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ÖZET: Araştırma; Tebriz İslami Azad Üniversitesi deneme tarlalarında 2008-2009 yılında yürütülmüştür. Çavdar-
dan değişik dozlarda (0, 50, 100, 150 ve 200 g.m-2) farklı bitki kısımlarından (yapraklar, sap, kök, tüm bitki) elde 
edilen özütler ve horozibiği tohumları materyal olarak kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; çavdarın farklı 
bitki özütlerinin uygulanmasıyla, horozibiğinin bitki boyu, yaprak alanı, yaprak sayısı, kök uzunluğu, sap ve kök 
kuru ağırlığı, toplam tohum ağırlığı ve tohum verimini önemli derecede düşürdüğü belirlenmiştir. Uygulanan doz 
oranının artması; horoz ibiğinde ele alınan tüm bitki özelliklerine ilişkin değerlerin azalmasına neden olmuştur. 
Toprağa 50g.m-2 özüt uygulandığında; kontrole göre bitki boyu, yaprak alanı, kök kuru ağırlığı ve toplam tohum 
ağırlığı %31.49, %23.79, %12.92, %41.02 ve %11.58 oranında azalma göstermiştir. Uygulama dozu 200 g.m-2 ol-
duğunda ise; bu değerler daha da azalmış ve %76.32, % 128.74, %68.80, %70.32 ve %67.43 ‘e ulaşmıştır. 
Çavdardan ilk gelişme dönemi, çiçeklenme ve tohum bağlama dönemlerinden elde edilen özütlerin uygulanması; 
horoz ibiğinin kök kuru ağırlığının kontrole göre sırayla %30.06, %37.87 ve %35.70 azalmasına neden olmuştur. 
Kontrol parsellerinde; horoz ibiğinin tohum verimi 1.62 g./bitki iken, 200 g.m-2 yaprak, sap, kök ve tüm bitki 
atıkları ilave edildiğinde sırayla; %68.05, % 67.01, %71.9 ve %69.05 düşüş göstermiştir. Çavdarın çiçeklenme 
döneminde yapraklarından elde edilen özütlerin yabancı ot tohum miktarını önemli oranda azaltan faktör olarak 
belirlenmiştir. Araştırma sonucuna göre; çavdarın allelopatik potansiyeli kullanılarak, tarlada horoz ibiği yoğunlu-
ğunun azaltılabileceği söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Allelopati,  çavdar (secale cereale l.), horoz ibiği (amaranthus retroflexus), bitki kalıntıları, 
yabancı ot

ABSTRACT: This experiment was conducted at the experimental farm of İslami Azad University, Tebriz. Factors 
were rye different residual parts like leaf, stem, root, total plant and control in  concentration of 0, 50, 100, 150, and 
200 g.m-2 at four growth stages as (i) earlier vegetative growth, (ii) flowering stage (iii) seed set and (iv) control. 
The results showed that different residual parts of  rye   significantly decreased plant height, leaf area, leaf number, 
root length, root and shoot dry weight, total kernel weight, and seed yield of pigweed. Increasing rye residues in soil 
decreased components related to pigweed growth. Decrease in plant height, leaf area, shoot dry weight, total kernel 
weight, and seed yield of pigweed by adding 50 g.m-2 decreased by 31.49, 23.79, 12.92, 41.02, and 11.58% respec-
tively, in comparison to control. Increasing rye residuals to 200 g.m-2 increased these reductions to 76.32, 128.74, 
68.80, 70.32, and 67.43% respectively. Decrease in pigweed dry weight by adding vegetative, inflorescence, seed 
bulking stage residuals was 30.06, 37.87, and 35.70%, respectively, in comparison with control. Pigweed seed yield 
was 1.62 g.plant-1 in control which decreased by adding leaf, stem, root and total plant residuals as 200 g.m-2 to 
68.05, 67.1, 71.9, and 69.05% respectively. Seed bank of pigweed decreased from 15 to 72%. Rye leaf residuals in 
inflorescence stage had highest reduced effect on most attributes and especially on soil seed bank. Therefore using 
rye allelopatic potential can reduced pigweed population in fields and reduce application of herbicides with lower 
environmental pollution.   

Keywords: Allelopathy, rye(secale cereale l.), pigweed (amaranthus retroflexus), residuals, weed
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GİRİŞ 

Sürdürebilir tarımın ilkelerinden biri, bitkiler ara-
sındaki allelopatik potansiyelden yararlanarak, toprak-
taki yabancı ot tohumlarının kontrol edilmesidir. Tarım 
alanlarında yaygın olarak görülen ve kültür bitkileri 
üzerinde etkili olan yabancı otlardan biri de horozibiği 
(Amaranthus retroflexus) bitkisidir.

Bazı bitki artıkları, tarlalardaki yabancı ot yoğun-
luğunu kontrol edebilme özelliğine sahiptir (Takikava 
ve ark., 2003). Bitki salgılarının farklı kimyasal özel-
liklere sahip olduğu bilinmekte olup, bunların allelo-
patik etkileri araştırılmaktadır. Karmaşık bir kavram 
olan allelopati; iklim ve toprak koşullarına, salgılayan 
ve alıcı bitkiye göre farklı düzeylerde ortaya çıkabil-
mektedir. Bazı bitki kalıntıları, toprakta bulunan ya-
bancı ot tohumlarının kabuk geçirgenliği üzerinde etkili 
olabilmektedir (Kobayashi, 2004). Yapılan çalışmalar; 
yaprak, çiçek, polen, tohum ve meyvelerin en çok alle-
lopatik etkiye sahip olan bitki kısımları olduğunu gös-
termiştir. Kökler ise en az allelopatik etki içeren bitki 
kısımları olarak kabul edilmektedir (Turk ve Tawaha, 
2003). Kültür bitkilerinin yetiştirildiği alanlarda yaygın 
olarak görülen yabancı otlardan biri de horozibiğidir. 
Kültür bitkilerinin gelişimini olumsuz yönde etkile-
mekte ve aynı zamanda bazı hastalıkları ve zararlıları 
da barındırmaktadır. Bunun yanında çok fazla tohum 
üreterek, bir sonraki dönemlerde yabancı ot yoğunlu-
ğunun daha da artmasına neden olmaktadır (Weaver, 
2001).

Narwal ve ark. (2005); bitkilerin yapraklarının, çi-
çeklerinin, meyvelerinin, tohumlarının ve rizomlarının 
farklı oranlarda allelopatik etkiye sahip olduğunu belir-
terek; çavdardan elde edilen özütün yabancı ot yoğun-
luğunu %33’e kadar azalttığını bildirmişlerdir. Çavda-
rın allelopatik etkiye sahip olması yabancı ot yoğunlu-
ğunun azaltılması için üzerinde durulması gereken bir 
bitki olarak kabul edilmektedir (Alam, 2001). Çavdar, 
arpa ve tritikale gibi serin iklim tahıl cinslerinin özütü; 
horoz ibiği, darıcan ve tilki kuyruğu gibi bazı yabancı 
otların gelişimini azalttığı belirtilmektedir (Dhima ve 
ark., 2006). 

Patil vd (1993); çavdarın bitki kalıntılarının sirken, 
tilki kuyruğu ve horoz ibiği gibi yabancı ot tohumları-
nın çimlenmesini % 43, %80 ve %95 oranında azalttı-
ğı bildirilmiştir. Kültür bitkisi olarak ekilen çavdarın, 
bitki boyu yaklaşık 50 cm’ye ulaştığında; bir herbisit 
uygulanarak, kuru bitki kültivatör yardımı ile toprağa 

karıştırılmış, başta tarla ayrığı olmak üzere, çok yıllık 
çim, ak üçgül ve yulafın gelişmesini olumsuz yönde et-
kilediği saptanmıştır. Çavdar kalıntılarının yabancı ot 
genotipleri üzerine zararlı etkilerinin; toprağın yapısı-
na, iklim koşullarına ve bazı canlı ve cansız faktörlere 
göre değişebildiği açıklanmıştır (Wu ve ark., 2001). Bu 
çalışmanın amacı; çavdarın farklı bitki kısımlarından 
elde edilen özütlerin; horoz ibiğinin gelişimi ve tohum 
üretimi üzerine etkisinin belirlenmesidir.

Bu araştırma; 2008-2009 yılında horoz ibiğine; 
çavdarın bitki kısımlarından değişik dönemlerde (ilk 
gelişme dönemi, çiçeklenme, tohum bağlama) elde edi-
len farklı dozlardaki özütlerin uygulanmasıyla allelopa-
tik etkisinin araştırılması amacı ile yürütülmüştür.

MATERYAL VE YÖNTEM

Araştırma; Tebriz İslami Azad Üniversitesi deneme 
tarlalarında 2008-2009 yılında yürütülmüştür. Deneme 
38o 3` kuzey ve 46o 27` doğu ve denizden 1360 metre 
yüksekliği olan alanda kurulmuştur. Deneme iki farklı 
aşamada yürütülmüştür. Birinci aşamada çavdar ekilip 
ve farklı gelişme dönemlerinde (çiçeklenmenden önce, 
çiçeklenme başlangıcında ve tohum bağlama) elde 
edilen bitki materyali öğütülüp, bitki kalıntıları hazır-
lanmıştır. İkinci aşamada; öğütülmüş çavdar materyali 
kullanarak, 3 tekrarlamalı tesadüf bloklarında faktöri-
yel deneme desenine göre horoz ibiği yabancı otunun 
bitki gelişimi ve tohum oranının belirlenmesi için tarla 
denemesi kurulmuştur. 

Çavdar bitkisinin farklı organlarından sap, yaprak, 
kök ve bitkinin tümünün 0, 50, 100, 150 ve 200 g. m-2 oran-
larında kalıntılar hazırlanmıştır (James, 2005). Farklı 
dönemlerde alınan bitki materyali öğütülüp, 48 saat 
60oC sıcaklıkta kurutulduktan sonra elekten geçirilip, 
(Chon ve ark., 2005) doz oranları belirlenerek, tarla 
toprağına eklenmiştir. Tarlada horoz ibiği yoğunluğu 
130 bitki m-2 olarak belirlenmiştir. Horoz ibiğinin ge-
lişme sürecinde; bitki boyu, yaprak alanı, kuru madde 
ağırlığı, 1000 tane ağırlığı ve tohum verimi her bitkide 
ayrı ayrı ölçülmüştür. Elde edilen verilerle varyans ana-
lizi Mstat C programında yapılarak, farklılıkların önem 
düzeyi F testine göre ortalamaların farklılık gruplan-
dırılması Duncan testine göre yapılmıştır. Ayrıca orta-
lama verilerle grafikler hazırlanarak, şekiller halinde 
gösterilmiştir.
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SONUÇ VE TARTIŞMA

Farklı dönemlerde elde edilen çavdar bitki kalın-
tılarının dört değişik dozda horoz ibiğine uygulanması 
sonucunda, horoz ibiğinde elde edilen verilerle yapılan 
varyans analizi sonuçları, çizelge 1’de ve ortalamaların 
farklılık gruplandırılması Çizelge 2’de gösterilmiştir.

Çizelge 1. de görüldüğü gibi, çavdar bitki kalıntı-
larının uyguladığı horoz ibiğinde ele alınan bitki özel-
likleri yönünden; çavdar kalıntı oranları ortalamaları 
arasında 0.01 düzeyinde önemli farklılık saptanmıştır. 
Tane veriminde ise çavdar bitki kalıntıları X çavdar ka-
lıntı oranları interaksiyon istatistikî yönden 0.01 düze-
yinde önemli bulunmuştur. 

Çizelge 2’de verildiği gibi horozibiğine farklı 
oranlarda uygulanan çavdar bitki kalıntıları horoz ibiği 

yabancı otunda kontrole göre, ele alınan özelliklere ait 
ortalamalar arasında istatistik olarak önemli farklılıklar 
oluşturmuştur. Toprakta çavdar kalıntılarının dozu art-
tığında yabancı otun (Horozibiğinin) bitki boyu önemli 
ölçüde azalmıştır. Bu azalma bitki boyu, yaprak alanı, 
gövde ağırlığı, bin tane ağırlığı ve tohum veriminde 
aynı oranda gerçekleşmiştir. Kontrolde 44.13 cm olan 
bitki boyu; 50 g m-2  de 30.23cm, 100 g m-2 de 19.76cm, 
150 g m-2 de, 10.45cm ve 200 g m-2  de, 10.19 cm olarak 
saptanmıştır. Yaprak alanı ise kontrolde 182.0 cm2 iken, 
sırası ile 138.7, 117.3, 71.62 ve 53.26 cm2’ye düşmüştür. 
Horoz ibiğinin bin tane ağırlığı kontrolde 0.785g iken 
en yüksek doz uygulaması olan 200 g m-2’ de 0.179g’a 
düşmüştür. Benzer durum kök kuru ağırlığında da sap-
tanmış olup kontrol bitkilerde 137.8g olan ortalama de-
ğer sırası ile 120.0g, 97.80g, 52.42g ve 42.99g olarak 

Çizelge 2. Horoz ibiği  (Amaranthus retroflexus )’ne uygulanan çavdar bitki kalıntılarının dozlara göre bitki boyu, yaprak 
alanı, yüz tane ağırlığı, gövde kuru ağırlığı ve tane verimi ortalamaları 

 
*harfler 0.01 düzeyinde önemlidir

Çizelge 1. Farklı oranlarda çavdar bitki kalıntılarının uygulandığı horozibiğinde bitki boyu, yaprak alanı, bin tane ağırlığı, 
gövde kuru ağırlığı ve tane verimine ilişkin varyans analizi 

 
* % 1 derecede önemli ve **  % 5 önemli
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belirlenmiştir. Önemli bir karakter olan horozibiği ya-
bancı otunun bitki başına tane verimi kontrolde 1.520g 
iken, 150 g m-2 de 0.611g’a 200 g m-2 ise 0.495 g ’a 
kadar önemli oranda düşmüştür. 

Horoz ibiği yabancı otunun bitki boyu ortalamaları 
dört farklı grupta yer alır iken, yaprak alanı, bin tane 
ağırlığı, kök kuru ağırlığı ve tane verimi ortalamaları 
beş farklı grupta yer almıştır.  

Horoz ibiğine üç farklı dönemde elde edilen çavdar 
kalıntıları (ilk gelişme dönemi, çiçeklenme ve tohum 

bağlama döneminde alınan) uygulandığında; kök kuru 
ağırlığı kontrole göre % 96, % 87 ve % 88 oranında 
düşüş göstermiştir (Çizelge 4). En fazla azalma tohum 
bağlama döneminde elde edilen çavdar kalıntılarının 
uygulandığı yabancı otlarda görülmüştür.

Çavdar bitki kalıntıları yabancı otun gelişimini ön-
leyerek,  yabancı otun kültür bitkileri ile rekabet yete-
neğinin azalmasını sağlamıştır. Yabancı ot tohumlarının 
miktarını azaltarak, bir sonraki yıl için yabancı ot yo-
ğunluğunu azaltmış ve kültür bitkileri için daha fazla 
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yaşam alanlarının açılmasına yardımcı olmuştur. Aynı 
sonuçlar Alam ve ark. (2001), Wu (2005) ve Wu ve ark. 
(2001)‘nın araştırmalarında da ortaya konulmuştur. 
Çavdar bitkisinin allelopatik etkisi sonucu yabancı otun 
fotosentez, protein ve pigment yapımı kısıtlanmakta, 
kloroplast ve mitokondri oranları değişmekte, enerji 
transferi ve nitrojen alınımı engellenmektedir. Bunun 
yanında, mayoz ve mitoz bölünmenin, hormon sistemi-
nin engellenmesi, gözeneklerin kapanması sonucu bitki 
gelişmesi engellemektedir. Yabancı otun başak oluşu-
munun başlaması, diğer bir ifadeyle generatif döneme 
geçişi geciktirilmekte, sonuçta tohum sayısı ve tohum 
verimi azaltmaktadır (Colpas, 2003). 

Araştırma sonuçları topluca değerlendirildiğinde; 
çavdarın bitki kalıntılarının horoz ibiğinin tohum ve-
rimi ve bitki gelişmesini engellediği ve bu engelleme-
nin toprakta bulunan kalıntıların artırılmasıyla daha da 
fazlalaştığı saptanmıştır (Şekil 5). Yabancı otun tohum 
verimini  % 32 oranında azaltmış ve toprakta bulunan 
yabancı ot yoğunluğu, önemli derecede düşüş göster-
miştir.

Horoz ibiğinin tohum bağlama oranının yüksek ol-
ması ve rekabet yeteneğinin fazla olması kültür bitkisi 
yetiştirilen alanlarda yoğun olarak görülmesine neden 
olmaktadır. Horoz ibiği ile mücadelede ekim nöbeti-
nin öneminin yanında; çavdarın allelopatik etkisinden 
yararlanılması önem kazanmaktadır. Bu yabancı otla 

mücadele edilmesinde çavdarın ve diğer serin iklim ta-
hıl cinslerinin allelopatik etkisini araştıran çalışmaların 
desteklenmesi gelecekte temiz bir tarla elde edilmesin-
de, ayrıca aşırı herbisit kullanımının ve çevre kirliliği-
nin önlenmesinde yardımcı olacağı düşünülmektedir.
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