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ÖZ: Bu çalışma, yenilebilir mantar türlerinden kültüre alınanlar içerisinde, dünyada en fazla üretimi 
yapılan Pleurotus spp. türlerinden Pleurotus sajor-caju ve Pleurotus ostreatus türlerinin tanıtımının yanı sıra, 
organik tarım koşullarında en uygun yetiştirme ortamlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, 
Pleurotus yetiştiriciliğinde değişik yetiştirme ortamları olarak buğday samanı, buğday kepeği, çeltik kavuzu 
(pirinç kavuzu) ve parçalanmış mısır koçanı materyalleri ve bunların değişik oranlarda karışımları 
kullanılmıştır. Hazırlanan ortamların pastörizasyonunda 60 0C’de 8 saat süreyle buhar işlemi uygulanmıştır. 
Çalışma sonucunda, en yüksek mantar verimi ve biyolojik etkinlik oranı, %60 buğday samanı + %40 mısır 
koçanı ve %95 buğday samanı + %5 buğday kepeği uygulamalarından elde edilmiştir. 
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RESEARCH ON ORGANIC PRODUCTION OF SOME 
OYSTER MUSHROOM (Pleurotus spp.) SPECIES 

 
 

ABSTRACT: This study aims to determine the most appropriate culture media for organic agriculture 
as well as to introduce the two most widely produced edible mushroom species, Pleurotus  sajor-caju and 
Pleurotus  ostreatus, which are cultured worldwide. In this study, wheat straw, wheat bran, paddy husk, and 
shredded corn-cob, and mixture of these materials in different proportions, were used as culture media. During 
the pasteurization of these media, steam was applied for 8 hours at 60 0C. At the end of this study, the highest 
mushroom yield (production) and biological  activity rate was obtained by the combination of 60% wheat straw 
+ 40%   corn-cob and 95% wheat straw + 5% wheat bran. 
 
Keywords: Mushroom, Oyster mushroom, Pleurotus spp. 
 
 
 

EGE BÖLGESİNDEN TOPLANAN BAZI AYVA (Cydonia vulgaris Pers.) MATERYALİNİN 
ADAPTASYONU VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
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    ÖZ: Ege ve Çanakkale Bölgelerinden seçilmiş 31 adet ayva 
(Cydonia vulgaris Pers.) çeşit ve tipinin fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi, böylece üstün 
özelliklere sahip tiplerin seçilmesi amacıyla bu çalışma ele alınmıştır. Ayvalarda toplam 33 özellik üzerinde 
çalışılmış ve bunları 11 tanesi çeşit seçiminde kriter olarak ele alınmıştır.  Verim, boğuculuk, sululuk, 
aroma, tat, et dokusu, et sertliği, irilik, meyve şekli, parlaklık ve pas miktarı ayva seçiminde ayva seçiminde ele 
alınan kriterlerdir. Bunlara göre; 6, 2159, 1, 2157, 7, 2153, 27, 2163 nolu tipler en ümitli ayva çeşit adayları 
olarak belirlenmiştir. 
 
Anahtar Sözcükler: Ayva, Cydonia vulgaris Pers., Ege Bölgesi, adaptasyon. 
 



 
EVALUATION AND ADAPTATION OF SOME QUINCE(Cydonia vulgaris Pers.) COLLECTED FROM 

AEGEAN REGION IN TURKEY 
 
 

ABSTRACT: The purpose of this study was to determine the phenological and pomological characters 
of 31 quince types and varieties (Cydonia vulgaris Pers.) which were selected  from the Aegean Region. It was 
studied with 33 characteristics and 11 of them was used to select the best quince types.  Productivity, difficulty 
of swallow, juiciness of the flesh, aroma, flavour of flesh, texture of the flesh, firmness of the flesh, fruit size, fruit 
shape, shininess of skin and amount of russet were used to to select most promising quince types. By the way 
those samples selected for this aim. 6, 2159, 1, 2157, 7, 2153, 27 and 2163. 
 
Keywords : Quince, Cydonia vulgaris Pers., Aegean Region, adaptation. 
 
 

FARKLI SIRA ARALARI VE TOHUM MİKTARLARININ KORUNGA (Onobrychis sativa L.)’NIN 
TOHUM VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ* 
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 ÖZ: Bu araştırma, korungaya uygulanan değişik sıra aralıkları (15, 30, 45, 60 ve 75 cm) ve tohum 
miktarlarının (4, 8, 12, 16 ve 20 kg/da) tohum verimine etkilerini belirlemek amacıyla, Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezinde 1999-2002 yılları arasında yürütülmüştür. 
Araştırma, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak kurulmuştur. 
Araştırmanın tesis yılında standart biçim yapılmıştır. Bu araştırmada bitkide salkım sayısı, salkımda meyve 
sayısı, salkımda meyve ağırlığı, m2’de salkım sayısı, 1000 meyve ağırlığı ve tohum verimi tespit edilmiştir. 
Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, Güney Marmara Bölgesi’nde korungada tohum üretimi için 60 ve 75 
cm sıra aralığı ve 4-8 kg/da tohum miktarının kullanılması gerekmektedir.  

 
Anahtar Sözcükler: Korunga, Onobrychis sativa L., sıra aralığı, tohum miktarı, 1000 meyve ağırlığı, tohum 
verimi,  

 
 

STUDIES ON EFFECTS OF DIFFERENT ROW SPACINGS AND SEEDING RATES ON THE SEED 
YIELD OF SAINFOIN (Onobrychis sativa L.) 

 
 
ABSTRACT: This research was carried out in order to investigate the effects of different row spacings 

(15, 30, 45, 60 and 75 cm) and seeding rates (4, 8, 12, 16 and 20 kg/da) on the seed yield of sainfoin on 
Agricultural Research and Applied Center of Agriculture Faculty, Uludag University in 1999-2002. The field 
experiments were established in split block design with four replications. In establishment year of research was 
applied a standart cutting. In this research  were determined number of raceme per plant, number of fruit per 
raceme, weight of fruit per raceme, number of raceme per m2,  1000-fruit weight and seed yield. According to 
results of this study, sainfoin should be planted with 60 and 75 cm row spacings and 8 kg/da seeding rate for 
higher seed production in Southern Marmara Region or in regions having the same ecological conditions.  
 
Keywords: Sainfoin,, Onobrychis sativa L., row spacing, seeding rate, seed yield, 1000 fruit weight.   
 

 
 
 
 
 



IDENTIFICATION OF SOME TURKISH AEGEAN TOBACCO GENOTYPE 
 BY ISOZYME BANDING PATTERNS 
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ABSTRACT: In this study, band designs of Esterase, Peroxidase and Malate dehydrogenase (MDH) 

isoenzymes were investigated in some selected Turkish Aegean tobacco genotypes by using polyacrilamide gel 
electrophoresis(PAGE) . Genotypes belonging to N. tabacum L. generated different band designs by esterase 
isoenzyme. Likewise same genotypes generated different band designs by MDH isoenzym. Whereas, according to 
peroxidase isoenzyme, similar and different bands were observed. Regarding to the isoenzymes; different band 
patterns were observed in morphologically similar genotypes. It was observed that when studied with at least 
two isoenzymes, morphologically similar Aegean tobacco genotypes could be identified. 
 
Keywords: Aegean tobacco, N. tabacum L., isoenzymes, polyacrylamide gel electrophoresis.  
 
 

BAZI EGE TÜRK TÜTÜN GENOTİPLERİNİN İZOENZİM 
BANTLARINA GÖRE TANIMLANMASI 

 
 

ÖZ: Bu çalışmada, sekiz Ege Tütün çeşit ve ıslah hatlarında poliakrilamid jel elektroforezi kullanılarak 
Esterase,  Peroksidase ve Malate dehydrogenase (MDH) isoenzimlerinin bant desenleri araştırılmıştır. N. 
tabacum L. türüne ait Ege tütün çeşit ve ıslah hatları esterase isoenzimine göre farklı bant desenleri 
oluşturmuştur. Benzer olarak ayni genotipler MDH isoenzimine göre de farklı bant desenleri oluşturmuştur. 
Peroksidase isoenzimine göre ise çeşit ve ıslah hatları arasında benzer ve farklı bantlar gözlenmiştir. Morfolojik 
olarak benzer olan tütün çeşit ve ıslah hatlarında, isoenzim bantlarına göre farklılıklar gözlenmiştir. En az iki 
enzim ile çalışıldığı takdirde, morfolojik olarak benzer Ege  tütün çeşit ve ıslah hatlarının  tanımlanabileceği 
saptanmıştır. 

 
Anahtar Sözcükler: Ege tütünü, N. tabacum L., isoenzim, poliakrilamid jel elektroforezi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HAVA AKIMLI BİR PÜLVERİZATÖRDEN FARKLI MEME DELİK ÇAPI VE BASINÇTA ELDE 
EDİLEN DAMLA ÇAPLARINI TAHMİNLEME MODELLERİ* 
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ÖZ: Tarım ilacı uygulamalarında başarılı bir ilaçlama yapabilmenin temel koşullarından birisi de doğru damla 
büyüklüğünün seçilmesidir. Doğru damla büyüklüğünün seçilmesi sadece ilaçlamanın başarısına değil, tarım 
ilaçlarının çevreye ve çevrede yaşayan diğer canlılara olan olumsuz etkisini de en aza indirebilmesi açısından 
son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı, bitki üzerindeki ilaç dağılım düzgünlüğünü iyileştirmeye yönelik 
olarak bağlarda yaygın olarak kullanılan ve üzerinde modifikasyonlar yapılmış ilaçlama makinasında,  çalışma 
basıncı ve meme delik çapının damla büyüklüğü üzerindeki etkisini ortaya koymak ve bu ilişkiyi damla 
çaplarının büyüklüğünü tahminlemeye yönelik matematiksel bir modelle ifade etmektir. Sözkonusu çalışma 
amacına yönelik olarak hava akımlı özel bir pulverizatör ve değişik çaplarda deliklere sahip (0,8; 1,0; 1,5; 2,0 
ve 2,5 mm) içi boş konik püskürtme yapan memeler kullanılmıştır. Farklı basınçlarda (3, 6, 9, 12, 15, 18 ve 21 
bar) yapılan denemelerde yapay olarak oluşturulan asma bitkisi kullanılmıştır. Yapay asma bitkisi üzerinde 
yerleştirilen 26 x 26 mm ölçülerindeki suya duyarlı kağıtlarla yapılan denemeler sonrasında damlaların sayıları 
ve çapları belirlenmiştir. Materyal olarak suyun kullanıldığı denemelerde “Image Tool for Windows, Version 
3.0” yazılımı kullanılarak elde edilen damlaların sayısı ve çaplarına bağlı olarak her bir deneme koşulu için 
hacimsel ortalama çap değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan hacimsel ortalama çap değerleri kullanılarak 
konstrüktif bir özellik olan meme delik çapı ve çalışma koşulu olan basınca bağlı olarak iki matematiksel model 
geliştirilmiştir. Boyutsal analize dayalı olarak geliştirilen üçüncü modelde ise hem meme delik çapı hem de 
ortam şartlarına bağlı olarak hava ve suyun fiziksel özelliklerindeki değişimler gözönüne alınmıştır. Çalışma 
sonucunda elde edilen üç farklı model, ölçülen hacimsel ortalama çaplarını tahminlemedeki  hassasiyetleri 
açısından kıyaslanmıştır. Kıyaslama sonucunda Boyutsal Analiz Prensibine dayalı olarak geliştirilen ve 
boyutsuz terimler olan Reynolds ve Weber sayılarını içeren modelin diğer iki modele kıyasla daha iyi 
tahminlemelerde bulunduğu saptanmıştır.  
 
Anahtar Sözcükler: Tarımsal mekanizasyon, hava akımlı pulverizatör, damla çapı, meme delik çapı, matematik 
modelleme. 
 

 
PREDICTION MODELS OF DROPLET SIZE FROM AIR-ASSISTED SPRAYER AT DIFFERENT 

NOZZLE DIAMETERS AND WORKING PRESSURES 
 
 

ABSTRACT: One of the requirements in spraying applications is the selection of the appropriate 
droplet size.  Since the selection of the droplet size is of importance from the point of reducing the unwanted 
effects of chemical application to the environment and living entities. Hence a study using an air-assisted 
sprayer designed to use especially in vineyard  was conducted and the objectives of this study was to determine 
the effect of working pressure and the nozzle aperture in different diameters on droplet size and to develop a 
mathematical model for predicting the volume median diameter. In order to meet the above written objectives, 
the sprayer, specially designed and equipped with hollow cone spray nozzles (0.8, 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5 mm 
diameter) were used. The pressure during the spraying experiments was set at different levels such as 
3,6,9,12,15,18 and 21 bar and three artificial vine plants made in the department were also used.  Water 
sensitive papers in 26x26 mm were placed on vine plants. During the experiments, spraying was achieved using 
water instead of chemicals and Image Tool for Windows, Version 3.0 software was used to find out the number 
and the size of the droplets.  Volume median droplet diameters were then calculated for each spraying condition. 
The calculated volume median droplet diameters were correlated with the nozzle diameter and working pressure 
in order to develop mathematical models for predicting the droplet diameter. Two models, one is linear and a 
non-linear, were developed. The third model developed used the theory of dimensional analysis. This 



dimensional analysis based model included the effect of water and air properties as they were affected by the 
changes in the environmental conditions such as the temperature of the air and the humidity. As a result from the 
study, three models were compared in order to understand how sensitive they are for the prediction of the 
volume median diameter. It was found that the dimensional analysis based model that contains Reynolds and 
Weber’s number was the best among the three.  
 
Keywords: Agricultural mechanization, air-ossisted sproyer, droplet size, nozzle drametes, mathematics models. 
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ÖZ: Bitkilerin rhizosferi yoğun mikrobiyal etkinliğin olduğu bir bölgedir ve bu bölgedeki bazı bakteriler 

kök bakterileri olarak adlandırılır. Bitki gelişimi üzerinde yararlı etki gösteren kök bakterileri bitki gelişimini 
uyaran kök bakterileri olarak adlandırılır (PGPR). Bu bakteriler bitki gelişimini  ya patojen organizmaların bazı 
zararlı etkilerini önleyerek dolaylı ya da bakteri tarafından üretilen veya çevreden besinlerin alımını 
kolaylaştıran bir bileşiği bitkiye sağlayarak direkt olarak etkileyebilirler. Bitki gelişiminin uyarılmasının direkt 
mekanizması atmosfer azotunun tespitini, siderofor üretimini, auxin, sitokinin giberellin gibi bitki hormonlarının 
üretimini, fosfor gibi minerallerin çözünürlülüğünü ve enzimlerin sentezini içerir. Son yıllarda bakteri 
tarafından gelişimin uyarılması ile biyolojik savaşın kesin olarak birbirinden ayırt edilemediği görülmektedir. 
Gelişimin uyarılması ve biyolojik savaş bir metal paranın iki yüzü gibi düşünülmektedir. 
 
Anahtar Sözcükler: Bitki gelişimini uyaran kök bakterileri(PGPR), Biyolojik savaş. 
 
 

COMMON PROPERTIES AND EFFECTS OF PLANT GROWTH 
PROMOTING RHIZOBACTERIA 

 
 
ABSTRACT: The rhizosphere of plants is a zone of intense microbial activity, and some bacteria from 

this zone, termed rhizobacteria. Rhizobacteria that exert beneficial effects on plant development are referred to 
as plant growth- promoting rhizobacteria (PGPR). Plant growth promoting rhizobacteria can affect plant 
growth  either indirectly by preventing some of the deleterious effects of a phytopathogenic organism, or directly 
by providing the plant with a compound that is synthesized by the bacterium or facilitating the uptake of 
nutrients from the environment. Direct mechanisms of plant growth promotion include: fixing atmospheric 
nitrogen; producing siderophores; synthesizing phytohormones, including auxins, cytokinins, and gibberelins; 
solubilizing minerals such as phosphorus; and synthesizing enzymes. In recent years, it has become apparent 
that there is no clear separation of growth promotion and biological control induced by bacterial inoculants. 
Growth promotion and biological control properties of a certain bacterium should be thought of as two sides of 
the same coin. 
 
Keywords: Plant growth promoting rhizobacteria(PGPR), Biological control. 

 
 
 
 



TARIMSAL ÜRETİMDE ÇİFTÇİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARI: ÇİFTÇİLİK AMAÇLARI 
ÖLÇEĞİ (FOS) 
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ÖZ: Bu çalışmada, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerle ilgili hedeflerine ulaşmak için sahip oldukları tutum 
ve davranışları belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada Çiftçilik Amaçları Ölçeği (FOS) kullanılmıştır. 
Araştırmada kullanılan veriler Antalya ili Merkez, Manavgat ve Serik ilçelerindeki 143 işletmeden anket yoluyla 
elde edilmiştir. Çalışmada çiftçiler, risk seven (%39,9), risk sevmeyen (%53,1) ve riske kayıtsız (%7,0) olmak 
üzere davranış gruplarına ayrılmıştır. Çiftçilik amaçları ölçeği kapsamında elde edilen verilere faktör analizi 
uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda bulunan 8 faktör sırasıyla çevresel amaçlar, risk amaçları, statü 
amaçları, doğal koşullar, iş ve gelecek amaçları, işletme dışı iş amaçları, çeşitlendirme ve farklılaştırma 
amaçları, başarı amaçları olarak adlandırılmıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: Risk davranışı, risk kaynakları, çiftçilik  amaçları, faktör analizi. 
 

 
ATTITUDE AND BEHAVIOURS OF FARMERS IN AGRICULTURAL PRODUCTION: FARMING 

OBJECTIVES SCALE (FOS)  
 
 

 ABSTRACT:  The aim of this study was to determine the attitude and behaviors of farmers in 
agricultural production. For this aim   Farming Objectives Scale (FOS) was used in the study. Data used in the 
research  were collected from 143 farm holdings located in the Centre, Manavgat and Serik districts of Antalya 
province by using questionnaire method. The farmers were divided into three risk attitude groups, risk seeking 
(39,9%), risk averse (53,1%), and risk neutral (7,0%). Factor analysis has been conducted on information from 
farming objectives scale (FOS). From the findings of the research, eight factors of objectives were labeled as  
environmental, risk, status, natural conditions, employment and future, off farm employment,  diversification and 
success. 
 
Keywords: Risk attitude, risk source, farming objectives, factor analysis. 
 
 


