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ÖZET: Özellikle sindirim sistemi hastalıkları ve yara tedavilerinde kullanılan, tıbbı bir bitki olan kudret narının 
meyvesi ve yaprakları, mineral ve vitaminler, özellikle de demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri açısından olduk-
ça zengindir. Ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilmekte olan bu bitkinin besin maddesi ihtiyacı konu-
sunda sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Toprakta yoğun hif üreten mantarlarla bitki kökleri arasındaki karşılıklı 
yararlanma biçimine dayalı bir ortak yaşam olan mikorizaların bitkilerin özellikle fosfor ve diğer bazı elementlerin 
alımını kontrollü koşullarda ve tarla şartlarında artırdığı bilinmektedir. Yapılan bu çalışmada mikoriza uygulaması-
nın etkinliğini görmek amacıyla; sera şartlarında Glomus mosseae türü mikoriza (500 adet spor/saksı) tohum eki-
mi esnasında uygulanmıştır. Ayrıca bitki için uygun fosforlu ve demirli gübre miktarını belirlemek amacıyla saksı 
denemesi şeklinde yürütülen bu çalışmada; 0-5-10-15 kg P2O5 /da ve 0-5 mg Fe kg-1 dozlarında gübre uygulamala-
rı yapılmıştır. Çalışmada mikoriza aşılamasının kudret narı bitkisinde bitki fosfor ve demir alımına etkisinin görül-
mesi amaçlanmıştır. Tohum ekiminden sonra bitkilerin çimlenme ve büyüme durumları takip edilmiş ve bitkilerin 
yaprak klorofil değerleri çiçeklenme zamanına kadar ölçülmüştür. Buna göre mikoriza aşılamasının klorofil mik-
tarı üzerine P<0.05, fosforlu gübre uygulamasının P<0.01 ve demirli gübre uygulamasının ise P<0.05 önem düze-
yinde etkili olduğu; ayrıca mikoriza aşılaması ile fosfor uygulaması arasında interaksiyon olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler:  Kudret Narı, mikoriza, fosfor, demir, klorofil

ABSTRACT: The fruit and leaves of bitter melon, a medicinal plant which is particularly used for digestive system 
diseases and wound treatments, are substantially rich in minerals and vitamins, especially Fe, Ca, P and vitamin 
B. There are a limited number of studies conducted on the nutrient needs of this plant, which is cultivated in the 
Aegean and Mediterranean Regions of our country. It is known that mycorrhizae, which display a type of symbiosis 
based on the mutual benefit between fungi that produce hyphae and plant roots in the soil, increase the uptake of 
especially phosphorus and certain other elements by plants under controlled field conditions. In the present study, 
G. mosseae type mycorrhiza was inoculated (500 spore pot-1) during sowing under greenhouse conditions in order 
to observe the effectiveness of mycorrhiza application. In the study, which was also conducted as a pot experiment 
in order to determine the appropriate amount of phosphorus and iron fertilizer for the plant, fertilizer applications 
were made at doses of 0-5-10-15 kg P2O5 da-1 and 0-5 mg Fe kg-1. In the study, it was aimed to observe the effect 
of mycorrhizal inoculation on the plant P and Fe uptake in bitter melon. After sowing, the germination and growth 
conditions of the plants were observed and the leaf chlorophyll values of the plants were measured until the time 
of flowering. According to the variance analyses conducted on the chlorophyll measurements of the plants, it was 
determined that mycorrhizal inoculation P<0.05, phosphorus fertilizer application P<0.01 and iron fertilizer ap-
plication P<0.05 had an effect on chlorophyll content, moreover, there was an interaction between mycorrhizal 
inoculation and P application. 

Keywords: Bitter Melon, mycorrhiza, phosphorus, iron, chlorophyll

Mikoriza Aşılanmış Kudret Narı (Momordica Charantia) Bitkisine 
Farklı Dozlarda Fosforlu Ve Demirli Gübre Uygulamasının 
Yaprak Klorofil İçeriğine Etkisi

The Effect of Different Doses Phosphorus and Iron Fertilizer 
Application on Leaf Chlorophyll Content in Mycorrhiza 
Inoculated Bitter Melon (Momordica Charantia) Plant
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GİRİŞ

Kabakgiller familyasının bir üyesi olan Kudret narı 
(Momordica charantia) yaygın olarak acı kavun olarak 
bilinir ve 20’den fazla isimle anılır. Tropik bir bitkidir 
ve çoğunlukla Doğu Afrika’da, Asya, Karayip Adala-
rı, Amazon Havzası ve Güney Amerika’da yoğun ola-
rak yetişir. Bitkinin üretimi en iyi sıcak bölgelerde ya-
pılmasına rağmen iklimin geniş bir varyasyon gösterdi-
ği yerlere de adapte olabilir. Yetiştiriciliğinde özellikle 
sulama, gübreleme ve iklim istekleri diğer kabakgil bit-
kilerine benzerdir (Assubaie and Garawany, 2004). Tek 
yıllık ince hatlı, uzun sapları olan tırmanıcı bir bitki-
dir. Meyveleri önce yeşil olgunlaşınca turuncu-kırmızı 
renkli 10-20 cm uzunluğunda geniş bir mekik şeklinde 
olup üzerleri girinti, çıkıntılı ve pürtüklüdür. Bitkinin 
tüm organları acı tattadır. Çok yönlü kullanım alanları 
olup hem gıda maddesi hem de tedavi edici olarak kul-
lanılır. Tip II. diyabette glukoz toleransını ve düşük kan 
kolesterolünü geliştirmedeki etkisi incelenmiş; bileşi-
minde bulunan alkoloidler ve polipeptitler gibi kimya-
sal bileşimlerin etkinliği konusundaki çalışmalar halen 
devam etmektedir (Jalaluddin and Islam, 2004). Alko-
loidler, saponin, tanin, glikozid ve kardiak glikozid gibi 
ikincil metabolitlerin varlığında medikal değere sahip-
tir (Schneider and Wolfling, 2004). Ayrıca, tümörlerde, 
deri hastalıklarında, yaralarda, ekzama, uyuzda, roma-
tizmada, sıtmada, adet problemlerinde, şeker hastalı-
ğında, kolikde, ateşli durumlarda ve bağırsak kurtlarına 
karşı kullanılmaktadır (Taylor, 2005; Beloin and Deva-
nand, 2011; Ullah et al., 2011). Kudret narının karbon-
hidrat, protein, vitamin, mineral ve diğer besinleri içer-
mesinden dolayı insan beslenmesinde önemli bir rolü 
vardır (Ali et al., 2008). Meyvesi içerdiği demir ve as-
korbik asit nedeniyle oldukça besleyicidir. Ayrıca Ca, P 
ve vitamin B bakımından da zengindir. Bitkinin toplam 
şeker içeriği % 0.114-0.22, nişasta içeriği % 0.74-5.3, 
toplam protein % 1.17-2.4, yağ içeriği %0.3-0.8 ve vi-
tamin C içeriği 9.41-13 mg 100 g-1 arasındadır. Ayrıca 
Mg, Ca, S ve Cu gibi mineraller içinde iyi bir kaynaktır 
(Ullah et al., 2011).  

Crisan et al. (2008) Romanya Arad bölgesi’nde 
yaptıkları çalışmada; kudret narının optimum yetişme 
sıcaklığının 28-32 oC arasında ve yoğun ışıklı ortam 
isteğinin olduğu, ayrıca toprakta ve atmosferdeki ne-
min yeterli olması gerektiği, farklı gübre dozlarının bit-
ki gelişme oranını ve meyve boyutunu pozitif etkiledi-
ğini bildirmişlerdir. Boonmanop (2011), ise en yüksek 
çimlenme yüzdesinin (% 92.9) ve çimlenme indeksinin 
(23.2) 30 kg N, 20 kg P2O5 ve 10 kg K2O /1.6 da gübre 
uygulamaları ile elde edildiğini bildirmiştir.

Başka çalışmalarda; Greetech humik asit organik 
bileşimli gübre uygulamasının mahsül verimini % 19.3 
oranında artırdığı (Yong et al., 2011); yeterli miktarda 
potasyum sağlandığında ve optimum N, P ve K kom-
binasyonu ile yüksek kaliteli ve yüksek mahsül veri-
mi alınabileceği (Jinlin et al., 2005); Azospirillum uy-
gulamasının kudret narının vitamin C ve protein içeri-
ğini önemli oranda artırdığı ve 1 kg ha-1 Azospirillum 
ile kombinasyon halinde 70 kg ha-1 N dozunu sağlamak 
üzere 25 ton ha-1 tavuk gübresi ve FYM uygulaması-
nın en ekonomik organik besin tablosu olduğu bildiril-
miştir (Meerabai et al., 2007). NPK uygulaması daha 
yüksek mahsul verimi, meyve ağırlığı, meyve büyük-
lüğünde ve meyve sayısında önemli artış sağladığı, ay-
rıca NPK’lı gübre uygulaması ile elde edilen tohum-
lar ile çimlenme yüzdesinin ve tohum canlılık indeksi-
nin daha yüksek olduğu da Islam et al. (1994) tarafın-
dan bildirilmiştir.

Bitki yeterli yağış alan şartlarda veya düzenli sula-
ma ile yüksek mahsül verir. İyi drene olan kumlu tınlı 
ve organik madde bakımından zengin, 6.0-6.7 pH aralı-
ğında olan topraklarda yetişen kudret narı, ayrıca bitki-
ler pH sı 8.00 olan alkalin topraklarda da yetiştirilebilir. 
Bitkiye gübre uygulaması; toprak yapısı, toprak verim-
lilik durumu ve organik madde içeriği dikkate alınarak 
yapılmalıdır. Kumlu topraklar için tavsiye edilen güb-
re uygulaması 184 kg N, 112 kg P2O5 ve 124 kg K2O 
ha-1’dır.

Daha önceden yapılan çalışmaları dikkate alarak 
yürüttüğümüz bu denemede; Kudret narı bitkisinin be-
sin içeriğinin arttırılmasında bitkinin fosforlu ve demir-
li gübre ihtiyacının belirlenmesi ve ayrıca Mikoriza aşı-
lamasının bitkide etkinliğinin tespit edilmesi amacıyla 
yapılmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM

Araştırma 2010-2011 bahar döneminde serada yü-
rütülmüştür. Çalışmada bitkisel materyal olarak Kud-
ret Narı bitkisi (Momordica charantia) tohumları kul-
lanılmıştır.  Araştırmaya konu olan mikorizal fungus 
türü Glomus mossea ise Çukurova Üniversitesi Zira-
at Fakültesi Toprak Bölümünden temin edilmiştir. Sak-
sı başına 500 adet spor gelecek şekilde; Gerdeman and 
Nicolson (1963),’a göre ıslak eleme ile topraktan izo-
le edilerek spor sayımları yapılmıştır. Her bir petriden 
toplanarak sayısı 500’e tamamlanan sporlar tohumla-
rın altına gelecek şekilde verilmiştir. Mikorizanın bitki 
büyümesi ve gelişimi üzerine etkisini görmek amacıyla 
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yapılan bu çalışmada steril edilmiş 750 g kum ve 75 g 
torfun karışımından oluşan bir yetiştirme ortamı hazır-
lanmış ve 1 kg.lık saksılara doldurulmuştur. Yetiştirme 
ortamının fiziksel ve kimyasal analizleri Konya Tica-
ret Borsası laboratuarında yapılmıştır. Elde edilen ana-
liz sonuçları ise Çizelge 1’ de sunulmuştur. 

Fosfor ve Demir uygulamalarının mikoriza aşılan-
mış ve mikoriza aşılanmamış bitkilerin gelişimi ve klo-
rofil kapsamına olan etkisini belirlemek amacı ile sak-
sı denemesi kurulmuştur. Bunun için Fosfor, 0-5-10-15 
kg P2O5 da-1 olmak üzere KH2PO4 ‘ten dört farklı doz-
da, Demir ise, 0 ve 5 mg kg-1 dozlarında olacak şekilde 
% 6’lık FeEDDHA’ dan hazırlanmıştır. Fosfor ve De-
mir uygulaması olan ve olmayan saksı ortamlarının ya-
rısına mikoriza aşılaması yapılarak yarısına ise yapıl-
mayarak üç tekerrürlü olarak Faktöriyel Deneme Dese-
ninde kurulmuş olan bu çalışma; toplam 48 saksıda [2 
mikoriza uygulaması (mikoriza + ve mikoriza -) x 2 de-
mir uygulama dozu x 4 fosfor uygulama dozu x 3 teker-
rür] yürütülmüştür. Denemede tüm saksılara başlangıç 
gübresi olarak 6 kg N da-1 (% 33 N içeren Amonyum 
Nitrat gübresinden) ve 8 kg K da-1 (% 50-53 K2O içe-
ren K2SO4’ten) uygulanmıştır. Bitkiler deneme süresin-
ce düzenli olarak Hoagland çözeltisi ile sulanmışlardır.

Çıkıştan itibaren bitki gelişimleri takip edilmiş; 
yirmi beş gün arayla kudret narı bitkisi yapraklarında 
klorofil miktarları Minolta Klorofil Metre (SPAD-502) 
kullanılarak belirlenmiştir. Klorofil ölçümleri (spad de-
ğerleri) deneme boyunca yaprağın merkez kısmı esas 
alınarak her bitkinin en uçtan 3-4 yaprakta okuma ya-
pılmıştır. Klorofil metre ile ölçümler alınırken her bir 
yaprak aynı pozisyonda tutulmuş, okumalar ışıklı orta-
mın eşit şartlarda olmasını sağlamak amacıyla hep aynı 
saatlerde yapılmıştır(Hoel and Solhaug, 1998). Bitki-
ler 75 günlük vejetasyon periyodunun ardından çiçek-
lenme başlangıcında hasat edilmiştir. Elde edilen veri-
ler daha sonra Mstat-C ve Minitab programları kullanı-
larak istatistikî analize tabi tutulmuştur.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA

Denemede kullanılan yetiştirme ortamının pH’sı 
hafif alkalin ve kireçli, tuzsuz ve organik madde içeriği 
az olup, tekstürü kumludur (Çizelge 1).

Üç farklı dönemde düzenli olarak klorofil ölçümle-
rinde elde edilen değerler incelenecek olursa genel iti-
bari ile en yüksek klorofil değerleri 2. dönemde yapı-
lan ölçümde elde edilmiştir. Bitki yapraklarının klorofil 
kapsamlarına; uygulanan fosfor, demir dozları ve mi-
koriza aşılaması ile; ayrıca bu uygulamaların birbirle-
ri ile olan interaksiyonlarının etkisi farklı farklı olmuş-
tur (Çizelge 2). Çizelge 3a dikkate alındığında ise en 
yüksek klorofil kapsamı; 50. günde mikorizalı ortam-
da (+VAM) fosforun verilmediği (P0=0 mg kg-1) uygu-
lamadan (33.22) elde edilmiştir. -VAM uygulamasında 
25. Ve 50.günde P1 dozunda en yüksek klorofil değe-
ri elde edilmiş daha sonra ise klorofil değerleri azalma 
göstermiştir. Aynı durum mikorizanın uygulandığı 25. 
gün ve 75. günde ölçülen klorofil değerlerinde de ge-
çerli olmuştur; yani, bu dönemlerde de en yüksek klo-
rofil değeri fosforun uygulanmadığı (P0=0 mg kg-1) sak-
sılardan elde edilmiş, artan fosfor dozlarında ise düzen-
li bir azalış olmamakla beraber P0 uygulamasından daha 
düşük spad değerleri elde edilmiştir.

Mikorizanın uygulanmadığı ortamda (-VAM) ise 
yine fosfora bağlı olarak elde edilen rakamlar incele-
necek olursa en yüksek değerler (sırasıyla 33.67-33.83-
29.09) fosforun 2. dozunun (P1=5 mg kg-1)  kullanıldığı 
uygulamadan elde edilirken, en düşük değerler ise (sı-
rasıyla 26.23-29.94-26.65) fosforun en yüksek dozun-
dan (P3=15 mg kg-1)  elde edilmiştir. Mikoriza aşılan-
maksızın en yüksek klorofil değerinin elde edildiği fos-
forun 2. dozu (P1=5 mg kg-1) Kudret narı (Momordica 
Charantia) için uygulanabilir fosfor dozu olarak tavsi-
ye edilebilir. 

Çizelge 1. Yetiştirme ortamına ait bazı fiziksel ve kimyasal özelli
Özellik
pH (1:2.5) 7.46 P (mg kg-1) 3.00
EC (1:5 µS cm-1) 479 Fe (mg kg-1) 5.87
Organik madde (%) 0.125 Cu (mg kg-1) 0.345
CaCO3 (%) 10.05 Mn (mg kg-1) 8.677
Ca (mg kg-1) 4185 Zn (mg kg-1) 0.216
Mg (mg kg-1) 216.7 Na (mg kg-1) 45.08
K2O (meq 100 g-1) 0.174 Tekstür Kumlu
KDK(meq 100 g-1) 23.10
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Mikoriza aşılamasının yapıldığı ortamda ise fosfo-
run hiç uygulanmadığı dozda (P0=0 mg kg-1) en yüksek 
klorofil spad değerlerinin elde edildiği dikkate alınır-
sa; topraktaki fosforun düşük olması durumunda top-
rağa fosforlu gübre ilavesi yapılmaksızın; yalnızca mi-
koriza aşılmasının mikorizayı daha fazla aktive ederek, 
daha iyi çalışmasına neden olacağını, bu durumda da 

gereksiz yere fazla gübre tüketiminin önüne geçilebi-
leceğini göstermiştir. Her geçen gün fosfat kaynakları-
nın azalması, gübre fiyatlarının artması, bitkisel üreti-
mi artırma çabaları ve çevre kirliliğinin ciddi boyutlara 
ulaşması fosforun yarayışlılığının artırılmasında farklı 
alternatif kaynakların arayışına yöneltmiştir (Kacar ve 
ark., 1968). Bu bağlamda; Türkiye’de varlığı ve önemi 

Çizelge 2. Mikoriza aşılı kudret narına Fosfor ve Demir uygulamalarının farklı gelişme dönemlerinde ortalama bitki klorofil kap-
samlarına etkisi 

Mikoriza uygulaması 25.Gün Klorofil içeriği 50.Gün Klorofil içeriği 75.Gün Klorofil içeriği
+VAM 27.88 29.82 28.53
-VAM 29.50 31.53 28.33
Fosfor uygulaması
P0(0 kg P2O5/da) 29.63 a 32.30 a 30.20 a
P1 (5 kg P2O5/da) 30.84 a 31.44 a 29.46 a
P2 (10 kg P2O5/da) 29.33 a 30.96 ab 28.37 ab
P3 (15 kg P2O5/da) 24.96 b 27.99 b 25.68 b
Demir uygulaması
+Fe (5 mg kg-1) 27.77 30.09 28.03
-Fe (0 mg kg-1) 29.62 31.25 28.83
Varyans Analizi
Mikoriza uygulaması P<0.05 P<0.05 ns
Fosfor uygulaması
LSD Değeri

P<0.01
3.435

P<0.01
3.377

P<0.05
3.256

Demir uygulaması P<0.05 ns ns
MikorizaxFosfor uygulaması P<0.01 P<0.01 ns

ns: istatistiki yönden önemli değil

Çizelge 3a. Mikoriza aşılı kudret narına Fosfor ve Demir uygulamasının bitki klorofil kapsamlarına etkisi

Mikoriza uygulaması Fosfor Uygulaması Demir Uygulaması
25.Gün 
Klorofil 
içeriği

50.Gün 
Klorofil içeriği

75.Gün 
Klorofil içeriği

+VAM

P0               
(0 kg P2O5/da)

+Fe 30.83 ab 33.22 a 30.96
-Fe

P1

(5 kg P2O5/da)
+Fe

28.01 bc 29.06 ab 29.83
-Fe

P2         
(10 kg P2O5/da)

+Fe
28.98 ab 30.96 a 28.62

-Fe
P3          
(15 kg P2O5/da)

+Fe
23.70 c 26.04 b 24.70

-Fe

-VAM

P0               
(0kg P2O5/da)

+Fe
28.43 bc 31.37 a 29.44-Fe

P1

(5 kg P2O5/da)
+Fe

33.67 a 33.83 a 29.09-Fe
P2         
(10 kg P2O5/da)

+Fe
29.67 ab 30.96 a 28.12-Fe

P3          
(15 kg P2O5/da)

+Fe
26.22 bc 29.94 ab 26.65

-Fe
Mikoriza*Fosfor uygulaması
LSD Değeri

P<0.01
4.858

P<0.01
4.775

ns

ns: istatistiki yönden önemli değil
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henüz yakın bir süredir bilinen Kudret narı (Momordi-
ca charantia) bitkisinin yetiştirilmesinde biyolojik bir 
gübre olan mikorizaların kullanılması gerek gübre eko-
nomisi, gerek bitkinin daha verimli yetiştirilmesi ve ge-
rekse çevresel boyutta önem arz etmektedir.

Demir uygulanması klorofil spad değerlerinin azal-
masına neden olmuştur. Bu azalma özellikle P0 ve P1 
dozlarında yapılan demir uygulamalarında daha dikka-
ti çekmektedir (Çizelge 4). Fosforun artan dozlarında 
ise 5 mg kg-1 demir uygulaması klorofil miktarının daha 
da düşmesine neden olmuştur. Deneme öncesi yetiştir-
me ortamı olan kum+torf karışımında yapılan analizler-
de iz element seviyesi orta ve yeter oranlarda çıkmıştır.

Ancak bitki kök üstü aksamının geniş bir kütleye 
sahip olması nedeniyle iz elementlerini fazlaca kaldı-
rabileceği düşünülerek deneme süresince bitkiler 2 haf-
tada bir Hoagland çözeltisi ile sulanarak besin element 
takviyesi yapılmıştır. Mikorizanın bitkide çalışması 
spesifik olarak değişmektedir; ancak mikorizal sporlar 

genellikle besin elementlerinin yetersiz olduğu durum-
larda daha iyi aktive olabilirler. Deneme süresince bitki-
lere element takviyesi yapılması ve bitkinin düşünüldü-
ğünden daha az iz element kaldırmış olabilmesi nede-
niyle; topraktaki besin elementlerinde bir artış meydana 
gelmiş ve ortaya çıkan bu durum da demir uygulaması 
yapılan saksılarda mikorizaların etkinliğinin azalması-
na neden olmuştur.Güneş ve ark.(2000)’ nın yaptığı ça-
lışmada mikorizalı bitkilerde demirin az olması hiflerde 
ya hiç taşınmadığına ya da az taşındığına atfedilmiştir.
Bitki su absorpsiyonu,net fotosentez oranı,klorofil içe-
riği ve yaprak su potansiyeli gibi özellikler yanı sıra bit-
ki gelişim ve mahsül verimi üzerine mikoriza infeksi-
yonunun faydalı etkisi vardır.Mikoriza ile infekte olan 
bitkilerde daha yüksek klorofil içeriği,daha yüksek yap-
rak su potansiyeli iyileştirme kapasitesine,net fotosen-
tez kapasitesine ve daha iyi su absorpsiyonu olduğu da 
Wang (1989, 1998) tarafından bildirilmiştir.

Çizelge 3b. Mikoriza aşılı kudret narına Fosfor ve Demir uygulamasının bitki klorofil kapsamlarına etkisi

Mikoriza uygulaması Demir Uygulaması 25.Gün Klorofil içeriği 50.Gün Klorofil içeriği 75.Gün Klorofil içeriği

+VAM
+Fe (5 mg kg-1) 27.00 29.20 27.62

-Fe (0 mg kg-1) 28.77 30.43 29.43

-VAM
+Fe(5 mg kg-1) 28.54 30.97 28.43

-Fe (0 mg kg-1) 30.46 32.07 28.22

Mikoriza*Demir uygulaması ns ns ns

ns: istatistiki yönden önemli değil

Çizelge 4. Mikoriza aşılı kudret narına demir uygulamasının etkisi 

Fosfor Uygulaması Demir Uygulaması 25.Gün Klorofil içeriği 50.Gün Klorofil içeriği 75.Gün Klorofil içeriği

P0

(0 kg P2O5/da)

+Fe 27.67 31.72 29.46

-Fe 31.60 32.87 30.94

P1

(5 kg P2O5/da)

+Fe 29.57 31.01 29.09

-Fe 32.11 31.87 29.83

P2

(10 kg P2O5/da)

+Fe 29.51 30.57 27.52

-Fe 29.15 31.34 29.22

P3

(15 kg P2O5/da)

+Fe 24.32 27.05 26.03

-Fe 25.60 28.93 25.32

Fosfor*Demir uygulaması ns ns ns

ns: istatistiki yönden önemli değil
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Akond et al. (2008) Bangladesh’te çeşitli tarım 
alanlarında yaptığı survey çalışmasında kudret narı 
(Momordica charantia) bitkisinde Mikoriza mantarı 
kök inokülasyon oranının % 58-75 arasında değiştiği 
ve rizosfer toprağında Mikoriza dağılımı ve yoğunlu-
ğunun ortalama 112 spor 100 g-1 toprak olduğunu tespit 
etmişlerdir. Sonuç olarak kudret narı bitkisine mikori-
za aşılamasının özellikle bitki besin elementlerince fa-
kir topraklarda yetiştiricilik yapıldığında olumlu etkisi 
olacağını, mikoriza aşılaması ile birlikte 5 kg P2O5 da-1 
fosfor dozunun tavsiye edilebileceğini söyleyebiliriz.
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