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Özet: 

Samsun-Ladik’de iki yıl (2005 ve 2006) süresince yürütülen bu çalışmada bitkisel materyal 

olarak organik üretim için önerilen Sante çeşidi kullanılmıştır. Çalışmada kontrol (gübresiz), 

ahır gübresi (1 ton/da), çeltik kavuzu (100 kg/da), ahır gübresi+çeltik kavuzu( 1 ton/da+100 

kg/da), biofarm (250 kg/da) ve inorganik gübre (NPK, 15:5:20 kg/da) olmak üzere altı 

uygulama denenmiştir. Patates böceği ile mücadelede azadractin kullanılmış olup, etkili sonuç 

alınmıştır. Organik parsellerde 1.sınıf verim ve toplam verim NPK uygulamasına göre daha 

düşük olmuştur. Ortalama değerlere göre yumru iriliği ve bitki başına düşen ortalama yumru 

sayısı organik parsellerde NPK uygulamasına göre daha düşük bulunmuştur. Yumrunun kuru 

madde miktarı ve özgül ağırlık değerleri bakımından organik ve geleneksel yöntem arasında 

farklılık belirlenmemiştir. Buna karşın yumrunun kül ve protein miktarı bakımından 

uygulamalar arasında önemli farklılıklar belirlenmiştir. En fazla kül içeriği kontrolden 

(%6.08) elde edilmiş olup, diğer uygulamalar aynı grup içerisinde yer almıştır. Ortalama 

değerler dikkate alındığında en fazla protein içeriği NPK uygulamasından (%9.26), en düşük 

ise ahır gübresi uygulamasından (%7.25) elde edilmiştir. 

 

Abstract: 

This study was carried out at Ladik-Samsun during 2005-2006. In the study Sante potato 

cultivar was used as plant material. In the study, six treatments including control (no 

fertilizer), farmyard manure (1 ton/da), rice husk (100 kg/da), farmyard manure+rice husk, 

commercial organic fertilizer (250 kg/da), and inorganic fertilizer (15:5:20 kg/da NPK) were 

used. Azadractin was used for Potato Colorada beetle in organic plot. Total yield (2252.52 

kg/da) and 1.class yield (586.87 kg/da) were highest in NPK treatment. The lowest total yield 

(1117.37 kg/da) and 1.class yield (290.85 kg/da) were obtained from control treatment. 

According to mean values the largest tuber was obtained from NPK treatment (79.16 g), the 

smallest tuber from control treatment (63.68 g). The number of tuber per plant was highest in 

NPK treatment (7.80 number per plant), lowest in control (5.27 number per plant). Leaf 

chlorophyll was highest in NPK treatment when compared to the other treatments. There were 

no significant differences among treatments in dry matter content and bulk density of tuber. 

Whereas protein content of tuber was higher and ash content was lower in inorganic fertilizer 

treatment than those of organic treatments.   

 

Materyal ve Yöntem 

Denemede bitkisel materyal olarak organik üretim için önerilen Sante çeşidi kullanılmıştır. 

Çeşit orta erkenci, yüksek verimli, yumru iriliği orta, taze tüketime ve kızartmaya uygundur. 

Ayrıca Y virüsü, yaprak kıvırcıklığı virüsü ve nematoda dayanıklı, yaprak yanıklığına karşı 

dayanıklılığı oldukça iyi, yumru yanıklığına karşı dayanıklılığı ise çok iyidir. 

Deneme 2005 ve 2006 yıllarında Ladik (Samsun)’te yürütülmüştür. Denemenin yürütüldüğü 

alan denizden 950 m yüksekte olup, yıllık ortalama sıcaklığı 9.5 °C, en yüksek (Ağustos) 

sıcaklık 36 °C, en düşük sıcaklık (Ocak) -17 °C’dir.  

Denemenin yürütüldüğü toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri: Tınlı, pH:7.6, tuzluluk: 

%0.07, organik madde:%2.4, %CaCO3: 3.86, K: 36.2 kg/da, P: 24.2 kg/da. 
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Kullanılan ahır gübresinin içeriği: N:%1.64, P:%0.69, K:%0.38. Ticari organik gübrenin 

içeriği: %70 organik madde, nem:%10-12, pH:7.5, EC: 7 mS/cm, N:%3.5, P:%3, K:%4, 

Mg:%1.16, Ca: 3.9, C/N:12.  

Deneme Tesadüf Blokları Deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Denemede ahır gübresi (1 ton/da), çeltik kavuzu (100 kg/da), ahır gübresi+çeltik kavuzu (1 

ton/da+100 kg/da), inorganik gübre (15:5:20 kg/da NPK), ticari organik gübre (250 kg/da)  ve 

kontrol olmak üzere 6 farklı uygulama denenmiştir. Parsel alanı 18 m
2
, parseldeki sıra sayısı 4 

olup, dikim 70x40 cm aralıkla yapılmıştır. Ahır gübresi ve çeltik kavuzu dikim öncesi toprağa 

karıştırılmıştır. İnorganik gübre uygulamasında azotun yarısı, fosfor ve potasyumun tamamı 

dikim öncesi verilmiştir. Azotun geri kalan kısmı temmuz ayının ikinci haftasında 

uygulanmıştır. İnorganik gübre kullanılan parsellerdeki patates tohumluğu patates böceğine 

karşı Trichlorfon etki maddeli bir ilaçla muamele edilmiştir. Diğer parseller için kullanılan 

tohumluk ilaçlanmamıştır. Organik parsellere patates böceğine karşı iki defa Azadractin 

uygulanmıştır. Dikim her iki yılda da mayıs ayının ilk haftasında yapılmıştır.  

Hasat her iki yılda da eylül ayının ikinci haftasında yapılmıştır. Hasatta ortadaki iki sıra 

değerlendirilmeye alınmıştır. Toplam verim ve irilik sınıflarına göre verim değerleri 

belirlenmiştir. Yumru çapı 5.5 cm’den fazla olanlar 1.sınıf, 3.5-5.5 cm arasında olanlar 

2.sınıf, 3.5 cm’den küçük olanlar ise 3.sınıf olarak değerlendirilmiştir. Denemenin ikinci 

yılında toprak altı zararlıları tarafından zararlanmış yumrular sayılarak, yüzdeleri 

belirlenmiştir. Her parselden yirmi adet yumru alınarak, bu yumrularda kuru madde, kül,  

özgül ağırlık ve protein tayinleri yapılmıştır. Çiçeklenme döneminde yaprak örneği alınarak 

yaprakta azot ve fosfor tayinleri yapılmıştır. Yine bu dönemde yaprakta klorofil okuması 

yapılarak uygulamaların bitki besleme üzerine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

Sonuçlar Tartışma 

İrilik sınıflarına göre verim ve toplam verim dikkate alındığında NPK uygulamasının organik 

uygulamalara göre daha yüksek verim verdiği belirlenmiştir. Toplam verim NPK 

uygulamasında kontrole göre %101.6, ahır gübresine göre %46, çeltik kavuzuna göre %50.1, 

AG+ÇK’na göre %38.7 ve Biofarma göre ise %42.7 daha fazla olmuştur. Bu farklılık organik 

uygulamalardaki çiftlik gübresi ve biyofarmın bünyesindeki besin elementlerinden bitkinin 

yararlanmasının NPK’ya göre daha düşük olmasına bağlanmıştır. Organik gübrelerin etkisi 

NPK’ya göre daha düşük olmasına karşın, uzun vadede toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını 

düzelterek, topraktaki faydalı mikroorganizmaların miktarını artırmaktadır. Nitekim çeltik 

kavuzu besin elementi olarak toprağa bir katkıda bulunmamasına karşın, toprağın 

havalanmasını sağlayarak toprağın birçok özelliğine olumlu katkıda bulunmuştur. Kontrole 

göre çeltik kavuzunun %34.3 daha fazla verim vermiş olması bunu desteklemektedir. NPK 

uygulamasında ortalama yumru ağırlığı ve bitki başına düşen yumru sayısı diğer organik 

uygulamalara göre daha fazla olmuştur. Yumrunun gelişimi iyi bir vejetatif gelişmeye ve 

yaprakta sentezlenen fotosentez ürünlerinin yapraktan yumrulara taşınmasına bağlıdır. Bu 

durum yumrunun istenen iriliğe ulaşmasını sağladığı gibi, yeterli irilikteki yumru sayısında da 

artışa neden olmaktadır. NPK uygulamasında bitki azotu hemen almakta, organik 

uygulamalarda ise bitki topraktan NPK’yı daha yavaş ve geç almakta yani yumru gelişimi için 

gerekli olan besin elementleri yeterince ve zamanında alınamamaktadır.  

Yumrunun kül içeriği kontrolde diğer uygulamalara göre daha fazla olmuştur. Aynı grupta yer 

almalarına karşın yumrunun kül içeriği NPK uygulamasında diğer uygulamalara göre daha 

düşük bulunmuştur. Yumrunun protein içeriği NPK uygulamasında daha fazla olmuştur.  
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Yapılan ekonomik analizde birim alandan elde edilen kar organik parselde geleneksel parsele 

göre daha düşük olmuştur. Piyasada organik patatesin satış fiyatı ile ilgili resmi bir bilgi 

olmadığından ekonomik analizde organik patatesin satış fiyatı olarak geleneksel olarak 

üretilen patatesin satış fiyatının %30 fazlası alınmıştır. Organik üretimde ortaya çıkan verim 

düşüklüğünün destekleme politikaları ile geleneksel yöntemle yetiştirilen patates ile rekabet 

edecek düzeye getirilmelidir.   

 

Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde bu çalışmadan elde edilen sonuçları şu şekilde 

özetleyebiliriz: 

1. Azadractin kullanımı ile patates böceği ile mücadele başarılı olmaktadır. Phytophtora 

infestans’ın neden olduğu Geç yanıklık hastalığı verimi etkileyecek düzeyde 

olmamıştır.  

2. İki yıllık ortala toplam verim dikkate alındığında organik uygulamada verim inorganik 

gübre uygulamasına göre %44.5 daha düşük olmuştur. 

3. Ortalama yumru ağırlığı ve bitki başına düşen yumru sayısı organik uygulamalarda 

NPK uygulamasına göre düşük olmuştur. 

4. Yumrunun protein içeriği organik uygulamalarda NPK uygulamasına göre daha 

düşük, kül içeriği ise daha yüksek olmuştur. Yumrunun kuru madde miktarı ve özgül 

ağırlık değerleri arasında organik uygulama ile NPK uygulaması arasında farklılık 

belirlenmemiştir.  

5. Çeltik kavuzu toprağa besin elementi olarak bir katkı yapmamasına karşın, toprağın 

havalanmasını sağlayarak mevcut besin elementlerinin alımını artırmıştır. Bu 

materyalin organik tarımda kullanımı üzerinde çalışma yapmak yararlı olacaktır.  
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