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Abstract – This study was conducted at the Experimental area of Cukurova University in 2017 as a double crop. The objective
of this study was to determinate the effect of Bacteria inoculation (Bradyrhizobium japonicum) prepared in different methods
on yield and some agronomic characteristics of soybean grown as a double crop in Cukurova region. The experimental design
was a Randomized Complete Block Design with three replications. The Arısoy variety and three different type of bacteria
inoculants such as LII, Signum Premax and Hi-Stick were used. Seed yield, some agronomic and quality characteristics such as
plant height, pod and branch number per plant, the lowest pod height, 1000 seed weight, oil and protein content were
investigated. As a results, the seed yield, 1000 seed weight, pod number per plant, plant height and protein percentage values
were found higher in Signum Premax and Hi-Stick than LII inoculants. The seed yield was %21 higher in Signum Premax and
Hi-Stick inoculated plots than control plots and %13 higher than ILL inoculants. The best results was obtained from these two
inoculants in soybean farming. For these reason, these two inoculants suggest to soybean farmers in Cukurova region.
Keywords – Soybean, Bacteria inoculants, Bredyrhibozium japonicum, Seed yield, Agronomic character
taşınmakta, geri kalan bölümü ise kök ve toprak üstü
I. GIRIŞ
Soya; içerdiği değerli besin maddeleri nedeniyle 250'den aksamları vasıtasıyla toprakta kalmaktadır (Coşkan ve ark.
fazla değişik yerlerde kullanılmaktadır. Bu özelliği nedeniyle 2006). Obaton (1983) bağlanan azotun % 60-90 kadarının
soya, “sarı altın” veya “ asrın harika bitkisi ” olarak hasatla uzaklaştığını, soya saplarının ve köklerinin hektara
bilinmektedir. Soya,
önemli
bir
yağ
bitkisidir. 35-70 kg N azot kazandırdığını bildirmiştir. Snapp ve ark.
Tohumlarında % 18-24 oranında yağ bulunmaktadır. Sarı (2002) sınırlı imkanlar nedeniyle gübrelenemeyen alanlarda
renkli ve hoş kokulu olan soya yağı; en fazla margarin olarak mısır üretiminde sisteme bir baklagil yeşil gübre bitkisi dahil
tüketilmektedir. Soya yağı insan gıdası olarak kullanıldığı edildiğinde, elde edilen ürün miktarında belirgin artışlar
gibi, sanayide hammadde olarak da geniş kullanma yerlerine sağlanabileceğini bildirmiştir. Diğer taraftan, suda eriyebilir
organik azot bileşiklerinin nodüller tarafından toprağa
sahiptir(Arıoğlu 2014).
Soya bir baklagil bitkisidir. Köklerinde yaşayan salgılamasıyla da toprağa azot sağlanmaktadır (Werner
Rhizobium bredy japonicum bakterisi sayesinde havanın 1987).
Her ne kadar toprakta doğal olarak rhizobium bakterisi
serbest azotunu toprağı bağlamaktadır. Soya bitkisi, hem
bulunsa
da, sayılarının az veya etkisiz olması nedeniyle etkin
yetişme süresince ihtiyaç duyduğu azotu karşılamakta ve hem
azot
fiksasyonunu
sağlamak için aşılama yapılmalıdır (Gök
de kendisinden sonra ekilecek bitkiye azotça zengin bir tarla
ve
Onaç
1995).
Biren
(2002) daha önce aşılama yapılmayan
bırakmaktadır. Ayrıca, soya sapları kolay parçalanabildiği
topraklarda
bakteri
kullanılmadığı
zaman, azot fiksasyonunun
için, toprağın organik maddesinin artırmaktadır. Bu
gerçekleşmediğini rapor etmiştir. Akdağ ve Şehirali (1995),
nedenlerden dolayı önemli bir ekim nöbeti bitkisidir.
Baklagil bitkileri havadaki azotu kendi başlarına Tokat’ta yazlık olarak yetiştirilen nohutta bakteri
kullanamazlar. Havadaki azotun toprağa kazandırılması aşılamasının bitkide tane sayısını olumlu yönde etkilediğini
köklerinde yaşayan Rhizobium bakterileri sayesinde saptamışlardır. Çakır (2005) Eskişehir koşullarında nohut
gerçekleşmektedir. Bu yüzden bitkinin havadaki serbest bitkisinde farklı bakteri suşları ile aşılamanın tane sayısını %
azottan yararlanması için, Rhizobium bakterilerinin toprakta 13,8-27,6 oranında, bitki boyu değerlerini ise % 1,6-3,6
bulunması gerekmektedir. Aksi taktirde, ekim öncesi arttırdığını saptamıştır. Akçin ve Işık (1995) ile Meral ve ark.
tohumların Rhizobium bakteri kültürü ile aşılanması (1998) İç Anadolu koşullarında yazlık olarak yetiştirilen
nohutta bakteri aşılamalı ve 4 kg N/da uygulamalarından en
gerekmektedir.
Soya bir baklagil bitkisidir ve ister toprakta bulunsun ister yüksek bitki boyunu elde etmişlerdir. Tippanaver ve ark.
sonradan aşılansın Bradyrhizobium japonicum bakterisi ile (1990), Vaishya ve Dube (1988), İşler ve Çoışkan (2009) ve
ortak yaşam kurarak havanın serbest azotunu bağlar. Çakır (2005) kullanılan bakteri suşlarına bağlı olarak nodül
Bağlanan bu azotun büyük bir bölümü hasat öncesinde taneye ağırlığı değerlerinin artış gösterdiğini bildirmişlerdir. Azot
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fiksasyonu konusu ülkemizde çok yeni bir konu olmadığı
halde, bakteriler ile ilgili yapılan çalışmalar çok az sayıdadır.
Soya bitkisi bugün dünya üzerinde üretimi yapılan en önemli
yağ bitkisi olmasına karşın, soya 100 yıl öncesine kadar
Uzakdoğu dışında pek fazla bilinmemekteydi (Haskınacı
2006).
Türkiye topraklarında yeterli miktarda Rhizobium
japonicum bakterisi bulunmadığı için, ekim öncesi
tohumların bu bakteriler ile aşılanması gerekmektedir. Aksi
halde, bitkilerin ihtiyaç duyduğu azotun tamamının
gübreleme ile karşılanması gerekmektedir. Soya tarımında
farklı yöntemlerle hazırlanmış bakteri inokulantları
kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; farklı yöntemlerle
hazırlanan Bredyrhibozium japonicum bakteri kültürünün
soyada tohum verimi ile bazı tarımsal özellikleri üzerine
etkisini belirlemektir.
II. MATERYAL VE METOT
Bu araştırma; Çukurova Bölgesi’nde ikinci ürün soya
tarımında farklı yöntemler ile aşılanmış Bredyrhibozium
japonicum bakterisinin verim ve kalite üzerindeki etkilerini
araştırmak amacıyla yapılan bu çalışma 2017 yılında,
Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri
Bölümü Deneme ve Uygulama Alanında kurulup,
yürütülmüştür.
Denemenin yapıldığı toprağın tekstürü kumlu, killi-tın
olup, tuz miktarı çok düşüktür(0.21 mmhos/cm). Toprak
yapısı nötrdür (7.50 pH). Ayrıca deneme toprağında yüksek
miktarda kireç (% 17), az miktarda yarayışlı fosfor (0.65
kg/da), yüksek miktarda yarayışlı potasyum (100.5kg/da)
saptanmıştır. Araştırmanın yapıldığı alandaki topraklar
Seyhan nehri yan derelerinin getirmiş olduğu genç alüviyal
topraklar olup, hemen hemen düz ve düze yakın
topoğrafyadan oluşmuştur. Renkleri kahve ve soluk kahve
arasında değişmektedir. Bütün profilde organik madde
miktarı düşüktür.
Deneme yerinin iklim özellikleri; uzun yıllar
ortalamasına göre, yetiştirme dönemi boyunca, Adana ilinde,
aylık ortalama minimum hava sıcaklığı 1.7 – 17.8 °C,
maksimum sıcaklığı 37.3-43.8 °C ve ortalama sıcaklığı 17.728.8 °C arasında değişim göstermiştir. Bu değerler,
denemenin yürütüldüğü 2017 yılının aynı dönemine ait
değerler ile karşılaştırıldığında, aralarında önemli bir fark
olmadığı gözlenmiştir. Toplam yağış miktarı 188.8 mm iken,
2017 yılında bu değer 195.8 mm olarak gerçekleşmiştir. Bu
dönemde düşen yağışın yeterli olmaması nedeni ile,
bitkilerin gereksinim duyduğu yağış miktarı sulama ile
karşılanmıştır.
Araştırmaya konu olan deneme tesadüf bloklar deneme
desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Farklı
yöntemlerle aşılanan Bredyrhibozium japonicum bakterisinin
denendiği çalışmada her uygulama için oluşturulan
parsellerin boyu 500 cm, eni ise 280 cm (14.0 m2) olarak
ayarlanmıştır ve her parsele dört sıra ekim yapılmıştır (70 cm
x 4 sıra). Deneme yerinde ön bitki buğday olup, ön bitki
hasadından sonra anız yakılmış, toprak yeterince tavda
olduğu için sulama yapılmada goble-disk ile yüzlek olarak
işlenemiştir. Dekara 30 kg 18-46-0 kompoze (5.4 kg/da N ve
13.6 kg/da P) gübresi ile yabancı ot ilacı olarak dekara 150
cc traflen (etkili maddesi Trifluralin) uygulanmıştır. Daha
sonra toprak karıştırılarak üzerine tapan çekilmiştir. Sıra
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arası mesafeler markörle belirlendikten sonra ekimler 15.
Haziran 2017 tarihinde el ile yapılmıştır.
Çukurova bölgesinde ikinci ürün soya yetiştiriciliğinde
farklı yöntemlere göre aşılanmış Bredyrhibozium japonicum
bakterisinin soyada tohum verimi ve bazı tarımsal
özelliklerini belirlemek amacıyla kurulan denemede 4 farklı
uygulama yapılmıştır. Yapılan uygulamalar Tablo 1’ de
verilmiştir.
Tablo 1.Denemede Uygulanan Uygulamalar
Uygulama
Uygulama şekli
Kontrol
Bakterisiz
LII
Paketleme öncesi aşılama
Signum Premax
Sıvı bakteri aşılaması
Hi-Stick
Toz bakteri aşılaması
Yabancı otlarla mücadele için sıra aralarına traktör, sıra
üzerine el çapası olmak üzere çapa işlemleri yapılmıştır.
Çıkıştan daha sonraki günlerde tarlanın ve bitkilerin
ihtiyaçlarına göre, sulama, çapalama, gübreleme, yabancı ot
kontrolü ve diğer kültürel işlemler yapılmıştır.
Çukurova koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen soya
bitkisi hasat olgunluğuna geldiğinde (ekimden 120 gün
sonra) parsellerden örnekleme yapılmıştır. Örnekleme
yapıldıktan sonra parsellerdeki iki kenar sırası atılarak
ortadaki bitkiler el ile hasat edilmiştir.
Yapılan araştırmada, bitki boyu (cm), dal sayısı
(adet/bitki,) bakla sayısı (adet/bitki), ilk bakla yüksekliği
(cm), tohum verimi (kg/da), bin dane ağırlığı (g), yağ ve
protein oranı (%) özellikleri incelenmiştir. Ölçümler, her
parseli temsil edecek şekilde tesadüfen seçilen 20 bitki
üzerinden ve hasat edilen orta sıralardan elde edilen
tohumlardan yapılmıştır.
Araştırmada elde edilen veriler JMP 8.0.1 istatistik paket
programı kullanılarak, tesadüf blokları deneme desenine
göre istatistik analizine tabii tutulmuştur, uygulamalar
arasındaki farklılıklar varyans analizi yapılmıştır. Elde edilen
ortalama değerler arasındaki farklılıklar ise E.G.F. Çoklu
Karşılaştırma Testi kullanılarak karşılaştırılmıştır.
III. SONUÇ VE TARTIŞMA
Çukurova bölgesinde ikinci ürün koşullarında yetiştirilen
soya bitkisine farklı yöntemlerle aşılanmış Bredyrhibozium
japonicum bakterisinin soya bitkisinin bitki boyu, dal sayısı,
ilk bakla yüksekliği ve bakla sayısı üzerine etkilerini Tablo
2’de verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde görüleceği gibi
yapılan farklı aşılama yöntemleri bitki boyu ve bakla sayısı
değerleri üzerinde istatistiksel olarak önemli etkisi olurken ilk
bakla yüksekliği ve dal sayısında ise istatistiksel olarak
önemli olmadığı belirlenmiştir.
Bitki Boyu; en yüksek bitki boyu (109.7 cm) Signum
Premax (ekim öncesi sıvı bakteri aşılaması) uygulamasında
elde edilmiştir. Bakteri aşılaması yapılmayan kontrol
uygulamasında ise en düşük bitki boyu (98.8 cm) elde
edilmiştir.
Dal Sayısı; yapılan çalışma sonucunda elde edilen dal
sayısı değerleri 1.5 adet/bitki ile 2.3 adet/bitki arasında
değişim göstermiştir. Yapılan farklı uygulamalar en fazla dal
sayısı Hi-Stick (ekim öncesi toz bakteri aşılaması)
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uygulamasında elde edilmiştir. en az dal sayısı ise 1.5
adet/bitki ile LII ( paketleme öncesi bakteri aşılaması)
uygulamasından elde edilmiştir.
Bakla Sayısı; çalışma sonucunda elde edilen bakla sayısı
değerleri incelendiğinde görüleceği gibi, en fazla bakla sayısı
(75.6 adet/bitki) Signum Premax uygulamasında elde
edilmiştir. En az bakla sayısı (67.9 adet/bitki) ise kontrol
uygulamasında elde edilmiştir. Ekim öncesi toz veya sıvı
bakteri uygulaması bakla sayısında %10.05 oranında arıtış
olduğu belirlenmiştir.
Tablo 2. Soya Tohumlarına Farklı Yöntemlere Göre Aşılanmış
Bredyrhibozium japonicum bakterisinin, Bitki Boyu, Dal Sayıs, İlk Bakla
Yüksekliği ve Bakla Sayısı Ortalama Değerler ve E.G.F. (%5) Testine Göre
Oluşan Gruplar

Uygulama
Kontrol
LII
S. Premax
Hi-Stick
EGF (%5)

Bitki
boyu
(cm)
98.8 c
102.9 b
109.7 a
106.1 ab
3.76

Dal
Sayısı
(cm)
2.10
1.50
1.70
2.30
Ö.D.

İlk Bakla
Yüksekliği
(cm)
15.60
14.20
12.90
14.00
Ö.D.

Bakla Sayısı
(adet/bitki)
67.90 b
69.90 b
75.60 a
75.40 a
3.32

Farklı yöntemlerle aşılanmış Bredyrhibozium japonicum
bakterisinin soya bitkisinin 1000 tohum ağırlığı, yağ ve
protein oranı ve tohum verimi üzerine etkilerini Tablo 3’de
verilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde görüleceği gibi yapılan
farklı aşılama yöntemleri 1000 tohum ağırlığı, yağ ve protein
oranı ve tohum verimi değerleri üzerinde istatistiksel olarak
önemli olduğu belirlenmiştir.
1000 tohum ağırlığı; farklı yöntemler ile aşılanmış
bakteri uygulamaları sonucunda elde edilen 1000 tohum
ağırlığı değerleri 217.2 g ile 196.0 g arasında değişim
göstermiştir. En yüksek 1000 tohum ağırlığı değeri 217.3 g
ile Signum Premax uygulamasından elde edilirken en düşük
1000 tohum ağırlığı değeri (196.0 g) ise kontrol
uygulamasında elde edilmiştir.
Yağ ve protein oranı; yağ ve protein oranı değerleri
incelendiğinde görüleceği gibi en yüksek yağ oranı %20.23
ile bakteri aşılaması yapılmayan kontrol uygulamasında elde
edilirken en düşük yağ oranı ise %18.71 ile Signum Premax
(ekim öncesi sıvı bakteri aşılaması) uygulamasında elde
edilmiştir. En yüksek protein oranı %39.95 ile Signum
Premax uygulamasında, en düşük protein oranı ise kontrol
uygulamasında %37.89 olarak belirlenmiştir.

LII
S. Premax
Hi-Stick
EGF (%5)

[2]

[3]

[4]

[7]

Kontrol

Protein
Oranı
(%)
37.89 d

[6]

[8]

Tohum
Verimi
(kg/da)
396.2 c
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438.3 b
496.4 a
505.6 a
34.17
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Yağ
Oranı
(%)
20.23 a

38.41 c
39.95 a
38.97 b
0.220
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1000 Tane
Ağırlığı
(g)
196.0 d

19.91 a
18.71 b
19.90 a
0.710

IV. SONUÇ
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Uygulama

200.1 c
217.3 a
212.6 b
3.00
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