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BAZI BAKTERİ IRKLARININ ELMADA MEYVE TUTUMU, MEYVE 
ÖZELLİKLERİ VE BİTKİ GELİŞMESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN 

BELİRLENMESİ 
 

 

Halil KARAKURT 
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Fen Bilimleri Enstitüsü 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 
 

Danışman: Yrd.Doç.Dr. Rafet ASLANTAŞ 

 

Bu çalışma, 2005 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 
Araştırma ve Uygulama bahçesinde yürütülmüştür.  
 
Araştırmada yarı bodur (MM-106) anaçları üzerine aşılı Starking Delicious, Granny 
Smith, Starkrimson Delicious, Starkspur Golden Delicious ve Golden Delicious elma 
çeşitlerine ait 11 yaşlı ağaçlar kullanılmıştır. Çalışmada Agrobacterium rubi A-18, 
Bacillus subtilis OSU-142, Burkholderia gladioli OSU-7 ve Pseudomonas putida BA-8 
bakteri ırklarının meyve tutumu, meyve özellikleri, bitki gelişimi ve bitki besin elementi 
içeriği üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bakteri ırkları ile hazırlanan 
süspansiyonlar tam çiçeklenme öncesi ve tam çiçeklenme döneminde ağaçların tacına 
iki kez püskürtülerek uygulanmıştır. Meyve tutum oranına genel olarak bakteri 
uygulamalarının değil, çeşitlerin etkili olduğu ve en fazla meyve tutum oranının %18 ile 
Starkspur Golden Delicious çeşidine OSU-7 uygulamasından elde edildiği 
belirlenmiştir. Bakteri uygulamaları ile meyve iriliği, eni ve boyunun önemli oranda 
değişmediği, meyvelerin özgül ağırlığının, meyve sapı kalınlığı ile uzunluğunun ve 
meyve sap çukuru derinliğinin azaldığı; ağaç başına verimin arttığı tespit edilmiştir. 
Genel olarak bakteri uygulamalarının SÇKM, toplam ve indirgen şeker, C vitamini, titre 
edilebilir asitlik ve pH oranında azalmaya neden olduğu saptanmıştır. Vejetatif 
özellikler açısından bakteri uygulamalarının elmada yıllık sürgün sayısı ile kalınlığı ve 
yaprak alanında artışa neden olduğu, ancak OSU-7 uygulamasının sürgün uzunluğunu 
azalttığı saptanmıştır. Bakteri uygulamaları ile N, K ve Cu içeriğinde azalma olduğu, A-
18 uygulamasının P ve Zn, OSU-142 uygulamasının Mg ve Fe içeriğini, OSU-7’nin Mn 
içeriğini arttırdığı, Na ve Ca içerikleri üzerine bakteri uygulamalarının önemli bir 
etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 
 
2006, 86 sayfa 
Anahtar Kelimeler: elma, PGPR, meyve tutumu, vejetatif gelişme, Erzurum 
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This study was carried out at Research and Application Orchard of Department of 
Horticulture of Agriculture Faculty in Ataturk University. 
 
It was used Starking Delicious, Granny Smith, Starkrimson Delicious, Starkspur Golden 
Delicious and Golden Delicious apple cultivars grafted on spur rootstock (MM-106) in 
research. At research; it was aimed to be determined the effects of Agrobacterium rubi 
A-18, Bacillus subtilis OSU-142, Burkholderia gladioli OSU-7 and Pseudomonas 
putida BA-8 bacteria strains on fruit setting, fruit properties, plant growth and nutrient 
element composition of plant. The suspensions which had been prepared with bacteria 
strains were applied towards crown of trees by spraying at period of before full 
blooming and full blooming times. 
 
It was determined that the rate of fruit setting was affected by apple cultivars but not 
bacteria applications and the rate of the most fruit setting  (%18) was acquired by OSU-
7 application onto Golden Delicious cultivar. It was determined that the bacteria 
applications did not changed importantly fruit largeness, width and height of fruits; 
decreased specific gravity of fruits, thickness and length of fruit stalk and stalk hole 
deepness and increased yield per tree. it was fixed that the bacteria applications reduced 
generally the rate of soluble dry matter, ascorbic acid contents, titrable acidity and pH 
rate. It was determined that applications caused increase the number of annual shoot, 
thickness and leaf area, yet OSU-7 application reduced shoot length related to 
vegetative properties of plants. 
The bacteria applications decreased the rate of N and K, Cu contents and increased the 
rate of P and Zn by A-18 application, Mg and Fe by OSU-142 and Mn by OSU-7 as 
well as have not effect on Na and Ca contents. 
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1. GİRİŞ 

Elma Rosales takımının, Rosaceae familyasının, Pomoideae alt familyasından Malus 

cinsine girer. Malus cinsi içerisinde Asya, Avrupa, Amerika ve diğer ülkelerde yetişen 

30 dan fazla tür vardır. Elmanın kültür tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Anavatanı 

büyük ihtimalle Kafkasya ve Hazar denizi kıyılarıdır. Günümüzde kültür elması kuzey 

ve güney yarı kürenin hemen bütün ılıman iklime sahip yerlerine yayılmış durumdadır 

(Özbek 1978; Güleryüz 1979; Way et al. 1990; Deveci 2000).  

Wilcox (1962) elmanın Anadolu, Kafkasya ve Orta Asya orijinli olduğunu belirtmiştir. 

Elmanın kültüre alınması muhtemelen Orta Asya’nın büyük ve zengin gen 

kaynaklarından başlamıştır. Günümüzde Güney Asya’nın Kafkas dağlarında büyük bir 

alanı kaplayan doğal elma ağaçları ormanları bulunmaktadır. Malus pumila ve Malus 

trilobata Anadolu kökenlidir. Avrupa’da 2000 yıldan fazla bir süredir elma 

yetiştiriciliği yapılmaktadır. Tohumlar ve iyi kalitedeki Avrupa çeşitlerine aşılanmış 

ağaçlar daha sonra buradan Kuzey Amerika’ya götürülerek yetiştiriciliğine başlanmıştır 

(Childers et al. 1995). Türkiye’de Karadeniz ve Kuzeydoğu bölgelerde yaygın yabani 

elma populasyonları vardır. Bu meyvelerin meyve kalitesi çok düşük olmasına rağmen, 

düşük ve yüksek sıcaklığa toleranslı, bodur yetiştiricilik için gen kaynağı olarak 

düşünülebilir (Ercişli 2004). Dünya’daki elma çeşitleri 6500 civarındadır (Anonim 

2006a), ülkemizde ise 460 dolaylarında olduğu belirtilmektedir (Özbek 1978; Güleryüz 

1979). 

Dünya elma üretim alanı 5.248.126 ha’dır. Türkiye 116.551 ha’lık üretim alanı ile Çin 

(2.200.625 ha), Rusya (390.000 ha), Hindistan (250.000 ha), Ukrayna (180.00 ha), 

Polonya (166.000 ha), Amerika Birleşik Devletleri (160.000 ha) ve İran (150.000 ha)’ 

dan sonra 8. sırada yer almaktadır. Dünya elma üretim miktarı 63.488.907 ton olup, 

Türkiye 2.550.000 tonluk üretim miktarı ile, Çin (25.006.500 ton) ve Amerika Birleşik 

Devletleri (4.254.000 ton)’nden sonra 3. sırada bulunmaktadır. Dünya elma üretiminde 

verim 2005 rakamlarına göre 12,10 ton/ha’dır. Bu değer Türkiye’de 21,88 ton/ha ve 
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dünya ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, bu bakımdan ancak 17. sırada yer 

almaktadır (FAO 2005). 

Kültür elması (Malus communis L.) yetiştiriciliği ülkemizin hemen her bölgesinde 

yapılmaktadır. Yabanisin önemli oranda yaygınlık gösterdiği Kuzey Anadolu tarım 

bölgesi  en uygun yetiştirilme alanları içerisindedir. Kuzey Anadolu, Karadeniz kıyı 

bölgesi ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu yaylaları arasındaki geçit bölgeleri ve son 

yıllarda da Göller Bölgesi elma yetiştiriciliğinde önem kazanmıştır. Ülkemizin sıcak 

ılıman iklim bölgelerinden Ege Bölgesinde 500 m den, Akdeniz ve Güney Doğu 

Anadolu’nun sıcak ve kurak yerlerinde de 800m’den daha yukarılarda, tercihen kuzey 

yöneylerde de elma yetiştirilmektedir (Özbek 1978; Güleryüz 1979). Bu üretim 

bölgelerinde en fazla Starking Delicious, Golden Delicious, Amasya ve Mahalli 

çeşitlerin yetiştiriciliği yapılırken son yıllarda tüketici tercihlerinin belirlenmesine 

yönelik olarak  yapılan araştırma sonuçlarında, üretimi öngörülen başlıca elma çeşitleri, 

başta Granny Smith olmak üzere Starkrimson, Starkspur Golden Delicious, Mutsu, 

Gloster 69, Lutz Golden, Cooper 7SB-2, Skyline Supreme ve Prima gibi kışlık çeşitler 

ile Anna, Beacon, Gala, Vista Bella, Jersey Mac, Princess ve Summerred gibi yazlık 

çeşitlerdir ( Kaska vd 2005). 

Gerek doğal ve gerek ekonomik kültür alanlarından da anlaşılacağı gibi, elma ağacının 

adaptasyon kabiliyeti ve kış soğuklarına dayanıklılığı oldukça yüksektir. Kış dinlenme 

periyodunda ağacın yaşlı kısımları -35°C ile -40°C’ ye, bir yaşlı sürgünleri -20°C’ye 

kadar dayanabilmektedir. Hiç şüphesiz soğuklara dayanımda çeşitlerin, anaçların, 

uygulanan kültür sistemlerinin ve yıllık bakım işlerinin önemli etkileri vardır (Özbek 

1978 Aslantaş 2004). 

Elma ağacının verim potansiyeli bahçenin bulunduğu yere/yöreye göre büyük bir 

değişiklik göstermektedir. Hektar başına üretilen elma miktarı sadece çeşit ve anacın 

genetik yapısından değil aynı zamanda sulama, toprak işleme, budama, seyreltme, 

gübreleme, hastalık ve zararlıların kontrolü gibi bahçede yapılan kültürel 

uygulamalardan da önemli oranda etkilenmektedir. Bir bahçede meyve verim 
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potansiyelini değerlendirmede erken meyveye yatma önemli bir kriterdir. Örneğin, 

bodur gelişen anaçlar üzerine aşılanan çeşitlerin kuvvetli gelişen anaçlar üzerine 

aşılanan aynı çeşitlere göre daha erken ürüne başladıkları çok değişik çalışmalarda ifade 

edilmiştir. Bu durum bahçe tesisinde ekonomik açıdan avantajlar sağlamaktadır. Hektar 

başına verimi etkileyen diğer unsurlar ise hektara dikilen  ağaç sayısı, dikim sıklığı, 

ağacın büyüklüğü ve uygulanan terbiye sistemidir (Way et al. 1990; Aslantaş 2003).  

Tarımın alt sektörlerinden biri olan bahçe bitkileri yetiştiriciliği, ülkemiz genelinde bazı 

bölgeler ve yöreler için önemli geçim kaynağı olarak düşünülebilir. Yüz binlerce çiftçi 

ailesi geçimini meyvecilikten sağlamaktadır. Yörelere ve türlere göre değişik sorunlar 

söz konusu olsa da, genel olarak ülkemiz meyve yetiştiriciliğinin önemli 

problemlerinden birisi, birim alandan elde edilen verimin düşüklüğüdür (Kaşka vd 

2005). Verimi arttırmanın en önemli yolu uygun tür/çeşit seçimi, gerekli üretim 

girdilerinin kullanımı ve kültürel tedbirlerin gerektiği şekilde uygulanması ile 

mümkündür. Bu itibarla verimi arttırmada en çok başvurulan  kültürel uygulama, 

organik ve suni gübrelerle bitkilerin gübrelenmesidir (Aksoy ve Altındişli 1998). 

Yüksek kalite ve yüksek verim sağlayan yoğun tarım uygulamaları, kimyasal gübrelerin 

kullanımını gerektirmektedir. Bu durum sadece maliyet yönünden değil, çevresel açıdan 

da sorunlara neden olmaktadır. Son yıllarda, çevresel açıdan uygun olan sürdürülebilir 

tarım uygulamaları üzerindeki ilgi artmıştır. Sürdürülebilir tarım tekniklerinin gelişimi 

ve uygulanması, biyogübreleme doğal ve çevresel kirliliğin zararlı etkilerini azaltmada  

önemli olmaktadır (Flodriguez et al. 1996; Döbereiner 1997; Esitken et al. 2003a 

Özturk et al. 2003). 

Bitki rizosferinde, kök  bölgesinde, üstünde veya içinde gelişen pek çok toprak bakterisi 

çok farklı mekanizmalarla bitki büyümesini arttırır. Bu bakteriler bitki büyümesini 

teşvik eden rizobakteriler (Plant Growth Promoting Rhizobacteria= PGPR) olarak 

tanınmakta ve bitkilerde (sebzeler, meyveler, süs bitkileri, bazı ağaçlar, tahıllar v.s) 

değişen oranlarda vejetatif ve generatif gelişimi arttırıcı etki göstermektedirler (Vessey 

2003; Niranjiyan et al. 2006).  
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PGPR’ler genellikle kök sisteminde kolonize olarak bitki gelişimini düzenlemekte ve 

zararlı rizosfer mikroorganizmalarını baskı altında tutmaktadırlar. PGPR’ler tohum 

çimlenmesi, kök gelişimi ve bitkinin sudan yararlanmasına da çok önemli katkılar 

sağlamaktadır. Bu rizobakteriler büyüme hormonlarını üreterek ve faydalı 

mikrorganizmalar lehine rizosferde mikrobiyal dengeyi değiştirerek doğrudan veya 

mineral madde oranını düzenleyerek dolaylı olarak bitki gelişimini etkileyebilmektedir. 

Bakteriyel, fungal ve nematod hastalıklarını geniş ölçüde baskılamakta, ayrıca viral 

hastalıklara karşı koruma sağlamaktadırlar (Sıddıqui 2006). 

20. yy’ın ortalarında Sovyetler Birliği ve Hindistan’da PGPR’nin farklı ürünlerdeki 

etkileri üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Yapılan farklı tarla denemelerinden elde edilen 

sonuçlar uyumsuzluk göstermesine rağmen, kontrole göre %50-70 verim artışlarının 

sağlandığı belirtilmiştir. Bu dönemde PGPR’ nin bitki büyümesini arttırmadaki 

mekanizması iyi bilinmemesine rağmen, bu denemeler hedef bitkilerde bakteriyel 

kolonizasyon ve bitki büyümesi için uygun şartlar hakkında ipuçları sağlamıştır. 

PGPR’nin çimlenme oranı, kök büyümesi, verim, yaprak alanı, krolofil içeriği, Mg, N 

içeriği, protein, hidrolik aktivite, kurağa dayanım, sürgün ve kök ağırlıkları ve yaprakta 

absisyon tabakasının oluşumunun gecikmesi  suretiyle bitki büyümesine fayda sağladığı 

belirlenmiştir (Lucy et al. 2004). 

Tarımda biyogübre veya kontrol ajanı olarak bakterilerin kullanılması 1990’lı yıllardan 

sonra yaygınlaşmıştır. Son yıllarda biyolojik gübrelemenin kapsamı genişlemiş serbest 

yaşayan, bitkisel gelişimi teşvik eden, biyolojik savaş ajanı veya biyogübre olarak 

kullanılan bitki büyümesini teşvik eden rizobakteriler (PGPR) kullanılmaya 

başlanmıştır. Söz konusu bakteriler Serratia, Pseudomonas, Burkholderia, 

Agrobacterium, Erwinia, Xanthomonas, Azospirillum, Bacillus, Enterobacter, 

Rhizobium, Alcanigenes, Arthrobacter, Acetobacter, Acinetobacter, Achromobacter, 

Aerobacter, Artrobacter, Azotobacter, Clostridium, Klebsiellla, Micrococcus, 

Rhodobacter, Rhodospirrilum ve Flavobacterium cinslerindeki ırkları içermektedir. Son 

yıllarda Aspergillus ve Penicillium funguslarının biyiolojik gübre olarak kullanıldığı 

araştırmalar yapılmaktadır (Rodriguez and Fraga 1999; Sturz and Nowag 2000; 
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Bloenberg and Luktenberg 2001; Esitken et al. 2003a; Çakmakçı ve Erdoğan 2005). En 

karakteristik endofitik bakteriler Azarcus spp., Gluconacetobacter diazotrophicus ve 

Herbasprillum seropedicae’ dir (Rodriguez and Fraga 1999). Burkholderia cinsine ait 

Burkholderia unamae ve Burkholderia tropica bakteri türleri bitki büyümesini teşvik 

etme potansiyeline sahiptir ve değişik bitki türlerine göre rizosferik ve endofitik ilişki 

içinde bulunurlar (Fuentes-Ramirez and Caballero-Mellado 2006). Azotobacter, 

Azospirillum ve Rhizobium gibi PGPR’ler bitki büyümesini doğrudan teşvik eden 

metabolitler üretebilmekte ve bitki fizyolojisinde değişiklerler meydana getirmektedir. 

Bu grup içinde Pseudomonas büyük dikkat toplamıştır. Pseudomonas’ın pek çok ırkı 

tohum ve köklerin büyüme ve gelişmesine yardımcı olduğu, hızlı büyümeyi teşvik etme, 

kök salgılarında kemotoksis ve farklı besin kaynaklarını katabolize etme gibi özelliklere 

sahip olduğu belirtilmiştir (De Salamone et al. 2006).  

Bitki büyümesini teşvik eden rizobakteriler toprak ve bitki rizosferinde bulunurlar. Bu 

mikroorganizmalar sürdürülebilir tarım için potansiyel araçlardır. Kök gelişimini 

arttırmakta ve sık sık bitki patojenlerini kontrol altında tutmaktadırlar. Son birkaç yıl 

içinde bu alanda belirgin gelişmeler olmuştur. Bitki hastalıklarının PGPR ile 

biyokontrolü, bitki gelişimini teşvik etmedeki rolleri, biyogübreleme ve bitki 

hormonlarının üretimi gibi konular ilgi alanına girmektedir (Antoun and Prevost 2006). 

PGPR’ler genel olarak bitkide besin elementi oranını artıran biyogübreler, bitkisel 

hormon üretimiyle bitki büyümesini teşvik eden fitostimülatörler, organik kirleticileri 

parçalayan rhizoremediatörler ve antibiyotik ve antifungal metabolit üretimiyle 

hastalıkları kontrol eden biyopestisitlerler olarak gruplandırılmaktadır (Antoun and 

Prevost 2006). 

Yapılan pek çok araştırmada yosun ekstraktları, arıtma çamuru, tanımlanmış çeşitli 

mikrobiyal karışımlar, organik bileşiklerle desteklenmiş kimyasal gübre 

formulasyonları biyogübre olarak tanımlanmıştır (Kumar and Narula 1999). 
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Biyogübreler bitki yüzeyi, toprak veya tohuma uygulandıkları zaman rizosfer veya bitki 

içinde kolonize olabilen, konukçu bitkiye temel besin maddeleri sağlayarak büyümeyi 

teşvik eden canlı mikroorganizmaları içeren bir madde olarak tanımlanabilirler. 

Biyogübre olarak kullanılan Bacillus türleri bitki büyüme hormonlarının sentezi yoluyla 

(Amer and Utkheda 2000; Hecht-Buchholz 1998), azot fiksasyonu (Esitken et al. 

2003a) ve bitki büyümesini teşvik eden rizobakterilerin seviyesini düzenleyen 

enzimlerin sentezinde etki oluşturarak bitki büyümesi üzerinde doğrudan etkiye sahip 

olabilmektedir (Kumar and Narula 1999; Sahin et al. 2004). 

Günümüzde biyogübreleme tüm dünyada bitkilere yapılan azot desteğinin yaklaşık 

%65’ini oluşturduğu tahmin edilmektedir. En etkili azot fiske eden bakteri ırkları 

Rhizobium, Sinorhizobium, Mesorhizobium, Bradyrhizobium, Azorhizobium ve 

Allorhizobium cinslerinde mevcuttur. Bu bakterilerin hepsi baklagil bitkileriyle birlikte 

simbiyoz oluşturmaktadırlar (Bloenberg and Luktenberg 2001). 

Biyogübrelerin yapraktan uygulanması, azot fiksasyonunun asimilasyon bölgesine 

yakın meydana gelmesi ve uygun dozlarda kullanımı sonucu pek çok bitki patojenlerine 

antagonist etki oluşturarak avantaj sağlamaktadır (Sudhakar et al. 2000). 

Bitkisel hormon üretimiyle bitki büyümesini teşvik eden fitostimulatörler, bitki 

gelişimini doğrudan arttırırlar. PGPR’lerin bitkilerde kök gelişimi ve ürün verimini 

uyarıcı etki mekanizması ve azot fikse edebilme kabiliyeti yanında oksinler, sitokininler 

ve giberalinler gibi bitkisel hormonları salgılamaları önemlidir (Anonim 2006b). Sadece 

bitkiler bitkisel hormon üretmezler, aynı zamanda yararlı ve zararlı olarak bitkilerle 

ilişki içerisindeki pek çok bakteride bu maddelerden birini veya daha fazlasını da 

üretebilmektedir (Fuentes-Ramirez and Caballero-Mellado 2006). Oksinler miktar 

bakımından PGPR’ler tarafından en çok salgılanan bitkisel hormonlardır. Genellikle 

azot fiksasyonundan ziyade oksin üretiminin köklenmeyi uyarmada ve bitki büyümesini 

arttırmada ana etken olduğu kabul edilmektedir (Bloenberg and Luktenberg 2001). 

Toprak mikroorganizmalarının bitkilerle ilişki içerisinde sitokinin sentezleme 

yeteneğine sahip oldukları belirtilmektedir (Anonim 2006b). Büyümeyi teşvik etmede 
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rol oynayan diğer bakteriyel sentezlenmiş olan hormon giberalin’dir. Hormon üreten 

bakterilere dayalı biogübrelerin geleceği ümit verici görünmektedir. Pek çok deneme, 

bakteriyel katılımın bitkilerde, bitkisel hormon seviyesini arttırdığını göstermiştir 

(Fuentes-Ramirez and Caballero-Mellado 2006). 

Son yıllarda yapılan araştırmalar Agrobactrerium, Bacillus, Streptomyces, 

Pseudomonas ve Alcaligenes bakteri cinslerindeki türlerin odun çeliklerinde 

köklenmeyi teşvik edebildiğini göstermiştir. Bu bakterilerin IAA ürettiği ve yapılan 

çalışmalarda dışardan IBA uygulanmasıyla köklenmenin arttığı belirtilmiştir (Eşitken et 

al. 2003b). 

Antibiyotik ve antifungal metabolit üretimiyle hastalıkları kontrol eden biyopestisit 

özelliğindeki bazı PGPR’ler mantar, bakteri ve virüsleri içeren geniş spektruma sahip 

fitopatojenik organizmalara karşı koruma sağlayarak bitkilerde sistemik dayanım 

oluştururlar. PGPR’ler, kullanımları bazen düzenlenip bazen yasaklanan kimyasal gübre 

ve pestisitlere çevresel olarak iyi bir alternatif olduğu için biyoinokulantların 

pazarlanması yaygınlaşmaktadır. Pseudomonas, Bacillus, Streptomyces ve 

Agrobacterium ırklarının bulunduğu yaklaşık 20 bakteriyel biyokontrol ürünü 

pazarlanmaktadır (Bloenberg and Luktenberg 2001). 

Rizobakteriler mantar ve bakterilerin sebep olduğu bitki hastalılarını kontrol edebilir. 

Biyokontrol mekanizması, besin elementleri için rekabet, uyarılmış sistemik dayanım ve 

antifungal metabolitlerin üretimini içermektedir (Bloenberg and Luktenberg 2001). 

Pseudomonas ve Bacillus türleri patojen mikroorganizmaları baskılamada önemli role 

sahiptirler. Bu bakteriyel antagonistler düşük konsantrasyonlarda engelleyici olan 

hücreler arası metabolit salgılarıyla bitki patojenlerini baskılarlar (Fernando et al. 2006). 

Bazı PGPR’lerin hem biyogübre hem de biyopestisit gibi rol oynayarak büyümeyi 

teşvik ettikleri belirlenmiştir (Hoffland et al. 1996; Vessey 2003). PGPR tarafından 

biyokontrol mekanizmasının esası Phenazine-1-carboxylic acid, 2,4-diacetyl 

phloroglucinol, Oomycin, Pyuloteorin, Pyrrolnitrin, Kanosamine, Zwittermycin-A ve 
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Pantocin gibi antibiyotiklerin üretimini sağlayabilmesidir. Tarımsal ürünlerde bitki 

patojenlerine karşı mikrobiyal antagonistlerden yararlanma kimyasal pestisitlere bir 

alternatif olarak önerilmiştir (Fernando et al. 2006). 

Mikroorganizmalar arasında ve mikroorganizma-bitki arasındaki denge bitki 

hastalıklarına dayanımı ve bitki büyümesini teşvik etmeyi belirler. Yararlı ve zararlı 

mikroorganizmalar arasındaki denge sorunu hastalıkların oluşmasına yol açar. Çin’de 

yapılan çalışmada birkaç yabani tip bakterilerin bir karışımı (başlıca Bacillus spp.) olan 

verim arttıran bakterilerin kullanımının bitki büyümesini arttırdığı ve bazı hastalıkları 

baskıladığı bulunmuştur. Verimi artıran bakterilerin mekanizmasının hormon, enzim ve 

antifungal madde üretimi ve ekolojik nişlerin rekabetiyle ilgili olduğu belirlenmiştir. 

Yapılan ikinci uygulama organik atıklardan elde edilen anaerobik bir karışımın bitki 

büyümesini, stres şartlarına dayanımı arttırdığı ve bazı hastalık ve zararlıları (afid ve 

akar) baskıladığı bulunmuştur (Shen 1997). 

Bitki büyümesini düzenlemede PGPR’lerin rol aldığı mekanizmalar tam olarak ortaya 

konulmamış olmasına rağmen, mevcut literatür bilgileri çerçevesinde doğrudan ve/veya 

dolaylı olmak üzere iki grupta açıklanmaktadır. Doğrudan  mekanizmalar, biyolojik azot 

fiksasyonu, oksinler, gibberalinler, sitokininler gibi bitkisel hormonların üretilmesi, 

ACC deaminaz enzim aktivitesi yoluyla etilen sentezinin engellenmesi, çevresel stresi 

azaltma, bakteri-bitki ilişkisinde uyum, inorganik fosforun çözünürlüğünün arttırılması 

ve organik fosfor bileşiklerinin mineralizasyonu, siderophore üretimi yoluyla demir 

alınımın arttırılması ve diğer bazı iz elementlerin oranında artış sağlama, vitamin 

sentezi, kök geçirgenliğini artırma etkilerini içine almaktadır. PGPR’ler dolaylı olarak 

antibiyotik üretimi ile hastalıkları azaltan biyokontrol ajanları olarak rol oynarlar, 

değişik organik bileşiklerle bulaşık olan topraklarda engelleyici ksenobiyotikleri 

parçalayarak bitkileri korurlar (Rodriguez and Fraga 1999; Esitken et al.2003a; 

Elsheikh and Elzidany 1997; Anonim 2006b; Aslantas et al 2006; Çakmakçı 2006). 

Değişik bakteri ırklarının farklı bitkilerdeki salgıları ve söz konusu bitkilerdeki etki 

şekilleri farklılık göstermektedir. Bu durum özet olarak çizelge 1.1’de verilmiştir. 
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Çizelge 1.1 Bitki büyümesini düzenlemeyle ilgili bazı önemli bakteriyel faktörler (Ping 
and Boland 2004). 

MİKROORGANİZMA 
BAKTERİYEL 
SALGI BİTKİ BİTKİDEKİ ETKİSİ 

 Bitkisel Hormonlar   
Pseudomonas Oksinler Arabidopsis Morfogenesis, Gelişmeyi Düz. 
Rhizobium Gibberalinler Pirinç GelişmeyiTeşvik etme 
Rhizobium Sitokininler Kanola GelişmeyiTeşvik etme 
Pseudomonas Etilen Pueraria lobata Gelişmeyi Düzenleme 
Serratia Salisilik asit Tütün Sistemik Kazanılmış Dayanım 
 Hücredışı Enzimler   
Enterobacter ACC deaminaz Kanola Etilen Üretimini Azaltma 

Rhizobium Fosfataz Mısır 
İnorganik Fosfatları Mineralize 
etme 

 Organik Asitler   
Pseudomonas, 
Rhizobium ve Bacillus 

Glukonik asit, 
 2-ketoglukonik asit Genel 

Organik Fosfatları Çözme 
 

 Yüzey Faktörleri   
Pseudomonas Fillagelinler Arabidopsis Sistemik Uyarılmış Dayanım 
Pseudomonas Lipopolisakaritler Turp ve Karanfil Sistemik Uyarılmış Dayanım 
 Antibiyotikler   
Pseudomonas Pyuloteorin, Phenazin Genel Konak Bitkiyi Koruma 
 Uçucu Maddeler   

Bacillus sp. 
2R,3R-
Butanediol,acetoin 

Arabidopsis 
thaliana Gelişmeyi Teşvik Etme 

Bacillus sp. 
2R,3R-
Butanediol,acetoin 

Arabidopsis 
thaliana 

Sistemik Uyarılmış 
Dayanım(SIR) 

 

Rizobakterilerin çeşitli salgılar üreterek ve bazı maddelerin üretimini teşvik ederek 

doğrudan veya üretilen bazı maddelerin etkileriyle çeşitli hastalık ve zararlılara karşı 

bitkilerde dayanım sağlayarak dolaylı şekilde bitki büyümesinde etki oluşturma 

mekanizması Şekil 1.1’de şematik olarak gösterilmektedir. 

PGPR’ler bir bitkiyi, salgıladıkları maddeler vasıtasıyla olumsuz çevresel ve toprak 

şartlarına karşı koruyabilir. Bitki ve yararlı bakteriler arasındaki bazı ilişkiler olumsuz 

çevresel şartlar altında koruyucu etkiye sahip olduğu belirtilmiştir (Fuentes-Ramirez 

and Caballero-Mellado 2006). 

Tarımda bitki büyümesini teşvik eden Rizobakteriler (PGPR) in kullanımının gelecekte 

tüm dünyada önem kazanacağı belirtilmektedir. PGPR’ler bitkisel üretimde önemli 
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faydalar sağlamak için, yeni ve potansiyel bir amaç olarak görülebilecek 

biyokaynaklardır. Günümüzde kullanımları, ticaretinin sınırlı olması ve 

performanslarındaki tutarsızlık nedeniyle istenen seviyeye ulaşmamıştır. PGPR’lerin, 

biyogübre, biyoinokülant ve biyokontrol ajanları olarak kullanılmaları, avantaj ve 

dezavantajları, entansif tarımdaki pratik potansiyeli ve gelecekteki kullanım durumları 

tartışılmaktadır (Ngugi et al. 2005). 

 
Şekil 1.1. Rizobakterilerin Bitki Büyümesindeki Etki Mekanizmasının Gösterilmesi 
(Ping and Boland 2004).  
 
CTRs: Sitokininler, IAAs: Indol Asetik Asit, GAs: Gibberallinler, SA: Salisilik Asit, JA: Jasmonik Asit, 
BRs: Brassinosteroitler, RLL-RLK: Kinaz benzeri leucine bakımından zengin tekrarlamalı reseptör, ACC 
deaminaz: 1-Aminocyclo-propane-1-carboxylate, ABA: Absisik Asit, ISR: Teşvik edilmiş sistemik 
dayanım, SAR: Sistemik kazanılmış dayanım, NO: Nitrik Oksit, NPR1: Tanımlayıcı olmayan  PR genleri, 
PR: Proteinlerle ilgili pathogenesis, ROS: Reaktif oksijen türleri 
 

Erzurum şartlarında 2004 yılı bahar döneminde bazı bakteri ırklarının elma, erik ve 

vişne’de dona dayanımı üzerindeki etkilerini belirleyebilmek için yaptığımız ön 

denemelerde, PGPR uygulamalarının meyve tutumu ve bazı vejetatif gelişme 

parametreleri üzerinde olumlu etkiler gösterdiği saptanmıştır. 2005 yılında meyve 

ağaçlarında çiçek tomurcuğu yoğunluğunun az olması ve çiçeklenme periyodunun 
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yağışlı geçmesi meyve tutumunu artırmaya yönelik girdi kullanımını zorunlu hale 

getirmiştir. Bu noktadan hareket edilerek bir yıl önceki olumlu gözlemler ışığında, 

elmalarda meyve tutum oranını ve bitki gelişimini artırmak amacıyla bu araştırma 

planlanmıştır. Çalışmada Agrobacterium rubi (A-18), Bacillus subtilis (OSU-142), 

Burkholderia gladioli (OSU-7) ve Pseudomonas putida (BA-8) bakteri ırklarının 

Starking Delicious, Starkspur Golden Delicious, Starkrimson Delicious, Granny Smith 

ve Golden Delicious çeşitlerinde bazı generatif (meyve tutum/döküm oranları, meyve 

kalite parametreleri ve verim) ve vejetatif (sürgün uzunluğu, sürgün eni, sürgün kalınlığı 

ve yaprak alanı) özellikler ile bazı bitki besin elementi (N, P, K, Mg, Ca, Na, Fe, Cu, 

Mn, Zn) içeriği üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen çok değişik faktörler söz konusudur. 

Genetik yapıdaki özelliklerin ortaya çıkması için, uygun çevre şartları gerekir. Genel 

olarak yetiştiriciliği yapılan bitkilerde ekolojik faktörler, kullanılan girdiler ve yıllık 

bakım işleri yetiştirilen tür/çeşidin verim potansiyelini etkilemektedir. Bitkisel üretimde 

verim ve kaliteyi büyük ölçüde düşüren hastalık ve zararlılara karşı ağırlıklı olarak 

yapılan kimyasal mücadele günümüze kadar etkili bir yöntem olmasına rağmen, 

çevresel açıdan çok önemli sorunlara yol açtığı görülmüştür. Bu durum araştırıcıları 

alternatif seçenekler bulmaya yönlendirmiştir. Son yıllarda biyokontrol ve 

biyogübreleme amacıyla çeşitli bitki büyümesini düzenleyici rizobakterilerin önemi 

anlaşılmış ve 1990’lı yıllardan sonra kullanılması yaygınlaşmaya başlamıştır. Yoğun 

şekilde tarla bitkilerinde (buğday, arpa, mısır, şeker pancarı, kanola, nohut vs.) yapılan 

bu çalışmaların sayısı ve çeşitliliği bahçe bitkilerinde daha sınırlı kalmıştır. Son yıllarda 

özellikle bazı meyve (fındık, muz, kayısı, kuşburnu, vişne, turunçgiller, yabanmersini, 

çilek, kivi, elma vs.) ve sebze (marul, bakla, fasulye, bezelye, domates, biber vs.) 

türlerinde PGPR uygulamaları yapılan çalışmalara rastlanmaktadır.  

Günümüze kadar PGPR’lerin tarla bitkilerindeki etkileri hakkında yapılan çalışmalar, 

çok fazla oranda olmuştur. Bakterilerin bu alandaki kullanım durumları ve etkinlikleri 

hakkında yapılan çalışmalar günümüzde de yoğun şekilde devam etmektedir. Bu durum 

tarla bitkilerinin bir çoğunun otsu ve tek yıllık olmalarından dolayı, bakteri 

uygulamaların daha kolay yapılabilmesi ve daha hızlı ve etkili sonuç alınabilmesine 

bağlanabilir.  

Meksika’da kalkerli topraklarda yapılan bir çalışmada, N ve P kimyasal gübreleme 

maliyetinin yüksek olması ve etkinliğinin düşük olması sebebiyle, kışlık buğdaylar 

üzerinde Rhizobium bakterisi ve humik asidin etkileri incelenmiştir. Çalışmada bakteri 

uygulamasının sap ağırlığını %34 oranında arttırdığı saptanmıştır. Çalışmada, bu 

durumun Rizobakteri-kök ilişkisine, bitki büyümesini düzenleyici maddelerin 

aktivitesine ve N asimilasyonunun artmasına bağlanmıştır (Urdiales et al. 1998). 
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Kanada’da Emile A Lods Araştırma Merkezi’nde dane mısır ve tatlı mısır üzerinde 

yapılan bir çalışmada bitki gelişimini arttıran Rhizobakteri ırkları ile kinetin 

uygulamaları karşılaştırılmıştır. Çalışmada bakteri ırklarının uygulandığı tohumlar, 

kinetin uygulanması yapılanlardan daha iyi çıkış göstermişlerdir. Tohumların 

çimlenmesinden iki ay sonra, bitki büyümesi üzerine kinetinin etkisinin olmadığı, fakat 

bakterilerin etkilerinin hala devam ettiğini belirtmişlerdir (Pan et al. 1999). 

Parmar and Dadarwal (1999), sağlıklı nohut bitkilerinin rizosferinde yoğun şekilde 

bulunan Pseudomonas ve spor formlu Bacillus gurubuna ait bakterilerin Rhizobium 

sp.’nin ‘Cicer’ (Ca181 ve Ca313) etkili ırklarının, toprak ve aseptik şartlarda bitki 

gelişimi üzerindeki etkilerini belirlemek için araştırma yapmışlardır. Etkili Rhizobium 

ırklarıyla rizobakterilerin birlikte uygulanmasının nohut bitkisinde nodül ağırlığı, kök 

ve sürgün, toplam ağırlık ve toplam bitki azotunda önemli artışa sebep olduğunu 

belirlemişlerdir. Rhizobium uyarıcı Pseudomonas sp. ‘CRP556’ın birlikte yapılan 

uygulamaların bitki gelişiminde maksimum artış sağladığı gözlemlenmiştir. Nodül 

uyarıcı rhizobakterilerin tohumlara uygulama yapıldığında köklerde flovononid benzeri 

bileşiklerin seviyesinde artışa neden olduğu belirlenmiştir. Çalışmada rhizobakterilerin 

bu bakteriler tarafından nodül oluşumunda ilave bir faktör olabilen kök flovonoidleri 

üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğu ifade edilmiştir. 

Çakmakçı et al. (2001), Erzurum’un yüksek platolarında tarla şartlarında şeker pancarı 

ve arpa üretiminde çeşitli kaynaklardan izole edilen 7 bakteri izolatının (Bacillus’un 5 

ırkı (BA-140, OSU-142, M-3, M-13 ve M-58), Burkholderia (BA-7) ve Pseudomonas 

(BA-8) etkinliğini belirlemek için bir çalışma yürütmüşlerdir. Tarla şartlarında 

denemenin yapıldığı her iki yılda bakteri ırklarıyla aşılama yapmanın şeker pancarı ve 

arpada verim ve kalite parametrelerinde önemli oranda artışlar sağladığı belirlenmiştir. 

Her iki yılın ortalamasında şeker pancarı tohumlarına BA-140, OSU-142, M-58, BA-7, 

BA-8, M-13 ve M-3 bakteri ırklarıyla aşılama yapmanın kontrol ile karşılaştırıldığında 

kök verimini sırasıyla %13,0; 12,6; 10,5; 9,2; 8,1; 6,1; ve 6,5 ve şeker verimini %7,8; 

6,3; 5,1; 4,0; 3,2; 2,3; ve 5,3 oranlarında arttırdığı belirlenmiştir. Arpada bakteri 

aşılamalarının kontrol ile karşılaştırıldığında, daha yüksek tohum ve toplam ağırlık 
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oluşumuna neden olduğu, BA-140 ve OSU-142’nin en yüksek verim sağlayan bakteri 

ırkları oldukları belirlenmiştir.  

Kızıloğlu vd (2001), Erzurum’da yaptıkları çalışmada 0-20cm derinlikten alınan toprak 

örneklerinde yetiştirilen Inra 210, Inra 260 mısır çeşitlerinde kimyasal azotlu 

gübrelemenin ve Azotobacter chrococcum ile yapılan mikrobiyal gübrelemenin kök ve 

toprak üstü kuru madde miktarı oranına, karbonhidrat ve protein içeriğine etkisini 

incelemişlerdir. Çalışmada, mikrobiyal gübrelemenin mısırın her iki çeşidinde 

gübreleme yapılmayan uygulamaya göre kök ve toprak üstü kuru madde ve protein 

oranında önemli artışlar meydana getirdiği belirlenmiştir. 

Özbekistan ve Almanya’da mısır bitkisinde yapılan bir çalışmada, farklı iklim 

bölgelerinde yetiştirilen bitkilerden izole edilen PGPR’lerin farklı topraklar ve farklı 

sıcaklık rejimlerinde bitki büyümesini teşvik edici etkileri ve mineral madde içerikleri 

araştırılmıştır. Araştırmada sıcaklık ve toprak tiplerinin büyümeyi farklı seviyelerde  

teşvik edici etkilere sahip olduğu belirlenmiştir. Pseudomonas fluorescens Ps1A12, 

Pantoea agglomerans 370320, 020315 ve 050309 ırklarıyla yapılan uygulamalarda 

killi-kumlu topraklarda 16°C deki yetiştirilen bitkiler, 26°C’de yetiştirilenlere göre  kök 

ve sürgün büyümesini önemli oranda arttırdığı belirlenmiştir. Taşkent’in yarı kurak 

iklimindeki bir bölgeden izole edilen Bacillus amylolignefaciens BcA12 bakteri ırkının 

38°C sıcaklıkta mineral maddece fakir toprakta mısırın kök, sürgün büyümesi ve 

mineral içeriğinde 16°C sıcaklıkta mineral maddece zengin killi-kumlu topraklarda 

yetiştirilen mısırlara göre daha fazla bir artış sağladığı belirlenmiştir (Egamberdiyeva et 

al. 2002). 

Egamberdiyeva and Hoflich (2003), Almanya ve Özbekistan’da farklı toprak ve iklim 

özelliklerine sahip bölgelerde bitki büyümesini düzenleyen rizobakterilerin kışlık 

buğdayın besin içeriği ve gelişimi üzerindeki etkilerini araştırmak için çalışma 

yürütmüşlerdir. Bu amaçla Almanya’dan killi-kumlu ve kumlu-killi toprak ve 

Özbekistan’da kireçli toprak kullanılarak saksı denemesi yürütülmüştür. İki bölge 

arasındaki sıcaklık ve toprak tipi farklılığının bakterilerin etkilerini etkilediği ifade 
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edilmiştir. Almanya’da (Münih) yarı karasal iklim bölgesinden izole edilen 

Pseudomonas fluorescens PsIA12, Pantoea agglomerans 050309 ve Mycobacterium 

sp.44 ırklarıyla aşılamanın killi kumlu toprakta 26 ºC ile karşılaştırıldığında 16 ºC’de 

kışlık buğdayda kök ve sürgün gelişimini önemli derecede arttırdığını bulmuşlardır. 

Yarı kurak iklime sahip Özbekistan (Taşkent) da izole edilen Mycobacterium phlei 

MbP18 ve Mycoplana bulllata MpB46 bakteri ırklarının besin maddelerince fakir 

toprakta 38 ºC ve besin maddelerince zengin toprak ve 16 ºC sıcaklıkta kışlık buğdayın 

kök ve sürgün gelişimini önemli oranda arttırdığını belirlemişlerdir. Yapılan bakteriyel 

aşılamalar bitkide daha yüksek N, P, K içeriğinin oluşmasına neden olmuştur. 

Öztürk et al. (2003), Erzurum’da tarla şartlarında buğday ve arpa türlerinde yaptıkları  

çalışmada farklı azot (0, 40 ve 80 kg/ha) dozlarında, Azospirullum brasilense sp. 246 ve 

Bacillus sp. OSU-142 bakteri ırklarının etkilerini incelemişlerdir. Çalışmada 

Azospirullum brasilense sp. 246 ile aşılanan buğday ve arpa tohumlarının ürün 

içeriklerinin önemli oranda etkilendiği belirlenmiştir. Azot dozları ve yılların 

ortalamasında Azospirullum brasilense sp246 ile yapılan aşılamanın m²’ye düşen başak 

sayısını, başak başına dane sayısını, verimini ve ham protein içeriğini kontrole göre çok 

önemli oranında arttırdığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda A. brasilense sp. 246 ve 

Bacillus sp. OSU-142 bakterilerinin biyogübre olarak buğday ve arpa için 

kullanılmasının uygun olabileceği ifade edilmiştir. 

Khalid et al. (2003), buğdayın farklı çeşitlerinde büyüme ve verimi arttırmak için 

Rhizobakterilerin etkilerini saksı ve parsel denemeleri yürüterek değerlendirmeye 

çalışmışlarıdır. Bu amaçla buğday rizosfer toprağından izole edilen bakterilerin 31 

izolatından oksin üretme özelliğindeki yağ oluşturan 4 PGPR ırkı (W-9, W-11, W-14 ve 

W-29) nın  4 buğday çeşidi (Pashan-90, Inqlab-91, Watan-93, ve Punjab-96) 

tohumlarına uygulamışlar ve uygulamaların bitki büyümesini teşvik etme oranlarını 

değerlendirmişlerdir. Araştırma sonunda PGPR izolatlarının bitki yüksekliğini (%9,9), 

kardeş sayısını (%32,3), başak uzunluğunu (%6,8’e kadar), başakçık oranını (%14’e 

kadar), saman ve dane verimlerini (%16,1 ve %29’a kadar ) buğdayın test edilen tüm 

çeşitlerinde önemli oranda artışlar sağladıkları gözlemlenmiştir. 
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Khalid et al. (2004), buğdayın büyüme ve verimini arttırmak amacıyla PGPR’lerin 

etkilerini değerlendirmek için bir çalışma yürütmüşlerdir. Bu amaçla in vitro şartlarda 

agar ortamında büyütülen 30 bakteri izolatı in vitro şartlarda oksin üretme potansiyelleri 

için seçilmiş ve değerlendirilmiştir. Bakteri uygulanan bitkilerde kök uzunluğu, kök 

kuru ağırlığı, sürgün uzunluğu ve sürgün kuru ağırlığı oranında artış olduğunu tespit 

edilmştir. Çalışmanın sonucunda steril olmayan şartlarda en yüksek oksin üreten bakteri 

ırkının buğdayın büyüme ve veriminde minimum bir artışa sebep olduğu belirlenmiştir. 

Şahin et al. (2004), Erzurum’da 2001 ve 2002 yıllarında tarla şartlarında buğday ve 

şeker pancarı verimi üzerinde iki azot fikse eden (Bacillus OSU-140 ve Bacillus OSU-

142) ve fosfor çözen bir bakteri  ırkının (Bacillus M-13) tek, ikili ve üçlü uygulamaların 

etkilerini belirlemek için yürüttükleri çalışmada yapılan tüm inokülasyonların ve 

biyogübre uygulamalarının kontrolle kıyaslandığında şeker pancarının yaprak, kök ve 

şeker oranını, arpanın dane ve bitki toplam ağırlık oranını önemli oranda arttırdığı 

belirlenmiştir. Kontrol uygulamalarıyla kıyaslandığında fosfor çözen bakteriler verimde 

%5.5-7.5 arasında bir artış yaptığı, buna karşın azot fikse eden bakterilerle yapılan tekli 

uygulamaların türe göre değişen şeker pancarı kökü ve buğday veriminde %5.6-11.0 

arasında bir artış yaptığını belirtmişlerdir. Çalışmaların sonucunda bitki büyümesinde 

bakterilerin yararlı etkilerinin çevre şartları, bakteri ırkları, bitki ve toprak şartlarına 

bağlı olarak önemli oranda değiştiği bildirilmiştir. 

Güney Kore’de, şeker pancarında yapılan bir çalışmada patojenlere karşı Bacillus 

mycoides (BACJ) ve B. pumilus 203-6 ve 203-7 ırklarının  savunma mekanizmasındaki 

etkilerini belirlemek için uygulama yapılmıştır. Çalışma sonucunda Peroksidaz 

aktivitesinde ve kitinaz üretiminde artış olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda 

şeker pancarının yüksek ve orta derecede hassas varyetelerinde hastalık şiddetinde 

önemli azalmalar belirlenmiştir (Kloepper et al. 2004). 

Ebrahim and Aly  (2004), buğdayın bazı fizyolojik özellikleri üzerinde toprak 

biyogübrelemesi ve çinko yaprak uygulamalarının etkilerini belirlemek için, sterilize 

edilmiş kumlu toprak içeren saksı denemesi oluşturmuşlardır. Bu amaçla bitkiler serada 
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kontrollü şartlarda 70 günlük sürede yetiştirilmişlerdir. Uygulamalar ZnSO4.7H2O 

formunda farklı dozlarda (0, 25, 50, 100 ve 200 mg/l) ve Azotobacter chroococcum 

ve/veya Azospirillum brasilense bakteri izolatlarıyla desteklenerek yapılmıştır. Test 

edilen mineral içeriği, fotosentez, metabolitler ve kuru madde içeriği gibi tüm özellikler 

çinkonun (25 ve 50 mg/l) ortalama dozlarıyla önemli oranda artış göstermiş, buna karşın 

100 ve 200 mg/l dozlarında olumsuz bir durum belirlenmiştir. Azotobacter 

chroococcum’a ilave Azospirillum brasilense  biyogübreleme ile desteklenen 50mg/l 

çinko uygulamasının sürgünde en yüksek oranda Azot, Magnezyum, Manganez, 

karbonhidrat ve toplam çözülebilir protein oranını meydana getirdiği gözlenmiştir. En 

yüksek fosfor konsantrasyonu Azotobacter chroococcum’a ilave Azospirillum brasilense  

ile desteklenen 25mg/l Zn uygulamasından elde edilmiştir. 

Çakmakçı et al. (2006),  sera ve tarla koşullarında farklı organik maddeye sahip (%2,4 

düşük ve % 15 yüksek organik madde) 2 toprak tipinde yetiştirilen şeker pancarında 5 

azot fikse eden ve 2 fosfor çözen bakterilerle tohum aşılanmasının kontrol ve mineral 

gübre uygulamaları ile kıyaslamak için bir çalışma yürütmüşlerdir. Serada PGPR ile 

aşılama türlere bağlı olarak şeker pancarı kök ağırlığını %2,8-46,7 oranında arttırmıştır. 

Yaprak, kök ve şeker verimi bakteri aşılamasıyla düşük ve yüksek organik madde içeren 

topraklarda sırasıyla %15,5-20,8, %12,3-16,1 ve %9,8-14,7 oranlarında artış 

göstermiştir. Çalışmada bitki büyümesinin değişken olduğu ve aşılanan bakteri ırkı, 

toprak organik madde içeriği, büyüme devresi, hasat tarihi ve değerlendirilen büyüme 

parametresine bağlı olduğu belirtilmiştir. PGPR’nin etkisinin erken gelişme 

dönemlerinde geç dönemlerden daha fazla olduğu ifade edilmiştir. Etkili OSU-142, 

RC07 ve M-13 gibi Bacillus türleri, Paenibacillus polymyxa RC05, Pseudomonas 

putida RC06 ve Rhodobacter capsulatus RC04 ırklarının organik ve sürdürülebilir 

tarımda kullanılabileceği belirtilmiştir. 

Wu et al. (2005), mısır bitkisinde  biyogübre içeren ortamda bitki büyümesini 

düzenleyen üç rizobakteri ırkı (azot fiske eden Azotobacter chroococcum, fosfor 

çözebilen Bacillus megaterium, potasyum çözücü Bacillus mucilaginous) ve bir 

mikorizal fungusun (Glomus mosseae veya G. İntraradices) sera şartlarında büyüme ve 
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gelişme üzerindeki etkilerini belirlemek için bir çalışma yürütmüşlerdir. Çalışmada, 

kimyasal gübre, organik gübre ve 2 tip biyogübre kullanılmıştır. Biyogübre içeren 

ortamda mikorizal fungus ve üç bakteri ırkının mısır bitkisinin büyümesini önemli 

oranda arttırdığını ayrıca en yüksek toplam ağırlık ve fide boyu değerlerinin oluştuğunu 

belirlemişlerdir. Yapılan mikrobiyal aşılama bitki besin maddeleri miktarını arttırmadığı 

ancak toprakta toplam azot ve organik madde miktarını arttırdığı saptanmıştır. 

Çalışmada mikorizal fungusun fosfor çözen bakteri üzerinde engelleyici etki gösterdiği 

ve bakteriyel aşılamanın yapıldığı durumlarda daha yüksek kök enfeksiyonu oranına 

sahip olduğu belirlenmiştir. Toprak besin maddeleri noksanlığının daha fazla azot fiske 

eden bakteri populasyonu ve mikorizal fungus kolonileşme oranının oluşmasına neden 

olduğu saptanmıştır. 

Shaharoona et al. (2006), Pakistan’da yaptıkları çalışmada azotça iyileştirilmiş toprakta 

yetiştirilen mısırın verim ve gelişimini arttırmak için ACC-deaminaz üreten PGPR’lerin 

performansını değerlendirmek için çalışma yürütmüşlerdir. Araştırıcılar ACC-deaminaz 

üreten birkaç rizobakteri ırkının mısır köklerinde büyüme ve gelişme aktivitesini 

arttırdığını belirlemişlerdir. Azot ile iyileştirilmiş toprakta, altı bakteri ırkı ile aşılanan 

mısırda bitki boyu, kök ağırlığı ve toplam ağırlığın önemli oranda arttığı saptanmıştır. 

Çalışmada Pseudomonas fluorescens G biyotipinin azot gübrelemesinin yapılmadığı ve 

yapıldığı durumlarda en etkili bakteri ırkı olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda 

optimum seviyede azotlu gübreleme ve ACC-deaminaz üreten PGPR ırklarıyla yapılan 

aşılamanın bitkilerde büyüme ve verimde önemli artışlar sağlayacağı ifade edilmiştir. 

Bahçe bitkilerinde bitki büyümesini düzenleyen PGPR’lerin kullanımı, tarla bitkilerine 

nazaran daha azdır. Bahçe bitkilerinde özellikle meyve türlerinin büyük bir kısmının 

ağaç formunda ve çok yıllık oluşlarından dolayı uygulamanın daha zor ve sonuç 

almanın daha uzun zaman alması neden gösterilebilir.  Buna rağmen son yıllarda bahçe 

bitkilerinde rizobakterilerin etkilerinin belirlenmesi için birçok sebze ve meyve türünde 

çalışmalar yürütülmüştür. Bazı sebze türlerinde yapılan çalışmalar; 
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Okon and Itzigsohn (1995), Azospirillum bakteri ırkları tarafından sentezlenen 

fitohormonların fasulyede kök solunum oranını, metabolizma faaliyetlerini, kök 

yayılımını ve bunlarla birlikte su ve mineral alımını kontrole göre arttırdığını 

belirlemişlerdir. Araştırıcılar bu artışlara bağlı olarak fasulyede, dane sayısı, bitki 

gelişimi, kuru ağırlık ve Simbiyotik N fiksasyonu üzerinde Azospirillum bakterilerinin 

olumlu etkisinin olduğunu saptamışlardır. 

Rodriguez and Fraga (1999), Pseudomonas putida ve Pseudomonas fluorescens bakteri 

ırklarının marul ve domateste kök ve sürgün gelişimini; marul, turp, fasulye de ise ürün 

veriminde kontrole göre istatistiki anlamda  önemli artışlar sağladığını belirlemişlerdir. 

Barazani and Friedman (1999), marul fidelerinin kök gelişmesinde bakteriyel salgıların 

teşvik edici veya fitotoksik etkisini steril şartlar altında belirlemeye çalışmışlardır. 

Çalışmada, bitki büyümesini teşvik eden ve engelleyici etki yapan bakterilerin etki 

mekanizmalarında oksinin rol oynadığı belirtilmiştir. Çalışmada 84 saatlik 

inkübasyonda 4 engelleyici etki yapan bakteri ırkı (Microccocus luteus, 

Streptoverticillum sp, Pseudomonas putida, Gluconobacter sp.) tarafından en yüksek 

oranda IAA salgılandığını ve üretilen yüksek konsantrasyonda IAA’nın kök gelişimini 

baskıladığı ifade edilmiştir. PGPR’nin 4 ırkı (Agrobacterium sp, Alcaligenes piechaudii 

ve Comamonas acidovorans’ın 2 farklı ırkı) tarafından engelleyici etki yapan 

bakterilerden daha düşük oranda IAA salgılandığı ve bunların IAA’dan ziyade bitki 

gelişmesini teşvik eden maddeler salgıladıklarını ve bu maddelerin araştırıldığı 

belirtilmiştir. 

Joo et al. (2005), kırmızı biber bitkilerinin büyümesinde Rhizobacterium, Bacillus 

cereus MJ-1 ile yapılan uygulamaların etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada Bacillus 

cereus MJ-1 uygulamasının bitkilerde taze ağırlıkta 1,38 kat ve köklenmede 1,28 kat bir 

artış sağladığı belirlenmiştir. Bitki büyümesini teşvik eden rhizobakterilerin 

gibberallinleri ürettiği belirtilmiş ve diğer gibberallin üreten rhizobakteriler, Bacillus 

macroides CJ-29 ve Bacillus pumilus CJ-69 bitkilerin taze ağırlığını arttırdığı ancak bu 

oranın B.cereus MJ-1 den daha az etkili olduğu belirlenmiştir. MXI ile aşılanan biber 
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bitkisi sürgünlerinin bünyesel GAs içeriği, CJ-29 veya CJ-69’la aşılanan sürgünlerdeki 

orandan daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. MJ-1 ile aşılanan bitkilerde köklerde 

bakteri kolonileşmesinin CJ-29 veya CJ-69 ile aşılanan köklerdeki orandan daha yüksek 

olduğu belirtilmiştir. 

Değişik bölgelerde, farklı meyve tür ve çeşitlerinde PGPR’lerin etki mekanizmalarını 

ortaya koymak için bazı çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir. 

ABD’de Enis ve Casina fındık çeşitlerine ait olan yarı odun çeliklerinin köklenmesi 

üzerine IBA ve Agrobacterium rhizogenes uygulamalarının etkileri incelenmiştir. 

Çalışmada bakteri uygulamalarının çeliklerde kök oluşumunu, kontrole göre önemli 

oranda arttırdığı belirlenmiştir (Basil et al. 1991). 

De Silva et al. (2000), Yaban mersini üzerinde bitki büyümesini teşvik eden 

Pseudomonas fluorescens (Pf5, PRA25, 105, 101), Bacillus pumilus (T4), Pseudomonas 

corrugata (114) ve fungal izolatlar olan Gliocladium virens (G1-21) ve Trichoderma 

harzianum (T22) gibi bakteriyel ve fungal inokulantların bitki büyümesi üzerindeki 

etkilerini araştırmışlarıdır. Çalışmada P. fluorescens Pf5 ile yapılan uygulamanın yaprak 

alanı ve gövde çapını arttırdığı belirlenmiştir. Pastörize edilmiş toprağa G. virens ilave 

edilmesi 4 aylık bir periyot içinde yaprak sayısı ve alanında ve sürgünlerdeki P, Zn ve 

Cu oranında artış sağlamıştır. Pastörize edilmeyen toprakta G. Virens ile muamelenin 

daha büyük yaprak alanı, gövde çapı, sürgün ve kök kuru ağırlığı ve bitki başına daha 

fazla yaprak oluşumuna neden olduğu ifade edilmiştir. 

Sudhakar et al. (2000), Hindistan’da 1994-1996 yılları arasında  yürüttükleri bir 

çalışmada, Azotobacter, Azospirillum ve Beijerinckia bakterilerinin tekli ve üçlü 

karışımları şeklinde yaptıkları yaprak uygulamalarının biyolojik gübre etkisini, azot 

uygulamasıyla karşılaştırmışlardır. Yapılan karşılaştırmada bakteri kombinasyonlarının 

dut bitkisinde yaprak alanını ve kalitesini önemli ölçüde arttırdığını belirlemişlerdir. 

Araştırıcılar uygulamalar arasında en yüksek artışın Azotobacter uygulamasından elde 

edildiğini bildirmişlerdir. 
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Jaizme – Vega et al. (2003), İspanya’da in vitro şartlarda çoğaltılan iki muz çeşidi  

(Grande Naine ve tetraploid ITC 1297) üzerinde Bacillus spp. süspansiyon 

uygulamasının etkilerini araştırmışlardır. Bu amaçla her iki muz çeşidini bakteri 

uygulamasından 135 ve 185 gün sonra hasat ederek büyüme parametreleri ve besin 

içeriklerini belirlemişlerdir. Çalışmada yapılan uygulamanın çeşitler üzerinde farklı 

etkiler oluşturmasına rağmen, her iki çeşitte olumlu yönde etki gösterdiğini ve 135 

günde hasat edilen Grande Naine çeşidinde yaprak besin içeriğinin önemli derecede 

arttığı gözlemlenmiştir. 

Köse et al. (2003), bitki büyümesini teşvik eden iki Rhizobakter’in (Bacillus BA16, 

OSU 142 ve BA16+OSU 142) tekli ve ikili uygulamalarının 41B ve Rupestris du Lot 

asma anaçlarının köklenmeleri üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada bakteri 

ırklarının tekli uygulandıklarında köklenmede önemli bir başarı oranı göstermedikleri 

ancak BA16+OSU 142 kombinasyonu şeklinde uygulama yapıldığında kontrole göre 

41B anacında köklenme oranında önemli bir artışa, Rupestris du Lot anacında ise 

azalmaya neden olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca, yapılan uygulamaların hiçbirinin 

41B ve Rupestris du Lot çeliklerinin kök sayısı, uzunluğu ve ağırlığında önemli bir artış 

oluşturmadığı belirlenmiştir. 

Ercişli et al. (2003), Erzurum’da 2001 ve 2002 yılları kış döneminde yaptıkları 

çalışmada Agrobacterium rubi (A-1, A-16 ve A-18)’in 3 ırkı ve farklı IBA 

konsantrasyonlarının (0, 2000, 4000 ve 6000 ppm) tek ve bakteri ırklarıyla farklı 

kombinasyonlar şeklinde uyguladıkları kivi odun çeliklerinin köklenmeleri üzerindeki 

etkilerini değerlendirmişlerdir. Hayward kivi çeşidinin odun çeliklerinde IBA ve 

IBA+bakteri uygulamalarının köklenmeyi teşvik ettiği belirlenmiştir. En yüksek 

köklenme oranı 4000 ppm IBA ve A-18 bakteri ırkının birlikte uygulandığı çeliklerden 

elde edilmiştir. 

Eşitken et al. (2003a), Bacillus sp. OSU 142 bakteri uygulamasının Hacıhaliloğlu kayısı 

çeşidinin verim, gelişme ve yapraklarının besin elementi içeriği üzerine etkilerini 

belirlemek için 2000 ve 2001 yıllarında Malatya’da bir çalışma yürütmüşlerdir. Bu 
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amaçla Bacillus OSU 142 bakteri ırkını tam çiçeklenme döneminde ve bu dönemi 

takiben 30 ve 60 gün sonra süspansiyon halinde ağaçlara püskürtmüşlerdir. Çalışma 

sonucunda kontrol bitkileriyle kıyaslandığında, ortalama verim artışının %30 ile %60 

arasında olduğu, sürgün uzunluğu gelişiminin her iki yılda bakteri uygulamasıyla 

önemli oranda arttığı ve uygulama yapılan ağaçlardaki yapraklarda N, P, K, Ca ve Mg 

içeriklerinin kontrole göre arttığı tespit edilmiştir. 

Erzurum’da yapılmış bir çalışmada yabani vişne (Prunus cerasus L.)’nin yeşil ve yarı 

odun çeliklerinin köklenme kapasiteleri üzerine IBA (250, 500 ve 750 mg/l) tekli 

konsantrasyonları ve Agrobacterium rubi’nin 3 ırkının (A-1, A-16, A-18) 

kombinasyonlarıyla birlikte yapılan uygulamaların etkisi araştırılmıştır. Yapılan 

uygulamalarda yabani vişnenin yeşil ve yarı odun çeliklerine bakteri, IBA ve 

IBA+bakteri uygulamalarında en yüksek köklenme oranı yeşil çelikte %65 ve yarı odun 

çeliklerde %70 ile 250 ppm IBA+A-16 uygulamasından elde edilmiştir. Araştırmada 

yabani vişnede her iki çelik tipinin kontrol uygulamalarında köklenme elde 

edilmemiştir. Yeşil çelikte bakteri ırkları içerisinde A-16 (%43,4), A-1 (%42,5) ve A-18 

(%18,8) uygulamalarının kontrolden (%13,1) daha etkili olduğu bulunmuştur. Yarı 

odun çeliklerde ise en yüksek köklenme oranının bakteri kombinasyonları içerisinde A-

16 (%49,4) ve hormon dozları içerisinde ise 750 ppm IBA (%46,9) olduğu 

belirlenmiştir. Araştırmanın sonucu olarak IBA+Bakteri kombinasyonu şeklindeki 

uygulamaların kontrol, tek başına bakteri ve IBA uygulamalarına göre köklenme oranını 

arttırmada daha etkili olduğu ifade edilmiştir (Eşitken et al. 2003b). 

Ercişli et al. (2004), Erzurum’da 1999-2000 ve 2000-2001 sonbahar ve kış aylarında iki 

kuşburnu genotipinin (ERS14, Rosa canina ve ERS15 Rosa dumalis) odun çeliklerinin 

IBA uygulamalarının (0, 2000 ve 4000 ppm) ve Agrobacterium rubi (A-1, A-16 ve A-

18 ırkları)’nın her bir ırkıyla kombinasyonu veya tekli köklenmeleri üzerindeki 

etkilerini değerlendirmişlerdir. IBA, tekli bakteri ve IBA+ bakteri kombinasyonları 

şeklindeki uygulamalarının köklenmeyi teşvik ettiği saptanmıştır. Araştırmada en 

yüksek köklenme oranı 4000 ppm IBA ve A. rubi A-16 uygulaması yapılan ERS14 

çeliklerinde olduğu belirlenmiştir. ERS15 genotipinin optimal köklenmesi için 2000 
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ppm IBA ve A. rubi A-18 uygulamasının en iyi sonuç verdiğini ve her iki yılda da 

ERS15 genotipinde köklenme oranının ERS14’den daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. 

Vestverg et al. (2004), Finlandiya ve Belçika’da laboratuvar ve seralarda mikro üretim 

yoluyla çoğaltılmış çilek bitkilerine 5 mikroorganizma (Glomus mosseae BEG29, 

Bacillus subtilis M3, Trichoderma harzianum DB11, Pseudomonas fluorescens C7r12 

ve Gliocladium catenulatum Glomix) ırklarının çilek hastalıkları, taç çürüklüğü 

(Phytophytena cacterum) ve Phytophytena fragariae ile bulaşmış ve bulaşmış olmayan 

bitkilere tekli, ikili uygulamaların etkilerini, kontrole göre belirlemeye çalışmışlardır. 

Çalışmada mikroorganizmaların tekli uygulama veya karışımların hiçbirinin bitki 

büyümesini teşvik edici önemli etkiler oluşturmadığı belirlenmiştir. Denemelerde B. 

subtilis bitki büyümesini teşvik etmede en dikkat çekici bakteri ırkı olduğu ifade 

edilmiştir. Mikrobiyal uygulamaların çoğunun, deneme sonbaharda yapıldığı zaman 

çilek taç çürüklüğü enfeksiyonunu azalttığını hatta enfeksiyonun hiç oluşmadığı 

belirlenmiştir. Hem büyümeyi teşvik etmede hem de hastalık kontrolü düşünüldüğünde, 

tekli T. harzianum, G. catenulatum ve B. subtilis ve ayrıca T. hazianum+G. catenulatum 

karışımının çalışmada en iyi sonucu veren uygulamalar olduğu ifade edilmiştir. 

Ngugi et al. (2005), yabanmersini bitkisinin açık çiçeklerinin stigma yüzeyine Bacillus 

subtilis bakterilerini içeren ticari bir biyofungusit olan Serenade uygulamasının 

Monilinia vaccinii-corymbosi (üzüm mumya fungusu) enfeksiyonunu baskıladığını 

belirlemişlerdir. Stigmayı hedef alan bu biyofungusit uygulamalarının tozlanma ve 

tozlanma-meyve özellikleri üzerinde olabilecek olumsuz etkilerini değerlendirmişlerdir. 

Stigma yüzeyine Serenade uygulamasının dişicik tepesi ve dişicik borusunda gelişen 

polen tüpü oranı üzerinde etki göstermediği belirlenmiştir. Açık çiçeklere yapılan bu 

biyofungusit uygulamasının meyve tutum oranını veya üzüm başına tohum sayısını 

etkilediği, ancak yapılan denemelerde meyve ağırlığını değiştiremediği 

gözlemlenmiştir. Araştırma sonucunda Serenade uygulamasının tozlanma ve meyve 

özellikleri üzerinde kalıtsal olarak olumsuz etkilere neden olmadığı, ancak uygulamada 
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dikkat edilmediğinde yeterli oranda tozlanma oluşmasında olumsuz etkiler yapabileceği 

belirlenmiştir. 

Köse et al. (2005), bitki büyümesini teşvik eden 3 PGPR ırkının (Pseudomonas BA8, 

Bacillus BA16 ve Bacillus OSU 142), üzümde 4 farklı anaç-kalem kombinasyonlarında 

(41B-Beyaz Çavuş, 41B-İtalia, 5BB-Beyaz Çavuş ve 5BB-İtalia) kallus oluşum oranı, 

derecesi ve aşı tutumunda başarı oranını değerlendirmek için çalışma yürütmüşlerdir. 

Çalışmada sonuçlar tüm bakteri ırklarının kontrolle karşılaştırıldığında tüm anaç-kalem 

kombinasyonlarında test edilen parametrelerde önemli etkiler oluşturmuşlardır. 

Pseudomonas BA-8 uygulaması 41B-Beyaz çavuşta, Bacillus OSU 142 41B-İtalia, 

Pseudomonas BA-8 5BB-Beyaz Çavuş’ta ve Bacillus BA-16 ve Bacillus OSU 142 

5BB-İtalia kombinasyonlarında kontrolle kıyaslandığında (%23,3; 80,0; 60,0 ve 70,0) 

başarı oranlarını (%83,3; 93,3; 80,0 ve 86,7) arttırmıştır. PGPR uygulamasının kallus 

oranı, derecesini tüm anaç kalem kombinasyonlarında kontrole göre arttırdığı 

belirtilmiştir. 

Üzerinde değişik konularda en çok çalışma yürütülen türlerden birisi elmadır. Elma 

yetiştiriciliği ve ıslahı açısından çok değişik konular üzerinde araştırmalar yürütülmüş 

olmasına rağmen, PGPR’lerin elma yetiştiriciliğindeki etkileri üzerinde yapılan 

çalışmalar ve uygulanmalar oldukça sınırlı kalmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalarda 

genellikle bazı PGPR ırklarının meyve verimi, kalitesi, bazı vejetatif gelişme 

parametreleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

Aslantaş et al. (2006), Erzurum şartlarında 2002-2004 yılları arasında genç elma 

ağaçlarının gelişim ve verimleri üzerinde anaç (M9 ve MM 106), çeşit (Granny Smith 

ve Stark Spur Golden Delicious) ve bitki büyümesini düzenleyen rizobakterilerin (OSU-

142, OSU-7, BA-8 ve M-3) etkilerini araştırmak için bir çalışma yürütmüşlerdir. 

Çalışmada kullanılan bakteri ırkları arasında, dört bitki büyümesini düzenleyen 

rizobakterinin İndol Asetik Asit (IAA) ve sitokinin üretiminde etkili olduğu, OSU-7, 

BA-8 ve M-3 bakteri ırklarının da fosfat çözücü özellik gösterdiği belirlenmiştir. 

Araştırmada, maksimum sürgün gelişimi en fazla BA-8 uygulamasında belirlenmiştir. 



 

25

Bunu sırasıyla OSU-7 ve M-3 ırklarıyla yapılan uygulamalar takip etmiştir. Genç elma 

fidanlarına OSU-142, OSU-7, BA-8 ve M-3 bakteri ırklarıyla yapılan uygulamaların 

ortalama sürgün uzunluğunu kontrol ile karşılaştırıldığında sırasıyla % 59,2 ; 18,3 ; 7,0 

ve 14,3 ve meyve verimini %116,4 ; 88,2 ; 137,5 ve 73,7  oranlarında arttırdığını 

belirlemişlerdir. Bakteriyel aşılama sonucu kontrol ile karşılaştırıldığında sürgün 

çapının %7,0-16,3 ve gövde çapının %0,8-6,5 arasında bir artış gösterdiği saptanmıştır. 

Elde edilen bulguların ışığında, yapılan bakteri aşılamalarıyla bitki büyümesindeki 

artışın, bitkisel hormonların üretiminin uyarılmasından kaynaklanabileceği 

belirtilmiştir. 

Shirkot and Sharma (2006), elma fidanlarının köklerinden izole edilmiş bitki 

büyümesini teşvik eden bir rhizobakteri olan Bacillus megaterium inokülantı, kömürle 

birlikte elma tohumlarına uygulamışlardır. Uygulamayla birlikte sterilize edilmemiş 

toprak şartlarında 6 yaşlı elma fidanlarının çeşitli gelişme özelliklerinde artışlar olduğu 

belirlenmiştir. Sürgün uzunluğu, sürgün kuru ağırlığı, kök uzunluğu ve kök kuru 

maddesi uygulama yapılmamış kontrole göre %32,00-62,12 arasında bir artış olduğu 

bildirilmiştir. Çalışmada ele alınan parametrelerdeki değişimin rizosfer toprak 

bakterileri populasyonuyla ilişkili olduğu ifade edilmiştir. Tüm sürgün sisteminin azot, 

fosfor ve potasyum içeriği bakteri uygulamasıyla birlikte arttığı ve sırasıyla 1,15-2,72; 

0,13-0,36 ve 1,21-1,92 değerleri arasında oldukları belirlenmiştir. 
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3. MATERYAL ve METOT 

3.1 Materyal 

Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne ait 

Araştırma ve uygulama bahçesinde 2005 yılında yürütülmüştür. Yarı bodur (MM-106) 

anaçlar üzerine aşılı Golden Delicious, Granny Smith, Starking Delicious, Starkrimson 

Delicious ve Starkspur Golden Delicious çeşitlerine ait 11 yaşlı ağaçlar araştırmanın 

materyalini oluşturmuştur. Golden Delicious çeşidinde teknik sebeplerden dolayı meyve 

özellikleri belirlenememiş ve kimyasal analizleri yapılamamıştır. 

Araştırmada meyve tutum/döküm oranı, verim, kalite ve bitki büyümesini arttırmak 

amacıyla Agrobacterium rubi (A-18), Bacillus subtilis (OSU-142), Burkholderia 

gladioli (OSU-7) ve Pseudomonas putida (BA-8) kullanılmıştır. Araştırmada testedilen 

OSU-142, OSU-7 ve BA-8 bakteri suşlarının önceki araştırmalarda azotsuz ortamda 

gelişebildiği, şeker pancarı ve arpanın büyüme ve verimini arttırdığı (Çakmakçı et al. 

2001), İndol asetik asit ve sitokinin ürettiği, ayrıca OSU-7 ve BA-8 izolatlarının kaya 

fosfatı çözebildiği (Aslantaş et al. 2006) vurgulanmıştır. Kullanılan bakteri ırklarından 

Bacillus subtilis (OSU-142)’nin bir biyokontrol ve bitki büyümesini düzenleyen ajan 

olduğu (Sahin et al. 2004; Aslantas et al. 2006) ve azot fiksasyonda önemli rol oynadığı 

(Esitken et al. 2003a), A-18’in Indol-3-Asetik Asit üretiminde önemli rol oynadığı 

(Esitken et al. 2003b), OSU-7’nin ve BA-8’in antifungal ve antibakteriyel özellikte, 

bitkisel hormonların üretimini teşvik etmekte ve fosfat çözebilme özelliğine sahip 

oldukları belirtilmiştir (Aslantas et al. 2006). 

Araştırmanın yürütüldüğü Erzurum ili, Kuzeydoğu tarım bölgesinde 29° 55´ kuzey 

paraleli ile 41° 61´ doğu meridyen derecelerinin kesiştiği noktada yer alır. İl merkezinin 

deniz seviyesinden yüksekliği 1850 m’dir (Anonim 1996b; Çakmakçı 1999). İdari 

sınırlar bakımdan güneyinde Bingöl ve Muş, Kuzeyinde Rize ve Artvin, batısında 
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Bayburt ve Erzincan, doğusunda ise Kars, Ardahan ve Ağrı illeri yer alır. Erzurum ilinin 

yüzölçümü 25066 km²’dir (Anonim 1991; Sarsan vd 2004). 

Erzurum’un toğoğrafik yapısı ve coğrafik konumu, il genelinde şiddetli bir karasal iklim 

meydana getirmektedir. Türkiye’nin sıcaklık ortalaması en düşük illerinden biri olan 

Erzurum’da, kışlar oldukça soğuk ve sert, kısa süren yazlar ise sıcak ve kurak 

geçmektedir. Kış dönemi altı aydan uzun bir süreyi kapsayan ilde, sıcaklık ekim ayında 

düşmekte, nisan ayında artmaya başlamaktadır (Sarsan vd 2004). Yıllık yağış toplamı 

uzun yıllar ortalamasına göre 400.9 mm’dir. Erzurum’un uzun yıllar (1929-2000) ve 

çalışmanın yürütüldüğü 2005 yılı Nisan-Ekim aylarına ait bazı iklim verileri Çizelge 

3.1’ de verilmiştir. 

Erzurum ilinde uzun yıllar iklim verileri ortalamaları ile karşılaştırıldığında çalışmanın 

yürütüldüğü 2005 yılı Nisan-Ekim aylarına ait ortalama sıcaklık, nisbi nem verilerinin 

daha yüksek, toplam yağış bakımından Temmuz ve Eylül aylarındaki değerlerin, uzun 

yıllar ortalamalarının altında kaldığı, diğer aylarda ise ortalamaların çok daha üstünde 

değerlere sahip olduğu Çizelge 3.1’de görülmektedir.  

Araştırmanın yürütüldüğü dönemde elmalarda ilk çiçeklenmenin başlangıç tarihi 26 

Mayıs 2005, çiçeklenme sonu ise 4 Haziran 2005 olarak belirlenmiştir. Çiçeklenme 

periyodu içerisinde yalnızca 30 Mayıs tarihinde yağış kaydedilmemiştir. Çiçeklenme 

periyodunun 10 gün gibi kısa bir sürede sona ermesinde, yoğun yağışların etkisi büyük 

olmuştur. Elmaların çiçeklenme periyodundaki nisbi nem oranı da,  uzun yıllar 

ortalamaları ile karşılaştırıldığında daha yüksek değerlerin söz konusu olduğu rahatlıkla 

belirtilebilir (Çizelge 3.2). Bu periyottaki yağışın, nemin ve ortalama günlük sıcaklığın 

optimal arı faaliyetini de olumsuz etkilendiği gözlemlenmiştir. 
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     Çizelge 3.1 Erzurum’un uzun yıllar (1929-2000) ortalaması ve 2005 yılına ait bazı meteorolojik verileri (Anonim 2006c). 
Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık ORT. 

Ortalama Sıcaklık (oC) 
1929-2000 -9,4 -9,6 -3,3 4,4 9,3 13,0 17,5 17,1 12,8 6,6 -1,3 -7,0 4,2 

2005 - - - 6,3 10,6 13,9 20,2 20,4 14,04 6,5 - - 13,13 
Nisbi Nem (%) 

1929-2000 76,7 76,0 74,8 65,4 61,4 57,3 51,1 47,7 50,2 61,8 72,5 76,5 64,3 
2005 - - - 70,0 72,2 67,9 55,1 54,8 59,05 70,3 - - 64,19 

Toplam Yağış (mm)                                                                                            Toplam 
1929-2000 18,7 24,3 26,3 50,8 71,9 38,3 25,5 17,5 18,5 47,4 36,7 25,0 400,9* 
2005 - - - 67,7 92,1 70,0 20,3 24,3 15,4 71,8 - - 361,6* 

 
 
 
 
     Çizelge 3.2 Araştırmanın yürütüldüğü 2005 yılında elmaların çiçeklenme dönemine ait bazı günlük iklim verileri (Anonim 2006c). 

Tarih (2005) 26/05 27/5 28/05 29/05 30/05 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 

Ortalama Sıcaklık (oC) 11,2 10,6 13,1 14,6 11,8 10,7 9,8 11,6 10,3 9,7 

Nisbi Nem (%) 79,0 77,0 73,0 57,0 68,0 79,0 85,0 79,0 91,0 91,0 

Toplam Yağış (mm) 3,4 5,8 2,4 3,5 - 0,1 1,0 4,8 8,8 3,7 
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3.2 Metot 

Bu çalışmada PGPR ırklarının hazırlığı ve uygulanması, meyve tutumu, meyve 

pomolojik özellikler, meyve ve yaprakta yapılan bazı kimyasal analizler ve bitki 

büyümesi ile ilgili bazı parametrelerin belirlenmesinde takip edilen metotlar ifade 

edilmiştir. Denemede 11 yaşlı MM106 üzerine aşılı 5 elma çeşidine (Starking Delicious, 

Granny Smith, Starkrimson Delicious, Starkspur Golden Delicious, Golden Delicious), 

5 bakteri (kontrol, A-18, BA-142, BA-7, BA-8)   uygulaması yapılmıştır. Uygulama 

yapılan her ağacın 3 farklı yönünden seçilen/değerlendirilen ana dallar tekerrür olarak 

değerlendirilmiştir. Toplam 25 ağaç üzerinde yürütülen bu çalışma, tam şansa bağlı 

deneme planına göre yürütülmüştür. 

3.2.1 PGPR Süspansiyonu Hazırlığı ve Uygulanması 

Çalışmada bodur elma ağaçlarına uygulamak için Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Bitki Koruma Bölümünden temin edilen Bacillus subtilis (OSU-142), Burkholderia 

gladioli (OSU-7), Agrobacterium rubi (A-18) ve Pseudomonas putida (BA-8) bakteri 

ırklarının her birinden 109 cfu/ml dozunda hazırlanan süspansiyonlar iki ayrı dönemde 

ağaçlara uygulanmıştır (Esitken et al. 2003a; Aslantas et al. 2006). İlk uygulama 

çiçeklenme başlangıcından beş gün sonra 31 Mayıs 2005 ve 2. uygulama tam 

çiçeklenme döneminde 2 Haziran 2005 tarihinde sırt pülverizatörü ile püskürtme 

şeklinde uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan bakteri ırklarının her birinden eşit dozda 

hazırlanan süspansiyonların elma çeşitlerinde her bir ağacın taç kısmında yaprak, çiçek 

ve sürgünler tamamen ıslanıncaya kadar püskürtme yapılmış, kontrol olarak belirlenen 

ağaçlara aynı şekilde su püskürtülmüştür (Esitken et al. 2003a). 

3.2.2 Meyve Tutum Oranlarının Belirlenmesi İle İlgili Gözlemler 

Bakteri uygulamalarının yapıldığı ağaçların farklı üç yönünden belirlenen dallardaki 

kabarma/açma dönemlerindeki çiçekler sayımla belirlenmiş ve çiçek sayımı yapılan 

dallar etiketlenmiştir. Meyve tutum/döküm oranının belirlenmesi amacıyla etiketlenen 
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dallarda üç dönemde sayımla elde edilen değerler, çiçek sayılarıyla oranlanıp yüzde 

değerleri elde edilmiştir. Meyve tutum/döküm oranları çiçeklenmeden (I. döküm), 

küçük meyve dökümünden (II döküm) ve haziran dökümü olarak bilinen ortalama ceviz 

büyüklüğüne yakın irilikteki dökümden (III. döküm) sonra sayım yapılarak 

belirlenmiştir (Güleryüz 1977). 

3.2.3 Meyve Pomolojik Özelliklerin Belirlenmesi 

Hasat edilen olgun meyvelerden tesadüfen seçilen 10’ar adet meyvenin ortalama ağırlığı 

0,01 hassasiyete sahip terazide, meyve hacmi taşan suyun hacmi esas alınarak, özgül 

ağırlığı(m/V); meyve eni, boyu, sap çukuru derinliği, çiçek çukuru derinliği, meyve sap 

uzunluğu, meyve sap kalınlığı değerleri dijital kumpas yardımıyla, meyve eti sertliği el 

penatrometresi ile, dolgun çekirdek sayısı her bir meyvede sayılarak ve ağaç başına 

verimin belirlenmesi amacıylada her bir ağaçta hasat edilen toplam meyve sayıları 

belirlenmiştir (Güleryüz 1977; Pırlak et al. 2003).  

3.2.4 Kimyasal Analizler  

Hasat edilen meyvelerin pomolojik analizlerine paralel olarak bazı kimyasal analizler 

yapılmıştır. Bu amaçla suda çözülebilir kuru madde (SÇKM) içeriği dijital 

refraktometre ile (Kaşka vd 1986; Pırlak et al. 2003), Askorbik asit (C vitamini) 2-6 

Dichlorofenolindolfenol boya çözeltisi ile titrasyon yöntemine göre (Anonim 1983; 

Akçay ve Hamarat 1997; Pırlak et al. 2003), titre edilebilir asitlik miktarı meyve suyu 

numunesi üzerine 3-4 damla fenolftalein çözeltisi damlatıldıktan sonra 0,1N NaOH ile 

titrasyon esasına göre (Anonim1975; Altan 1989; Pırlak et al. 2003), meyve suyunda 

pH oranı pH metre ile (Edizer ve Güneş 1997; Akçay ve Hamarat 1997; Pırlak et al. 

2003), toplam ve indirgen şeker oranı dinitrofenol yöntemi (Eşitken 1992) ve yaprak 

besin elementleri içerikleri yaş yakma yöntemine göre belirlenmiştir (Kacar 1972). 

Dinitrofenol yöntemi yoluyla toplam ve indirgen şeker oranının belirlenmesi şematik 

olarak Şekil 3.1’de verilmiştir.  
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3.2.5 Vejetatif Gelişme İle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi 

Bitki büyümesi ile ilgili olarak yıllık ortalama sürgün uzunluğu metre ile, çapı dijital 

kumpas yardımıyla ve sürgün sayısı vejetatif gelişme periyodunun sonunda, ortalama 

yaprak alanı vejetatif gelişme periyodunun ortasında (Ağustos) ve yıllık sürgünlerin orta 

kısımlarında alınan yapraklar, üç tekerrürlü ve her tekerrürde 10’ar yaprak 0,01cm2’ye 

duyarlı CI 202 Portable marka dijital Areametre ile belirlenmiştir (Aslantaş 1999). 

İndirgen Şeker 

5 ml meyve suyu  + 5ml K. Ferrosiyanür+5ml ZnSO4 

250ml’ye tamamlama (saf su ile) 

Süzme (kaba filtre kağıdı ile) 

 

1ml süzüntü + 1ml saf su + 6ml dinitrofenol çözeltisi 

 

6 dk. Kaynar su banyosu          3 dk akarsuda soğutma 

600nm dalga boyunda okuma 

Toplam Şeker 

25ml süzüntü(100ml’lik balon jojelere) + 5ml HCI (yoğun) 

70 ºClik su banyosunda 5 dk bekletme 

20ºC’ye soğutma (buz banyosu içinde) 

pH ayarlaması (5N NaOH ile PH=6’ya 

50ml’ye tamamlama (saf su ile) 

1ml örnek + 1ml saf su + 6ml dinitrofenol çözeltisi 

6 dk. Kaynar su banyosu          3 dk akarsuda soğutma 

600nm dalga boyunda okuma 

Şekil 3.1 Dinitrofenol metoduyla toplam ve indirgen şeker tayini (Eşitken 1992). 
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Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS paket proğramı kullanılmıştır. % ile 
ifade edilen değerlere açı transformasyonu uygulandıktan sonra varyans analizi 
yapılmıştır. Ortalamaların varyans analizinde önemli olanların önem derecesi Duncan 
çoklu karşılaştırma testi ile belirlenmiştir (Düzgüneş vd. 1993). 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

4.1 Meyve Tutumu 

Erzurum şartlarında yürütülen bu çalışmada, Agrobacterium rubi (A-18), Bacillus 

subtilis (OSU-142), Burkholderia gladioli (OSU-7) ve Pseudomonas putida (BA-8) 

isimli 4 bakteri uygulaması Starking Delicious, Granny Smith, Starkspur Golden 

Delicious, Starkrimson Delicious ve Golden Delicious elma çeşitlerine çiçeklenme 

döneminde yapılmıştır. Çiçeklenmeden (I.dönem), küçük meyve dökümünden 

(II.dönem) ve haziran dökümü olarak bilinen ortalama ceviz büyüklüğüne yakın 

irilikteki  meyve dökümlerinden (III.dönem) sonra sayım yapılarak meyve tutum 

oranları belirlenmiştir. Üç dönemdeki meyve tutum oranı bakımından  çeşitlere göre 

istatistiki açıdan çok önemli (P<0,01) farklılıklar belirlenirken, bakteri uygulamaların 

etkisinin önemsiz olduğu tespit edilmiştir. Küçük meyve döküm oranları açısından  çeşit 

x uygulama interaksiyonu önemli (P<0,05) bulunurken, diğer iki dönemdeki 

interaksiyonlar önemsiz bulunmuştur (Çizelge 4.1). 

Çizelge 4.1. Bakteri ırklarının elmada üç farklı dönemdeki meyve tutum oranlarına    ait 
varyans analizi  

  I. Dönem II. Dönem III.Dönem 
Varyans 
Kaynakları SD KO F P KO F P KO F P 
Çeşit 4 0,24 21,16 0,000** 2,66 11,53 0,000** 1,47 8,79 0,000**
Uygulama 4 3,28 0,29 0,883 3,48 1,51 0,215 2,95 1,77 0,150 
Çeşit x Uyg. 16 1,26 1,12 0,365 5,12 2,21 0,017* 2,73 1,64 0,094 
Hata 50 1,13   2,31   1,67   
(**) P<0,01; (*)P<0,05.   

Ortalama meyve tutum oranı bakımından yapılan değerlendirmede, ortalama değerlere 

göre çiçeklenmeden sonraki (I. Dönem) tutum oranı Starkspur Golden Delicious 

çeşidinin en yüksek (%46) ve Starking Delicious  çeşidinin en düşük (%14); ikinci 

dönemde en yüksek meyve tutum oranı Starkspur Golden Delicious (%17) ve en düşük 

meyve tutum oranı Granny Smith (%7);  üçüncü dönemdeki meyve tutum oranı en 
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yüksek yine Starkspur Golden Delicious çeşidinde (%12) ve  en düşük meyve tutum 

oranı Granny Smith (%4) çeşidinde belirlenmiştir (Çizelge 4.2). 

Çizelge 4.2.  Bakteri ırklarının elmada üç farklı dönemdeki meyve tutum oranlarına ait 
çoklu karşılaştırma test sonuçları 

Elma Çeşidi Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. 

Golden 
Delicious Ortalama

Uygulama I.Dönem (çiçeklenmeden sonra) meyve tutum oranı (%) 

Kontrol 9 32 9 51 27 26 
A-18 13 18 15 34 29 22 
OSU-142 15 25 8 49 23 24 
OSU-7 19 14 26 44 19 24 
BA-8 15 19 18 49 23 25 
Ortalama 14c 21bc 15c 46a 24b 24 
 II.Dönem (küçük mey. dök. sonra) meyve tutum oranı (%) 
Kontrol 7 13 9 16 16 12 
A-18 7 7 9 9 9 8 
OSU-142 7 9 5 23 11 11 
OSU-7 11 1 9 23 8 10 
BA-8 11 3 9 16 7 9 
Ortalama 9b 7b 8b 17a 10b 10 
 III.Dönem (haziran dök. den sonra) meyve tutum oranı (%) 
Kontrol 6 7 7 10 16 9 
A-18 3 4 7 8 9 6 
OSU-142 7 7 4 12 9 8 
OSU-7 6 0 8 18 6 7 
BA-8 6 3 5 12 6 6 
Ortalama 6b 4b 6b 12a 9a 7,4 

* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  

Ortalama değerlere göre uygulamaların istatistiki anlamda önemli oranda olmasada 

meyve tutum oranında azalmaya neden olmasına karşın üç dönemdede yapılan 

uygulamaların etkisinin çeşitlere göre farklılık göstermiştir. OSU-7 uygulaması Kontrol 

ile karşılaştırıldığında I.Dönemde Starkspur Golden Delicious çeşidinde meyve tutum 

oranında azalmaya neden olurken II. (% 23) ve III. (% 18) dönemlerde aynı çeşitte 

meyve tutum oranında önemli oranda artışa neden olduğu belirlenmiştir. 
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4.2 Meyve Özellikleri  

4.2.1 Meyve Ağırlığı 

Hasat döneminde 4 elma çeşidinden alınan örneklerin ölçümleri yapılmıştır. İstatistiki 

analizlere göre meyve ağırlığı bakımından çeşitler ve uygulamalar arasında farkın 

olmadığı belirlenmiştir. Ancak, çeşit x uygulama interaksiyonunun çok önemli (P<0,01) 

olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 4.3).  

Çizelge 4.3 Bakteri ırklarının elmada meyve ağırlığına ait varyans analizi 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 3 277,11 2,418 0,096 
Uygulama 4 42,02 0,367 0,829 
Çeşit x Uygulama 12 657,52 5,737 0,000** 
Hata 20 114,61   

 (**) P<0,01 

Ortalama değerlere göre istatistiki açıdan önemsiz olmasına karşın uygulamaların 

meyve ağırlığında nispi bir azalmaya neden olduğu ancak aynı çeşidin uygulamaları 

arasında farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Kontrol ile karşılaştırıldığında A-18 

uygulamasının Starking Delicious ve Granny Smith çeşitlerinde meyve ağırlığında 

artışa, diğer bakteri uygulamalarının azalmaya neden olduğu belirlenmiştir (Çizelge 

4.4). 

Çizelge 4.4 Bakteri ırklarının elmada meyve ağırlığı (gr) ortalamalarına ait karşılaştırma 
testi sonuçları 
Uygulama/Çeşit 
  

Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. Ortalama

Kontrol 133,27 153,64 110,71 126,86 131,11 
A-18 135,34 158,14 114,79 115,63 130,97 
OSU-142 123,96 143,33 117,67 130,15 128,78 
OSU-7 130,17 97,51 140,96 134,63 125,82 
BA-8 145,57 112,34 133,23 118,37 127,37 
Ortalama 133,66 132,99 123,47 125,12 128,81 
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4.2.2 Meyve Eni 

Yapılan ölçümlere göre meyve eni açısından çeşit ve uygulamalar arasında istatistiki 

anlamda farkın önemsiz, çeşit x uygulama interaksiyonunun önemli (P<0,05) olduğu 

belirlenmiştir (Çizelge 4.5).  

Çizelge 4.5 Bakteri ırklarının elmada meyve enine ait varyans analizi 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 3 13,54 1,913 0,16 
Uygulama 4 1,27 0,180 0,946 
Çeşit x Uygulama 12 20,25 2,863 0,018* 
Hata 20 7,07   

 (*) P<0,05 

Ortalama değerlere göre istatistiki açıdan önemsiz olmasına karşın kontrol (67,23mm) 

ile karşılaştırıldığında tüm uygulamaların meyve eninde azalmaya neden oldukları 

ancak uygulamaların etkisinin çeşitlere göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. A-18 

uygulamasının kontrole göre Starking Delicious ve Starkspur Golden Delicious 

çeşitlerinde azalmaya, Granny Smith ve Starkrimson Delicious çeşitlerinde artışa neden 

oldukları saptanmıştır (Çizelge 4.6). 

Çizelge 4.6 Bakteri ırklarının elmada meyve eni (mm) ortalamalarına ait karşılaştırma 
testi sonuçları  

Uygulama/Çeşit 
  

Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. Ortalama

Kontrol 68,46 70,54 62,97 66,96 67,23 
A-18 67,39 72,76 63,92 64,02 67,02 
OSU-142 66,39 68,74 65,25 66,89 66,82 
OSU-7 68,11 61,10 68,49 67,19 66,22 
BA-8 69,67 64,19 66,98 65,26 66,52 
Ortalama 68,00 67,46 65,52 66,06 66,76 
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4.2.3 Meyve Boyu 

Meyve boyu açısından çeşitlerden ve yapılan uygulamalardan elde edilen değerlerin 

istatistiki anlamda önemsiz, çeşit x uygulama interaksiyon değerlerinin çok önemli 

(P<0,01)  olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.7).  

Çizelge 4.7 Bakteri ırklarının elmada meyve boyuna ait varyans analizi 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 3 9,81 2,195 0,12 
Uygulama 4 3,32 0,743 0,574 
Çeşit x Uygulama 12 27,92 6,248 0,000** 
Hata 20 4,47    

 (**) P<0,01 

Çeşit ve bakteri uygulamaları ortalama değerleri bakımından istatistiki anlamda fark 

önemsiz olmasına rağmen, meyve boyu ortalamaları değerlendirildiğinde en düşük 

Granny Smith çeşidine OSU-7 uygulamasında (51,49 mm) ve en yüksek Starkrimson 

Delicious çeşidine yine OSU-7 uygulamasından (65,84 mm) belirlenmiştir. Kontrol ile 

karşılaştırıldığında tüm uygulamalar Starkrimson Delicious çeşidinde meyve boyunda 

artışa neden olmuştur. A-18 uygulaması kontrole göre Starkspur Golden Delicious 

çeşidinde azalmaya neden olurken diğer çeşitlerde artış sağlamıştır (Çizelge 4.8). 

Çizelge 4.8 Bakteri ırklarının elmada meyve boyu (gr) ortalamalarına ait karşılaştırma 
testi sonuçları  

Uygulama/Çeşit 
  

Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. Ortalama

Kontrol 61,78 65,03 59,15 61,68 61,91 
A-18 63,43 65,25 59,81 61,38 62,46 
OSU-142 61,18 62,02 62,93 63,12 62,31 
OSU-7 62,16 51,49 65,84 64,00 60,87 
BA-8 63,45 57,87 63,59 61,12 61,51 
Ortalama 62,39 60,33 62,26 62,26 61,81 
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4.2.4. Meyve Hacmi 

Araştırmada kullanılan elma çeşitlerinin meyve hacim değerleri bakımından yapılan 

varyans analizi sonucunda elde edilen farklılıkların istatistiki anlamda önemli (P<0,05), 

çalışmada yapılan uygulamaların meyve hacmi üzerinde önemli bir etkisinin 

bulunmadığı ve meyve hacmi açısından çeşit x uygulama interaksiyonunun çok önemli 

(P<0,01) olduğu bulunmuştur (Çizelge 4.9).  

Çizelge 4.9 Bakteri ırklarının elmada meyve hacmine ait varyans analizi 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 3 982,27 3,844 0,025* 
Uygulama 4 48,89 0,191 0,94 
Çeşit x Uygulama 12 1292,87 5,059 0,001** 
Hata 20 255,55   

(**) P<0,01; (*) P<0,05.   

Ortalama değerlere göre Granny Smith çeşidine ait meyvelerin en geniş hacime sahip 

olduğu belirlenirken (156,95 ml), diğer çeşitlerin istatistiki açıdan aynı grupta yer aldığı 

bulunmuştur. Çeşit x uygulama interaksiyonununa Starkspur Golden Delicious çeşidine 

A-18 uygulamasında (114,10 ml) en düşük ve Granny Smith çeşidine Kontrol 

uygulamasında (187,75 ml) en yüksek değerlerin belirlendiği ve interaksiyonun önemli 

olmasında uygulamaların etkinliğinin çeşitere göre farklılık göstermesinden 

kaynaklandığını söyleyebiliriz. A-18 uygulaması  kontrol uygulamalarına göre Starking 

Delicious ve Starkrimson Delicious çeşitlerinde artışa diğer çeşitlerde azalmaya neden 

olduğu belirlenmiştir. (Çizelge 4.10). 

Çizelge 4.10 Bakteri ırklarının elmada meyve hacmine (ml) ait çoklu karşılaştırma testi 
sonuçları   
Uygulama/Çeşit 
  

Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. Ortalama

Kontrol 145,48 187,75 115,53 128,30 144,26 
A-18 150,60 185,35 128,38 114,10 144,61 
OSU-142 140,80 165,88 122,80 147,98 144,36 
OSU-7 128,00 124,00 164,25 160,23 144,12 
BA-8 154,40 121,75 156,15 123,00 138,82 
Ortalama 143,86b 156,95a 137,42b 134,72b 143,23 

* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  
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4.2.5 Meyvelerin Özgül Ağırlığı 

Meyve özgül ağırlığı açısından yapılan varyans analizi sonucunda çeşitler arasındaki 

farklılıkların ve çeşit x uygulama interaksiyonunun çok önemli (P<0,01) ve yapılan 

uygulamaların etkisinin önemli (P<0,05) olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.11). 

Çizelge 4.11  Bakteri ırklarının elmada özgül ağırlığına ait varyans analizi 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 3 1,45 11,190 0,000** 
Uygulama 4 4,63 3,578 0,023* 
Çeşit x Uygulama 12 7,66 5,924 0,000** 
Hata 20 1,29   

(**) P<0,01; (*) P<0,05  

Özgül ağırlığı itibariyle ortalama değerlere göre Granny Smith (0,85gr/ml) çeşidi en 

düşük değere sahip olurken, Starkrimson Delicious ve Starking Delicious (0,91gr/ml), 

Starkspur Golden Delicious (0,94gr/ml) çeşitlerinin daha yüksek özgül ağırlık 

değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir.  

Çizelge 4.12 Bakteri ırklarının elmada özgül ağırlığına (gr/ml) ait çoklu karşılaştırma 
testi sonuçları 

Uygulama/Çeşit 
  

Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. Ortalama

Kontrol 0,92 0,82 0,96 1,01 0,93a 
A-18 0,85 0,86 0,89 1,02 0,90ab 
OSU-142 0,87 0,86 0,96 0,88 0,89ab 
OSU-7 0,98 0,79 0,86 0,84 0,87b 
BA-8 0,95 0,92 0,86 0,96 0,92a 
Ortalama 0,91a 0,85b 0,91a 0,94a 0,90 

* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  

Bakteri uygulamalarının meyve özgül ağırlığı üzerinde önemli etkiye sahip olduğu 

belirlenmiş, OSU-7 uygulamasının 0,87 gr/ml ile en düşük, kontrolün 0,93gr/ml ve BA-

8 uygulamasının 0,92gr/ml ile en yüksek ortalama değerlere sahip olduğu belirlenmiştir. 

Genel anlamda özgül ağırlığı değerleri, Granny Smith çeşidine OSU-7 uygulamasında 

0,79 gr/ml ve Starkspur Golden Delicious çeşidine A-18 uygulamasında 1,02 gr/ml 
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değerleri arasında değişmiştir. Farklı bakteri izolatlarının elma çeşitleri özgül ağırlığına 

farklı etkileri çeşit x uygulama interaksiyonunun çok önemli çıkmasına neden olmuştur. 

Örneğin Starking Delicious çeşidinde en yüksek özgül ağırlık OSU-7 uygulamasıyla 

elde edilirken bu bakteri diğer çeşitlerde düşük ağırlığa yol açmıştır (Çizelge 4.12). 

4.2.6 Meyve Sap Çukuru Derinliği 

Çalışmada yapılan meyve sap çukuru derinliği ölçümlerinde çeşitler ve bakteri 

uygulamalarının etkileri çok önemli (P<0,01) olduğu ve çeşit x uygulama 

interaksiyonunun önemli (P<0,05) olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.13).  

Çizelge 4.13 Bakteri ırklarının elmada meyve sap çukuru derinliğine ait varyans analizi 
Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 3 6,06 12,559 0,000** 
Uygulama 4 3,26 6,751 0,001** 
Çeşit x Uygulama 12 1,57 3,258 0,011* 
Hata 20 0,48   

 (**) P<0,01; (*) P<0,05 

Meyve sap çukuru derinliği açısından Granny Smith (6,23mm) ve Starkrimson 

Delicious (6,41mm) daha düşük, Starking Delicious (7,64mm) ve Starkspur Golden 

Delicious (7,69mm) daha yüksek değere sahip olmuşlardır.  

Çizelge 4.14 Bakteri ırklarının elmada meyve sap çukuru derinliğine (mm) ait çoklu 
karşılaştırma testi sonuçları 

Uygulama/Çeşit 
  

Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. Ortalama

Kontrol 9,15 7,58 6,49 8,49 7,93a 
A-18 7,59 7,45 5,55 6,78 6,84bc 
OSU-142 6,49 5,71 5,78 6,95 6,23c 
OSU-7 6,62 4,69 7,37 8,13 6,70bc 
BA-8 8,37 5,74 6,86 8,08 7,26ab 
Ortalama 7,64a 6,23b 6,41b 7,69a 6,99 

* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  
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Yapılan uygulamaların meyve sap çukuru derinliği üzerinde etkisinin olduğu 

belirlenmiş ve kontrole göre diğer uygulamaların meyve sap çukuru derinliğinde 

azalmaya neden olduğu belirlenmiştir. OSU-142 uygulaması 6,23 mm ile en düşük 

değere sahip olurken, kontrol 7,93 mm ile en yüksek değere sahip olmuştur. Çeşit x 

uygulama interaksiyonuda çeşit ve bakteri uygulamalarına bağlı olarak önemli 

bulunmuştur. OSU-7 ve BA-8 uygulamaları Starkrimson Delicious çeşidinde kontrole 

göre artış sağlarken diğer tüm uygulamalar meyve sap çukuru derinliğinde azalmaya 

neden olmuştur  (Çizelge 4.14). 

4.2.7 Meyvelerin Çiçek Çukuru Derinliği 

Meyve çiçek çukuru derinliğinin belirlenmesi amacıyla yapılan ölçümler sonucunda 

çeşitler arasındaki farklıklıların çok önemli (P<0,01), bakteri uygulamaların etkisinin 

önemsiz, çeşitxuygulama interaksiyonunun önemli olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.15). 

Çizelge 4.15 Bakteri ırklarının elmada çiçek çukuru derinliğine ait varyans analizi 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 3 4,89 8,147 0,001** 
Uygulama 4 0,86 1,422 0,263 
Çeşit x Uygulama 12 1,56 2,598 0,029* 
Hata 20 0,60   

(**) P<0,01; (*)P<0,05.   

Araştırmada kullanılan elma çeşitlerinde ortalama değerlere göre Granny Smith 

(4,71mm) daha düşük, Starking Delicious (6,04mm), Starkrimson Delicious (6,23mm) 

ve Starkspur Golden Delicious (6,02mm) daha yüksek meyve çiçek çukuru derinliği 

değerine sahip oldukları belirlenmiştir. Çiçek çukuru derinliğinin Granny Smith 

çeşidinin OSU 7 uygulamasında (3,12 mm) en az, Starkrimson Delicious çeşidinin OSU 

142 uygulamasında ise (7,12 mm) en fazla olduğu tespit edilmiştir. Meyve çiçek çukuru 

derinliği bakımından bakteri etkisinin çeşitlere göre farklılık gösterdiği ve çeşit 

uygulama interaksiyonunun önemli olduğu görülmüştür. Ortalama değerlere göre tüm 

bakteri uygulamaları kontrole göre (6,13mm) meyve çiçek çukuru derinliğinde 

azalmaya neden olmuştur. Ancak uygulamaların etkisinin çeşitlere göre farklılık 
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gösterdiği belirlenmiştir. Starking Delicious çeşidinde kontrol (5,58 mm) ile 

karşılaştırıldığında tüm bakteri uygulamaları meyve çiçek çukuru derinliğini artırmış, 

Granny Smith çeşidinde ise azalmaya neden olmuşlardır. A-18 uygulaması Starkrimson 

Delicious çeşidinde azalmaya neden olurken, OSU-142, OSU-7 ve BA-8 

uygulamalarının artış sağladığı saptanmıştır (Çizelge 4.16).  

Çizelge 4.16 Bakteri ırklarının elmada meyve çiçek çukuru derinliğine (mm) ait çoklu 
karşılaştırma testi sonuçları 

Uygulama/Çeşit 
Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. Ortalama 

Kontrol 5,58 6,64 5,57 6,73 6,13 
A-18 6,17 5,29 5,30 6,27 5,76 
OSU-142 6,19 4,51 7,12 5,91 5,93 
OSU-7 5,82 3,12 6,28 5,79 5,25 
BA-8 6,43 4,01 6,89 5,42 5,69 
Ortalama 6,04a 4,71b 6,23a 6,02a 5,75 

* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  

4.2.8 Meyve Sapı Uzunluğu 

Meyvelerde yapılan sap uzunluklarının ölçülmesi sonucunda çeşitler arasında istatistiki 

anlamda çok önemli (P<0,01) bir farkın olduğu, uygulamaların ve çeşit x uygulama 

interaksiyonunun önemsiz olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.17). 

Çizelge 4.17 Bakteri ırklarının meyve sap uzunluğu ait varyans analizi 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 3 66,35 22,973 0,000** 
Uygulama 4 2,93 1,013 0,424 
Çeşit x Uygulama 12 4,49 1,554 0,185 
Hata 20 2,89   

(**) P<0,01.  

Ortalama meyve sap uzunluğu bakımından Granny Smith (23,68mm) ve Starkrimson 

Delicious (25,22 mm) en düşük, Starkspur Golden Delicious (29,64 mm) çeşidinin en 

yüksek değere sahip olduğu saptanmıştır. Starking Delicious çeşidi ise bu iki grup 

arasında yer almıştır (Çizelge 4.18). 
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Çizelge 4.18 Bakteri ırklarının meyve sap uzunluğu ortalamalarına (mm) ait 
karşılaştırma testi sonuçları 

Uygulama/Çeşit Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. Ortalama

Kontrol 29,16 25,53 25,82 28,34 27,21 

A-18 27,15 22,94 25,07 31,18 26,58 

OSU-142 25,93 25,8 24,39 29,25 26,34 

OSU-7 26,64 24,01 25,75 29,52 26,48 

BA-8 26,97 20,12 25,08 29,94 25,53 

Ortalama 27,17b 23,68c 25,22c 29,64a 26,43 
* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  

4.2.9 Meyve Sapı Kalınlığı 

Meyve sap kalınlığı bakımından çeşitler arasındaki farklılıkların önemli (P<0,05),  

yapılan bakteri uygulamaları ve çeşit x uygulama interaksiyonunun önemsiz olduğu 

yapılan istatistiki değerlendirmeler sonucu belirlenmiştir (Çizelge 4.19).  

Çizelge 4.19 Bakteri ırklarının elmada meyve sap kalınlığına ait varyans analizi 
Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 3 0,14 3,611 0,031* 
Uygulama 4 9,51 2,378 0,086 
Çeşit x Uygulama 12 7,71 1,928 0,094 
Hata 20 4,00   

(*) P<0,05.  

Starkspur Golden Delicious 2.16 mm ile en düşük, Starkrimson Delicious’un 2.41mm 

ile en yüksek meyve sap kalınlığına sahip oldukları belirlenmiştir (Çizelge 4.20). 

istatistiki açıdan önemli olmamasına rağmen konrol (2,43mm) ile karşılaştırıldığında 

tüm bakteri uygulamalarının meyve sap kalınlığında azalmaya neden oldukları tespit 

edilmiştir. 

 

 

 



 

44

Çizelge 4.20 Bakteri ırklarının elmada meyve sap kalınlığına (mm) ait çoklu 
karşılaştırma testi sonuçları 

Uygulama/Çeşit Starking
Delicious

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. Ortalama

Kontrol 2,42 2,55 2,61 2,15 2,43 

A-18 2,42 2,06 2,19 1,85 2,13 

OSU-142 2,04 2,16 2,43 2,35 2,24 

OSU-7 2,27 2,31 2,38 2,19 2,28 

BA-8 2,59 1,90 2,46 2,28 2,31 

Ortalama 2,35ab 2,19b 2,41a 2,16b 2,28 

* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  

4.2.10 Dolgun Çekirdek Sayısı 

Meyvede dolgun çekirdek sayısı bakımından çeşitler arasındaki farkın ve çeşit x 

uygulama interaksiyonunun çok önemli (P<0,01) olduğu, bakteri uygulamalarının 

meyvedeki dolgun çekirdek sayısı üzerine önemli farklar (P<0,05) oluşturduğu tespit 

edilmiştir (Çizelge 4.21). 

Çizelge 4.21 Bakteri ırklarının elmada meyvedeki dolgun çekirdek sayısına ait varyans 
analizi 
Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 3 20,07 9,121 0,001** 
Uygulama 4 8,19 3,722 0,020* 
Çeşit x Uygulama 12 11,25 5,116 0,001** 
Hata 20 2,20   

(**) P<0,01; (*) P<0,05.  

Dolgun çekirdek sayısı en düşük Granny Smith (6,25 adet)’de belirlenirken sırasıyla; 

Starking Delicious (7.5 adet), Starkrimson Delicious (7,6 adet) ve Starkspur Golden 

Delicious (8 adet) ile en yüksek dolgun çekirdek sayısının olduğu tespit edilmiştir. 

Yapılan uygulamaların meyvedeki dolgun çekirdek sayısı üzerinde etkili olduğu 

belirlenmiştir.  OSU-7 uygulama ortalamasının (6,13 adet) en düşük, kontrol (8,13 

adet), A-18 (8,00 adet) ve BA-8 (8,00 adet) uygulamalarının yüksek değere sahip 

oldukları saptanmıştır. Elmada dolgun çekirdek sayısı Garnny Smith çeşidinde OSU 7 
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uygulamasında (3,00 adet) en düşük ve kontrol uygulamasında (10,50 adet) en yüksek 

değerleri arasında değiştiği ve bunun çeşit x uygulama interaksiyonuna neden olduğu 

belirlenmiştir. Starking Delicious çeşidinde tüm uygulamalar kontrole göre (6,00 adet) 

dolgun çekirdek sayısında artışa, Granny Smith çeşidinde kontrol (10,50 adet) ile 

karşılaştırıldığında  azalmaya neden olmuşlardır. OSU-7 uygulaması (6,50 adet) 

Starkspur Golden Delicious çeşidinde kontrole göre (7,00 adet) dolgun çekirdek sayısını 

azaltırlen diğer uygulamalar artış sağladıkları belirlenmiştir (Çizelge 4.22). 

Çizelge 4.22 Bakteri ırklarının elmada meyvedeki dolgun çekirdek sayısına ait çoklu karşılaştırma testi 
sonuçları 

Uygulama/Çeşit Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. Ortalama

Kontrol 6,00 10,50 9,00 7,00 8,13a 

A-18 6,50 7,00 9,00 9,50 8,00a 

OSU-142 7,50 4,00 6,50 9,00 6,75ab 

OSU-7 8,50 3,00 6,50 6,50 6,13b 

BA-8 9,00 6,50 7,00 8,00 8,00a 

Ortalama 7,50a 6,20b 7,60a 8,00a 7,00 

* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  

4.2.11 Ağaç Başına Verim 

Bitkisel üretimin temel amaçlarından birisi verimde artışın sağlanmasıdır. İstatistiki 

değerlendirmeler sonucu çeşitler arasındaki farkın, bakteri uygulamalarının etkisinin ve 

çeşit x uygulama interaksiyonunun çok önemli (P<0,01) olduğu belirlenmiştir (Çizelge 

4.23). 

Çizelge 4.23 Bakteri ırklarının ağaç başına verim (kg) üzerine etkisine ait varyans analizi 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 3 207940799,40 332,920 0,000** 
Uygulama 4 3342859,40 5,352 0,004** 
Çeşit x Uygulama 12 346375571,00 55,456 0,000** 
Hata 20 624600,30   

(**) P<0,01.  



 

46

Ağaç başına ortalama verim açısından Granny Smith (5,17 kg) çeşidinin en düşük, 

Starkrimson Delicious (14,54 kg)’un en yüksek değere sahip olduğu saptanmıştır. 

Yapılan uygulamalar açısından kontrol (8,99 kg)’e göre artış olduğu ve en yüksek ağaç 

başına verimin OSU-142 (10,74 kg) uygulamasından elde edildiği tespit edilmiştir. 

Ağaç başına verimin Granny Smith çeşidine OSU 7 uygulamasında (0,49 kg) en düşük 

ve Starking Delicious çeşidine yine OSU 7 uygulamasında (16,79 kg) en yüksek 

değerleri arasında değiştiği ve bakteri etkinliğinin çeşitlere bağlı olarak değişmesinin 

çeşit x uygulama interaksiyonuna neden olduğunu söyleyebiliriz. En yüksek ağaç başına 

verim değerlerinin Starking Delicious çeşidine OSU-7, Granny Smit çeşidi kontrol, 

Starkrimson Delicious çeşidi A-18, Starkspur Golden Delicious çeşidine OSU-142 

uygulamalarından elde edildiği, en düşük değerlere bu çeşitlerde sırası ile kontrol, OSU-

7, kontrol ve A-18 uygulamarında belirlenmiştir. Ağaç başına verim bakımından A-18 

ve BA-8 uygulamasının Starking Delicious ve Starkrimson Delicious, OSU-142’nin 

Starkrimson Delicious ve Starkspur Golden Delicious, OSU-7’nin Starking Delicious ve 

Starkspur Golden Delicious çeşitlerinde önemli artışa neden olduğu saptanmıştır 

(Çizelge 4.24). 

Çizelge 4.24 Bakteri ırklarının ağaç başına verim (kg) üzerine etkisine ait çoklu 
karşılaştırma testi sonuçları 

Uygulama/Çeşit 
Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. Ortalama

Kontrol 10,13 12,14 10,41 3,29 8,99c 
A-18 12,86 7,60 16,64 2,66 9,94ab 
OSU-142 10,54 4,23 16,12 11,58 10,74a 
OSU-7 16,79 0,49 13,53 9,83 10,16ab 
BA-8 14,56 0,89 15,99 7,11 9,64bc 
Ortalama 12,97b 5,17d 14,54a 6,89c 9,84 

* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  

4.2.12 Meyve Eti Sertliği 

Meyve eti sertliğinin istatistiki analizi neticesinde çalışmada kullanılan çeşitler 

arasındaki farkın, bakteri uygulamalarının ve çeşit x uygulama interaksiyonunun çok 

önemli (P<0,01) olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.25). 
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Çizelge 4.25 Bakteri ırklarının elmada meyve eti sertliğine ait varyans analizi 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 3 0,198 22,39 0,000** 
Uygulama 4 0,071 8,069 0,000** 
Çeşit x Uygulama 12 0,145 16,388 0,000** 
Hata 20 0,009   

(**) P<0,01. 

Çalışma sonucunda Starking Delicious çeşidininin 4,26 kg/cm² ile en düşük meyve eti 

sertliğine sahip olduğu, diğer çeşitlerin meyve eti sertlik değerinin daha yüksek olduğu 

ve istatistiki açıdan aynı grupta yer aldığı saptanmıştır. Bakteri uygulamalarından BA-

8’in meyve eti sertliğini kontrole göre en fazla arttırdığı, A-18 ise azalttığı 

belirlenmiştir. Meyve eti sertliğinin Starking Delicious çeşidinin kontrol uygulamasında 

4,08 kg/ cm² ile en düşük ve Granny Smith çeşidinin kontrol uygulamasında 5,06 kg/ cm² ile 

en yüksek değerlerin belirlendiği, ve bu durumun çeşit x uygulama interaksiyonunun çok 

önemli oluşunda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bakteri uygulamalarının tümü kontrole göre 

Starking Delicious çeşidinde meyve eti sertliğinde artışa Granny Smith çeşidinde ise azalışa 

neden oldukları belirlenmiştir (Çizelge 4.26). 

Çizelge 4.26 Bakteri ırklarının elmada meyve eti sertliği üzerindeki etkisine ait çoklu 
karşılaştırma testi sonuçları (kg/ cm²) 

Uygulama/Çeşit Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. Ortalama 

Kontrol 4,08 5,06 4,33 4,37 4,46bc 
A-18 4,17 4,50 4,26 4,48 4,35d 
OSU-142 4,22 4,34 4,75 4,81 4,53ab 
OSU-7 4,27 4,44 4,80 4,17 4,42dc 
BA-8 4,60 4,39 4,75 4,65 4,60a 
Ortalama 4,26b 4,54a 4,58a 4,49a 4,47 

* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  



 

48

4.3 Meyvede Bazı Kimyasal Özellikler 

4.3.1 Suda Çözülebilir Kuru Madde (SÇKM) İçeriği 

Elmada suda çözülebilir kuru madde içeriği bakımından yapılan istatistiki 

değerlendirme sonucunda, çeşitler arasındaki farkın, bakteri uygulamalarının ve çeşit x 

uygulama interaksiyonunun çok önemli (P<0,01) olduğu bulunmuştur (Çizelge 4.27). 

Çizelge 4.27 Bakteri ırklarının elmada suda çözülebilir kuru madde (SÇKM) üzerine 
etkisine ait varyans analizi 
Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 3 5,32 934,84 0,000** 
Uygulama 4 0,65 114,72 0,000** 
Çeşit x Uygulama 12 1,05 185,19 0,000** 
Hata 20 5,69   

(**) P<0,01. 

Starkrimson Delicious çeşidinin ortalama değerlere göre %11,02 ile en düşük suda 

çözülebilir kuru madde oranına sahip olduğu bunu sırasıyla Starking Delicious 

(%11,48), Granny Smith (%12,38) ve Starkspur Golden Delicious (%12,55) çeşitlerinin 

takip ettiği belirlenmiştir. Bakteri uygulamaların kontrol (%12,24)’e göre suda 

çözülebilir kuru madde oranında bir azalmaya neden olduğu ve bakteri 

uygulamalarından OSU-142 ‘de %11,60 ile en düşük SÇKM oranı belirlenmiştir. 

Starkrimson çeşidine OSU-7 uygulamasından en düşük(% 9,47) ve Starkspur Golden 

Delicious çeşidine BA-8 uygulamasından elde edilen en yüksek (% 13,20) SÇKM 

değerleri belirlenmiştir. Bakteri uygulamalarının etkinliğinin çeşitlere göre farklılık 

göstermesi çeşit x uygulama interaksiyonun çok önemli olmasında etkili olduğunu 

söyleyebiliriz. Kontrol uygulamaları ile karşılaştırıldığında tüm bakteri uygulamaları 

Starking Delicious çeşidinde SÇKM oranında artışa diğer elma çeşitlerinde ise 

azalmaya neden oldukları saptanmıştır (Çizelge 4.28). 
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Çizelge 4.28 Bazı bakteri ırklarının elmada suda çözülebilir kuru madde (SÇKM) üzerine 

etkisine ait çoklu karşılaştırma testi sonuçları  

Uygulama/Çeşit  
Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. Ortalama

Kontrol 10,95 12,80 12,30 12,93 12,24a 
A-18 11,17 12,05 11,65 11,88 11,69c 
OSU-142 11,45 12,58 10,40 11,99 11,60c 
OSU-7 12,25 12,20 9,47 12,77 11,67c 
BA-8 11,60 12,25 11,27 13,20 12,08b 
Ortalama 11,48c 12,38b 11,02d 12,55a 11,86 

* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  

4.3.2 Toplam ve İndirgen Şeker İçeriği 

Toplam ve İndirgen şeker içeriği bakımından yapılan istatistiki analizler sonucunda 

çeşitler arasındaki farkın, bakteri uygulamalarının etkisinin ve çeşit x uygulama 

interaksiyonunun çok önemli (P<0,01) olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.29). 

Çizelge 4.29 Bakteri ırklarının elmada toplam ve indirgen şeker üzerine etkisine ait 
varyans analizi 

 Toplam şeker İndirgen Şeker 
Varyans Kaynakları SD KO F P KO F P 
Çeşit 3 3,51 74,15 0,000** 0,97 41,34 0,000** 
Uygulama 4 0,58 12,27 0,000** 0,32 13,65 0,000** 
Çeşit x Uygulama 12 0,76 16,04 0,000** 0,48 20,57 0,000** 
Hata 20 4,73   2,35   

(**) P<0,01. 

Toplam şeker içeriği açısından ortalama değerlere göre Starking Delicious (%10,51) ve 

Starkrimson Delicious(%10,44) daha düşük, Starkspur Golden Delicious (%11,49) ve 

Granny Smith (%11,51) daha yüksek bir orana sahip olmuşlardır. Yapılan analizler 

neticesinde bakteri uygulamalarından A-18 (%10,91), OSU-142 (%10,75) ve OSU-7 

(%10,75) uygulamalarının, kontrole (%11,19) göre toplam şeker oranında azalmaya 

neden olduğu, ancak BA-8 (%11,34)’in böyle bir etki göstermediği ve kontrol ile aynı 

grupta yer aldığı belirlenmiştir. İndirgen şeker içeriği bakımından Starkrimson 

Delicious çeşidi en düşük (%6,85), Starkspur Golden Delicious çeşidi en yüksek 
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(%7,59) orana sahip olmuştur. Yapılan tüm bakteri uygulamalarının kontrol (%7,46) ile 

kıyaslandığında indirgen şeker oranında azalmaya neden oldukları ve uygulamalar 

arasında BA-8 (%7,30)’ın diğer üç bakteri uygulamasına göre daha yüksek bir değere 

sahip olduğu saptanmıştır. Toplam şeker açısından Starkrimson Delicious çeşidine 

OSU-7 uygulamasında (% 9,18) en düşük ve Starkspur Golden Delicious çeşidi BA-8 

uygulamasında (% 12,13) en yüksek oranları; indirgen şeker açısından da yine 

Starkrimson Delicious çeşidine OSU-7 uygulamasında en düşük (% 6,08) ve Starkspur 

Golden Delicious çeşidine BA-8 uygulamasında en yüksek (% 8,17) oranlar elde 

edilmiştir. Bakteri uygulamalrının etkinliğinin çeşitlere göre farklılık göstermesi çeşit x 

uygulama interaksiyonun önemli olmasında etkili olmuştur. Örneğin Starkspur Golden 

Delicious çeşidinde BA-8 (%12,13) uygulaması kontrole göre (%11,83) toplam ve 

indirgen şeker oranında artış sağlarken diğer uygulamalar azalmaya neden olmuşlardır 

(Çizelge 4.30). 

Çizelge 4.30 Bakteri ırklarının elmada toplam ve indirgen şeker (%) üzerine etkisine ait 
çoklu karşılaştırma testi sonuçları 

Uygulama/Çeşit 
Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. Ortalama

 Toplam Şeker (%) 
Kontrol 9,92 11,50 11,54 11,83 11,19a 
A-18 10,12 11,64 10,99 10,89 10,91b 
OSU-142 10,60 11,45 9,93 11,02 10,75b 
OSU-7 11,07 11,13 9,18 11,62 10,75b 
BA-8 10,87 11,82 10,57 12,13 11,34a 
Ortalama 10,51b 11,51a 10,44b 11,49a 10,99 
 İndirgen Şeker (%) 
Kontrol 6,74 7,90 7,52 7,70 7,46a 
A-18 6,78 6,84 7,34 7,31 7,06c 
OSU-142 7,09 7,12 6,71 7,14 7,08c 
OSU-7 7,71 6,71 6,08 7,40 6,97c 
BA-8 7,55 6,87 6,62 8,17 7,30b 
Ortalama 7,17b 7,09b 6,85c 7,59a 7,18 

* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  

 



 

51

4.3.3 Meyvenin Askorbik Asit (C Vitamini) İçeriği 

Meyvenin C vitamini içeriği açısından yapılan istatistiki analiz sonucunda çeşit ve 

uygulamalar arasındaki farklılıkların önemsiz, ancak çeşit x uygulama interaksiyonunun 

çok önemli (P<0,01) olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.31).  

Çizelge 4.31 Bakteri ırklarının elmada C vitamini üzerine etkisine ait varyans analizi 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 3 2,69 2,57 0,083 
Uygulama 4 0,38 0,36 0,836 
Çeşit x Uygulama 12 5,19 4,95 0,001** 
Hata 20 1,05   

(**) P<0,01. 

İstatistiki anlamda her ne kadar fark olmasa da, ortalama değerlere göre kontrol ile 

kıyaslandığında (8,25mg/100ml) bakteri uygulamalarının C vitamini içeriğini azalmaya 

neden olsada, bakteri uygulamalrının etkinliğinin çeşitlere göre farklılık göstermesi 

çeşit x uygulama interaksiyonun çok önemli olmasına neden olmuştur. Nitekim Starking 

Delicious çeşidinde kontrole göre (6,72mg/100ml) tüm bakteri uygulamaları C vitamini 

içeriğini artırırken, Granny Smith çeşidinde A-18 ve OSU-7 uygulamaları artışa, OSU-

142 ise azalmaya neden olmuştur (Çizelge 4.32).  

Çizelge 4.32 Bakteri ırklarının elmada C Vitamini (mg/100ml) üzerine etkisine ait 
çoklu karşılaştırma testi sonuçları 

Uygulama/Çeşit 
Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. Ortalama

Kontrol 6,72 8,56 9,78 7,95 8,25 

A-18 7,33 9,78 7,33 7,34 7,94 

OSU-142 7,34 6,72 9,78 7,95 7,95 

OSU-7 8,56 9,78 5,50 6,72 7,64 

BA-8 9,78 8,56 5,50 7,95 7,95 

Ortalama 7,94 8,68 7,58 7,58 7,94 
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4.3.4 Titre Edilebilir Asit İçeriği 

Meyve suyunun titre edilebilir asit içeriği bakımından varyans analizi neticesinde 

çeşitler arasındaki farklılığın ve çeşit x uygulama interaksiyonunun çok önemli (P<0,01) 

ve bakteri uygulamaların etkisinin önemli (P<0,05) olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.33). 

Çizelge 4.33 Bakteri ırklarının elmada titre edilebilir asitlik üzerine etkisine ait varyans 
analizi 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 3 1,98 727,86 0,000** 
Uygulama 4 9,63 3,54 0,024* 
Çeşit x Uygulama 12 1,02 3,75 0,004** 
Hata 20 2,72   

(**) P<0,01; (*) P<0,05.   

Titre edilebilir asit içeriği bakımından ortalama değerlere göre elma çeşitlerinden 

Starking Delicious (%0,39) ve Starkrimson Delicious’un en düşük (%0,39), Granny 

Smith çeşidinin ise en yüksek (%1,33) değerlere sahip olduğu belirlenmiştir. Kontrole 

göre (%0,79) bakteri uygulamalarının ortalama değerlere göre titre edilebilir asit 

içeriğinde azalmaya neden olduğu  ancak uygulamaların etkisinin çeşitlere göre farklılık 

gmstermesinin çeşit x uygulama interaksiyonun önemli olmasına neden olmuştur. 

Starking Delicious çeşidinde tüm uygulamalar kontrole göre  (%0,51) titre edilebilir 

asitlik oranını azaltırken, Starkrimson Delicious çeşidinde kontrole göre (%0,39) BA-8 

uygulaması (%0,32) azalmaya, OSU-142 (%0,42) ve OSU-7 (%0,48) uygulamaları 

artışa neden olmuşlardır (Çizelge 4.34). 

Çizelge 4.34 Bakteri ırklarının elmada titre edilebilir asitlik (%) üzerine etkisine ait çoklu karşılaştırma 
testi sonuçları 

Uygulama/Çeşit  
Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. Ortalama 

Kontrol 0,51 1,41 0,39 0,84 0,79a 
A-18 0,42 1,28 0,39 0,71 0,69b 
OSU-142 0,42 1,28 0,42 0,83 0,74ab 
OSU-7 0,29 1,28 0,48 0,77 0,71b 
BA-8 0,32 1,41 0,32 0,87 0,73b 
Ortalama 0,39c 1,33a 0,39c 0,80b 0,73 

* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  
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4.3.5 Meyve Suyunun pH’sı 

Meyve suyunun pH’sı bakımından yapılan istatistiki değerlendirmede çeşitler 

arasındaki farkın, bakteri uygulamalarının etkisinin ve çeşit x uygulama 

interaksiyonunun çok önemli (P<0,01) olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.35). 

Çizelge 4.35 Bakteri ırklarının elmada pH üzerine etkisine ait varyans analizi 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 3 1,55 15500,00 0,000** 
Uygulama 4 1,63 16340,00 0,000** 
Çeşit x Uygulama 12 8,31 83080,00 0,000** 
Hata 20 0,0001   

(**) P<0,01. 

Meyve suyunda yapılan pH ölçümleri sonucunda ortalama değerlere göre Granny Smith 

çeşidinin 3,25 ile en düşük, Starkrimson Delicious çeşidinin 4,05 ile en yüksek pH 

değerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak bakteri uygulamalarının tümünün 

ortalama değerlere göre pH değerinde azalmaya neden olduğu ancak bakteri 

uygulamalarının etkinliğinin elma çeşitlerine göre farklılık göstermesinin çeşit x 

uygulama interaksiyonun önemli olmasına neden olduğunu belirtebiliriz. Nitekim A-18 

uygulaması Starking Delicious ve Starkspur Golden Delicious çeşitlerinde kontrol 

uygulamalarına göre artışa, diğer uygulamalar pH değerinde azalmaya neden 

olmuşlardır (Çizelge 4.36). 

Çizelge 4.36 Bakteri ırklarının elmada pH üzerine etkisine ait çoklu karşılaştırma testi 
sonuçları 

Uygulama/Çeşit 
Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. Ortalama

Kontrol 4,11 3,25 4,24 3,52 3,78a 
A-18 4,12 3,21 4,06 3,53 3,73b 
OSU-142 3,98 3,26 4,00 3,53 3,69c 
OSU-7 3,94 3,23 3,99 3,51 3,67e 
BA-8 3,96 3,30 3,98 3,49 3,68d 
Ortalama 4,02b 3,25d 4,05a 3,52c 3,71 

* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  



 

54

4.4 Bakteri Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi 

4.4.1 Sürgün Uzunluğu 

Sürgün uzunluğu açısından yapılan istatistiki değerlendirmede elma çeşitleri arasındaki 

farklılıkların çok önemli (P<0,01), bakteri uygulamaların ve çeşit x uygulama 

interaksiyonunun önemsiz olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 4.37). 

Çizelge 4.37 Bakteri ırklarının elmada sürgün uzunluğu üzerine etkisine ait varyans 
analizi 

 
 

 

 
 

(**) P<0,01.  

Sürgün uzunluğu değerlendirmelerine göre Golden Delicious çeşidinin en 

düşük(18,67cm), Starkspur Golden Delicious çeşidinin en yüksek (56,07cm) ortalama 

sürgün uzunluğu değerine sahip olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.38).  

Çizelge 4.38 Bakteri ırklarının elmada sürgün uzunluğu (cm) üzerine etkisine ait çoklu 
karşılaştırma testi sonuçları 

Uygulama/Çeşit 
Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. 

Golden 
Delicious Ortalama

Kontrol 38,00 38,33 31,00 48,67 15,33 34,27 
A-18 52,67 21,67 38,67 60,33 16,33 37,93 
OSU-142 39,67 25,50 38,67 63,00 18,33 37,03 
OSU-7 37,67 34,50 40,33 50,33 23,00 37,17 
BA-8 39,67 38,33 40,33 58,00 20,33 39,33 
Ortalama 41,53bc 31,67c 37,8b 56,07a 18,67d 37,15 
* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  

Sürgün uzunluğunun elma çeşidi ve bakteri uygulamalarına göre değişmekle birlikte 

15,33cm (Golden Deliciousun kontrol uygulamasında) ile 63,00cm (Starkspur Golden 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 4 2809,41 40,65 0,000** 
Uygulama 4 51,41 0,74 0,567 
Çeşit x Uygulama 16 108,98 1,58 0,111 
Hata 50 69,12   
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Deliciousun OSU-142 uygulamasında)  arasında değiştiği tespit edilmiştir. Kontrole 

göre bakteri uygulamaları Starkrimson Delicious, Starkspur Golden Delicious ve 

Golden Delicious çeşitlerinde sürgün uzunluğunu artırırken, Starking Delicious 

çeşidinde ise herhangi bir değişikliğe neden olmamıştır. Granny Smith çeşidinde ise 

tüm uygulamalar sürgün uzunluğunu azaltmıştır (Çizelge 4.38). 

4.4.2 Sürgün Kalınlığı 

Sürgün kalınlığı bakımından çeşitler arasındaki farkın çok önemli (P<0,01), yapılan 

uygulamaların etkisinin önemsiz ve çeşit x uygulama interaksiyonunun önemli (P<0,05) 

olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.39). 

Çizelge 4.39 Bakteri ırklarının elmada sürgün kalınlığı üzerine etkisine ait varyans 
analizi 

 
 
 
 
 
 

(**) P<0,01; (*) P<0,05.   

Çizelge 4.40 Bakteri ırklarının elmada sürgün kalınlığı (mm) üzerine etkisine ait çoklu 

karşılaştırma testi sonuçları 

Uyg./Çeşit 
 

Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del.

Golden 
Delicious 

Ortalama

Kontrol 4,82 6,77 4,89 5,14 3,88 5,09 

A-18 5,51 4,53 5,56 5,44 3,63 4,93 

OSU-142 4,83 5,46 5,03 6,18 4,43 5,19 

OSU-7 5,11 6,00 5,88 5,22 4,04 5,25 

BA-8 5,18 6,30 5,38 5,55 3,78 5,24 

Ortalama 5,09b 5,81a 5,35ab 5,51ab 3,95c 5,14 
* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır. 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 4 7,66 16,91 0,000** 
Uygulama 4 0,26 0,57 0,688 
Çeşit x Uygulama 16 0,87 1,91 0,041* 
Hata 50 0,45   
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Elma çeşitlerine göre yapılan değerlendirmede, sürgün kalınlığı bakımından ortalama 

değerlere göre Golden Delicious çeşidinin en düşük (3,95mm), Granny Smith en yüksek 

değere (5,81mm) sahip olduğu belirlenmiştir. Sürgün kalınlığı bakımından bakteri 

uygulamalarının etkisini çeşitlere göre değişmesinin çeşit x uygulama interaksiyonun 

önemli olmasında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Kontrol (4,82mm) ile 

karşılaştırıldığında Starking Delicious ve Starkspur Golden Delicious elma çeşitlerinde 

bakteri uygulamalarının tümünün sürgün kalınlığını artırdığı, Granny Smith çeşidinde 

ise kontrole göre (6,77mm) azalmaya neden oldukları belirlenmiştir. Golden Delicious 

çeşidinde A-18 ve BA-8 uygulamaları sürgün kalınlığını azaltırken, OSU-142 ve OSU-7 

artış sağlamışlardır (Çizelge 4.40). 

4.4.3 Sürgün Sayısı 

Yapılan istatistiki değerlendirmeler sonucunda sürgün sayısı bakımından elma çeşitleri, 

bakteri uygulamaları ve çeşit x uygulama interaksiyonu üzerine etkilerinin çok önemli 

(P<0,01) olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.41). 

Çizelge 4.41 Bakteri ırklarının sürgün sayısı üzerine etkisine ait varyans analizi 

 

 
 

 

(**) P<0,01. 

Sürgün sayısının Starkrimson Delicious çeşidinde 32,2 adet ile en az ve Starkspur 

Golden Delicious çeşidinde 84,4 adet ile en fazla olarak saptanmıştır. Kontrol (44,6 

adet) ile bakteri uygulamaları karşılaştırıldığında BA-8’in en fazla (52,4 adet) sürgün 

sayısına sahip olduğu, bunu sırasıyla A-18 (48,8 adet) ve OSU 142 (48,00 adet) 

uygulamalarının izlediği, ancak OSU-7 (42,8 adet) uygulamasının kontrole göre sürgün 

sayısında azalmaya neden olduğu belirlenmiştir. A-18 uygulaması Starking Delicious ve 

Granny Smith çeşitlerinde sürgün sayısını azaltırken diğer çeşitlerde artırmıştır. Benzer 

olarak OSU-142 ve OSU-7 Starking Delicious çeşidinde sürgün sayısını azaltmış ancak 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 4 7062,78 706278,0 0,000** 
Uygulama 4 211,08 21108,0 0,000** 
Çeşit x Uygulama 16 204,56 20456,0 0,000** 
Hata 50 0,01   



 

57

Starkrimson Delicious ve Golden Delicious çeşitlerinde artışa neden olmuşlardır. BA-8 

bakteri uygulaması Granny Smith ve Starkspur Golden Delicious çeşitlerinde artışa, 

Golden Delicious çeşidinde azalmaya neden olmuştur (Çizelge 4.42). 

Çizelge 4.42 Bakteri ırklarının elmada sürgün sayısı (adet) üzerine etkisine ait çoklu 
karşılaştırma testi sonuçları  
Uygulama/ 
Çeşit 

Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. 

Golden 
Delicious Ortalama

Kontrol 55 35 25 80 28 44,6d 
A-18 50 30 36 88 40 48,8b 
OSU-142 40 35 35 90 40 48,0c 
OSU-7 40 35 35 74 30 42,8e 
BA-8 55 62 30 90 25 52,4a 
Ortalama 48,0b 39,4c 32,2e 84,4a 32,6d 47,3 
* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  

4.4.4 Yaprak Alanı 

Yapılan istatistiki analizlere göre yaprak alanı açısından elma çeşitleri arasındaki fark, 

bakteri uygulamalarının etkisinin ve çeşit x uygulama interaksiyonunun çok önemli 

(P<0,01) olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.43). 

Çizelge 4.43 Bakteri ırklarının elmada yaprak alanı üzerine etkisine ait varyans analizi 

 
 
 
 
 
 

(**) P<0,01.  

Yaprak alanı ölçümleri sonucunda yapılan çoklu karşılaştırma testine göre Starkspur 

Golden Delicious çeşidinin en düşük (13,69 cm²), Golden Delicious çeşidinin en yüksek 

(17,89cm²) değere sahip olduğu belirlenmiştir. Kontrol ile karşılaştırıldığında ortalama 

değerlere göre bakteri uygulamalarından üçünün (OSU 142, A-18 ve BA-8) yaprak 

alanını artırdığı, OSU-7 uygulamasının yaprak alanında azalmaya neden olduğu 

saptanmıştır. Yaprak alanı üzerine bakteri uygulamalarının etkinliğinin çeşitlere göre 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 4 40,94 7,82 0,000** 
Uygulama 4 22,16 4,24 0,005** 
Çeşit x Uygulama 16 29,26 5,59 0,000** 
Hata 50 5,23   
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değişiklik göstermesi çeşit x uygulama interaksiyonun çok önemli olmasına neden 

olmuştur. Örneğin A-18 uygulaması kontrol uygulamaları ile karşılaştırıldığında Granny 

Smith çeşidinde azalışa, diğer çeşitlerde ise yaprak alanında artışa neden olduğu 

belirlenmiştir. Golden Delicious çeşidinde tüm bakteri uygulamaları kontrole göre 

(12,77cm²) yaprak alanında önemli oranda artışa neden olmuş, OSU-142 (24,28cm²) 

uygulaması uygulamalar arasında en yükse artış sağlamıştır(Çizelge 4.44). 

Çizelge 4.44 Bakteri ırklarının elmada yaprak alanı (cm²) üzerine etkisine ait çoklu 
karşılaştırma testi sonuçları  

Uygulama/ 
Çeşit 

Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del.

Golden 
Delicious Ortalama

Kontrol 13,99 17,74 15,44 12,94 12,77 14,58bc 
A-18 14,51 16,21 15,59 12,97 21,33 16,12ab 
OSU-142 18,25 17,94 9,93 12,49 24,28 16,58a 
OSU-7 16,53 11,59 14,24 11,41 14,78 13,71c 
BA-8 14,94 15,16 15,35 18,68 16,28 16,08ab 
Ortalama 15,64b 15,73b 14,11bc 13,69c 17,89a 15,41 

* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  

4.5 Bitki Besin Elementleri Üzerine Etkileri 

4.5.1 Azot İçeriği 

Yaprak analizlerine göre belirlenen azot içeriğine göre elma çeşitleri arasındaki farkın 

çok önemli (P<0,01), bakteri uygulamalarının etkisinin önemli (P<0,05) ve çeşit x 

uygulama interaksiyonunun önemsiz olduğu yapılan istatistiksel değerlendirmeler 

sonucunda belirlenmiştir (Çizelge 4.45).  

Çizelge 4.45 Bakteri ırklarının azot içeriği üzerine etkisine ait varyans analizi 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 4 0,41 20,87 0,000** 
Uygulama 4 8,12 4,11 0,011* 
Çeşit x Uygulama 16 2,48 1,26 0,297 
Hata 25 1,98   

(**) P<0,01; (*) P<0,05.  



 

59

Yaprakta azot içeriği bakımından Granny Smith çeşidinin en düşük (%1,57), 

Starkrimson Delicious çeşidinin en yüksek (%2,12)  azot içeriğine sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Ortalama değerlere göre bakteri uygulamaları ve azot içeriği arasında önemli 

bir ilişki olduğu, uygulamalardan BA-8’in etkisinin olmadığı, diğer uygulamaların azot 

içeriğinde azalmaya sebep olduğu saptanmıştır. Ancak uygulamaların etkinliği çeşitlere 

göre farklılık göstermiştir.  (Çizelge 4.46). 

Çizelge 4.46 Bakteri ırklarının azot içeriği (%) üzerine etkisine ait çoklu karşılaştırma 
testi sonuçları  

Uygulama/ 
Çeşit 

Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. 

Golden 
Delicious Ortalama

Kontrol 2,05 1,57 2,26 2,04 1,78 1,94a 

A-18 1,90 1,49 2,07 1,70 1,79 1,79b 

OSU-142 1,89 1,58 2,21 1,86 1,60 1,83ab 

OSU-7 1,68 1,37 2,01 1,86 1,79 1,74b 

BA-8 2,01 1,87 2,07 1,99 1,77 1,94a 

Ortalama 1,91b 1,57d 2,12a 1,89b 1,75c 1,85 
* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  

4.5.2 Fosfor İçeriği 

Fosfor içeriği bakımından yapılan yaprak analizleri sonuçlarının istatistiki analizlerine 

göre elma çeşitleri, bakteri uygulamaları arasındaki farkın ve çeşit x uygulama 

interaksiyonunun çok önemli (P<0,01) olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.47). 

Çizelge 4.47 Bakteri ırklarının fosfor içeriği üzerine etkisine ait varyans analizi 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 4 8427274,75 429,30 0,000** 
Uygulama 4 1154654,86 58,82 0,000** 
Çeşit x Uygulama 16 381816,69 19,45 0,000** 
Hata 25 19630,51   

(**) P<0,01. 



 

60

Fosfor içeriği bakımından ortalama değerlere göre Starking Delicious (1724 ppm) ve 

Granny Smith (1630 ppm) çeşitlerinin en düşük, Golden Delicious (3895 ppm)’in en 

yüksek değere sahip oldukları saptanmıştır. Fosfor içeriği bakımından bakteri 

uygulamaları kontrol (2085ppm) ile karşılaştırıldığında, A-18 (2905ppm)’in en yüksek 

fosfor içeriğine sahip oluşturduğu, bunu BA-8 (2337ppm) uygulamasının izlediği ve 

diğer bakteri uygulamalarının önemli bir etki göstermediği belirlenmiştir. Bakteri 

uygulamalarının etkinliğinin çeşitlere göre farklılık göstermesi çeşit x uygulama 

interaksiyonun çok önemli olmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. Starking Delicious 

çeşidinde OSU-142, OSU-7 ve BA-8 uygulamaları fosfor içeriğinde azalmaya A-18 ise 

artışa neden olmuştur. A-18 uygulaması (3509ppm) Starkspur Golden Delicious 

çeşidinde kontrole göre (1789ppm) çok önemli miktarda artış sağlarken, OSU-142 

(1755ppm) ve OSU-7 (1432ppm) azalmaya neden olmuşlardır  (Çizelge 4.48). 

Çizelge 4.48 Bakteri ırklarının fosfor içeriği (ppm) üzerine etkisine ait çoklu 
karşılaştırma testi sonuçları  
Uygulama/ 
Çeşit 

Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. 

Golden 
Delicious Ortalama

Kontrol 1743 1374 2309 1789 3209 2085c 
A-18 1905 1397 2575 3509 5138 2905a 
OSU-142 1582 1628 1997 1755 3741 2140c 
OSU-7 1662 1778 2321 1432 3509 2140c 
BA-8 1732 1974 2182 1916 3879 2337b 
Ortalama 1724d 1630d 2277b 2080c 3895a 2321 

* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  

4.5.3 Potasyum İçeriği 

Potasyum içeriği değerlendirmesinde çeşitler arasındaki farklılıkların ve çeşit x 

uygulama interaksiyonunun çok önemli (P<0,01);  bakteri uygulamalarının etkisinin 

önemsiz olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.49). 

Çizelge 4.49 Bakteri ırklarının potasyum içeriği üzerine etkisine ait varyans analizi 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 4 359901993,9 158,05 0,000** 
Uygulama 4 3598750,58 1,58 0,21 
Çeşit x Uygulama 16 15950108,87 7,00 0,000** 
Hata 25 2277176,20   

(**) P<0,01. 
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Elma çeşitleri arasında ortalama değerlere göre Starking Delicious (19359 ppm) ve 

Granny Smith (18482 ppm) çeşitlerinin en düşük, Starkspur Golden Delicious’un en 

yüksek (31790 ppm) potasyum içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir. Ortalama değerlere 

göre kontrol ile karşılaştırıldığında tüm bakteri uygulamalarının potasyum içeriğinde 

azalmaya neden oldukları ancak bakterilerin etkinliğinin her bir çeşitte farklılık 

göstermesinin çeşit x uygulama interaksiyonun çok önemli olmasına neden olmuştur. 

Starking Delicious çeşidinde kontrole göre tüm bakteri uygulamaları potasyum 

içeriğinde azalmaya, Starkrimson Delicious çeşidinde ise artışa neden olmuşlardır OSU-

142 uygulaması Starking Delicious, Granny Smith ve Golden Delicious çeşitlerinde 

potasyum içeriğinde azalışa, Starkrimson Delicious ve Starkspur Golden Delicious 

çeşitlerinde ise artış sağlamışlardır (Çizelge 4.50). 

Çizelge 4.50 Bakteri ırklarının potasyum içeriği (ppm) üzerine etkisine ait çoklu 
karşılaştırma testi sonuçları  

Uygulama/ 
Çeşit 

Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. 

Golden 
Delicious 

Ortalama

Kontrol 23267 21511 19536 30072 28316 24540 

A-18 20194 13829 20853 35998 29852 24145 

OSU-142 17999 16243 21511 31639 27218 22922 

OSU-7 16024 19316 23267 33584 27438 23926 

BA-8 19316 21511 20414 27657 31169 24013 

Ortalama 19359d 18482d 21116c 31790a 28798b 23909 

* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  

4.5.5 Magnezyum İçeriği 

Magnezyum içeriği açısından elma çeşitleri arasındaki farkın, çeşit x uygulama 

interaksiyonunun çok önemli (P<0,01) ve bakteri uygulamalarının etkisinin önemli 

(P<0,05) olduğu istatistiki değerlendirmeler sonucunda belirlenmiştir (Çizelge 4.51). 
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Çizelge 4.51 Bakteri ırklarının magnezyum içeriği üzerine etkisine ait varyans analizi 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 4 30527,28 102,41 0,000** 
Uygulama 4 897,48 3,01 0,037* 
Çeşit x Uygulama 16 1278,18 4,23 0,001** 
Hata 25 298,08   

(**) P<0,01; (*) P<0,05.  

Çalışmada ortalama değerlere göre Golden Delicious çeşidinin en düşük (1186 ppm), 

Starkspur Golden Delicious çeşidinin en yüksek (1327 ppm) magnezyum içeriğine 

sahip oldukları, bakteri uygulamaları açısından OSU-142 uygulamasının (1282 ppm), 

kontrol ve diğer bakteri uygulamalarına göre daha yüksek magnezyum içeriğine sahip 

olduğu belirlenmiştir.  

Çizelge 4.52 Bakteri ırklarının elmada magnezyum içeriği (ppm) üzerine etkisine ait 
çoklu karşılaştırma testi sonuçları  

Uygulama/ 
Çeşit 

Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. 

Golden 
Delicious Ortalama

Kontrol 1278 1224 1278 1341 1197 1264b 

A-18 1260 1269 1269 1332 1161 1258b 

OSU-142 1269 1260 1359 1332 1188 1282a 

OSU-7 1278 1206 1296 1332 1197 1262b 

BA-8 1314 1215 1287 1296 1188 1260b 

Ortalama 1280c 1235d 1298b 1327a 1186e 1265 
* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  

Bakteri uygulamalarının etkinliği çeşitlere göre farklılık göstermiştir. Örneğin Starking 

Delicious çeşidinde kontrole göre (1278ppm) A-18 (1260ppm) ve OSU-142 (1269ppm) 

azalmaya, BA-8 (1314ppm) uygulaması ise artışa neden olmuştur. Starkrimson 

Delicious çeşidinde ise A-18 uygulaması azalış, diğer uygulamalar magnezyum 

içeriğinde artış sağlamışlardır (Çizelge 4.52). 
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4.5.6 Kalsiyum İçeriği 

Yaprak analizleri sonucunda elde edilen kalsiyum değerlerinin istatistiki 

değerlendirmesi sonucunda çeşitler arasındaki farkın, çeşit x uygulama 

interaksiyonunun çok önemli (P<0,01) olduğu ve bakteri uygulamalarının etkilerinin 

önemsiz olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.53). 

Çizelge 4.53 Bakteri ırklarının kalsiyum içeriği üzerine etkisine ait varyans analizi 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 4 25123,23 13,89 0,000** 
Uygulama 4 3778,83 2,09 0,112 
Çeşit x Uygulama 16 20345,24 11,26 0,000** 
Hata 25 1807,74   

(**) P<0,01.  

Kalsiyum içeriği bakımından ortalama değerlere göre en düşük değerler Granny Smith 

(2669 ppm) ve Golden Delicious (2696 ppm) çeşitlerinde belirlenirken, en yüksek 

kalsiyum içeriği Starkrimson Delicious (2798 ppm) çeşidinde saptanmıştır.  

Çizelge 4.54 Bakteri ırklarının elmada kalsiyum içeriği (ppm) üzerine etkisine ait çoklu 
karşılaştırma testi sonuçları  

Uygulama/ 
Çeşit 

Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. 

Golden 
Delicious 

Ortalama

Kontrol 2723 2690 2772 2789 2723 2739 

A-18 2723 2772 2805 2805 2607 2742 

OSU-142 2822 2739 2805 2475 2673 2703 

OSU-7 2772 2475 2822 2822 2723 2723 

BA-8 2706 2673 2789 2838 2756 2752 

Ortalama 2749b 2669c 2798a 2746b 2696c 2732 

* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  

Kalsiyum içeriği üzerine bakteri uygulamalarının etkisi çeşitlere göre farklılık 

göstermesi çeşit x uygulama interaksiyonunun çok önemli olmasına neden olmuştur. 

Örneğin Starkrimson Delicious çeşidinde kontrole göre (2772ppm) tüm uygulamalar 
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kalsiyum içeriğini artırmıştır. OSU-142 uygulaması Starking Delicious, Granny Smith 

ve Starkrimson Delicious çeşitlerinde kalsiyum içeriğini azaltırken, Starkspur Golden 

Delicious ve Golden Delicious elma çeşitlerinde azalışa neden olmuştur (Çizelge 4.54). 

4.5.4 Sodyum İçeriği 

Sodyum içeriğinin açısından yapılan istatistiki değerlendirmeler sonucunda çeşitler 

arasındaki farkın, bakteri uygulamaları etkisinin ve çeşit x uygulama interaksiyonunun 

önemsiz olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.55).  

Çizelge 4.55 Bakteri ırklarının sodyum içeriği üzerine etkisine ait varyans analizi 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 4 816,07 1,01 0,421 
Uygulama 4 1213,87 1,50 0,232 
Çeşit x Uygulama 16 1018,71 1,26 0,294 
Hata 25 808,14   
 

Çizelge 4.56 Bakteri ırklarının sodyum içeriği (ppm) ortalamalarına ait karşılaştırma 
testi sonuçları  

Uygulama/ 
Çeşit 

Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. 

Golden 
Delicious 

Ortalama

Kontrol 579 578 579 631 585 590 

A-18 579 587 611 644 579 599 

OSU-142 611 566 618 585 566 589 

OSU-7 618 598 618 598 644 615 

BA-8 605 605 585 585 572 590 

Ortalama 598 587 602 608 589 597 

 

Çeşit ve bakteri uygulamalarına göre değişmekle birlikte sodyum içeriğinin 566-644 

ppm değerleri arasında değiştiği belirlenmiştir. Starkrimson Delicious çeşidinde 

kontrole göre (579ppm) tüm bakteri uygulamaları sodyum içeriğinde artış 
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sağlamışlardır. OSU-7 uygulaması Starkspur Golden Delicious çeşisinde azalışa, diğer 

uygulamalar ise artışa neden olmuşlardır (Çizelge 4.56). 

4.5.7 Demir İçeriği 

Yapılan istatistiki değelendirmeler sonucunda demir içeriği açısından elma çeşitleri 

arasındaki farkın, bakteri uygulamaları etkisinin ve çeşit x uygulama interaksiyonunun 

çok önemli (P<0,01) olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.57). 

Çizelge 4.57 Bakteri ırklarının demir içeriği üzerine etkisine ait varyans analizi 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 4 1077,12 58,09 0,000** 
Uygulama 4 155,07 8,36 0,000** 
Çeşit x Uygulama 16 301,09 16,24 0,000** 
Hata 25 18,54   

(**) P<0,01.  

Demir içeriği bakımından yapılan çoklu ortalamalar testi sonuçlarına göre ortalama 

değerlere göre Starking Delicious’un (17,7 ppm) en düşük, Golden Delicious’un (45,6 

ppm) en yüksek demir içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir. Bakteri uygulamalarından 

OSU-142 (32,7 ppm) uygulamasının kontrol (27,9 ppm) ve diğer bakteri 

uygulamalarına göre demir içeriğini arttırdığı saptanmıştır. Demir içeriği bakımından 

Starking Delicious çeşidine OSU-7 uygulamasında 7,5 ppm ile en düşük ve Golden 

Delicious çeşidine A-18 uygulamasında 63,0 ppm ile en yüksek değerler belirlenmiştir. 

Bakteri uygulamalarının etkinliği çeşitlere göre farklılık göstermiştir. Örneğin Starking 

Delicious çeşidinde kontrol (19,5ppm) ile karşılaştırıldığında OSU-142 (30,0ppm) 

demir içeriğini önemli derecede artırırken, OSU-7 (7,5ppm) ve BA-8 (12,0ppm) 

azaltmış, A-18 uygulaması ise herhangi bir etki göstermemiştir  (Çizelge 4.58). 
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Çizelge 4.58 Bakteri ırklarının demir içeriği (ppm) üzerine etkisine ait çoklu 
karşılaştırma testi sonuçları  
Uygulama/ 
Çeşit 

Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. 

Golden 
Delicious Ortalama

Kontrol 19,5 19,5 24,0 40,5 36,0 27,9b 

A-18 19,5 18,0 45,0 10,5 63,0 31,2ab 

OSU-142 30,0 24,0 18,0 42,0 49,5 32,7a 

OSU-7 7,5 30,0 13,5 15,0 46,5 22,5c 

BA-8 12,0 34,5 40,5 18,0 33,0 27,6b 

Ortalama 17,70c 25,20b 28,20b 25,20b 45,60a 28,38 
* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  

4.5.8 Mangan İçeriği 

Mangan içeriği bakımından elde edilen değerlerin istatistiki analizi neticesinde çeşitler 

arasındaki farkın ve çeşit x uygulama interaksiyonunun çok önemli (P<0,01) ve bakteri 

uygulamalarının etkisinin önemsiz olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.59). 

Çizelge 4.59 Bakteri ırklarının mangan içeriği üzerine etkisine ait varyans analizi 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 4 1577,36 61,29 0,000** 
Uygulama 4 43,39 1,69 0,185 
Çeşit x Uygulama 16 125,19 4,86 0,000** 
Hata 25 25,74   

(**) P<0,01.   

Starking Delicious (25,5 ppm) ve Granny Smith (26,3 ppm) en düşük, Starkspur Golden 

Delicious (54,7 ppm) çeşidinin en yüksek mangan içeriğine sahip olduğu saptanmıştır. 

Bakteri uygulamarının etkilerinin her bir elma çeşidinde farklılık göstermesi çeşit x 

uygulama interaksiyonunun çok önemli olmasına neden olmuştur. Starking Delicious ve 

Granny Smith çeşitlerinde kontrol uygulamaları ile karşılaştırıldığında yapılan tüm 

uygulamaların mangn içeriğinde azalmaya, Starkrimson Delicious çeşidinde ise artışa 

neden oldukları belirlenmiştir. Golden Delicious elma çeşidinde A-18 ve OSU-7 bakteri 
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uygulamaları kontrole göre mangan içeriğini artırırken, OSU-142 uygulaması azalmaya 

neden olmuştur (Çizelge 4.60). 

Çizelge 4.60 Bakteri ırklarının mangan içeriği (ppm) üzerine etkisine ait çoklu 
karşılaştırma testi sonuçları  

Uygulama/ 
Çeşit 

Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. 

Golden 
Delicious 

Ortalama

Kontrol 31,5 29,6 31,5 61,1 38,9 38,5 

A-18 27,8 24,1 33,3 44,4 44,4 34,8 

OSU-142 27,8 25,9 51,8 61,1 29,6 39,2 

OSU-7 24,1 27,8 51,8 55,5 42,6 40,3 

BA-8 16,7 24,1 59,2 54,7 38,9 38,1 

Ortalama 25,53d 26,27d 45,51b 54,76a 38,85c 38,18 

* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  

4.5.9 Çinko İçeriği 

Yapılan varyans analizi sonucuna göre çeşitler arasındaki farkın, bakteri uygulamaları 

etkisinin ve çeşit x uygulama interaksiyonunun çok önemli (P<0,01) olduğu 

belirlenmiştir (Çizelge 4.61). 

Çizelge 4.61 Bakteri ırklarının çinko içeriği üzerine etkisine ait varyans analizi 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 4 184,98 54,89 0,000** 
Uygulama 4 64,57 19,16 0,000** 
Çeşit x Uygulama 16 37,35 11,08 0,000** 
Hata 25 3,37   

(**) P<0,01.  

Çinko içeriği bakımından ortalama değerlerine göre Golden Delicious (5,9 ppm) en 

düşük, Starkspur Golden Delicious (17,2 ppm) en yüksek içeriğe sahip olurken, bakteri 

uygulamalarından A-18 (17,2ppm) uygulamasının kontrol (12,9 ppm) ve diğer bakteri 

uygulamalarına göre yapraktaki çinko içeriğinde daha fazla artış sağladığı tespit 

edilmiştir. Bakteri uygulamalarının etkinliği çeşitlere göre farklılık göstermesi çeşit x 
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uygulama interaksiyonunun çok önemli olmasına neden olmuştur. Örneğin Golden 

Delicious çeşidinde kontrole göre tüm bakteri uygulamaları çinko içeriğinde azalmaya 

neden olmuştur. Starking Delicious çeşidinde kontrol (9,0ppm) ile karşılaştırıldığında 

OSU-142 (8,6ppm) azalmaya ve diğer uygulamalar ise artışa neden olmuşlardır. OSU-7 

uygulaması Starking Delicious ve Starkspur Golden Delicious elma çeşitlerinde kontrol 

uygulamalarına göre artış, diğer çeşitlerde ise azalma yönünde etki göstermiştir (Çizelge 

4.62).  

Çizelge 4.62 Bakteri ırklarının çinko içeriği (ppm) üzerine etkisine ait çoklu 
karşılaştırma testi sonuçları  

Uygulama/ 
Çeşit 

Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del.

Golden 
Delicious Ortalama

Kontrol 9,0 13,5 13,5 18,0 9,5 12,7b 

A-18 17,2 25,2 13,5 26,6 3,6 17,2a 

OSU-142 8,6 13,1 16,2 13,5 5,9 11,4bc 

OSU-7 13,1 5,4 12,6 17,1 5,4 10,7c 

BA-8 13,5 17,6 14,4 10,8 4,9 12,2bc 

Ortalama 12,2c 14,9b 14,0b 17,2a 5,9d 12,9 
* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  

4.5.10 Bakır İçeriği 

Bakır içeriği açısından yapılan istatistiki analizler sonucunda çeşitler arasındaki farkın, 

çeşit x uygulama interaksiyonunun çok önemli (P<0,01) ve bakteri uygulamalarının 

etkisinin önemsiz olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.63). 

Çizelge 4.63 Bakteri ırklarının bakır içeriği üzerine etkisine ait varyans analizi 

Varyans Kaynakları SD KO F P 
Çeşit 4 18,32 8,48 0,000** 
Uygulama 4 0,92 0,43 0,788 
Çeşit x Uygulama 16 7,12 3,29 0,004** 
Hata 25 2,16   

(**) P<0,01.  
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Yapılan çalışmada ortalama değerlere göre bakır içeriğinin Granny Smith (3,2 ppm) 

çeşidinde en düşük, Golden Delicious (6,8 ppm) çeşidinde en yüksek oranda bulunduğu 

belirlenmiştir (Çizelge 4.6). Çeşit x uygulama interaksiyonunda BA-8 uygulamasında (2 

ppm) en düşük, yine Starking Delicious çeşidine uygulanan OSU-7 uygulamasında (9 

ppm) ise en yüksek değerler belirlenmiştir. Bakır içeriği bakımından incelenen yaprak 

örneklerinin elma çeşitleri ile bakteri uygulamalarının interaksiyonunda çeşitlerdeki 

farklılığın daha etkili olduğu belirtilebilir (Çizelge 4.64).  

Çizelge 4.64 Bakteri ırklarının bakır içeriği (ppm) üzerine etkisine ait çoklu 
karşılaştırma testi sonuçları  

Uygulama/ 
Çeşit 

Starking 
Delicious 

Granny 
Smith 

Starkrimson 
Delicious 

Starkspur 
Golden Del. 

Golden 
Delicious Ortalama

Kontrol 7 3 7 7 5 5,8 

A-18 6 3 5 4 8 5,2 

OSU-142 4 2 5 7 8 5,2 

OSU-7 9 3 6 3 6 5,4 

BA-8 2 5 7 4 7 5,0 

Ortalama 5,6ab 3,2c 6ab 5b 6,8a 5,3 
* Tabloda aynı harflerle gösterilen değerler istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır.  
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

5.1 Meyve Tutum Oranları İle İlgili Özellikler 

Meyve tür ve çeşitlerine göre çiçeklenme zamanları değişiklik göstermekte ve açan 

çiçeklerin hepsinin meyve bağlamadığı, büyük bir oranının döküldüğü bilinmektedir. 

Meyvelerdeki dökümler genellikle birkaç dönemde meydana gelmektedir. Bu dönemler 

çiçek dökümü, küçük meyve dökümü, haziran dökümü ve hasat önü meyve dökümü 

şeklinde gruplandırılmaktadır. Çiçek ve meyve dökümleri döllenme eksikliği, beslenme 

noksanlığı ve genetik faktörlerden dolayı meydana gelebilmektedir (Ülkümen 1973; 

Özbek 1978; Eti 1991). Çiçek ve meyve dökümlerinden sonra kalan meyve sayısı verim 

durumunu belirlemede kullanılmaktadır. Meyve ağaçlarında açan çiçeklerin tamamı 

yada büyük bir kısmının meyve bağlaması da istenmez, çünkü bu durum meyve 

kalitesinin düşmesine ve meyve veren ağacın zayıf kalmasına neden olur. Çeşitli 

çevresel ve genetik faktörlerden dolayı beklenenden çok fazla çiçek ve meyve 

dökümleri oluşabilmektedir. Meyve tutum oranının arzulanan seviyenin altına 

düşmemesi ve daha yüksek olması için gübre, hormon, bakteri uygulamaları, bal arısı 

populasyonunu arttırma gibi kültürel uygulamalar yapılmaktadır (Akgül 2003; Ngugi et 

al. 2005). 

Ön deneme amacı ile 2004 yılında çiçeklenme döneminde elmalarda yapılan bakteri 

uygulamalarında meyve tutum oranlarında artışların olduğu gözlenmiştir. 2005 yılında 

çiçeklenme döneminin yağışlı ve kısa sürmesi meyve tutum oranını arttırmak için girdi 

kullanımını gerekli hale getirmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü dönemde Erzurum 

şartlarında uzun yıllar iklim verileri ortalamaları ile karşılaştırıldığında yağış ve nisbi 

nemin çok daha yüksek olduğu ve tam çiçeklenme döneminde yoğun yağış nedeniyle 

çiçeklenme periyodu kısa sürede sona ermiştir (Çizelge 3.2). İstatistiki değerlendirme 

açısından bakteri uygulamalarının meyve tutum oranına etkisinin önemli olmadığı 

belirlenirken, elma çeşitlerinin uygulamalara çok önemli oranda farklı reaksiyon 

gösterdikleri belirlenmiştir. Nitekim, Starkspur Golden Delicious çeşidine OSU-7 

uygulamasında Haziran dökümünden sonraki meyve tutum oranının % 18 olduğu ve bu 
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değerin genel ortalamaya göre (%7,4) çok yüksek olduğu tespit edilmiştir. Elma 

çeşitleri ve bakteri uygulamalarına göre değişmekle beraber Haziran dökümünden 

sonraki ortalama meyve tutum oranı %4 ile %12 arasında değiştiği belirlenmiştir 

(Çizelge 4.2). Meyve tutum oranında bakteri uygulamalarının dönemlere ve çeşitlere 

göre değişmekle bereber meyve tutum oranında artış ve azalışlara neden olmduğu 

belirlenmiştir. Uygulamaların meyve tutum oranında azalışa neden olmasının nedeni 

tam çiçeklenme öncesi ve tam çiçeklenme döneminde iki kez yapılan uygulamanın 

oksin sentezindeki artışa bağlı olarak yüksek dozun bazı çeşitlerde seyreltme etkisi 

gösterdiği düşünülmüştür Erzincan’da 9 elma çeşidi üzerinde yürütülen çalışmada 

Haziran dökümünden sonraki meyve tutum oranlarının %11,0 ile %20,4 arasında 

değiştiği tespit edilmiştir (Güleryüz 1977). Konya’da yürütülen kontrollü melezleme 

çalışmasında elma çeşit kombinasyonlarına göre değişmekle beraber meyve tutum 

oranının %12,56 ile %79,61 arasında değiştiği rapor edilmiştir (Akçay ve Hamarat 

1997). Erzurum şartlarında yürütülen bu çalışmada belirlenen meyve tutum oranlarının, 

Erzincan ve Konya şartlarında yürütülen araştırma bulgularından çok düşük olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu durum, ekolojik farklık, tozlanmanın kontrollü yapılması ve 

araştırmada kullanılan çeşitlerin farklılığından kaynaklanabilir.  

5.2 Meyve Özellikleri 

Bitkisel üretimde genetik özelliklerin ortaya çıkabilmesi için ekolojik şartların uygun 

olması gerekir. Ekolojik şartların farklılığı meyvelerin pomolojik özelliklerinde 

değişikliklere sebep olmaktadır. Genel olarak meyvelerin yetiştirildiği bölgenin rakımı, 

yöney, vejetasyon periyodu uzunluğu, sıcaklık toplamı, tam çiçekten hasada kadar 

geçen süre ve yetiştirme teknikleri meyve özellikleri üzerine etki etmektedir. Yüksek 

rakımlarda ve yaylalarda yetişen meyveler ovalarda yetiştirilenlerden daha dayanıklı 

olurlar. Sıcak bölgelerde yetiştirilen elmalar serin bölgelerde yetiştirilenlere göre daha 

iri ve basık şekillidirler. Kurak bölgelerde su azlığı nedeniyle hücreler gelişememekte 

ve sonuçta meyveler daha küçük ve sert olmaktadır (Karaçalı 1993; Westwood 1993). 



 

72

2005 yılında yürütülen bu çalışmada, değişik bakteri uygulamalarının elmalarda meyve 

ağırlığına, meyve eni ve boyuna etkisinin önemli olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 4.3; 

4.5; 4.7). Ngugi et al. (2005) bazı bakteri uygulamalarının Yabanmersininde meyve 

ağırlığını değiştirmediğini ifade etmişlerdir. Elma çeşitleri ve bakteri uygulamalarına 

göre değişmekle beraber ortalama meyve ağırlığı 97,51-158,14 gr (Çizelge 4.4), meyve 

boyu 51,49-65,84 mm (Çizelge 4.6) ve meyve eni değerlerinin 61,10-72,76 mm 

(Çizelge 4.8) arasında değiştiği belirlenmiştir. Elmaların meyve özelliklerinin 

incelendiği bazı çalışmalarda araştırma yerlerinin ve çeşitlerin farklılığına göre değişik 

sonuçlar elde edilmiştir. Nitekim, Tokat’ta yetiştirilen elmaların ağırlığının 71,05 -

218,16 gr, meyve boyunun 45,36-72,13 mm, meyve eninin ise 56,6 -86,3 mm arasında 

değiştiği (Edizer ve Güneş, 1997); yine Adana’da 10 elma çeşidinde  yapılan çalışmada 

meyve ağırlığının 142,42-214,63 gr, meyve boyunun 61,0-75,3 mm ve meyve eni 

değerlerinin 63,3-74,3 mm arasında değiştiği (Küden vd 1997); Çoruh vadisinde 

yetiştirilen elmaların ağırlığının 85,2-152,2 gr, meyve boyunun 46,7-65,3 mm ve meyve 

eni değerlerinin 52,3-75,7 mm arasında değiştiği (Pırlak et al. 2003) tespit edilmiştir.  

Bakteri uygulamaları genel olarak meyve özgül ağırlığını önemli oranda azaltmıştır. 

Meyvelerin Kontrole (0,93 gr/ml) göre en fazla OSU-7 (0,87 gr/ml) bakteri 

uygulamasının azaltıcı etki yaptığı belirlenmiştir. Elma çeşitlerinden Starkspur Golden 

Delicious’un (0,94gr/ml) en yüksek, özgül ağırlık değerine sahip olduğu saptanmıştır 

(Çizelge 4.12). Meyvelerin özgül ağırlığı arttıkça meyve eti sertliği daha yüksek 

olmaktadır. Ancak bu durum üzerinde meyvelerin meyve iriliği ve çekirdek evi 

büyüklüğününde etki ettiği gözlenmiştir. Meyve çekirdek evindeki büyüme meyve 

hacminin yüksek olmasına ve bunun sonucu olarakta özgül ağırlığın düşük olmasına 

neden olmaktadır. 

Meyvedeki dolgun çekirdek sayısı üzerine bakteri uygulamalarının etkisinin önemli 

olduğu ve bu etki dolgun çekirdek sayısını azaltıcı yönde olmuştur. Nitekim, kontrolde 

8,13 adet olarak belirlenen dolgun çekirdek sayısı, A-18 ve BA-8 uygulamalarında 8,00 

adet, OSU-142 uygulamasında 6,75 adet ve OSU-7 uygulamasında 6,13 adet olarak 

bulunmuştur (Çizelge 4.22). Küden vd (1997) Adana’da elmada yaptıkları çalışmada 
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çeşitlere göre değişmekle birlikte meyvede çekirdek sayısının 5-9 adet arasında 

değiştiğini belirlemişlerdir. Meyvedeki dolgun çekirdek sayısı ile meyve iriliği arasında 

doğru bir orantı vardır. Dolgun çekirdek sayısında azalma olması iriliğin azalmasına 

neden olmaktadır. Meyvedeki çekirdekler oksinlerin sentezlendiği yerlerdir. Yaptığımız 

bakteri uygulamaların etkisi elma çeşitlerine göre farklılık göstermiştir. Herhangi bir 

bakteri uygulaması bir çeşitte dolgun çekirdek sayısında artış sağlarken bir diğerinde 

azalmaya neden olabilmektedir. Bu durum çeşitlerin uygulamalara farklı tepki 

göstermesinden kaynaklanabilmektedir. Ngugi et al. (2005) yaban mersini bitkisinde 

yaptıkları çalışmada Bacillus subtilis bakterilerini içeren biyofungusit uygulamasının 

meyvedeki tohum sayısını uygulama yapılmayan bitkilere göre azalttığını 

belirlemişledir. Bu anlamda bulgularımız arasında paralellik söz konusudur. 

Meyve sap çukuru derinliği üzerinde bakteri uygulamaları çok önemli etkiye sahip 

olmuştur. Kontrol (7,93 mm) ile karşılaştırıldığında tüm uygulamaların meyve sap 

çukuru derinliğini azaltıcı etki yaptığını ve OSU-142 uygulamasının en düşük (6,23 

mm) etkiye ve elma çeşitleri arasında Starkspur Golden Delicious (7,69 mm) en yüksek 

değere sahip olmuşlardır. 

Ağaç başına verim bakımından kontrol (8.99 kg/ağaç) ile karşılaştırıldığında tüm 

bakteri uygulamalarının ağaç başına verimde artışa neden olduğu ve uygulamalar 

arasında en fazla %19.5’lik artış oranı OSU-142 uygulamasında tespit edilmiştir. Aynı 

şekilde verim açısından elma çeşitleri arasında da önemli farklar belirlenmiştir. Çeşitler 

arasında Starkrimson Delicious 14.54 kg/ağaç ile en yüksek, Granny Smith çeşidi 5.17 

kg/ ağaç ile en düşük verime sahip olmuşlardır (Çizelge 4.24). Bu araştırmada test 

edilen bakterilerin ağaç başına verim bakımından çeşitlere bağlı olarak etki göstermesi, 

her çeşit için uygun olabilecek farklı bakteri türlerinin belirlenmesi için kapsamlı 

çalışmalara gerek olduğunu ortaya koymuştur. Yürüttüğümüz çalışmada meyve tutum 

oranı uygulamaların yapıldığı her bir ağaçta farklı yönlerde tesadüfi olarak belirlenen 

üçer dalda sayım yapılarak belirlenirken, ağaç başına verim hasat peryodunda tüm 

ağaçtaki meyveler toplanarak belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada kullanılan ağaç 

taclarındaki büyüklüğün, dal sayılarının ağaç başına verim değerlendirmesinin bazı 
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durumlarda meyve tutum oranı ile parallelik gösterememesine neden olabilmektedir. 

Bakterilerin oksin ve giberalin hormonları üretim kabiliyetleri, antimikrobiyal etkiye 

sahip olmalarının çalışma yapılan pek çok bitkide meyve tutumu ve veriminde artış 

sağladığı belirlenmiştir. Bakteri uygulamalarının verim üzerine etkisi üzerine pek çok 

çalışma yürütülmüştür. Nitekim; Esitken et al. (2003a) kayısıda bakteri uygulamasının 

%30-60 arasında verim artışı sağladığını; Khalid et al. (2003) PGPR uygulamasıyla 

buğdayda dane ve saman veriminde %16,1 ve %29’a kadar artışın elde edildiğini; Sahin 

et al. (2004) uygulamada kullandıkları tüm bakteri ırklarının arpanın dane verimini 

arttırdığını; Aslantaş et al.(2006) elmada yaptıkları çalışmada kontrol (0,152 kg/cm2) ile 

karşılaştırıldığında yapılan bakteri uygulamaları ile verim artışı sağlandığı ve BA-8 

bakteri uygulamasından en yüksek (0,361 kg/cm2) etkiye sahip olduğunu 

belirlemişlerdir. 

Meyve eti sertliğine açısından kontrol ile karşılaştırıldığında (4,46 kg/cm2), BA-8 

uygulamasının en yüksek (4,60 kg/cm2) ve A-18 uygulamasının en düşük (4,35 kg/cm2) 

meyve eti sertliği değerini oluşturduğu belirlenmiştir. Elma çeşitleri arasında 

Starkrimson Delicious en yüksek (4,58 kg/cm2 ) meyve eti sertliğine sahip olmuştur. 

Bakteri uygulamalarının meyve eti sertliği üzerindeki etkisi çeşitlere göre farklılık 

göstermiştir. Küden vd (1997) elma çeşitlerinde yaptıkları çalışmada meyve eti 

sertliğini 3,43-7,32 kg/cm2 arasında değiştiğini tespit etmişlerdir.  

Meyve özellikleri ile ilgili yaptığımız çalışmada ve mevcut literatürlerde yer alan 

çalışmalarda bazı parametreler bakımından benzer sonuçların olduğu ancak 

farklılıkların çalışmaların yürütüldüğü ekolojiler, yapılan uygulamalar ve kullanılan 

bitki tür ve çeşitlerden kaynaklanabileceğini söyleyebiliriz. 

5.3 Meyvedeki Kimyasal Özellikler 

Genel olarak yüksek yaz sıcaklığı ve iyi ışıklanma özellikle hasada yakın periyotta 

meyvelerde şeker ve asit miktarını arttırmaktadır. Rakım artışına göre düşen sıcaklık 

toplamı meyve kalitesini düşürmekte, gün uzunluğunun fazla olması ve etkili sıcaklık 
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toplamının yüksek olmasının şeker içeriğini artırdığı belirlenmiştir (Karaçalı 1993; 

Tonietto ve Carbonneau 2004). Yapılan çalışmalarda aynı ağaç üzerinde bile iyi ışık 

gören meyvelerin gölgede kalanlara göre %10-15 daha fazla SÇKM içeriğine sahip 

oldukları belirlenmiştir (Reuther 2004). 

Elmalarda SÇKM içeriğine bakteri uygulamaların etkisinin azaltıcı yönde çok önemli 

olduğu belirlenmiştir. Kontrol (%12,24) ile karşılaştırıldığında bakteri 

uygulamalarından OSU-142 uygulamasının (%11,60) SÇKM içeriğinde en fazla 

azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir. Oysa tarla bitkilerinden buğdayda (Ebrahim 

and Aly 2004), arpa ve şeker pancarında (Çakmakçı et al 2001) bakteri uygulamalarının 

kuru madde birikimini artırdığı belirtilmiştir. Elma çeşitlerinden Starkspur Golden 

Delicious’un %12,55 ile yüksek, Starkrimson Delicious’un %11,02 ile en düşük SÇKM 

oranına sahip olduğu bulunmuştur (Çizelge 4.28). Yaptığımız bakteri uygulamalarının 

bitkilerde çeşitlere ve uygulamaya göre değişen oranlarda verim artışı sağlamıştır. 

Verim artışına paralel olarak meyvelerde uygulamalrın kuru madde birikiminde 

azalmaya neden olabileceğini söyleyebilirz. Tokat ilinde elmada yapılan çalışmada 

SÇKM içeriğinin çeşitlere göre değişmekle birlikte % 10,1 ile %12,8 (Edizer ve Güneş, 

1997); Adana’da elma çeşitlerine göre değişmekle birlikte SÇKM’nin 12,0-16,1 (Küden 

vd 1997); Çoruh vadisinde yapılan çalışmada SÇKM içeriğinin %10,3-13,8 arasında 

değiştiğini belirlemişlerdir (Pırlak et al. 2003).  

Kontrol (%11,19) ile karşılaştırıldığında bakteri uygulamalarından BA-8 (%11,34) 

toplam şeker içeriğinde artış sağlarken diğer 3 bakteri uygulamasının azaltıcı etki 

yaptığı belirlenmiştir. Bakteri uygulamalarının kontrol (%7,46)‘e  indirgen şeker 

oranında azalmaya neden olduğu belirlenmiştir. Bakteri uygulamaları arasında OSU-7 

diğer üç bakteri uygulamasına göre en düşük (% 6,97) indirgen şeker oranının 

oluşmasını sağlamıştır. Granny Smith (%11,51) elma çeşidi en yüksek toplam şeker 

oranına, Starkspur Golden Delicious (%7,59) en yüksek indirgen şeker oranına sahip 

oldukları belirlenmiştir Bakteri uygulamalarının sürgün sayısı ve uzunluğundaki artış 

sağlaması ağaç tacında meyvelerin daha az ışık görmesine ve böylece kontrole göre 

daha düşük şeker içeriğine sahip olmalarına neden olabileceği düşünülebilir. (Çizelge 
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4.30). Pırlak et al (2003) Çoruh vadisinde elmalarda yaptıkları çalışmada toplam şeker 

içeriğinin %9,33-12,06 arasında ve indirgen şeker içeriğinin %6,31-8,96 değerleri 

arasında değiştiğini saptamışlardır. Sahin et al. (2004) yaptıkları bakteri 

uygulamalarının şeker pancarında şeker içeriğinde artış sağladığını; Çakmakçı et al. 

(2006) bakteri uygulamalarıyla şekerpancarında %9,8-14,7 arasında şeker veriminde 

artış elde edildiğini tespit etmişlerdir 

Çeşit ve uygulamalara göre değişmekle birlikte meyvelerde C vitamini içeriği 7,58-8,25 

mg/100ml arasında değiştiği belirlenmiştir (Çizelge 4.32). Çoruh vadisinde bazı elma 

genotipleri üzerinde yapılan çalışmada meyvede C vitamini içeriğinin 4,88-7,44 

mg/100ml arasında değiştiği saptanmıştır (Pırlak et al. 2003). Bitkilerin yetiştirildiği 

yerin deniz seviyesinden yüksekliği onların vitamin içeriklerini etkileyebilir. Genel 

olarak daha yüksek rakımlı yerlerde yetiştirilen bitkiler, daha düşük rakımlı yerlerde 

yetiştirilenlere göre daha fazla askorbik asit içerirler. Bu durum turunçgiller, elma, 

armut, kayısı, erik, kiraz, vişne ve kuşburnu gibi meyvelerle, domates ve karnabahar 

gibi sebzelerde ve orman ağaçlarının yapraklarında belirlenmiştir (Mozafar 1994). 

Meyve suyunda titre edilebilir asitlik oranı üzerinde uygulamaların etkisinin önemli ve 

çeşitler arasındaki farklılıkların çok önemli olduğu bulunmuştur. Kontrol (%0,79) ile 

karşılaştırıldığında bakteri uygulamalarının titre edilebilir asitlik oranında azalmaya 

neden olduğu ve OSU-7 (%0,71) uygulamasının diğer uygulamalara göre daha düşük 

bir değere sahip olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.34). Deniz seviyesinden yükseklere 

çıkıldıkça asit parçalanmalarından dolayı şeker/asit oranının arttığı ve meyvelerin daha 

tatlı olduğu ifade edilmiştir (Paydaş ve Kaşka, 1993). Çoruh vadisinde elmada yapılan 

çalışmada titre edilebilir asitlik içeriğinin %0,37-1,43 arasında değiştiği tespit edilmiştir 

(Pırlak et al. 2003) 

Meyve suyunda pH içeriğinde kontrol (3,78) ile karşılaştırıldığında bakteri 

uygulamaları ile birlikte meyve suyunda pH içeriğinde azalma olduğu, OSU-7 (3,67) 

uygulamasının en düşük pH değerininin oluşmasında etili olduğu saptanmıştır. 

Uygulamalar ve çeşitlere göre değişmekle birlikte, meyve suyundaki pH içeğininin 
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3,25-4,24 değerleri arasında değiştiği bulunmuştur (Çizelge 4.36). Konya’da elmada 

yapılan çalışmada pH değerinin 3,2-3,5 arasında değiştiği belirlenmiştir (Akçay ve 

Hamarat 1997).  

Bakteri uygulamalarının meyve kalite özellikleri üzerindeki etkisi elma çeşitlerine göre 

farklılık göstermiştir. Yaptığımız çalışmayla karşılaştırıldığında mevcut çalışma 

bulgularıyla aradaki farkın çeşitler, bölgeler arasındaki farklılık ve yapılan 

uygulamalardan kaynaklandığını söyleyebiliriz. 

5.4 Vejetatif Gelişme Özellikleri 

Bitkilerin vejetatif gelişimlerinde yıllık bakım işlerinin ve bitki gelişimini teşvik eden 

girdilerin kullanımı büyük öneme sahiptir. Ayrıca yetiştirilen yerin özellikleri de etkili 

olmaktadır. Rakım artışı ile birlikte artan ışık yoğunluğu, hemen hemen bitki türlerinin 

hepsinde sürgün gelişimini azaltmaktadır. Yüksek rakımdaki bitkiler genellikle daha 

kısa boylu, dalcık sayısı fazla, dalları yere daha yakın olmaktadır (Fischer 2000).  

Sürgün uzunluğu değerlendirmeleri sonucunda elma çeşitlerinden Starkspur Golden 

Delicious çeşidinin en yüksek (56,07cm) değere sahip olduğu saptanmıştır. Bakteri 

uygulamalarının kontrole (34,27cm) göre sürgün uzunluğunda nispetten artış sağladığı 

ve BA-8 (39,33cm) uygulamasının en yüksek değere sahip olduğu belirlenmiştir 

(Çizelge 4.38). Uygulamalarda kullanılan bakteri uygulamalarının sürgünlerde oksin ve 

sitokinin hormonlarının üretimini teşvik ederek bitkide vejetatif gelişmeyi artırma 

yönünde etki gösterebileceğini söyleyebiliriz. Kullanılan bakteri ırklarından BA-7 ve 

BA-8 ırkları sitokinin sentezinde önemli rol oynayarak hücre büyümesinde artışa bağlı 

olarak bitki gelişiminde olumlu etkiler gösterebilmektedirler. Bakteri uygulamalarının 

bitki gelişimine etkileri üzerinde belirlenmesi amacıyla farklı bitki tür ve çeşitlerinde 

birçok çalışma yürütülmüştür. Eşitken et al. (2003a) bakteri uygulamalarının kayısıda; 

Khalid et al. (2004) PGPR uygulamalarının buğdayda; Aslantas et al.(2006) bakteri 

uygulamalarının elmada sürgün uzunluğunu arttırdığını belirtmişlerdir. 
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Sürgün kalınlığı açısından kontrol (5,09 mm) ile karşılaştırıldığında OSU-7 (5,25mm) 

bakteri uygulamasının nispetten artışa neden olduğu belirlenmiştir. Elma çeşitleri 

arasındaki farkın çok önemli olduğu ve Granny Smith’in 5,81mm ile en yüksek sürgün 

kalınlık değerine sahip olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 4.40). Aslantas et al.(2006)’ın 

bazı elma çeşitlerinde yaptıkları çalışmada da benzer sonuçlar alınmıştır. 

Bakteri uygulamalarının sürgün sayısını önemli oranda etkilediği ve çeşitler arasındaki 

farkın çok önemli olduğu belirlenmiştir. Ortalama sürgün sayısının en yüksek Starkspur 

Golden Delicious (84,4 adet) çeşidinde olduğu saptanmıştır. Yapılan bakteri 

uygulamalarından BA-8 (52,4 adet)’in kontrol (44,6 adet)’e göre en yüksek sürgün 

sayısı oranını oluşturduğu tespit edilmiştir (Çizelge 4.42). Elma fidanlarının köklerinden 

yapılan bakteri uygulamaların da bitkilerin benzer şekilde sürgün sayılarında artışların 

olduğu Aslantas et al. (2006) tarafından ifade edilmiştir. 

Yaprak alanı açısından bakteri uygulamalarının, çeşitler arasındaki farkın çok önemli 

olduğu belirlenmiştir. Elma çeşitleri arasında Golden Delicious (17,89cm2)’in en yüksek 

yaprak alanına sahip olduğu saptanmıştır. Bakteri uygulamalarından OSU-142 (16,58 

cm²) en yüksek yaprak alanını oluşturduğu.ve kontrol (14,58 cm²)’e göre yaprak alanını 

arttırdığı belirlenmiştir (Çizelge 4.44). Benzer şekilde De Silva et al.(2000) 

yabanmersini bitkisinde; Sudhakar et al. (2000) dut bitkisinde; Aslantaş et al.(2003) 

elmada yaptıkları çalışmalarda da bakteri uygulamalarının yaprak alanını arttırdığını 

tespit etmişlerdir. 

5.5 Bitki Besin Elementlerinin Değişimi 

Bitki büyümesini düzenleyen bakteri ırkların biyolojik azot fiske edebilme, inorganik 

fosforun çözünürlüğünün arttırılması ve organik fosfor bileşiklerinin mineralizasyonu, 

siderophore üretimi yoluyla demir alınımın arttırılması ve diğer bazı iz elementlerin 

oranında artış sağlama yoluyla bitki gelişmesi üzerinde etki ettikleri bazı bitki tür ve 

çeşitlerinde yapılan çalışmalar ile belirlenmiştir (Eşitken et al.2003a; Çakmakçı 2006; 

Anonim 2006b; Aslantaş et al 2006). Çalışmada kullanılan bakteri uygulamalarının 
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bitki besin elementleri üzerindeki etkisi çeşitlere göre farklılık göstermiştir. Bu durum 

çeşitlerin bakterilerin etki mekanizmalarına farklı tepki göstermesine bağlanabilir. 

Özellikle BA-142 bakteri uygulamalarının azot fiksasyonunu arttırdığı ve bunun 

bitkilere topraktan daha fazla besin elementi alınımı sağladığı yapılan çalışmalarda 

belirlenmiştir. BA-7 ve BA-8 ile uygulama yapılan bitkilerde daha yüksek besin 

elementi içeriğinin oluşmasının nedeni bu bakteri ırklarının sitokinin üretebilme 

kabiliyetleri olabileceği belirtilmiştir. Sitokininler bitkilerde stomaların açılmasını 

uyararak topraktan daha fazla su ve besin elementi alınımını teşvik etmiş olabilir. 

Elma yapraklarında ortalama değerlere göre azot fosfor, mağnezyum, demir, mangan, 

çinko içerikleri üzerine bakteri uygulamalarının etkilerinin önemli olduğu (Çizelge 4.45; 

4.47; 4.51; 4.57; 4.59; 4.61), ancak potasyum, kalsiyum sodyum, ve bakır içeriği 

bakımından kontrole göre çok önemli etkiler oluşturmadığı belirlenmiştir (4.49; 4.53; 

4,55; 4.63). BA-8 uygulaması dışında diğer tüm bakteri uygulamalarının azot içeriğini 

düşürdüğü Golden Delicious çeşidinin en yüksek azot içeriğine sahip olduğu 

belirlenmiştir. Kontrol ile karşılaştırıldığında uygulamalardan A-18’in, elma 

çeşitlerinden Granny Smith’in en yüksek fosfor içeriğine sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Potasyum içeriği üzerine önemli oranda etki göstermemelerine rağmen, tüm 

bakteri uygulamalarının kontrole göre düşürücü etki yaptığı, elma çeşitleri arasında 

Golden Delicious çeşidinin en yüksek içeriğe sahip olduğu bulunmuştur. Yaprakta 

mağnezyum içeriğinin yapılan bakteri uygulamalarıyla önemli oranda etkilendiği OSU-

142 uygulamasının kontrol ve diğer bakteri uygulamalarına göre daha yüksek 

magnezyum oranına sahip olduğu ve çeşitlerden Golden Delicious’da en yüksek içerik 

saptanmıştır. Elma çeşitlerinde Golden Delicious en yüksek demir besin elementi 

içeriğine sahipken, bakteri uygulamalarından OSU-142’nin kontrol ve diğer tüm 

uygulamalara göre en yüksek içeriğin oluşmasını sağladığı belirlenmiştir. Çinko besin 

elementinin açısından A-18 bakteri uygulamasının, elma çeşitleri arasında Starkspur 

Golden Delicious’in en yüksek içeriğe sahip olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 

4.46;4.48;4.50;4.52;4.56;4.58;4.60;4.62). Büyümeyi teşvik eden bakteri 

uygulamalarının bitki besin elementleri üzerine etkisini belirlemek için; farklı bitkilerde 

değişik bakteri uygulamaları kullanılarak birçok çalışma yürütülmüştür. Nitekim, De 
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Silva et al. (2000) Yabanmersini bitkisinde bakteri uygulamaları ile P, Zn ve Cu 

içeriğinde; Esitken et al. (2003) Bacillus subtilis OSU-142 bakteri uygulamasının 

kayısıda N,P,K,Ca ve Mg içeriklerinin;, Egamberdiyeva and Höflich, (2003) kışlık 

buğdayda yapılan bakteri aşılamalarının N, P, K içeriklerinde; Wu et al. (2005) mısırda 

bakteri uygulamasının N, P ve K içeriğinde; Shirkot and Sharma  (2006) elmada 

Bacillus megaterium uygulamasının sürgünde N, P ve K içeriğinin artmasına neden 

olduğunu belirtmişlerdir.Yürüttüğümüz çalışmada bitki besin elementleri içeriklerinin 

elma çeşitlerine göre önemli farklılık gösterdiği ve kontrol uygulaması ile 

karşılaştırıldığında bakteri uygulamalarının bitki besin elementleri içeriği üzerine 

etkilerinin önemli olduğunu söyleyebiliriz.  

Erzurum’da 5 elma çeşidinde farklı bakteri ırklarının etkilerini incelemek için yürütülen 

bu çalışmada meyve tutumu üzerine istatistiki anlamda önemli bir etki göstermemesine 

rağmen, uygulamaların meyvelerin bazı kalite özelliklerinde, bitki gelişiminde ve bitki 

besin elementleri içeriklerinde olumlu etkiler göstermiştir. Bu durum dikkate 

alındığında bakteri uygulamalarının bitki büyümesini arttırmak amacıyla elmada 

biyogübre amaçlı kullanılma potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz Farklı 

bakterilerin aynı çeşitte farklı etki göstermesi ve ele alınan gelişim, verim ve kalite 

kriterleri üzerine bakteriyel etkinliğin çeşitlere bağlı olarak değişmesi gelecekte her 

elma çeşidi için uygun olabilecek bakteri suşlarının ortaya konulması çalışmalarına 

gerek olduğunu göstermiştir. Özellikle ağaç başına verim, sürgün sayısı, yaprak alanı ve 

kalite kriterleri bakımından hangi bakteri veya bakteri kombinasyonunun önemli 

olabileceği ayrıca yetiştiricilik amaçlarına yönelik olarak bitki gelişmesini teşvik eden 

bakterilerin kullanım olanaklarının kapsamlı araştırmalarla ortaya konulması 

çalışmalarına gereksinim vardır. 
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