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 İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi 
Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri 

Özlem Gürbüz Kılıç1   Nevin Eryüce2 

ÖZET  
Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı miktarlarının ve tek 
uygulama ile ya da bölerek verilmesinin; buğdayı izleyen ikinci ürün mısır 
bitkisi tarafından kaldırılan N, P, K miktarları üzerine etkilerini incelemek 
amacıyla yürütülmüştür. Anılan elementlerin kök ve koçan püskülü dışındaki 
tüm bitki aksamlarıyla bir dekar alandan kaldırılan miktarları belirlenerek, 
deneme konularının bu ölçümler üzerindeki etkileri yorumlanmıştır. Veriler, 
korelasyon analiz bulgularıyla da doğrulandığı gibi kendi aralarında pozitif 
ilişkiler göstermiştir. Sonuçlar, potasyumlu gübrenin tek seferde verilmesinin 
ekonomik olduğunu; bitki tarafından kaldırılan en düşük N ve P miktarının çok 
kısıtlı, K miktarının ise kısıtlı sulama yapılan kontrol parsellerinde elde 
edildiğini, her üç elementin kaldırılan en fazla miktarlarının, gübrelemenin tek 
seferde uygulanması durumunda, tam sulama koşulunda 60 kg da-1 K2O 
uygulamasıyla elde edildiğini göstermiştir. 

Anahtar Sözcükler: Mısır, Zea mays L., su stresi, potasyum 

 

ABSTRACT 
The present study was conducted to examine the effects of different rates and 
application times of K fertilizers on N, P, K uptake of maize grown as the 
rotating crop of wheat under different water stress conditions. The removal of 
these specified plant nutrients from each decar of land was measured in relation 
to each part of plants excluding the roots and silk and in this respect the 
impacts of treatments were notified. Results showed that single application of 
the K fertilizer was  very economic. Nitrogen and P uptake was the lowest 
under severe water stress conditions and K under moderate deficiency in the 
control parcels that received no K. On the other hand the highest N, P, K uptake 
was measured under 60 kg da-1 rate of a single K2O application under full 
irrigation conditions. 
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Dünyada nüfus artışına paralel olarak beslenme gereksiniminin de 
artması tahıl üretimine ayrı bir önem kazandırırken, kısıtlı tarım 
alanlarında üretimin arttırılması zorunlu hale gelmektedir. Çok farklı 
amaçlarla yoğun kullanım alanı bulan mısırın ana ve ikinci ürün olarak 
yetiştirilmesi buğdaydan sonra ikinci önemli tahıl bitkisi konumunda 
bulunması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Dünyada mısır ekim 
alanı 142 685 295 ha, üretim ise 638 043 432 milyon ton; Türkiye’de ekim 
alanı 575 000 ha, üretim 2 800 000 milyon ton olarak belirtilmektedir 
(Anonim, 2003). 

Gübreler verim ve kalitenin artırılması yanında, çevre koşullarına 
uyum konusunda da önemli bir yere sahip bulunmakta, potasyumlu 
gübreler çevreye uyumla ilgili olarak daha ön planda yer almaktadır. 
FAO kayıtlarına göre dünya potasyumlu gübre tüketimi 1995 yılında 
20,6 milyon ton iken, 2001 yılında bu rakam 22,7 milyon tona ulaşmıştır. 
Türkiye’de ise potasyumlu gübre tüketim miktarı 1995 yılında 0,06 
milyon ton, 2001 yılında ise 0.07 milyon ton olarak belirtilmektedir 
(Anonim, 2003). 

Çalışmanın amacı, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı 
miktarlarının ve tek uygulama ile ya da bölerek verilmesinin, ikinci 
ürün mısır bitkisi tarafından kaldırılan N, P, K miktarları üzerine 
etkilerini incelemektir. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

İtalyan kökenli Luce çeşidi mısırda çalışılarak, bitki tarafından kaldırılan 
N, P, K miktarlarını belirlemek üzere alınan 75’er adet dane, yaprak, 
koçan, koçan yaprağı, gövde, sömek ve püskül örnekleri ve bunlarla 
ilgili tartım miktarları çalışma materyalini oluşturmuştur.  

Deneme, tarla koşullarında, tam (I:1,00), kısıtlı (I:0,75 ) ve çok 
kısıtlı (I:0,50) olmak üzere üç farklı “su” seviyesi; biri kontrol, tek (30, 60 
kg da-1 K2O) ve bölünmüş (15+15 ve 30+30 kg da-1 K2O) toplam üç 
potasyum “doz”u  ve ikişer “uygulama” şekli, beş yinelemeli 
yürütülmüştür. Bitki besin maddesi içeriklerini belirlemek üzere alınan 
örnekler analize hazırlanmış, (Chapman, 1964; Özbek, 1966) geleneksel 
yöntemlerle N, P ve K içerikleri belirlenerek, kalkan miktarlar 
hesaplanmış, istatistik değerlendirmeleri yapılmıştır.  
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

İncelenen konuların bitkiyle kalkan N, P, K miktarları üzerindeki 
etkilerini belirlemek amacıyla, elde edilen bulgular değerlendirilmiş, 
aralarındaki ilişkiler irdelenerek aşağıdaki yargılara varılmıştır. 

Bitki Tarafından Kaldırılan Azot Miktarları 

Bitki tarafından kaldırılan azot yönünden su, doz ve uygulamalar 
arasındaki fark ve interaksiyonları belirlemek amacıyla varyans analiz 
sonuçları incelenmiş, önemli bulunan konulara LSD testi yapılarak, 
bulgular Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge incelendiğinde, en düşük 
değerin çok kısıtlı sulanan kontrol, en yüksek değerin ise, tam sulanan 
60 kg da-1 K2O dozunda ortaya çıktığı saptanmıştır. Artan her bir 
potasyum dozu altında su konuları, su konuları altında potasyum 
dozları kalkan N miktarlarını, istatistiksel olarak da doğrulandığı gibi, 
arttırmış; bu dağılım genel ortalamalara da yansımıştır. 

Çok kısıtlı sulama yapılan parsellerde bitki tarafından kaldırılan N 
miktarının azalması, su kıtlığının bir sonucu olarak taşınan su ve 
transpirasyon hızının azalmasına bağlı olarak köklerden gövdeye 
iletilen N miktarının da azaldığını düşündürmektedir. Yapılan bir 
çalışma sonucunda yetersiz su koşullarında yetiştirilen mısır 
bitkilerinin, yeterli su koşullarında yetiştirilenlere göre N kaldırma 
oranının  % 50 oranında azaldığı bildirilmekte (Alam, 1994), araştırmada 
elde edilen bulguların, bu sonuçlarla uyum içinde bulunduğu 
gözlenmektedir. 

Diğer yandan bulgulara korelasyon analizi uygulanarak, bitki 
tarafından kaldırılan azotun yukarıdaki yargıları destekler şekilde su 
(r=0,322**) ve doz (r=0,315**) ile pozitif ilişkiler verdiği izlenmiştir. 
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Çizelge 1. Bitki tarafından kaldırılan azot (kg N da-1) değerlerine ilişkin 
LSD testi sonuçları ve oluşan gruplar 

0,50 0,75 1,00  
TEK BÖL. ORT. TEK BÖL. ORT. TEK BÖL. ORT. 

DOZ 
ORT. 

0 15,88 15,88 15,88 17,92 
(b) 

17,92 
(b) 

17,92 
(b) 

33,83 
(b) 

33,83 
(b) 

33,83 
(b) 

22,55 
(b) 

30 17,36 18,25 17,81 31,75 
(a) 

28,91 
(a) 

30,33 
(a) 

41,71 
(ab) 

41,50 
(a) 

41,61 
(a) 

29,92 
(a) 

60 21,48 16,92 19,20 33,30 
(a) 

30,98 
(a) 

32,14 
(a) 

46,60 
(a) 

39,85 
(a) 

43,22 
(a) 

31,52 
(a) 

ORT. 18,24 17,02 27,66 25,94 40,71 38,39 

SU 
ORT. 

17,63 
(c) 

 

26,80 
(b) 

 

39,55 
(a) 

 

 

KONU LSD 
SU  4,414** 

DOZ  4,414** 
SU*DOZ 5,763* 

SU*DOZ*UYGULAMA 8,150* 
  *: %5 düzeyinde önemli **: %1 düzeyinde önemli 

 

Bitki Tarafından Kaldırılan Fosfor Miktarları 

Bitki tarafından kaldırılan fosfor yönünden su, doz ve 
uygulamalar arasındaki farklılığı belirlemek amacıyla yapılan varyans 
analizi ve LSD testi sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. Kaldırılan en 
düşük P, çok kısıtlı sulama yapılan kontrol parsellerinden, en yüksek P 
tam sulanan 60 kg da-1 K2O parsellerinden elde edilmiştir. Artan 
potasyum dozlarına paralel bulunan artışın kısıtlı ve tam sulama 
koşulları altında istatistik yönden de anlamlı olduğu, artan su 
konularının farklı potasyumlu gübre dozları altında benzer etkiyi 
gösterdiği, her iki uygulamanın genel ortalamaları dikkate alındığında 
değişimin ayni yönde ortaya çıktığı belirlenmiştir.  

Sulamanın çok kısıtlı yapıldığı koşullarda, her iki gübre uygulama 
yöntemi altında artan dozlarla kontrole göre artma izlenmiş, ancak 
veriler arasındaki farklar küçük miktarlarda olmuştur. Kısıtlı sulama 
koşullarında ise benzer şekilde kontrol verileri en düşük değeri 
göstermişken, en yüksek verilerin 30 kg da-1 K2O uygulamasında 
bulunduğu, bu koşullarda artan potasyumlu gübrelemenin kaldırılan 
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fosfor miktarının artışında sürekliliğini korumadığı izlenmektedir. Sözü 
edilen veriler arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmaktadır. Suyun tam uygulanması halinde ise potasyum 
dozlarına paralel  bir artış ortaya çıkmakla birlikte kontrol ve 30 kg da-1 
K2O uygulamalarının ayni grupta yer aldığı ve 60 kg da-1 K2O 
uygulamasına bu konuda verilen yanıtın daha yüksek bulunduğu 
izlenmektedir. Her üç sulama konusu altında da gübrelemenin tek 
seferde uygulanması sonucunda kaldırılan P miktarları, artan 
potasyumlu gübre dozlarıyla paralellik göstererek artmış, stres koşulları 
altında gübrelerin bölerek uygulanması durumunda son dozda artışın 
geri dönme eğilimine geçtiği dikkati çekmiştir.  

Diğer yandan bulgulara korelasyon analizi uygulanarak, bitki 
tarafından kaldırılan fosforun su (r=0,252*), doz (r=0,356**) ve kalkan 
azot (r=0,714**) ile pozitif ilişkiler gösterdiği izlenmiştir.  

Çizelge 2. Bitki tarafından kaldırılan fosfor (kg P da-1) değerlerine ilişkin 
LSD testi sonuçları ve oluşan gruplar 

0.50 0.75 1.00  
TEK BÖL. ORT. TEK BÖL. ORT. TEK BÖL. ORT. 

DOZ 
ORT. 

0 3,040 3,040 3,040 3,690 3,690 
(b) 

3.690 
(b) 

4,786 
(b) 

4,786 
(b) 

4,786 
(b) 

3,839 
(b) 

30 3,360 3,710 3,535 4,650 5,790 
(a) 

5.220 
(a) 

4,988 
(b) 

5,476 
(ab) 

5,232 
(b) 

4,662 
(ab) 

60 4,180 3,618 3,899 4,720 4,962 
(ab) 

4.841 
(ab) 

7,836 
(a) 

6,980 
(a) 

7,408 
(a) 

5,383 
(a) 

ORT. 3,527 3,456 4,353 4,814 5.870 5.747 

SU 
ORT. 

3,491  
(c) 

 

4,584 
(b) 

 

5,809 
(a) 

 

 

KONU LSD 
SU 0,974** 

DOZ 0,974** 
SU*DOZ 1,272* 

SU*DOZ*UYGULAMA 1,799* 
   *:  %5  düzeyinde önemli   **:  %1  düzeyinde önemli 
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Bitki Tarafından Kaldırılan Potasyum Miktarları 

Bitki tarafından kaldırılan K üzerine su, potasyumlu gübre doz ve 
uygulamalarının etkilerini belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi 
ve LSD testi sonuçları Çizelge 3’de verilmiştir. Bitkiyle kaldırılan en 
düşük K, kısıtlı sulanan kontrol parsellerinden, en yüksek K miktarı ise, 
gübrelemenin tek seferde yapıldığı, tam sulanan 60 kg da-1 K2O 
dozundan elde edilmiştir. Potasyumlu gübre dozlarıyla, her bir su 
konusu altında kalkan potasyum miktarı artmış, çok kısıtlı sulama 
koşullarında bu farklar istatistiki yönden önemli bulunmamıştır.  

Su konularının genel ortalamaları incelendiğinde, sürekli bir artış 
eğilimi izlenmekle birlikte, çok  kısıtlı su uygulamaları diğer ikisinden 
farklı bir grupta yer almıştır. Bu sonuç, mısırda normal su 
gereksiniminin % 75’i verildiği taktirde, tam sulama yapılan koşullara 
göre bitki tarafından kaldırılan K miktarları arasında dikkate değer bir 
fark bulunmadığını ortaya koymaktadır. Söz konusu bulgular, su ve 
kuraklık stresi altında bitki K potasyum içeriğinin stomalarda 
osmoregülasyonu sağlayarak (Mengel and Kirkby, 1987) su kullanımı 
yönünden düzenleyici bir nitelik taşıması nedeniyle dikkate değer bir 
sonuç olarak yorumlanabilmektedir. Genel doz ortalamaları 
incelendiğinde kontrolün, potasyumlu gübre uygulanan dozlara göre 
düşük ve diğer ikisinden ayrı bir grupta yer aldığı dikkati çekmekte, 
artan potasyumlu gübre miktarının kalkan potasyum miktarına aynı 
oranda yansımadığını göstermektedir.  

Bulgulara uygulanan korelasyon analizi sonuçları, yukarıdaki 
bulguları destekler nitelikte bitki tarafından kaldırılan potasyumun su 
(r=0,375**), doz (r=0,423**), kalkan azot (r=0,879**) ve kalkan fosfor 
(r=0,739*) ile pozitif ilişkiler içinde olduğu gözlenmektedir. 
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Çizelge 3. Bitki tarafından kaldırılan potasyum (kg K da-1) değerlerine 
ilişkin LSD testi sonuçları ve oluşan gruplar 

0.50 0.75 1.00  
TEK BÖL. ORT. TEK BÖL. ORT. TEK BÖL. ORT. 

DOZ 
ORT. 

0 6,20 6,20 6,20 6,05 
(b) 

6,054 
(b) 

6,054 
(b) 

8,54 
(b) 

8,54 
(b) 

8,54 
(b) 

6,93 
(b) 

30 7,33 7,07 7,20 10,89 
(a) 

10,39 
(a) 

10,64 
(a) 

11,02 
(a) 

10,77 
(a) 

10,89 
(a) 

9,58 
(a) 

60 7,51 6,46 6,99 10,67 
(a) 

10,65 
(a) 

10,66 
(a) 

11,50 
(a) 

10,54 
(ab) 

11,02 
(a) 

9,56 
(a) 

ORT. 7,01 6,58 9,21 9,03 10,36 9,95 

SU 
ORT. 

6,79 
(b) 

 
 

9,12 
(a) 

 
 

10,15 
(a) 

 
 

 

KONU LSD 
SU 1,162** 

DOZ 1,162** 
SU*DOZ 2,014** 

SU*DOZ*UYGULAMA 2,147* 
*: %5  düzeyinde önemli     **: %1 düzeyinde önemli 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Farklı su konuları altında potasyumlu gübre doz ve uygulama 
biçimlerinin, önemli makro besin elementlerinden N, P ve K’un birim 
alandan kalkan miktarları üzerine etkileri konusunda elde edilen genel 
sonuçlar şu şekilde sıralanabilir:  

Bitki tarafından kaldırılan N verileri incelendiğinde, en düşük 
değer çok kısıtlı sulanan kontrol parsellerinde (15,88 kg N da-1), en 
yüksek değer ise, tam sulanan 60 kg da-1 K2O (46,60 kg N da-1) dozunda 
saptanmıştır. Artan her bir potasyum dozu altında su konuları, su 
konuları altında potasyum dozları kalkan N miktarlarını istatistiksel 
olarak da doğrulandığı gibi, paralel yönde arttırmış; bu dağılım genel 
ortalamalara da benzer şekilde yansımıştır.   

Bitki tarafından kaldırılan en düşük P, çok kısıtlı sulama yapılan 
kontrol (3,040 kg P da-1), en yüksek P tam sulanan 60 kg da-1 K2O 
parsellerinden (7,836 kg P da-1) elde edilmiştir. Artan potasyum 
dozlarına paralel bulunan artışın kısıtlı ve tam sulama koşulları altında 
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istatistik yönden de anlamlı olduğu, artan su konularının farklı 
potasyumlu gübre dozları altında benzer etkiyi gösterdiği, her iki 
uygulamanın genel ortalamaları dikkate alındığında uygulama 
konularıyla ayni yönde artmanın gözlendiği belirlenmiştir.  

Bitki tarafından kaldırılan en düşük K miktarı, kısıtlı sulama 
yapılan kontrol parsellerinde (6,05 kg K da-1) elde edilirken, kaldırılan 
en fazla K miktarı, gübrelemenin tek seferde uygulanması durumunda, 
tam sulama koşulunda 60 kg da-1 K2O uygulamasıyla (11,50 kg K da-1) 
elde edilmiştir. Potasyumlu gübre dozları, artan su konuları altında 
kalkan potasyum miktarının artmasına neden olmuş, çok kısıtlı sulama 
koşullarında bu dağılım daha düşük değerler göstermiş ve farklar 
önemli bulunmamıştır. Artan su konuları potasyumlu gübre 
uygulamaları altında karşılaştırıldığında, kısıtlı ve tam sulama konuları 
benzer grupta, buna karşın, kontrol parsellerinde kısıtlı su konuları, çok 
kısıtlı su konularıyla benzer grupta yer almıştır. Kısıtlı sulama 
koşulunda potasyumlu gübrenin, bu besin elementinin kalkan miktarına 
etkisi dikkate değer bulunmuş, genel ortalamaları incelendiğinde de çok  
kısıtlı su uygulamaları düşük ve farklı bir grupta yer almıştır. 

Potasyumlu gübre ve farklı su dozlarının bitkiyle kaldırılan N, P, 
K üzerinde önemli etkiler göstermesi bitki beslenme programının 
hazırlanmasında, bu besin elementlerine yer verilmesinin gerekliliğini 
ön plana çıkarmaktadır. 

Potasyumlu  gübrenin tek seferde ve bölerek uygulandığı parseller 
arasında incelenen parametreler yönünden istatistiksel anlamda fark 
bulunmaması, maliyet ve işgücü açısından bir kez ve ekimle 
verilmesinin uygun olduğu yargısını ortaya koymaktadır.  
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