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ÖZET 
u çalışma, farklı seviyelerde uygulanan potasyumlu gübrelemenin anason 
bitkisinin verim ve besin maddesi içeriğine etkisini araştırmak amacıyla 

yapılmış, araştırmada saksılara altı farklı potasyum dozu beş tekrarlamalı olarak 
uygulanmıştır. Araştırma sonucunda potasyum dozlarının artışına paralel olarak 
tohum verimi artmış, en yüksek verim 2.4 g K2O/saksı dozunda saptanmıştır. 
Uygulanan potasyum dozları, yaprakların N, K, P, Fe ve Cu içerikleri üzerine 
olumlu, Ca ve Mg içerikleri üzerine olumsuz yönde etki yaptığı belirlenmiştir. 
 
 

ABSTRACT 
he study was carried out to examine the effects of different doses of potassium 
fertilization on anise yield and leaf nutrient contents. Six different doses of 

potassium were applied with five replications. According to the results, the highest 
seed yield was obtained from 2.4 g K2O/pot. Results also showed that, potassium 
applications have positive effects on leaf N, K, P, Fe and Cu contents while having 
negative effects on leaf Ca and Mg.  
 

 
 
GİRİŞ 
Doğaya dönüşümün bir slogan haline geldiği günümüz 
dünyasında tıbbi ve aromatik bitkiler Türkiye'de de 
önemli bir yere gelmiştir. Türkiye, pek çok bitkinin gen 
merkezi olmasının yanında, bazı endemik türlerin de bu-
lunduğu coğrafik bölgeleri içermektedir. Ülkemiz coğrafik 
konumundan dolayı tıbbi, aromatik ve baharat bitkileri 
için önemli bir yayılış alanına sahiptir. Tıbbi ve aromatik 
bitkiler içerisinde önemli bir yere sahip olan anason, 
taksonomik olarak Apiaceae familyasına ait tek yıllık 
aromatik bir bitkidir ve yazılı tarihin eski zamanlarından 
beri kültürü yapılmaktadır. Yunanca “aniemi” sözcüğün-
den köken almaktadır. Yunanca da “anison”, Arapça da 
“anysum” ile eş anlamlıdır (Madaus, 1979). Türkiye’de ise 
anasonun yanı sıra Gaziantep bölgesinde “nanhan” 
olarak da adlandırılmaktadır. Bilimsel ismi Pimpinella 
anisum’ dur. 
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Anasonun kökeninin Ortadoğu olduğu düşü-
nülmekte ve Antik Mısırlılardan beri kullanıl-
maktadır. Pimpinella cinsi 23 türe sahiptir ve 
bunlardan 8’i Türkiye’de dağılım göstermek-
tedir. Bunlardan en önemlileri Çeşme, Burdur 
ve Isparta anasonudur. Ülkemizde anason 
ekiminin %87’si iç Ege, %12’si ise Akdeniz 
Bölgesinde olup anason tarımının büyük bir 
bölümü Denizli, Burdur, Muğla ve Antalya 
illerinde, daha az miktarlarda Bursa 
Balıkesir, Afyon, Uşak ve İzmir illerinde yapıl-
maktadır (DİE, 2004). Tıbbi bitkilerin yetişti-
rilmesinde gübreleme büyük bir öneme sahip-
tir. Sadece bitki yada tohum verimi değil 
etken madde veya uçucu yağ verimi ve 
kalitesinin yüksek tutulması gübrelemede en 
fazla önemsenmesi gereken faktördür. Nitelikli 
bol ürün alınabilmesi için bitkilerinde insan-
lar ve hayvanlar gibi yeterli ve dengeli şekilde 
beslenmeleri gerekmektedir. Bitkilerin gelişe-
bilmeleri için gereksinim duydukları besin 
maddelerinin yetiştirme ortamında uygun 
oranlarda ve yeterli miktarlarda bulunması 
istenmektedir. Anılan besin maddelerinden 
birinin ya da birkaçının eksikliği veya fazlalığı 
bitki gelişimini ve bitkilerin toprakta bulunan 
besin maddelerinden yeterince yararlanmala-
rını sınırlandırmakta ve sonuçta bol ve kaliteli 
ürün alınması olumsuz yönde etkilenmektedir 
Verim ve kalitenin arttırılması bilinçli ve 
dengeli bir gübreleme ile sağlanabilmektedir. 
Bu amaca yönelik çalışmalar içerisinde potas-
yumun özel bir yeri vardır. Çünkü potasyum; 
gerek bitki dokularındaki miktarı gerekse 
fizyolojik ve biyokimyasal işlevleri yönünden 
bitki gelişmesi için gereksinim duyulan ve 
bitkilerin büyüme ve gelişme dönemleri bo-
yunca topraktan en fazla kaldırdıkları besin 
elementlerinden biridir. Ayrıca potasyum en-
zim aktivitesi ve fotosentez üzerine etkilidir, 
bitki besin elementlerinin taşınmalarına yar-
dım eder, protein kapsamını attırır, turgoru 
düzenler, bitkilerde su yitmesini ve solmayı 
önler (Kacar, 2005).  

Potasyum bitkilerde kök gelişmesini ve büyü-
mesini olumlu şekilde etkilerken bitkilerde 
yatmayı önler, soğuğa dayanıklılığı ve azotun 
etkinliğini arttırır. Ayrıca fizyolojide ana fonk-
siyonlarından biri de çeşitli enzimlerde akti-
vasyonu sağlamasıdır (Aktaş, 1995). Bu ne-
denle potasyum bitkilerin hastalık ve zarar-
lılara karşı direncini arttırmakta, parazit geli-
şimi ve zararını azaltabilmektedir. Bitkilerde 
potasyum noksanlığında, karbonhidrat meta-

bolizması bozulmakta, yaprak aya ve sapının 
dışa yakın hücrelerinin yapısındaki, selüloz 
ve lignin miktarı ile kütiküla tabakasının 
kalınlığı azalmaktadır. İnce hücre duvarı, za-
yıf sap ve gövde oluşumu ise bitkilerin has-
talık ve zararlılara karşı dayanıklılığının azal-
masına yol açmaktadır (Marschner, 1995). 
Potasyum noksanlığı durumunda bitki bün-
yesindeki enzim aktivitesinin ve ATP sente-
zinin azalması sonucu oluşan enerji yetersiz-
liği nedeniyle bitki bünyesinde aminoasit ve 
çözünebilir karbonhidratlar gibi düşük mole-
kül ağırlıklı bileşikler birikmektedir (Krauss, 
2000). Bunun yanında yeterli potasyumla 
beslenen bitkilerin toplam fenol içeriği art-
makta; fenoller, lignin ve suberin habercisi 
olarak görev yapmaları nedeniyle bitki bün-
yesinde mekanik bariyer oluşturarak, bitki-
lerin savunma mekanizmasında önemli rol 
oynamaktadırlar (Perrenoud, 1990).  

Potasyum tüm bitkiler tarafından azottan 
sonra diğer bitki besin elementlerine göre en 
fazla alınan ana besin elementlerinden biridir 
(Güzel ve ark., 2002). Bitkilerden yüksek verim 
ve kaliteli ürün alınabilmesi için potasyum yeri 
doldurulamaz bir öneme sahiptir. Potasyumun 
çeşitli kültür bitkilerinde verim ve kaliteyi 
arttırdığı, dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılmış 
pek çok sayıda araştırma ile kanıtlanmıştır 
(Pimpini, 1967; Tayşi ve ark., 1977; Montag, 
1999; Imas, 1999; Kıllı ve ark., 2004, Yağmur 
ve ark., 2005a; Okur ve Yağmur, 2005; Aydın 
ve ark., 2005; Yağmur ve ark., 2005b; Turhan 
ve Pişkin 2005; Papadapoulos ve ark., 2005; 
Taban ve ark., 2005).   

Ülkemizde yetiştirilen ve ekonomik öneme 
sahip kültür bitkilerin gübrelenmesi konu-
sunda pek çok araştırma yapılmasına karşın 
tıbbi ve aromatik bitkilerin özellikle de ana-
sonun gübrelenmesi konusunda araştırma 
bulunmamaktadır. Potasyumlu gübre uygula-
malarının verim ve kalitede olumlu ve önemli 
artış sağladığı bilinmesine rağmen, ülkemizde 
anasonun potasyumlu gübre ihtiyacının belir-
lenmesine yönelik bir çalışmaya rastlanılma-
mıştır. Bu çalışmaya bu yöndeki açığı kapat-
mak ve bundan sonra yapılacak olan araştır-
malara kaynak olması düşüncesiyle gerek-
sinim duyulmuştur.     

Bu çalışmanın amacı, farklı seviyelerde potas-
yumlu gübrelemenin, anason bitkisinin tohum 
verimi ve besin maddesi içeriği üzerine olan 
etkisini ortaya koymaktır. 
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MATERYAL VE YÖNTEM 

Anason bitkisine farklı seviyelerde potasyum-
lu gübre uygulamasının yapıldığı bu çalışma, 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak 
Bölümü serasında ve laboratuarlarında yürü-
tülmüştür.  

Denemede bitkisel materyal olarak 3-4mm 
uzunluğunda, 1.5-2 mm genişliğinde, gri-yeşil 
renkli Burdur anasonu kullanılmıştır. Burdur 
anasonu sıcak, güneşli ve orta nemli iklim-
lerde çok iyi gelişen ve kuvvetli aromatik özel-
lik gösteren bir çeşittir. Denemede kullanılan 
anason tohumunun makro ve mikro besin 
element içeriği analiz sonuçları Çizelge 1’de 
verilmiştir. 
Çizelge 1. Denemede kullanılan anason tohumunun 

makro ve mikro element içeriği  

Besin Elementleri (%) Besin Elementleri (ppm) 

Toplam N 2.84 Toplam Na 46.0 
Toplam P 0.40 Toplam Fe 512.0 
Toplam K 1.34 Toplam Cu 9.1 
Toplam Ca 0.55 Toplam Zn 42.3 
Toplam Mg 0.53 Toplam Mn 43.2 

 
Denemenin materyalini toprak-perlit karışımı 
oluşturmuştur. Denemede kullanılan toprak; 
E.Ü. Menemen Araştırma ve Uygulama Çiftli-
ğinin 3 farklı arazisinden alınmış, analiz 
sonucu potasyum yönünden en fakir toprak 
denemede kullanılmıştır. Deneme materyalini 
oluşturan toprak örneği, hava kurusu hale 

getirilmiş ve 2 mm’lik elekten geçirilmiştir. 
Analize hazır hale getirilen örnekte pH, 
Jackson’a (1967); suda çözünebilir toplam tuz 
U.S Soil Survey Staff’a (1951); kireç Çağlar’a 
(1949); bünye Black’e, (1965); tarla kapasi-
tesindeki su U.S. Soil Survey Staff’a (1951); 
organik madde Black’e (1965); toplam azot  
Bremner’e (1965); alınabilir fosfor Bingham’a 
(1949); alınabilir K, Ca, Na, Mg Pratt’a (1965); 
alınabilir Fe, Cu, Zn, Mn miktarları Linsday 
ve Norvell’e (1978) göre analiz edilmiştir. 
Denemeyi temsil eden toprak örneği ile ilgili 
analiz sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir.  

Deneme 6 kg toprak alabilecek büyüklükte 20 
cm çapında ve 20 cm yüksekliğinde olan 
Mitscherlich saksılarında, tesadüf parselleri 
deneme desenine göre 5 tekerrürlü olarak 
kurulmuştur. Saksılar tartılarak, tümünün 
ağırlığı en yüksek olan değere çakıl taşı ile 
tamamlanmış, her saksıya 1.5 kg. olacak 
şekilde 1 kg toprak ve 0.5 kg perlit karışımı 
doldurulmuştur. Dara ve toprak-perlit karışı-
mı toplamı ekim öncesinde 2.75 kg olmuştur. 
Saksılara, saksı çevresinin 3 cm içerisinden 
75 adet (0.35g) tohum ekilmiş, çimlenmeden 
sonra seyreltme yapılarak bu sayı 15 bitkiye 
indirilmiş, ölçüm ve analizler bu bitkilerde 
yapılmıştır. Tohum ekimi yapılmadan önce 
toprağın (toprak perlit karşımı) tava getiril-
mesi amacıyla her saksı tarla kapasitesine 
getirilerek sulanmış ve saksıların ağırlığı 4.25 
kg olmuştur. (Bitkilerin boy uzunluğu 20 cm’ 

 

Çizelge 2. Deneme toprağının fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Yapılan Analizler Birim Sonuç Yorum 

pH  7.75 Hafif alkalin 
Toplam Tuz (%) 0.048 Tuzluluk Yönünden sorunsuz 
Kireç (%) 4.03 Kireçli 
Kum (%) 85.08  
Mil (%) 9.64  
Kil (%) 5.28  
Bünye  Tınlı-Kum  
Organik Madde (%) 1.16 Fakir 
Toplam Azot (%) 0.054 Orta 
Alınabilir Fosfor (ppm) 5.0 Yeterli 
Alınabilir Potasyum (ppm) 135 Fakir 
Alınabilir Kalsiyum (ppm) 2600 Yeterli 
Alınabilir Mağnezyum (ppm) 187 Yeterli 
Alınabilir Sodyum (ppm) 40 Sorunsuz 
Alınabilir Demir (ppm) 29.07 Yeterli 
Alınabilir Bakır (ppm) 4.59 Yeterli 
Alınabilir Çinko (ppm) 1.61 Yeterli 
Alınabilir Mangan (ppm) 13.72 Yeterli 
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ye ulaştığında saksılara 4 adet çıta yerleşti-
rilmiş ve saksı toplam ağırlığı 4.35 kg olmuş-
tur). 

Bu haldeki saksı toplam ağırlığı denemenin 
yürütüldüğü dönem boyunca sulamalarda 
dikkate alınmıştır. Deneme materyalinin su 
tutma kapasitesi hesaplanmış, şubat-nisan 
ayları boyunca su tutma kapasitesinin 
%50’si, nisan-mayıs ayları arası %60’ı, 10 
mayıs-26 mayıs arası % 70’i, 28 mayıs-13 
haziran arası %80’i, 15 haziran-21 haziran 
arası %70’i, 22 haziran-1 temmuz arası %60’ı 
oranında saksılara su verilmiştir.  

Denemede saksılara gübre uygulaması 2 
aşamada yapılmıştır. Birinci uygulama ekim 
ile beraber saksı başına 2.5 g (NH4)2SO4, 2g 
TSP, ikinci uygulama ise 1.5 g NH4NO3, yap-
raklarda görülen fosfor noksanlığını gidermek 
içinde 1g MAP bitkilerin çiçeklenme periyo-
dunda uygulanmıştır. Denemenin esasını 
oluşturan potasyumlu gübre ise K2SO4 
formunda, Çizelge 3’den de izlendiği gibi altı 
farklı seviyede ekim ile beraber tek seferde 
uygulanmıştır (K0, K1, K2, K3, K4, K5). 
Çizelge 3. Denemede kullanılan potasyumlu gübre (K2SO4) 

miktarları 

Doz K0 K1 K2 K3 K4 K5 

K2SO4 (g/saksı) 0 1.2  2.4  3.6  4.8 6.0 

K2O (g/saksı) 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 

 

Yetiştirme alanında yaprak biti (Aphis spp.), 
trips (Thrips spp.) kırmızı örümcek 
(Tetranychus spp.) zararlılarını kontrol altında 
tutabilmek amacı ile 0.1ml thiamethoxam 
aktif maddeli bir preparat (Actara® 240 SC 
Syngenta) 1lt suda seyreltilerek tüm bitkilere 
uygulanmıştır. 

Anason bitkisinin makro ve mikro besin mad-
desi içeriğini saptamak amacıyla, çiçeklenme 
döneminde bitkinin tepesindeki genç yaprak-
ların en gelişmiş 2-3 yaprağı örnek olarak 
alınmıştır. Yaprak örnekleri çeşme suyu ve 
saf su ile yıkanıp temizlendikten sonra 
65oC’de kurutulup, öğütülerek analize hazır 
hale getirilmiştir (Kacar ve İnal, 2008). Bitki 
örneklerinde toplam N, modifiye makro 
kjeldahl metodu ile (Kacar ve İnal, 2008), 
toplam P, K, Ca, Na, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn,  
Kacar ve İnal (2008)’e göre analize hazır hale 
getirilmiş bitki örneklerinde yaş yakma yön-
temi uygulanarak; fosfor Vanada-Molibdo 

fosforik sarı renk yöntemine göre Eppendorf 
Kolorimetresinde okunarak (Loot ve ark., 
1956); K, Na, ve Ca miktarları Flamme Foto-
metrede; Mg, Fe, Cu, Zn, Mn miktarları ise 
Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre ciha-
zında okunarak saptanmıştır (Kacar ve İnal, 
2008). 

Hasat döneminin belirlenmesinde Ceylan 
(1997)’nin önerileri doğrultusunda, tohumla-
rın kahverengileşmeye başlaması esas alına-
rak hasat işlemine başlanmıştır.  

Denemeden elde edilen verilerin istatiksel 
olarak değerlendirilmesi Tarist PC paket prog-
ramına kullanılarak yapılmıştır (Açıkgöz ve 
ark., 1993). 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Denemeye ait anason bitkisinin verimi ve 
yaprak örneklerinin besin maddesi içerikleri 
ile ilgili araştırma sonuçları aşağıda verilmiş-
tir. 

Potasyum Dozlarının Anason Bitkisinin 
Tohum Verimine Etkisi 

Farklı dozlarda K uygulamaları sonucunda 
elde edilen anason tohum verimine ait değer-
ler Çizelge 4’de verilmiştir. Çizelge 4 incelen-
diğinde 5.38 g/saksı ile en yüksek ortalama 
tohum verimi K4 (2.4 g K2O/saksı) dozunda, 
en düşük ortalama tohum verimi ise 3.10 
g/saksı ile K0 dozundan elde edilmiştir. Uy-
gulanan potasyumlu gübre dozlarının ortala-
ması 4.29 g/saksı olarak bulunmuştur. 
Çizelge 4. Potasyum dozlarının anason tohum verimine 

etkisi  

Doz K0 K1 K2 K3 K4 K5 
Verim 
(g/saksı) 3.10d*  4.24bc 4.52b 4.76ab 5.38a 3.72c 

* : Farklı harf taşıyan değerler arasındaki fark istatistiki 
olarak önemlidir (P<0.05) 

 
Potasyum Dozlarının Anasonun Makro ve 
Mikro Besin Element İçeriğine Etkisi 

Faklı dozlarda potasyum uygulaması sonucu 
anason bitkisinin yaprağında belirlenen makro 
ve mikro besin element değerleri Çizelge 5’de 
verilmiştir. 

Altı farklı seviyede potasyum uygulamasının 
yapıldığı bu çalışmada anason yaprağındaki 
toplam azot miktarının %1.87-2.16 arasında 
değişim gösterdiği belirlenmiştir. En yüksek 
azot içeriği; %2.16 değeri ile K4 (2.4 g K2O/ 
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saksı) dozunda, en düşük azot içeriği ise K0 
dozunda %1.87 olarak belirlenirken dozların 
ortalaması %2.01 olarak bulunmuştur. Uygu-
lanan potasyum dozlarının yaprağın azot 
içeriği üzerine olan etkisi istatistiki olarak         
% 1 düzeyinde önemli bulunmuş ve yapılan 
LSD testi sonucunda K4 dozu en yüksek 
değeri ile ilk sırayı almıştır. 

Anason yaprağının fosfor besin elementi 
içeriği en yüksek %0.40 değeri ile K5 (3.0 g 
K2O/saksı) dozunda en düşük fosfor besin 
elementi içeriği ise %0.37 ile K0, K1, K2 ve K3 
dozlarında saptanmıştır. Ortalama yaprak 
fosfor değeri ise %0.38 olarak saptanmıştır. 
Uygulamaların fosfor besin elementi üzerine 
olan etkisi istatistiki olarak % 5 düzeyinde 
önemli bulunmuş ve fosfor için yapılan LSD 
testi sonucunda K5 dozu ilk farklı grubu 
oluştururken ikinci farklı grubu K4, K3, K2, 
K1 ve K0 dozları oluşturmuştur. 

Anason yaprağının potasyum besin elementi 
içeriği %1.40-3.67 arasında değişim göster-
miştir. En yüksek yaprak potasyum değeri K5 
(3.0 g K2O/saksı) dozunda (%3.67), en düşük 
yaprak potasyum değeri ise K0 dozunda 
(%1.40) bulunmuş, ortalama ise %2.87 olarak 
hesaplanmıştır. Uygulanan potasyum dozları-
nın artışına paralel olarak yaprak K içeriği de 
artmış bu artış istatistiki olarak %1 düzeyin-
de önemli bulunmuştur. Yapılan LSD testi 
sonucunda K5 dozu en yüksek değerle birinci 
sırada yer almıştır. 

Anason yaprağının kalsiyum elementi içeriği 
%1.62 ile en düşük 3.0 g K2O/saksı (K5) 
dozunda, en yüksek %2.86 ile kontrol (K0) 
uygulamasında saptanmış, dozların ortalama-
sı %2.26 olarak hesaplanmıştır. Potasyum 
dozlarının artışına paralel olarak anason 
yaprağının Ca içeriğinde azalma meydana 
gelmiş, azalma K5 dozuna kadar devam et-

miştir. Bu azalma istatistiki olarak %1 düze-
yinde önemli bulunmuştur. 

Potasyum gübre dozlarının anason yaprağının 
mağnezyum besin elementi içeriği üzerine et-
kisi incelendiğinde; en yüksek yaprak mağ-
nezyum içeriği potasyum uygulanmayan K0 
(%0.73) dozunda en düşük yaprak mağnez-
yum içeriğinin ise 3.0 g K2O/saksı (K5) uygu-
lamasında (%0.35) bulunmuştur. Ortalama 
yaprak mağnezyum içeriği ise %0.48 olarak 
tespit edilmiştir. Potasyum ile kalsiyum ara-
sındaki antagonistik ilişki potasyum ile 
magnezyum besin elementi arasında da 
olduğundan uygulanan potasyum dozlarının 
artışı yaprak mağnezyum içeriğinde azalma-
lara neden olmuştur. Bu azalma da yine 
istatistiki olarak %1 düzeyinde önemli bulun-
muş, yapılan LSD testi sonucunda K0 dozu 
diğer dozlar arasında en yüksek değeri ver-
miştir. 

Anason yaprağındaki sodyum içeriğinin 558-
632 ppm arasında değiştiği belirlenmiştir. En 
yüksek sodyum K0 dozunda (632 ppm) , en 
düşük sodyum içeriği ise K5 dozunda (558 
ppm) bulunurken, ortalama yaprak Na içeriği 
600 ppm olarak belirlenmiştir. Potasyum 
dozlarının artışına karşılık yaprak Na içeriği 
azalmış, ancak yapılan istatistiki değerlendir-
me sonucunda potasyumlu gübre dozları ile 
anason bitkisi yaprağının sodyum içeriği 
arasında istatistiki olarak önemli bir ilişki 
olmadığı belirlenmiştir. 

Altı farklı dozda potasyum uygulaması sonu-
cunda anason bitkisi yaprağının en yüksek 
demir içeriği K5 (3.0 g K2O/saksı) dozunda 
(916.6 ppm), en düşük demir içeriği ise K0 
dozunda (537.3 ppm) bulunmuştur. Yaprak-
ların ortalama demir içeriği 730.1 ppm olarak 
belirlenmiştir. Potasyumlu gübre uygulaması-
nın yaprak demir içeriği üzerine istatistiki 

Çizelge 5. Farklı dozlarda uygulanan potasyumun anason yaprağının makro ve mikro besin elementi içeriğine etkisi 

N P K Ca Mg Na Fe Cu Zn Mn D 
O 
Z (%) (ppm) 

K0 1.87d* 0.37b 1.40e 2.86a 0.73a 632** 537.3b 10.9c 11.1 89.9 
K1 1.92cd 0.37b 2.45d 2.72a 0.54b 613 561.3b 12.1b 11.3 91.4 
K2 1.97bcd 0.37b 2.83c 2.47b 0.48bc 604 699.3ab 12.4b 13.8 92.1 
K3 2.03abc 0.37b 3.41b 2.09c 0.40d 604 757.6ab 12.6b 11.3 90.2 
K4 2.16a 0.38b 3.48ab 1.82d 0.40cd 589 908.6a 13.5a 10.4 83.5 
K5 2.10ab 0.40a 3.67a 1.62d 0.35d 558 916.6a 14.1a   9.2 81.2 

*  : Farklı harf taşıyan değerler arasındaki fark istatistiki olarak önemlidir (P<0.05) 
** : İstatistiki olarak önemsiz 
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olarak %5 düzeyinde önemli olduğu belirlen-
miş, yapılan LSD testi sonucunda K4 ve K5 
dozlarının ilk farklı grupta,  K3 ve K2 dozları 
ikinci farklı grupta, K1 ve K0 dozları ise 
üçüncü farklı grupta yer aldığı belirlenmiştir. 

Araştırma sonucunda anason yaprağının 
demir içeriğinde olduğu gibi yaprakların bakır 
içeriğinde de en yüksek değer K5 dozunda, en 
düşük değer ise K0 dozunda bulunmuştur. 
Doz ortalaması ise 12.6 ppm olarak belirlen-
miştir. İstatistiki değerlendirme sonucu uygu-
lamaların yaprak Cu içeriği üzerine olan etkisi 
%1 düzeyinde önemli bulunmuş ve yapılan 
LSD testi sonucunda K4 ve K5 dozları ilk 
grupta yer alırken, K1 ve K0 dozları ise son 
grubu oluşturmuştur. 

Anason yaprağının çinko besin elementi 
içeriği Çizelge 5 incelendiğinde 9.2-13.8 ppm 
arasında değiştiği, ortalama olarak 11.2 ppm 
olduğu görülmektedir. En yüksek yaprak Zn 
içeriğinin K2 (1.2 g K2O/saksı) dozunda, en 
düşük yaprak çinko içeriğinin ise K5 (3.0 g 
K2O/saksı) dozunda elde edildiği belirlenmiş-
tir. Yapılan istatistiki değerlendirmede uygu-
lanan potasyum dozlarının anason bitkisinin 
çinko besin elementi içeriğine önemli bir 
etkisinin olmadığı saptanmıştır. 

Farklı dozlarda potasyumlu gübre uygulama-
larının anason bitkisinin mangan besin ele-
menti içeriğine önemli bir etkisinin olmadı-
ğının belirlendiği çalışmada, en yüksek yap-
rak mangan içeriği K2 (92.1 ppm) dozunda, 
en düşük yaprak mangan içeriği ise K5 (81.2 
ppm) dozunda belirlenmiştir. Anason yaprağı-
nın ortalama mangan içeriği 88.1 ppm olarak 
bulunmuştur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Potasyumlu gübrelemenin verimde artış sağ-
ladığının belirlendiği çalışmada en yüksek ve-
rim K4 (2.4 g K2O/saksı) dozunda elde edil-
miş, uygulanan potasyumlu gübre dozlarının 
tohum verimi üzerine olan etkisi istatistiki 
olarak önemli bulunmuştur. Verim ve kaliteyi 
etkileyen besin elementlerinin başında potas-
yum gelmektedir. Potasyumlu gübrelemenin 
yetiştiriciliği yapılan tüm kültür bitkilerinin 
verim ve kalitesini arttırdığı yapılan birçok 
araştırma ile ortaya konmuştur (Pimpini, 
1967; Imas, 1999; Yağmur ve ark., 2005a; 
Okur ve Yağmur, 2005; Aydın ve ark., 
2005;Yağmur ve ark., 2005b; Papadapoulosve 

ark., 2005). Çünkü potasyum bitkilerde haya-
ti önem taşıyan metabolik, fizyolojik ve biyo-
kimyasal işlevlere sahiptir. Bu işlevlerin etkisi 
sonucu bitkilerde ürün miktarı ve kalitesi 
artar  (Kacar, 2005).  

Anason yaprağının potasyum besin elementi 
içeriği %1.40-3.67 arasında değişim göster-
miştir. Potasyum seviyeleri arttıkça yaprak-
taki potasyum miktarında da artış gözlen-
miştir. En yüksek yaprak potasyum içeriği K5 
dozunda bulunmuştur. Mills ve Jones (1991), 
kantaron için (Hypericum frondosum) yaprak 
potasyum değerini %0.67, japon yıldız ana-
sonu (Illicium anisatum) için %0.60, florida 
anason ağacı (İllicium floridanum) için %0.57-
0.78, okala yeşil anason ağacı (İllicium 
parviflorum) için %0.67-0.95, teksas adaçayı 
(Leucophyllum frutescens) için %2.28 ve 
rosmarin (Rosmarinus officinalis) için %2.36-
2.55 arasında olduğunu belirlemişlerdir. 
Araştırma sonucunda saptanan yaprak K 
değerleri Mills ve Jones (1991)’in verdiği de-
ğerlerden daha yüksek bulunmuştur. Bunun 
nedeninin araştırmada kullanılan çeşit farklı-
lığından kaynaklandığı düşünülmektedir. El-
de edilen bulgulara göre araştırmada K bes-
lenmesi açısından herhangi bir sorunun 
olmadığı gözlemlenmiştir. 

Uygulanan potasyum dozlarının artışına pa-
ralel olarak yaprakların N, K, P, Fe ve Cu 
içeriklerinin de arttığı belirlenmiştir. Yapılan 
istatistiki değerlendirmeler sonucunda uygu-
lanan potasyum dozlarının yaprakların N, K 
ve Cu içeriği üzerine %1; P ve Fe içeriği 
üzerine ise %5 düzeyde olumlu etkili olduğu 
saptanmıştır. Benzer araştırmalar yapan 
araştırıcılar bulgularımızı destekler şekilde 
potasyum (K) uygulamalarının bitkinin N, P, 
K ve Cu içeriklerine olumlu yönde etkisi 
olduğunu bildirmektedirler (Dibb ve 
Thompson 1985; Mengel ve Kirkby, 1987; 
Aydın ve ark. 2005). Yapılan çeşitli araştırma-
lar azotun olumlu şekilde etki yapmasında 
potasyumun kolaylaştırıcı rol oynadığını gös-
termiştir (Anonim,1974). Özellikle yüksek 
düzeyde K gereksinimi olan bitkilerde N ile K 
arasında etkinliğin pozitif yönde olduğu de-
ğişik kültür bitkilerinde yapılan araştırma-
larla saptanmıştır (Mengel ve Kirkby, 1987; 
Hakerlerler, 2000). K’un bir katyon P’un ise 
bir anyon olması bu besin maddelerinin alı-
mında sinergitik bir etkinin olduğu görüşünü 
kuvvetlendirmektedir. Aynı zamanda ortamda 
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yeterli miktarda azot ve fosfor bulunması 
durumunda bitkiler daha fazla K almakta-
dırlar (Kacar ve Katkat, 2006).  

Artan miktarlarda uygulanan potasyumlu 
gübre dozları yaprakların Ca, Mg, Na, Zn ve 
Mn içeriklerinde azalmaya neden olmuş, bu 
azalma Ca ve Mg besin elementleri için ista-
tistiki olarak %1 düzeyinde önemli bulunur-
ken, Na, Zn ve Mn için önemsiz olduğu 
belirlenmiştir. Artan K dozlarıyla Ca ve Mg 
içeriğinde gözlenen azalmalar, artan miktarda 
K alınmasına bağlı olarak bünyedeki katyon 
dengesinin korunması sonucunda Ca ve Mg 
alımında azalmanın ortaya çıktığını düşün-
dürmektedir (Marschner, 1995). Ayrıca or-
tamda fazla miktarda K bulunması duru-
munda bitki daha az Ca ve Mg almaktadır 
(Kacar ve Katkat, 2006). Bununla birlikte 
araştırma sonucunda elde ettiğimiz bulgulara 
benzer şekilde artan potasyum uygulamala-
rına karşıt olarak kalsiyum ve mağnezyum 
içeriklerinde azalmaların olduğu pek çok 
araştırıcı tarafından bildirilmektedir (Dibb ve 
Thompson 1985; Eryüce ve ark., 1996; İrget 
ve ark., 1998; Aydın ve ark. 2005). Bu durum 
potasyum ile kalsiyum ve mağnezyum arasın-
daki antagonistik ilişkiden kaynaklanmak-
tadır (Mengel ve Kirkby, 1987; Hakerlerler, 
2000).  

Araştırma sonucunda belirlenen yaprak N, P, 
K, Ca, Mg, Na,  Cu, Zn ve Mn değerleri Mills 

ve Jones (1991)’in kantaron (Hypericum 
frondosum) japon yıldız anasonu (Illicium 
anisatum), florida anason ağacı (İllicium 
floridanum), okala yeşil anason ağacı (İllicium 
parviflorum), teksas adaçayı (Leucophyllum 
frutescens) ve rosmarin (Rosmarinus 
officinalis) bitkileri için vermiş oldukları 
değerlerle yakın benzerlik içinde olduğu 
saptanmıştır. 

Birçok tıbbi ve aromatik bitkide olduğu gibi 
anasonun da potasyumlu gübre ihtiyacının 
belirlenmesi konusunda ülkemizde yapılmış 
çalışma bulunmamaktadır. Bitkilerin beslen-
mesi ve kalitesi üzerine etkili olan besin 
elementlerinin başında yer alan potasyumun; 
enzim aktivitesi, fotosentez ve protein sente-
zinde görev aldığı, bitkilerde turgoru düzen-
leyerek su yitmesini ve solmayı önlediği, bitki 
kök gelişimini etkilediği ve soğuğa dayanık-
lılığı arttırdığı bilinmektedir. Bu etkinlikleriyle 
potasyumun, ürün miktarı üzerine olumlu ve 
önemli etki yaptığı saptanmıştır. Araştırma 
sonucunda anasonun tohum verimi ve bes-
lenmesinde en etkin potasyum dozunun 2.4 g 
K2O/saksı olduğu tespit edilmiştir. Bu dozun 
uygulanmasıyla beslenme dengesinde her-
hangi bir sorun ortaya çıkmadan üründe 
önemli artış sağlanabileceği sonucuna varıl-
mıştır.   
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