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Mardin'Kızıltepe'Koşullarında'Farklı'Ekim'Zamanlarının'Mercimek'(Lens&
culinaris&Medic.)'Çeşitlerinde'Verim'Ve'Verim'Öğelerine'Etkisi'

Y.'Doğan1' ' ' 'Y.'Toğay2'' ' N.'Toğay2'

1!Mardin!Artuklu!Üniversitesi!Kızıltepe!Meslek!Yüksekokulu!47000,!Mardin!!

2!Yüzüncü!Yıl!Üniversitesi!Ziraat!Fakültesi!Tarla!Bitkileri!Bölümü!65080,!Van!!

!
Bu! çalışmanın!amacı!Mardin!Kızıltepe!koşullarında!mercimek! çeşitleri! için!uygun!ekim! zamanını!belirlemektir.! !Üç!
mercimek! çeşidi! (FıratP87,! Şakar! ve!Yerli! Kırmızı)! ! üç! farklı! ekim! zamanında! (10,! 25!Kasım!ve!10!Aralık)! ekilmiştir.!
Deneme! 2011P12! ve! 2012P13’de! Mardin! Artuklu! Üniversitesi! Kızıltepe! Meslek! Yüksekokulu! deneme! tarlalarında!
tesadüf! bloklarında! bölünmüş! parseller! deneme! desenine! göre! 3! tekrarlamalı! olarak! yürütülmüştür.! Çeşitler! ana!
parsellere,!uygulamalar!alt!parsellere!yerleştirilmiştir.!Üç!mercimek!çeşidinde!farklı!ekim!zamanlarının!bitki!boyu,!ilk!
bakla!yüksekliği,!bitkide!bakla!sayısı!ve!tane!sayısı,!baklada!tane!sayısı,!!bin!tane!ağırlığı,!birim!alan!tane!verimi,!hasat!
indeksi! ve!biyolojik! verime!etkisi! incelenmiştir.! İki! yıllık! sonuçlara!göre;! ! ekim!zamanlarının!mercimek! çeşitlerinde!
verim!ve!verim!öğelerine!etkisi!önemli!bulunmuştur.!En!yüksek!birim!alan!tane!verimi!2011P12!ve!2012P13!yıllarında!
sırasıyla!237.48!kg/da!ve!210.34!kg/da!ile!Şakar!çeşidinden!alınırken,!en!düşük!birim!alan!tane!verimi!164.07!kg/da!
ve! 148.22! kg/da! ile! Yerli! Kırmızı! çeşidinden! alınmıştır.! Mardin! koşullarında! en! uygun! ekim! zamanının! 25! Kasım!
olduğu!belirlenmiştir.!!

Anahtar'kelimeler:!Mercimek,!ekim!zamanı,!verim!ve!verim!komponentleri!

!

Effect'Of'Different'Sowing'Time'On'Yield'And'Yield'Components'of'Lentil'(Lens&
culinaris'Medic.)'Varieties'in'Mardin'Kızıltepe'Conditions'

The!aim!of!this!work!is!to!determine!the!most!suitable!sowing!date!for!lentil!in!Mardin!Kızıltepe!conditions.!Three!
cultivars!of!lentil!(FıratP87,!Şakar!andYerli!Kırmızı)!were!sown!at!three!different!sowing!dates!(November!10,!25!and!
10!December).! The! trial!was! conducted! in! the! experimental! fields! of! Kiziltepe! Vocational! High! School! of!Mardin!
Artuklu!University! by! using! split! plots! in! randomized! factorial! blocks! design!with! the! three! replicates! in! years! of!
2011P12!and!2012P13.!Experiment!was!established!as!main!plots!and!sowing!times!treatments!as!split!plots.!Effects!
of!sowing!dates!on!plant!height,!first!pod!height,!numbers!of!pod!per!plant!and!numbers!of!seed!per!plant,!numbers!
of! seed! per! pod,! 1000! grain! weight,! grain! yield,! harvest! index! and! biological! yield! were! investigated! for! three!
cultivars.!According!to!the!two!years!results;!effects!of!varieties!and!sowing!time!on!the!yield!and!yield!components!
of! lentil!were!obtained! significantly.!While! the!highest! grain! yield!per! area!was!obtained!at! the! Şakar! cultivar! as!
237.48kg/da!and!210.34!kg/da,!the!lowest!grain!yield!per!area!was!obtained!at!the!Yerli!Kirmizi!cultivar!as!164.07!
kg/da! and! 148.22! kg/da! in! years! of! 2011P12! and! 2012P13! respectively.! The! most! suitable! sowing! time! was!
determined!with!November!25!in!Mardin!conditions.'

Key'words:'Lentil,!sowing!time,!yield!and!yield!components!

Giriş'

Tüm! dünya! ülkelerinde! beslenme,! önemli! bir!
sorun! olarak! karşımıza! çıkmaktadır.! Bu! önemli!
sorunu! oluşturan! çeşitli! nedenler! vardır.! Dünya!
nüfusunun! her! geçen! gün! artan! bir! seyir!
göstermesi,! üretim! kaynaklarının! sınırlı! olması,!
çevre! şartları! ve! ekonomik! nedenler,! özellikle!
gelişmekte! olan! ülkelerde! açlık! ve! beslenme!
sorununu! ortaya! çıkarmaktadır.! Beslenme!
yönünden! oluşacak! sorunların! çözümü,! besin!
kaynaklarını!ve!özellikle!de!enerji,!protein,!vitamin!
ve! mineral! yönünden! zengin! olan! besinlerin!
üretim! ve! tüketiminin! yaygınlaşmasına! özen!
gösterilmesi! ile! mümkündür.! Ayrıca! tarımsal!

üretimde! birim! alandaki! verim! ve! ürün! kalitesini!
arttırmaya!yönelik!çalışmaların!önemi!büyüktür.!!

Bazı! mercimek! çeşitleri! kurağa! ve! soğuğa!
dayanaklı! olduklarından! ülkemizin! kışı! sert! geçen!
bölgelerinde! bile! kışlık! olarak! yetiştirilmekte!
(Çiftçi,! 1996)! ve!nadas!alanlarının!daraltılmasında!
önemli! rol! oynamaktadır! (Güngör,! 1991).!
Mercimek,! yüksek! oranda! protein! içeriğine! sahip!
olduğu!gibi!A,!B!ve!D!vitaminlerince!de!zengin!bir!
yemeklik! tane! baklagil! bitkisidir! (Adams! ve! ark.!
1985,! Şehirali,! 1988).! Bu! sebeple! özellikle! geri!
kalmış! ve! gelişmekte! olan! ülkelerde,! insanların!
protein!ihtiyaçlarını!karşılamada!mercimek!önemli!
bir! kaynaktır.! Mercimek,! insan! beslenmesinde!
kullanılması! yanında! sapları! da! hayvan!
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beslenmesinde! kullanılmaktadır.! Bir! ton! baklagil!
sapında! 137.4! kg! protein! bulunmasına! karşın,! bir!
ton! tahıl! sapında! 70.5! kg! protein! bulunmaktadır.!
Mercimeğin! ülkemizdeki! ekim! alanı! 214.787! ha,!
üretimi!410.000! ton,!Mardin! ilinde! ise!35.077!ha,!
üretim! 65.613! tondur.! Ülkemizde! üretilen!
mercimek!verimi!193!kg/da!olup,!Mardin!ortalama!
verimine!(195!kg/da)!yakındır!(TUİK!2012).'

Mercimeğin! optimum! ekim! zamanı! yöreden!
yöreye! değiştiği! gibi! aynı! yöre! içinde! farklı!
koşullara! ve! çeşitlere! göre! de! değişiklik!
göstermektedir.!Kışlık!ekime!uygun!olan!yörelerde!
(Güney!Doğu!Anadolu!ve!Geçit!bölgelerimizde)!en!
uygun! ekim! zamanı! ekim! ayı! ortası! ile! kasım! ayı!
ortası! arasındaki! dönemdir.! Ekimin! bu!
bölgelerimizde! daha! fazla! geciktirilmesi! verimde!
düşmelere! neden! olmaktadır.! İnsan! ve! hayvan!
beslenmesinde! önemli! bir! bitki! olması,! aynı!
zamanda! toprak! verimliliği! üzerindeki! olumlu!
etkisi! ve! ekonomik! getirisinin! yüksek! olması!
nedeniyle! mercimek! tarımsal! açıdan! üzerinde!
önemle! durulması! gereken! bir! bitkidir.! Yapılacak!
ıslah! çalışmaları! ile! daha! verimli! ve! daha! kaliteli!
çeşitlerin! geliştirilmesi! birim! alandan! alınacak!
kaliteli!ürünün!artmasını! sağlayacaktır.!Bu! sayede!
ülkemizin! gelecekte! mercimek! potansiyelini!
arttırmak! açısından! önemli! bir! adım! atılmış! olur.!
Geçmiş! yıllarda! yürütülen! bazı! projeler! sayesinde!
yemeklik! tane! baklagillerin! ekim! ve! üretim!
miktarında! artış! sağlanmış,! ancak! birim! alandan!
alınan! ürün! miktarında! istenen! seviyeye!
ulaşılamamıştır.! Bunun! en! önemli! nedeni! yapılan!
bilimsel! çalışmaların! yetersizliğidir.! Mardin!
bölgesinde! her! geçen! gün!mercimek! yetiştiriciliği!
azalmaktadır.!Bunun!en!büyük!nedenlerinden!biri,!
birim! alan! tane! veriminin! düşük! olmasıdır.!
Böylelikle! üretici! farklı! ürünlere! yönelmektedir.!!
Bölgede! tekrar! mercimek! yetiştiriciliğini!
arttırabilmek! için! yüksek! verimli! çeşit! ıslahı! ve!
diğer! yetiştirme! yöntemleri! yanında! en! uygun!
ekim! zamanının! tespiti! de! önem! kazanmaktadır.!
Bu! çalışmada! bazı! farklı! mercimek! çeşitlerinin,!
Mardin! Kızıltepe! ekolojik! koşullarında! en! uygun!
ekim!zamanlarının!belirlenmesi!amaçlanmıştır.!

Materyal've'Yöntem''

Bu! çalışma,! 2011P2012! ve! 2012P2013! yıllarında!
olmak! üzere! iki! yıl! süreyle! Mardin! Artuklu!
Üniversitesi! Kızıltepe! MYO! deneme! alanlarında!
yürütülmüştür.! Deneme! Tesadüf! Bloklarında!
Bölünmüş! Parseller! Deneme! Desenine! göre! üç!

tekrarlamalı! olarak! yürütülmüştür.! Çeşitler! ana!
parsellere,! uygulamalar! alt! parsellere!
yerleştirilmiştir.!Denemede!FıratP87,!Şakar!ve!Yerli!
Kırmızı! mercimek! çeşitleri! kullanılmıştır.! FıratP87!
Güneydoğu!Anadolu!Tarımsal!Araştırma'Enstitüsü!
tarafından! ıslah! edilmiş! olup! kışlık! ve! soğuğa!
dayanıklıdır.! Tane! kabuğu! rengi! pembe! ve! üzeri!
siyah! noktalı,! kotiledon! rengi! kırmızı! ve! bin! tane!
ağırlığı! 35P40! g’dır.! Yerli! Kırmızı! Güney! Doğu!
Tarımsal! Araştırma' Enstitüsü! tarafından! ıslah!
edilen! kışlık,! orta! erkenci,! soğuğa! ve! kurağa!
dayanıklı,! tane! kabuğu! rengi! et! rengi,! kotiledon!
rengi! kırmızı! ve! bin! tane! ağırlığı! 33g’dır.! Şakar!
çeşidi! ise! Dicle! Üniversitesi! Ziraat! Fakültesi!
tarafından!ıslah!edilerek!2005!yılında!tescil!edilmiş!
bir! çeşittir.! Sap!25P45! cm! yarı! diktir,!
kahverengi!turuncu! tane! rengi! olup! 1000! tane!
ağılığı! 39P41! gramdır.! Solgunluk! hastalığına!
dayanıklı! olup,! Bruchus’a! dayanması! orta!
seviyededir.!

Deneme,! kuru! tarım! koşullarında! kışlık! olarak!
yürütülmüştür.!Denemede!tüm!çeşitler!20!cm!sıra!
aralığında! ekilmiş! ve! tüm! çeşitlerde! ekim! normu!
metrekarede! 250! tohum! olarak! belirlenmiştir!
(Şehirali,! 1988).! ! Bütün! çeşitler! 5! m! x! 1! m! =! 5!
m2’lik!parsellere!ekilmiştir.!Hasatta! ise,! yanlardan!
birer! sıra! başlardan! ise! 0.5! m! kenar! tesiri! olarak!
atıldıktan! sonra! bütün! işlemler! 4! m! x! 0.6! =! 2.4!
m2’lik! alan! üzerinde! yapılmıştır.! Denemede,!
parseller! arasında! 1! m,! bloklar! arasında! ise! 2! m!
boşluk! bırakılmıştır.! Tüm! parsellere! eşit! şekilde!
ekimle!birlikte!14! kg/da!DAP! (Diamonyumfosfat! )!
gübresi! uygulamıştır! (Şehirali,! ! 1988).! Ekim! iki!
hafta! aralıklarla! 10! Kasım,! 25! Kasım! ve! 10!
Aralık! 2011! ve! 2012! tarihlerinde! markörle!
açılan! çizilere! elle! yapılmıştır.! ! Deneme!
boyunca!her!iki!yılda!da!otlandıkça!elle!yabancı!ot!
mücadelesi! yapılmıştır.! Hasat,! bitkilerin! sarardığı!
ancak! henüz! kurumadığı! dönemde! ilk! yılda! 25!
Mayıs!2012,!ikinci!yılda!28!Mayıs!2013!tarihlerinde!
elle! yapılmıştır.! Hasatta! her! parselde! yanlardan!
birer!sıra!ve!parsel!baslarından!50’şer!cm’lik!kısım!
kenar! tesiri! olarak! bırakılmış,! değerlendirmeler!
kalan! alan! üzerinden! yapılmıştır! (Ceylan! ve!
Sepetoğlu,! 1977).! Hasat! edilen! bitkiler! uygun! bir!
yerde! harman! olgunluğuna! gelinceye! kadar!
kurutulduktan!sonra!elle!harmanlanmıştır.!

Denemenin! yürütüldüğü! dönemi! kapsayan! aylara!
ait! iklim! verileri! ile! uzun! yıllar! ortalaması! Çizelge!
1’de!verilmiştir.!

!
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Çizelge!1.!Çizelge!1P!Deneme!alanının!iklim!verileri!(Anonim,!2013!)!!

Table!1P!Climatic!data!of!the!experimental!region!(Anonymous,!2013)!

!!Aylar!
Sıcaklık!(°C)! Yağış!(mm)! Nispi!Nem!(%)!

2011P12! 2012P13! UYO! 2011P12! 2012P13! UYO! 2011P12! 2012P13! UYO!
Ekim! 17.1! 19.0! 18.3! 15.6! 65.4! 36.2! 36.6! 44.6! 46!
Kasım! 6.7! 13.0! 10.7! 51.7! 93.1! 69.7! 50.1! 52.1! 57!
Aralık! 5.8! 5.2! 5.3! 37.5! 192.5! 106.9! 48.6! 66.4! 67!
Ocak! 3.8! 4.9! 3.0! 130.1! 152.7! 112.3! 77.5! 68.0! 70!
Şubat! 2.7! 6.6! 4.0! 101.2! 105.4! 108.2! 59.0! 71.0! 66!
Mart! 6.1! 9.1! 8.0! 77.8! 53.7! 96.8! 64.9! 52.1! 61!
Nisan! 17.5! 15.2! 13.4! 35.3! 62.3! 83.6! 49.4! 46.0! 56!
Mayıs! 20.3! 19.5! 19.6! 44.7! 154.4! 40.4! 30.4! 43.0! 45!
Toplam! ! ! ! 493.9! 879.5! 662.7! ! ! !
Ortalama! 10.0! 11.5! 10.3! ! ! ! 52.1! 55.6! 58.5!
!!UYO:!Uzun!yıllar!ortalaması!!
!!LTA!=!LongPterm!average!

2011P2012! ve! 2012P! 2013! dönemine! ait! aylık!
toplam! yağış! ve! aylık! ortalama! sıcaklık! değerleri!
Çizelge! 1’de! verilmiştir.! Birinci! yıl! yıllık! toplam!
yağış!miktarı!493.9!mm!ikinci!yıl!da!ise!879.5!mm,!
olarak! gerçekleşmiştir.! Uzun! yıllar! ortalama!
değerleri! incelendiğinde! (662.7! mm)! ilk! yılda!
düşen!toplam!yağış!miktarı!uzun!yıllar!ortalamasın!
göre!daha!az! iken,! ikinci!yılda!düşen!toplam!yağış!
miktarı! uzun! yıllar! ortalamasından! yüksektir.! Her!
iki! deneme! yılında! hem! ortalama! oransal! nemin!
hem!de!sıcaklığın!uzun!yıllar!ortalama!değerlerine!
yakın!olduğu!görülmektedir!(Anonim,!2013).!

Denemenin! kurulduğu! topraklar;! alüviyal! ana!
materyalli,! düz! ve! düze! yakın! derin! topraklardır.!
Tipik!kırmızı!renkli,!killi! tekstürlüdür.!Tuz! içeriği!%!
0.059,! pH’sı! 7.59,! kireç! oranı! %! 29.6,! organik!
madde! içeriği! %! 1.69,! fosfor! (57.8! ppm)! ve!
potasyum!(1.66!me/100!g)!olarak!ölçülmüştür.!

Çalışmada! incelenen! verim! ve! bazı! verim!
öğelerinden! bitki! boyu,! ilk! bakla! yüksekliği! bakla!
sayısı! ve! tane! sayısı! her! parselden! rasgele! alınan!
10! bitkideki! ölçüm! ve! tartımlardan;! tane! verimi!
hasattan! sonra! her! parselden! elde! edilen! taneler!
tartılarak! kg/da! cinsinden! hesaplanmıştır.! Hasat!
indeksi! tane!verimi,!biyolojik!verime!bölündükten!
sonra! elde! edilen! sonuç! 100! ile! çarpılarak!
bulunmuştur.! Bin! tane! ağırlığı! her! parselden!elde!
edilen! tanelerden! 4! er! parti! halinde! 100! adet!
sayılmış! ve! 0.01! g! duyarlı! hassas! terazide!
tartılmıştır.! Daha! sonra! ortalamaları! 10! ile!
çarpılarak! 1000! tane! ağırlığı! belirlenmiştir.!
Biyolojik! verim,! hasat! sonrası! her! parselden! elde!

edilen!materyal!(tohum+sap)!harman'olgunluğuna!
gelinceye! kadar! kurutulduktan! sonra! tartılmış!
daha! sonra! elde! edilen' sonuç! dekara! çevrilerek!
bulunmuştur.! İncelenen! karakterler! belirlenirken!
Tosun! ve! Eser! (1978),! ve! Sepetoglu’nun! (1988)!
kullandığı!yöntemlerden!yararlanılmıştır.!

!Elde! edilen! iki! yıllık! sonuçlar,! yıllar! ayrı! ayrı!
varyans! analizine! tabi! tutulmuş! ve! ortalamalar!
arasındaki! farklar! Duncan! (p<0.05)! çoklu!
karşılaştırma! yöntemine! göre! test! edilmiştir.!
İstatistiksel! analizler! (Düzgüneş! ve! ark.! 1987)’den!
yararlanılmıştır.!

Bulgular've'Tartışma'

Kışlık! üç! mercimek! çeşidinde! farklı! ekim!
zamanlarının! bazı! tarımsal! özellikler! üzerine!
etkisine! ait! varyans! analiz! sonuçları! Çizelge! 2’de,!
araştırmada! incelenen! özelliklere! ilişkin!
ortalamalar! ve! Duncan’a! göre! farklılık!
gruplandırmaları!Çizelge!3’!de!verilmiştir.!!

Çizelge! 2’de! verilen! varyans! analiz! sonuçlarına!
göre! ekim! zamanları! açısından! çalışmanın! birinci!
yılında!baklada!tane!sayısı,!çalışmanın!ikinci!yılında!
baklada! tane! sayısı! ! ve! bin! tane! ağırlıkları!
istatistiksel! açıdan! önemsiz! çıkmıştır.! ! Yine! ekim!
zamanları! açısından! çalışmanın! birinci! yılında!
bitkide! tane! sayısı,! ikinci! yılında! ise! bitkide! bakla!
ve! bitkide! tane! sayısı! istatistiksel! olarak! ! %! 5!
düzeyinde! önemli! olurken! diğer! bütün! özellikler!
her!iki!yılda!%!1!düzeyinde!önemli!!bulunmuştur.!!

!

!
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Çizelge!2.!Buğday!çeşitlerinin!bazı!özellikler!üzerine!ait!varyans!analiz!sonuçları!

Table!2.!Relating!to!some!features!of!wheat!vaireties!variance!analysis!results.!!!
! !

Yıllar!
Bitki!
boyu!!!!!!

İlk!
bakla!
yük.!

Bit.!
bakla!
sayısı!

Bit.!
tane!
sayısı!

Baklada!
tane!
say.!

Bin!!
tane!
ağırlığı!!!!!!!

Birim!
alan!
tane!
verimi!

Biyolojik!
verim!

Hasat!!
indeksi!

!
Bloklar!

1.!Yıl! ! ! ! ! ! ! ! ! !
2.Yıl! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Ekim!
zamanı!

1.!Yıl! **! **! **! *! ! **! **! **! **!
2.Yıl! **! **! *! *! ! ! **! **! **!

Çeşitler!
!

1.!Yıl! *! **! ! **! *! **! *! ! !
2.Yıl! *! *! *! **! *! **! **! **! *!

E.!zamanı!
x!çeşit!

1.!Yıl! ! **! **! ! ! **! ! ! *!
2.Yıl! ! ! ! ! ! ! *! *! **!

*!!!P<0.05!düzeyinde!önemli!!**!P<0.01!düzeyinde!önemli.!
P<0.05!level!significant!!**!P<0.01!level!significant!!!
'

Çeşitler! açısından! varyans! analiz! sonucu!
incelendiğinde!birinci! yılda! bitkide! bakla! sayısı! ve!
hasat! indeksi,! ikinci! yılda! ise! biyolojik! verim!
değerleri! istatistiksel! açıdan! önemsiz!
bulunmuştur.!Bitki!boyu!ve!baklada!tane!sayısı!her!
iki!yılda!da,!birim!alan!tane!verimi!birinci!yılda,!ilk!
bakla! yüksekliği,! bitkide! bakla! sayısı! ve! hasat!
indeksi!değerleri! ise! ikinci!yılda! istatistiksel!olarak!!
%!5!düzeyinde!önemli!!bulunurken!diğer!özellikler!
ise! her! iki! yılda! %! 1! düzeyinde! önemli!
bulunmuştur.! ! Varyans! analiz! sonuçları! ekim!
zamanı! x! çeşit! interaksiyonu! açısından!
değerlendirildiğinde!ilk!yılda!!istatistiksel!olarak!!ilk!
bakla! yüksekliği,! bitkide! bakla! sayısı! ve! bin! tane!
ağırlığı! %1! düzeyinde,! hasat! indeksi! ise! %5!
seviyesinde! önemli! bulunmuştur.! İkinci! yılda! ise!
hasat! indeksi! %! 1,! birim! alan! tane! verimi! ve!
biyolojik! verim! %5! seviyesinde! önemli!
bulunmuştur.!

Bitki!boyu!özelliği!açısından!çeşitler!incelendiğinde!
her!iki!yılda!en!yüksek!bitki!boyu!değerleri!sırasıyla!
46.48! ve! 50.18! olarak! FıratP87! çeşidinden! elde!
edilirken,!en!düşük!değerler! ise! sırasıyla!42.80!ve!
48.68! cm!olarak! Şakar! çeşidinden! elde! edilmiştir.!
Bitki! boyu! ekolojik! şartlardan! önemli! derecede!
etkilenen!bir!çeşit!özelliğidir.!Mercimek!bitkisinde!
bitki!boyu!değerlerinin!yetiştirme!koşullarına!bağlı!
olarak! 15P75! cm! arasında! değiştiği! bildirilmiştir!
(Akçin,! 1988;! Engin,1989).! Aynı! özellik! yönünden!
ekim! zamanları! incelendiğinde! birinci! yılda! en!
yüksek! bitki! boyu! 46.73! cm! ile! birinci! ekim!
zamanından!(10!Kasım),!en!düşük!değer!ise!40.77!
cm! ile! üçüncü! ekim! zamanından! (10! Aralık)! elde!

edilmekle! beraber! ikinci! ekim! zamanı! ile!
arasındaki! fark! istatistiksel! açıdan! önemsiz!
bulunmuştur.! İkinci! yılda! en! yüksek! değer! 50.11!
cm! ile! birinci! ekim! zamanından! elde! edilirken!
ikinci! ekim! zamanı! ile! arasındaki! fark! istatistiksel!
açıdan! önemsiz! bulunmuştur.! En! düşük! değer! ise!
46.40! cm! ile! üçüncü! ekim! zamanından! elde!
edilmiştir.!!

İlk! bakla! yüksekliği! özelliği! çeşitler! açısından! en!
yüksek! değerler! her! iki! yılda! FıratP87! çeşidinden!
elde!edilirken,!birinci!yılda!Yerli!Kırmızı,!ikinci!yılda!
ise! Şakar! çeşidinden! elde! edilmiştir.! Ekim!
zamanlarının! ilk! bakla! yüksekliği! özelliği! üzerine!
etkisi! incelendiğinde! her! iki! yılda! en! yüksek!
değerler! birinci! ekim! zamanından! elde! edilmekle!
beraber! çalışmanın! ikinci! yılındaki! ikinci! ekim!
zamanı! ile! arasındaki! fark! istatistiksel! olarak!
önemsiz! bulunmuştur.! En! düşük! değerler! ise!
üçüncü! ekim! zamanından! elde! edilmiştir.! ! Toğay!
ve!Engin!(2000)!!Van!koşullarında!yapmış!oldukları!
ekim!zamanı!çalışmasında!en!yüksek!bitki!boyu!ve!
ilk! bakla! yüksekliğinin! Yerli! kırmızı! çeşidinden! ve!
birinci!ve!ikinci!ekim!zamanlarından!elde!edildiğini!
bildirmişlerdir.!

Bitkide!bakla! sayısı! özelliği! yönünden!birinci! yılda!
en! yüksek! değer! 30.65! adet/bitki! ile! FıratP87!
çeşidinden! elde! edilirken,! ikinci! yılda! (28.52!
ad/bit)!ve!iki!yıl!birleştirilmiş!ortalamalarda!(28.78!
ad/bit)! en! yüksek! değerler! Şakar! çeşidinden! elde!
edilmiştir.!En!düşük!değerler! ise!her! iki!yılda!Yerli!
Kırmızı! çeşidinden! elde! edilmiştir.

'

!
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Çizelge!3.!Kışlık!Üç!Mercimek!Çeşidinde!Farklı!Ekim!Zamanlarının!Verim!ve!Verim!Öğelerine!Etkisi*!
!

Bitkisel!
Özellikler!

!
Yıllar!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Çeşitler!
!FıratP87!!!!!!!!!Şakar!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ekim!Zamanları!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Yerli!

Kırmızı!!!10!Kasım!!!!!!!25!Kasım!!!!!!!!10!Aralık!
Bitki!boyu!!!!!(cm)! 2011! 46.48!a! 40.84!b! 42.80!ab! 46.73!a! 42.62!b! 40.77!b!

2012! 50.18!a! 46.77!b! 48.68!ab! 50.11!a! !49.10!a! !46.40!b!
İlk!!bakla!yük.!

(cm)!
2011! 32.40!a! 27.95!b! 27.63!b! 31.53!a! 28.40!b! 28.05!b!
2012! 35.11!a! 27.30!b! 33.42!a! 33.61!a! 32.46!a! 29.75!b!

Bit.!bak.!say.!
(ad./bit.)!

2011! 30.65!a! 29.05!ab! 26.47!b! 30.41!a! 32.11!a! 23.66!b!
2012! 26.12!ab! 28.52!a! 22.95!b! 24.5!b! 28.86!a! 24.23!b!

Bit.tane!say.!
(ad./bit.)!

2011! 37.92!a! 44.71!a! 29.83!b! 38.06!a! 40.64!a! 33.75!b!
2012! 30.46!b! 36.26!a! 26.53!b! 29.37!b! 34.25!a! 29.63!b!

Bak.!tane!say.!
(tane/bak.)!

2011! 1.23!b! 1.55!a! 1.18!b! 1.24! 1.28! 1.44!
2012! 1.16!b! 1.28!a! 1.15!b! 1.20! 1.18! 1.21!

Bin!tane!ağır.!!!!!!
(g)!

2011! 35.66!b! 46.63!a! 35.23!b! 39.52!a! 39.87!a! 38.13!b!
2012! 35.04!b! 45.04!a! 36.34!b! 38.71! 38.54! 39.17!

Birim!alan!tane!
verimi!(kg/da)!

2011! 200.61!ab! 237.48!a! 164.07!b! 208.53!a! 223.87!a! 169.76!b!
2012! 172.97!b! 210.34!a! 148.22!b! 177.93!b! 206.26!a! 147.34!c!

Biyolojik!verim!
(kg/da)!

2011! 668.80!a! 681.30!a! 576.23!b! 727.04!a! 654.96!a! 544.32!b!
2012! 618.33! 653.91! 507.81! 701.57!a! 650.57!a! 507.18!b!

Hasat!!indeksi!
(%)!

2011! 30.65! 35.04! 28.68! 29.04!b! 34.07!a! 31.26!ab!
2012! 28.17!ab! 32.42!a! 25.40!b! 25.47!b! 31.21!a! 29.31!a!

*Aynı!sırada!aynı!harflerle!gösterilen!ortalamalar!arasındaki!fark!p<0.05!ihtimal!seviyesinde!önemli!değildir.!
*Aynı!sırada!aynı!harflerle!gösterilen!ortalamalar!arasındaki!fark!p<0.05!ihtimal!seviyesinde!önemli!değildir.!
*! For! each! row! within! each! treatment! means! follows! by! the! same! letter! do! not! differ! significantly! at! p<0.05!
probability!level!following.!

Karadeniz!ve!Toğay! (2009)’ın!Mardin!koşullarında!
mercimek! çeşitlerinin! verim! ve! verim! öğeleri!
üzerine! etkisini! araştırdıkları! çalışmada! bitkide!
bakla! sayısının! 22.23P40.73! ad/bit! arasında!
değiştiğini! ve! en! yüksek! bakla! sayısının! FıratP87!
çeşidinden! elde! edildiğini! bildirmişlerdir.! Aynı!
özellik! açısından! ekim! zamanları! incelendiğinde!
her! iki! yılda! ve! en! yüksek! değerler! 25! Kasım!
tarihindeki! ekimlerden,! en! düşük! değerler! ise! 10!
Aralık! tarihindeki! ekimlerden! elde! edilmiştir.!
Birinci! yılda! en! yüksek! değeri! veren! 25! Kasım! ile!
10!Kasım!tarihlerindeki!ekimler!arasındaki! fark!ve!
ikinci!yılda!da!en!düşük!değeri!veren!10!Aralık! ile!
10! Kasım! tarihlerindeki! ekimler! arasındaki! fark!
istatistiksel!yönden!önemsiz!bulunmuştur!(Çizelge!
3.).!!

Her! iki! yılda! bitkide! tane! sayısı! özelliği! açısından!
en! yüksek! değerler! sırasıyla! 44.71! ve! 36.26!
adet/bitki! olarak! Şakar! çeşidinden! elde! edilirken,!
en!düşük!değerler!sırasıyla!29.83!ve!26.53!ad/bitki!
olarak! Yerli! Kırmızı! çeşidinden! elde! edilmiştir.!!
Birinci! yılda! Şakar! çeşidi! ile! FıratP87! çeşidi!
arasındaki! fark,! ikinci! yılda! ise! Yerli! Kırmızı! ile!
FıratP87!çeşitleri!arasındaki!fark!istatistiksel!olarak!
önemsiz! bulunmuştur.! Demirhan! (2006)! bitkide!
tane!sayısının!12.75P54.25!adet!arsında!değiştiğini,!
Ali! Dayı! ve! FıratP87! çeşitlerinin! en! yüksek! bitkide!
tane! sayısına! sahip! çeşitler! olduğunu! bildirmiştir.!
Ekim! zamanlarının! bitkide! tane! sayısı! özelliği!

üzerine! etkisi! incelendiğinde,! her! iki! yılda! en!
yüksek! değerler! sırasıyla! 40.64! ve! 34.25! ad/bitki!
ile!25!Kasım!tarihindeki!ikinci!ekim!zamanından!en!
düşük! değerler! ise! 10! Aralık! tarihindeki! üçüncü!
ekim!zamanından!sırasıyla!33.75!ve!29.63!ad/bitki!
olarak! elde! edilmekle! birlikte! birinci! yılda! en!
yüksek! değeri! veren! 25! Kasım! ile! 10! Kasım!
tarihlerindeki! ekimler! arasındaki! fark! ve! ikinci!
yılda! da! en! düşük! değeri! veren! 10! Aralık! ile! 10!
Kasım! tarihlerindeki! ekimler! arasındaki! fark!
istatistiksel!yönden!önemsiz!bulunmuştur!(Çizelge!
4.).!Toğay!ve!Engin!(2000)!Van!koşullarında!yapmış!
oldukları! ekim! zamanı! çalışmasında! en! yüksek!
bitkide! tane! sayısının! ikinci! ve! üçüncü! ekim!
zamanlarından!elde!ettiklerini!bildirmişlerdir.!

Baklada! tane! sayısı! özelliği! yönünden! çeşitler!
arasındaki! fark! incelendiğinde! her! iki! yılda! en!
yüksek!değerlerin!Şakar!çeşidinden!elde!edildiğini,!
FıratP87! ve! Yerli! Kırmızı! çeşitlerinin! en! düşük!
değerleri!vermekle!beraber!aralarında! istatistiksel!
açıdan! bir! fark! olmadığı! görülmüştür.! Ekim!
zamanlarının! baklada! tane! sayısı! özelliği! üzerine!
etkisi!ise!istatistiksel!olarak!önemsiz!bulunmuştur.!

Bin! tane! ağırlığı! açısından! her! iki! yılda! en! yüksek!
değerler! sırasıyla! 46.63! ve! 45.04! g! olarak! Şakar!
çeşidinden!elde!edilmiştir.!FıratP87!ve!Yerli!Kırmızı!
çeşitleri! bin! tane! ağırlığı! yönünden! en! düşük!
değerleri! vermekle! beraber! aralarındaki! fark!
istatistiksel! olarak! önemsiz! bulunmuştur.!
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Çalışmanın! birinci! yılında! ekim! zamanlarının! bin!
tane! ağırlığı! üzerine! etkisi! incelendiğinde! en!
yüksek! değer! 39.87! g! ile! ikinci! ekim! zamanından!
elde! edilmekle! beraber! birinci! ekim! zamanı! ile!
arasındaki! fark! istatistiksel! olarak! önemsiz!
bulunurken,! en! düşük! değer! 38.13! g! ile! üçüncü!
ekim!zamanından!elde!edilmiştir.!Çalışmanın!ikinci!
yılındaki! ve! iki! yıl! birleştirilmiş! ortalamalardaki!
ekim! zamanlarının! bin! tane! ağırlığı! üzerine! etkisi!
istatistiksel!olarak!önemsiz!bulunmuştur.!Bin!tane!
ağırlığı!her!ne!kadar!çeşitlere!özgü!bir!özellik!olsa!
da! çevre! şartlarından! etkilenebilmektedir.! Singh!
ve!ark.(1990)!ekim!zamanları!geciktikçe!az!da!olsa!
bin! tane! ağırlığında! azalma! olduğunu!
bildirmişlerdir.!

Birim! alan! tane! verimi! özelliği! yönünden! çeşitler!
arasındaki! fark! incelendiğinde! birinci! yılda! en!
yüksek! değer! 237.48! kg/da! ve! ikinci! yılda! 210.34!
kg/da! ile! Şakar! çeşidinden! elde! edilmiştir.! En!
düşük! değerler! ise! sırasıyla! 164.07! ve! 148.22!
kg/da! olarak! Yerli! Kırmızı! çeşidinden! elde!
edilmiştir.!Birinci!yılda!her!üç!çeşit!arasındaki!fark,!
ikinci! yılda! ise! Yerli! Kırmızı! ve! FıratP87! çeşitleri!
arasındaki! fark! istatistiksel! olarak! önemsiz!
bulunmuştur.! Bitkide! bakla! sayısı,! bitkide! tane!
sayısı,! baklada! tane! sayısı! ve!bin! tane!ağırlığı! gibi!
verimi! direk! etkileyen! özellikler! açısından! en!
yüksek!değerleri!veren!Şakar!çeşidinde!birim!alan!
tane! veriminin! de! en! yüksek! değeri! vermesi!
beklenen! bir! durumdur.! ! Karadeniz! ve! Toğay!
(2009)! Mardin! koşullarında! yaptığı! çalışmada!
verimin! 44.83P! 201.87! kg/da! arasında! değiştiğini!
ve! en! yüksek! verimin! FıratP87! çeşidinden!
alındığını,! Demirhan! (2006)’nın! Siirt! koşullarında!
yaptığı!çalışmada!verimin150P297!kg/da,!Aydoğan!
ve! ark.! (2005),’nın! Orta! Anadolu! koşullarında!
yaptıkları! çalışmada! verimin! 83.6P187.2! kg/da,!
Çokkızgın! ve! ark.! (2005)’nın! Kahramanmaraş!
koşullarında! yaptıkları! çalışmada! verimin! 140P
198.9! kg/da,! Çölkesen! ve! ark.! (2005)’nın!
Kahramanmaraş! ve! Şanlıurfa! koşullarında!
yaptıkları! çalışmada! verimin! 157.3P230.8! kg/da,!
arasında! değiştiğini! bildirmişlerdir.! Ekim!
zamanlarının! birim! alan! tane! verimi! özelliği!
üzerine! etkisi! incelendiğinde! birinci! yılda! en!
yüksek!değer!223.87! kg/da! ile! ikinci! ekim! zamanı!
olan! 25! Kasım! tarihinden! elde! edilmekle! beraber!
birinci!ekim!zamanı! ile!arasındaki! fark! istatistiksel!
olarak! önemsiz! bulunmuştur.! En! düşük! değer! ise!
he! iki! yılda! da! 10! Aralık! tarihindeki! ekimlerde!
tespit! edilmiştir.! Toğay! ve! Engin! (2000)! Van!
koşullarında! yapmış! oldukları! ekim! zamanı!
çalışmasında!en!yüksek!verimin!ikinci!ekim!zamanı!

olan! 19! Ekim! tarihindeki! ekimlerden! alındığını!
bildirmişlerdir.!

Çeşitlerin! biyolojik! verim! üzerine! etkisi!
incelendiğinde!çalışmanın!birinci!yılında!en!yüksek!
değerler!Şakar!çeşidinden!elde!edilmekle!beraber!
FıratP87! çeşidi! ile! arasındaki! fark! istatistiksel!
açıdan! önemsiz! bulunurken! en! düşük! değerler!
Yerli!Kırmızı!çeşidinden!elde!edilmiştir.!Çalışmanın!
ikinci! yılında! ise! biyolojik! verim! açısından! çeşitler!
arasındaki! istatistiksel! olarak! önemsiz!
bulunmuştur.! Her! iki! yılda! ekim! zamanlarının!
biyolojik! verime! etkisi! incelendiğinde! en! yüksek!
biyolojik!verim!değerleri!sırasıyla!727.04!ve!701.57!
kg/da! ile! birinci! ekim! zamanından! elde! edilmekle!
beraber! çalışmanın! birinci! ve! ikinci! yıllarındaki!
ikinci! ekim! zamanı! ile! arasındaki! fark! önemsiz!
bulunmuştur.! En! düşük! değerler! ise! üçüncü! ekim!
zamanından!elde!edilmiştir.!

Çalışmanın! birinci! yılında! çeşitlerin! hasat! indeksi!
üzerine! etkisi! istatistiksel! olarak! önemsiz!
bulunurken! çalışmanın! ikinci! yılındaki! hasat!
indeksi! değeri! %! 33.42! olarak! Şakar! çeşidinden!
elde! edilmiştir.! En! düşük! hasat! indeksi! değerleri!
ise! Yerli! Kırmızı! çeşidinden! %! 25.40! olarak! elde!
edilmiştir.!Ekim!zamanlarının!hasat!indeksi!üzerine!
etkisi! incelendiğinde! en! yüksek! değerler! ikinci!
ekim! zamanından!elde! edilmiş! en!düşük!değerler!
ise! birinci! ekim! zamanından! elde! edilmiştir.! Bir!
çeşit!özelliği!olan!hasat!indeksi!ekolojik!şartlardan!
önemli!şekilde!etkilenmektedir.!

!
Çizelge! 4.’de! görüldüğü! gibi! ekim! zamanı! x! çeşit!
interaksiyonun! ilk! bakla! yüksekliği! ortalaması!
24.90P36.93!cm!arasında!değişmiştir.!En!yüksek!ilk!
bakla!yüksekliği!36.93!cm! ile!FıratP87!çeşidinin!10!
Kasım! uygulamasından! elde! edilmiş! olup,! en!
düşük!değer!24.90!cm!ile!Şakar!çeşidinin!25!Kasım!
uygulamasından! elde! edilmiştir.! Ekim! zamanı! x!
çeşit! interaksiyonunun! önemli! bulunması!
çeşitlerin! ilk! bakla! yüksekliklerinin! ekim!
zamanlarından! farklı! şekillerde! etkilendiğini!
göstermektedir.!!

Ekim!zamanı!x!çeşit!interaksiyonun!bitkideki!bakla!
sayısı!ortalaması!16.46P!34.63!(adet/bitki)!arasında!
değişmiştir.! En! yüksek! bitkideki! bakla! sayısı! Yerli!
Kırmızı! çeşidinin! ikinci! ekim! zamanı!
uygulamasından!elde!edilmiş!olup,!en!düşük!değer!
ise! aynı! çeşidin! üçüncü! ekim! zamanı!
uygulamasından!elde!edilmiştir.!!
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Çizelge!4.! Farklı! ekim! zamanı!uygulamalarının!mercimekte! ilk! bakla! yüksekliği,! bitkide!bakla! sayısı,! bin!
tane!ağırlığı!ve!hasat!indeksi!üzerine!interaksiyon!etkisi!*!

!Table! 4.! The! effect! of! interaction! of! different! sowing! time! aplications! on! number! first! pod! height,!
numbers!of!pod!per!plant,!1000!seed!weight!and!harvest!index!in!lentil!

! İlk!Bakla!Yüksekliği!(cm)! ! !!!!!Bit.!bakla!sayısı!(adet/bitki)! !
! ! 10!Kasım! 25!Kasım! 10!Aralık! Ort.! 10!Kasım! 25!Kasım! 10!Aralık! Ort.!
!

2011P!
2012!

FıratP87! 36.93!a! 31.76!b! 28.50!c! 32.40!a! 29.53!bcd! 32.53!abc! 29.9!bcd! 30.65!a!
Şakar! 28.33!c! 24.90!d! 30.63!bc! 27.95!b! 33.36!ab! 29.16!cd! 24.63!e! 29.05!b!

Y.Kırmızı! 29.33!bc! 28.53!c! 25.03!b! 27.63!b! 28.33!de! 34.63!a! 16.46!f! 26.47!b!
! Ort.! 31.53!a! 28.40!b! 28.05!b! ! 30.41!a! 32.11!a! 23.66!b! !
! ! !!!!!!!!!!!!Bin!tane!ağırlığı!(g)! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hasat!indeksi!(%)! !
!

2011P!
2012!

FıratP87! 35.13.!de! 37.73!c! 34.13!de! 50.18!a! 24.96!c! 34.20!ab! 32.80!ab! 35.11!a!
Şakar! 47.56!a! 48.26!a! 44.06!b! 46.77!b! 33.20!ab! 36.16!ab! 36.66!a! 27.30!b!

Y.Kırmızı! 35.86!cd! 33.63!e! 36.20!cd! 48.68!ab! 29.86!bc! 31.86!ab! 24.33!c! 33.42!a!
! Ort.! 50.11!a! !49.10!a! !46.40!b! ! 33.61!a! 32.46!a! 29.75!b! !

*Aynı!sırada!aynı!harflerle!gösterilen!ortalamalar!arasındaki!fark!p<0.05!ihtimal!seviyesinde!önemli!değildir.!
*! For! each! row! within! each! treatment! means! follows! by! the! same! letter! do! not! differ! significantly! at! p<0.05!
probability!level!following.!

Ekim! zamanı! x! çeşit! interaksiyonun! bin! tane!
ağırlığı! ortalaması! 34.13P48.26! g! arasında!
değişmiştir.!En!yüksek!bin!tane!ağırlığı!48.26!g! ile!
Şakar!çeşidinin!ikinci!ekim!zamanı!uygulamasından!
elde! edilmiş! olup! birinci! ekim! zamanı! ile! aynı!
grupta!yer!almıştır.!En!düşük!değer!ise!34.13!g!ile!
FıratP87! çeşidinin! üçüncü! ekim! zamanı!
uygulamasından! elde! edilmiştir.! Çizelge! 4.’de!
görüldüğü!gibi!ekim!zamanı!x!çeşit!interaksiyonun!
hasat! indeksi! açısından! en! yüksek! ve! en! düşük!
değerleri! %24.96P36.66! arasında! değişmiştir.! En!
yüksek!hasat! indeksi! Şakar! çeşidinin!üçüncü!ekim!
zamanı! uygulamasından! elde! edilmiş! olup,! en!
düşük! değer! ise! FıratP87! çeşidin! birinci! ekim!
zamanı!uygulamasından!elde!edilmiştir!(Çizelge!4).!

Ekim!zamanı!x!çeşit!interaksiyonun!birim!alan!tane!
verimi! ortalaması! 160.66P! 258.8! kg/da! arasında!
değişmiştir.!En!yüksek!bin!tane!ağırlığı!258.8!kg/da!
ile! Şakar! çeşidinin! ikinci! ekim! zamanı!

uygulamasından!elde!edilmiş!olup!en!düşük!değer!
ise! 160.66! kg/da! ile! Yerli! Kırmızı! çeşidinin! birinci!
ekim! zamanı! uygulamasından! elde! edilmiştir!
(Çizelge! 5).! Ekim! zamanı! x! çeşit! interaksiyonun!
biyolojik! verim!açısından!en! yüksek!değer! 791.30!
kg/da! ile! Şakar! çeşidinin! ikinci! ekim! zamanı!
uygulamasında! tespit! edilmiş! ve! biyolojik! verim!
açısından! en! düşük! değer! ise! 491.86! kg/da! ile!
FıratP87! çeşidinin! birinci! ekim! zamanı!
uygulamasından!elde!edilmiştir.!

Çizelge! 5.’de! görüldüğü! gibi! ekim! zamanı! x! çeşit!
interaksiyonuna! ait! hasat! indeksi! ortalamaları!
%22.13P34.16! arasında! değişmiştir.! En! yüksek!
hasat! indeksi! %! 34.16! ile! Şakar! çeşidinin! ikinci!
ekim!zamanı! ile!aynı!grubu!paylaşan!üçüncü!ekim!
zamanı! uygulamasından! de! elde! edilirken,! en!
düşük!hasat!indeksi!!%!22.13!ile!FıratP87!çeşidinin!
birinci! ekim! zamanı! uygulamasından! elde!
edilmiştir.''

!

Çizelge! 5.! Farklı! ekim! zamanı! uygulamalarının! mercimekte! birim! alan! tane! verimi,! biyolojik! verim! ve!
hasat!indeksi!üzerine!interaksiyon!etkisi!*!

!Table!5.!The!effect!of!interaction!of!different!sowing!time!aplications!on!seed!yield,!bilogical!yield!and!
harvest!index!in!lentil*!

! Birim!alan!tane!verimi!(kg/da)! ! !!!!!!!!!!!Biyolojik!verim!(kg/da)! !
! ! 10!Kasım! 25!Kasım! 10!Aralık! Ort.! 10!Kasım! 25!Kasım! 10!Aralık! Ort.!
!

2012P!
2013!

FıratP87! 167.93!c! 199.33!b! 151.66!c! 172.97!b! 759.53!a! 603.60!bc! 491.86!c! 618.33!
Şakar! 205.2!b! 258.8!a! 167.03!c! 210.34!a! 677.93!ab! 791.30!a! 492.50!c! 653.91!

Y.Kırmızı! 160.66!c!! 160.!67!c! 123.33!! 148.22!b! 667.26!ab! 556.83!bc! 537.2!c! 507.81!
! Ort.! 177.93!b! 206.26!a! 147.34!c! ! 701.57!a! 650.57!a! 507.18!b! !
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hasat!indeksi!(%)! ! ! !
!

2012P!
2013!

FıratP87! 22.13!c! 31.56!ab! 30.83!ab! 28.17!ab! ! ! ! !
Şakar! 30.26!ab! 32.83!ab! 34.16!a! 32.42!a! ! ! ! !

Y.Kırmızı! 24.03!c! 29.23!b! 22.93!c! 25.40!b! ! ! ! !
! Ort.! 25.47!b! 31.21!a! 29.31!a! ! ! ! ! !

*Aynı!sırada!aynı!harflerle!gösterilen!ortalamalar!arasındaki!fark!p<0.05!ihtimal!seviyesinde!önemli!değildir.!
*! For! each! row! within! each! treatment! means! follows! by! the! same! letter! do! not! differ! significantly! at! p<0.05!
probability!level!following.!
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Sonuç'

Birim!alan!tane!verimini!arttırmak,!yüksek!verimli,!
bölgeye! iyi! adapte! olmuş! genotiplerin! kaliteli!
tohumluklarının! kullanılması! ve! bu! çeşitler! için!
uygun! yetiştirme! tekniklerinin! geliştirilmesine!
bağlıdır.! Sonuç! olarak,! çalışmada! ele! alınan!
özellikler! göz! önünde! bulundurularak! Mardin!
bölgesi! için! mercimek! yetiştiriciliği! için! bölgede!
yaygın! olarak! yetiştirilen! FıratP87! çeşidine!
alternatif! olarak! Şakar! çeşidinin! 25! Kasım!
tarihinde!ekilmesi!uygun!olduğu!düşünülmektedir.!!!
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