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GAZAL BOYNUZIJ (Lııtus corniculatu.r L.)'NDA TOPRAKUSTLr BIOMASI VE
KiMyAsAL KoMpozisyoNuN GELİşME çAĞI içrnsiNDnKi nnĞişitıi

Mustafa TAN, Adİı BAKOĞıU, Aıi KoÇ
ALıtürk Ünivcrsitesi Ziraat Fıiküttcsi Tarlı Bitkilcri Bölünığ ERZURUN{

Özct: Bu çalışmada Atatiiık Ünirersitesi ZiraatFakiilıesi 6 nolu Deneme alanında 1991 1ılında kurulan
gazai bol,ııuzu tesisinden 1996 1ılında otlatma olgıınluğundan me}ryc bağlama döııemine kadar gçen
süre içersinde birer hafta ara ile alınan örneklerde kuru nıadde ürctimi ve üretilen kuru maddede yap.ah
§ap ve çiçek oranının ve bu aksamlann I{P, HS, Ca, K Mg ve P kapsamının zaman içcrsindeki değşimi
incelenm§ür. Elde edilen sonuçlara göre; ilerleyen zamanla luru madde üreümi, üıeülen otta sap, HS,
Ca oranlan ve 1apraila Mg kapsamı artarkeıL diğer incelenen özelliHerde azalııa olduğu
kavdedilmiştir.

THE CHANGING Or ABOVEGROUNL BIOMA§S AND CHEMICAL COMPOSITION OF
BIRDSFOOD TREFOIL (Lotus corniculatus L) IttiRING GROWING PERIOI!

Abstrac* This study was undertaken to determine the changing of dry matter production, and leaves,
stem andflower raüo, crude proteiıç crude cellulose, Ca. K Mg and P content in dry matter of birdsfood
trefoil in research area at College of Agriculture dt Atattlrk University during üe growing season of
t996 in Eraırum. Based on the results, dry matter productioq ratio of sterrı, crude cellulose, C4 and Mg
content of leaııes inçreasd steadily while oüer traits decreased during the growing seıı§on.

Giriş

Gazal boynuzu gerek yalruz, gerekse kanşım şeklinde ekilerek hem ot hem de
otlakiye amacıyla kullanıma elverişli bir bitkidir. Geniş bir adaptasyon kabiliyetine sahip
olması ve otlayan hayvanlarda şişme yapmama§ı bitkiye avantaj kaeandıran özellikleridir
(1). Bitkide yem kalitesi yoncaya eşit veya daha üstün olmasırın (2) yanında otlatma
şartlannda tabii tohumlama yeteneğne de sahip olması bitkiye ilave bir avantaj
sağamal*adır (1).

fünellikle yıiksek sıcakiklann yM aylarnda bUyrlmeyi engellediğ döneme kadar
otlakiyelerde yem üretiminde artış olurken, yem kalitesinde de azalma ortayaçıkmakta ve
yaz aylarında bitki geüşmesinin sona erdiği dönemde hem tesiste üretilen ot miktarı, hem
de kalitede çok önemli düŞşler olmaktadır (3). Bu çalışmada iyi bir otlakiye bitkisi olan
gral boynuzunun ot üretimİ ve kalitesinin otlatma olgunluğundan tohum bağlama
donemine kadar geçen süre içerisindeki değşimi incelenmeye çalışıImıştır.

Mateıyal ve Metot

Bu ÇalıŞma 1991 yılında gazal boynuzu (Lotus cornicıılatus L.)'nun Empire
varyetesi iie kurulmuş olan bir tesiste oluşfurulan 4 parsel üzerinde yunitülmüştür.
Deneme aianına her yl 6 kğda PzOs hesabıyla fosforlu gübre uygulanmış ve bitkiler
ihtiyaç duydukça sulama yapılmıştır.

ÇüŞmada her parselden 77 Mayıs 1996 (otlatma olgunluğu)'dan 15 Temmrz 1996
(ilk ÇiÇeklerin tohum bağladığ dönem)'ya kadar birer hafta arayla 2 adet O.Z5 m2tk
alandan alınan örneklerde Bakoğlu (4)'nun ızJediğn yol takip edi]erek örnekleme
zamanlanna göre kuru madde üretimi (ğ*2), yaprak-sap-çiçek oranlan ve bitkinin bu
kısımlannda ham protein (FIP), ham selüoz (HS), Kalsiyum (Ca) ve Potasyum (K)
oranlan (%) ile Magnezy"ım (Mg) ve fosfor (P) kapsamlanrun (ppm) değişimi
incelenmiştir.
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Arıştırmı Sonuçları ve Tıırtışma

Bitkide incelenen özelliklere ait sonuçlar Tablo l'de sunulmuştur. İİgİİİ tablonun

incelenmesinden de anlaşılacağı gibi ilkbaharda gelişmeye başlayan bitkide maYıs sonunda

çiçek tomurcukları belirginleşmeye başlamış ve hazirarun ilk haflasında ilk ÇiÇekler

görulnıüştür. Temmu, ,onlo.,nda çiçeklenme sona ermiş ve l5 Temmuzda meyvelerin

%i0-20'si olgun hale gelmiştir.

amalaİ arasındaki fatkVo 1'de önemlidir,

@: yd: Vejeutif &)nerrı, Tb: Tomıırcuklanma başlangcı, Ts: Tomı:ıoıklanma sonu Çb; ÇiÇeklenme

bİaşlangıcı, b: Çiçklenne, Mb: Meyve başlangcı, M: % 60-80 meyve, Om: % 1&20 olgun mejrye

Tablo l'in devanu
Ornek
Tarihi

HS% kalsivum yo Potasyum 70

sao l yaorak Sap IYapraklÇiçek sao lyaorak lçiçek
[7May
24"
3l,
7 Haz
15"
25n
l Tem
8"
15 ,

I7.26 d 15.95 de
|9.67 d 15.58 e
29.04 bc I7.43 c-e
27.92 c t8.4lb-d
30.03 bc l8.34b-e
33,27 b L9,97a-c
32.4Zfu 20.7lab
39.40 a 21.27a
4a.97 a 20.73ab

a,67 ıb 1.58 d
0.81 a |.73 cd
0.64a-c t.84 b-d
0.38 c 1.98 a-d 0.97 a
0.47 bc ?.23 ab 0.78 ab
0.53 bc 2.|5 a,c a.72b
0.66 ab 2.25 ab 0.85 ab
0.69 ab 2.30 ab 0.86 ab
0.59a-c 2.39 ı 0.69 b

4.06 ab 4.27 ı
4.14 a 4.07 ıb
4.26 a 4.03 ab
4.06 ab 4.16 a 3.55
4.05 ab 3.58b-d 3.43
3.53 ab 4.02 ab 3.65
3.72 ab 3.46 cd 3.49
3.03 bc 3.97a,c 3.62
2.37c 3.34d 3.38

Ort. 30.00 18.71 0.60 2.05 0.81 3.69 3.88 3.52

Tablo l'in deııamı
Ornek
Tarihi

Masnezvum fııom) Fosfor (ppm)

sao lyanraklcicek Sao lYaprak|Çiçek
|7May
24"
31n
7 Haz
ı5 *

?5"
1 Tem
8n
15 "

2758 a 3252b
2632 ıb 3487 ab
258l ab 3432 ıb
2044 c 3384 ab 23as
2076c 3679ı 2272
2||4 c 3197 ıb 2294
2280 bc 3719 ı 2368
2006 c 3589 ab 25L2
203lc 3700a 239|

1|24 a 4475 a
27ı.7 b 38ı6 b
2924b 3087 c
|682 c 2379 d *l15 a

1688 c 2042 de 3075 b
1730 c 2037 de 2593 b
1538 c 1448 e 25'19 b
1289 c 1482 e 2818 b
1236 c 1852 de 2526b

Ort. 2280 3526 2357 2 t03 2513 295 l

Tablo l: Gazal boynuzunda incelenen özelliklerin
Ornek
Tarihi

Bitki
Bovu(cm)

Celişnıe
ÇaEı@

Kuru mad

Vcr
(atm2\

Bitkide % HP V"

Sap Yaprak Çiçek Sap Yaprak Çiçck

17May
24"
31o
7 Haz
15 n

25"
l Tem
8"
15o

ı0-12
1 5-20
20-25
25-30
30-3 5
30-40
30_40
30-.l0
30-40

Vd
Vd
Tb
Ts-Çb
Ç
Ç
lvib
M
Om

la5.38g
267.98f
375.45e
505.33d
581.28d
'7|4.28ç

9l0.25b
l0l3.50a
909.93b

28.30 f 71.7O ı
34.45 ef 65.55 ab
37.05 de 62.95 b
43.68 cd 53,4ö c 2.92 c
45.10 bc 43.10 d 1 1.80 b
47.38bc 34.75 e 17.&7 a

49.85 bc 3t.08 e |9,a7 a

51.95 ab 27.88 ef 2O.L7 a

5{t.08 a 21.65 f 20.27 a

|1.08 a 24.78 b

',0,77 ab 30.54 a
8.35a-ç 29.39 a
6.4l bc 24.05 b 35.93 a

6.38 bc 20.36 bc 29.82 b

4.16 cd i8.05 c 28.43 bc

0.83 d 1t.84 d 28.65 bç

1.09 d l1.5l d 26.26 bc
0-4ld 11.73d 25.4|c

Ort. 602.60 43.98 45.78 |o,24 5.50 20.25 29.08
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Kuru madde üretimi başlangıçtan %60-80 meyve olgunlaşırma çağna kadar
sürekli artarak bu dönemde l013.50 ğm2'ye ulaşnıış, bundan sonra ise azalmıştır. Sap
oraru örnekleme stiresince düzenli olaralı artarken, yaprak orarunda .azalma ortaya
Çıkmıştır. Kuru maddede çiçek aksamırun oranı ise 25 Hazirana kadar artrruş bundan
soilra istatistiki manada bir değişim gösternremiştir

Bitkinin sap, yaprak ve çiçeklerinde tIP oraru ilerleyen fenolojik dewe ile birlikte
azalırkerı, HS oraru artmıştır. Bitkinin yapraklan her dönemde saplanna göre oldukça
yılksek Ca oranrna sahip olmuştur. Kalsiyum oraru örnekleme donemi boyunca sapta
önce azalıp sonra artarkeq yapraklarda sürekli artış göstermiştir. Çiçekter ise sapa yakın
Ca oranına saİıip olmuştur. Sap, yaprak ve çiçekte ortalama Yo3.52-3.88 arasında değşen
K oranı sap ve yapralıta gelişme dewesi ilerledikçe bir azaima eğlimi seğlerkeq çiçekte
istatistiki manada bir değşim arz etmemiştir. Mg kapsamı sapta ilerleyen geüşme ile
birlikte azalırkeı1 yapralca başlangıçta biraz yrikseldillen sonra yıl boyunca faz}aca
değşmemiştir. Çiçeklerde ise değşim önemli olmamrştır. Bitkinin tüm organlannda
ilerleyen gelişmeyle birlikte P kapsamında azalma ortaya çıkınıştır. Bitkide Cq K ve Mg
yönünden yapralq FIP ve P yönünden çiçek ve HS yönünden ise sap da}ıa yiksek değere
sahip olınuşfur.

Çewe şartlannın uygun hale gelmesiyle birükte bitkilerde artan fotosentetik etkinlik
§onucu generatİf döneme geçİşe kadar üretİen fotosentez üninlerİ yeni dokulann
oluşmasında kullanıldığından bu dönemde bitkilerde hızlı bir hitle artışı olmaktadır (5).
Gelişmaıin ilerlemesiyle birlikte saplarda dahafazJa asimilat depolandığ için bitkide sap
oraru artmaktadır (6). Ilerleyen gelişme ile birlikte daiıa fazla karbonhidrat depolanması
FIP orarurun azalmasına ve HS oraıuıun artma$na neden olmaktadır (7). Gelişmenin
ilerieyen dönemlerinde bitkide Ca oranının aıtması bu elementin yaştı dokularda
depolanmasından kaynaklanmaktadır (8). Burada yapraklarda görülen Mg artışında ise bu
elemerıtin klorofiiin yapı taşı olması özelliği etkili olabilir.
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