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ÖZET
Bu çalışma, malç tekstili adını verdiğimiz materyalin, yeni tesis edilen turunçgil
bahçelerinde yabancı ot kontrolü amacıyla, konvansiyonel polietilen malç naylonu ve
çiftçi koşullarında yaygın olarak uygulanan mekanik ve kimyasal mücadele ile
kıyaslamalı olarak etkisinin belirlenmesi amacıyla doktora tez çalışmasının bir bölümü
olarak yürütülmüştür. Yeni tesis mandalina bahçesinde üç yıl süreyle (2004-2005-2006)
yürütülen çalışmada, iki farklı kalınlıkta polietilen malç, üç farklı kalınlıkta malç tekstili,
biçme ve herbisit (glyphosate) uygulamaları yapılmıştır. Uygulamaların yabancı otların
yoğunluğu ve kaplama alanına, kültür bitkisinin boy, gövde kalınlığı ve yaprak alanına
etkileri incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, yabancı
otlu kontrole oranla biçme uygulaması %23,4, kimyasal mücadele %88,4, polietilen malç
%99,6, malç tekstili uygulamaları %100 oranında yabancı otları kontrol etmiştir. Kültür
bitkisinin boyu, gövde çapı ve yaprak alanındaki en yüksek artış herbisit ve malç
uygulamalarından elde edilmiştir. Malç uygulamalarının toprak sıcaklığı ve nemini
muhafaza ettiği belirlenmiştir.
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ABSTRACT
In this study, material that we call mulch textile was investigated as compared with
conventional polyethylene mulch nylon and mechanical and chemical control that are
widely used in farmer’s conditions to weed control in newly established citrus orchards.
Two different thickness of polyethylene mulch, three different thickness of mulch
textiles, mowing and herbicide (glyphosate) applications were made in newly established
mandarin orchard in a three-year-period (2004-2005-2006). Effects of the applications on
density and coverage of weeds and height, stem thickness and leaf area of cultural plants
were investigated. According to general evaluation of results of the study, mowing
23.4%, chemical control 88.4%, polyethylene mulch 99.6%, mulch textiles 100%
controlled weeds than weedy control. At the most increase of height, stem thickness and
leaf area of mandarin was obtained from herbicide and mulch treatments. It was
determined that soil temperature and moisture are preserved by mulch applications.
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Giriş
Bilindiği üzere meyveler, birim alandan getirisi her
zaman yüksek olan bir ürün grubudur. Özellikle turunçgil
gibi yetiştiriciliği belirli bir alanla sınırlı olan meyve
türleri için bu durum daha da önemlidir. Türkiye’nin
toplam meyve ihracatının %78’ini karşılayan turunçgiller,
ihracat bakımından ilk sırayı almaktadır (Kaygısız ve
Aybak, 2000). Çalışmanın yürütüldüğü Çukurova Bölgesi
tam bir turunçgil üretim merkezi olup, Türkiye’deki
toplam turunçgil üretiminin yaklaşık %70’i bu bölgede
gerçekleşmektedir. Bu yoğun üretime paralel olarak ta,
hastalık, zararlı böcek ve yabancı otlarda da bir artış ve
çeşitlilik
söz
konusudur.
Ülkemizde
turunçgil
yetiştiriciliğini olumsuz yönde etkileyebilecek 155 adet
yabancı ot türü saptanmıştır (Uygun ve ark., 2001).
Bölgemizde yapılan çalışmalar göstermektedir ki yabancı
otların turunçgil bahçelerinde kapladığı alan, yabancı ot
mücadelesine rağmen %49’a varan bir değere
ulaşmaktadır (Uygur, 1985).
Turunçgil bahçelerinde bu denli öneme sahip olan
yabancı otların kontrolü için ülkemizde ve dünyada;
kültürel, fiziksel, mekanik, biyolojik ve kimyasal olmak
üzere değişik mücadele yöntem ve teknikleri geliştirilmiş
ve kullanılmaktadır. Ancak bunlar içerisinde kimyasal
mücadele, kolay uygulanabilmesi ve çabuk sonuç vermesi
gibi özelliklerinden dolayı en çok kullanılan yöntem
haline gelmiştir. Kimyasal mücadelenin sık ve bilinçsizce
kullanılması sonucu ise, insan ve hayvan sağlığı tehdit
edilmekte, yabancı ot türleri herbisitlere karşı zamanla
dayanıklılık kazanmakta, ekonomik zararlı olmayan türler
zamanla dominant hale geçmekte, hedef dışı organizmalar
zarar görmekte, biyolojik zenginlik azalmakta, kültür
bitkilerinde fitotoksiteler oluşabilmekte ve benzeri birçok
olumsuzluk ortaya çıkmaktadır. Bu olumsuzlukları en aza
indirmek için etkili, etkili olduğu kadarda agroekosisteme
en az zarar veren yöntemlerin belirlenerek, uygulanması
gerekmektedir. Kimyasal mücadeleye alternatif bu
yöntemlerden biri de malçlamadır.
Malçlama ile ilgili yapılan çalışmalarda, pek çok
kültürde yabancı ot çıkışının engellendiği (Ricotta ve
Masiunas, 1991; Zhang ve ark., 1992; Mashingaidze ve
ark., 1996; Monks ve ark., 1997; Kitiş, 2002), topraktan
buharlaşma yoluyla su kaybının azaldığı (Jensen ve ark.,
1989; Asiegbu, 1991), toprak sıcaklığının yükseldiği
(Olsen ve Gounder, 2001; Brault ve ark., 2002), toprağı
dona karşı koruduğu (Barrales-Dominguez ve AlejoSantiago, 2002), su ve rüzgar erozyonu ile toprağın
taşınmasını engellediği (Wan ve El-Swaify, 1999; Liang
ve ark., 2002), topraktaki yarayışlı besin maddesi ve
organik madde miktarını artırdığı (Ashworth ve Harrison,
1983; Bhella, 1988), organik malçların bir çoğunun
topraktaki mikroorganizma ve solucanların faaliyetini ve
sayısını artırdığı (Buck ve ark., 2000; Tiquia ve ark.,
2002;), bitkilerde kök sistemi gelişimini hızlandırdığı ve
artırdığı (Wien ve ark., 1993), meyve kalitesini yükselttiği
(Estes ve ark., 1985), bazı organik malçların toprak
asitliğini düzenlediği (Iles ve Dosmann, 1999), erkenci ve
toplam verimi artırdığı (Brown ve Osborn, 1989; Abak ve
ark., 1992) ortaya konmuştur.
Günümüzde malçlama amacıyla daha çok siyah ya da
koyu renkli polietilen (PE) örtüler kullanılmaktadır.
Ancak PE örtülerin su ve havayı geçirmemesi, delinme ve

yırtılmaya karşı mukavemetinin az olması, meyve
bahçeleri gibi çok yıllık kültürlerde uzun süreli
kullanılmasını sınırlamaktadır. Bunun yerine son yıllarda
pek çok alanda hayatımıza giren teknik tekstillerin bir
çeşidi olan malç tekstilleri konvansiyonel PE malç
örtülerine önemli bir alternatiftir. Malç tekstilleri
gözenekli olmaları nedeniyle su ve havanın giriş çıkışına
izin vermeleri, dayanımının yüksek olması, arazide
uygulanması ve toplanmasının daha kolay olması gibi
avantajlara sahiptir. Özellikle PE örtülere göre daha
dayanıklı olmaları nedeniyle meyve bahçelerinde
değiştirilmeden uzun süre kullanılabilmektedir.
Sebze yetiştiriciliğinde bilinir hale gelen malç
uygulamalarının, özellikle yeni tesis meyve bahçelerinde
de yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu çalışmayla,
ülkemizde ilk kez bir meyve bahçesinde malç tekstili
adını verdiğimiz materyal uygulanmış ve yeni tesis meyve
bahçelerinde büyük problem olan yabancı otlara karşı
kimyasal mücadeleye bir alternatif olarak incelenmiştir.
Materyal ve Metot
Çalışma, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,
Bitki Koruma Bölümü, Araştırma ve Uygulama Alanı’nda
bu çalışma için tesis edilen mandalina (Citrus reticulata
Blanco)
bahçesinde
yürütülmüştür.
Denemelerin
yürütüldüğü bahçeye ait özellikler ve denemenin yapıldığı
yıllara ait iklim verileri Çizelge 1 ve Şekil 1’de
verilmiştir.
Çizelge 1
Özellikler
Özellik

Denemenin

Lokasyon
Tür
Çeşit
Erkencilik
Dikim Yılı
Dikim Sıklığı
Alan
Tekstür Sınıfı
Toprak pH’sı
Toprak Tuzluluğu
Toprağın Kireç Oranı
Toprağın Organik Madde
İçeriği

Yürütüldüğü

Bahçeye

Ait

Deneme Alanı
Ç.Ü. Bitki Koruma
Bölümü Deneme Alanı
Mandalina (Citrus
reticulata Blanco)
Okitsu
Erkenci
2004
5mx5m
5 da
Killi
7,30
Tuzsuz
%1,34
%1,46

Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre
mandalina sıraları üzerinde; polietilen malç, malç tekstili,
biçme ve herbisit uygulamaları olmak üzere 5 tekerrürlü
olarak kurulmuştur. Her bir uygulama için parsel
büyüklüğü sıra üzerinde üç ağacı içine alacak şekilde 24
m2 (15 m x 1,6 m) olarak ayarlanmıştır. Malç tekstili
olarak
spunbond
non-woven
teknolojisiyle
polypropilenden üretilmiş, üç farklı kalınlıktaki örtü
malzemesi kullanılmıştır. Konvansiyonel PE örtü
malzemesi piyasada bu amaca yönelik hizmet veren
firmalardan temin edilmiştir. Tüm malç örtüleri siyah
renklidir. Denemede kullanılan örtü malzemeleri ve bazı
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özellikleri Çizelge 2 de verilmiştir. Denemenin birinci yılı
sıra üzerlerine 80 cm genişliğinde uygulanan malç
örtüleri, ikinci yıl ağaçların taç gelişimi dikkate alınarak
160 cm genişliğinde uygulanmış ve aynı örtü malzemeleri
üçüncü yıl değiştirilmeden kullanılmıştır (Şekil 2).
Denemede kullanılan malç örtülerinin gölgeleme
oranının belirlenmesi amacıyla her yıl deneme süresince
belirli aralıklarla her bir malç örtüsü için her tekerrürde
iki farklı noktadan olmak üzere örtü altındaki ve
üzerindeki ışık şiddeti lüksmetre yardımıyla belirlenmiş
ve aradaki fark hesaplanarak, örtülerin gölgeleme oranları
tespit edilmiştir. Ölçümler güneş ışığının en kuvvetli
olduğu ve dik geldiği öğle saatlerinde, bulutsuz havalarda
yapılmıştır. Uygulanan malç örtülerinin toprak nemi ve
sıcaklığına etkisini belirlemek amacıyla malç örtülerinin
her birinin altında ve malçsız kontrolde toprağın 10 cm
derinliğine yerleştirilen özel sensörler yardımıyla saatlik
olarak sıcaklık ve nem kaydı alınmıştır. Denemede Onset
Computer Corporation firmasına ait Hobo marka H08-004
model elektronik ölçüm ve kayıt cihazı kullanılmıştır.
Biçme uygulaması için ayrılan parsellerde yabancı
otların boyu ortalama 15-20 cm’ye ulaştığında motorlu
tırpanla biçilmiştir. Bunun için 2004 yılında üç kez, 2005
yılında altı kez, 2006 yılında yine altı kez, biçme
uygulaması yapılmıştır.
Kimyasal mücadele için ayrılan parsellerde, yabancı
otların kaplama alanı %15’e ulaştığında, döner başlıklı
pülverizatör ile bölgede kullanımı en yaygın olan
glyphosate etkili maddeli herbisit 600 cc/da ticari preparat
dozunda uygulanmıştır. Bunun için 2004 yılında iki kez,
2005 yılında beş kez, 2006 yılında ise üç kez herbisit
uygulaması yapılmıştır.
Uygulamaların yabancı ot yoğunluğu ve kaplama
alanına etkisini belirlemek için, 14 günde bir düzenli
aralıklarla gözlemler yapılmıştır. Yabancı ot yoğunlukları
her parselde oluşturulan bir m2’lik çakılı alanlar içerisinde
belirlenmiş, kaplama alanları ise, parselin tamamı dikkate
alınarak değerlendirilmiştir. Yabancı otların yoğunluk ve
kaplama alanları tür bazında ayrı ayrı saptanmıştır. Bu
amaçla denemenin birinci yılında toplam sekiz,

denemenin ikinci ve üçüncü yıllarında toplam 13’er kez
sayım yapılmıştır.
Her bir gözlem tarihi için belirlenen yoğunluk ve
kaplama alanı değerleri aşağıdaki formüller kullanılarak
hesaplanmıştır. Buna göre; her bir yabancı ot türü için
yapılan sayımlar sonucu elde edilen toplam değer, sayım
yapılan toplam alana bölünerek yabancı ot yoğunluğu
belirlenmiş, benzer şekilde her bir yabancı ot türünün
kapladığı alanların toplam değeri, toplam değerlendirme
sayısına bölünerek kaplama alanı belirlenmiştir.
Yoğunluklar adet/m2, kaplama alanları ise % olarak
değerlendirilmiştir (Odum, 1971).
Yoğunluk = T.Y. / n
Bu eşitlikte; T.Y. her türün sayım yapılan alanlardaki
toplam yoğunluğu (Adet), n sayım yapılan toplam alan
(m2) dır.
Kaplama Alanı (%) = T.K.A. / m
Bu eşitlikte; T.K.A. her türün deneme yapılan
bahçedeki % olarak kapladığı alanların toplam değeri, m
toplam değerlendirme sayısıdır.
Çalışma yeni tesis mandalina bahçesinde yürütüldüğü
için kültür bitkisinin meyve verimine bakılamamıştır.
Bunun için bitki boyu, gövde çapı ve yaprak alanı gibi
bitki
gelişimini
karakterize
eden
parametreler
incelenmiştir. Bu amaçla, her yıl için denemenin başında
ve sonunda bitki boyları ve gövde çapları ölçülmüştür.
Bitki boyları belirlenirken, toprak seviyesinden bitkinin
en uç kısmına kadar olan kısım ölçülmüştür. Gövde
çapları için ise, her ağaçta toprak seviyesinden 50 cm
yukarısı baz alınmış ve bu noktadan ölçümler yapılmıştır.
Deneme alanındaki ağaçların boyları ve gövde çapları
dikimden itibaren eşit olmadığı ve her yıl budama
yapıldığı için ölçüm sonuçları, her uygulama için bitki
boyu ve gövde çapındaki oransal artış belirlenmek
suretiyle standart hale getirilmiş ve varyans analizine tabi
tutulmuştur.

Şekil 1 Deneme süresince deneme alanına ait aylık toplam yağış (mm) ve ortalama sıcaklık (°C) değerleri
(Anonymous, 2007).
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Çizelge 2 Denemede kullanılan malç örtülerinin bazı özellikleri
Yıl
Örtü Tipi
Renk
I
Malç Tekstili
II
Siyah
2004
III
Polietilen
Siyah
I
Malç Tekstili
II
Siyah
2005
III
Polietilen
Siyah
I
Malç Tekstili
II
Siyah
2006
III
Polietilen
Siyah

Kalınlık
0,38 mm
0,58 mm
0,72 mm
0,04 mm
0,38 mm
0,58 mm
0,72 mm
0,10 mm
0,38 mm
0,58 mm
0,72 mm
0,10 mm

Genişlik
80 cm
80 cm
160 cm
160 cm
160 cm
160 cm

Şekil 2 Mandalinada sıra üzerine uygulanan malç örtüleri
Yaprak alanını belirlemek amacıyla her yıl dönem
sonunda ekim, kasım ayları içerisinde o yılın yaz
sürgünlerinin ucundan geriye doğru 1., 3. ve 5. zarar
görmemiş ve anormal olmayan yapraklar alınmış ve
tarayıcıdan geçirilerek, bilgisayara aktarılmıştır. Resim
dosyası haline getirilen yaprak örneklerinin yüzey alanı
Scion Image adı verilen paket program yardımıyla
hesaplanmıştır.
Uygulamaların etkisini araştırdığımız bağımlı
değişkenlerin varyans analizleri SPSS paket programı
yardımıyla yapılmış, ortalamalara ait değerlerin çoklu
karşılaştırması %95’lik güven düzeyinde Duncan testiyle
belirlenmiştir
Bulgular ve Tartışma
Deneme Alanında Saptanan Yabancı Ot Türleri
Deneme alanında, üç yıl boyunca iki monokotiledon
ve 23 dikotiledon olmak üzere 25 familyaya ait toplam 47
yabancı ot türü saptanmıştır. Belirlenen yabancı otlar
ağırlıklı olarak kontrol parselleri olmak üzere deneme
alanında bulunan tüm yabancı otlardır. Tespit edilen

türlerin denemenin yapıldığı yıllara göre dağılımı Çizelge
3’de verilmiştir.
Deneme alanında saptanan 47 yabancı ot türü
içerisinde gerek yoğunluk, gerekse kaplama alanı
bakımından en baskın türlerin Digitaria sanguinalis,
Cyperus rotundus, Sorghum halepense, Convolvulus
arvensis ve Portulaca oleracea olduğu görülmüştür.
Nitekim adı geçen türler hem ülkemizde, hem de
dünyanın pek çok bölgesinde sorun olan, adaptasyon ve
rejenerasyon yeteneği yüksek, kozmopolit türlerdir.
Malç Örtülerinin Gölgeleme Oranları
Üç yıl boyunca yapılan ölçümlerin ortalamaları
alındığında, malçlama amacıyla kullanılan örtülerden 0,04
mm kalınlığındaki siyah polietilenin %94,8, 0,10 mm
kalınlığındaki siyah polietilenin %99,5, 0,38 mm
kalınlığındaki malç tekstilinin %96,6, 0,58 mm
kalınlığındaki malç tekstilinin %99,9, 0,72 mm
kalınlığındaki malç tekstilinin %100 oranında güneş
ışığının toprak yüzeyine ulaşmasını engellediği
belirlenmiştir (Şekil 3).
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Çizelge 3 Deneme alanında saptanan yabancı ot türleri ve yıllara göre dağılımı
Yabancı Ot Türü
2004 2005 2006
Yabancı Ot Türü
Amaranthus albus L.
+
+
+
Hibiscus trionum L.
Amaranthus hybridus L.
+
+
Lactuca serriola L.
Amaranthus retroflexus L.
+
+
+
Lamium amplexicaule L.
Anagallis arvensis L.
+
+
Lolium perenne L.
Avena sterilis L.
+
+
Malva neglecta Wallr.
Calendula arvensis L.
+
+
Matricaria chammomilla L.
Capsella bursa pastoris (L.) Medic.
+
+
Melilotus officinalis (L.) Desr.
Cerastium dichotomum L.
+
Papaver rhoeas L.
Chenopodium album L.
+
+
+
Picris echioides L.
Chrozophora tinctoria (L.) Rafia.
+
+
+
Polygonum aviculare L.
Cichorium intybus L.
+
+
Portulaca oleracea L.
Convolvulus arvensis L.
+
+
+
Prosopis farcta (Ban. & Sol.) Mac.
Conyza canadensis (L.) Cronquist
+
Rumex crispus L.
Corchorus olitorus L.
+
+
+
Setaria verticillata (L.) P.Beauv.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
+
+
Setaria viridis (L.) P.Beauv.
Cyperus rotundus L.
+
+
+
Sinapis arvensis L.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
+
+
+
Solanum nigrum L.
Echinochloa colonum (L.) Link.
+
+
+
Sonchus asper (L.) Hill.
Erodium acaule (L.) Bech. & Tell.
+
+
Sorghum halepense (L.) Pers.
Euphorbia chamaesyce L.
+
+
+
Tribulus terrestris L.
Euphorbia nutans Lag.
+
+
+
Trifolium pratense L.
Fumaria asepala Boiss.
+
+
Urtica urens L.
Fumaria officinalis L.
+
+
Veronica hederifolia L.
Heliotrophium europeaum L.
+
+
+

2004
+

+

+
+
+
+

+
+

2005
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2006
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Şekil 3 Denemede kullanılan malç örtülerinin toprak yüzeyini gölgeleme oranı
Malçlamanın Toprak Sıcaklığı ve Nem İçeriğine Etkisi
Denemede kullanılan tüm malç örtüleri 10 cm
derinlikteki toprak sıcaklığını malçsız kontrole göre 0,2°C
ila 2,0°C artırmış, malç uygulamaları arasında ise en fazla
sıcaklık artışı polietilen malç uygulamasından elde
edilmiştir. Deneme boyunca alınan sıcaklık kayıtlarının
ortalaması dikkate alındığında uygulamaların toprak
sıcaklığına etkisi sırasıyla şu şekilde bulunmuştur;
polietilen malç: 23,1°C, malç tekstili I: 21,3°C, malç
tekstili II: 21,8°C, malç tekstili III: 21,8°C ve kontrol:
21,1°C. Dönem boyunca toprak altındaki en yüksek
sıcaklık 40,6°C ile Temmuz ayında polietilen malçtan
elde edilmiştir. En yüksek aylık ortalama toprak sıcaklığı
ise, 34,2°C ile yine Temmuz ayında polietilen malç
uygulamasından elde edilmiştir (Şekil 4).

Kullanılan malç örtüleri içerisinde polietilenin, malç
tekstillerinden farklı olarak hava geçirgenliğinin olmayışı
toprak sıcaklığının artmasındaki en büyük etken olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Tüm malç uygulamaları 10 cm derinlikteki toprağın
nem içeriğini malçsız kontrole göre ortalama %1,97 ile
%6,57 arasında artırmıştır. Malç uygulamaları arasında
ise toprağın nem içeriğini en fazla muhafaza eden malç
tekstili III uygulaması (%49,80) olmuş, bunu sırasıyla
polietilen malç (%48,43), malç tekstili I (%46,60), malç
tekstili II (%45,20) ve kontrol (%43,23) uygulamaları
takip etmiştir. Dönem boyunca toprak altındaki en yüksek
aylık ortalama nem içeriği Ekim ayında %52,80 ile malç
tekstili III uygulamasından elde edilmiştir (Şekil 5).
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Şekil 4 Malç örtülerinin 10 cm derinlikteki toprak sıcaklığına etkisi

Şekil 5 Malç örtülerinin 10 cm derinlikteki toprağın nem içeriğine etkisi
Mage (1982) adlı araştırıcı genç elma bahçelerinde
siyah plastik malç uygulamasında malç altındaki toprak
sıcaklığı ve nem oranının sürekli yabancı otlu ya da
herbisit veya mekanik mücadele uygulaması yapılan
alanlara göre daha fazla olduğunu bildirmiştir. Ashworth
ve Harrison (1983) tarafından 8 farklı malç materyalinin 7
farklı kültür bitkisinde toprak sıcaklığı, toprağın oksijen
içeriği, yabancı ot kontrolü, kültür bitkilerinin gelişimi ve
verimi üzerine olan etkilerini incelemek üzere yapılan
çalışmada, toprak sıcaklığını en fazla polietilen malç
uygulamaları artırırken, toprağın nem içeriğini en fazla
malç tekstili ve organik malç uygulamalarının muhafaza
ettiği, toprağın oksijen içeriğinin en yüksek beyaz renkli
malç tekstili uygulamasında olduğu, marul ve lahana hariç
diğer türlerde tüm malç uygulamalarının meyve verimini
kontrole göre artırdığı bildirilmiştir. Gutal ve ark. (1992)
domateste malç uygulamasının toprak nemini kontrole
göre %28 oranında muhafaza ettiğini belirtmektedir.
Ramarkrishna ve ark. (2006) yerfıstığı (Arachis hypogaea
L.) yetiştiriciliğinde malç uygulamalarının toprak
sıcaklığı, nemi ve yabancı otlanma üzerine olan etkilerini

araştırdıkları çalışmada, polietilen ve çeltik samanıyla
malçlamanın yabancı otları etkili şekilde kontrol altına
aldığını, polietilen malçın toprak sıcaklığını 5 cm de 6°C,
10 cm de 4°C artırdığını, malç uygulamalarının
evaporasyonla topraktan su kaybını azalttığını ve malç
uygulanan bitkilerin gelişiminin daha iyi olduğunu
bildirmişlerdir. Önceki çalışmalardan da görüleceği üzere,
elde edilen bulgular daha önce yapılan çalışmalar
tarafından desteklenmektedir.
Uygulamaların Yabancı Ot Yoğunluğu ve Kaplama
Alanına Etkisi
Uygulamaların genel yabancı ot yoğunluğuna etkisi üç
yıllık sonuçların genel ortalamaları dikkate alarak
değerlendirildiğinde, yabancı ot yoğunluğunun en fazla
biçme uygulamasında (261 adet/m2) olduğu, bunu
sırasıyla yabancı otlu kontrol (231 adet/m2), herbisit (31
adet/m2), polietilen malç (4 adet/m2), malç tekstili I (0,03
adet/m2), malç tekstili II (0,02 adet/m2) ve malç tekstili III
(0 adet/m2) uygulamalarının takip ettiği görülmektedir
(Şekil 6).
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Şekil 6 Uygulamaların üç yıllık ortalama genel yabancı ot yoğunluğuna etkisi

Şekil 7 Yabancı otlu kontrol ve biçme uygulamalarındaki beş önemli yabancı ot türünün üç yıllık ortalama yoğunlukları
Yabancı otlu kontrol ve biçme uygulamaları arasında
her ne kadar istatistik açıdan fark tespit edilmese de
biçme uygulamasındaki yabancı ot yoğunluğunun
kontrolün üzerinde çıktığı bir gerçektir. Bunun en büyük
nedeninin çatal otu (Digitaria sanguinalis) ve topalak
(Cyperus rotundus) türlerinin biçme uygulamasına karşı
verdiği reaksiyon olduğu düşünülmektedir. Kontrol ve
biçme
uygulamalarındaki
toplam
yabancı
ot
yoğunluğunun ortalama %83’ünü oluşturan beş yabancı ot
türünün kontrol ve biçme uygulamalarındaki ortalama
yoğunluklarına bakacak olursak, D. sanguinalis
yoğunluğunun biçme uygulamasında kontrole oranla
%93,3, C. rotundus yoğunluğunun %83,1 oranında arttığı,
Sorghum halepense, Convolvulus arvensis ve Portulaca
oleracea yoğunluklarının ise kontrole oranla sırasıyla
%38,3, %29,8 ve %18,0 oranında azaldığı görülmektedir.
Bu beş türün toplamına baktığımızda ise, biçme
uygulamasındaki yabancı ot yoğunluğunun kontrole göre
%23,7 daha fazla olduğunu görmekteyiz. Bu da
göstermektedir ki; biçme uygulamasındaki yoğunluk
artışının başlıca nedeni D. sanguinalis ve C. rotundus
yoğunluğunun biçme uygulamasında fazla oluşudur (Şekil 7).

Asai ve ark. (1995), biçme uygulamasının beyaz
yoncanın (Trifolium repens L.) gelişme ve vejetasyon
dinamiği ile yabancı otlanmaya etkisini araştırdıkları
çalışmada, yaz aylarında yapılan biçme uygulamasının
Digitaria ciliaris ve Setaria faberi başta olmak üzere
yazlık dar yapraklı yabancı otların sayısını artırdığını ve
rekabete bağlı olarak bu yabancı otların yonca gelişimini
sınırladığı bildirilmiştir. Nishida ve ark. (1993), yapay
mera alanlarında gelişen yabancı otlar üzerine yaptıkları
çalışmada, haziran ayında yapılan biçme uygulamasından
sonra D. ciliaris’in yoğunluğunda bir artışın olduğu ve
biçme uygulamasının D. ciliaris ve Persicaria longiseta
türleri başta olmak üzere, yazlık tek yıllık yabancı otların
biyo kütlesinde artışa neden olduğunu bildirmişlerdir.
Summerlin ve ark. (2000), golf sahalarında sorun olan çok
yıllık dar yapraklı yabancı ot türlerinin biçme
uygulamasına verdiği reaksiyonu belirlemek üzere
yaptıkları çalışmada, haftada üç kez ve bir kez olmak
üzere, iki biçim sıklığını ve iki farklı biçim yüksekliğini
(1,3 cm ve 3,8 cm) uygulamışlardır. Araştırma sonucuna
göre, haftada üç kez 1,3 cm den biçilen alanda topalağın
(C. rotundus) sürgün sayısında azalma tespit edilirken, 3,8
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cm den yapılan biçme uygulamasında denemenin her iki
yılında da topalağın sürgün sayısında bir azalmanın
meydana gelmediği bildirilmiştir. Bu sonuçlar da bize
göstermektedir ki gerek çatal otu, gerekse topalağın
biçmeye karşı verdiği reaksiyon güçlü olmakta ve hızlı
rejenerasyon yetenekleri sayesinde her biçimden sonra
kırılan apikal dominans nedeniyle daha fazla sayıda
sürgün oluşturabilmektedir. Bu tür yabancı otların
biçmeyle kontrol edilebilmesi için daha sık ve derin
biçme uygulamasının yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır.
Diğer sıra üzeri uygulamalar olan malçlama ve
herbisit uygulamaları yabancı ot yoğunluğunu önemli
ölçüde azaltmıştır. Bu açıdan elde edilen bulgularla daha
önce yapılan çalışmalar kıyaslandığında, sonuçların
benzer olduğu görülmektedir. Örneğin Sing ve ark.
(1993), yeni tesis limon bahçesinde farklı malç
uygulamalarının (beyaz polietilen, siyah polietilen, çeltik
samanı, çeltik kavuzu, talaş, kuru mango yaprakları)
yabancı ot yoğunluğuna etkisini araştırdıkları çalışmada,
en düşük yabancı ot yoğunluğunun polietilen malçlardan
elde edildiğini ve yine en iyi fidan gelişiminin polietilen
malç uygulamalarından kaydedildiğini bildirmişlerdir.
Kaundal ve ark. (1995), şeftali bahçelerinde malç ve
herbisit (glyphosate) uygulamalarının yabancı ot
kontrolüne olan etkilerini araştırmak üzere yaptıkları
çalışmada, malç olarak siyah polietilen, herbisit olarak
glyphosate’in 100 cc/da, 150 cc/da, 200 cc/da ve 250
cc/da dozları ve elle yolma uygulamaları içerisinde en iyi
yabancı ot kontrolünü malç uygulaması almış bunu 250
cc/da dozda herbisit uygulaması takip etmiştir. Kontrol ve
diğer uygulamalara göre en iyi meyve verimi ve kalitesi
malçlama uygulamasından elde edilmiştir. Hostetler ve
ark. (2007), organik bağ alanlarında farklı malç (kompoze
edilmiş ağaç kabuğu, beyaz ve siyah renkli malç tekstili)
uygulamalarının mekanik toprak işlemeye göre yabancı
otlanma ve meyve verimine etkilerini araştırdıkları
çalışmada, toprak işlemeye oranla tüm malç
uygulamalarının yabancı ot gelişimini önemli ölçüde
baskı altına aldığını ve en yüksek verimin beyaz malç
tekstili uygulamasından elde edildiğini bildirmişlerdir.
Hassan ve ark. (2006), turunçgil bahçelerinde farklı

yabancı ot kontrol yöntemlerinin etkinliğini ve meyve
verimine olan etkilerini araştırmak üzere yaptıkları
çalışmada, siyah polietilen ve saman malç, herbisit
(fluazifob-butyl), 2 kez el çapası ve 2 kez makineli toprak
işleme uygulamalarını yabancı otlu kontrole göre
kıyaslamışlar ve tüm uygulamaların kontrole göre yıllık
ve çok yıllık yabancı otların yaş ağırlığını ve
yoğunluğunu azalttığını ve meyve veriminde önemli artışa
neden olduğunu, uygulamalar arasında yabancı ot
kontrolü açısından en iyi sonucun malç uygulamalarından
elde edildiğini bildirmişlerdir.
Uygulamaların yabancı ot genel kaplama alanına
etkisi üç yıllık sonuçların genel ortalamaları dikkate
alınarak değerlendirildiğinde, yabancı ot genel kaplama
alanının en fazla yabancı otlu kontrolde (%71,5) olduğu,
bunu sırasıyla biçme (%54,9), herbisit (%8,3), polietilen
malç (%0,3), malç tekstili I (%0,02), malç tekstili II
(%0,01) ve malç tekstili III (%0) uygulamalarının takip
ettiği görülmektedir (Şekil 8).
Şekil 8’den de görüleceği üzere, yabancı ot
yoğunluğunda olduğu gibi yabancı ot genel kaplama alanı
bakımından da en iyi sonucu malç uygulamaları vermiş,
bunu herbisit uygulaması takip etmiştir. Biçme
uygulaması ise, kontrole yakın bir seviye takip etmiştir.
Ancak biçme uygulamasının yoğunluk değerleri
kontrolün üzerindeyken, kaplama alanı değerleri
kontrolün altında seyretmiştir. Bu doğal bir sonuçtur.
Çünkü biçme uygulamasıyla genellikle yoğunluk
azalmazken, kaplama alanı değerini veren bitkinin
habitusu sürekli azaltılmıştır.
Yeni tesis mandalina bahçesinde üç yıl süreyle yapılan
uygulamalar (biçme, herbisit ve malç uygulamaları)’ın
kontrole göre, yabancı otlanmayı ne oranda baskı altına
aldığını ve etkili olduğunu belirlemek için kontroldeki ve
uygulamalardaki yabancı ot genel kaplama alanları baz
alınmış ve kontroldeki kaplama alanına oranlanarak %
etki hesaplanmıştır. Buna göre denemenin üç yıllık
sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde malç tekstili
uygulamaları %100, polietilen malç %99,6, herbisit
%88,4, biçme %23,4 oranında yabancı ot kontrolü
sağlamıştır (Şekil 9).

Şekil 8 Uygulamaların üç yıllık ortalama yabancı ot genel kaplama alanına etkisi
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Şekil 9 Uygulamaların yıllara göre yabancı ot kontrolüne etkisi

Şekil 10 Uygulamaların kültür bitkisi boyunda meydana getirdiği artış
Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalara
baktığımızda; Gutal ve ark. (1992)’nın domateste malç
uygulamasının verime ve yabancı ot kontrolüne etkisini
araştırmak üzere yapmış oldukları çalışmada, üç yıllık
araştırma bulgularına göre, 25 mikron kalınlığında ki
siyah malç filminin, verimi %55 oranında artırdığı,
yabancı ot gelişimini ise %90 oranında azalttığı
bildirilmiştir. Verdu ve Mas (2007), mandalina
bahçelerinde alternatif yabancı ot yönetimi amacıyla malç
uygulamalarının kimyasal mücadeleye göre etkinliği ve
avantajlarını araştırdıkları çalışmada, malçlama amacıyla
çeltik samanı, badem kabuğu ve siyah renkli malç tekstili,
herbisit olarak da glyphosate’i kullanmışlardır. İki farklı
lokalitede
yürütülen
çalışmada
malç
tekstili
uygulamasının herbisitten daha iyi sonuç verdiği ve
ortalama yabancı ot kaplama alanının malç tekstili ile
malçlamada %0,88, herbisit uygulamasında ise %2,04
olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca mandalina bahçelerinde
malç uygulamasının toprağı koruyan ve herbisit
kirliliğinin önüne geçen bir yabancı ot kontrol stratejisi
olduğuna dikkati çekmişlerdir. Kitiş (2002), domates

yetiştiriciliğinde şeffaf ve siyah polietilen malç (0,02 mm)
kullanımının yabancı otlanma üzerine olan etkisini
araştırdığı çalışmada, en düşük yabancı ot kaplama alanı
değerinin siyah polietilen malç uygulamasında (%5,33)
elde edildiğini, bunu şefaf polietilen uygulamasının
(%45,33) takip ettiğini ve en fazla yabancı otlanmanın ise,
kontrol uygulamasında (%93,68) saptandığını bildirmiştir.
Abouziena ve ark. (2008), 15 yaşındaki mandalina
bahçesinde malç,
toprak işleme
ve
herbisit
uygulamalarının yabancı ot kontrolü, meyve verimi ve
kalitesi üzerine etkilerini araştırdıkları çalışmada, malç
olarak çeltik samanı, kamış (Cyprus articulatus L.) ve
siyah plastik (0,20 mm ve 0,15 mm), el çapası, toprak
işleme ve herbisit (glyphosate) uygulamalarından yabancı
ot kontrolü açısından en iyi sonucun (%94 - %100) malç
uygulamalarından elde edildiğini, yine tüm malç
uygulamalarının meyve verimini toprak işlemeye göre
daha fazla artırdığını bildirmişlerdir. Elde edilen bulgular
daha önce yapılan çalışmalarla kıyaslanınca, sonuçların
benzer olduğu görülmektedir.
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Şekil 11 Uygulamaların kültür bitkisinin gövde kalınlığında meydana getirdiği artış
Uygulamaların Kültür Bitkisi Gelişimine Etkisi
Bitki boyu: Uygulamaların deneme sonunda kültür
bitkisi boyunda meydana getirdiği artış (%) denemenin
başına göre sırasıyla şu şekilde bulunmuştur; kontrol:
%62,6, biçme: %90,4, herbisit: %168,5, polietilen malç:
%156,7, malç tekstili I: %157,8, malç tekstili II: %176,0,
malç tekstili III: %170,7 (Şekil 10).
Şekil 10’dan da görüleceği üzere, üç yıllık sonuçlar
dikkate alındığında kültür bitkisi boyundaki en yüksek
artış 0.58 mm kalınlığındaki malç tekstili II
uygulamasından elde edilmiş, bunu sırasıyla, malç tekstili
III, herbisit, malç tekstili I ve polietilen malç
uygulamaları takip etmiştir. Kültür bitkisi boyuna etkisi
bakımından herbisit ve malç uygulamaları arasında
istatistik açıdan fark tespit edilmemiştir. Yabancı otlu
kontrole göre kültür bitkisi boyundaki en düşük artış
biçme uygulamasında gözlenmiş ve bu iki uygulama
arasında istatistik açıdan fark tespit edilmemiştir.
Gövde kalınlığı: Uygulamaların deneme sonunda
kültür bitkisinin gövde kalınlığında meydana getirdiği
artış (%) denemenin başına göre sırasıyla şu şekilde
bulunmuştur; kontrol: %213,3, biçme: %284,9, herbisit:
%552,7, polietilen malç: %578,5, malç tekstili I: %619,9,
malç tekstili II: %593,4, malç tekstili III: %546,6 (Şekil
11).
Kültür bitkisinin gövde kalınlığındaki en yüksek artış
0,38 mm kalınlığındaki malç tekstili I uygulamasından
elde edilmiş, bunu sırasıyla malç tekstili II, polietilen
malç, herbisit ve malç tekstili III uygulamaları takip
etmiştir. Kültür bitkisinin gövde kalınlığına etkisi
bakımından herbisit ve malç uygulamaları arasında
istatistik açıdan fark tespit edilmemiştir. Yabancı otlu
kontrole göre kültür bitkisinin gövde kalınlığındaki en
düşük artış biçme uygulamasında gözlenmiş ve bu iki
uygulama arasında istatistik açıdan fark görülmemiştir.
Yaprak alanı: Uygulamaların deneme sonunda,
denemenin ilk yılına göre mandalinanın yaprak alanını ne
oranda artırdığına bakıldığında, biçme uygulaması hariç
diğer uygulamaların kültür bitkisinin yaprak alanını
kontrole oranla önemli ölçüde artırdığı görülmüştür. Bu
artış, uygulamalara göre sırasıyla şu şekilde bulunmuştur;

kontrol: %12,8, biçme: %17,4, herbisit: %34,5, polietilen
malç: %39,7, malç tekstili I: %40,1, malç tekstili II:
%40,5, malç tekstili III: %41,4 (Şekil 12).
Bu sonuçlar bize göstermektedir ki, malç
uygulamaları gerek yabancı otları başarılı bir şekilde
kontrol etmek suretiyle rekabeti ortadan kaldırmaları,
gerekse toprak sıcaklığı ve nemini muhafaza etmeleri
nedeniyle kültür bitkisi gelişimini teşvik etmektedir. Elde
edilen bulgular Mage (1982), Ishii ve Kadoya (1993),
Lohar ve ark. (1995), Lipecki ve Bielinska (1998), Smith
ve ark. (2000), Gaikwad ve ark. (2002), Shirgure ve ark.
(2003)’nın yaptıkları çalışmalarla da benzerlik
göstermektedir. Buna göre; Mage (1982) adlı araştırıcı
genç elma bahçelerinde malç uygulamasının herbisit veya
mekanik mücadele yapılan alanlara göre ağaçların
gelişimini ve meyve verimini daha fazla artırdığını
bildirmiştir. Ishii ve Kadoya (1993), turunçgil
bahçelerinde malç uygulaması yapılan ağaçların, herbisit
ya da mekanik yolla yabancı ot mücadelesi yapılan
parsellerdeki ağaçlardan daha kuvvetli geliştiğini
bildirmişlerdir. Shirgure ve ark. (2003), mandalina
yetiştiriciliğinde plastik ve organik malç uygulamaları
içerisinde kültür bitkisinin boyu, gövde kalınlığı,
sürgünlerin kalınlığı, taç hacmi, meyve verimi, meyve
ağırlığı, meyvede toplam çözünebilir kuru madde miktarı,
asitlik, su oranı ve yabancı ot kontrolü açısından en iyi
sonucu siyah polietilen malç uygulamasının verdiğini
bildirmişlerdir. Lohar ve ark. (1995) yeni tesis mandalina
bahçesinde yaptıkları çalışmada, siyah polietilen, toprak
ve yaprakla malçlama uygulamalarının bitki gelişimine
etkilerini araştırmışlar ve plastik malçın bitki boyu ve
gövde çapını (2,07 m, 3,61 cm) toprakla (2,03 m, 3,26
cm) ve yaprakla (1,38 m, 2,37 cm) malçlama
uygulamalarından daha fazla artırdığını bildirmişlerdir.
Gaikwad ve ark. (2002)’nın mandalina bahçesinde farklı
malç uygulamalarının bitki gelişimi, verim ve kalitesine
etkilerini araştırdıkları çalışmada, malç uygulanan
ağaçların, malçsız kontrole göre, sürgün / dal sayısı,
sürgün uzunluğu, yaprak alanı, ağaç başına meyve sayısı,
ortalama meyve ağırlığı gibi parametreler açısından daha
iyi sonuç verdiği bildirilmiştir.
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Şekil 12 Uygulamaların kültür bitkisinin yaprak alanındaki artışa etkisi

Şekil 13 Malç tekstili, biçme ve yabancı otlu kontrol uygulamalarında aynı yaştaki mandalina ağaçlarının gelişmesine
etkisi
Sonuç
Bu çalışmayla, yeni tesis turunçgil bahçelerinde
yabancı otlarla mücadele edilmediği takdirde meydana
gelecek gelişme geriliğinin ne oranda büyük olacağı ve
yabancı ot mücadelesinin önemi açık bir şekilde ortaya
konulmuş, bölge çiftçisi tarafından yaygın ve sık
kullanılan ve olumsuzlukları herkesçe bilinen kimyasal
mücadeleye karşı malç uygulamalarının bir alternatif
olabileceği görülmüştür. Malç uygulamalarının yabancı ot
kontrolü bakımından kimyasal ve mekanik mücadeleden
daha iyi sonuç verdiği ve kültür bitkisi gelişimini artırdığı
tespit edilmiştir (Şekil 13). Malçlamanın ayrıca toprak
sıcaklığını yükselttiği ve toprağın nem içeriğini muhafaza
ederek, sulama sıklığını azalttığı belirlenmiştir. Bu
çalışmayla yeni bir malç materyali olarak ülkemizde ilk
defa denenen malç tekstilinin gerek dayanımının yüksek

olması ve uzun süreli kullanılabilmesi, gerekse gözenekli
bir yapıya sahip olması nedeniyle gaz ve su giriş çıkışına
izin vermesi gibi bir avantaja sahip olması, yaygın olarak
kullanılan polietilen malça önemli bir alternatif
olabileceği sonucunu ortaya koymuştur.
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