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Öz: Bu çalışmanın amacı, Tokat-Kazova koşullarında şeker mısırında taze koçan ve tane verimi ile bazı verim ve
kalite özellikleri üzerine azot ve fosfor dozlarının etkilerini belirlemektir. Araştırma, 2010 ve 2011 yıllarında
yürütülmüştür. Çalışmada bitki materyali olarak hibrit Vega F1 şeker mısırı çeşidi kullanılmıştır. Tarla denemeleri
tesadüf bloklarında faktöriyel deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede azot dozları
kontrol, 16 kg/da, 24 kg/da ve 32 kg/da fosfor dozları ise kontrol, 8 kg/da, 10 kg/da ve 12 kg/da olarak
uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; erkenciliği sağlaması, koçan özelliklerini iyileştirmesi, dekara taze
koçan ve taze tane verimi yanında kaliteyi de artırması nedeniyle dekara 24 kg azot dozunun uygun olduğu
belirlenmiştir. Bununla birlikte, fosfor dozlarının verim ve kalite özelliklerine etkisinin ise önemsiz olduğu
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Şeker mısırı, azot, fosfor, gübreleme, verim, kalite

Effects of Nitrogen and Phosphorous on Fresh Ear and Grain Yield with Some Yield
and Quality Components of Sweet Corn (Zea mays saccharata Sturt.) in TokatKazova Conditions
Abstract: The purpose of this research was therefore to determine the effects of nitrogen and phosphorous on fresh
ear and grain yield with some yield and quality components in sweet corn at the Tokat-Kazova conditions. The
research was carried out in the 2010 and 2011 growing seasons. Vega F1 sweet corn variety was used as plant
material. The trial was conducted by the randomized complete block with factorial experimental design with three
replications. In the research, nitrogen rates for 0, 16, 24 and 32 pure N and phosphorous rates 0, 8, 10 and 12 kg
pure P2O5 per decare were applied. It was found that 24 kg nitrogen dose per decare should be applied for early
maturity period, good ear characteristics, increasing number of marketable ear per decare and high ear and fresh
kernel yield per decare with together quality. Besides, phosphorous doses did not significantly affect investigated
yield and quality traits.
Keywords: Sweet corn, nitrogen, phosphorous, fertilization, yield, quality

* Çalışmanın ikinci yılı yüksek lisans tezi olarak Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde sunulmuştur.
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1. Giriş
Dünyada üretilen mısırın % 27’si (Kırtok
1998), ülkemizde ise % 35’i insan beslenmesinde
kullanılmaktadır (Gençtan ve ark. 1995).
Doğrudan insan gıdası olarak kullanılan mısırların
başında taze veya işlenerek tüketilen şeker mısırı
gelmektedir. Türkiye’de de şeker mısırının
közleme, haşlama ve özellikle konserve şeklinde
tüketimi her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde
şeker mısırı çok sınırlı ve dar alanlarda
üretilmekte
ve
aile
ekonomisi
içinde
değerlendirilmektedir. Bu durumun nedenleri
arasında
hibrit
çeşitlerin
yeterince
yaygınlaşmamış olması, taze tüketime yönelik
olması nedeniyle uzun süre saklanamaması,
pazarlama sorunları sayılabilir (Kara ve Akman
2002). Farklı tane rengi ve şeker oranına (su, se,
sh2) şeker mısırı çeşitleri arasında Türkiye’de
kullanılan şeker mısırı çeşitleri çoğunlukla su tipli
çeşitlerdir.
Mısır üretiminin artırılmasında gübre en
önemli tarımsal girdi konumunda olup, kontrollü
ve bilinçli bir şekilde kullanılmalıdır. Wu ve ark.
(1993), şeker mısırda azotun temel besin elementi
olduğunu, bununla birlikte azot ve fosforun
potasyumdan daha fazla etkili olduğunu
belirlemişlerdir. Yüksek verim için uygulanacak
optimum azot ve fosfor dozlarının çevre şartları
ve çeşit özelliklerine bağlı olarak değişiklik
gösterdiği farklı çalışmalarda bildirilmiştir (Lee
ve Choi 1990; Doerge ve ark. 1990; Wu ve ark.

1993; Michalojic ve ark. 1996; Turgut 2000;
Rangarajan ve ark. 2002; Olczyk ve ark. 2003;
Grazia ve ark. 2003; Geleta ve ark. 2004; Fletcher
ve ark. 2004; Gökmen ve ark. 2004; Sahoo ve
Mahapatra 2007; Oktem 2008; Orosz ve ark.
2009; Rivera-Hernandez ve ark. 2009; Oktem ve
ark. 2010; Alimohammadi ve ark. 2011; Bhatt
2012). Ayrıca, şeker mısırda üretimin artırılması
yanında tüketici tercihlerinde ön plana çıkan
koçan özellikleri, şeker oranı gibi farklı kalite
özelliklerine
de
gübrelemenin
etkilerinin
belirlenmesi önem taşımaktadır (Doerge ve ark.
1990; Wu ve ark. 1993; Koçak ve Köycü 1994;
Geleta ve ark. 2004; Arun Kumar ve ark. 2007;
Orosz ve ark. 2009; Bhatt 2012).
Tokat yöresinde şeker mısırının ana ürün ya da
ikinci ürün olarak değerlendirilmesi mümkündür
(Sencar ve ark. 1992; Sakin ve ark. 2011b). Bu
çalışmanın amacı, farklı azot ve fosfor dozlarının
şeker mısırın verim ve kalite özellikleri üzerine
etkilerini belirlemektir.
2. Materyal ve Metot
Araştırma, 2010 ve 2011 yılları ana ürün mısır
yetiştirme
dönemlerinde
Tokat
Kazova
koşullarında
yürütülmüştür.
Kuzey
geçit
bölgesinde yer alan Tokat’ın denizden yüksekliği
ortalama 608 m’dir. Tokat’ta yetiştirme
dönemlerinde ortalama sıcaklık deneme yıllarına
göre sırasıyla 20.7 ve 18.4 °C olmuştur (Çizelge
1).

Çizelge 1. Araştırma Yerinin İklim Özellikleri
Table 1. Climatic conditions of test areas
İklim
Faktörleri
Yağış (mm)
Ortalama
Sıcaklık (°C)
Ortalama
Nisbi Nem (%)

Yıllar
2010
2011
Uzun Yıllar
2010
2011
Uzun Yıllar
2010
2011
Uzun Yıllar

Tokat Meteoroloji Müdürlüğü, (2011).

Nisan
64.6
73.5
60.0
12.0
10.9
12.5
63.2
63.2
60.1

Mayıs
45.3
59.1
62.1
17.9
15.5
16.3
59.0
62.2
61.4

Araştırma süresince düşen toplam yağış
miktarları yıl sırasıyla; 179.5 mm ve 263.4 mm,
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Aylar
Haziran
59.8
76.4
36.9
22.3
19.5
19.7
62.4
59.5
58.5

Temmuz
6.4
37.9
10.5
25.0
24.2
22.2
60.8
54.0
55.7

Ağustos
3.4
16.5
7.4
26.3
22.0
22.3
54.9
56.1
57.2

Toplam/
Ortalama
179.5
263.4
176.9
20.7
18.4
18.6
60.1
59.0
58.6

ortalama nispi nem ilk yıl % 60.1 olarak
gerçekleşmiş ikinci yıl % 59.0 olmuştur.

SAKİN ve AZAPOĞLU./ JAFAG (2017) 34 (3), 47-56
Denemelerin kurulduğu alanların her iki yıla
ait toprak özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir.
Araştırmanın yürütüldüğü alanların toprağı killitınlı, tuzsuz, hafif alkali, orta derecede kireçli,
bitkiler tarafından alınabilir fosfor bakımından az,
potasyum bakımından ilk yıl çok fazla ikinci yıl
yeterli, organik madde miktarı açısından ilk yıl

çok az ikinci yıl ise azdır (Karaman ve Brohi
2004).
Çalışmada, bitki materyali olarak May
Tohumculuktan temin edilen hibrit Vega F1 şeker
mısırı çeşidi kullanılmıştır. Vega, sh2 tipinde,
olgunlaşma süresi 77- 87 gün arasında değişen
sarı tane rengine sahip bir çeşittir (Sakin ve ark.
2011b).

Çizelge 2. Deneme Tarlası Toprağına Ait Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Table 2. Physical and chemical properties of soil testing grounds
Yıl

Bünye

2010
2011

Killi-tın
Killi-tın

Total Tuz (%)

pH

0.034
0.014

7.89
7.81

Toprak Su Araştırma Enstitüsü Analiz Laboratuvarı, (2011)

Araştırma, tesadüf bloklarında faktöriyel
deneme deseninde üç tekerrürlü olarak
yürütülmüştür. Her parsele sıra arası 70 ve sıra
üzeri 20 cm olacak şekilde sabit aralıklar ile 4 sıra
mısır ekimi ilk yıl 5 Mayıs ikinci yıl 18 Mayıs
tarihinde elle yapılmıştır. Denemede dekara azot
dozları kontrol, 16 kg, 24 kg ve 32 kg, fosfor
(P2O5) dozları ise kontrol, 8 kg, 10 kg ve 12 kg
olarak uygulanmıştır. Azotlu gübre olarak tabanda
Amonyum sülfat (% 21), üst gübre Amonyum
nitrat (% 33) kullanılırken, fosforlu gübre olarak
TSP (% 43-46) uygulanmıştır. Potasyum gübresi
ise denemelerde verilmemiştir. Azotlu gübrenin
yarısı ve fosforlu gübrenin tamamı ekimle
birlikte, azotlu gübrenin diğer yarısı ise bitkiler
40- 50 cm boya ulaşınca verilmiştir. Araştırmada,
yabancı ot mücadelesinde herbisit kullanılmamış,
iki defa çapa yapılmış, bitkiler diz boyu
dönemindeyken kardeşler alınmış ve boğaz
doldurma işlemi yapılmıştır. Denemelere ilk yıl
karık ikinci yıl damla sulama yöntemiyle üç defa
su verilmiştir (Kırtok 1998). Hasat, ilk yıl 06-12
Ağustos ikinci yıl 09-17 Ağustos tarihleri arasında
parsellerin her iki başından 1 m ve kenarlardan
ikişer sıra kenar tesiri olarak atıldıktan sonra geri
kalan bitkilerdeki koçanların elle koparılması
şeklinde yapılmıştır. Hasat "başparmak tırnağı
testi" yöntemine göre (Çetinkol 1989) koçan
püskülü çıkışından yaklaşık 21 gün sonra (Dartt et
al. 2002) süt olum döneminin sonunda yapılmıştır.
Verim ve verim özelliklerine ait ölçüm ve
gözlemler Ülger (1986) ve Sencar (1988), suda

Kireç
(%)
8.7
7.3

P2O5
(kg/da)
3.66
5.27

K2O
(kg/da)
115.69
54.31

Organik
Madde (%)
0.25
1.68

çözünür kuru madde (°Brix) Eşiyok ve ark.
(2004), şeker (sakkaroz) oranı Outlaw ve Mitchell
(1988) ile Kunst ve ark. (1988)’ın kullandığı
metotlar dikkate alınarak belirlenmiştir. Elde
edilen verilerin istatistiksel analizleri, MSTATC
programı kullanılarak Düzgüneş ve ark.
(1987)’nın bildirdikleri tesadüf bloklarında
faktöriyel deneme desenine uygun olarak
yapılmıştır. Araştırmada, ortalamalar arası farklar
LSD testine göre karşılaştırılmıştır.
3. Bulgular ve Tartışma
3.1. Fenolojik ve Morfolojik Özellikler
3.1.2. Tepe Püskülü Çıkarma Süresi
Şeker mısırında azot ve fosforun tepe püskülü
çıkarma süresine etkisine ait ortalama değerler
Çizelge 3’de verilmiştir. Tepe püskülü çıkarma
süresi bakımından azot dozları arasındaki farkın
ilk yıl önemsiz ikinci yıl % 1 düzeyinde önemli
olduğu saptanmıştır (Çizelge 3). Tepe püskülü
çıkarma süreleri ikinci yıl 48.1 ile 51.3 gün
arasında
değişmiş,
azotlu
gübrelemeyle
çiçeklenme süresi kısalmıştır. Nitropozitif bir
bitki olan mısır, toprakta azotun artması ile
birlikte ilk gelişme döneminde daha hızlı
büyümekte, vejetatif gelişmesini daha erken
tamamlamakta ve çiçeklenmektedir (Uslu 1999;
Grazia ve ark. 2003). Gökmen ve ark. (2004) da,
azot dozlarının şeker mısırında tepe püskülü
çıkarma süresine etkisinin önemli olduğunu
bildirmişlerdir. Araştırmada uygulanan fosfor
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dozlarına göre tepe püskülü çıkarma süresi ilk yıl
47.9 ile 48.7 gün ikinci yıl 48.7 ile 50.1 gün
arasında değişmiş olup, dozlar arasındaki fark
önemsiz bulunmuştur (Çizelge 3).
3.1.3. Koçan Püskülü Çıkarma Süresi
Uygulanan azot dozlarında şeker mısırının
koçan püskülü çıkarma süreleri ilk yıl 51.5 – 52.3
gün ikinci yıl 51.8 - 55.5 gün arasında değişmiş
ve koçan püskülü çıkarma süresi bakımından
dozlar arasındaki fark ikinci yıl % 1 düzeyinde

önemli bulunmuştur (Çizelge 3). En erken koçan
püskülü çıkarma süresi tepe püskülü çıkarma
süresinde olduğu gibi 24 ve 32 kg/da azot
dozlarında belirlenmiştir. Şeker mısırında dekara
0, 5, 10, 15, 20 kg N dozları kullanılarak yapılan
bir araştırmada da en kısa koçan püskülü çıkarma
süresi 20 kg N /da dozundan elde edilmiştir (Lee
ve Choi 1990). Araştırmada koçan püskülü
çıkarma süresi bakımından uygulanan fosfor
dozları arasındaki fark ise her iki yılda da önemsiz
bulunmuştur (Çizelge 3).

Çizelge 3. Şeker mısırında azot ve fosfor dozlarının tepe püskülü çıkarma süresi, koçan püskülü
çıkarma süresi ve olgunlaşma süresine etkisine ait ortalama değerler ve LSD gruplandırmaları
Table 3. Mean values and LSD groupings belong to the effects of nitrogen and phosphorous doses on
tasseling period, silking period and fresh maturity period in sweet corn.
Uygulamalar
Azot dozları
0
16
24
32
Fosfor dozları
0
8
10
12
Yıl ortalaması

*: % 5 düzeyinde önemli

Tepe Püskülü Çıkarma
Süresi (gün)
2010
2011
48.8
47.9
48.3
47.9

51.3
49.7
48.1
48.8

48.7
48.3
48.1
47.9
48.3

48.7
49.6
50.1
49.4
49.4

a*
b
c
bc

Koçan Püskülü Çıkarma
Süresi (gün)
2010
2011
52.2
51.5
52.3
51.7

55.5
53.3
51.8
52.3

52.4
51.8
51.6
51.9
51.9

52.8
53.3
53.8
53.0
53.2

3.1.4. Olgunlaşma Süresi
Araştırmada uygulanan azot dozlarına ait
olgunlaşma süreleri ilk yıl 74.8 ile 75.8 gün ikinci
yıl 71.4 ile 76.8 gün arasında değişmiş ve
olgunlaşma süresi bakımından azot dozları
arasındaki fark ilk yıl önemsiz ikinci yıl % 1
düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 3).
Çizelge 3’de görüldüğü gibi bitkiler 24 ve 32 kg
dozlarında sırasıyla 71.8 ve 71.4 günle en kısa
sürede olgunlaşmıştır. Azot uygulamasının
kontrole göre yaklaşık 3 ile 6 gün arasında
değişen bir erkencilik sağlaması şeker mısırının
taze tüketim amacıyla pazarlanmasında önemlidir.
Şeker mısırında uygulanan fosfor dozlarının
olgunlaşma süresine etkisi ise her iki yılda da
önemsiz bulunmuştur (Çizelge 3).
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a*
b
c
bc

Olgunlaşma Süresi (gün)
2010

2011

75.1
75.2
75.8
74.8

76.8
73.8
71.8
71.4

76.1
74.8
75.1
74.8
75.2

73.0
73.8
74.3
72.7
73.5

a*
b
c
c

3.1.5. Bitki Boyu
Bitki boyu bakımından azot dozları arasındaki
fark ilk yıl önemsiz ikinci yıl önemli bulunmuştur
(Çizelge 4). En uzun bitki boyu 24 kg azot
dozundan elde edilmiş, 32 kg dozda bitki boyu
biraz azalmış ve en kısa bitki boyu ise azot
uygulanmayan parselde belirlenmiştir (Çizelge 4).
Bitki boyunun azot uygulamasıyla arttığı başka
araştırıcılar tarafından da bildirilmiştir (Oktem ve
ark. 2010; Alimohammadi ve ark. 2011; Bhatt
2012; Khatun ve ark. 2012). Bunun tersine,
Koçak ve Köycü (1994) ve Turgut (2000)
yaptıkları çalışmalarda şeker mısırında azotun
bitki boyunu artırdığını, ancak bu artışın önemli
olmadığını belirtmişlerdir. Çalışmada bitki
boyunun arttığı 24 ve 32 kg uygulamalarından
kontrole ve 16 kg doza göre daha yüksek dekara
taze koçan ve tane verimi elde edilmiştir (Çizelge
6). Bitki boyu bakımından fosfor dozları
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arasındaki fark ise her iki yılda önemsiz
bulunmuş, kontrole göre fosfor dozlarında bitki
boyunda azalmalar belirlenmiştir (Çizelge 4).
Grazia ve ark. (2003) da, 0, 4 ve 8 kg fosfor
uygulamasının bitki boyuna etkisini önemsiz
bulmuşlardır. Bunun aksine, Rivera-Hernandez ve
ark. (2009) ile Alimohammadi ve ark. (2011)
fosfor dozları uygulanan şeker mısırında bitki
boyunun önemli ölçüde arttığını belirlemişlerdir.
3.2. Verim ve Verim Özellikleri
3.2.1. Koçan Uzunluğu
Azot dozları uygulanan şeker mısırında koçan
uzunluğu bakımından azot dozları arasındaki fark

ikinci yıl % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur.
Kontrole göre azot uygulamaları arasında önemli
bir fark elde edilirken doz artışıyla birlikte koçan
uzunluğunda önemli bir değişim görülmemiştir
(Çizelge
4).
Koçan
uzunluğunun
azot
uygulamasıyla artış gösterdiği başka araştırıcılar
tarafından da belirlenmiştir (Onasanya ve ark.
2009; Akintoye ve Olaniyan 2012). Grazia ve ark.
(2003) ise azot uygulamasının koçan uzunluğuna
etkisinin önemsiz olduğunu belirlemişlerdir.
Araştırmada uygulanan fosfor dozlarının koçan
uzunluğuna etkisi ise önemsiz bulunmuştur
(Çizelge 4). Grazia ve ark. (2003) ve Olczyk ve
ark. (2003) da, benzer sonuçlar elde etmişlerdir.

Çizelge 4. Şeker mısırında azot ve fosfor dozlarının bitki boyu, koçan uzunluğu ve koçan uç boşluğuna
etkisine ait ortalama değerler ve LSD gruplandırmaları
Table 4. Mean values and LSD groupings belong to the effects of nitrogen and phosphorous doses on
plant height, ear length and percent end-fill in sweet corn.
Uygulamalar
Azot dozları
0
16
24
32
Fosfor dozları
0
8
10
12
Yıl ortalaması

Bitki Boyu (cm)
2010
2011
140.5
143.7
146.3
142.5

127.1
142.2
152.2
146.6

144.2
143.2
142.9
142.7
143.2

144.6
141.7
140.8
141.0
142.0

*, **: sırasıyla % 5 ve % 1 düzeyinde önemli

c**
b
a
ab

Koçan uzunluğu (cm)
2010
2011
19.6
20.0
20.0
19.8

17.3
20.8
20.5
20.5

19.7
20.0
20.0
19.7
19.9

19.8
19.7
19.9
19.7
19.8

3.2.2. Koçan Uç Boşluğu
Şeker mısırında uygulanan 16, 24 ve 32 kg
azot dozlarında koçan uç boşlukları ilk yıl 1.2 ile
1.5 cm ikinci yıl 0.5 ve 1.4 cm arasında değişmiş
ve dozlar arasındaki fark ilk yıl % 5 ikinci yıl %
1 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4).
Çizelge 4’de görüldüğü gibi en düşük koçan uç
boşluğu 24 ve 32 kg azot dozlarından elde
edilmiştir. Doerge ve ark. (1990) da, azot artışıyla
birlikte koçan uç boşluğunun azaldığını tespit
etmişlerdir. Denemede, fosfor dozlarının koçan uç
boşluğuna etkisi ise önemsiz bulunmuştur
(Çizelge 4). Benzer sonuç Olczyk ve ark. (2003)
tarafından da belirlenmiştir. Bunun yanında,
başka bir çalışmada şeker mısırında fosfor
dozlarının artışıyla birlikte koçan uç boşluğunda
azalmalar elde edilmiştir (Fletcher ve ark. 2004).

b**
a
a
a

Koçan Uç Boşluğu (cm)
2010
2011

2.2
1.5
1.2
1.2
1.7
1.7
1.2
1.5
1.5

a*
b
b
b

1.8
1.4
0.5
0.9

a**
ab
c
bc

1.2
1.3
1.3
0.9
1.2

3.2.3. Tek Taze Koçan Ağırlığı
Şeker mısırında tek taze koçan ağırlığı
bakımından azot dozları arasındaki farkın her iki
yılda da % 1 düzeyinde önemli olduğu
saptanmıştır (Çizelge 5). Azot dozu arttıkça tek
taze koçan ağırlığı da artmış, ilk yıl 32 kg ikinci
yıl 24 kg azot dozunda en yüksek değer elde
edilmiştir (Çizelge 5). Konuyla ilgili yapılan
çalışmalarda, en yüksek tek taze koçan ağırlığını
Lee ve Choi (1990) 20 kg ile Bhatt (2012) 24 kg
azot dozlarında belirlemişlerdir. Çalışmada tek
taze koçan ağırlığına fosfor dozlarının etkisi ise
önemsiz bulunmuştur (Çizelge 5). Bununla
birlikte, Geleta ve ark. (2004), fosfor
gübrelemesinin tek taze koçan ağırlığında bazı
yıllarda önemli etkiler meydana getirdiğini
belirlemişlerdir. Rivera-Hernandez ve ark. (2009)
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de 6, 8 ve 10 kg fosfor dozları uygulanan şeker
mısırı çeşidinde tek taze koçan ağırlığının 8 ve 10
kg dozlarında 6 kg’a göre önemli ölçüde arttığını
belirlemişlerdir.
3.2.4.
Tek Koçanda Taze Tane
Ağırlığı
Azot dozları tek koçanda taze tane ağırlığını
her iki yılda da önemli bir şekilde (% 1) artırmış,

en yüksek tek koçanda taze tane ağırlığı ilk yıl 32
kg ikinci yıl 24 kg dozlarından elde edilmiştir
(Çizelge 5). Araştırmada, fosforun tek koçanda
taze tane ağırlığına etkisinin ise önemsiz olduğu
belirlenmiştir (Çizelge 5).

Çizelge 5. Şeker mısırında azot ve fosfor dozlarının tek taze koçan ağırlığı, tek koçanda taze tane
ağırlığı ve dekara pazarlanabilir koçan sayısına etkisine ait ortalama değerler ve LSD gruplandırmaları
Table 5. Mean values and LSD groupings belong to the effects of nitrogen and phosphorous doses on
single ear weight, fresh kernel weight per ear and number of marketable ear per decare in sweet corn.
Uygulamalar

Azot dozları
0
16
24
32
Fosfor dozları
0
8
10
12
Yıl ortalaması

**: % 1 düzeyinde önemli

Tek Taze Koçan Ağırlığı (g)
2010

229.2
245.9
251.0
260.5

2011
b**
ab
a
a

249.5
245.7
248.4
243.0
246.6

127.4
181.0
201.3
196.1

b**
a
a
a

177.5
176.1
170.6
181.7
176.5

3.2.4. Dekara Pazarlanabilir Koçan Sayısı
Araştırmada uygulanan azot dozları dekara
pazarlanabilir koçan sayılarını kontrole göre
artırmış, bu artış ilk yıl % 1 düzeyinde önemli
ikinci yıl ise önemsiz bulunmuştur (Çizelge 5).
Benzer şekilde, Alp (2000), azotlu gübre
uygulaması ile birlikte kontrole göre dekara koçan
sayısında bir artış olduğunu bildirmiştir. Şeker
mısırında yapılan başka bir çalışmada ise 20 kg/da
N dozunda en yüksek dekara pazarlanabilir koçan
sayısı elde edilmiştir (Lee ve Choi 1990). Bhatt
(2012), 12, 16, 20 ve 24 kg azot dozları
uyguladığı şeker mısırında en yüksek dekara
koçan sayısını 24 kg dozunda tespit etmiştir.
Denemede, uygulanan fosfor dozlarının dekara
pazarlanabilir koçan sayısı üzerine önemli bir
etkisi ise görülmemiştir (Çizelge 5). Şeker
mısırında koçan sayısının fosfor dozlarından
önemli ölçüde etkilenmediği başka bir çalışmada
da belirlenmiştir (Olczyk ve ark. 2003).
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Tek Koçanda Taze Tane
Ağırlığı (g)
2010

118.9
135.9
142.7
145.3

b**
ab
a
a

145.2
134.4
127.4
135.8
135.7

2011
107.0
130.1
135.6
130.8

b**
a
a
a

127.9
129.5
122.9
123.3
125.9

Dekara Pazarlanabilir
Koçan Sayısı
(adet)
2010
2011
4830.0
5972.2
5927.8
5821.4
5688.9
5706.8
5256.8
5898.9
5637.9

b**
a
a
a

5776.0
5970.0
6373.0
6122.0
6102.8
5920.5
6113.9
6102.9
6060.0

3.2.5. Dekara Taze Koçan Verimi
Dekara taze koçan verimi bakımından azot
dozları arasında her iki yılda da önemli farklar
bulunmuştur (Çizelge 6). En yüksek dekara koçan
verimi her iki yılda 24 kg azot dozundan elde
edilmiş, en düşük dekara taze koçan verimi azot
uygulanmayan parselde belirlenmiştir (Çizelge 6).
Şeker mısırında yapılan çalışmalarda 20 kg (Lee
ve Choi 1990), 18 kg (Koçak ve Köycü 1994), 15
kg (Michalojic et al. 1996), 30 kg (Turgut 2000;
Oktem 2005), 14 kg (Gökmen ve ark. 2004), 24
kg (Oktem 2008; Bhatt 2012), 22.5 kg (Orosz ve
ark. 2009) ve 32 kg (Oktem ve ark. 2010) en
yüksek dekara taze koçan veriminin alındığı
dozlar olarak belirlenmiştir. Optimum azot dozu,
çevre şartları ve kullanılan çeşidin özellikleri ile
farklı
uygulamalara
göre
değişmektedir
(Rangarajan ve ark. 2002; Wajid ve ark. 2007;
Asghar ve ark. 2010; Khan ve ark. 2011).
Alimohammadi ve ark. (2011) de, şeker mısırında
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azot gübrelemesinin tane verimini önemli bir
şekilde arttırdığını belirlemişlerdir. Fosfor
gübrelemesinin dekara taze koçan verimine etkisi
ise önemsiz bulunmuştur (Çizelge 6). Şeker
mısırında fosforun sadece yüksek azot dozlarında
sınırlayıcı faktör olduğu, doz artışıyla verimin
arttığı ancak dozlar arasındaki farkın önemsiz
olduğu bildirilmiştir (Grazia ve ark. 2003; Geleta
ve ark. 2004). Rivera-Hernandez ve ark. (2009),
şeker mısırı çeşidinde 8 kg fosfor dozunun yeterli
olduğunu belirlemişlerdir.
3.2.6. Dekara Taze Tane Verimi
Şeker mısırında uygulanan azot dozlarının
dekara taze tane verimine etkisi her iki yılda da %

1 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 6). En
yüksek dekara taze tane verimi yıllara göre
sırasıyla 673.9 ve 721.5 kg ile 24 kg azot
dozundan elde edilmiş, 32 kg dozda ise biraz
azalma görülmüştür. Konserve ve bardakta mısır
şeklinde şeker mısırının sanayide kullanımı için
yüksek taze tane veriminin artırılması önemlidir
(Sakin ve ark. 2011b; Albayrak, 2013). Şeker
mısırında uygulanan fosfor dozlarının dekara taze
tane verimine etkisi ise ilk yıl % 5 düzeyinde
önemli ikinci yıl ise önemsiz bulunmuş, kontrole
göre fosfor dozları dekara taze tane verimini
azaltmıştır (Çizelge 6).

Çizelge 6. Şeker mısırında azot ve fosfor dozlarının dekara taze koçan verimi, dekara taze tane verimi
ve °Brix değerine etkisine ait ortalama değerler ve LSD gruplandırmaları
Table 6. Mean values and LSD groupings belong to the effects of nitrogen and phosphorous doses on
fresh ear yield per decare, fresh kernel yield per decare and total sugar (as water-soluble solids in
°Brix) in sweet corn.
Uygulamalar
Azot dozları
0
16
24
32
Fosfor dozları
0
8
10
12
Yıl ortalaması

Dekara Taze Koçan Verimi (kg/da)
2010
839.7
1125.8
1181.0
1162.3
1121.7
1074.3
1016.9
1095.9
1077.2

2011
b**
a
a
a

*, **: sırasıyla % 5 ve % 1 düzeyinde önemli

607.4
1071.8
1275.7
1197.0

c**
b
a
ab

1041.3
1008.5
1036.2
1065.8
1037.9

3.3. Kalite Özellikleri
3.3.1. Suda Çözünür Kuru Madde-SÇKM
(°Brix)
Azot dozları uygulanan şeker mısırında suda
çözünür kuru madde ilk yıl 13.8 ile 14.4 °Brix
ikinci yıl 14.1 ile 15.7 °Brix arasında değişmiş ve
suda çözünür kuru madde bakımından azot dozları
arasındaki fark ikinci yıl % 1 düzeyinde önemli
bulunmuştur (Çizelge 6). Kontrole göre azot
uygulamaları suda çözünür kuru madde oranını
önemli bir şekilde azaltmıştır. Doerge ve ark.
(1990) da, üç farklı azot dozu (7.5, 17.5, 27.5 kg
N/da) uyguladıkları sh2 tipindeki şeker mısırı
çeşidinde sırasıyla 19.3, 18.2, 17.3 °Brix olarak

Dekara Taze Tane Verimi
(kg/da)
2010
2011
437.9
621.1
673.9
648.3

b**
a
a
a

656.5 a*
589.2 ab
524.0 b
611.4 a
595.3

349.0
594.5
721.5
671.1

c**
b
a
ab

595.3
584.3
573.5
583.0
584.0

°Brix

2010

2011

14.4
13.8
14.4
13.9

15.7
14.7
14.1
14.2

a**
b
b
b

14.5
14.0
14.2
13.8
14.1

14.4
14.7
15.1
14.5
14.7

ölçtükleri şeker içeriğinin önemli bir şekilde
azaldığını belirlemişlerdir. Benzer şekilde, Wu ve
ark. (1993), şeker mısırında farklı N dozları
uygulamaları arasında tanenin en yüksek toplam
şeker içeriğini azot uygulanmayan dozda
saptamışlardır. Fosfor dozlarının suda çözünür
kuru madde üzerine önemli bir etkisi
görülmemiştir (Çizelge 6). Konuyla ilgili yapılan
bir çalışmada ise hektara 0, 15, 30, 45 ve 60 kg
fosfor dozları arasında en yüksek şeker içeriği 30
kg uygulamasından elde edilmiş, diğer yüksek
dozlarda ise artışın önemli olmadığı belirtilmiştir
(Geleta ve ark. 2004).
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içeriğine
etkisinin
ise
önemsiz
olduğu
belirlenmiştir (Çizelge 7). Bunun tersine, Wu ve
ark. (1993), şeker mısırında fosfor uygulamasının
sakkaroz oranını önemli ölçüde etkilendiğini
belirlemişlerdir. Arun Kumar ve ark. (2007) ise en
yüksek şeker oranını 7.5 kg fosfor uygulamasında
tespit etmişler, fosfor eksikliğinde şeker içeriğinin
azaldığını, bu yüzden fosforun şeker içeriğini
artırmada önemli bir element olduğunu ifade
etmişlerdir.

3.3.2. Sakkaroz İçeriği (%)
Araştırmada, sakkaroz içerikleri bakımından
azot dozları arasındaki farkın ilk yıl önemsiz
ikinci yıl % 1 düzeyinde önemli olduğu
saptanmıştır. Sakkaroz içerikleri ilk yıl % 27.1 ile
30.6 ikinci yıl % 27.1 ile % 33.7 arasında
değişmiştir (Çizelge 7). Suda çözünür kuru
maddenin tersine sakkaroz oranları azotlu
gübrelemeyle artış göstermiştir (Çizelge 7). En
yüksek şeker oranı ikinci yıl en yüksek azot dozu
32 kg’dan elde edilmiştir. Şeker mısırında SÇKM
ile şeker oranı arasında olumsuz bir korelasyon
olduğu bildirilmiştir (Hale ve ark. 2005). Bununla
birlikte, Koçak ve Köycü (1994) ise artan azot
dozlarının şeker oranında önemli bir değişiklik
meydana getirmediğini belirlemişlerdir. Yapılan
başka çalışmalarda şeker mısırında en yüksek
şeker oranı 15 kg (Arun Kumar ve ark. 2007) ve
22.3 kg (Orosz ve ark. 2009) azot dozlarında
tespit edilmiştir. Araştırmada, fosforun sakkaroz

3.3.3. Glikoz içeriği (%)
Araştırmada, azot dozları kontrole göre glikoz
içeriklerini her iki yılda da azaltmış, bu azalmalar
% 1 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 7).
Wu ve ark. (1993), şeker mısırında en yüksek
glikoz içeriğini 15 kg azot uygulamasından elde
etmişlerdir. Araştırmada, fosforun glikoz içeriğine
etkisinin ise önemsiz olduğu bulunmuştur
(Çizelge 7).

Çizelge 7. Şeker mısırında azot ve fosfor dozlarının sakkaroz, glikoz ve nem içeriklerine etkisine ait
ortalama değerler ve LSD gruplandırmaları
Table 7. Mean values and LSD groupings belong to the effects of nitrogen and phosphorous doses on
sucrose, glucose and moisture contents in sweet corn.
Uygulamalar
Azot dozları
0
16
24
32
Fosfor dozları
0
8
10
12
Yıl ortalaması

**: % 1 düzeyinde önemli

2010

Sakkaroz
2011

27.1
30.6
29.4
30.3

27.1
32.6
31.6
33.7

29.4
28.9
29.3
29.9
29.4

31.5
30.6
30.3
32.6
31.2

b**
a
ab
a

Glikoz
2010
4.5
3.9
3.3
3.6
4.0
3.8
4.1
3.6

3.3.4 Hasatta nem oranı (%)
Araştırmada, hasatta nem oranı bakımından
azot dozları arasındaki fark ilk yıl önemsiz ikinci
yıl önemli bulunmuştur (Çizelge 7). İkinci yıl en
yüksek hasatta nem oranı 32 kg azot dozundan
elde edilmiş, azot dozları kontrole göre hasatta
nem oranını önemli bir şekilde artırmıştır (Çizelge
7). Hasattaki ortalama nem oranını sh2 tipindeki
çeşitlerde Azanza ve ark. (1996) % 77.6, Sakin ve
ark. (2011b) % 75.9 olarak belirlemişlerdir.
(Çizelge 7). Fosfor dozları ise şeker mısırının nem
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a**
ab
b
b

Nem
2011

4.6
4.2
3.5
4.0

a**
ab
b
ab

4.2
4.0
4.2
3.9
3.8

4.1

2010

2011

74.4
74.5
74.9
74.8

74.4
76.0
76.6
77.2

74.5
74.3
74.8
74.9
74.7

76.1
75.6
75.7
76.8
76.1

b**
a
a
a

oranlarında önemli bir etki oluşturmamıştır
(Çizelge 7).
4. Sonuç
Araştırmada, ilk yıl koçan uç boşluğu, tek taze
koçan ağırlığı, tek koçanda taze tane ağırlığı,
dekara pazarlanabilir koçan sayısı, dekara taze
koçan ile tane verimi ve glikoz içeriğinde ikinci
yıl ise dekara pazarlanabilir koçan sayısı dışında
diğer incelenen tüm özelliklerde azot dozları
arasında önemli farklılıklar elde edilmiştir. İlk yıl

SAKİN ve AZAPOĞLU./ JAFAG (2017) 34 (3), 47-56
dekara taze tane verimi hariç diğer incelenen tüm
özelliklerde fosfor dozlarındaki farklılıklar ise
önemsiz
bulunmuştur.
Deneme
alanları
topraklarının orta derecede kireçli ve hafif alkali
olması, ayrıca deneme kullanılan çeşidin fosfor
kullanma etkinliği fosfor gübrelemesine tepkiyi
belirlemiş olabilir. Elde edilen sonuçlara göre;
erkenciliği
sağlaması,
koçan
özelliklerini
iyileştirmesi, dekara taze koçan ve taze tane
verimi yanında kaliteyi de artırması nedeniyle
dekara 24 kg azot dozunun uygun olduğu
belirlenmiştir. Bununla birlikte, fosfor dozlarının
verim ve kalite özelliklerine etkisinin ise önemsiz
olduğu bulunmuştur. Yüksek şeker oranına sahip
yeni şeker mısırı çeşitlerinin uygun yetiştirme
teknikleriyle üretilmeleri taze tüketim ve sanayi
için istenilen kalitede ürünlerin teminine yol
açacaktır.
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