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Abstract 
This study aimed to assess the effects of organic fertilizer applications on yield 

and some yield components of  barley (Hordeum vulgare L.). Field trials were  

carried out conducted  under supplemental irrigated conditions in Harran Plain 

during the 2014-2015 and 2015-2016 growing seasons. In the experiment, 

Control+ 6 types of organic fertilizer traitments  were tested (ie.1.chicken 

manure, 2.compost, 3.cattle manure, 4.chicken manure + liquid fertilizer, 

5.compost + liquid fertilizer, 6.cattle manure + liquid fertilizer). Combined 

Anova for two consecutive years indicated that cattle manure+ liquid fertilization 

traitment increased m
2
 number of spike  significantly. In addition, beef + liquid 

fertilizer applications, spike number of spike, number of grain and grain weight in 

spike and hectoliter weight  increased. As a result, it has been seen that fertilizer 

applications increase the number of spikelets in spike, grain number and grain 

weight in spike and hectoliter weight increase by 50-56% depending on the 

m
2
number of spike count applications. 
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Özet 
Bu çalışma, organik gübre uygulamalarının arpa bitkisinde başak ve başak 

özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tarla denemeleri 

2014-2015 ve 2015-2016 yetiştirme sezonlarında Harran Ovası ilave sulanan 

koşullarda yürütülmüştür. Denemede arpa bitkisine kontrol (gübresiz) dışında 6 

organik gübre çeşidi  (tavuk gübresi, kompost gübresi, sığır gübresi, tavuk 

gübresi+sıvı gübre, kompost gübresi+ sıvı gübre, sığır gübresi+ sıvı gübre) 

uygulanmıştır. İki yılın sonuçlarına göre; Sığır+sıvı gübresinde m
2
 de başak 

sayısında artış olmuştur. Yıllar ve uygulamalar birlikte değerlendirildiğinde en 

yüksek tane verimi Sığır+sıvı gübre uygulamasında görülmüştür. Ayrıca sığır 

+sıvı gübre uygulamalarında, başakta başakçık sayısının, başakta tane sayısı ve 

tane ağırlığının, hektolitre arttığı görülmüştür. Sonuç olarak, gübre 

uygulamalarının başakta başakçık sayısını, başakta tane sayısı ve tane ağırlığını, 

hektolitre ağırlığını artırdığı, m
2
de başak sayısı uygulamalarına bağlı olarak  

verimin de % 50-56 oranında arttığı görülmüştür. 
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1. Giriş  

Dünyada başlıca temel ürünlerden birisi olan arpa, (Eshghi and Akhundava, 2010) 
serin iklim tahılları içerisinde buğday gibi ilk kültüre alınan bitkilerden birisi olup, 
iklim istekleri bakımından tahıllar içerisinde seçiciliği en fazla olan bitkidir.  

Ülkemizde 23,4 milyon hektar alan tarım yapılabilir özelliktedir (Şahin vd. 
2010).Tarım alanlarımızın nadas alanları hariç %66,4’ü (15,5 milyon hektar) tarla 
ziraatına ayrılmıştır. Bu alanın da yaklaşık %71’inde (11,1 milyon hektar) tahıl 
ekilmektedir. Toplam tahıl ekim alanları içerisinde %69’luk pay ile ilk sırada 
buğday yer almaktadır. Buğdayı %22’lik pay ile arpa takip etmektedir (Toprak 
Mahsülleri Ofisi, 2017). Hayvancılığın oldukça önem taşıdığı ülkemizde kurak 
geçen yıllarda hayvan yemi açığı önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
durum ülkemiz açısından arpanın önemini ortaya çıkarmakta arpa yetiştiriciliğine 
önem verilmesi ve üretiminin artırılması gerekmektedir. Günümüz tarım 
sektöründe birim alandan elde edilecek faydanın yüksek olması istenmektedir. 
Kültür bitkileri yetiştiriciliğinde yüksek verim elde etmenin koşulu sağlıklı gelişen 
bitkiler elde etmektir. Bitkilerin sağlıklı gelişmelerinin başlıca koşullarından biri 
de gübrelemedir (Ege, 2004:1). Verimin ve kalitenin yüksek olmasının istenmesi 
yoğun girdi kullanılmasına neden olmaktadır. Tarımsal üretimde yapılan 
uygulamaların, kullanılan kimyasal ve sentetik maddelerin doğal dengeyi, insan 
sağlığını ve toprak verimliliğini tehdit ettiği bir gerçektir. Tarım topraklarının 
bozulması, toprak ve suların oluşan toksik maddelerce kirlenmesi gibi birçok 
tehdit bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Bu durum ise gelecek nesillerin 
sağlıklı ve dengeli beslenmesinin teminatı olan toprakların verimliliklerini 
kaybetmesine neden olabilecek kadar önemlidir (Tarımtürk, 2016).  

Organik gübrelerin toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini olumlu yönde 
etkilediği uzun süredir bilinmektedir (Shirani vd., 2002). Dünyanın farklı 
bölgelerinde yapılan çalışmalar organik gübrelerin toprak özelliklerini iyileştirdiği, 
ürünlerin verimini attırdığını göstermiştir (Olsen vd., 1970; Sommerfieldth ve 
Change, 1985: 983). Ayrıca, bu gübreler topraktaki biyolojik aktiviteyi de önemli 
düzeylerde uyarmaktadırlar. Organik yapıdaki gübrelerin topraktaki C ve N 
mineralizasyonu (Hadas vd., 2004), mikrobiyal gruplar (Acea ve Carballas, 1996) 
ve enzim aktivitesi (Dinesh vd., 1998:510) üzerine etkilerine ilişkin bazı çalışmalar 
yapılmıştır. 

Organik yapılı gübrelerin temel fonksiyonu topraklardaki organik madde miktarını 
ve mikrobiyal aktiviteyi arttırma yolu ile toprak verimliliğini yükseltmektir. 
Toprağa organik gübre ilavesiyle artan çözünebilir C ve N toprağın mikrobiyal 
biyokütlesi için besin maddesi kaynağı olmaktadır. Bu nedenle toprakların organik 
madde içeriği toprak verimliliğinin sürdürülebilir olması açısından son derece 
büyük bir öneme sahiptir. Toprakta organik madde yetersizliği tarım alanlarında 
toprak verimliliğinin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Bu olumsuzluğu 
ortadan kaldırmak için toprağa uygulanan organik gübreler son derece önemli bir 
role sahiptir (Tarımtürk, 2016). 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde (Diyarbakır, Ceylanpınar), bölgeye 
uyumlarını belirlemek amacıyla 9 arpa çeşidinin (Akhisar-98, Bilgi-91, Bornova-
92, Kaya, Sur-93, Süleymanbey-98, Şahin-91, Şerifehanım-98 ve Vamıkhoca-98), 
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verim ve verim unsurları ile birlikte bazı kalite kriterleri incelemek 
amacıyla yaptıkları araştırmada, m2de başak sayısının 378–661 adet, hektolitre 
ağırlığının 60.0-69.7 kg arasında değiştiğini bildirmişlerdir (Karahan vd., 2010: 1). 

SP-36 gübre ve sığır gübresinin arpa bitkisinin gelişimi ve verimi üzerine yapılan 
bir çalışmada, sığır gübresinin verim ve bitki boyu üzerine önemli ve olumlu 
etkileri olduğunu bulmuşlardır (Markonil vd., 2017). 

Buğdayın kimyasal olmayan yabancı ot kontrolü ve organik gübrelerin etkini 
belirlemek amacıyla Tarımsal Araştırma ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
deneme alanında Organik buğdayın verimi iklim, uygun olmayan çeşit seçimi, besin 
eksikliği ve yabancı ot rekabeti tarafından sınırlanır. Organik gübreler ve kimyasal 
olmayan yabancı ot kontrolünün buğdayın tane verimine etkisi 2006-07, 2007-08 
ve 2008-09 ürün yıllarında Erzurum sulamasız koşullarında incelenmiştir. Tesadüf 
bloklarında faktöriyel deneme deseninde yürütülen araştırmada iki ekmeklik 
buğday çeşidi (Doğu 88 ve Kırik), üç yabancı ot kontrol yöntemi (yabancı otlu 
kontrol, elle yolma ve sık ekim) ve yedi gübre kaynağı (gübresiz, mineral NP, Bio, 
Bio SR, Leonardit, Organik Gübre ve sığır gübresi) yer almıştır. Bir ıslah çeşidi olan 
Doğu 88 yerel Kırik çeşidine göre daha yüksek yaprak alanı indeksi, tane dolum 
süresi, m2 ’de başak sayısı, başakta tane sayısı, tane verimi ve hasat indeksine 
sahip olmuştur. Organik gübrelerden en yüksek tane verimini sığır gübresi 
sağlamış, bunu organik gübre izlemiştir. Gübresiz koşullara göre tane verimini 
sığır gübresi %25.6, organik gübre ise %23.2 oranında artırmış olup, verim 
artışları başlıca m2 ’deki başak sayısı artışları ile ilgili olmuştur (Bulut vd.,2012), 

Kompost ve Organik Gübrenin Çeşitli Seviyelerde Kullanımının Buğdayın Gelişimi 
ve Verimi Üzerine Etkisini belirlemek için yaptıkları araştırmada, organik gübre 
uygulamalarının buğdayda tane verimini kontrole oranla yaklaşık 11.13 (105 %) 
ton 13.53 (128 %) g pot artırdığını belirlemişlerdir. Buğdayda bitki boyu, kardeş 
sayısı, başak uzunluğu, saman verimi, tane verimi, 1000 tane ağırlığının istatiksel 
olarak kontrolden farklı olduğunu, uzun zaman için çeşitli organik gübre 
uygulamalarının ürün verimliliğini önemli derecede geliştireceğini bulmuşlardır 
(Hassan vd.,2008). 

Kışlık buğdayın, gelişim, üretim ve besin dinamitleri üzerine organik gübrenin 
etkilerini, aynı zamanda toprak ve buğday bitkilerindeki iz elementlerinin 
konsantrasyonu üzerine etkisini belirlemek amacıyla iki gelişme sezonunda bir 
çalışma yürütmüşlerdir. 16 ve 32 mg kuru ağırlık ha-1 yr-1 dozlarında çiftlik 
gübresi, 120 kg N ha-1 yr-1 + 80 kg P2O5 ha-1 yr-1 ve uygulama yapılmayan kontrol 
uygulaması yapılmıştır. Uygulama yapılmayan kontrol parselleri ile 
karşılaştırıldığında, gübrenin buğday gelişimini ve verimini uygulama dozlarına 
bağlı olarak değiştirdiği görülmüştür. Çiftlik gübresinin (32 mg kuru ağırlık ha-1 yr-

1), m2deki başak sayısını artırdığı ve tane veriminde de inorganik gübre 
kullanımında elde edilen verim kadar verim alındığı tespit edilmiştir (Koutrobuas 
vd., 2016:108). 
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2. Materyal Yöntem ve Araştırma Bulguları 

2.1. Materyal Yöntem 

Bu çalışma 2014/2015 ve 2015/2016 yıllarında Şanlıurfa Harran Ovası’nda 
yürütülmüştür. Deneme yerine ait bazı kimyasal özellikler Tablo 1’de, araştırmanın 
yürütüldüğü yıllara ait yetişme periyodu boyunca elde edilen iklim verileri ise 
Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 1. Araştırma alanının bazı kimyasal özellikleri 

Yıllar 
Suyla 

doygunluk 
(%) 

Top. 
tuz 
(%) 

Suyla 
doymuş 
toprakta 

PH 

Kireç 
(CaCo3) 

(%) 

Bitkilere yarayışlı 
besin madde(kg/da) 

Organik madde 
(%) 

Fosfor 
P₂O₅ 

Potas 
K₂O 

2014 66 1.36 7.82 26.9 2.96 146.1 1.11 
2015 66 0.72 7.38 25.8 3.70 118.2 1.30 

Toprak Analiz Raporu (Gap Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 2016) 

Tablo 2. Arpanın büyüme periyoduna ait bazı meteorolojik parametreler 
Yıl  11 12 1 2 3 4 5 6  

2014/ 
2015 

 

Maks. sıc. (°C) 23.7 17.6 17.4 18.2 24.5 33.4 38.1 39.0  
Min. sıc. (°C) 1.0 0.0 -4.5 -0.7 -1.5 3.1 9.8 15.5  
Ort. sıc. (°C) 11.5 9.5 5.9 8.1 11.7 15.5 23.1 27.4  
Ort. Nispi nem (%) 59.6 82.2 74.2 74.33 65.2 55.8 42.0 39.0  
Top. yağış (mm) 14.4 71.4 22.0 54.8 69.0 14.8 4.4 5.2  

2015/ 
2016 

Maks. sıc. (°C) 24.6 18.6 15.3 25.2 26.1 33.0 36.3 42.8  
Min. sıc. (°C) 0.1 -1.9 -7.0 -1.3 0.2 4.3 9.2 17.1  
Ort. sıc. (°C) 13.0 7.3 5.1 11.2 13.4 20.1 23.2 29.6  
Ort. Nispi nem (%) 56.6 59.8 74.9 68.6 56.0 42.3 41.7 31.6  
Top. yağış (mm) 18.6 16.4 18.2 26.4 18.8 8.8 1.8 0.2  

1.Ocak, 2. Şubat, 3. Mart, 4. Nisan, 5. Mayıs, 6. Haziran, 10. Ekim, 11. Kasım, 12. Aralık 
2014-2016 İklim Verileri (Meteoroloji 2016) 

Deneme, Harran Üniversitesi Akçakale Meslek Yüksek Okulu deneme alanında 
2014-2015, 2015-2016 yılları arasında iki yıl süre ile yürütülmüştür. Deneme 
materyali olarak Akhisar arpa çeşidi; sığır gübresi, tavuk gübresi, kompost gübre 
ve mikrobiyal gübre kullanılmıştır. Deneme “Tesadüf Bloklarında Bölünen 
Bölünmüş Parseller" deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur, 
parsel boyutları ise 5 x 1.2 m olmuştur. Denemede; altı parsele ekimle birlikte 
organik gübre uygulamaları yapılmış ancak üç parsele sapa kalkma döneminde 
mikrobiyal gübre uygulanmıştır. Araştırmada tohumlar mibzerle 20 cm sıra aralığı 
ile 4-6 cm derinliğe m²'ye 475 tane hesabıyla (Akkaya, 1994) ekilmiştir. Organik 
tarımda dekara 2-3 ton yanmış çiftlik gübresi uygulanmıştır (Tan ve Serin, 1995). 
Organik tarımda hiçbir mineral gübre ve yabancı ot ilacı uygulaması yapılmamıştır.  

2.2. Araştırma Sonuçları  

2014-2015, 2015-2016 yılları arasında iki yıl süreyle yürütülen denemede arpada 
m2’de başak sayısı, başak uzunluğu, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı ve 
hektolitre ağırlığı değerlerine ait sonuçlar tartışılmıştır. Tablo 3’de görüldüğü gibi,  
iki yılın birleşik analizi incelendiğinde m2 de başak sayısı bakımından gübre çeşidi 
%0.01 istatistiki olarak önemli bulunmuştur. İki yılın ortalamasında m2 de başak 
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sayısı değeri 493.91 adet (sığır+sıvı gübre)  ile 268.39 adet (kontrol) arasında 
değişmiştir. 

2014–2015 ve 2015–2016 yıllarında Akhisar arpa çeşidinde organik gübre ve 
organik gübre+mikrobial gübre kullanımının m2 de başak sayısını artırdığı 
belirlenmiştir (Tablo 4). 

Tablo 3. Şanlıurfa koşullarında Akhisar arpa çeşidine uygulanan değişik organik 
gübrelerin m2’de başak sayısı, başak uzunluğu, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı ve 

hektolitre ağırlığına ait 2014-2015, 2015-2016 birleşik varyans analiz tablosu 
Birleşik Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon 
Kaynakları 

SD                                            Kareler Ortalaması 
m2’de 

başak sayısı 
Başakta 

tane ağır. 
Başakta 

tane sayısı 
Hektolitre 

ağırlığı 
Başak 

uzunluğu 
Yıl 1 361,21 0,036021 66,810 0,00024 1,0688095 

Tekerrür 4 1100,00 0,119962 30,1162 6,81810 0,4190476 
Uyg. 6 237467,83 12,416524 2167,3457 184,63810 7,2447619 

YılXUyg. 6 1724,12* 0,129162* 28,0990* 9,42476* 0,4961905* 
Hata 24 5806,32 1,080571 55,7638 31,16857 2,147619 
Genel 41 246459,49 13,782240 2348,2057 232,04976 11,376429 

CV  4,261 14,252 4,70 1,659 4,70 

En yüksek m2 de başak sayısı değerinin sığır+sıvı gübre uygulamasından elde 
edildiği görülmüştür. Her iki yılda da mikrobial gübre uygulamalarıyla birlikte m2 
de başak sayısı değerinin arttığı görülmüştür (Tablo 4). 

Tablo 4. Şanlıurfa koşullarında Akhisar arpa çeşidine uygulanan değişik organik 
gübrelerin m2de başak sayısı, başakta tane ağırlığı değerleri ve oluşan LSD grupları. 

Gübre Çeşitleri M2’de başak sayısı Başakta tane ağırlığı 
2014-
15** 

2015-
16** 

Ort.** 2014-15 2015-
16* 

Ort.** 

Tavuk Gübresi 329,37e 292,67fg 311,02e 0,8e 0,60e 0,70d 
Sığır Gübresi 341,67d 336,67d 339,17d 1,93ab 1,87abc 1,9ab 

Kompost Gübre 307,52ef 307,00ef 307,26e 1,83abc 2,00ab 1,90ab 
Tavuk +sıvı gübre 393,35c 392,67c 393,00d 1,56cd 1,46d 1,51c 
Sığır+sıvı Gübre 495,17a 492,67a 493,91a 2,12a 1,95ab 2,04a 

Kompost+sıvı 
gübre 441,30b 442,66b 441,98b 1,73bcd 1,70bcd 1,71bc 

Kontrol 266,90g 269,86g 266,16f 0,63e 0,62e 0,63d 
LSD  26.21   14.252   

*Aynı harf grubuna giren ortalamalar arasında 0.01 seviyesinde istatistiki olarak önemli 
farklılık yoktur. 

Denemede kullanılan gübre çeşitlerinin kontrol ile karşılaştırıldığında m2 de başak 
sayısı değerini  artırdığı görülmektedir. Organik gübre ve mikrobiyal gübre 
kullanımı topraktaki bitki besin madde miktarını arttırmakta ve aynı zamanda 
topraktaki besin maddelerinin daha yarayışlı hale gelmesini ve bitkiler tarafından 
etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Organik gübre kullanımın bitkinin 
m2 de başak sayısını etkilediği bazı araştırmacılar tarafından da belirtilmektedir 
(Karahan ve ark. 2010; Koutrobuas ve ark. 2016, Markonil ve ark. 2017; Bulut ve 
ark. 2012). 
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Başakta Tane Ağırlığı (g) 

Tablo 3’de görüldüğü gibi, iki yılın birleşik analizi incelendiğinde başakta tane 
ağırlığı bakımından gübre çeşidi %1 istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 

2014–2015 ve 2015–2016 yıllarında Akhisar arpa çeşidinde organik gübre ve 
organik gübre+mikrobial gübre kullanımının başakta tane ağırlığını artırdığı 
belirlenmiştir (Tablo 4). İki yılın ortalamasında ise başakta tane ağırlığı değerinin 
2.04 g (sığır gübresi + sıvı gübre)  ile 0.62 g (kontrol) arasında değişmiştir. En 
yüksek başakta tane ağırlığı değeri  sığır+sıvı gübre uygulamasından elde 
edilmiştir.  Her iki yılda da mikrobial gübre uygulamalarıyla birlikte başakta tane 
ağırlığı değerlerinin arttığı görülmüştür.  

Denemede kullanılan gübre çeşitlerinin kontrol ile karşılaştırıldığında başakta tane 
ağırlığını artırdığı görülmektedir. Organik gübre ve mikrobiyal gübre kullanımı 
topraktaki bitki besin madde miktarını arttırmakta ve aynı zamanda topraktaki 
besin maddelerinin daha yarayışlı hale gelmesini ve bitkiler tarafından etkin bir 
şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Organik gübre kullanımının bitkinin verim ve 
verim unsurlarını olumlu yönde etkilediği bazı araştırmacılar tarafından da 
belirtilmektedir (Ege vd. 2004 ; Shirani 2002). 

Başakta Tane Sayısı (adet/başak) 

Tablo 3’de görüldüğü gibi,iki yılın birleşik analizi incelendiğinde başakta tane 
sayısı bakımından gübre çeşidi %1 istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 

Tablo 5. Akhisar arpa çeşidinde farklı organik gübre uygulamalarında başakta tane sayısı, 
hektolitre ağırlığı değerleri ve oluşan LSD grupları. 

Gübre Çeşitleri Başakta Tane Sayısı Hektolitre Ağırlığı 
2014-
15** 

2015-
16** 

Ort.** 2014-
15* 

2015-
16* 

Ort.** 

Tavuk Gübresi 38,27de 36,67ef 37,47c 67,77c 65,83d 66,80c 
Sığır Gübresi 38,07de 36,30ef 37,18c 68,30c 68,67bc 68,48b 

Kompost Gübre 40,43cd 34,90f 37,67c 68,43c 68,77bc 68,60b 
Tavuk +sıvı gübre 47,33b 46,43b 46,88b 69,06c 70,47b 69,77b 
Sığır+sıvı Gübre 50,67a 48,60ab 49,63a 72,43a 72,60a 72,52a 

Kompost+sıvı 
gübre 

47,50b 43,00c 45,25b 69,60bc 69,07bc 69,33b 

Kontrol 27,47g 26,17g 26,82d 65,30d 65,46d 65,38d 
LSD 2,568   1,920   

*Aynı harf grubuna giren ortalamalar arasında 0.01 seviyesinde istatistiki olarak önemli 
farklılık yoktur. 

2014–2015 ve 2015–2016 yıllarında Akhisar arpa çeşidinde organik gübre ve 
organik gübre+mikrobial gübre kullanımının başakta tane sayısı ağırlığını artırdığı 
belirlenmiştir (Tablo 5). İki yılın ortalamasında ise başakta tane sayısı değerinin 
26.82 adet/başak (kontrol)  ile 49.63 adet/başak (sığır+sıvı gübre) arasında 
değişmiştir. En yüksek başakta tane sayısı değerinin sığır+sıvı gübre 
uygulamalarından elde edilmiştir. Her iki yılda da mikrobial gübre uygulamalarıyla 
birlikte başakta tane sayısı değerlerinin arttığı görülmüştür.  

Denemede kullanılan gübre çeşitlerinin kontrol ile karşılaştırıldığında başakta tane 
sayısını artırdığı görülmektedir. Organik gübre ve mikrobiyal gübre kullanımı 
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topraktaki bitki besin madde miktarını arttırmakta ve aynı zamanda topraktaki 
besin maddelerinin daha yarayışlı hale gelmesini ve bitkiler tarafından etkin bir 
şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Organik gübre kullanımının bitkinin verim ve 
verim unsurlarını olumlu yönde etkilediği bazı araştırmacılar tarafından da 
belirtilmektedir (Ege vd. 2004; Shirani 2002). 

Hektolitre Ağırlığı (g) 

Tablo 3’de görüldüğü gibi, iki yılın birleşik analizi incelendiğinde hektolitre ağırlığı 
bakımından gübre çeşidi %1 istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 

2014–2015 ve 2015–2016 yıllarında Akhisar arpa çeşidinde organik gübre ve 
organik gübre+mikrobial gübre kullanımının hektolitre ağırlığını artırdığı 
belirlenmiştir. (Tablo 5). İki yılın ortalamasında ise hektolitre ağırlığını değerinin 
65,38 g  (kontrol)  ile 72.52 g (sığır+sıvı gübre) arasında değişmiştir. Her iki yılda 
da organik gübre ve organik gübre+mikrobial gübre uygulamalarıyla birlikte 
hektolitre ağırlığı değerlerinin arttığı görülmüştür.  

Denemede kullanılan gübre çeşitlerinin kontrol ile karşılaştırıldığında başakta tane 
sayısını ve tane ağırlığını artırdığı görülmektedir. Organik gübre ve mikrobiyal 
gübre kullanımı topraktaki bitki besin madde miktarını arttırmakta ve aynı 
zamanda topraktaki besin maddelerinin daha yarayışlı hale gelmesini ve bitkiler 
tarafından etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Başakta tane sayısı ve 
tane ağırlığının artmasına bağlı hektolitre ağırlığı da artmaktadır. Organik gübre 
kullanımının bitkinin verim ve verim unsurlarını olumlu yönde etkilediği bazı 
araştırmacılar tarafından da belirtilmektedir (Karahan ve ark. 2010; Koutrobuas 
ve ark. 2016, Markonil ve ark. 2017; Bulut ve ark. 2012). 

Başak Uzunluğu (cm) 

Tablo 3’de görüldüğü gibi, iki yılın birleşik analizi incelendiğinde başak uzunluğu 
bakımından gübre uygulamaları %1 istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 

2014–2015 ve 2015–2016 yıllarında Akhisar arpa çeşidinde organik gübre ve 
organik gübre+mikrobial gübre kullanımının başak uzunluğu değerini artırdığı 
belirlenmiştir (Tablo 6). İki yılın ortalamasında ise başak uzunluğu değerinin 5.69 
cm (kontrol)  ile 7.00 cm (kompost+sıvı gübre) arasında değişmiştir. Her iki yılda 
da organik gübre ve organik gübre+mikrobial gübre uygulamalarıyla birlikte başak 
uzunluğu değerlerinin arttığı görülmüştür.  

Denemede kullanılan gübre çeşitlerinin kontrol ile karşılaştırıldığında başak 
uzunluğu değerini artırdığı görülmektedir. Organik gübre ve mikrobiyal gübre 
kullanımı topraktaki bitki besin madde miktarını arttırmakta ve aynı zamanda 
topraktaki besin maddelerinin daha yarayışlı hale gelmesini ve bitkiler tarafından 
etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Bunun sonucunda da verimin 
artmasını sağlayan unsurlardan biri olan başak uzunluğu artmakta ve başaktaki 
tane sayısının ve tane ağırlığının artmasına bağlı olarak verim de artmaktadır. 
Organik gübre kullanımının bitkinin verim ve verim unsurlarını olumlu yönde 
etkilediği bazı araştırmacılar tarafından da belirtilmektedir (Ibrahim vd. 2008; 
Karahan vd. 2010; Koutrobuas ve ark. 2016, Markonil ve ark. 2017; Bulut ve ark. 
2012). 
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Tablo 6. Akhisar arpa çeşidinde farklı organik gübre uygulamalarında başak uzunluğu 
değerleri ve oluşan LSD grupları. 

Gübre Çeşitleri Başak uzunluğu 
2014-15* 2015-16* Ort* 

Tavuk Gübresi 6,27cde 5,97def 6,11c 
Sığır Gübresi 6,83ab 6,37bcd 6,60b 

Kompost Gübre 6,00def 6,00def 6,00cd 
Tavuk +sıvı 

gübre 
6,70abc 6,40bcd 6,55b 

Sığır+sıvı Gübre 6,97a 6,23cde 6,60b 
Kompost+sıvı 

gübre 
7,06a 6,93a 7,00a 

Kontrol 5,83ef 5,53e 5,68d 
LSD 0,356   

3. Sonuç 

İki yılın ortalamasında m2’de başak sayısı değeri 493.91 adet (sığır+sıvı gübre)  ile 
268.39 adet (kontrol) arasında, başakta tane ağırlığı değeri 2.04 g (sığır gübresi + 
sıvı gübre)  ile 0.62 g (kontrol) arasında, başakta tane sayısı değerinin 26.82 
adet/başak (control)  ile 49.63 adet/başak (sığır+sıvı gübre) arasında hektolitre 
ağırlığı 65,38 g  (kontrol)  ile 72.52 g (sığır+sıvı gübre) arasında, başak uzunluğu 
değerinin 5.68 cm (kontrol) ile 7.00 cm (kompost+sıvı gübre) arasında değiştiği 
görülmüştür. Özellikle kullanılan mikrobial gübrenin organik gübrelerin etkisini 
artırdığı görülmektedir. 

Doğadaki dengeyi koruyan, toprak verimliliğinde dengeyi sağlayan, hastalık ve 
zararlıları kontrol altına almada yardımcı olan, canlılığın sürekliliğini oluşturan, 
kaliteli ürün almayı sağlayan organik gübreleri tercih etmeliyiz. 

 

Kaynakça 

Gap Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (2016), Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Gap 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Toprak Analiz Raporu 
(1.11.2014).  

Meteoroloji (2016), T.C. Başbakanlık Devlet Metoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 
Şanlıurfa Meteoroloji İstasyonu Kayıtları (7.11.2016). 

Toprak Mahsülleri Ofisi (2017) http://www.gtb.org.tr/dosya/pdf/hububat-
raporu-2017.pdf (2.5.2017). 

Tarımtürk (2016), http://www.researchgate.net/../301354363 tarımtürk.com.tr 
(18.04.2016). 

Akkaya, Aydın (1994), Buğday Yetiştiriciliği Ders Kitabı. Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 1, Kahramanmaraş. 

Acea, Maria J. and Carballas, Tarsy (1996), Microbial Response To Organic 
Amendments İn A Forest Soil. Bioresource Technol. Vol.57, No 2, August, 
pp. 193-199. 



Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology, 2018, 4 (2), 125-134.  133 

 

Bulut, Sancar.-Öztürk, Ali.-Karaoğlu, Mehmet Murat.-Yıldız, Nesrin (2012), Effects 
Of Organic Manures And Non-Chemical Weed Control On Wheat. I -Plant 
Growth And Grain Yield, Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of 
Agricultural Sciens, Vol.18, No. 2012, April, sayfa 9-20. 

Dinesh,  Raghavan.-Shome, Bibek R.-Shome, Rahul.-Bandyopadhyay, Amit Kumar 
(1998), Soil Enzymes İn The Mangroves: Activities And Their Relation To 
Relevant Soil Properties. Current Science Vol.75, No 5, September, pp. 
510–512. 

Eshghi, Roham. and Akhundova Ellada. (2010), Inheritance Of Some İmportant 
Agronomic Traits in Hulless Barley. International Journal of Agriculture 
& Biology, Vol. 12 No 1, September, pp.73-76. 

Ege, Hatice.-Bürün, Betül.-Tuna, Leveent (2004), Besin Elementi Kaynağı Olarak 
Kireçle Stabilize Edilmiş Atık Su Uygulamasının Arpada Bazı Morfolojik ve 
Anatomik Özelliklere Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 
Cilt 41 No. 2 sayfa 89-99. 

Hadas, Aviva.-Kautsky, Larissa L.-Goek, Mustafa.-Kara, Emine Erman (2004), Rates 
Of Decomposition Of Plant Residues And  Available  Nitrogen  İn  Soil,  
Related  To  Residue  Composition Through Simulation Of Carbon And 
Nitrogen Turnover, Soil Biology and Biochemistry Vol.36, No 2, 
February, pp. 255-266. 

 Ibrahim, Muhammad.Hassan.-Ul, Anwar.-Iqbalı, Muhammad.-Valeem, Ehsan Elahı. 
(2008), Response of wheat Growth and Yıeld to Varıous Levels of Compost 
and Organıc Manure. Pak. J. Bot, Vol. 40, No 5, pp. 2135-2141. 

Karahan, Turan ve Sabancı Cafer Olcayto, CO (2010), ‘’Güneydoğu Anadolu Ekolojik 
Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim 
Öğelerinin Belirlenmesi’’ Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Derim Dergisi, Cilt 27, No.1 sayfa 1-11.  

Koutrobuas,Spyridon.-Antoniadis, Vasileious.-Damalas, Christos.- Fotiadis, Sideris 
(2016), Effect Of Organic Manure On Wheat Grain Yield, Nutrient 
Accumulation, And Translocation, Crop Ecology & Physiology. 
Vol. 108, No 2, pp.  615-625. 

Markoni1, Wilson.-Napitupulu, Marisu.-Fatah, Abdul (2017), Pengaruh Pupuk 
Kandang Sapi Dan Pupuk Sp 36 Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil 
Tanaman Jewawut (Setariaitalica)Varietas Lokal. Jurnal Agrifor, Vol. 16, 
No 2, pp.311-324. 

Olsen, Randall J.-Hensler, Roy.-F.-Attoe, Osborne J (1970), Effect of Manure 
Application, Aeration, And Soil Ph on Soil Nitrogen Transformations and 
on Certain Soil Test Values. Soil Science Society of America Proceedings 
Vol. 34, No 2, March, pp. 222-225.   

Shirani, Hossein., Hajabbasi, Mohammad Ali., Afyuni, Majid. ve Hemmat, Abbas. 
2002. Effects of Farmyard Manure and Tillage Systems on Soil Physical 
Properties and Corn Yield in Central Iran. Soil and Tillage Research, Vol. 
68, No 2, December, pp.101-108. 



134       Mutlu, A. (2018). The Effect of Organic Fertilizer on Spike Characteristics of Barley  
(Hordeum Vulgare L.) 

 

Sommerfieldt, Theron G and Chang, Chi (1985), Changes in Soil Properties Under 
Annual Applications of  Feedlot  Manure  and  Different  Tillage  Practices.  
Soil  Science  Society  of America Journal, Vol. 1985,No  49, Jully, pp. 
983-987. 

Şahin, Esin.-Karagöz, Kenan.-Çakmakçı, Ramazan.- Tosun, Metin (2010), ‘’Azot 
Fiksasyonu ve Fosfat Çözücü Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri 
Aşılamalarının Arpa Gelişimine Etkisi’’. Türkiye IV. Organik Tarım 
Sempozyumu. 28 Haziran - 1 Temmuz, Erzurum. 

Tan, Mustafa. and Yunus. Serin (1995), Effects Of Rhizobium İnoculation And 
Various Nitrogen Fertilizer Rates On Hay, Seed, Straw And Crude Protein 
Yields, Crude Protein Percentage And Nodule Number Of İrrigated 
Common Vetch İn Erzurum, Turk. J. Agric. For. 19: 137- 144. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Strategic Research Academy © 

© Copyright of Journal of Current Researches on Engineering, Science and 
Technology (JoCREST) is the property of Strategic Research Academy and its 
content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv 
without the copyright holder's express written permission. However, users may 
print, download, or email articles for individual use. 


