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Bu araştırma; farklı azotlu gübre dozlarının, yemlik kolza (Brassica napus
L. ssp. oleifera Metzg)’da verim ve besin değeri üzerindeki etkilerini
belirlemek amacıyla; Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer
alan Siirt ili ekolojik koşullarında, 2019-2020 vejetasyon döneminde
yürütülmüştür. Araştırmada, bitki materyali olarak yemlik kolzanın Lenox
çeşidi kullanılmıştır. Çalışmada tarla denemeleri tesadüf blokları deneme
desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuş olup; azot (N)’un 5 farklı
dozu (N0= 0 kg N/da, N5= 5 kg N/da, N10= 10 kg N/da, N15= 15 kg N/da
ve N20= 20 kg N/da) araştırmanın konusunu teşkil etmiştir. Azotlu gübre
kaynağı olarak üre (% 46 N) kullanılmıştır. Araştırmada; bitki boyu, yan
dal sayısı, sap kalınlığı, yeşil ot verimi, kuru ot verimi, ham protein (HP)
oranı, HP verimi, asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF) oranı, nötral
deterjanda çözünmeyen lif (NDF) oranı ile bitkide toplam fosfor (P),
potasyum (K), kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) oranları incelenmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre, toprağa artan miktarlarda uygulanan azotlu
gübrelemeye bağlı olarak bitki boyu, yan dal sayısı, yeşil ot verimi, kuru
ot verimi, HP oranı, HP verimi, P ve Ca oranı anlamlı derecede artarken,
kuru otun içerdiği ADF ve NDF oranları azalmıştır. Çalışmada, azotlu
gübre dozlarına göre yemlik kolzanın; bitki boyu 144.3-152.5 cm, yan dal
sayısı 5.9-9.1 adet, sap kalınlığı 8.45-9.06 mm, yeşil ot verimi 2536.13409.7 kg/da, kuru ot verimi 459.1-643.4 kg/da, HP oranı % 8.68-11.21,
HP verimi 39.79-65.41 kg/da, ADF oranı % 47.49-52.33, NDF oranı %
54.59-64.00, P oranı % 0.23-0.27, K oranı % 2.19-2.49, Ca oranı % 1.391.55 ve Mg oranı % 0.16-0.18 arasında değişim göstermiştir.
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This research was conducted to determine the effect of different nitrogen
fertilizer doses on yield and nutritional value of forage rape (Brassica
napus L. ssp. oleifera Metzg) under Siirt ecological conditions in the
Southeast Anatolian Region of Turkey in 2019-2020 vegetation season.
Lenox variety of forage rape was used as plant material in the study. In the
study, field trials were established according to randomized complete
blocks designed with three replications and 5 different doses of nitrogen
(N) (N0= 0 kg N/da, N5= 5 kg N/da, N10= 10 kg N/da, N15= 15 kg N/da and
N20= 20 kg N/da) constituted the subject of the research. Urea (46% N)
was used as the source of nitrogen fertilizer. In the research, plant height,
the number of branches per plant, stem thickness, green herbage yield, hay
yield, crude protein (CP) ratio, CP yield, acid detergent fiber (ADF) ratio,
neutral detergent fiber (NDF) ratio, and phosphorus (P), potassium (K),
calcium (Ca) and magnesium (Mg) ratios in the plant were investigated.
According to the results of the research, the plant height, number of
branches per plant, green herbage yield, hay yield, CP ratio, CP yield, P
and Ca ratios were increased while ADF and NDF ratios were decreased
as a result of the increased doses of nitrogenous fertilization applied to the
soil. According to nitrogen fertilizer doses in the study, plant height of the
forage rape was 144.3 to152.5 cm, the number of branches per plant was
5.9 to 9.1, stem thickness was 8.45 to 9.06 mm, green herbage yield was
2536.1 to 3409.7 kg/da, hay yield was 459.1 to 643.4 kg/da, CP ratio was
8.68 to 11.21%, CP yield was 39.79 to 65.41 kg/da, ADF ratio was 47.49
to 52.33%, NDF ratio was 54.59 to 64.00%, P ratio was 0.23 to 0.27%, K
ratio was 2.19 to 2.49%, Ca ratio was 1.39 to 1.55% and Mg ratio varied
between 0.16 and 0.18%.
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Hayvansal üretimin mera hayvancılığına

GİRİŞ
Türkiye

İstatistik

(TÜİK)

dayandığı Türkiye’de, kaba yem açığı

verilerine göre; % 1.39 nüfus artış hızına

miktarının yaklaşık 51 milyon ton kuru ot

sahip olan Türkiye (Anonim, 2020a) Gayrı

olduğu rapor edilmiştir (Demiroğlu-Topçu

Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 2020 yılının

ve Özkan, 2017). Ülke genelinde yem

ilk çeyreğinde % 4.5, aynı dönemde tarım

açığının

sektörü % 3 oranında büyüme kaydetmiştir

içerisinde yetiştirilen yem bitkileri ekiliş

(Anonim, 2020b). Artan nüfus ve hızlı

oranının

büyüme,

besleme

taşımaktadır. Bu amaca yönelik olarak;

sorunlarını da doğal olarak beraberinde

tarımı yapılan mevcut yem bitkilerinin

getirmektedir. İnsanların sağlıklı ve dengeli

verim ve kalitesinin arttırılması yanında,

beslenmesinde

alternatif yem kaynaklarının da ortaya

yeterli

Kurumu

ve

dengeli

proteinler,

önemli

yer

kapatılmasında,
arttırılması

büyük

tarımı
önem

tutmakta; bu anlamda hayvansal ürünler,

konulması

sahip

özellikleri

gerekmektedir. Birçok ürünün yetişmesine

nedeniyle vazgeçilmez bir konumdadır.

imkan veren farklı ekolojik koşullara sahip

Dünya genelinde kişi başına ortalama

Türkiye’de;

günlük

içerisinde alternatif bitkilerin yetiştiriciliği,

oldukları

biyolojik

protein

tüketimi

81

gram,

ve

tarla

yaygınlaştırılması

halihazırda

ekonomik

genelinde % 40’ı, Türkiye’de ise % 34’ü

tarafından kısa sürede benimsenmeyebilir.

hayvansal

Ancak, küresel ısınma tehdidi nedeniyle

proteinlerden

üreticiler

karşılanmakta; bu oran gelişmiş ülkelerde

bazı

% 58-64 arasında değişim göstermektedir

yapılamadığı ve/veya yine birçok ürünün

(Anonim, 2020c).

yetişmediği marjinal alanlarda alternatif

Hayvansal

protein

ürünlerin

gereği

tarımı

Türkiye’de ise 108 gram olup, bunun dünya
kaynaklı

yaklaşım

tarla

yetiştiriciliğinin

ihtiyacının

türlerin tarımı söz konusu olabilmektedir.

karşılanması, kuşkusuz hayvansal üretimin

Bu alanlarda değerlendirilebilecek bitkiler

istenilen

bağlıdır.

içerisinde yemlik kolza (Brassica napus L.

Tarımın önemli bir parçası olan hayvancılık

ssp. oleifera Metzg) düşünülebilir. Nitekim

sektörünün Türkiye’de; mevcut hayvan

Zeybek (2017), yemlik kolzanın iklim

ırklarının düşük verimli olması ve elverişsiz

değişikliğinden en az etkilenen bitkiler

barınma koşullarının yanı sıra, kaba yem

arasında bulunduğunu ve bu nedenle

düzeyde

olmasına

açığı gibi önemli sorunları bulunmaktadır.
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potansiyel olarak alternatif bir yem bitkisi

göstermektedir. Bu anlamda azot ihtiyaçları

olduğunu bildirmektedir.

fazla olan bitki grupları içerisinde yer

Dünyada, kolza tohumlarından yağı

almaktadırlar (Albayrak ve Çamaş, 2006).

alındıktan sonra geriye kalan küspesi

Bu araştırma; farklı azotlu gübre dozlarının,

hayvan yemi olarak kullanılmakta (Gül ve

yemlik kolza (Brassica napus L. ssp.

ark., 2008); orta veya düşük miktarlarda

oleifera Metzg) bitkisinde verim ve besin

glikosinolat içeren kolza küspesi, kümes

değeri üzerindeki etkilerini belirlemek

hayvancılığında soya ürünlerinin yerini alan

amacıyla yürütülmüştür.

uygun

protein

kaynağı

olarak

MATERYAL VE YÖNTEM

gösterilmektedir (Palander ve ark., 2004).

Araştırma;

Türkiye’nin

yarı-kurak

Bunun yanı sıra, bazı Brassica türlerinin

iklimine

yem bitkileri olarak önem taşıdığı (Cacan

Bölgesi’nde yer alan Siirt ili ekolojik

ve Kokten, 2017); yem lahanası (Brassica

koşullarında,

oleracea L. var. acephala) ve yemlik kolza

döneminde yürütülmüştür. Araştırmada,

(Brassica rapa L.) çeşitlerinin ikinci ürün

tarla denemesi kurulmadan önce 0-20 cm

olarak sulanan koşullarda başarılı bir

derinlikten alınan toprak örneklerinin analiz

şekilde

sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. Ülgen ve

yetiştirilebileceği

(Altınok

ve

sahip

Güneydoğu
2019-2020

Anadolu

vejetasyon

Karakaya, 2003); Brassica bitkilerinin, geç

Yurtsever

sonbaharda

sınıflandırmaya göre; killi tekstürlü, tuzsuz,

kaliteli

yem

sağlama

(1995)

tarafından

bildirilen

potansiyeli taşıdıkları (Darby ve ark.,

hafif alkali karakterde olan araştırma

2010); yemlik olarak kullanılan Brassica

topraklarının, kireç içeriğinin “kireçli”,

türlerinin birçok buğdaygil ve baklagilden

organik madde kapsamının “az”, alınabilir

daha yüksek kuru madde sindirilebilirliği ve

fosfor (P) ve potasyum (K) kapsamının

metabolik enerjiye sahip olduğu, diğer

sırasıyla “yüksek” ve “fazla”, alınabilir

Brassica türleri ile

kalsiyum

karşılaştırıldığında

(Ca)

ve

magnezyum

(Mg)

koyunlarda en yüksek canlı ağırlık artışının

içeriklerinin ise “iyi” düzeyde olduğu

yemlik kolzadan sağlandığı (Barry, 2013),

saptanmıştır (Çizelge 1).

rapor edilmiştir.

Siirt iline ait uzun yıllar ve araştırmanın

Brassica türlerinin verim potansiyelleri,

yürütüldüğü

Kasım

2019-Nisan

2020

yetiştirildikleri toprakların organik madde

vejetasyon dönemine ait bazı iklim verileri

içeriğine

incelendiğinde;

bağlı

olarak

değişkenlik

389

ekim-hasat

dönemini
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kaydedilirken, aynı dönemdeki uzun yıllar

Çizelge 1. Araştırma yeri topraklarının bazı
fiziksel ve kimyasal özellikleri*
Toprak özelliği
Değeri
Kum, %
43.1
Kil, %
38.9
Silt, %
18.0
pH
7.70
Elektriksel iletkenlik, dS/m
0.180
Kireç (CaCO3), %
2.8
Organik madde, %
1.64
Alınabilir P, kg P2O5/da
11.2
Alınabilir K, kg K2O/da
188
Alınabilir Ca, kg/da
1196
Alınabilir Mg, kg/da
111

toplam yağış ortalamasının 560.3 mm

*: Analizler, Siirt Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda yapılmıştır.

kapsayan

6

aylık

devredeki

sıcaklık

ortalamasının aynı dönemdeki uzun yıllar
ortalamasından bir miktar yüksek olduğu,
nispi nem değerlerinin ise araştırma dönemi
ortalaması ile uzun yıllar ortalamasının
benzerlik

gösterdiği

Araştırmanın
döneminde

görülmüştür.

yürütüldüğü
toplam

737.6

vejetasyon
mm

yağış

olduğu saptanmıştır (Çizelge 2).
Çizelge 2. Siirt ili uzun yıllar (1990-2020) ve araştırma yılı (2019-2020 vejetasyon dönemi)
bazı iklim verileri (Anonim, 2020d)
Ortalama sıcaklık (°C)
Nispi nem (%)
Toplam yağış (mm)
Vejetasyon dönemi
2019-2020 Uzun yıllar 2019-2020 Uzun yıllar 2019-2020 Uzun yıllar
Kasım
11.9
10.6
50.2
62.7
51.4
74.3
Aralık
7.5
5.1
75.0
72.5
75.8
90.6
Ocak
3.5
3.2
72.7
72.5
70.6
81.0
Şubat
3.7
4.7
73.0
67.5
158.6
98.4
Mart
11.1
9.2
63.1
61.3
222.4
112.5
Nisan
14.1
14.2
60.2
58.4
158.8
103.5
Ortalama/Toplam
8.6
7.8
65.7
65.8
737.6
560.3

Araştırmada, bitki materyali olarak

ekimle birlikte, diğer yarısı ise erken

“Lenox” yemlik kolza (B. napus L. ssp.

ilkbaharda bitkinin sapa kalkma zamanında

kullanılmıştır.

verilmiştir. Bitkiler; 40 cm sıra arası

Çalışmada tarla denemeleri tesadüf blokları

mesafede (Cacan ve Kokten, 2017) ve 6 sıra

deneme desenine göre üç tekrarlamalı

olacak şekilde, 1 kg/da ekim normu

olarak kurulmuş olup; azot (N)’un 5 farklı

(Anonim, 2020e) ile 07 Kasım 2019

dozu (N0= 0 kg N/da, N5= 5 kg N/da, N10=

tarihinde ekilmiştir. Buna göre, bir parsel

10 kg N/da, N15= 15 kg N/da ve N20= 20 kg

büyüklüğü 2.4 x 4= 9.6 m2’dir.

oleifera

Metzg)

çeşidi

N/da) araştırmanın konusunu teşkil etmiştir.

Parsellerde

görülen

yabancı

otlarla

Azotlu gübre kaynağı olarak üre (% 46 N)

mekanik olarak mücadele edilmiştir. Hasat,

kullanılmıştır.

yemlik

Azotlu

gübrenin

yarısı

390

kolza

bitkisinin

çiçeklenme
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döneminde yapılmış olup; hasat sırasında

varyans

parsel başlarından 0.5 m’lik kısımlar, parsel

ortalamalar arasındaki farklılıklar LSD

kenarlarından ise birer sıra kenar tesiri

testine göre değerlendirilmiştir (Yurtsever,

olarak atılmıştır. Buna göre hasat işlemi 16

1984).

Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

analizine

tabi

tutulmuş

ve

BULGULAR VE TARTIŞMA

Araştırmada yemlik kolza bitkisinde;

Bitki boyu

bitki boyu, ana sapa bağlı yan dal sayısı ve

Araştırmada,

farklı

azot

dozlarında

sap kalınlığı gibi morfolojik ölçümler, her

yetiştirilen yemlik kolza bitkisine ait; bitki

parselde şansa bağlı olarak seçilen 10

boyu, yan dal sayısı, sap kalınlığı, yeşil ve

bitkide Anonim (2020e)’e göre, yeşil ve

kuru ot verimleri ile HP oranı ve HP verimi

kuru ot verimi değerleri ise Anonim

değerleri Çizelge 3’te verilmiştir.

(2020f)’e göre yapılmıştır. Kuru ot oranı

Yemlik kolzada farklı azot dozlarının

belirlenen örnekler öğütülmüş ve öğütülen

bitki boyuna etkisi istatistiki açıdan önemli

yemlik

asit

(p<0.05) bulunmuştur. En uzun bitki boyu,

deterjanda çözünmeyen lif (ADF), nötral

istatistiki olarak aynı grupta yer alan N20

kolza

ot

örneklerinde;

deterjanda çözünmeyen lif (NDF), ham

(152.5 cm), N15 (149.2 cm) ve N10 (149.0

protein (HP), P, K, Ca ve Mg oranları;

cm) azotlu gübre dozu uygulamalarında, en

Ondokuz

Mayıs

kısa bitki boyu ise kontrol (N0) N dozu

Fakültesi

Tarla

Üniversitesi
Bitkileri

Ziraat
Bölümü

uygulamasında (144.3 cm) belirlenmiştir

Laboratuvarı’nda, NIRS (Near Infrared

(Çizelge

3).

Azotlu

gübreler

bitkide

Kızıl

vejetatif gelişmeyi teşvik etmekte, buna

Ötesi Yansıması Spektroskopisi) cihazı ile

bağlı olarak da bitki boyu uzamaktadır.

#IC-0904FE kalibrasyon seti (Anonymous,

Kolza (B. napus L. ssp. oleifera) bitkisi ile

2020) kullanılarak belirlenmiştir (Brogna

yapılan

ve ark., 2009). Belirlenen HP oranı

dozlarının artışına paralel olarak bitki boyu

değerleri, dekara kuru ot verimleri ile

değerlerinin arttığı diğer bazı araştırma

çarpılması sonucu, dekara HP verimleri

bulgularında (Aytaç, 1999; Koç, 2007;

bulunmuştur.

Çorbacı, 2011; Köymen ve Kara, 2017;

Reflektance

Spectroscopy-Yakın

Araştırma sonucunda elde edilen veriler,
tesadüf

çalışmalarda

azotlu

gübre

Gürsoy ve ark., 2019) da rapor edilmiştir.

blokları deneme desenine göre
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Koç, 2007; Çorbacı, 2011; Köymen ve

Yan dal sayısı
Azotlu gübre dozlarının artışına bağlı

Kara, 2017). Kolza ile farklı ekolojik

olarak yemlik kolza bitkisinde ana sapa

koşullarda

bağlı yan dal sayısının arttığı, en yüksek yan

ortalama yan dal sayısı değerinin 3.3-9.9

dal sayısı değerinin 9.1 adet ile N20 azot

arasında değişim gösterdiği rapor edilmiştir

dozu uygulanan parsellerden elde edildiği

(Öztürk, 2000; Başalma, 2007; Başalma ve

görülmektedir. Bununla birlikte, yan dal

ark., 2003; Gizlenci ve ark., 2005; Dok ve

sayısı yönünden N20 dozu ile N15 dozları

ark., 2007; Karaarslan ve ark., 2007, 2009;

arasındaki

açıdan

Köymen ve Kara, 2017; Aldemir, 2018;

önemsiz bulunmuştur. Yan dal sayısı

Gürsoy ve ark., 2019). Araştırmamızda

yönünden en düşük değer ise 5.9 adet ile

belirlenen yan dal sayısı değerlerinin

azotun uygulanmadığı parsellerde (N0)

literatürde saptanan bu değişim aralığı

tespit edilmiştir. Yan dal sayısı yönünden

içerisinde kaldığı görülmüştür. Bununla

azot dozları arasındaki bu farklılık istatistiki

birlikte

açıdan

literatürdeki bu araştırma bulguları ile

farklılık

p<0.01

istatistiki

düzeyinde

önemli

bulunmuştur (Çizelge 3).

yürütülen

yan

dal

araştırmalarda

sayısı

yönünden,

ortaya çıkan farklılıklar; bitkinin yetiştiği

Azot dozunun kolzada yan dal sayısını

ekolojik

koşulların

farklı

olması

ve

arttırdığı birçok araştırıcı tarafından da

kullanılan çeşitler arasındaki genotipik

ifade edilmiştir (Algan ve Emiroğlu, 1985;

varyasyonlar ile açıklanabilir.

Çizelge 3. Yemlik kolzada farklı azotlu gübre dozlarına göre bazı tarımsal özelliklerinin değişimi1
N
dozları
(kg N/da)
N0
N5
N10
N15
N20
F testi
DK (%)

Bitki
boyu
(cm)
144.3 b
147.9 ab
149.0 a
149.2 a
152.5 a
4.345*
1.64

Yan
dal sayısı
(adet)
5.9 d
7.4 c
7.8 bc
8.4 ab
9.1 a
16.450**
6.51

Sap
kalınlığı
(mm)
8.45
8.51
8.77
8.79
9.06
0.438
7.35

Yeşil ot
verimi
(kg/da)
2536.1 c
2718.1 bc
2983.3 b
3409.7 a
3311.1 a
20.967**
4.72

Kuru ot
verimi
(kg/da)
459.1 d
488.0 cd
536.8 bc
643.4 a
583.0 ab
10.804**
7.17

HP
oranı
(%)
8.68 d
8.99 cd
9.26 bc
9.67 b
11.21 a
60.295**
2.31

HP
verimi
(kg/da)
39.79 c
44.09 bc
50.01 b
62.10 a
65.41 a
21.359**
7.99

: Aynı sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılık istatistiki açıdan önemli değildir, N 0= 0 kg N/da, N5= 5 kg N/da, N10=
10 kg N/da, N15= 15 kg N/da ve N20= 20 kg N/da, DK: Değişim katsayısı, *: p<0.05 düzeyinde önemli farklılık, **: p<0.01 düzeyinde önemli
farklılık
1
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Yeşil ot verimi
azotlu

gübre

dozunun

Azotlu gübre dozları, yemlik kolzada

artışına paralel olarak yemlik kolzada sap

yeşil ot verimini istatistiki açıdan çok

kalınlığı

gösterdiği;

önemli (p<0.01) düzeyde etkilemiştir. En

ancak, bu artışın istatistiki açıdan önemsiz

yüksek yeşil ot verimi istatistiksel olarak

olduğu, bir başka ifade ile N dozlarının sap

birinci grupta yer alan 3409.7 kg/da ve

çapı üzerine etkili olmadığı belirlenmiştir.

3311.1 kg/da ile sırasıyla N15 ve N20 gübre

Azot dozlarına bağlı olarak yemlik kolzada

dozlarında belirlenmiştir. En düşük yeşil ot

sap

arasında

verimi ise 2536.1 kg/da ile N0 konusunda

değişim göstermiştir (Çizelge 3). Her ne

saptanmıştır. Azotlu gübre uygulaması

kadar istatistiki açıdan önemsiz olmasına

bitkilerde vejetatif gelişmeyi teşvik etmekte

rağmen, kontrol uygulamasına göre sap

ve dolayısıyla bitkilerin yeşil aksamlarını

çapının kısmen artış göstermesi, azotlu

arttırmaktadır. Nitekim bitki boyu ve yan

gübrenin vejetatif gelişmeyi arttırmasıyla

dal sayısı gibi tarımsal karakterlerde

açıklanabilir.

görülen artışa benzer şekilde, azotlu gübre

değerlerinin

kalınlığı

artış

8.45-9.06

mm

Sap çapının azotlu gübre dozuna bağlı

dozu uygulamalarına bağlı olarak yeşil ot

olarak değişimi hususunda literatürde farklı

veriminin de arttığı, dekara saf 15 kg N

sonuçlar rapor edilmiştir. Şöyle ki, Can ve

uygulanan parsellerde yeşil ot veriminin en

Akman

dozu

yüksek değere ulaştığı, sonraki N dozunda

(2014)

uygulamasıyla

azotlu

gübre

şeker

mısırı

bitkisinde

ise istatistiksel olarak önemsiz sayılacak

sap

çapında

artışların

şekilde yeşil ot veriminde bir miktar düşüş

olduğunu ancak, bu artışın araştırmamız

meydana geldiği görülmüştür (Çizelge 3).

bulgularında olduğu gibi istatistiki açıdan

Yemlik

önemsiz

karşılık

koşullarında yapılan bir çalışmada, sıra

Schierholt ve ark. (2019) kolzada, Atalay ve

aralığına bağlı olarak yeşil ot veriminin

Ateş (2020) sorgum x sudanotu melezi

2114.6-4267.4 kg/da (Cacan ve Kokten,

çeşitlerinde, Türk ve ark. (2019) tek yıllık

2017) arasında değiştiği bildirilmiştir.

kontrole

göre

bulunduğunu;

buna

kolza

ile

Bingöl

ekolojik

çim çeşitlerinde azot dozu yükseldikçe sap

Brassica türleri ile yapılan çalışmalarda;

çapının istatistiki bakımdan anlamlı olarak

örneğin, yem şalgamı (Brassica rapa

kalınlaştığını bildirmektedirler.

L.)’nda yaprak veriminin (Albayrak ve
Çamaş, 2006) ve yem veriminin (Vinod ve
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ark., 2016) azotlu gübrelemenin artışına

sonuçlarında (Özdemir, 2017; Yılmaz ve

bağlı olarak arttığı rapor edilmiştir. Yeşil ot

Albayrak, 2017; Türk ve ark., 2019; Atalay

veriminin, azotlu gübre uygulamalarıyla

ve Ateş, 2020) da rapor edilmiştir.

anlamlı

şekilde

etkilendiği

azot

Kanada’da üç yıllık ortalama verilere

dozlarının yeşil ot veriminde artışlara neden

göre yemlik kolzanın kuru madde veriminin

olduğu, yem bitkisi olarak yetiştirilen farklı

430-690 kg/da (Kunelius ve ark., 1989),

araştırma

Bingöl’de farklı sıra aralığı uygulamalarına

sonuçlarında da rapor edilmiştir (Özdemir,

göre yemlik kolza (B. napus L. ssp. oleifera

2017; Yılmaz ve Albayrak, 2017; Atalay ve

Metzg) kuru ot veriminin 426.9-805.6 kg/da

Ateş, 2020; Yılmaz ve Demiroğlu Topçu,

(Cacan ve Kokten, 2017), Samsun’da kışlık

2020).

ara ürün olarak yetiştirilen yemlik kolza (B.

Kuru ot verimi

napus L.) Lenox çeşidinin kuru ot veriminin

bitkiler

ile

yapılan

birçok

ve

Farklı azotlu gübre dozları uygulaması

427.5-590.0 kg/da (Zeybek, 2017) arasında

yemlik kolzada kuru ot verimini istatistiki

değiştiği belirlenmiştir. Ekolojik koşulların

yönden çok önemli (p<0.01) düzeyde

ve uygulanan kültürel işlemlerin farklılığına

etkilemiştir. Azotlu gübre dozları arttıkça

rağmen, araştırmamızda elde edilen kuru ot

yemlik kolza bitkisinde kuru ot verimi

verimlerinin literatürdeki diğer bulgular ile

artarken; en yüksek kuru ot verimi 643.4

uyumlu olduğu söylenebilir.

kg/da ile N15 gübre dozunda elde edilmiş,

Ham protein oranı

N20 gübre dozunda ise kuru ot verimlerinde

Yemlik kolza bitkisine uygulanan azotlu

bir miktar azalma meydana gelmiş, ancak

gübre dozları arasında HP oranı yönünden

bu azalma istatistiki açıdan önemsiz

istatistiki olarak p<0.01 düzeyinde önemli

olmuştur. Araştırmada en düşük kuru ot

farklılıklar belirlenmiştir. Artan azotlu

verimi (459.1 kg/da), yemlik kolzada

gübre dozlarına bağlı olarak yemlik kolza

azotun

kuru otunun HP oranının arttığı, en yüksek

uygulanmadığı

kontrol

(N0)

konusunda belirlenmiştir (Çizelge 3).
Araştırmada,

artan

HP oranı değerinin % 11.21 ile azotun en

miktarlarda

yüksek

dozunda

(N20)

saptandığı

uygulanan azot miktarına bağlı olarak kuru

görülmüştür. En düşük HP oranı ise % 8.68

ot miktarı anlamlı düzeyde artmıştır. Bu

ile

doğal bir beklentidir. Benzer bulgular,

(Çizelge 3).

farklı

bitkiler

ile

yapılan

araştırma
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Azot, bitkilerde proteinlerin bileşenidir;

edilen N uygulamalarında, HP oranına da

bitkilerde cereyan eden fotosentez gibi

bağlı olarak HP verimi de yüksek olmuştur.

birtakım metabolik olaylarda görev yapan,

Buna göre en yüksek HP verimi 65.41 kg/da

protein

enzimlerin

ve 62.10 kg/da ile sırasıyla 20 ve 15 kg/da

yapısında yer alan önemli bir elementtir

saf N dozlarının uygulandığı parsellerden

(Kacar, 2012). Bu nedenle azotlu gübre

elde edilirken; en düşük HP verimi, 39.79

dozu uygulamasına göre HP oranının

kg/da ile N uygulanmayan parsellerde (N0)

artması doğal bir sonuçtur. Benzer bulgular

saptanmıştır (Çizelge 3).

tabiatındaki

çoğu

yemlik kolza ile çalışan Geun ve ark. (2005)

Azot uygulamasının HP verimini önemli

tarafından da ifade edilmiştir. Farklı

ölçüde arttırdığı, farklı bitkilerle yapılan

ekolojilerde, farklı bitkilerle yapılan çeşitli

birçok araştırma bulgularında (Pavinato ve

çalışmalarda, örneğin; Özdemir (2017)

ark., 2014; Özdemir, 2017; Türk ve ark.,

İtalyan çiminde, Yılmaz ve Albayrak

2019; Atalay ve Ateş, 2020) da rapor

(2017) arıotu bitkisinde, Türk ve ark. (2019)

edilmiştir. Cacan ve Kokten (2017) Bingöl

bazı tek yıllık çim çeşitlerinde, Atalay ve

ekolojik koşullarında, sıra arası mesafesine

Ateş (2020) sorgum x sudanotu melez

bağlı olarak yemlik kolza bitkisinden

çeşitlerinde, N dozu arttıkça kuru otların HP

dekara 76.2-125.6 kg arasında değişen

oranının da arttığını rapor etmişlerdir.

miktarda

Öte yandan, yemlik kolza bitkisinde kuru

HP

verimi

elde

edildiğini

bildirmişlerdir.

otun HP oranı ekolojik koşullar, çeşit ve

Asit deterjanda çözünmeyen lif ve nötral

uygulanan kültürel işlemlere bağlı olarak %

deterjanda çözünmeyen lif oranı

10.8-% 21.0 arasında değişim gösterdiği
belirlenmiştir

(Geun

ve

ark.,

Azot dozlarının artışına paralel olarak

2005;

yemlik kolza bitkisi kuru otunun içerdiği

Westwood ve Mulcock, 2012; Cacan ve

ADF

ve

NDF

oranlarının

azaldığı

Kokten, 2017; Zeybek, 2017).

belirlenmiştir. Ancak bu azalma, ADF

Ham protein verimi

oranında istatistiksel açıdan önemsiz iken,

Azot dozlarındaki artışla birlikte HP

NDF oranı yönünden p<0.01 düzeyinde

veriminin de arttığı görülmüştür. HP oranı

önemli bulunmuştur. En düşük NDF oranı

ile

birlikte

% 54.59 ile N20, en yüksek değerler ise

değerlendirilmesinin doğal sonucu olarak;

istatistiki olarak aynı grupta yer alan N0 (%

kuru ot veriminde yüksek sonuçlar elde

64.00) ve N5 (% 63.88) dozlarında

kuru

ot

veriminin
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yemlerin

kolza kuru otunda % 47.49-% 52.33

sindirilebilirliğinin bir göstergesi olan ADF

arasında değişim göstermiştir (Çizelge 4).

oranı (Gürsoy ve Macit, 2014), yemlik
Çizelge 4. Yemlik kolzada farklı azotlu gübre dozlarına göre besin maddesi değişimi (%)1
N dozları
ADF
NDF
P
K
Ca
Mg
(kg N/da)
N0
52.33
64.00 a
0.23 c
2.19
1.39 b
0.17
N5
51.18
63.88 a
0.24 bc
2.23
1.44 b
0.17
N10
50.42
61.36 ab
0.24 bc
2.35
1.43 b
0.16
N15
50.19
58.62 bc
0.25 b
2.49
1.46 b
0.16
N20
47.49
54.59 c
0.27 a
2.42
1.55 a
0.18
F testi
3.628
9.800**
15.778**
2.023
6.960*
0.740
DK (%)
3.23
3.62
1.65
6.64
2.75
8.28
: Aynı sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılık istatistiki açıdan önemli değildir, N0= 0 kg N/da, N5= 5 kg N/da, N10= 10
kg N/da, N15= 15 kg N/da ve N20= 20 kg N/da, DK: Değişim katsayısı, *: p<0.05 düzeyinde önemli farklılık, **: p<0.01 düzeyinde önemli
farklılık
1

Yemin sindirim derecesinin yüksek

kabul edilen yem kalite ölçütleri [<% 40=

olması, o yemin hücre duvarı bileşenlerinin

en üstün kaliteli, % 40-46 çok iyi, % 47-53=

düşük olmasına bağlıdır. Bu nedenle,

iyi, % 54-60= orta, % 61-65= kötü ve >%

kaliteli kaba yemlerde ADF ve NDF

65= kabul edilemez (Rohweder ve ark.,

oranının düşük olması istenir (Van Soest,

1978)]’ne göre ise yemlik kolza kuru

1994; Kaya, 2008; Kutlu, 2008). Bu

otunun “orta” ile “kötü” arasında değişen

araştırmadan elde edilen kuru otlarda

kalitede olduğu söylenebilir.

saptanan ADF oranı değerleri, Rohweder ve

Azotlu gübre dozunun artışına bağlı

ark. (1978) tarafından bildirilen kuru otların

olarak yem bitkisi kuru otlarının içerdiği

kalite standardı (<% 31= en üstün kaliteli,

ADF ve NDF oranlarının azaldığı farklı

% 31-35= çok iyi, % 36-40= iyi, % 41-42=

bitkilerle

orta, % 43-45= kötü ve >% 46= kabul

(Safdarian ve ark., 2014; Yılmaz ve

edilemez)’na

değerlendirildiğinde,

Albayrak, 2017; Dumanoğlu ve Geren,

Siirt ekolojik koşullarında kışlık olarak

2019; Karagöz ve ark., 2019; Türk ve ark.,

yetiştirilen

2019; Atalay ve Ateş, 2020) da rapor

göre
ve

çiçeklenme

devresinde

biçilen yemlik kolza otunun ADF oranı
yönünden

“kabul

edilemez”

yapılan

bazı

çalışmalarda

edilmiştir.

sınıfında

Yemlik kolzada yapılan çalışmalarda,

olduğu söylenebilir. NDF oranı yönünden

farklı gelişme dönemlerine göre ADF
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oranının, % 23.48-56.75 ve NDF oranının

Yemlik kolza kuru otunda P, K, Ca ve

% 36.08-77.16 arasında değişim gösterdiği

Mg oranları sırasıyla; % 0.23-0.27, % 2.19-

(Canbolat, 2013); sıra aralıklarına göre

2.49, % 1.39-1.55 ve % 0.16-0.18 arasında

ADF oranının % 40.7-44.1 ve NDF oranının

değişiklik göstermiştir (Çizelge 4). Kaliteli

% 46.4-50.5 arasında değişim gösterdiği

kaba

(Cacan ve Kokten, 2017); çiçeklenme ve

içerikleri, yem değeri ve kalitesinin önemli

sapa kalkma devrelerinde biçilen yemlik

göstergesi olup, hayvan besleme açısından

kolzanın sırasıyla ortalama % 33.0 ADF ve

büyük önem taşımaktadır. Muller (2009)

% 41.5 NDF, % 29.5 ADF ve % 36.5 NDF

tarafından, yem rasyonlarında hayvanların

içerdiği (Zeybek, 2017) belirlenmiştir.

P, K ve Ca ihtiyacının minimum düzeyde

Kuru otun bazı makro element kapsamı

karşılanabilmesi için yemlerde en az % 0.40

yemlerde

otun

mineral

madde

Toprağa artan miktarlarda uygulanan N,

P, % 1.0 K ve % 0.90 oranında Ca

yemlik kolza bitkisi tarafından P (p<0.01)

bulunması gerektiği bildirilmekte; Mg için

ve Ca (p<0.05) alımını istatistiki yönden

bu oran Anonymous (2001) tarafından %

anlamlı derecede artırmıştır. Azotlu gübre

0.25 olarak kabul edilmektedir.

dozlarına göre yemlik kolza kuru otunun K

Buna göre, P yönünden yemlik kolzanın,

ve Mg oranlarındaki değişimler istatistiki

ruminantların ihtiyacını karşılamaktan uzak

açıdan önemsiz olsa da; kontrol (N0)

olduğunu söylemek mümkündür. Bitkilerin

konusuna göre N uygulanan konularda K

kuru maddesindeki P oranının düşük

alımı, yüksek N dozunda (N20) da Mg alımı

olmasında; her ne kadar araştırmanın

yüksek olmuştur (Çizelge 4). Wilkinson ve

yürütüldüğü

ark. (2000) ve Fageria (2009), toprağa artan

içerikleri yeterli düzeyde (Çizelge 1) de

miktarlarda uygulanan azotlu gübrelemenin

olsa, Ozyazici ve Acikbas (2019) tarafından

P, K, Ca ve Mg alımını artırdığını rapor

da ifade edildiği üzere, toprakların Ca ve

etmişlerdir. Azot uygulaması sonucu P, K,

Mg içeriklerinin yüksek olması nedeniyle

Ca ve Mg gibi makro bitki besin elementleri

mevcut fosforun toprakta tutulmasının,

alımındaki

(1995)

dolayısıyla bitkiler tarafından fosforun

kimyasal

alınımının engellenmesinin etkili olduğu

tarafından

artış,

Marschner

rizosferde

oluşan

değişiklikler ve azotun bitkide oluşturduğu

toprakların

düşünülmektedir.

fizyolojik değişiklikler ile açıklanmıştır.
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Yem rasyonlarında K ve Ca için olması

sudanotu melezi ve sudanotu (Özyazıcı ve

gereken kritik değer dikkate alındığında;

Açıkbaş, 2020) bitkilerinde de kuru otun

araştırmadan elde edilen yemlik kolza

Mg kapsamı yönünden benzer bulgular elde

otunun

edilmiştir.

hayvanların

ihtiyacı

duyduğu

potasyumu ve kalsiyumu karşıladığı, bu
anlamda

yemlik

kolzanın

K

ve

Öte yandan, yemlik kolza ile yapılan

Ca

çalışmalarda, kuru otun P, K, Ca ve Mg

içeriklerinin yeterli düzeyde olduğunu

içerikleri;

Cacan

ve

Kokten

(2017)

söylemek mümkündür.

tarafından sırasıyla % 0.33-0.35, % 1.83-

Azotlu gübre dozu uygulamalarında elde

2.18, % 1.23-1.31 ve % 0.19-0.23, Zeybek

edilen yemlik kolza kuru otunun Mg

(2017) tarafından sırasıyla % 0.34-0.39, %

oranının, büyükbaş hayvan rasyonları için

2.55-2.87, % 1.44-1.54 ve % 0.29-0.40

kabul edilen kritik değerin altında olduğu

arasında

görülmüştür. Araştırmamız bulgularında,

edilmiştir.

toprakta alınabilir Mg içeriğinin “iyi”

değişim

gösterdiği

rapor

SONUÇ VE ÖNERİLER

düzeyde bulunmasına rağmen (Çizelge 1),

Siirt ili ekolojik koşullarında kışlık

bitkilerin kuru maddesindeki Mg oranının

olarak yetiştirilen yemlik kolza bitkisinde,

yetersiz olmasında; toprakta çok yüksek

azotlu gübre dozu uygulamalarına bağlı

düzeyde bulunan potasyumun, Mg alımı ve

olarak bazı tarımsal özelliklerin değişiminin

taşınması

etkilerinin

incelendiği bu çalışmada; toprağa artan

kaynaklanabileceği

miktarlarda uygulanan azotlu gübrelemeye

düşünülmektedir. Nitekim artan miktarlarda

bağlı olarak bitki boyu, yan dal sayısı, yeşil

üzerine

olumsuz

olmasından

bitkilerin

ot verimi, kuru ot verimi, HP oranı, HP

değişik organlarında Mg alımını azalttığı

verimi, P ve Ca oranı anlamlı derecede

yönünde raporlar (Walker ve Peck, 1975;

artarken, kuru otun içerdiği ADF ve NDF

Gunes ve ark., 1998; Mengel ve ark., 2001)

oranları azalmıştır.

uygulanan

potasyumun

bazı

mevcuttur. Siirt ve Diyarbakır ili iklim ve

Araştırma bulguları, yemlik kolzanın

toprak koşullarında daha önce yürütülen

bölgemize uygun alternatif kışlık ara ürün

araştırmalarda,

amacıyla

çeşitliliği ve kaliteli kaba yem ihtiyacının

yetiştirilen; dallı darı (Özyazıcı ve ark.,

giderilmesine yönelik kaba yem olarak

2018), ikinci ürün sorgum ve mısır

değerlendirilmesi

(Ozyazici ve Acikbas, 2019), sorgum x

avantajlar

kaba

yem

398
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Ancak, toprakların fiziksel ve kimyasal

ifade ile, optimum azot dozu miktarına

özelliklerine bağlı olarak, özellikle P ve Mg

ulaşıldığı söylenebilir. Bu nedenle tek yıllık

yönünden besleme problemi yaşaması,

verilere rağmen, Siirt ekolojik koşullarında

rasyonlarda tek başına kaba yem olarak

ot verimi ve verime etkili diğer parametreler

kullanılmasında engel teşkil etmektedir. Bu

ile

nedenle verim, kalite ve besleme özellikleri

alındığında,

açısından yemlik kolzanın başka bir yem

ekimlerinde

bitkisi ile karışık olarak yetiştirilmesi

uygulaması önerisi yapılabilir.

önerilebilir.

ham

protein

verimi

yemlik
dekara

de

dikkate

kolzanın
15

kg

kışlık

saf

azot
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