uygulamanın FeSO4+Üre olduğu tespit edilmiştir. Bayrak yaprak Fe 

konsantrasyonunda düşük konsantrasyonlu nano-Fe dışındaki uygulamalar ile kontrole göre başaklanma 

sonunda meydana gelen artışın önemli olduğu belirlenmiştir. Başaklanma sonunda yapılan Fe analizi 

sonucunda FeSO4+Üre (777.3 mg kg
-1

) ve Fe-EDDHA+Ürenin (705.4 mg kg
-1

) bayrak yaprak Fe 

konsantrasyonu bakımından en etkili uygulamalar oldukları ve üresiz koşullarına göre Fe konsantrasyonunu 

önemli düzeyde artırdıkları tespit edilmiştir. Başaklanma sonunda alınan başak örnekleri değerlendirildiğinde,  

Fe konsantrasyonu bakımından en etkili uygulamanın 3 defa uygulanan FeSO4+Üre (89.04 mg kg
-1

) olduğu 

belirlenmiştir. Üçüncü defa yapraktan üreli ve üresiz Fe uygulamaları yapıldıktan 2 hafta sonra örnek alınan 

buğday başaklarında Fe konsantrasyonu bakımından düşük konsantrasyonlu nano-Fe uygulamaları ile kontrolün 

aynı sınıfta yer aldığı, bunun dışındaki uygulamaların ise bu 2 uygulamadan önemli oranda yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Üresiz uygulamaları ile karşılaştırılan Fe kaynaklarından yalnızca FeSO4+Üre 4. örnekleme 

döneminde başak Fe konsantrasyonunu önemli düzeyde artırmıştır. 

Birinci yıl farklı dönemlerde üreli ve üresiz olarak yapraktan uygulanan Fe’in buğday tanesi Fe 

konsantrasyonuna önemli etkide bulunduğu belirlenmiştir (p<0.05). Kontrolle karşılaştırıldığında Fe 

uygulamalarının tamamı tane Fe konsantrasyonunu önemli oranda artırmıştır. Tane Fe konsantrasyonunu 

artırma bakımından en etkili uygulama bitki aksamlarının neredeyse tamamında olduğu gibi FeSO4+Üre (48.00 

mg kg
-1

) olmuştur. Toplamda 3 defa uygulanan Fe kaynakları arasında üre ile birlikte uygulanan FeSO4 ve Fe-

EDDHA’nın üresiz uygulamalarına oranla tane Fe konsantrasyonunu önemli düzeyde artırdığı belirlenmiştir.  

İkinci yıl (2016-2017 üretim sezonu) yaprak uygulamaları öncesinde parsellerin tamamından alınan örneklerde 

yapılan Fe analizi ile elde edilen farkların istatistiki açıdan önemli olmadığı belirlenmiştir.  

Buğday bitkisinin sapa kalkma başlangıcındaki yaşlı yaprak Fe konsantrasyonu üzerine II. yıl bu dönemde 

yapraktan uygulanan üreli ve üresiz Fe’in etkisinin önemli olduğu bulunmuştur (p<0.05). İlk dönemde 

uygulanan Fe-EDDHA+Üre ile 2. örnekleme dönemi yaşlı yaprak Fe konsantrasyonunun (134 mg kg
-1

)  en 

yüksek düzeye çıktığı saptanmıştır. Çizelge 4.7 incelendiğinde; sapa kalkma başında uygulanan üreli ve üresiz 

düşük konsantrasyonlu nano-Fe ile yüksek konsantrasyonlu nano-Fe+Üre dışındaki uygulamaların kontrole 

oranla yaşlı yaprak Fe konsantrasyonlarında meydana getirdiği farkların önemli olduğu tespit edilmiştir. Üre ile 

birlikte uygulanan Fe-EDDHA’nın üresiz uygulamasına oranla sapa kalkma başlangıcında alınan yaşlı yaprak 

örneklerinde daha yüksek Fe konsantrasyonuna neden olduğu belirlenmiştir. 
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Gebeleşme döneminde buğdaya 2. defa uygulanan üreli ve üresiz Fe’in, aynı dönemde alınan yaşlı ve bayrak 

yaprak Fe konsantrasyonunda meydana getirdiği farklar önemli olmuştur (p<0.05). Yapraktan uygulanan 

FeSO4+Üre ve Fe-EDDHA+Üre ile gebeleşme döneminde belirlenen yaşlı yaprak Fe konsantrasyonlarının 

(sırasıyla 434.0 mg kg
-1

 ve 387.0 mg kg
-1

) diğer uygulamalardaki Fe konsantrasyonlarından daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Üreli ve üresiz düşük konsantrasyonlu nano Fe dışındaki tüm Fe kaynaklarının yaşlı 

yaprak Fe konsantrasyonunda kontrole oranla önemli artışlar sağladığı saptanmıştır. Üreli koşullarda uygulanan 

FeSO4 ve Fe-EDDHA’nın üresiz uygulamalarına göre başaklanma öncesi dönemde alınan yaşlı yaprak Fe 

konsantrasyonunu önemli düzeyde artırdığı tespit edilmiştir. Düşük konsantrasyonlu nano Fe uygulamaları 

gebeleşme dönemi bayrak yaprak Fe konsantrasyonu bakımından kontrolle aynı sınıfta yer alırken, diğer Fe 

kaynakları ile kontrole oranla Fe konsantrasyonunda meydana gelen artışların önemli düzeyde yüksek olduğu 

bulunmuştur. Aynı dönemde örneklenen bayrak yapraklarında yapılan Fe analizi sonucunda Fe konsantrasyonu 

bakımından en etkili uygulamanın Fe-EDDHA+Üre (187.8 mg kg
-1

) olduğu ve üresiz uygulamaları ile 

karşılaştırılan Fe kaynakları arasında da yalnız bu uygulamanın bayrak yaprak Fe konsantrasyonunu önemli 

düzeyde artırdığı saptanmıştır (Çizelge 4.7). 

Başaklanma döneminin sonunda 3. defa uygulanan üreli ve üresiz Fe’in bu dönemde alınan yaşlı ve bayrak 

yapraklar ile başak Fe konsantrasyonuna etkisinin önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Başaklanma sonunda 

alınan yaşlı yaprak örneklerinde Fe konsantrasyonunun uygulamalara bağlı olarak 164.8-649.0 mg kg
-1 

arasında 

değişim gösterdiği ve meydana gelen bu değişimin sadece düşük konsantrasyonlu nano-Fe uygulamaları için 

önemsiz olduğu saptanmıştır. Başaklanma sonunda belirlenen bayrak yaprak Fe konsantrasyonunun FeSO4+Üre 

(428.9 mg kg
-1

) ve Fe-EDDHA+Üre (394.2 mg kg
-1

) uygulamaları ile en yüksek düzeye ulaştığı ve üre ile 

birlikte uygulanan bu Fe kaynaklarının üresiz uygulamalarına göre bayrak yaprak Fe konsantrasyonunu önemli 

düzeyde artırdığı belirlenmiştir.  

Bu dönemde alınan başak örneklerinin Fe konsantrasyonunda kontrole oranla meydana gelen artışlar düşük 

konsantrasyonlu nano-Fe uygulamaları dışında önemli olmuştur. Başaklanma sonunda Fe kaynakları ile birlikte 

uygulanan ürenin, üresiz uygulamalarla karşılaştırıldığında başak Fe konsantrasyonunda yarattığı farkların 

önemsiz olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 4.7). 

İkinci yıl farklı dönemlerde yapraktan uygulanan üreli ve üresiz Fe’in tane Fe konsantrasyonuna etkisinin 

istatistiki açıdan önemli olduğu bulunmuştur (p<0.05). Tane Fe konsantrasyonu bakımından en etkili 

uygulamanın ilk yılda olduğu gibi FeSO4+Üre (43.16 mg kg
-1

) olduğu belirlenmiştir. Demir kaynakları ile 

birlikte uygulanan ürenin tane Fe konsantrasyonu üzerine etkisi yalnızca Fe-EDDHA uygulamasında etkili 

olmamıştır. 
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Çizelge 4.7 Farklı gelişim dönemlerinde yapraktan uygulanan demirin buğdayın farklı aksamlarının Fe konsantrasyonuna (mg kg
-1

) etkisi (2016-

2017) 

Demir 

Uygulamaları 

Uygulama 

Öncesi 

Sapa Kalkma 

Başlangıcı 
Gebeleşme Dönemi Başaklanma Sonu Hasat 

Tüm Bitki Yaşlı Yaprak Yaşlı Yaprak Bayrak Yaprak Yaşlı Yaprak Bayrak Yaprak Başak Tane 

Kontrol 81.47±7.43 80.44±2.65 ef 99.28±3.87 e 76.04±3.83 f 164.8±31.6 e 75.84±2.43 d 50.12±0.75 c 33.12±0.79 cd 

FeSO4 89.00±12.5 99.04±4.50 cd 307.1±17.7 bc 170.2±7.73 b 539.3±18.4 b 334.1±11.8 b 80.04±3.19 ab 35.40±0.18 bc 

FeSO4+Üre 99.14±6.29 106.4±6.89 bc 434.0±29.6 a 169.2±2.70 b 649.0±69.4 a 428.9±13.2 a 84.64±3.34 a 43.16±2.71 a 

Fe-EDDHA 96.06±8.89 115.9±2.66 b 322.2±27.5 b 131.1±4.28 c 423.0±14.7 c 339.5±8.63 b 78.64±3.21 ab 34.04±0.78 bcd 

Fe-EDDHA+Üre 99.66±5.88 134.0±8.63 a 387.0±32.4 a 187.8±8.49 a 444.6±14.7 c 394.2±16.1 a 77.24±2.63 ab 35.60±1.21 bc 

%0.02 Nano-Fe 88.44±5.92 72.52±2.28 f 124.9±4.50 e 89.43±5.19 ef 197.6±16.0 e 100.4±3.60 d 55.68±2.31 c 30.96±0.77 d 

%0.02 Nano-Fe+Üre 93.52±1.33 70.84±3.61 f 127.3±3.51 e 77.52±1.95 f 174.6±8.32 e 74.60±4.70 d 51.20±3.04 c 35.40±0.94 bc 

%0.2 Nano-Fe 98.30±7.98 97.44±3.20 cd 265.4±9.66 cd 115.4±4.01 d 374.5±29.1 cd 214.6±16.6 c 78.84±3.38 ab 32.92±1.14 cd 

%0.2 Nano-Fe+Üre 106.2±4.21 88.88±5.18 de 219.3±3.61 d 104.5±6.13 de 304.0±18.5 d 202.6±23.0 c 72.88±4.36 b 37.44±0.84 b 

F değeri 0.96
öd.

 18.29** 41.19** 63.13** 31.76** 116.12** 19.82** 8.08** 

LSD değeri    - 13.90 53.70 15.32 86.07 36.93  8.77 3.52 

**: p<0.01; öd: önemli değil 
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4.4 Yapraktan Demir Uygulamalarının Buğdayın Nispi Klorofil Kapsamına Etkisi  

Yapraktan Fe uygulamaları sonrasında parsellerin tamamında nispi klorofil kapsamı belirlenmiş ve elde edilen 

sonuçlar Çizelge 4.8 ve 4.9’da verilmiştir. 

Çizelge 4.8 Farklı gelişim dönemlerinde yapraktan uygulanan demirin buğday bitkisi nispi klorofil 

kapsamına etkisi (2015-2016) 

Demir  

Uygulamaları 

Uygulama 

Öncesi 

Sapa Kalkma 

Başlangıcı 

Gebeleşme 

Dönemi 

Kontrol 297±7.70 302±4.65 c 308±4.49 d 

FeSO4 297±4.50 337±9.05 ab 351±10.1 c 

FeSO4+Üre 301±7.81 323±2.54 abc 365±10.0 bc 

Fe-EDDHA 304±18.0 327±5.67 ab 396±8.70 a 

Fe-EDDHA+Üre 313±10.3 341±6.35 a 366±10.7 bc 

%0.02 Nano-Fe  303±13.6 333±5.41 ab 349±4.09 c 

%0.02 Nano-Fe+Üre 308±11.4 317±7.53 bc 368±5.16 bc 

%0.2 Nano-Fe 309±12.7 334±5.41 ab 379±5.88 ab 

%0.2 Nano-Fe+Üre 316±13.4 322±11.7 abc 358±8.63 bc 

F değeri 0.33
öd

 2.95* 9.39** 

LSD değeri    - 19.90 22.73 

*: p<0.05; **: p<0.01; öd: önemli değil 

 

Çizelge 4.9 Farklı gelişim dönemlerinde yapraktan uygulanan demirin buğday bitkisi nispi klorofil 

kapsamına etkisi (2016-2017) 

Demir 

Uygulamaları 

Uygulama 

Öncesi 

Sapa Kalkma 

Başlangıcı 

Gebeleşme 

Dönemi 

Başaklanma 

Sonu 

Kontrol 269.0±12.8 325.6±7.53 311.6±4.15 111.2±1.59 b 

FeSO4 285.4±5.41 341.0±6.91 322.0±4.32 116.6±1.17 ab 

FeSO4+Üre 294.4±9.38 342.4±5.78 324.2±4.67 121.2±3.83 a 

Fe-EDDHA 281.4±6.85 338.2±6.89 313.6±3.25 120.8±1.66 a 

Fe-EDDHA+Üre 296.6±11.1 342.0±5.86 326.4±2.18 120.6±1.72 a 

%0.02 Nano-Fe 286.2±12.6 329.4±1.50 316.8±2.80 112.0±1.61 b 

%0.02 Nano-Fe+Üre 275.6±7.37 334.0±3.54 318.4±4.28 111.6±2.11 b 

%0.2 Nano-Fe 277.6±5.98 348.8±6.45 323.4±6.23 115.4±2.87 ab 

%0.2 Nano-Fe+Üre 280.8±9.85 336.2±4.68 316.6±2.93 113.2±3.18 b 

F değeri 0.88
öd.

 1.53
öd.

 1.57
öd.

 3.12** 

LSD değeri     -     -      - 6.74 

**: p<0.01; öd: önemli değil  
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Birinci yıl Fe uygulamaları öncesinde parsellerde ölçülen nispi klorofil miktarlarının 297-316 arasında değiştiği 

ve bu farkların istatistiksel açıdan önemsiz olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.8). 

2015-2016 üretim sezonunda ilk defa uygulanan üreli ve üresiz Fe’in, sapa kalkma başlangıcında belirlenen 

nispi klorofil kapsamına etkisi istatistiki açıdan önemli olmuştur (p<0.05). Kontrole oranla FeSO4, üreli ve 

üresiz Fe-EDDHA ile düşük ve yüksek konsantrasyonlu nano-Fe uygulamalarının aynı dönemde belirlenen 

nispi klorofil kapsamını önemli düzeyde artırdığı, üreli ve üresiz Fe uygulamaları arasında nispi klorofil 

kapsamı bakımından bir fark olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 4.8). 

İkinci defa uygulanan üreli ve üresiz Fe’in gebeleşme döneminde belirlenen nispi klorofil kapsamına etkisi 

istatistiki olarak önemli olmuştur (p<0.05). Üreli ve üresiz Fe uygulamalarının tamamı kontrole oranla 

buğdayın nispi klorofil kapsamını önemli düzeyde artırmıştır. Diğer taraftan, gebeleşme döneminde belirlenen 

nispi klorofil kapsamı değerlendirildiğinde, Fe kaynakları arasında yalnızca Fe-EDDHA+Ürenin üresiz haline 

göre nispi klorofil kapsamını önemli düzeyde azalttığı belirlenmiştir (Çizelge 4.8). 

İkinci yıl yaprak uygulamaları öncesinde parsellerde belirlenen sonuçlara göre nispi klorofil kapsamları 

arasındaki farkların önemsiz olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.9). 

Sapa kalkma başlangıcı ve gebeleşme dönemlerinde yapraktan uygulanan üreli ve üresiz Fe’in aynı dönemlerde 

belirlenen nispi klorofil kapsamları üzerine bir fark yaratmadığı belirlenmiştir (Çizelge 4.9). 

İkinci yıl başaklanma sonunda yapılan Fe uygulamalarının bu dönemde belirlenen nispi klorofil kapsamı 

üzerine etkisi önemli olmuştur (p<0.05). Çizelge 4.9 incelendiğinde, kontrole göre FeSO4+Üre ile üreli ve 

üresiz Fe-EDDHA uygulamalarının başaklanma sonundaki nispi klorofil kapsamları bakımından önemli artışlar 

sağladıkları tespit edilmiştir. Üreli ve üresiz Fe kaynakları karşılaştırıldığında, Fe ile birlikte uygulanan ürenin 

nispi klorofil kapsamı üzerine önemli bir etkide bulunmadığı belirlenmiştir. 

4.5 Aktif Demir, Toplam Demir ve Nispi Klorofil Kapsamları Arasındaki İlişkiler  

4.5.1 Buğday bitkisinin değişik aksamlarındaki aktif demir konsantrasyonu ile toplam demir 

konsantrasyonu arasındaki ilişki 

Birinci ve II. yıl Fe uygulamaları öncesinde alınan bitki örneklerinde belirlenen aktif Fe ve toplam Fe 

konsantrasyonları arasındaki ilişkinin önemsiz olduğu bulunmuştur. Demir uygulamaları ile dönemlerin 

tamamında (sapa kalkma başlangıcı, gebeleşme başaklanma sonu) ve değişik bitki aksamlarında (yaşlı yaprak, 

bayrak yaprak) aktif Fe ve toplam Fe konsantrasyonları arasında istatistiksel açıdan önemli bir ilişki 

saptanmıştır. Aktif Fe ve toplam Fe konsantrasyonları arasındaki ilişkinin düzeyi I. ve II. yıl sırasıyla sapa 

kalkma başlangıcında r: 0.687** ve r: 0.627**, gebeleşme dönemi yaşlı yaprak r: 0.865** ve r: 0.859**, 

gebeleşme dönemi bayrak yaprak r: 0.904** ve r: 0.806**, başaklanma sonu yaşlı yaprak r: 0.941** ve r: 

0.923**, başaklanma sonu bayrak yaprak r: 0.939** ve r: 0.897** düzeyinde önemli olmuştur. Demir 
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uygulamaları öncesinde aktif Fe ve toplam Fe konsantrasyonları arasında önemli bir ilişki belirlenmemişken, 

yapraktan Fe uygulama sayısı arttıkça her 2 bitki aksamında (yaşlı ve bayrak yaprak) da ilişkinin pozitif yönlü 

ve artış eğiliminde olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.10; Şekil 4.1 ve 4.2). 

 

Çizelge 4.10 Buğday bitkisi çeşitli aksamlarındaki aktif Fe-Toplam Fe, aktif Fe-nispi klorofil ile toplam 

Fe-nispi klorofil kapsamları arasındaki ilişki 

p<0.05; **: p<0.01; *: öd: önemli değil 

İlişki Kaynağı 
 

Yıl 

Uygulama 

Öncesi 

Sapa 

Kalkma 
Gebeleşme Dönemi Başaklanma Sonu 

Tüm 

Bitki 

Yaşlı 

Yaprak 

Yaşlı 

Yaprak 

Bayrak 

Yaprak 

Yaşlı 

Yaprak 

Bayrak 

Yaprak 

Aktif Fe-Toplam Fe 1 0.225 
öd

 0.687** 0.865** 0.904** 0.941** 0.939** 

Aktif Fe-Toplam Fe 2 0.214 
öd

 0.627** 0.859** 0.806** 0.923** 0.897** 

Aktif Fe-Nispi Klorofil 1 -0.232 
öd

 0.194 
öd

 0.306* 0.307* - - 

Aktif Fe-Nispi Klorofil 2 -0.009 
öd

 0.359* 0.335* 0.330* 0.511** 0.512** 

Toplam Fe-Nispi Klorofil 1 0.082 
öd

 0.194 
öd

 0.320* 0.302* - - 

Toplam Fe-Nispi Klorofil 2 0.093 
öd

 0.250 
öd

 0.324* 0.432** 0.428** 0.544** 
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Şekil 4.1 Birinci yıl (2015-2016 üretim sezonu) uygulama öncesi (A), sapa kalkma başlangıcında yaşlı 

yaprak (B), gebeleşme döneminde yaşlı yaprak (C) ve bayrak yaprak (D) ile başaklanma 

sonunda yaşlı yaprak (E) ve bayrak yapraktaki (F) aktif demir ve toplam demir ilişkisi  
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Şekil 4.2 İkinci yıl (2016-2017 üretim sezonu) uygulama öncesi (A), sapa kalkma başlangıcında yaşlı 

yaprak (B), gebeleşme döneminde yaşlı yaprak (C) ve bayrak yaprak (D) ile başaklanma 

sonunda yaşlı yaprak (E) ve bayrak yapraktaki (F) aktif demir ve toplam demir ilişkisi 
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4.5.2 Buğday bitkisinin değişik aksamlarındaki aktif demir konsantrasyonu ile nispi klorofil kapsamı 

arasındaki ilişki 

Bitkinin değişik aksamlarında ve farklı dönemlerinde belirlenen aktif Fe konsantrasyonu ile nispi klorofil 

kapsamı arasındaki ilişki Çizelge 4.10 ile Şekil 4.3 ve 4.4’te görülmektedir. Aktif Fe konsantrasyonu ve nispi 

klorofil kapsamı arasında Fe uygulamaları öncesinde her 2 yılda da hesaplanan ilişki önemsizken, I. yıl sapa 

kalkma başlangıcında aktif Fe konsantrasyonu ile nispi klorofil kapsamı arasındaki ilişkinin önemsiz olduğu 

bulunmuştur. II. yıl sapa kalkma başlangıcında aktif Fe ve nispi klorofil kapsamı arasında pozitif bir ilişki (r: 

0.359*) belirlenmiştir. Gebeleşme döneminde yaşlı yaprak aktif Fe konsantrasyonu ile nispi klorofil kapsamı 

bakımından I. ve II. yıl sırasıyla r: 0.306* ve r: 0.335* düzeyinde pozitif ilişki saptanmıştır. Demir 

uygulamalarına bağlı olarak gebeleşme döneminde alınan bayrak yaprak örneklerinde aktif Fe konsantrasyonu-

nispi klorofil kapsamı arasındaki ilişkinin (1. ve 2. yıl sırasıyla r: 0.307* ve r: 0.330*) anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir. İkinci yıl başaklanma sonunda aktif Fe konsantrasyonu ile nispi klorofil kapsamı arasında yaşlı 

yaprak (r: 0.511**) ve bayrak yapraklarda (r: 0.512**) pozitif ilişki belirlenmiştir. Sonuç olarak demir 

uygulamalarının sayısı arttıkça, uygulama öncesi önemsiz olan ilişki düzeyi her 2 yılda da pozitif yönlü ve artan 

bir ivme kazanmıştır. Bununla birlikte aktif Fe konsantrasyonu ve nispi klorofil kapsamı arasında belirlenen 

ilişki düzeyinin, aktif Fe ve toplam Fe konsantrasyonları arasındaki ilişki kadar güçlü olmadığı da saptanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

46 
 

-   

  

Şekil 4.3 Birinci yıl (2015-2016 üretim sezonu) uygulama öncesi (A), sapa kalkma başlangıcında yaşlı 

yaprak (B) ile gebeleşme döneminde yaşlı yaprak (C) ve bayrak yapraktaki (D) aktif demir ile 

nispi klorofil ilişkisi 
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Şekil 4.4 İkinci yıl (2016-2017 üretim sezonu) uygulama öncesi (A), sapa kalkma başlangıcında yaşlı 

yaprak (B), gebeleşme döneminde yaşlı yaprak (C) ve bayrak yaprak (D) ve başaklanma 

sonunda yaşlı yaprak (E) ve bayrak yapraktaki (F) aktif demir ile nispi klorofil ilişkisi
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4.5.3 Buğday bitkisinin değişik aksamlarındaki toplam demir konsantrasyonu ile nispi klorofil kapsamı 

arasındaki ilişki 

Buğday bitkisinin farklı gelişim dönemlerinde ve değişik aksamlarında belirlenen toplam Fe konsantrasyonu ile 

nispi klorofil kapsamı arasındaki ilişki Çizelge 4.10 ile Şekil 4.5 ve 4.6’da verilmiştir. Birinci ve II. yıl 

uygulama öncesi alınan tüm bitki örnekleri ile sapa kalkma başlangıcında alınan yaşlı yaprak örneklerinin 

toplam Fe konsantrasyonu ve nispi klorofil kapsamı arasında önemli bir ilişki belirlenememiştir. Gebeleşme 

döneminde yaşlı (I. ve II. yıl sırasıyla r: 0.320**, r: 0.324) ve bayrak yapraklarda (I. ve II. yıl sırasıyla r: 

0.302**, r: 0.432**) belirlenen toplam Fe konsantrasyonu ile nispi klorofil kapsamı arasında önemli düzeyde 

pozitif ilişki tespit edilmiştir. İkinci yıl başaklanma sonu yaşlı ve bayrak yapraklarda belirlenen toplam Fe 

konsantrasyonu ile nispi klorofil kapsamı arasındaki ilişkinin (yaşlı ve bayrak yaprak sırasıyla r: 0.428** ve r: 

0.544**) önemli olduğu saptanmıştır. Başlangıçta önemsiz olan toplam Fe konsantrasyonu ile nispi klorofil 

kapsamı arasındaki ilişkinin düzeyi, yapraktan uygulama sayısı arttıkça önemli düzeyde artmıştır. 

  

  

Şekil 4.5. Birinci yıl (2015-2016 üretim sezonu) uygulama öncesi (A), sapa kalkma başlangıcında yaşlı 

yaprak (B) ile gebeleşme döneminde yaşlı yaprak (C) ve bayrak yapraktaki (D) toplam demir 

ile nispi klorofil ilişkisi 
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Şekil 4.6. İkinci yıl (2016-2017 üretim sezonu) uygulama öncesi (A), sapa kalkma başlangıcında yaşlı 

yaprak (B), gebeleşme döneminde yaşlı yaprak (C) ve bayrak yaprak (D) ve başaklanma 

sonunda yaşlı yaprak (E) ve bayrak yapraktaki (F) toplam demir ile nispi klorofil ilişkisi
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4.6 Yapraktan Demir Uygulamalarının Buğdayın Toplam Azot Konsantrasyonuna Etkisi 

2015-2016 buğday üretim sezonunda yapraktan üreli ve üresiz uygulanan farklı Fe kaynaklarının buğdayın 

farklı aksamlarının toplam azot (N) konsantrasyonu ile tane protein oranına etkisi Çizelge 4.11’de verilmiştir. 

Dört ayrı örnekleme dönemi ve 8 farklı bitki aksamı değerlendirildiğinde, sadece başaklanma sonunda yaşlı 

yapraklarda belirlenen toplam N konsantrasyonu üzerine uygulanan üreli ve üresiz Fe’in etkisinin önemli 

olduğu bulunmuştur (p<0.05). Bu dönemde yaşlı yaprak toplam N konsantrasyonunun 8.65-10.55 g kg
-1

 

arasında değiştiği, FeSO4+Üre ve Fe-EDDHA uygulamaları ile kontrole göre toplam N konsantrasyonlarında 

önemli artışlar olduğu, üreli ve üresiz Fe kaynakları arasında ise toplam N konsantrasyonu bakımından bir 

farklılığın olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 4.11).  

İkinci yıl buğday bitkisine farklı kaynaklardan üreli ve üresiz olarak yapraktan uygulanan Fe’in, bitkinin çeşitli 

aksamlarındaki toplam N konsantrasyonu ile tane protein oranına etkisi Çizelge 4.12’de verilmiş olup, farklı 

dönemlerde alınan bitki aksamlarının toplam N konsantrasyonu üzerine yapılan yaprak uygulamalarının önemli 

bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. 
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Çizelge 4.11 Farklı gelişim dönemlerinde yapraktan uygulanan demirin buğdayın farklı aksamlarının toplam N konsantrasyonu (g kg
-1

) ve tane 

protein oranına (%) etkisi (2015-2016) 

*: p<0.05, öd: önemli değil 

Demir 

 Uygulamaları  

 

Uygulama 

Öncesi 

Sapa Kalkma 

Başlangıcı 
Gebeleşme Dönemi Başaklanma Sonu 

Tane Protein 

Oranı Tüm Bitki Yaşlı Yaprak Yaşlı Yaprak Bayrak Yaprak Yaşlı Yaprak Bayrak Yaprak Başak 

Kontrol 34.50±0.88 23.28±0.85 23.20±0.64 36.30±0.45   9.25±0.26 bc 14.52±0.35 17.24±0.37 14.09±0.11 

FeSO4 35.12±0.52 24.91±0.76 23.55±0.19 37.46±0.34   9.73±0.33 abc 16.58±1.02 17.72±0.23 14.12±0.15 

FeSO4+Üre 34.46±0.73 24.15±0.51 25.79±0.61 36.94±1.26 10.55±0.54 a 14.81±0.36 18.16±0.44 14.64±0.31 

Fe-EDDHA 35.12±1.08 25.07±0.53 24.42±0.23 38.40±0.57 10.49±0.60 a 15.13±1.01 17.56±0.47 14.76±0.36 

Fe-EDDHA+Üre 34.73±0.98 24.70±0.41 24.50±1.01 36.70±0.51 10.23±0.33 ab 15.18±1.37 18.32±0.31 14.62±0.31 

%0.02 nano-Fe 35.25±1.07 24.37±0.41 24.34±0.72 37.21±0.88   9.46±0.20 abc 14.03±0.43 17.19±0.30 14.33±0.37 

%0.02 nano-Fe+Üre 34.84±0.66 23.74±0.48 25.01±1.14 36.38±0.84  9.97±0.32 ab 13.71±0.89 17.44±0.38 14.36±0.19 

%0.2 nano-Fe 34.71±0.83 23.56±0.35 23.28±0.30 36.50±0.83  8.65±0.25 c 12.79±0.39 17.43±0.44 14.15±0.24 

%0.2 nano-Fe+Üre 35.17±0.62 24.16±0.97 24.39±1.05 36.46±0.50  9.83±0.32 abc 14.23±0.41 18.06±0.62 14.45±0.11 

F değeri 0.13
 öd.

 0.98
 öd.

 1.28
 öd.

 0.72
 öd.

 2.71* 1.88
 öd.

 1.02
 öd.

 1.01
 öd.

 

LSD değeri    -    -     -      - 1.07    -     -      - 
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Çizelge 4.12 Farklı gelişim dönemlerinde yapraktan uygulanan demirin buğdayın farklı aksamlarının toplam N konsantrasyonu (g kg
-1

) ve tane 

protein oranına (%) etkisi (2016-2017) 

öd: önemli değil 

 

 

 

Demir 

Uygulamaları 

Uygulama 

Öncesi 

Sapa Kalkma 

Başlangıcı 

Gebeleşme Dönemi 
 

Başaklanma Sonu 
Tane Protein 

Oranı Tüm Bitki Yaşlı Yaprak Yaşlı Yaprak Bayrak Yaprak Yaşlı Yaprak Bayrak Yaprak Başak 

Kontrol 35.96±0.72 21.81±0.74 31.18±0.77 41.52±0.74 8.58±0.31 16.10±1.25 18.38±0.24 14.69±0.41 

FeSO4 34.77±0.43 21.71±0.29 31.21±0.28 43.14±0.35 9.53±0.22 15.68±0.73 18.76±0.27 14.87±0.09 

FeSO4+Üre 35.30±0.35 21.20±0.60 32.07±0.40 43.03±0.19 9.99±0.17 17.35±1.18 19.47±0.37 14.97±0.28 

Fe-EDDHA 36.46±0.36 22.19±0.48 31.18±0.41 42.74±0.65 9.25±0.18 16.08±0.18 18.81±0.18 14.92±0.18 

Fe-EDDHA+Üre 35.18±0.62 21.75±0.78 31.36±0.33 41.63±0.12 9.74±0.22 16.48±0.93 18.63±0.49 14.57±0.14 

%0.02 nano-Fe 36.18±1.15 21.98±0.64 30.44±0.29 42.11±0.74 9.07±0.28 14.47±0.36 19.37±0.28 14.75±0.18 

%0.02 nano-Fe+Üre 36.94±1.06 21.46±0.51 31.89±1.06 41.87±0.44 9.63±0.68 16.63±2.04 19.27±0.44 15.29±0.34 

%0.2 nano-Fe 35.10±0.57 21.13±0.22 30.83±0.38 42.04±0.25 9.15±0.58 16.57±1.60 18.51±0.08 14.21±0.34 

%0.2 nano-Fe+Üre 36.56±1.05 21.91±0.45 32.40±0.43 41.54±0.51 10.06±0.19 16.40±0.89 19.59±0.20 15.75±0.27 

F değeri 0.93
 öd.

 0.41
 öd.

 1.32
 öd.

 1.64
 öd.

 1.77
 öd.

 0.47
 öd.

 2.16
 öd.

 1.23
 öd.

 

LSD değeri    -    -    -    -    -    -    - - 
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4.7 Yapraktan Demir Uygulamalarının Buğdayın Fosfor Konsantrasyonuna Etkisi 

Buğdaya farklı gelişim evrelerinde yapraktan uygulanan üreli ve üresiz Fe’in bitkinin çeşitli aksamlarındaki 

fosfor (P) konsantrasyonlarına etkisi ilk yıl için Çizelge 4.13’de, II. yıl için Çizelge 4.14’te verilmiştir. 

Birinci yıl yaprak Fe uygulamaları öncesinde alınan örneklerin P konsantrasyonları arasındaki farkların 

istatistiki açıdan önemsiz olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.13; p>0.05). 

Birinci yılda (2015-2016 üretim sezonu) buğdaya ilk defa yapraktan uygulanan farklı Fe kaynakları ile sapa 

kalkma başlangıcında alınan yaşlı yaprak örneklerinin P konsantrasyonlarında meydana gelen değişimin 

önemsiz olduğu saptanmıştır. Aynı şekilde gebeleşme dönemi yaşlı yaprak P konsantrasyonları üzerine 

uygulamaların etkisi önemsiz olurken, aynı dönemde örnekleme yapılan bayrak yaprak P konsantrasyonu 

üzerine 2. defa yapraktan uygulanan üreli ve üresiz Fe önemli etkide bulunmuştur (p<0.05). Yüksek 

konsantrasyonlu nano-Fe+Üre dışındaki uygulamalar P konsantrasyonu bakımından kontrolle aynı sınıfta yer 

alırken, üreli ve üresiz FeSO4 ve Fe-EDDHA ile yüksek konsantrasyonlu nano Fe uygulamalarının arasında bir 

farkın olmadığı saptanmıştır (Çizelge 4.13). 

 

Birinci yıl başaklanma sonunda 3. defa uygulanan üreli ve üresiz Fe’in yaşlı yaprak P konsantrasyonunda 

meydana getirdiği farkların önemli olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Yaşlı yaprak P konsantrasyonu 

bakımından uygulamalar değerlendirildiğinde, en yüksek değere Fe-EDDHA (0.41 g kg
-1

) ile ulaşıldığı, bunu 

sırasıyla FeSO4 (0.35 g kg
-1

), kontrol (0.34 g kg
-1

) ve düşük konsantrasyonlu nano-Fe (0.32 g kg
-1

) 

uygulamalarının takip ettiği, adı geçen bu uygulamalar arasında ise istatistiksel bir farkın olmadığı saptanmıştır. 

Başaklanma sonunda üre ile birlikte uygulanan Fe kaynaklarından sadece Fe-EDDHA, üresiz uygulamasına 

göre aynı dönemde belirlenen yaşlı yaprak P konsantrasyonunu önemli oranda azaltmıştır. İlk yıl 3. yaprak 

uygulaması sonrasında alınan bayrak yaprak örneklerinin P konsantrasyonu üzerine Fe uygulamalarının 

herhangi bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte 3. defa uygulanan yaprak gübreleri sonrasında 

aynı dönemde belirlenen başak P konsantrasyonunda kontrole göre meydana gelen değişimin, Fe-EDDHA ile 

üreli ve üresiz FeSO4 için önemli olduğu belirlenmiştir. Dördüncü örnekleme döneminde alınan başaklarda 

yapılan P analizi sonucunda Fe-EDDHA ile birlikte uygulanan üre ile başak P konsantrasyonunun Fe-EDDHA 

uygulamasına göre önemli oranda azaldığı saptanmıştır (Çizelge 4.13). 
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Çizelge 4.13 Farklı gelişim dönemlerinde yapraktan uygulanan demirin buğdayın farklı aksamlarının P konsantrasyonuna (g kg
-1

) etkisi (2015-2016) 

 

Demir  

Uygulamaları  

Uygulama 

Öncesi 

Sapa Kalkma 

Başlangıcı 
Gebeleşme Dönemi Başaklanma Sonu Hasat 

Tüm Bitki Yaşlı Yaprak Yaşlı Yaprak Bayrak Yaprak Yaşlı Yaprak 
Bayrak 

Yaprak 
Başak Tane 

Kontrol 1.94±0.11 1.81±0.06 0.94±0.02 1.99±0.03 a 0.34±0.02 abc 0.55±0.02 1.72±0.01 c 2.31±0.07 

FeSO4 2.04±0.07 1.83±0.07 0.99±0.02 2.02±0.07 a 0.35±0.03 ab 0.69±0.08 1.94±0.06 ab 2.38±0.02 

FeSO4+Üre 1.79±0.05 1.78±0.08 1.01±0.07 2.01±0.10 a 0.28±0.04 bc 0.55±0.03 1.90±0.06 ab 2.26±0.08 

Fe-EDDHA 1.91±0.09 1.93±0.06 1.00±0.05 2.05±0.11 a 0.41±0.04 a 0.56±0.02 1.96±0.05 a 2.37±0.07 

Fe-EDDHA+Üre 1.96±0.07 1.89±0.07 0.96±0.05 1.92±0.09 ab 0.28±0.02 bc 0.62±0.08 1.79±0.05 bc 2.37±0.10 

%0.02 nano-Fe 1.97±0.04 1.83±0.09 0.97±0.03 1.84±0.06 ab 0.32±0.02 abc 0.55±0.03 1.80±0.01 bc 2.25±0.04 

%0.02 nano-Fe+Üre 1.89±0.05 1.76±0.18 0.93±0.05 1.83±0.06 ab 0.26±0.05 bc 0.51±0.06 1.73±0.07 c 2.30±0.05 

%0.2 nano-Fe 1.75±0.05 1.67±0.10 0.82±0.02 2.04±0.07 a 0.24±0.02 c 0.44±0.03 1.74±0.05 c 2.23±0.07 

%0.2 nano-Fe+Üre 1.99±0.02 1.80±0.11 0.95±0.07 1.69±0.05 b 0.27±0.03 bc 0.54±0.05 1.85±0.03 abc 2.36±0.05 

F değeri 1.99
öd.

 0.59
öd.

 1.49
öd.

 2.76* 2.73* 2.06
öd.

 3.30** 0.81
öd.

 

LSD değeri -       -        - 0.22 0.09       -         0.14    - 

*: p<0.05; **: p<0.01; öd: önemli değil 
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İlk yıl farklı dönemlerde toplamda 3 defa yapraklara uygulanan üreli ve üresiz demirin hasat edilen buğday 

tanesinde belirlenen P konsantrasyonu üzerine önemli bir etki oluşturmadığı tespit edilmiştir (Çizelge 4.13; 

p>0.05). 

II. yıl Fe uygulamaları öncesinde alınan yaprak örneklerinin P konsantrasyonları arasında önemli bir farklılığın 

olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 4.14; p>0.05).  

Sapa kalkma başlangıcında belirlenen yaşlı yaprak P konsantrasyonu üzerine, II. yıl ilk kez uygulanan üreli ve 

üresiz Fe’in etkisinin önemli olduğu bulunmuştur (p<0.05). II. örnekleme döneminde kontrol uygulamasının 

FeSO4 ve yüksek konsantrasyonlu nano-Fe uygulamalarına göre daha yüksek yaşlı yaprak P konsantrasyonu 

sahip olduğu belirlenmiştir. Aynı dönemde demir kaynakları üreli koşulları ile karşılaştırıldığında ise, yalnızca 

yüksek konsantrasyonlu nano-Fe uygulaması yaşlı yaprak P konsantrasyonunu önemli oranda azaltmıştır. 

İkinci yıl başaklanma öncesinde yapraktan uygulanan üreli ve üresiz Fe’den yaklaşık 2 hafta sonra alınan yaşlı 

ve bayrak yaprak örneklerinde belirlenen P konsantrasyonları arasında uygulamalardan kaynaklanan bir 

farklılığın olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 4.14). 

Başaklanma sonunda alınan yaşlı yaprak örneklerinin P konsantrasyonu üzerine III. defa uygulanan üreli ve 

üresiz Fe’in anlamlı farklar yarattığı ve Fe uygulamaları ile kontrol arasında yaşlı yaprak P konsantrasyonu 

bakımından istatistiksel anlamda bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Yaşlı yaprak P konsantrasyonu 

bakımından Fe kaynakları üreli koşulları ile karşılaştırıldığında, yalnızca FeSO4 uygulaması ile önemli bir 

düşüşün yaşandığı saptanmıştır. Aynı dönemde Fe uygulamaları sonrasında alınan bayrak yaprak ve başak 

örneklerinde yapılan P analizi sonucunda elde edilen değerler arasında istatistiksel anlamda önemli farkların 

olmadığı belirlenmiştir. 

İkinci yıl farklı dönemlerde (sapa kalkma başlangıcı, gebeleşme ve başaklanma sonu) yapraktan uygulanan 

üreli ve üresiz Fe ile buğday tanesi P konsantrasyonunun 2.32-2.50 g kg
-1 arasında değiştiği ve bu değişimin 

önemli olmadığı tespit edilmiştir.  
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Çizelge 4.14 Farklı gelişim dönemlerinde yapraktan uygulanan demirin buğdayın farklı aksamlarının P konsantrasyonuna (g kg
-1

) etkisi (2016-2017) 

*: p<0.05; **: p<0.01; öd: önemli değil 

 

 

 

Demir  

Uygulamaları 

Uygulama 

Öncesi 

Sapa Kalkma 

Başlangıcı 
Gebeleşme Dönemi Başaklanma Sonu Hasat 

Tüm Bitki Yaşlı Yaprak 
Yaşlı Yaprak Bayrak 

Yaprak 
Yaşlı Yaprak Bayrak Yaprak Başak Tane 

Kontrol 2.65±0.11 1.79±0.05 ab 1.40±0.05 2.24±0.08 0.33±0.02 abc 0.76±0.10 1.95±0.06 2.38±0.08 

FeSO4 2.68±0.11 1.57±0.05 c 1.42±0.05 2.14±0.02 0.30±0.02 c 0.63±0.04 1.93±0.03 2.42±0.03 

FeSO4+Üre 2.64±0.10 1.64±0.07 bc 1.45±0.06 2.34±0.14 0.40±0.03 a 0.62±0.02 2.02±0.05 2.38±0.03 

Fe-EDDHA 2.68±0.05 1.64±0.05 bc 1.38±0.07 2.25±0.07 0.31±0.02 bc 0.58±0.02 2.00±0.12 2.40±0.04 

Fe-EDDHA+Üre 2.63±0.05 1.65±0.06 bc 1.38±0.04 2.07±0.05 0.39±0.03 ab 0.58±0.07 1.99±0.06 2.24±0.05 

%0.02 nano-Fe 2.48±0.05 1.64±0.04 bc 1.23±0.05 2.05±0.18 0.36±0.02 abc 0.55±0.01 2.02±0.06 2.50±0.05 

%0.02 nano-Fe+Üre 2.81±0.11 1.74±0.08 abc 1.40±0.03 2.15±0.11 0.37±0.04 abc 0.67±0.10 2.05±0.07 2.36±0.09 

%0.2 nano-Fe 2.64±0.06 1.57±0.03 c 1.40±0.04 2.13±0.05 0.39±0.02 ab 0.77±0.03 2.02±0.06 2.32±0.04 

%0.2 nano-Fe+Üre 2.68±0.07 1.86±0.06 a 1.50±0.05 2.07±0.08 0.40±0.03 a 0.60±0.04 1.97±0.05 2.45±0.06 

F değeri 1.08
öd.

 3.04** 2.09
öd.

 0.91
öd.

 2.25* 1.80
öd.

 0.34
öd.

 1.87
öd.

 

LSD değeri -  0.16        -         - 0.07 - - - 
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4.8 Yapraktan Demir Uygulamalarının Buğdayın Potasyum Konsantrasyonuna Etkisi 

Demir uygulamalarının farklı bitki aksamlarının potasyum (K) konsantrasyonlarına etkisi ilk yıl için Çizelge 

4.15’te ve II. yıl için Çizelge 4.16’da verilmiştir. 

İlk yıl yaprak uygulamaları öncesinde alınan bitki örneklerinde K konsantrasyonlarının 29.90-33.94 g kg
-1

 

arasında değişim gösterdiği ve K konsantrasyonlarında meydana gelen bu farkların istatistiki açıdan önemsiz 

olduğu bulunmuştur (Çizelge 4.15; p>0.05). 

Sapa kalkma başlangıcında buğday bitkisinin bayrak yaprakları henüz oluşmadığı için yaşlı yaprak örneklemesi 

yapılarak K konsantrasyonu belirlenmiş olup, I. yıl sapa kalkma başlangıcında yapraktan uygulanan üreli ve 

üresiz Fe’in K konsantrasyonuna etkisi önemsiz olmuştur. 

Birinci yıl gebeleşme döneminde uygulanan üreli ve üresiz Fe’in aynı dönemde örnekleme yapılan yaşlı ve 

bayrak yaprak K konsantrasyonunda meydana getirdiği farklar istatistiki açıdan önemli olmuştur (p<0.05). 

Yapraklara 2. defa uygulanan FeSO4+Üre, düşük konsantrasyonlu nano-Fe+Üre ve yüksek konsantrasyonlu 

nano-Fe, uygulama sonrasında alınan yaşlı yaprak örneklerinde belirlenen K konsantrasyonlarını kontrole göre 

önemli oranda düşürmüştür. Aynı dönemde belirlenen yaşlı yaprak K konsantrasyonları bakımından FeSO4 ve 

Fe-EDDHA uygulamaları ile üreli koşullarına oranla önemli düzeyde yüksek K konsantrasyonu belirlenmiştir. 

Uygulanan Fe kaynaklarından sadece FeSO4+Üre’nin gebeleşme dönemi bayrak yaprak K konsantrasyonunda 

kontrole göre önemli bir artış sağladığı, üreli ve üresiz Fe uygulamalarına bağlı olarak bayrak yaprak K 

konsantrasyonlarında meydana gelen değişimin önemsiz olduğu belirlenmiştir.  

Başaklanma sonunda yapraktan üreli ve üresiz Fe uygulamaları sonrasında alınan yaşlı yaprak ve başak K 

konsantrasyonları üzerine uygulamaların etkisi istatistiki açıdan önemsiz olurken, aynı dönemde alınan bayrak 

yaprak örnekleri K konsantrasyonlarında Fe uygulamalarına bağlı olarak ortaya çıkan farkların anlamlı olduğu 

tespit edilmiştir. Başaklanma sonunda 3. defa uygulanan yüksek konsantrasyonlu nano demir sonrasında alınan 

bayrak yaprak örneklerinde belirlenen K konsantrasyonu kontrole göre önemli düzeyde düşük bulunmuştur. 

Bayrak yaprak K konsantrasyonu bakımından FeSO4 (13.28 g kg
-1

) ve kontrol (11.73g kg
-1

) arasında istatistiki 

anlamda bir farkın olmadığı, FeSO4 uygulaması sonucunda bulunan K konsantrasyonlarının diğerlerine göre 

önemli oranda yüksek olduğu saptanmıştır. 

Tane K konsantrasyonu üzerine birinci yıl farklı dönemlerde (sapa kalkma başlangıcı, gebeleşme ve 

başaklanma sonu) uygulanan üreli ve üresiz Fe’in bir farklılık yaratmadığı belirlenmiştir.  
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Çizelge 4.15 Farklı gelişim dönemlerinde yapraktan uygulanan demirin buğdayın farklı aksamlarının K konsantrasyonuna (g kg
-1

) etkisi (2015-2016) 

 
 

Demir  

Uygulamaları 

Uygulama 

Öncesi 

Sapa Kalkma 

Başlangıcı 
Gebeleşme Dönemi Başaklanma Sonu Hasat 

Tüm Bitki Yaşlı Yaprak Yaşlı Yaprak Bayrak Yaprak Yaşlı Yaprak Bayrak Yaprak Başak Tane 

Kontrol 31.60±1.20 28.07±0.65 25.63±0.23 abc 14.70±0.29 bc 12.87±0.47 11.73±0.23 ab 3.71±0.08 3.28±0.05 

FeSO4 33.30±0.74 28.89±0.63 27.34±0.74 a 15.58±0.56 ab 14.60±0.58 13.28±0.15 a 3.91±0.05 3.28±0.08 

FeSO4+Üre 31.62±0.86 27.66±1.01 22.12±0.87 d 16.46±0.79 a 12.98±1.67 10.18±0.57 bc 3.95±0.09 3.30±0.07 

Fe-EDDHA 33.94±0.90 29.16±1.14 26.94±0.76 ab 13.77±0.45 c 14.30±0.61 11.43±0.55 b 3.97±0.05 3.23±0.08 

Fe-EDDHA+Üre 32.41±0.84 28.55±0.90 23.39±0.61 cd 14.00±0.47 bc 14.12±1.07 10.55±0.60 bc 3.74±0.07 3.41±0.08 

%0.02 nano-Fe 32.04±1.46 27.89±0.94 23.98±1.03 cd 14.19±0.35 bc 13.30±0.53 10.70±0.62 bc 3.77±0.14 3.28±0.07 

%0.02 nano-Fe+Üre 30.53±0.65 25.35±0.74 22.10±0.99 d 13.69±0.45 c 12.84±1.08 10.82±0.85 bc 3.87±0.16 3.46±0.05 

%0.2 nano-Fe 29.90±0.30 26.23±1.58 22.42±1.13 d 14.12±0.38 bc 12.78±0.94   9.28±0.70 c 3.66±0.04 3.25±0.08 

%0.2 nano-Fe+Üre 33.05±0.75 27.40±0.60 24.30±1.50 bcd 14.97±0.57 abc 14.23±1.01 10.89±0.59 bc 3.78±0.08 3.44±0.08 

F değeri 2.05
öd.

 1.66
öd.

 4.56**     3.44** 0.64
öd.

 3.69** 1.37
öd.

 1.40
öd.

 

LSD değeri -        - 2.68      1.43          - 1.66          -          - 

**: p<0.01; öd: önemli değil 
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İkinci yıl uygulamalar öncesinde parsellerden alınan örneklerin K konsantrasyonları arasında meydana gelen 

değişimlerin istatistiki açıdan önemsiz olduğu, bir başka ifade ile parsellerden alınan bitki örneklerinin K 

konsantrasyonu bakımından homojen olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.16; p>0.05). 

Buğday bitkisinden 2016-2017 üretim sezonu 2. örnekleme döneminde alınan yaşlı yaprak örneklerinde 

belirlenen K konsantrasyonlarının 19.91-22.44 g kg
-1 

arasında değişim gösterdiği ve II. yıl sapa kalkma 

başlangıcında yapraktan uygulanan üreli ve üresiz Fe’in etkisinin önemsiz olduğu belirlenmiştir. 

Gebeleşme döneminde örneklenen yaşlı yapraklarda yapılan K analizi sonucunda yapraktan 2. defa uygulanan 

üreli ve üresiz Fe’in etkisinin önemli olduğu bulunmuş, bayrak yaprak K konsantrasyonu üzerine ise Fe 

uygulamalarının önemli bir etki yaratmadığı belirlenmiştir. İkinci defa yapılan FeSO4+Üre uygulaması ile yaşlı 

yaprak K konsantrasyonu en yüksek düzeye (26.22 g kg
-1

) ulaşırken, düşük konsantrasyonlu nano-Fe (21.58 g 

kg
-1

) en düşük K konsantrasyonu veren uygulama olmuştur. Yaşlı yaprak K konsantrasyonu bakımından üreli 

ve üresiz Fe kaynakları karşılaştırıldığında, FeSO4+Üre ve düşük konsantrasyonlu nano-Fe+Üre uygulamaları 

sonucunda belirlenen değerlerin üresiz uygulamalarına oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Başaklanma sonunda 3. defa yapılan Fe uygulamalarının aynı dönemde bitkinin çeşitli aksamlarında (yaşlı 

yaprak, bayrak yaprak ve başak) belirlenen K konsantrasyonları üzerine etkisinin önemsiz olduğu saptanmıştır.  

İkinci yıl farklı dönemlerde yapraktan uygulanan üreli ve üresiz Fe’in buğday tanesi K konsantrasyonunda 

meydana getirdiği farklılıkların önemsiz olduğu tespit edilmiştir. 
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Çizelge 4.16 Farklı gelişim dönemlerinde yapraktan uygulanan demirin buğdayın farklı aksamlarının K konsantrasyonuna (g kg
-1

) etkisi (2016-2017) 

 

 

Demir 

Uygulamaları 

Uygulama 

Öncesi 

Sapa Kalkma 

Başlangıcı 
         Gebeleşme Dönemi Başaklanma Sonu Hasat 

Tüm Bitki Yaşlı Yaprak Yaşlı Yaprak 
Bayrak 

Yaprak 
Yaşlı Yaprak 

Bayrak 

Yaprak 
Başak Tane 

Kontrol 36.44±1.18 22.42±0.91 23.83±0.27 b 14.47±0.72 10.25±0.59 9.45±0.48 5.36±0.15 3.78±0.05 

FeSO4 37.61±1.33 20.64±0.55 24.28±0.56 b 15.75±0.43 11.72±0.74 9.33±0.29 5.28±0.08 3.75±0.07 

FeSO4+Üre 36.79±0.77 22.44±1.14 26.22±0.66 a 16.74±0.99 11.81±0.93 9.69±0.40 5.42±0.24 3.70±0.03 

Fe-EDDHA 38.82±0.63 21.63±0.56 23.69±0.35 b 14.00±0.44 10.11±0.41 8.60±0.18 5.59±0.20 3.67±0.09 

Fe-EDDHA+Üre 36.51±0.94 20.55±0.58 24.51±0.22 b 15.07±0.30 11.44±1.22 8.78±0.31 5.65±0.25 3.66±0.06 

%0.02 nano-Fe 35.04±0.57 19.91±0.23 21.58±0.45 c 15.09±0.27 9.30±0.42 8.76±0.28 5.37±0.24 3.73±0.11 

%0.02 nano-Fe+Üre 38.04±1.22 21.29±1.01 23.93±0.55 b 13.84±0.46 10.53±1.12 9.19±0.44 5.42±0.08 3.69±0.17 

%0.2 nano-Fe 36.42±0.68 20.71±0.94 24.25±0.28 b 15.20±0.24 12.15±0.54 9.54±0.41 5.60±0.24 3.84±0.09 

%0.2 nano-Fe+Üre 36.39±0.75 21.43±1.13 23.39±0.31 b 14.87±0.80 13.21±1.48 9.47±0.55 5.55±0.14 3.79±0.07 

F değeri 1.40
öd.

 1.05
öd.

 7.82** 1.55
öd.

 1.11
öd.

 1.04
öd.

 0.46
öd.

 0.47
öd.

 

LSD değeri -        -      1.24 - - - - - 

**: p<0.01; öd: önemli değil 
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4.9 Yapraktan Demir Uygulamalarının Buğdayın Kalsiyum Konsantrasyonuna Etkisi 

Birinci ve II. yıl 3 farklı dönemde yapraktan uygulanan çeşitli Fe kaynaklarına bağlı olarak buğday bitkisinin 

değişik aksamlarında belirlenen kalsiyum (Ca) konsantrasyonları sırasıyla Çizelge 4.17 ve 4.18’de verilmiştir. 

Birinci yıl gübre uygulamaları öncesinde alınan bitki örneklerinden elde edilen Ca sonuçları incelendiğinde, 

meydana gelen farklılıkların önemsiz olduğu bulunmuştur (Çizelge 4.17; p>0.05). 

Sapa kalkma başlangıcında uygulanan Fe kaynaklarının, bu dönemde alınan yaşlı yaprak örneklerindeki Ca 

konsantrasyonuna etkisinin istatistiki açıdan önemli olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Uygulamalar sonrasında 

alınan yaşlı yaprak örneklerinde belirlenen Ca konsantrasyonunun FeSO4 uygulamasında (4.21 g kg
-1

) en 

yüksek düzeye ulaştığı belirlenmiştir. Üreli ve üresiz Fe kaynakları yaşlı yaprak Ca konsantrasyonları 

bakımından karşılaştırıldığında uygulanan üre ile birlikte değerlerin azaldığı ve bu azalışın FeSO4 ile düşük 

konsantrasyonlu nano-Fe uygulamaları için önemli olduğu tespit edilmiştir.  

Birinci yıl gebeleşme döneminde 2. defa uygulanan Fe’li gübrelerden yaklaşık 2 hafta sonra yapılan 

örneklemelerde elde edilen sonuçlar incelendiğinde,  yaşlı ve bayrak yaprak Ca konsantrasyonları üzerine Fe 

uygulamalarının etkisi önemli olmuştur. Kontrolle karşılaştırıldığında, FeSO4 ve düşük konsantrasyonlu nano-

Fe uygulamaları sonrasında belirlenen yaşlı yaprak Ca konsantrasyonu önemli oranda yüksek bulunmuştur. 

Demir kaynakları üreli uygulamaları ile yaşlı yaprak Ca konsantrasyonları açısından karşılaştırıldığında ise 

sadece FeSO4 ile elde edilen sonucun önemli oranda yüksek olduğu bulunmuştur. Gebeleşme döneminde alınan 

bayrak yaprak örnekleri değerlendirildiğinde, FeSO4+Üre ile en yüksek Ca konsantrasyonuna (12.04 g kg
-1

) 

ulaşıldığı ve uygulanan Fe kaynakları arasında yalnızca FeSO4’ın kontrolle aynı sınıfta yer aldığı belirlenmiştir.  

Başaklanma sonunda 3. kez yapılan demirli gübreleme sonrasında alınan yaşlı yaprak, bayrak yaprak ve başak 

Ca konsantrasyonlarında uygulamalara bağlı olarak meydana gelen farkların önemli olduğu bulunmuştur 

(p<0.05). Uygulanan Fe-EDDHA+Üre sonucunda yaşlı yaprak Ca konsantrasyonu kontrole göre önemli oranda 

düşerken, diğer uygulamalar kontrolle aynı sınıfta yer almıştır. Bu dönemde FeSO4 ve Fe-EDDHA 

uygulamalarında belirlenen yaşlı yaprak Ca konsantrasyonu bu uygulamaların üreli olanlarına göre daha yüksek 

olmuştur. Başaklanma sonunda belirlenen bayrak yaprak Ca konsantrasyonları bakımından Fe kaynakları 

incelendiğinde, FeSO4+Üre ve yüksek konsantrasyonlu nano-Fe+Üre dışındaki Fe kaynaklarının kontrolle 

arasında bir fark olmadığı belirlenmiştir. Düşük ve yüksek konsantrasyonlu nano-Fe+Üre uygulamaları 

sonrasında tespit edilen bayrak yaprak Ca konsantrasyonunun, üresiz uygulamalarından elde edilen sonuçlara 

göre önemli oranda düşük olduğu bulunmuştur. Birinci yıl son kez üre ile birlikte uygulanan Fe kaynaklarının 

tamamı başak Ca konsantrasyonunu kontrole göre önemli düzeyde artırırken, üreli ve üresiz Fe kaynakları 

karşılaştırıldığında sadece Fe-EDDHA+Üre’nin başak Ca konsantrasyonu bakımından önemli bir fark 

yaratmadığı belirlenmiştir.  
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Çizelge 4.17 Farklı gelişim dönemlerinde yapraktan uygulanan demirin buğdayın farklı aksamlarının Ca konsantrasyonuna (g kg
-1

) etkisi (2015-

2016) 

**: p<0.01; öd: önemli değil 

 

 

 

Demir  

Uygulamaları  

Uygulama 

Öncesi 

Sapa Kalkma 

Başlangıcı 
Gebeleşme Dönemi Başaklanma Sonu Hasat 

Tüm Bitki Yaşlı Yaprak Yaşlı Yaprak 
Bayrak 

Yaprak 
Yaşlı Yaprak 

Bayrak 

Yaprak 
Başak Tane 

Kontrol 5.94±0.10 3.87±0.03 b   9.90±0.32 bc    9.62±0.11 f 10.64±0.13 ab 11.48±0.18 ab 0.50±0.01 cd 0.38±0.01 b 

FeSO4 5.95±0.15 4.21±0.06 a 11.12±0.30 a 10.12±0.21 ef 11.01±0.40 a 11.00±0.35 bc 0.49±0.02 d 0.35±0.01 b 

FeSO4+Üre 5.73±0.10 3.70±0.20 bc   9.03±0.28 c 12.04±0.12 a   9.76±0.12 bc 10.52±0.40 c 0.62±0.02 a 0.45±0.01 a 

Fe-EDDHA 5.93±0.06 3.74±0.05 bc   9.38±0.34 bc 10.31±0.15 de 10.44±0.17 ab 11.70±0.15 ab 0.55±0.03 bc 0.34±0.02 b 

Fe-EDDHA+Üre 5.94±0.20 3.62±0.03 bc   9.23±0.14 bc 10.90±0.31 bcd   9.49±0.24 c 11.81±0.15 ab 0.59±0.03 ab 0.44±0.01 a 

%0.02 nano-Fe 6.20±0.11 3.84±0.10 b 11.08±0.67 a 11.12±0.14 bc 10.15±0.43 abc 12.13±0.31 a 0.46±0.01 d 0.34±0.02 b 

%0.02 nano-Fe+Üre 5.84±0.07 3.20±0.06 d 10.32±0.44 ab 10.51±0.12 cde 10.63±0.22 ab 10.93±0.33 bc 0.61±0.03 a 0.46±0.01 a 

%0.2 nano-Fe 5.83±0.15 3.71±0.12 bc 10.28±0.29 ab 11.48±0.30 ab 10.92±0.49 a 11.40±0.31 ab 0.50±0.01 cd 0.38±0.02 b 

%0.2 nano-Fe+Üre 5.83±0.15 3.52±0.08 c 10.21±0.22 ab 11.00±0.19 bc 10.98±0.26 a 10.30±0.23 c 0.59±0.01 ab 0.48±0.02 a 

F değeri 1.08
öd.

 8.33** 4.36** 13.82** 3.29** 4.79** 10.86** 14.70** 

LSD değeri - 0.27        1.03 0.57 0.86 0.80  0.05          0.04 
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Birinci yıl farklı dönemlerde (sapa kalkma başlangıcı, gebeleşme ve başaklanma sonu) üre ile birlikte 

uygulanan Fe kaynaklarının tamamı tane Ca konsantrasyonunu kontrole ve üresiz uygulamalarına göre önemli 

düzeyde artırmıştır (Çizelge 4.17). 

 

İkinci yıl yaprak uygulamaları öncesinde parsellerden alınan örneklerde belirlenen Ca konsantrasyonu 

arasındaki farklar önemsiz olmuştur. Bir başka ifade ile uygulama öncesi parsellerdeki bitkilerin Ca 

konsantrasyonu bakımından 1. yıldaki gibi homojen olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 4.18; p>0.05). 

İkinci yıl sapa kalkma başlangıcında ilk defa yapılan Fe’li gübrelemeden sonra alınan yaşlı yaprak örneklerinde 

Ca konsantrasyonunun 4.62-5.90 g kg
-1 

arasında değiştiği fakat bu değişimin önemli olmadığı belirlenmiştir.  

Gebeleşme dönemi yaşlı yaprak Ca konsantrasyonunda meydana gelen farklılıklar üzerine yapraktan uygulanan 

üreli ve üresiz Fe önemli etkide bulunurken, bayrak yapraklarda meydana gelen değişimin önemsiz olduğu 

tespit edilmiştir. Kontrol ile Fe kaynakları yaşlı yaprak Ca konsantrasyonları açısından aynı sınıfta yer alırken, 

Fe kaynakları üreli uygulamaları ile karşılaştırıldığında yalnızca FeSO4 uygulamasında yaşlı yaprak Ca 

konsantrasyonunun önemli oranda düşük olduğu bulunmuştur. 

İkinci yıl başaklanma sonunda 3. kez yapılan Fe uygulamaları sonrasında alınan farklı bitki aksamlarında 

belirlenen Ca konsantrasyonları üzerine uygulamaların etkisi yaşlı yapraklar açısından önemsiz olurken, bayrak 

yaprak ve başak Ca konsantrasyonu üzerine önemli olmuştur. Bayrak yaprak Ca konsantrasyonu bakımından 

FeSO4+Üre, üreli ve üresiz düşük konsantrasyonlu nano Fe ile yüksek konsantrasyonlu nano Fe+Üre 

uygulamaları ile elde edilen sonuçlar kontrolden daha yüksek bulunmuştur.  

Üre ile birlikte uygulanan FeSO4 ve yüksek konsantrasyonlu nano-Fe, üresiz uygulamalarına oranla başaklanma 

sonunda belirlenen bayrak yaprak Ca konsantrasyonunu önemli düzeyde artırmıştır. Demir uygulamalarının 

tamamı ile kontrole göre başak Ca konsantrasyonunun arttığı fakat bu artışın sadece Fe-EDDHA+Üre ve yüksek 

konsantrasyonlu nano-Fe için önemli olduğu belirlenmiştir. Üreli ve üresiz uygulanan Fe kaynakları sonrasında 

belirlenen başak Ca konsantrasyonları arasında bir farklılık tespit edilememiştir. 

Tane Ca konsantrasyonu bakımından 2. yıl yapılan yaprak uygulamalarının önemli bir etkisinin olmadığı 

saptanmıştır. 
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 Çizelge 4.18 Farklı gelişim dönemlerinde yapraktan uygulanan demirin buğdayın farklı aksamlarının Ca konsantrasyonuna (g kg
-1

) etkisi (2016-

2017) 

*: p<0.05; **: p<0.01; öd: önemli değil 

 

Demir 

Uygulamaları 

Uygulama 

Öncesi 

Sapa Kalkma 

Başlangıcı 
Gebeleşme Dönemi Başaklanma Sonu Hasat 

Tüm Bitki Yaşlı Yaprak Yaşlı Yaprak Bayrak 

 Yaprak 

Yaşlı Yaprak Bayrak  

Yaprak 
Başak Tane 

Kontrol 9.44±0.25 5.41±0.41 15.00±0.59 abc 10.18±0.27 11.71±0.62 14.06±0.32 c 0.73±0.02 c 0.43±0.02 

FeSO4 9.82±0.65 4.62±0.05 13.94±0.45 c 10.42±0.24 10.86±0.27 14.08±0.18 c 0.73±0.02 c 0.42±0.02 

FeSO4+Üre 10.26±0.44 5.11±0.27 15.57±0.57 a 10.66±0.59 11.76±0.96 15.56±0.13 ab 0.78±0.03 abc 0.40±0.01 

Fe-EDDHA 10.31±0.39 5.24±0.17 13.69±0.16 c 10.08±0.53 11.50±0.55 14.53±0.13 bc 0.76±0.05 bc 0.40±0.01 

Fe-EDDHA+Üre 10.13±0.29 5.14±0.15 14.10±0.41 bc 9.97±0.27 11.92±0.77 14.80±0.31 bc 0.85±0.04 ab 0.43±0.02 

%0.02 nano-Fe 9.85±0.47 5.07±0.30 15.49±0.25 a 10.14±0.17 11.32±0.25 15.47±0.42 ab 0.77±0.02 abc 0.44±0.02 

%0.02 nano-Fe+Üre 10.86±0.29 5.40±0.45 15.05±0.11 abc 10.35±0.38 12.15±0.84 15.36±0.46 ab 0.82±0.04 abc 0.43±0.01 

%0.2 nano-Fe 10.15±0.46 4.81±0.27 15.85±0.60 a 10.58±0.32 11.56±0.12 13.97±0.35 c 0.88±0.05 a 0.45±0.02 

%0.2 nano-Fe+Üre 11.11± 0.21 5.90±0.16 15.37±0.41 ab 10.03±0.19 11.77±0.24 15.92±0.45 a 0.82±0.04 abc 0.43±0.01 

F değeri 1.62
 öd.

 1.78
öd.

 3.37** 0.48
öd.

 0.40
öd.

 5.86** 2.29* 1.06
öd.

 

LSD değeri - - 1.23 - - 0.94 0.10 - 
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4.10 Yapraktan Demir Uygulamalarının Buğdayın Magnezyum Konsantrasyonuna Etkisi 

Yapraktan uygulanan Fe’in I. yıl magnezyum (Mg) konsantrasyonuna etkisi Çizelge 4.19 ve II. yıl Mg 

konsantrasyonuna etkisi ise Çizelge 4.20’de verilmiştir.  

İlk yıl yaprak uygulamaları öncesinde alınan örneklerin Mg konsantrasyonları arasındaki farkların istatistiki 

açıdan önemsiz olduğu bulunmuştur (Çizelge 4.19; p>0.05). 

Sapa kalkma başlangıcında (2015-2016 üretim sezonu) uygulanan Fe’li gübrelerin, bu dönemde alınan yaşlı 

yaprak Mg konsantrasyonuna etkisi önemli olmuştur. Kontrol parsellerinde belirlenen Mg konsantrasyonları, 

FeSO4 ve Fe-EDDHA dışındaki yaprak uygulamaları ile elde edilen yaşlı yaprak Mg konsantrasyonlarına göre 

daha yüksek bulunmuştur. Üre ile birlikte uygulanan FeSO4 ve düşük konsantrasyonlu nano-Fe’in yaşlı yaprak 

Mg konsantrasyonlarını, üresiz uygulamalarına göre önemli oranda düşürdüğü saptanmıştır. 

Buğdaya I. yıl gebeleşme döneminde yapraktan uygulanan Fe’li gübrelerin aynı dönemde belirlenen yaşlı 

yaprak Mg konsantrasyonuna etkisi önemsiz olurken, bayrak yaprak Mg konsantrasyonu uygulamalardan 

olumlu yönde etkilenmiştir. Başaklanma öncesinde alınan bayrak yaprak örneklerinde belirlenen Mg 

konsantrasyonu bakımından kontrolle FeSO4 uygulamasının aynı sınıfta yer aldığı, diğer uygulamalarda 

belirlenen Mg konsantrasyonlarının ise bunlardan önemli düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

 

Yaşlı ve bayrak yaprak ile başak Mg konsantrasyonu üzerine I. yıl başaklanma sonunda uygulanan üreli ve 

üresiz Fe’in etkisi istatistiki açıdan önemli olmuştur. FeSO4+Üre, Fe-EDDHA+Üre ve düşük konsantrasyonlu 

nano-Fe uygulamaları ile elde edilen yaşlı yaprak Mg konsantrasyonlarının, kontrole göre önemli oranda düşük 

olduğu belirlenmiştir. Başaklanma sonu yaşlı yaprak Mg konsantrasyonu üresiz uygulamalarına göre 

FeSO4+Üre ve Fe-EDDHA+Üre ile önemli oranda düşerken, üreli nano-Fe uygulamaları ile artmıştır. Kontrole 

göre Fe-EDDHA+Üre dışındaki üreli uygulamaların bayrak yaprak Mg konsantrasyonunu önemli oranda 

düşürdüğü saptanmıştır. Başaklanma sonunda üresiz Fe kaynaklarının ürelilere oranla daha yüksek bayrak 

yaprak Mg konsantrasyonuna sahip olduğu belirlenmiştir. Son örnekleme döneminde alınan başak örnekleri 

değerlendirildiğinde; FeSO4 ve kontrolün Mg konsantrasyonu bakımından aynı sınıfta yer aldığı, bunun 

dışındaki uygulamalarla daha yüksek Mg konsantrasyonlarına ulaşıldığı tespit edilmiştir. Üre ile birlikte 

uygulanan FeSO4 ve yüksek konsantrasyonlu nano-Fe, üresiz uygulamalarına göre başaklarda daha yüksek Mg 

konsantrasyonuna neden olmuştur. 
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 Çizelge 4.19 Farklı gelişim dönemlerinde yapraktan uygulanan demirin buğdayın farklı aksamlarının Mg konsantrasyonuna (g kg
-1

) etkisi (2015-

2016) 

**: p<0.01; öd: önemli değil 

 

 

Demir  

Uygulamaları  

Uygulama 

Öncesi 

Sapa Kalkma 

Başlangıcı 
Gebeleşme Dönemi Başaklanma Sonu Hasat 

Tüm Bitki Yaşlı Yaprak Yaşlı Yaprak 
Bayrak  

Yaprak 
Yaşlı Yaprak Bayrak 

Yaprak 
Başak Tane 

Kontrol 1.57±0.04 1.46±0.03 a 3.41±0.12 2.73±0.07 d 3.22±0.06 ab 3.77±0.05 ab 0.82±0.02 d 1.08±0.02 cd 

FeSO4 1.57±0.03 1.43±0.03 ab 3.24±0.09 2.64±0.03 d 3.25±0.05 a 3.78±0.06 ab 0.80±0.02 d 1.06±0.02 cde 

FeSO4+Üre 1.52±0.03 1.30±0.04 cd 3.01±0.17 3.33±0.21 ab 3.02±0.10 cd 3.47±0.07 cd 0.99±0.02 a 1.16±0.04 b 

Fe-EDDHA 1.61±0.06 1.37±0.05 abc 3.11±0.08 3.04±0.12 c 3.17±0.05 abc 3.96±0.14 a 0.92±0.03 bc 1.00±0.02 e 

Fe-EDDHA+Üre 1.57±0.05 1.26±0.02 cde 3.21±0.08 3.10±0.08 bc 2.97±0.05 d 3.69±0.08 b 0.92±0.01 bc 1.11±0.01 bc 

%0.02 nano-Fe 1.63±0.02 1.33±0.05 bcd 3.08±0.11 2.99±0.04 c 2.93±0.04 d 3.66±0.05 bc 0.89±0.02 c 1.02±0.03 de 

%0.02 nano-Fe+Üre 1.54±0.03 1.17±0.03 e 3.31±0.12 3.11±0.05 bc 3.17±0.08 abc 3.37±0.04 d 0.94±0.01 abc 1.17±0.01 ab 

%0.2 nano-Fe 1.54±0.02 1.32±0.04 bcd 3.23±0.07 3.42±0.11 a 3.05±0.03 bcd 3.62±0.06 bc 0.90±0.02 c 1.05±0.01 cde 

%0.2 nano-Fe+Üre 1.59±0.02 1.24±0.04 de 3.20±0.03 3.21±0.10 abc 3.30±0.06 a 3.37±0.03 d 0.97±0.02 ab 1.23±0.03 a 

F değeri 1.01
öd.

 5.90** 1.37
öd.

 8.83** 4.34** 8.11** 11.36** 11.74** 

LSD değeri - 0.11          - 0.25 0.18 0.20  0.05  0.06 
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Birinci yıl farklı dönemlerde yapraktan uygulanan üreli ve üresiz Fe’in buğday tanesi Mg konsantrasyonunda 

meydana getirdiği değişimlerin önemli olduğu tespit edilmiştir. Tane Mg konsantrasyonu kontrole göre; 

FeSO4+Üre ile düşük ve yüksek konsantrasyonlu nano-Fe+Üre uygulamaları sonucunda önemli düzeyde 

artarken, Fe-EDDHA ile düşmüştür. Üre ile birlikte uygulanan Fe kaynakları ile belirlenen tane Mg 

konsantrasyonlarının, üresiz uygulamalara göre önemli oranda yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

II. yıl farklı dönemlerde yapraklara uygulanan Fe kaynaklarının yalnızca başaklanma sonu bayrak yaprak Mg 

konsantrasyonunda yarattığı değişimlerin önemli olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.20; p<0.05). Bu dönemde 

alınan bayrak yaprak örneklerinde yapılan analiz sonuçlarına göre; üreli ve üresiz düşük konsantrasyonlu nano-

Fe ile yüksek konsantrasyonlu nano-Fe+Üre uygulamaları kontrolle karşılaştırıldığında bayrak yaprak Mg 

konsantrasyonunu önemli oranda artırmıştır. Demir kaynakları üreli ve üresiz olarak karşılaştırıldığında ise 

yalnızca yüksek konsantrasyonlu nano-Fe+Üre uygulaması ile bayrak yapraklarda daha yüksek Mg 

konsantrasyonuna ulaşılmıştır.  
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Çizelge 4.20 Farklı gelişim dönemlerinde yapraktan uygulanan demirin buğdayın farklı aksamlarının Mg konsantrasyonuna (g kg
-1

) etkisi (2016-

2017) 

**: p<0.01; öd: önemli değil 

 

Demir  

Uygulamaları 

Uygulama 

Öncesi 

Sapa Kalkma 

Başlangıcı 
Gebeleşme Dönemi 

Başaklanma Sonu Hasat 

Tüm Bitki 
Yaşlı 

Yaprak 
Yaşlı Yaprak 

Bayrak  

Yaprak 
Yaşlı Yaprak 

Bayrak  

Yaprak 
Başak Tane 

Kontrol 2.44±0.04 1.99±0.09 3.64±0.29 2.16±0.06 2.65±0.11 3.70±0.07 d 0.94±0.02 1.06±0.02 

FeSO4 2.48±0.15 1.85±0.04 3.68±0.07 2.13±0.01 2.57±0.07 3.78±0.02 cd 0.92±0.01 1.04±0.02 

FeSO4+Üre 2.49±0.06 1.85±0.08 3.57±0.08 2.13±0.02 2.59±0.20 3.77±0.06 cd 0.95±0.03 1.01±0.01 

Fe-EDDHA 2.54±0.05 1.83±0.04 3.55±0.09 2.12±0.04 2.69±0.14 3.69±0.04 d 0.90±0.04 1.04±0.01 

Fe-EDDHA+Üre 2.55±0.02 1.92±0.04 3.65±0.12 2.18±0.09 2.68±0.14 3.77±0.09 cd 0.94±0.03 1.01±0.04 

%0.02 nano-Fe 2.51±0.07 1.94±0.04 4.00±0.02 2.15±0.05 2.66±0.11 3.94±0.04 abc 0.90±0.03 1.03±0.04 

%0.02 nano-Fe+Üre 2.58±0.03 1.91±0.10 3.81±0.06 2.11±0.03 2.69±0.20 3.98±0.04 ab 0.98±0.01 1.01±0.04 

%0.2 nano-Fe 2.45±0.0.08 1.85±0.05 3.91±0.06 2.23±0.03 2.52±0.07 3.85±0.07 bcd 0.94±0.02 1.03±0.02 

%0.2 nano-Fe+Üre 2.63±0.04 1.88±0.04 3.84±0.09 2.11±0.03 2.76±0.05 4.08±0.05 a 0.92±0.01 1.01±0.03 

F değeri 0.80
öd.

 0.67
öd.

 1.68
öd.

 0.70
öd.

 0.33
öd.

 5.44** 0.96
öd.

 0.53
öd.

 

LSD değeri - - - -           - 0.17           - - 
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4.11 Yapraktan Demir Uygulamalarının Buğdayın Çinko Konsantrasyonuna Etkisi 

Üreli ve üresiz olarak farklı dönemlerde uygulanan Fe’in buğdayın farklı aksamlarındaki çinko (Zn) 

konsantrasyonlarına etkisi 1. ve 2 yıl sırasıyla Çizelge 4.21 ve 4.22’de verilmiştir. 

Birinci yıl Fe uygulamaları öncesinde parsellerden alınan örneklerde belirlenen Zn konsantrasyonları arasındaki 

farkların (11.94-14.80 mg kg
-1

)  önemli olduğu, kontrol parsellerinde belirlenen Zn konsantrasyonunun nano Fe 

uygulanacak parsellere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.21). 

Sapa kalkma başlangıcında (2015-2016 üretim sezonu) ilk defa uygulanan Fe’li gübrelerin aynı dönemde yaşlı 

yaprak Zn konsantrasyonlarında meydana getirdiği değişimler önemsiz bulunmuştur (Çizelge 4.21; p>0.05). 

Birinci yıl gebeleşme döneminde alınan yaşlı yaprak örneklerinin Zn konsantrasyonu üzerine Fe 

uygulamalarının etkisi önemsiz olurken, bayrak yaprak Zn konsantrasyonu uygulamalardan olumlu yönde 

etkilenmiştir. Bayrak yaprak Zn konsantrasyonu bakımından FeSO4, Fe-EDDHA ve düşük konsantrasyonlu 

nano-Fe uygulamaları kontrolle aynı sınıfta yer alırken, Fe kaynakları arasında yalnızca yüksek 

konsantrasyonlu nano-Fe+Üre ile üresiz haline göre bayrak yaprak Zn konsantrasyonunun önemli oranda 

düştüğü belirlenmiştir.  

Yaşlı ve bayrak yaprak ile başak Zn konsantrasyonu üzerine I. yıl başaklanma sonunda 3. defa uygulanan üreli 

ve üresiz Fe’in etkisi istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. Yaşlı yapraklarda belirlenen Zn konsantrasyonu 

bakımından yüksek konsantrasyonlu nano-Fe+Üre dışındaki yaprak uygulamalarının kontrolle arasında bir fark 

olmadığı saptanmıştır. Diğer taraftan, Fe-EDDHA+Üre ile üreli ve üresiz nano-Fe uygulamaları arasında yaşlı 

yaprak Zn konsantrasyonu bakımından önemli farkların olduğu, bununla birlikte üreli ve üresiz Fe kaynakları 

arasında istatististiki anlamda bir farkın olmadığı belirlenmiştir. Üreli ve üresiz Fe-EDDHA uygulamaları ile 

bayrak yaprak Zn konsantrasyonlarında meydana gelen değişimin kontrol dışındaki uygulamalara göre önemli 

oranda yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yapraktan Fe uygulamaları sonucunda belirlenen başak Zn 

konsantrasyonlarının 10.96-14.56 mg kg
-1 

arasında olduğu ve uygulamaların tamamının kontrolle aynı sınıfta 

yer aldığı saptanmıştır. Üreli ve üresiz Fe kaynakları karşılaştırıldığında sadece düşük konsantrasyonlu nano-

Fe+Üre, üresiz uygulamasına oranla başak Zn konsantrasyonunu önemli düzeyde artırmıştır. 

Birinci yıl farklı dönemlerde toplamda 3 defa yapraktan uygulanan üreli ve üresiz Fe’in tane Zn 

konsantrasyonunda meydana getirdiği değişimin önemli olduğu tespit edilmiştir. Kontrol parsellerinde 

belirlenen tane Zn konsantrasyonunun (18.16 mg kg
-1

) demir uygulamaları ile elde edilen sonuçlara göre daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. Tane Zn konsantrasyonu bakımından Fe kaynakları üreli formlarıyla 

karşılaştırıldığında FeSO4+Üre ile azalış, yüksek konsantrasyonlu nano-Fe+Üre ile artış belirlenmiştir. 

İkinci yıl Fe uygulamaları öncesinde alınan örneklerin Zn konsantrasyonları arasındaki farklar istatistiki açıdan 

önemsiz bulunmuştur (Çizelge 4.22; p>0.05). 
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Sapa kalkma başlangıcında (2016-2017 buğday üretim sezonu) uygulanan Fe’li gübrelerin yaşlı yaprak Zn 

konsantrasyonunda meydana getirdiği değişimin (9.96-12.44 mg kg
-1

) önemli olmadığı belirlenmiştir.  

İlk yıl ile benzer şekilde, buğdaya II. yıl gebeleşme döneminde uygulanan Fe’li gübreler yaşlı yaprak Zn 

konsantrasyonunu etkilemezken, bayrak yaprak Zn konsantrasyonu yaprak uygulamalarından olumlu yönde 

etkilenmiştir. III. Örnekleme dönemi bayrak yaprak örneklerinde belirlenen Zn konsantrasyonu bakımından, 

düşük konsantrasyonlu nano-Fe dışındaki yaprak uygulamalarının kontrolle aynı sınıfta yer aldığı tespit 

edilmiştir. Uygulanan üreli ve üresiz Fe kaynakları arasında bayrak yaprak Zn konsantrasyonu bakımından 

istatistiki anlamda bir fark bulunamamıştır.  

Yaşlı ve bayrak yaprak Zn konsantrasyonu üzerine II.yıl başaklanma sonunda 3. defa uygulanan üreli ve üresiz 

Fe’in etkisi önemli olurken, aynı dönemde yapılan yaprak uygulamalarının başak Zn konsantrasyonuna etkisi 

önemsiz olmuştur. Üreli ve üresiz Fe-EDDHA ile düşük konsantrasyonlu nano- Fe uygulamaları sonrasında 

yaşlı yapraklarda belirlenen Zn konsantrasyonlarının kontrole göre önemli düzeyde yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Üreli ve üresiz Fe kaynakları karşılaştırıldığında, yalnızca düşük konsantrasyonlu nano-Fe 

uygulaması ile belirlenen Zn konsantrasyonunun üreli haline göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Üreli ve 

üresiz Fe-EDDHA uygulamaları ile diğer Fe kaynaklarına göre başaklanma sonu bayrak yaprak Zn 

konsantrasyonunun önemli oranda yüksek olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan, üreli ve üresiz Fe kaynakları 

arasında bayrak yaprak Zn konsantrasyonu bakımından bir farklılık belirlenememiştir.  

İkinci yıl yapılan yaprak Fe uygulamalarının tane Zn konsantrasyonu üzerine önemli bir etki yaratmadığı 

saptanmıştır.  
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Çizelge 4.21 Farklı gelişim dönemlerinde yapraktan uygulanan demirin buğdayın farklı aksamlarının Zn konsantrasyonuna (mg kg
-1

) etkisi (2015-

2016) 

*: p<0.05; **: p<0.01; öd: önemli değil 

 

 

 

 

Demir  

Uygulamaları 

Uygulama 

Öncesi 

Sapa 

Kalkma 

Başlangıcı 
       Gebeleşme Dönemi Başaklanma Sonu Hasat 

Tüm Bitki Yaşlı Yaprak Yaşlı Yaprak 
Bayrak 

Yaprak 
Yaşlı Yaprak 

           Bayrak 

Yaprak 
Başak Tane 

Kontrol 14.80±0.58 a 11.86±0.31 10.40±0.17 10.12±0.28 a 9.88±0.45 abc 8.76±0.97 ab 13.08±0.48 abc 18.16±0.56 a 

FeSO4 14.40±0.29 ab 12.44±0.55 9.64±0.32 11.30±0.31 a 9.54±0.88 bcd 7.92±0.50 bc 14.56±0.52 a 16.00±0.44 b 

FeSO4+Üre 13.24±1.02 abc 11.52±0.77 11.10±0.48 6.50±0.48 c 9.12±0.61 bcd 5.64±0.42 d 12.74±0.48 abc 12.40±0.57 cd 

Fe-EDDHA 13.80±0.68 abc 11.86±0.93 10.24±0.41 10.06±0.56 a 11.04±0.49 ab 10.04±0.49 a 13.44±0.89 ab 12.06±0.07 cd 

Fe-EDDHA+Üre 12.10±0.18 c 11.72±0.73 10.16±0.42 6.48±0.59 c 11.70±0.97 a 10.54±0.84 a 12.60±0.39 abc 12.76±0.63 cd 

%0.02 nano-Fe 11.94±0.36 c 10.60±0.78 10.16±0.31 10.80±0.94 a 8.04±0.61 cd 5.84±0.47 d 10.96±1.01 c 11.80±0.77 cd 

%0.02 nano-Fe+Üre 12.72±0.55 bc 11.16±0.68 10.34±0.34 6.96±0.53 bc 8.24±0.80 cd 6.16±0.56 cd 14.00±0.45 ab 12.40±0.78 cd 

%0.2 nano-Fe 12.48±0.72 c 9.96±0.25 10.14±0.65 8.36±0.38 b 8.60±0.64 cd 6.24±0.41 cd 11.94±0.83 bc 11.04±0.73 d 

%0.2 nano-Fe+Üre 12.84±0.43 bc 10.46±0.94 10.84±0.39 6.92±0.45 bc 7.40±0.47 d 6.00±0.54 d 12.10±0.72 bc 13.28±0.88 c 

F değeri 2.91* 1.32
öd.

 1.09
öd.

 13.69** 4.34** 9.96** 2.65* 2.57** 

LSD değeri 1.68 - - 1.53 1.95 1.74 1.94 1.85 
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Çizelge 4.22 Farklı gelişim dönemlerinde yapraktan uygulanan demirin buğdayın farklı aksamlarının Zn konsantrasyonuna (mg kg
-1

) etkisi (2016-

2017) 

*: p<0.05; **: p<0.01; öd: önemli değil 

 

 

Demir  

Uygulamaları 

Uygulama 

Öncesi 

Sapa Kalkma 

Başlangıcı Gebeleşme Dönemi Başaklanma Sonu Hasat 

Tüm Bitki Yaşlı Yaprak Yaşlı Yaprak 
Bayrak 

 Yaprak 
Yaşlı Yaprak 

Bayrak 

Yaprak 
Başak Tane 

Kontrol 18.60±0.87 14.06±1.54 15.90±1.99 13.24±0.90 ab 9.04±0.69 de   8.86±0.66 b 15.44±1.64 18.80±1.21 

FeSO4 20.28±4.38 15.84±2.34 18.86±1.10 11.72±0.65 abc 10.44±0.60 cde   8.40±0.60 b 15.34±0.49 19.34±0.59 

FeSO4+Üre 20.74±0.85 13.46±0.74 19.00±1.68 13.04±0.68 ab 8.80±0.33 e   8.06±0.19 b 17.34±0.53 18.64±0.74 

Fe-EDDHA 19.66±1.47 13.76±2.25 21.70±0.80 12.74±1.01 ab 12.52±0.45 ab 10.80±0.73 a 16.34±0.52 18.50±0.55 

Fe-EDDHA+Üre 22.12±0.43 12.96±0.80 17.44±2.12 13.58±0.55 a 13.10±0.45 a 10.40±0.36 a 15.84±1.08 18.54±0.30 

%0.02 nano-Fe 21.00±1.93 18.60±1.25 18.64±1.15 10.54±0.65 c 11.24±0.62 bc   8.04±0.46 b 17.60±1.34 19.00±1.06 

%0.02 nano-Fe+Üre 19.64±0.89 15.60±1.87 16.48±1.47 11.44±0.50 bc 9.32±0.68 de   8.74±0.34 b 18.52±0.99 17.54±0.56 

%0.2 nano-Fe 19.28±3.95 17.65±2.55 18.68±2.87 11.90±0.23 abc 10.70±0.62 cd   8.34±0.13 b 15.70±0.78 19.44±0.71 

%0.2 nano-Fe+Üre 19.84±0.95 18.08±1.50 17.40±1.65 12.34±0.09 abc 10.00±0.33 cde   8.00±0.42 b 17.28±0.38 18.86±0.53 

F değeri 0.22
öd.

 1.49
 öd.

 0.95
öd

 2.28* 7.54** 4.85** 1.38
öd.

 0.69
öd.

 

LSD değeri    -    -    - 1.85 1.57 1.36    -    - 
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4.12 Yapraktan Demir Uygulamalarının Buğdayın Bakır Konsantrasyonuna Etkisi 

Buğdaya yapraktan uygulanan Fe’in çeşitli bitki aksamlarındaki bakır (Cu) konsantrasyonlarına etkisi 1. ve 2. 

yıl sırasıyla Çizelge 4.23 ve 4.24‘te verilmiştir. 

Birinci yıl yaprak uygulamaları öncesinde alınan bitki örneklerinin Cu konsantrasyonları arasındaki farklar 

(6.32-7.40 mg kg
-1

) istatistiki açıdan önemsiz bulunmuştur (Çizelge 4.23; p>0.05). 

Buğdaya 1. yıl sapa kalkma başlangıcında ilk defa uygulanan Fe’li gübreler yaşlı yaprak Cu konsantrasyonu 

üzerine ve gebeleşme döneminde 2. defa uygulanan gübreler ise yaşlı ve bayrak yaprak Cu konsantrasyonu 

üzerine olumlu yada olumsuz bir etkide bulunmamıştır.  

Başaklanma sonunda belirlenen yaşlı ve bayrak yaprak Cu konsantrasyonu üzerine I. yıl aynı dönemde 

uygulanan üreli ve üresiz Fe’in etkisi istatistiki açıdan önemli olurken, uygulanan Fe kaynaklarının başak Zn 

konsantrasyonuna etkisi önemsiz olmuştur. İlk yıl Fe uygulamalarına bağlı olarak başaklanma sonunda yaşlı 

yaprak Cu konsantrasyonunun 3.92-5.28 mg kg
-1

 arasında değiştiği ve kontrole göre düşük konsantrasyonlu 

nano-Fe ile üreli ve üresiz yüksek konsantrasyonlu nano-Fe uygulamalarının yaşlı yaprak Cu konsantrasyonunu 

önemli oranda düşürdüğü saptanmıştır.  Yaşlı yapraklarda üreli ve üresiz Fe kaynakları karşılaştırıldığında, 

yalnızca FeSO4 uygulaması sonucunda belirlenen Cu konsantrasyonunun üreli formuna göre önemli oranda 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Bayrak yaprak Cu konsantrasyonu bakımından kontrolle; FeSO4, üreli ve üresiz 

Fe-EDDHA ile düşük konsantrasyonlu nano-Fe uygulamaları arasında istatistiksel bir fark belirlenememiştir. 

Diğer taraftan üreli ve üresiz Fe kaynakları arasında bayrak yaprak Cu konsantrasyonu bakımından önemli bir 

farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.  

Birinci yıl farklı dönemlerde yapılan uygulamaların buğday tanesi Cu konsantrasyonuna etkisinin önemli 

olduğu bulunmuştur. Kontrol (6.36 mg kg
-1

)  en yüksek tane Cu konsantrasyonuna sahip uygulama olurken, 

üreli ve üresiz Fe kaynakları arasında tane Cu konsantrasyonu bakımından bir farklılık belirlenmemiştir.  

İkinci yıl Fe uygulamaları öncesinde parsellerden alınan örneklerde yapılan Cu analiziyle ortaya çıkan farkların 

önemsiz olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.24; p>0.05). 

Sapa kalkma başlangıcında (2016-2017 buğday üretim sezonu) Fe uygulamaları ile yaşlı yaprak Cu 

konsantrasyonlarında meydana gelen değişimin ilk yılda olduğu gibi önemsiz olduğu bulunmuştur (Çizelge 

4.24; p>0.05). 
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Çizelge 4.23 Farklı gelişim dönemlerinde yapraktan uygulanan demirin buğdayın farklı aksamlarının Cu konsantrasyonuna (mg kg
-1

) etkisi 

(2015-2016) 

**: p<0.01; öd: önemli değil 

 

 

 

Demir  

Uygulamaları 

Uygulama 

Öncesi 

Sapa Kalkma 

Başlangıcı Gebeleşme Dönemi Başaklanma Sonu Hasat 

Tüm Bitki Yaşlı Yaprak Yaşlı Yaprak 
Bayrak 

 Yaprak 
Yaşlı Yaprak 

Bayrak  

Yaprak 
Başak Tane 

Kontrol 7.00±0.32 6.96±0.20 6.36±0.75 7.16±0.26 5.04±0.15 ab 4.68±0.08 ab 4.88±0.26 6.36±0.15 a 

FeSO4 7.28±0.22 6.60±0.32 6.08±0.21 7.80±0.64 5.28±0.10 a 4.34±0.07 abcd 5.60±0.23 5.48±0.23 b 

FeSO4+Üre 7.08±0.52 6.68±0.32 6.20±0.34 6.44±0.22 4.44±0.24 bcd 3.96±0.21 cd 4.80±0.20 5.32±0.23 b 

Fe-EDDHA 6.86±0.24 6.80±0.43 5.80±0.26 7.20±0.29 4.88±0.08 abc 4.84±0.15 a 5.00±0.13 5.30±0.13 b 

Fe-EDDHA+Üre 6.32±0.21 6.92±0.17 5.44±0.33 6.80±0.47 4.76±0.13 abc 4.64±0.17 ab 5.32±0.23 5.44±0.17 b 

%0.02 nano-Fe 6.86±0.65 6.24±0.31 5.72±0.31 5.96±0.29 4.40±0.16 cd 4.40±0.14 abc 4.76±0.31 5.28±0.21 b 

%0.02 nano-

Fe+Üre 
6.60±0.28 6.24±0.45 5.72±0.23 6.16±0.35 4.40±0.33 bcd 4.32±0.39 abcd 4.84±0.12 5.60±0.09 b 

%0.2 nano-Fe 6.48±0.45 7.08±0.28 5.24±0.49 6.90±0.59 3.92±0.29 d 3.76±0.04 d 4.92±0.17 5.16±0.17 b 

%0.2 nano-Fe+Üre 7.40±0.49 6.50±0.19 6.08±0.16 6.76±0.19 3.96±0.17 d 4.08±0.16 bcd 4.92±0.14 5.60±0.14 b 

F değeri   0.80
öd.

     0.94
öd.

   0.91
öd.

 2.01
öd.

     3.68**       3.64**     1.79
öd.

      4.05** 

LSD değeri      -        -      -    -     0.57       0.53        -      0.50 
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Buğdaya II. yıl gebeleşme döneminde yapraktan uygulanan Fe’in aynı dönemde yaşlı yapraklarda belirlenen Cu 

konsantrasyonuna etkisi önemsiz olurken, bayrak yaprak Cu konsantrasyonu uygulamalardan olumlu yönde 

etkilenmiştir. Gebeleşme döneminde Fe uygulamasından sonra alınan bayrak yaprak örneklerindeki Cu 

konsantrasyonunun 9.04-12.30 mg kg
-1

 arasında değiştiği ve bayrak yaprak Cu konsantrasyonu bakımından 

kontrol ile uygulamalar arasında bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Üreli ve üresiz Fe kaynakları arasında 

yalnızca Fe-EDDHA+Üre uygulaması ile elde edilen bayrak yaprak Cu konsantrasyonunun Fe-EDDHA 

uygulamasına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Yaşlı ve bayrak yaprak Cu konsantrasyonu üzerine II. yıl başaklanma sonunda son kez uygulanan üreli ve 

üresiz Fe’in etkisi istatistiki açıdan önemsiz olurken, başak Cu konsantrasyonu üzerine uygulanan Fe’in önemli 

etkide bulunduğu belirlenmiştir. Başak örneklerinde yapılan Cu analizi sonucunda, kontrolle Fe kaynakları 

arasında istatistiki anlamda bir fark belirlenememiş olup, üreli ve üresiz Fe kaynakları karşılaştırıldığında 

sadece yüksek konsantrasyonlu nano-Fe+Üre uygulaması üresiz formuna göre başak Cu konsantrasyonunu 

önemli düzeyde artırmıştır.  

İkinci yıl farklı dönemlerde yapraktan uygulanan üreli ve üresiz Fe’in tane Cu konsantrasyonunda meydana 

getirdiği değişimlerin önemli olmadığı saptanmıştır. 
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Çizelge 4.24 Farklı gelişim dönemlerinde yapraktan uygulanan demirin buğdayın farklı aksamlarının Cu konsantrasyonuna (mg kg
-1

) etkisi (2016-

2017) 

*: p<0.05; öd: önemli değil 

 

Demir  

Uygulamaları 

Uygulama 

Öncesi 

Sapa Kalkma 

Başlangıcı Gebeleşme Dönemi Başaklanma Sonu Hasat 

Tüm Bitki Yaşlı Yaprak Yaşlı Yaprak 
Bayrak  

Yaprak Yaşlı Yaprak 
Bayrak  

Yaprak 
Başak Tane 

Kontrol 9.20±0.58  6.00±0.34 9.40±0.63 11.26±1.18 ab 7.20±0.48 6.68±0.45 6.64±0.31 abc 6.96±0.19 

FeSO4 9.20±0.47 5.52±0.38 8.16±0.21 9.30±0.65 b 6.88±0.37 5.56±0.12 6.16±0.07 bc 6.68±0.15 

FeSO4+Üre 9.32±0.84  5.50±0.37 10.12±1.14 10.44±0.70 ab 8.64±0.56 6.32±0.48 6.08±0.19 bc 6.36±0.14 

Fe-EDDHA 10.04±0.28  6.10±0.30 9.60±0.32 9.04±0.21 b 8.20±0.55 6.54±0.29 6.60±0.23 abc 6.34±0.22 

Fe-EDDHA+Üre 10.90±0.22  5.52±0.41 8.84±0.34   12.30±1.10 a 7.68±0.47 6.36±0.27 6.08±0.33 bc 6.24±0.19 

%0.02 nano-Fe 10.00±0.54 5.56±0.36 9.44±1.30 9.16±0.35 b 7.52±0.39 5.76±0.23 7.08±0.21 a 6.68±0.26 

%0.02 nano-Fe+Üre 11.14±0.53 5.64±0.50 7.80±0.58 9.92±0.46 b 7.30±0.33 6.56±0.36 6.56±0.19 abc 6.14±0.17 

%0.2 nano-Fe 9.28±1.54  4.96±0.25 8.04±0.96 9.84±0.44 b 6.46±0.28 6.12±0.16 5.92±0.10 c 6.32±0.14 

%0.2 nano-Fe+Üre 11.24±0.61 6.76±0.39 9.60±0.41 9.76±0.49 b 7.36±0.48 7.04±0.29 6.70±0.23 ab 6.64±0.25 

F değeri     1.41
 öd.

 1.84
öd.

        0.32
öd.

          2.38* 2.19
öd.

 2.09
öd.

     3.00*     1.86
öd.

 

LSD değeri        - -           -          1.99 - -     0.63        - 
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4.13 Yapraktan Demir Uygulamalarının Buğdayın Mangan Konsantrasyonuna Etkisi 

Yapraktan üreli ve üresiz uygulanan çeşitli Fe kaynaklarına bağlı olarak, buğday bitkisinin farklı 

aksamlarında belirlenen mangan (Mn) konsantrasyonları 1. ve 2. yıl sırasıyla Çizelge 4.25 ve 4.26’da 

verilmiştir. 

Birinci yıl Fe uygulamaları öncesinde parsellerden alınan örneklerde yapılan Mn analiziyle belirlenen 

farkların önemli olduğu tespit edilmiştir. Tüm bitki Mn konsantrasyonları bakımından, düşük 

konsantrasyonlu nano-Fe+Üre uygulanacak parseller ile kontrol parselleri arasında bir fark 

belirlenmemişken, üreli ve üresiz nano-Fe uygulanacak parsellerde belirlenen Mn konsantrasyonlarının 

farklılık gösterdiği saptanmıştır. 

Buğday bitkisinin yaşlı yaprak Mn konsantrasyonu üzerine ilk yıl sapa kalkma başlangıcında yapraktan 

uygulanan üreli ve üresiz Fe’in etkisi önemsiz olmuştur. 

Birinci yıl gebeleşme döneminde 2. defa yapılan yaprak uygulamaları sonrasında alınan yaşlı ve bayrak 

yapraklardaki Mn konsantrasyonları üzerine uygulamaların etkisinin istatistiki açıdan önemli olduğu 

bulunmuştur. Demir uygulamalarına bağlı olarak yaşlı yapraklarda belirlenen Mn konsantrasyonunun 

141.5-161.1 mg kg
-1 

arasında olduğu belirlenmiştir. Yüksek konsantrasyonlu nano-Fe uygulaması ile yaşlı 

yaprak Mn konsantrasyonu kontrole göre önemli oranda artarken, üreli ve üresiz Fe kaynaklarının yaşlı 

yaprak Mn konsantrasyonlarında meydana getirdiği değişimlerin önemli olmadığı saptanmıştır. Aynı 

dönemde alınan bayrak yaprak örneklerinde belirlenen Mn konsantrasyonları incelendiğinde; yüksek 

konsantrasyonlu nano-Fe dışındaki üreli Fe kaynaklarının bayrak yaprak Mn konsantrasyonunu kontrole 

göre önemli oranda düşürdüğü tespit edilmiştir. 

İlk yıl 3. defa yapraktan uygulanan Fe’in başaklanma sonu Mn konsantrasyonlarına etkisi yaşlı yaprak ile 

başak açısından önemsiz olurken, bayrak yaprak için önemli olmuştur. Başaklanma sonunda belirlenen 

bayrak yaprak Mn konsantrasyonunun 175.2-222.0 mg kg
-1 

arasında değiştiği ve FeSO4+Üre dışındaki 

uygulamaların Mn konsantrasyonu bakımından kontrolle aralarında bir farklılığın olmadığı tespit 

edilmiştir. Üreli ve üresiz Fe uygulamalarına bağlı olarak bayrak yapraklarda meydana gelen değişimin Fe 

kaynakları arasında sadece FeSO4 için anlamlı olduğu belirlenmiştir.  

Birinci yıl farklı dönemlerde yapraktan uygulanan üreli ve üresiz Fe’in tane Mn konsantrasyonuna etkisi 

önemli bulunmuştur. Kontrol (37.00 mg kg
-1

)  en yüksek tane Mn konsantrasyonuna sahip uygulama 

olurken, Fe-EDDHA dışındaki Fe kaynaklarının üreli ve üresiz uygulamaları arasında tane Mn 

konsantrasyonu bakımından önemli farklar belirlenmiştir. 
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Çizelge 4.25 Farklı gelişim dönemlerinde yapraktan uygulanan demirin buğdayın farklı aksamlarının Mn konsantrasyonuna (mg kg
-1

) etkisi (2015-

2016) 

*: p<0.05; **: p<0.01; öd: önemli değil 

 

 

Demir 

Uygulamaları 

Uygulama Öncesi 
Sapa Kalkma 

Başlangıcı         Gebeleşme Dönemi Başaklanma Sonu Hasat 

Tüm Bitki Yaşlı Yaprak Yaşlı Yaprak 
Bayrak  

Yaprak 

Yaşlı 

Yaprak 

Bayrak  

Yaprak 
Başak   Tane 

Kontrol 109.8±1.07 ab 77.64±1.75 144.1±4.01 b 128.1±0.94 a 192.5±3.42 219.5±5.20 a 38.28±0.47 37.00±0.57 a 

FeSO4 111.5±2.03 ab 78.36±1.95 141.5±4.60 b 128.1±3.52 a 178.2±8.42 211.4±4.74 a 41.36±0.89 31.92±0.66 b 

FeSO4+Üre 106.7±0.80 bc 80.24±3.81 146.7±5.58 b 109.6±2.53 d 172.4±5.05 175.2±3.37 b 37.74±0.91 29.20±0.75 cd 

Fe-EDDHA 108.6±3.56 abc 75.80±2.11 142.0±5.67 b 126.7±8.61 ab 173.1±6.24 214.9±17.1 a 40.24±1.29 31.40±0.68 bc 

Fe-EDDHA+Üre 105.7±2.61 bc 80.96±1.06 144.0±4.88 b 113.1±1.37 bcd 168.5±3.29 195.0±7.78 ab 39.04±1.12 29.64±0.41 bcd 

%0.02 nano-Fe 111.1±1.50 ab 79.36±2.23 145.6±1.19 b 123.0±3.25 abcd 173.2±8.15 209.8±6.53 a 39.70±0.39 28.24±0.69 d 

%0.02 nano-Fe+Üre 104.3±1.66 c 73.04±1.23 151.7±1.90 ab 111.2±0.98 cd 173.0±3.03 202.2±6.79 a 39.28±0.10 31.20±0.68 bc 

%0.2 nano-Fe 106.1±2.02 bc 72.56±3.31 161.1±4.71 a 124.9±3.17 abc 170.8±2.81 208.2±9.31 a 37.54±0.53 28.28±0.99 d 

%0.2 nano-Fe+Üre 114.2±0.63 a 77.72±1.18 154.9±4.76 ab 127.0±8.17 ab 182.0±3.41 222.0±7.57 a 39.96±2.04 31.48±0.92 bc 

F değeri 2.72* 1.73
öd.

  2.25* 2.91* 1.93
öd.

 2.85* 1.07
öd.

 13.62** 

LSD değeri 5.65    - 12.62      12.97    -    24.33    -   2.08 
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İkinci yıl Fe uygulamaları öncesinde parsellerde belirlenen Mn konsantrasyonu arasındaki farkların önemsiz 

olduğu bulunmuştur (Çizelge 4.26; p>0.05). 

Buğday bitkisinin yaşlı yapraklarındaki Mn konsantrasyonu üzerine 2. yıl sapa kalkma başlangıcında ilk defa 

yapraktan uygulanan üreli ve üresiz Fe önemli etkide bulunmuştur. Yüksek konsantrasyonlu nano- Fe+Üre 

uygulaması (81.12 mg kg
-1

) ile yaşlı yaprak Mn konsantrasyonu en yüksek düzeye ulaşırken, bunun dışındaki 

Fe kaynaklarının tamamı ile kontrole göre Mn konsantrasyonu önemli oranda düşmüştür. Diğer taraftan üre ile 

birlikte uygulanan FeSO4 ve yüksek konsantrasyonlu nano-Fe’in üresiz formlarına göre yaşlı yaprak Mn 

konsantrasyonunu artırdıkları saptanmıştır. 

Buğdaya II. yıl gebeleşme döneminde uygulanan Fe’li gübrelerin yaşlı yaprak Mn konsantrasyonunda meydana 

getirdiği değişimler önemsiz olurken, bayrak yaprak Mn konsantrasyonu uygulamalardan olumlu yönde 

etkilenmiştir. Gebeleşme döneminde yapılan uygulamalar sonrasında alınan bayrak yaprak örneklerinde Mn 

konsantrasyonunun 101.5-125.4 mg kg
-1

 arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir. Düşük konsantrasyonlu 

nano-Fe+Üre ile üreli ve üresiz yüksek konsantrasyonlu nano-Fe uygulamaları bayrak yaprak Mn 

konsantrasyonu bakımından kontrolle aynı sınıfta yer alırken, diğer uygulamaların kontrolden önemli oranda 

düşük olduğu bulunmuştur.  

Başaklanma döneminin sonunda uygulanan üreli ve üresiz Fe’in bu dönemde alınan yaşlı ve bayrak yapraklar 

ile başak Mn konsantrasyonlarına etkisinin önemli olduğu bulunmuştur. Yaşlı yaprak Mn konsantrasyonu 

bakımından yalnızca FeSO4 uygulaması sonrasında elde edilen Mn değerlerinin kontrole göre düşük olduğu 

belirlenmiştir. Üreli ve üresiz Fe kaynaklarıyla yaşlı yaprak Mn konsantrasyonunda meydana gelen 

farklılıkların istatistiki açıdan önemsiz olduğu saptanmıştır. Üreli ve üresiz FeSO4 ve Fe-EDDHA ile üresiz 

yüksek konsantrasyonlu nano-Fe uygulamalarının kontrole göre bayrak yaprak Mn konsantrasyonunu önemli 

düzeyde azalttığı belirlenmiştir. Üreli ve üresiz FeSO4 ve Fe-EDDHA uygulamaları başak Mn 

konsantrasyonunu kontrole göre düşürürken, üreli ve üresiz nano-Fe uygulamaları ile kontrol arasında başak 

Mn konsantrasyonu bakımından bir fark belirlenmemiştir. 

İkinci yıl yapraktan uygulanan üreli ve üresiz Fe’in tane Mn konsantrasyonuna etkisi ilk yılda olduğu gibi 

önemli olmuştur. Yaprak uygulamalarına bağlı olarak tane Mn konsantrasyonunun 34.24-39.88 mg kg
-1

 

aralığında değişim gösterdiği belirlenmiştir. Düşük konsantrasyonlu nano-Fe ile üreli ve üresiz yüksek 

konsantrasyonlu nano-Fe uygulamaları tane Mn konsantrasyonu bakımından kontrolle aynı sınıfta yer almış, 

diğer Fe kaynakları ise kontrole göre düşük bulunmuştur. 
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Çizelge 4.26 Farklı gelişim dönemlerinde yapraktan uygulanan demirin buğdayın farklı aksamlarının Mn konsantrasyonuna (mg kg
-1

) etkisi (2016-

2017) 

*: p<0.05; **: p<0.01; öd: önemli değil 

 

 

Demir  

Uygulamaları 

Uygulama 

Öncesi 

Sapa Kalkma 

Başlangıcı Gebeleşme Dönemi Başaklanma Sonu Hasat 

Tüm Bitki Yaşlı Yaprak Yaşlı Yaprak 
Bayrak  

Yaprak 
Yaşlı Yaprak 

Bayrak  

Yaprak 
Başak Tane 

Kontrol 122.4±5.39 68.20±1.21 b 180.1±6.16 125.4±5.40 a 156.3±8.27 ab 295.0±12.3 a 42.68±0.19 a 39.88±1.15 a 

FeSO4 122.6±5.91 53.34±0.82 de 160.1±6.27 107.2±2.22 c 124.5±6.04 c 245.5±7.23 d 39.44±0.67 bc 36.56±0.62 bcd 

FeSO4+Üre 136.0±2.77 60.14±1.01 c 154.9±15.4 109.9±3.70 bc 140.4±11.2 bc 247.8±9.11 cd 38.04±0.98 c 35.88±0.77 bcd 

Fe-EDDHA 125.8±2.00 60.64±1.48 c 165.5±2.23 101.5±3.12 c 143.4±6.79 abc 258.9±5.60 bcd 38.14±0.72 c 35.20±0.90 cd 

Fe-EDDHA+Üre 124.6±2.38 57.44±1.70 cd 139.2±18.6 107.9±3.05 c 147.1±4.44 abc 251.5±8.53 cd 37.80±0.61 c 34.24±0.21 d 

%0.02 nano-Fe 128.8±4.32 58.68±2.15 cd 148.8±15.6 106.8±4.09 c 147.0±4.66 abc 279.4±14.9 abc 42.40±1.32 a 37.44±1.28 abcd 

%0.02 nano-Fe+Üre 134.4±3.31 61.54±2.48 c 163.8±10.8 120.4±3.57 ab 161.4±8.89 ab 293.7±12.8 a 43.04±0.92 a 35.84±1.23 bcd 

%0.2 nano-Fe 128.0±5.40 51.90±0.50 e 153.3±10.1 120.0±3.39 ab 142.7±2.51 abc 262.4±3.46 bcd 41.64±0.80 ab 37.88±0.73 abc 

%0.2 nano-Fe+Üre 133.0±1.94 81.12±3.23 a 181.7±4.75 124.0±4.34 a 166.3±9.47 a 284.7±10.7 ab 43.04±0.85 a 39.08±1.19 ab 

F değeri 1.61
 öd.

 23.30** 1.51
öd.

  5.44**  2.84*   3.84**  7.59**  3.15** 

LSD değeri    - 5.21    - 10.76 21.22  28.76   2.39  2.97 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ülkemiz topraklarının pH’sı, kil ve kireç içeriği yüksek, nem miktarı ile organik madde düzeyi düşük olduğu 

için tarım alanlarımızda mikro element eksikleri ortaya çıkmaktadır. Yapılan çeşitli çalışmalar sonucunda 

ülkemizde Zn noksanlığı görülen alanlar tüm tarım arazilerimizin % 50’sini kaplarken, Fe için bu oran % 27 

gibi ciddi değerlerdedir. Mikro element eksikliği yaşanan bölgelerde yetiştirilen ürünlerin verim ve kalitesi de 

düşük olmaktadır.  

Buğday tanesinin embriyo ve alevron kısımları mikro elementler bakımından zenginken, endosperm kısmında 

mikro element konsantrasyonu oldukça düşüktür. Ülkemiz koşullarında hasat edilen buğday taneleri 

öğütüldükten sonra ortaya çıkan un çoğunlukla endosperm kısmından oluştuğu için besin elementlerince fakir 

kalmaktadır. Bu da gizli açlık adı verilen durumun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gizli açlık insanların 

tükettiği gıdalarla alması gereken vitamin ve mineralleri alamaması durumudur. Günümüz koşullarında 

besinlere ilave edilen minerallerle yapılan zenginleştirme (fortifikasyon) işlemi hem yüksek maliyete sahiptir 

hem de sağlık açısından birtakım riskler taşımaktadır. Tüketilen gıdaların tadında bir takım bozulmalar 

olabilmekte ve asıl hedef kitle olan kırsal kesim gerek maddi imkansızlıklardan gerekse ürünü yeterince 

tanımadıkları için zenginleştirilmiş gıdaları tüketememektedirler. Bu gibi durumlarda eksikliği yaşayan 

canlıların yeterli ve dengeli beslenebilmeleri için tarımsal stratejiler ön plana çıkmaktadır. 

İnsanlar tarafından tüketilen besinlerdeki mikro element eksikliğini gidermeyi amaçlayan tarımsal stratejilerden 

biri biyofortifikasyondur. Yetiştirilen bitkilerin gübrelenmesi ya da genetik olarak güçlü çeşitlerin seçimi ve 

yetiştirilmesi yoluyla mikro element eksiklerinin giderilmeye çalışılması işlemi biyolojik zenginleştirme 

(biyofortifikasyon) olarak adlandırılmaktadır. 

Klasik ıslah çalışmaları ile tane mikro element içeriği yüksek, hastalıklara, kuraklığa ya da soğuğa dayanıklı 

ürünler elde edilebilmektedir. Fakat maliyetinin fazla olması, bu çalışmaların asgari 5-10 yıl gibi sürelerde 

tamamlanabilmesi ve genetik olarak geniş varyasyona sahip ebeveyn hatların elde edilmesinin güçlüğü ıslah 

yoluyla eksikliklerin giderilmesini zorlaştırmaktadır. Tane mikro element eksikliğini gidermenin bir diğer 

ekonomik ve hızlı yolu bitkilerin uygun form, doz ve zamanda eksikliği yaşanan mikro elementlerle 

gübrelenmesidir. 

Strateji 2 bitkisi olan buğday pratik koşullarda Fe noksanlığı yaşamazken, bitkiye alınan Fe’in taneye taşınım 

oranının oldukça düşük olduğu bilinmektedir (Rengel vd. 1999; Garnet ve Graham 2005; Çakmak 2008; Zhang 

vd. 2008). Bu bilgiden hareketle yapılan çalışmada; üreli ve üresiz olarak buğday bitkisine farklı gelişim 

dönemlerinde (sapa kalkma başlangıcı, gebeleşme dönemi ve başaklanma sonu) yapraktan uygulanan Fe 

kaynaklarının (FeSO4, Fe-EDDHA ve nano-Fe) buğday tanesinde başta Fe olmak üzere diğer makro ve mikro 

besin elementleri ile verim ve verim öğelerine etkisi incelenmiştir.  
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Sonuçlar incelendiğinde; yapraktan uygulanan Fe ile birlikte bitkinin çeşitli aksamlarının Fe konsantrasyonları 

kontrole göre artış göstermiştir. Uygulanan FeSO4+Üre 2 yılda da bitkinin çeşitli aksamları ve tane Fe 

konsantrasyonunu en fazla artıran uygulama olmuştur. Düşük konsantrasyonlu nano-Fe uygulamaları ile kontrol 

arasında Fe konsantrasyonu bakımından bir farklılık belirlenememiştir. Demir kaynakları ile birlikte uygulanan 

üre ile tane Fe konsantrasyonları 2 yılda da artarken, bu artışın ilk yıl FeSO4 ve Fe-EDDHA, 2. yıl ise Fe-

EDDHA dışındaki Fe kaynakları açısından önemli olduğu bulunmuştur. Tanede olması gereken Fe 

konsantrasyonu 40 mg kg
-1

 olup, 2 üretim sezonunda da bu değere Fe kaynakları arasında sadece FeSO4+Üre 

uygulaması ile ulaşılmış ve bu uygulama ile tane Fe konsantrasyonu kontrole göre 1. ve 2. yıl sırasıyla % 82.6 

ve % 30.3 düzeyinde artmıştır. Bazı araştırıcılar tane mikro element konsantrasyonunun arttırılmasında azotlu 

gübrelerin etkisinin önemli olduğunu bildirmişlerdir. (Distelfeld vd. 2007; Çakmak 2010b ve Shi vd. 2010). 

Bitkilerde görülen Fe noksanlığının giderilmesinde yapraktan uygulanan FeSO4’ın şelatlı bileşiklere göre daha 

etkili olduğu bildirilmiştir (Başar ve Taban 2001; Açıksöz 2011; Roasta ve Mohserian 2012). Bu durumun 

nedeni olarak, şelatlı bileşiklerin molekül yapısı büyük olduğu için yaprak kutikulasından geçişinin zor olması 

gösterilmiştir (Borowski ve Michelek 2011). Ayrıca FeSO4’ın şelatlı bileşiklere göre oldukça ucuz olması 

nedeniyle bitkisel üretimde rahatlıkla kullanılabileceği çeşitli araştırıcılar tarafından bildirilmiştir (Erdal vd. 

2004; Crane vd. 2008; Wei 2013). 

 

Araştırmanın yapıldığı 2 yılda da uygulanan Fe kaynaklarının buğdayda verim ve verim öğeleri üzerine önemli 

bir etkisi belirlenememiştir.  Benzer sonuçlar bazı araştırıcılar tarafından da ortaya konmuştur (Fang vd. 2008 

çeltikte; Pahlavan-Rad ve Pessarakli 2009 ve Zhang vd. 2010 buğdayda; Wei 2012 çeltikte). Ghasemi-Fasaei 

ve Ronoghi (2008) yaptıkları bir çalışmada Fe uygulamasıyla diğer katyonlar arasındaki denge bozulduğu için 

buğdayda verimin artmadığı sonucuna varmışlardır. 

 

Demir uygulamalarının 1. yıl tane örneklerinde Ca, Mg, Zn, Cu ve Mn konsantrasyonları, 2. yıl ise tane Mn 

konsantrasyonları üzerine etkisi önemli olmuştur. Demir ile birlikte uygulanan ürenin 1. yıl tane örneklerinde 

Ca ve Mg konsantrasyonunu artırdığı belirlenmiştir. Çeşitli araştırıcılarca (Heitholt vd. (2003) soya 

fasulyesinde; Fernandez vd. (2008) şeftalide; Yılmaz vd. (2012) ıspanakta) farklı bitkilerle yapılan çalışmalarda 

Fe uygulamaları ile benzer sonuçlar elde edildiği ifade edilmiştir. Diğer taraftan uygulanan Fe kaynakları ile 

tane Zn, Cu ve Mn konsantrasyonlarında kontrole göre düşüşler belirlenmiştir. Demir uygulamaları ile Açıksöz 

vd. (2011) buğdayda, Akat vd. (2013) deniz lavantasında, Banuls vd. (2003) portakalda, Kobraee (2016) soya 

fasulyesinde Zn konsantrasyonunun, Karaman vd. (1999) fasulyede ve Jin vd. (2008) çeltikte Cu 

konsantrasyonunun ve Erdal vd. (2004) çilekte, Kobrae (2016) soya fasulyesinde Mn konsantrasyonunun 

düştüğünü bildirmişlerdir. Tane N, P ve K konsantrasyonları 2 yılda da uygulamalardan etkilenmemiştir. 

Çimrin (2000) elmada ve Kocabaş 2008 karanfilde yaptıkları çalışmalarda benzer sonuçlar elde etmişlerdir.  
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Uygulanan Fe kaynakları ile birlikte bitki gelişimi ilerledikçe yaşlı ve bayrak yapraklardaki aktif Fe ve toplam 

Fe konsantrasyonlarının oldukça arttığı fakat bu artışın başak ve özellikle tanede yaşlı ve bayrak yapraklardaki 

kadar fazla olmadığı, yani Fe’in taneye taşınımında istenilen seviyelere ulaşılamadığı belirlenmiştir.  

FeSO4+Üre ile tane Fe konsantrasyonunun önemli oranda artırılabildiği fakat yapraktan uygulanan Fe dozunun 

biraz daha artırılmasıyla tane Fe konsantrasyonun daha fazla artabileceği bu çalışma ile ortaya konmuştur.  

 

Azot bitkilerde mobil bir element olduğu için yaşlı yapraklara göre bayrak yapraklarda daha yüksek azot 

konsantrasyonlarına ulaşılmıştır. Yine dönemler karşılaştırıldığında en yüksek azot konsantrasyonu gebeleşme 

döneminde belirlenmiş olup, başaklanma sonuna doğru azotun önemli düzeyde düştüğü saptanmıştır. Bu 

sebeple hasat edilen tanenin fiyatlandırılmasında protein oranı önemli bir parametre olduğu için geç dönemde 

(başaklanma sonu) buğdaya yapraktan azotlu gübre uygulamasının yararlı olabileceği ama uygun doz, gübre ve 

uygulama sayısının seçiminde mutlaka tarla denemelerinden faydalanılmasının gerekliliği tespit edilmiştir.  

 

Azotta olduğu gibi fosforda bitkilerde mobil bir element olduğu için yaşlı yapraklara göre bayrak yapraklarda 

daha yüksek P konsantrasyonlarına ulaşılmış ve başaklanma sonunda P’un oldukça düştüğü görülmüştür. Son 

yıllarda yapılan çalışmalarda buğdaya tabandan verilen gübrenin, bitki gelişiminin son dönemlerine 

gelindiğinde yeterli olmadığı ve verim-kaliteyi artırabilmek için geç dönemde yapraktan P’lu gübreleme 

yapılmasının gerektiği bildirilmiştir (Johnson ve Vaidyanathan 1993, Girma vd. 2007, Ekelöf vd. 2012). 

Yapılan bu çalışmada bitki gelişiminin son dönemlerinde bitki P konsantrasyonunun düştüğü belirlenmiştir. Bu 

sebeple yapraktan azot ile birlikte uygulanabilecek P kaynaklarının verim ve kalitede artışlar sağlayabileceği 

tarafımızdan düşünülmektedir.  

 

Orta Anadolu’da buğday yetiştiriciliği yapılan alanlarda topraklarımızın potasyum bakımından zengin olduğu 

bilgisinden hareketle K’lu gübre kullanılmamaktadır. Bitkilerde mobil bir element olmasına rağmen buğdayın 

gelişim dönemleri incelendiğinde, yaşlı yapraklardan bayrak yapraklara doğru K’un azaldığı, hatta bu düşüşün 

başak ve taneye kadar devam ettiği saptanmıştır. Bu sebeple Orta Anadolu’da buğday yetiştirilen alanlarda 

taban gübrelemesinde yoğun olarak kullanılan DAP yerine bileşiminde K’un da bulunduğu taban gübrelerinin 

kullanılmasının verim ve kalitede artış sağlayabileceği tespit edilmiştir.  

 

Bitkilerde immobil bir element olan kalsiyum eksikliğinde domates ve biber gibi bitkilerin meyvelerinde çiçek 

dibi çürüklüğü adı verilen hastalık ortaya çıkmakta ve bu durum Ca’un yapraklardan meyveye 

taşınamamasından kaynaklanmaktadır. Orta Anadolu gibi sıcak, kurak ve dolayısıyla toprak neminin oldukça 
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düşük olduğu bir bölgede yapılan çalışmamızda, yaşlı yapraklardan genç yapraklara doğru Ca konsantrasyonu 

düşmekte ve bu düşüş başak ile tanede oldukça ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Diğer taraftan Fe’le birlikte 

uygulanan üre ile tane Ca konsantrasyonunun önemli düzeyde artması umut verici bir sonuçtur.   

 

Sapa kalkma başlangıcından gebeleşme dönemine doğru yaşlı yaprak magnezyum konsantrasyonlarının arttığı, 

bayrak yaprak Mg konsantrasyonunun ise yaşlı yapraklara göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Başaklanma 

sonunda ise yaşlı yapraklardan bayrak yapraklara doğru Mg artış göstermiş, fakat başak ve tane Mg 

konsantrasyonları yaşlı ve bayrak yaprağa oranla düşmüştür. Demirli gübrelerle birlikte uygulanan üre ile tane 

Ca konsantrasyonunda olduğu gibi Mg konsantrasyonunun da artması önemli bir sonuçtur. 

 

Bitki gelişim dönemlerine ve bitki aksamlarına bağlı olarak çinko ve bakır konsantrasyonlarında önemli 

farklılıklar yaşanmazken, bitkide immobil olan manganın gebeleşme dönemine kadar önemli artışlar gösterdiği, 

gebeleşme döneminde yaşlı yapraklardan bayrak yapraklara doğru Mn konsantrasyonunun düştüğü 

belirlenmiştir. Başaklanma sonunda ise yaşlı yapraklardan bayrak yapraklara doğru Mn konsantrasyonu artmış 

fakat başak ve tanede önemli düzeyde düşmüştür. Demir ile 2 değerlikli katyonlarda olduğu gibi mikro 

elementlerin de bitkiye alınım ve taşınım bakımından rekabet halinde olduğu bilinmektedir. Bu sebeple tarımsal 

üretimde tek yönlü mikro element uygulamaları yerine bunları kombine içeren yaprak gübrelerinin bitkilere 

uygulanması ile bitkilerde verim ve kalitenin artırılabileceği tarafımızdan düşünülmektedir. 

 

Yapılan bu çalışmada Fe kaynakları arasında üre ile birlikte uygulanan FeSO4 ön plana çıkmış olsa da, ülke 

olarak dışa bağımlı olduğumuz gübrelerin daha etkin kullanılabilmesi amacıyla özellikle nano boyutlu 

gübrelerin farklı bitki, bölge ve dozlarda tarla koşullarında denenmesi gerekmektedir.  
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6. GELECEĞE İLİŞKİN ÖNGÖRÜLEN KATKILAR 

Ülkemizde buğday ile ilgili yapılan gübreleme çalışmalarında öncelikli amaç her zaman verimi artırmak 

olmuştur. Diğer taraftan uygulanan gübrelerle birlikte verim artarken, kalite ise düşmüştür. Gizli açlık adı 

verilen bu durum sonucunda doğurgan çağdaki kadınlarımızın yaklaşık yarısında Fe eksikliğine bağlı anemi 

gibi problemler artmıştır. Biyofortifikasyon gibi tarımsal stratejilerle bu sorunun üstesinden gelmenin mümkün 

olduğu çeşitli araştırıcılar tarafından ifade edilmektedir. Pratik koşullarda buğdaya yaprak gübrelemesi 

yapılmamaktadır. Yaptığımız bu proje kapsamında yapraklara üre ile birlikte uygulanan FeSO4’ın tane Fe 

konsantrasyonunu olması gereken değer olan 40 mg kg
-1

 seviyelerine her 2 yılda da çıkardığı fakat uygulanan 

Fe kaynaklarından hiçbirinin verimde önemli düzeyde artış sağlamadığı belirlenmiştir. Bu hali ile kendinden 

sonra yapılacak çalışmalara ışık tutacak olan bu çalışma, verim ve özellikle kalite de artış sağlanmasıyla insan 

sağlığı ve dolayısıyla ülke ekonomisinin gelişebileceğini de göstermektedir.  

 

7. SAĞLANAN ALTYAPI OLANAKLARI İLE VARSA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER 

 

Henüz gerçekleştirilmemiştir. 

 

8. SAĞLANAN ALTYAPI OLANAKLARININ VARSA BİLİM/HİZMET VE EĞİTİM 

ALANLARINDAKİ KATKILARI 

 

Projeden sağlanan makine teçhizat ve sarf malzemelerin, gelecekte yapacağımız araştırma çalışmaları ile 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerine verilmekte olan uygulama derslerinin yürütülmesine katkı 

sağlayacağı tarafımızdan düşünülmektedir. 
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10. EKLER 

A. Mali Bilanço ve Açıklamaları 

Ankara Üniversitesi BAP tarafından 3 farklı alım türü için kabul edilen proje bütçesi 28.939,00 TL olup, 

ihaleler sonucunda yapılan indirimler ile toplamda 21777,24 TL harcanmış, 7.161,76 TL ise kullanılmamıştır. 

Proje kapsamında yapılan harcamaların dökümü aşağıdaki gibidir. 

03.2 - Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları 

Projenin bu kısmında yer alan kimyasal ve sarf malzemeler, denemenin yürütülmesi, analizlerin yapılması ve 

raporlama işleminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olup 84 kalem malzeme için ayrılan toplam 21463,80 TL 

ödeneğin 14.893,22 TL’si kullanılmış, 6.570,58 TL’si ise kullanılmamıştır. 

03.5 Hizmet Alımları  

Projenin bu kısmında laboratuvar koşullarında elde ettiğimiz nano boyutlu gübrenin boyut analizi, Ankara 

Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Elektron Mikroskopu biriminde bulunan SEM cihazında hizmet alımı 

yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bu kalem için ayrılan bütçe 2000 TL olup, bu bütçenin tamamı kullanılmıştır.  

03.7 – Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 

Projenin bu kısmında yer alan makine ve teçhizatlar, deneme sonrasında yapılacak analizler için gerekli olup 6 

kalem makine teçhizat için ayrılan toplam bütçe 5.475,20 TL olup, bu bütçenin 4884.02 TL’lik kısmı 

harcanmış, 591.18 TL’lik kısmı ise kullanılmamıştır. 

B. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar 

Proje kapsamında alınan 6 kalem makine ve teçhizat Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve 

Bitki Besleme Bölümü B Blok Araştırma ve Öğrenci laboratuvarlarında ders ve araştırmalarda 

kullanılmaktadır. Ayrıca alınan makine ve teçhizatın ilerde yapılacak projelerde de kullanılması 

planlanmaktadır.  

C. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar 

Çalışmada gerekli olan teknik ve bilimsel ayrıntılara materyal ve metot bölümünde yer verilmiştir.  

D. Sunumlar (Bildiriler ve Teknik Raporlar) 

Yapılan projeden elde edilen veriler doktora tez çalışması tamamlanmadığı için herhangi bir kongrede 

sunulmamış olup, ilerleyen süreçte ulusal/uluslararası kongrelerde sunum yapılması planlanmaktadır.  

E. Yayınlar (Hakemli Bilimsel Dergiler) ve Tezler 

Yapılan bu proje aynı zamanda Mehmet Burak TAŞKIN’ın doktora tezi olduğu için, doktora tez çalışması 

kabul edildikten sonra alanında saygın dergilerde en az 1 adet bilimsel makalenin yayınlanması 

planlanmaktadır.  




