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ÖZET 

u çalışmada buğdayda kullanılan bazı herbisitlerin dayanıklı ve duyarlı 
yabani yulaf populasyonlarında tarla koşullarında performansları 

değerlendirilmiştir. Balıkesir’in Manyas İlçesi Kocagöl Köyü’nde ve İzmir’in 
Bornova İlçesi’nde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında 
denemeler kurulmuştur. Her iki lokasyonda da ülkemizde buğdayda yabani 
yulafa karşı ruhsatlı yedi herbisitin (clodinafop-propargyl, diclofop-methyl, 
fenoxaprop-p-ethyl, mesosulfuron – methyl + iodosulfuron – methyl - sodium, 
propoxycarbazonesodium + mesosulfuron-methyl, pinoxaden, tralkoxydim)  
tavsiye edilen ruhsatlı dozları uygulanmıştır. Manyas’ta kurulan denemede, 
tarlanın A. fatua ile, Bornova’da ise A. sterilis ile bulaşık olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca yapılan testlerde Manyas’taki A. fatua populasyonunda dayanıklılık 
tespit edilirken, Bornova’daki A. sterilis populasyonunda dayanıklılık 
saptanmamıştır. Bunlara bağlı olarak Bornova’da kurulan denemede 
uygulanan herbisitlerin tamamı yüksek etkili bulunurken, Manyas’taki 
denemede dayanıklılığın tespit edildiği fenoxaprop, diclofop ve clodinafop 
düşük etkili bulunmuştur. 

ABSTRACT 

his study was conducted to evaluate of performances of registered 
herbicides on resistant and sensitive wild oat populations in field 

conditions. Trials were established in Kocagöl Village of Manyas District in 
Balıkesir and Ege Universty Faculty of Agriculture’s Trial Area in Bornova, İzmir. 
The recomended doses of seven herbicides  registered in Turkey (clodinafop-
propargyl, diclofop-methyl, fenoxaprop-p-ethyl, mesosulfuron – methyl + 
iodosulfuron – methyl - sodium, propoxycarbazonesodium + mesosulfuron-
methyl, pinoxaden, tralkoxydim) were applicated. It was detected that field was 
contaminated by A. fatua in Manyas while field was contaminated by A.sterilis in 
Bornova. The population in Manyas was herbides resistant, but not in Bornova.  
It was found out that the all of seven herbicides applied in Bornova had high 
efficacy,  fenoxaprop, diclofop and clodinafop had low efficacy in Manyas which 
the herbicides resistance was determined. 

 
 
 

 
GİRİŞ 
Ülkemizde buğday, yaklaşık 9 milyon hektar ekiliş 

alanı ve her yıl yaklaşık 19 milyon ton üretimiyle önemli 
kültür bitkilerinin başında gelmektedir. Bu üretim 

kapasitesi ile Türkiye, dünyada buğday üreten ülkeler 
arasında 9. sırada yer almaktadır (Anonymous, 2010a). 
Buğdayın geniş adaptasyon yeteneğinin olması 
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ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yetiştirilmesi, 
kuru tarım yapılan alanlarda vazgeçilemeyecek bir 
ürün olması nedeniyle kültür bitkileri arasında ilk 
sıradaki yerini korumaktadır. Buğday üretiminde verim 
azalmasına neden olan Bitki Koruma sorunlarının 
başında yabancı otlar gelmektedir. Yabancı otların 
rekabet güçleri yüksek olduğundan, tahıl zayıf 
kalmakta ve verimi düşmektedir. Yabancı ot rekabeti 
nedeniyle hububattaki ürün kaybı dünyada ortalama 
olarak % 10-40 civarındadır (Özer vd., 1997; Güncan, 
2010). Buğdayda, yabancı otlar ile iyi mücadele 
yapılmadığında verimin önemli ölçüde düşeceği 
yadsınamaz. Sorun olan bu yabancı otlara karşı her ne 
kadar temiz tohumluk kullanmak, ekim nöbeti gibi 
kültürel önlemler etkili bir mücadele yöntemi olsa da, 
buğday ekiminden sonra yabancı otlarla mücadelede, 
buğday çapa bitkisi olmadığından herbisitler dışında 
çok fazla seçenek kalmamaktadır. Buna bağlı olarak 
herbisitlerin yoğun ve sürekli kullanımı dayanıklılık 
sorununu da beraberinde getirmektedir. 

Buğdayda yabancı otlar önemli sorun 
oluşturmaktadır. Bu yabancı ot grubu içerisinde ise en 
yaygın ve mücadelesinde sorun yaşanan tür olarak 
yabani yulaf türleri (Avena spp.) önem arz etmektedir. 
Bunların mücadelesi için clodinafop propargyl, 
dichlofop methyl, fenexoprop-p-ethyl, mesosulfuron 
methyl + mefenpyr diethyl, mesosulfuron methyl + 
iodosulfuron methyl sodium, pinoxaden, proxy-
carbazone sodium + mesosulfuron methyl, tralkoxydim 
gibi etkili maddeli herbisitler ülkemizde ruhsat almıştır 
(Anonymous, 2010b).  

Herbisitlerin yoğun bir şekilde kullanıldığı ve 
sonucunda da yabancı otlarda dayanıklılık olaylarının 
geliştiği bitkiler arasında buğday ön sıralarda yer 
almıştır. Çukurova’da öncelikle clodinafop propargyl 
ve fenexoprop-p-ethyle karşı Avena sterilis (Uludağ vd., 
2003a) ve Alopecurus myosuroides’de (Uludağ vd., 
2003b), Marmara’da chlorsulfurona karşı Sinapis 
arvensis’te (Topuz, 2007),  dayanıklılık saptanmıştır. 
Çukurova’da yapılan başka bir çalışmada 2004 yılında 
fenoxoprop-p-ethyl, clodinafop propargyle karşı 
Avena sterilis ve Alopecurus myosuroides’de dayanıklılık 
saptanmıştır (Aksoy vd., 2004). Yine Çukurova’da 
clodinofop propargl ve proxsulama karşı Avena sterilis, 
Alopecurus myosuroides, Phalaris brachystachys‘de, 
dicamba, proxycarbazone, thifensulfuron-methyl, 
triasulfuron ve tribenuron methyle karşı Sinapis 
arvensis’de dayanıklılık tespit edilmiştir (Avcı vd., 
2009). Son olarak da Marmara Bölgesi’nde 
fenexoprop-p-ethyl, dichlofop methyl, clodinafop 
propargyl ve tralkoxydime karşı A.fatua ve A.sterilis’ te 
dayanıklılık saptanmıştır (Türkseven, 2011). Ülkemizde 

dayanıklılıkla ilgili yapılan çalışmalardan görüldüğü 
üzere bu konuda en çok sorun olan kültür bitkisinin 
buğday, en önemli dayanıklılık probleminin de yabani 
yulaf olduğu görülmektedir. 

Tüm bu sorunlardan yola çıkarak, buğdayın en 
önemli dar yapraklı yabancı otlarından olan, yabani 
yulafa karşı ülkemizde ruhsatlı herbistlerin tavsiye 
edilen dozlarının iki farklı lokasyonda dayanıklı ve 
hassas yabani yulaf populasyonlarına etkisi bu 
makalede ele alınmıştır 

MATERYAL VE YÖNTEM  
Yabani yulafa karşı ülkemizde ruhsatlı herbisitlerin 

tarla koşullarında etkilerini belirlemek amacıyla tarla 
denemeleri; Balıkesir İli Manyas İlçesi Kocagöl 
Köyünde üretici koşullarında ve İzmir İli Bornova İlçesi, 
Ege Üniversitesi Kampüs alanı içindeki Tarla Bitkileri 
Bölümüne ait deneme tarlasında olmak üzere iki 
lokasyonda paralel olarak kurulmuştur. 

Tarla denemelerinin materyalini oluşturan buğday 
çeşidi; Manyas’ta kurulan denemede Güney Marmara 
Bölgesinde yaygın olarak ekilen, ekmeklik, beyaz, sert 
ve kılçıksız çeşit olan “Gönen 98”, Bornova’da kurulan 
denemede Ege Bölgesinde yaygın olarak ekilen, 
ekmeklik, kırmızı, yarı sert, kılçıklı bir çeşit olan 
“Saggittario” dur. 

Manyas’da kurulan deneme alanında bir önceki yıl 
toplanan yabani yulaf tohumları serada yapılan 
dayanıklılık testlerinde fenoxapropa karşı dayanıklı 
bulunmuş, Bornova’da kurulan deneme alanından 
alınan örneklerde ise herhangi bir dayanıklılık 
saptanmamıştır (Türkseven, 2011). Kurulan her iki 
denemenin sonuçlarına göre dayanıklı ve duyarlı 
populasyonlara karşı tarla koşullarında herbisitlerin 
etkileri karşılaştırılmıştır. 

Her iki lokasyonda da ülkemizde buğdayda yabani 
yulafa karşı ruhsatlı yedi herbisitin (clodinafop-
propargyl, diclofop-methyl, fenoxaprop-p-ethyl, 
mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl-sodium, 
propoxycarbazonesodium + mesosulfuron - methyl, 
pinoxaden, tralkoxydim) tavsiye edilen ruhsatlı dozları 
uygulanmıştır. Ayrıca uygulamasız kontroller deneme 
karakterlerine ilave edilmiştir. Herbisit uygulamaları 
buğdayın kardeşlenme dönemi içerisinde Lechler 
ST.110.02 yelpaze tip meme takılmış, 3 atm basınç 
sağlayan motorlu sırt pülverizatörü ile üzerinde dört 
meme olan 2 m iş genişliğindeki aparat ile yapılmıştır. 
İlaçlamalar sırasında 80 m2‘lik 4 parsele 2.5 l su 
harcanmıştır (30 l su/da). Deneme kontrol ile birlikte 
sekiz karakterli ve dört tekerrürlü kurulmuştur. Parsel 
büyüklükleri standart ilaç deneme metoduna göre 
20’şer m2 olarak belirlenmiştir. Parseller ve bloklar 
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arasında birer metrelik emniyet şeritleri bırakılmıştır 
(Anonymous, 2010c).  

Denemenin sonuçlarını etkilememesi için geniş 
yapraklı yabancı otlarla her iki deneme alanında; 
denemede kullanılan herbisitler uygulandıktan bir 
hafta sonra 2,4-dichlorophenoxy acetic acid dimethyl 
amin (2,4-D amin) etkili maddeli herbisit uygulanarak 
mücadele yapılmıştır. Herbistlerin uygulanması 
Manyas Kocagöl’de 27.03.2009 tarihinde, Bornova’daki 
denemede ise 17.04.2009 tarihinde, buğdayın 
kardeşlenme dönemi içerisinde (5-6 kardeş; BBCH 
skalasına göre 26) yapılmıştır (Anonymous, 1994). 
Uygulamalar sırasında yabani yulafın biyolojisi (2-3 
kardeş, BBCH skalasına göre 23) olarak tespit 
edilmiştir. Her iki denemede de uygulamada kullanılan 
suyun pH’ı 7.4 olarak ölçülmüştür. Manyas’ daki 
uygulama sırasında hava sıcaklığı 12 ºC olarak 
ölçülmüş ve hava az bulutlu olarak kaydedilmiş, 
Bornova’daki uygulama sırasında hava sıcaklığı 23 ºC 
olarak ölçülmüş ve hava tamamen güneşli tespit 
edilmiştir. 

Öncelikle herbisit uygulamalarını izleyen 7.gün 
buğdayda fitotoksitenin olup olmadığı tarlada 
gözlenmiştir. Uygulamadan 28 gün sonra ise 
herbisitlerin yabancı otlara etkisi değerlendirilmiştir. 
Bu amaç için; ¼ m2 lik çerçeve kullanılmış ve her 
parsele dört çerçeve atılarak 1 m2 deki yabani yulaf 
sayısı belirlenmiştir.  

Ayrıca m2 deki yabancı ot kuru ağırlığını 
hesaplamak amacıyla her bir çerçeve içindeki yabancı 
otlar ayrı ayrı hasat edilerek laboratuvara getirilmiştir. 
Yabancı otlar etüvde 65C° de 48 saat bekletildikten 
sonra hassas terazide kuru ağırlıkları tartılmıştır. Her iki 
lokasyonda da buğdayın olgunlaşma durumuna göre 
1er m2 lik alanlardan  hasat gerçekleştirilmiştir. 
Manyas’ta kurulan deneme 15.06.2009 tarihinde 
Bornova’da kurulan deneme 25.06.2009 tarihinde 
hasat edilerek verim sonuçları elde edilmiştir. 
Herbisitlerin buğday verimine etkilerini ve 
uygulamalar arasında verime etki bakımından farklılık 
olup olmadığı saptanmıştır. Tarla denemelerinin 
değerlendirilmesi sonucu elde edilen metrekaredeki 
yabani yulaf yoğunluğu, metrekaredeki yabani yulaf 
kuru ağırlığı ve buğday verim sonuçları dikkate 
alınarak SPSS 11.0 İstatistik Programında Duncan 
çoklu karşılaştırma testine tabi tutularak, yapılan 
uygulamalar arasındaki farklar ortaya konulmuştur (Efe 
vd., 2000). Herbisitlerin buğday verimine etkileri ve 
uygulamalar arasında verime etki bakımından farklılık 
olup olmadığı saptanmıştır. Herbisitlerin kuru ağırlık 
sonuçlarında ve yoğunluklarında yüzde etki 
değerlerini belirlerken Abbott formülünden                      

( %Etki=[ (Kontroldeki y.ot sayısı veya kuru ağırlığı - uy-
gulamadaki y.ot sayısı veya kuru ağırlığı)/kontroldeki 
y. ot sayısı veya kuru ağırlığı ) ] *100) yararlanılmıştır. 

ARAŞTIRMA BULGULARI 
Yabani Yulaf Tür Teşhis Sonuçları  
Manyas’ta kurulan denemede yabani yulafın türü; 

Avena fatua L. (Yabani yulaf), Bornova’daki denemede 
ise Avena sterilis L. (Steril yabani yulaf) olarak teşhis 
edilmiştir (Davis, 1985). Manyas’taki yabani yulaf 
populasyonunda herbisitlere dayanıklılık tespit 
edilirken, Bornova’daki yabani yulaf populasyonunun 
herbisitlere tamamına hassas olduğu tespit edilmiştir 
(Türkseven, 2011). 

Herbisitlerin Buğdaya Olan Fitotoksitesi  
Her iki denemede de 7. gün yapılan kontrollerde 

diclofop-methyl uygulanan parseller dışında herhangi 
bir fitotoksite saptanmamıştır. Diclofop-methyl 
uygulanan parsellerde buğday bitkilerinde hafif bir 
sararma dikkati çekiştir. Ancak daha sonra yapılan 
kontrollerde her iki denemede de buğdaylardaki hafif 
renk değişikliği diğer parsellere oranla tamamen 
ortadan kalkmıştır. Bundan dolayı fitotoksiteyi tespit 
etmeye yönelik ölçümler yapılmamıştır. Fitotoksite ile 
ilgili başka bir bulguya rastlanmamıştır.  

Herbisitlerin Yabani Yulaf Yoğunluğuna Etkisi  
Her iki lokasyonda da uygulamadan 28 gün sonra 

herbisitlerin yabancı otlara etkisi belirlenmiştir. Çizelge 
1’de Bornova’da, Çizelge 2’de Manyas’ta kurulan 
denemenin sayım ve değerlendirme sonuçları 
görülmektedir.  

Bornova’da kurulan denmede yabani yulaf 
yoğunluğuna göre en yüksek etki pinoxaden ve 
mesosulfuron methyl + iodosulfuron-methyl-
sodium’dan (%100) alınmıştır. Bu iki herbisit aynı 
değerle ayrı bir istatistiki grup (A) oluşturmuştur. Diğer 
herbisitler bu iki herbisite yakın değerlerde etkili 
(%96.91 - %99.69) bulunmuştur. Ancak farklı istatistiki 
gruplar oluşturmuşlardır (Çizelge1). 

Manyas’ta kurulan denemede yabani yulaf 
yoğunluğuna göre bu denemede en yüksek etki 
pinoxaden’den (%99.04) alınmıştır. Diclofop methyl ise 
en düşük etkili (%34.71) bulunmuştur. Mesosulfuron-
methyl + iodosulfuron-methyl-sodium (%98.85), 
propoxycarbazone-sodium + mesosulfuron-methyl 
(%98.46) ve tralkoxydim (%95.21) etkili maddeli 
herbisitler de etki bakımından ön sırada yer almıştır. 
Herbisitlerden pinoxaden,  mesosulfuron-methyl + 
iodosulfuron-methyl-sodium, propoxycarbazone-
sodium + mesosulfuron-methyl ve tralkoxydim en iyi 
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sonucu vererek aynı istatistik grupta (A) yer almışlardır. 
Fenoxaprop-p-ethyl (%56.89), clodinofop propargyl 
(%40.22) ve dichlofop-methyl (%34.71) düşük etkili 
bulunmuş ve istatistik olarak yakın gruplarda yer 
almışlardır (Çizelge 2). 

Herbisitlerin Yabancı Ot Kuru Ağırlığına Etkisi  
Bornova ve Manyas’ta kurulan denemelerde yabani 

yulaf kuru ağırlıklarına etkileri, kontrollerle 
karşılaştırılmasıyla saptanan yüzde etki değerleri ve 
istatistiki analiz sonuçları Çizelge 3  ve Çizelge 4’de 
görülmektedir. 

Bornova’da kurulan denemede Kuru ağırlık sonuç-
larına göre uygulanan herbisitlerin tamamı yüksek 

etkili bulunmuş (%99.94-%100) kontrol dışında ayrı bir 
istatistiki grup (A) oluşturmuştur (Çizelge 3). 

Manyasta kurulan denemede kuru ağırlık sonuçla-
rına göre pinoxaden (%99.98)  mesosulfuron-methyl + 
iodosulfuron-methyl-sodium (%99.97), propoxy-  
carbazone-sodium + mesosulfuron-methyl (%99.97), 
tralkoxydim (%99.92) yüksek etkili bulunmuşlar ve 
aynı istatistiki grupta (A) yer almıştır. Bu herbisitleri 
clodinofop propargyl (%40.20) ve fenoxaprop-p-ethyl 
(%37.52) takip etmiş, düşük etkili bulunmuş ve ayrı bir 
istatistiki grup (B) oluşturmuştur. En düşük etki ise 
diclofop methylde (%23.42) görülmüştür (Çizelge 4). 

   
 
Çizelge 1. Herbisitlerin yabani yulaf  sayısına etkileri (Bornova) 
 Table 1. The effect of herbicides on the number of wild oat’s (Bornova) 

Herbisitler Avena Ort. 
(adet/m2) 

Etki  
% 

İstatistik Grup* 

Fenoxaprop-p-ethyl 2.25 97.22 BC 
Clodinofop propargyl 0.50 99.38 ABC 
Propoxycarbazone+ mesosulfuron 0.25 99.69 AB 
Tralkoxydim 0.25 99.69 AB 
Mesosulfuron+ iodosulfuron 0.00 100.00 A 
Pinoxaden 0.00 100.00 A 
Diclofop methyl 2.50 96.91 C 
Kontrol 81.00 0.00 D 

* Farklı harfler farklı istatistiki grupları ifade etmektedir ( Duncan, P≤0.05). 
 

Çizelge 2. Herbisitlerin yabani yulaf  kardeş sayısına etkileri (Manyas) 
Table 2. The effect of herbicides on the number of wild oat’s (Manyas) 

Herbisitler Avena Ort. 
(adet/m2) 

Etki  
% 

İstatistik Grup* 

Fenoxaprop-p-ethyl 56.25 56.89 B 
Clodinofop propargyl 78.00 40.22 BC 
Propoxycarbazone+ mesosulfuron 2.00 98.46 A 
Tralkoxydim 6.25 95.21 A 
Mesosulfuron+ iodosulfuron 1.50 98.85 A 
Pinoxaden 1.25 99.04 A 
Diclofop methyl 98.25 34.71 CD 
Kontrol 130.50 0.00 D 

* Farklı harfler farklı istatistiki grupları ifade etmektedir ( Duncan, P≤0.05).
 

Çizelge 3. Herbisitlerin yabani yulaf kuru ağırlığına etkileri (Bornova) 
Table 3. The effect of herbicides on wild oat’s  dry weight (Bornova) 

Herbisitler Avena Ort. 
(adet/m2) 

Etki  
% 

İstatistik Grup* 

Fenoxaprop-p-ethyl 0.015 99.94 A 
Clodinofop propargyl 0.005 99.98 A 
Propoxycarbazone+ mesosulfuron 0.005 99.98 A 
Tralkoxydim 0.015 99.94 A 
Mesosulfuron+ iodosulfuron 0.000 100.00 A 
Pinoxaden 0.000 100.00 A 
Diclofop methyl 0.015 99.94 A 
Kontrol 29.390 0.00 B 

* Farklı harfler farklı istatistiki grupları ifade etmektedir ( Duncan, P≤0.05). 
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Çizelge 4. Herbisitlerin yabani yulaf kuru ağırlığına etkileri (Manyas) 
Table 4. The effects of herbicides on wild oat’s  dry weight (Manyas) 

Herbisitler Avena Ort. 
(g/m2) 

Etki 
% 

İstatistik Grup * 

Fenoxaprop-p-ethyl 47.3425 37.52 B 
Clodinofop propargyl 45.3175 40.20 B 
Propoxycarbazone+ mesosulfuron 0.0225 99.97 A 
Tralkoxydim 0.0550 99.92 A 
Mesosulfuron+ iodosulfuron 0.0175 99.97 A 
Pinoxaden 0.0150 99.98 A 
Diclofop methyl 58.0300 23.42 BC 
Kontrol 75.7825 0.00 C 

* Farklı harfler farklı istatistiki grupları ifade etmektedir ( Duncan, p= P≤0.05). 
 
Çizelge 5. Herbisitlerin buğday verimine etkisi (Bornova) 
Table 5. The effects of herbicides on wheat’s yield (Bornova) 

Herbisitler Buğday Verimi  
(kg/da) 

İstatistik Grup * 

Fenoxaprop-p-ethyl 541.50 A 
Clodinofop propargyl 530.75 A 
Propoxycarbazone+ mesosulfuron 525.50 A 
Tralkoxydim 621.25 A 
Mesosulfuron+ iodosulfuron 544.00 A 
Pinoxaden 510.00 A 
Diclofop methyl 501.75 A 
Kontrol 341.00 B 

*Farklı harfler farklı istatistiki grupları ifade etmektedir ( Duncan, P≤0.05). 
 

Çizelge 6. Herbisitlerin buğday verimine etkisi (Manyas) 
Table 6. The effects of herbicides on wheat’s yield (Manyas) 

Herbisitler Buğday Verimi  
(kg/da) 

İstatistik Grup * 

Fenoxaprop-p-ethyl 239.25 C 
Clodinofop propargyl 359.75 B 
Propoxycarbazone+ mesosulfuron 800.25 A 
Tralkoxydim 741.25 A 
Mesosulfuron+ iodosulfuron 768.00 A 
Pinoxaden 839.00 A 
Diclofop methyl 251.75 C 
Kontrol 228.00 C 

*Farklı harfler farklı istatistiki grupları ifade etmektedir ( Duncan, p= P≤0.05). 
 

Verim Değerleri  
Kurulan her iki denemede de buğdayın vejetasyon 

durumuna göre gerekli olgunluğa ulaştığı tarihlerde 
parseller hasat edilmiştir. Alınan verim sonuçları ve 
istatistiki analiz sonuçları Çizelge 5 ve Çizelge 6’ da 
görülmektedir. 

Bornova’da uygulamaların tamamı 501.75 kg/da ve 
621.25 kg/da değerleri arasında aldıkları verim 
sonuçları ile aynı istatistiki grupta (A) yer almışlardır. 
Kontrol ise 341 kg/da verim ortalaması ile ayrı bir 
istatistiki grupta (B) yer almıştır (Çizelge5). 

Manyas’ta ise en iyi yabani yulaf kontrolünün 
sağlandığı pinoxaden, mesosulfuron methyl + 
iodosulfuron-methyl-sodium, propoxycarbazone-
sodium + mesosulfuron-methyl ve tralkoxydim 
uygulanan parsellerde 741.25 kg/da ile 839.00 kg/da 
arasında verim değerleri alınmış ve bu dört herbisit 
istatistiki olarak aynı grupta (A) yer almıştır. Bunları 
359.75 kg/da ile clodinofop propargyl izlemiş ve ayrı 
bir istatistiki grup (B) oluşturmuştur. Fenoxaprop-p-
ethyl ve dichlofop methyl sırasıyla 239.25 kg/da ve 
251.75 kg/da verim ile kontrolle (228 kg/da) aynı 
grupta (C) yer almıştır (Çizelge6). 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 
Buğdayda ruhsatlı bazı graminisitlerin yabani 

yulafa etkililiğini belirlemeyi amaçlayan denemeler 
farklı iklime sahip iki lokasyonda (Balıkesir-Manyas, 
İzmir-Bornova) kurulmuştur. Manyas’ta kurulan 
denemede, tarla A. fatua ile Bornova’da ise A. sterilis ile 
bulaşık olduğu belirlenmiştir. Herbisitlerin etki kriteri 
olarak yabani yulafın yoğunluğu (adet/m2) ve kuru 
ağırlığı (g/m2) alınmıştır. 

Bornova’da kurulan denemede yabani yulaf 
yoğunluğuna göre en yüksek etki pinoxaden’den ve 
mesosulfuron methyl + iodosulfuron-methyl-
sodium’dan (%100) alınmış, denemeye alınan diğer 
tüm herbisitlerde de etki (%96.9-99.69) bunlara yakın 
bulunmuştur (Bkz. Çizelge 1). Herbisitlerin yabani 
yulafın kuru ağırlığına etkileri yoğunluğuna etkileri ile 
büyük ölçüde paralellik göstermiş, kontrol dışında tüm 
herbisitler aynı istatistik grupta (A) yer almıştır (Bkz. 
Çizelge 3). Yine aynı denemede, herbisit uygulama-
larının buğday verimine etkilerine bakıldığında kontrol 
parsellerinde verim 341kg/da iken, herbisit uygulanan 
parsellerde verimin iki kata yakın (501.75-621.25 kg/da) 
arttığı dikkat çekmektedir (Çizelge 6). 

Manyas’ta kurulan denemede, yabani yulaf 
türünün farklı olması (A. fatua) yanında, bu 
populasyonun yapılan ön testler sonucu herbisitlere 
dayanıklılığı da saptanmıştır. AV44 olarak 
isimlendirilen bu populasyonun fenoxaprop-p-ethyl, 
dichlofop-methyl ve clodinofop-propargyl’e dayanıklı 
olduğu tarafımızdan başka bir çalışmada belirlenmiştir 
(Türkseven 2011). 

Manyas’ta kurulan denemede yabani yulaf yoğun-
luğuna göre en yüksek etki pinoxaden’den (%99.04) 
alınmıştır. Mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-
methyl-sodium (%98.85), propoxycarbazone-sodium 
+ mesosulfuron-methyl (%98.46)  ve tralkoxydim 
(%95.21) yüksek bir etki ile bunu takip etmişlerdir. Bu 
dört herbisit yabani yulaf kontrolünde yüksek etki 
göstermiş ve aynı istatistik grupta (A) yer almışlardır. 
Fenoxaprop-p-ethyl (%56.89), clodinofop-propargyl 
(%40.22) ve dichlofop-methyl (%34.71) yabani yulaf 
kontrolü için düşük etkili bulunmuş ve istatistik olarak 
yakın gruplarda yer almışlardır (Çizelge 2). 

Aynı denemede yabani yulafların kuru ağırlığına 
göre elde edilen sonuçlar paralellik göstermiştir. Kuru 
ağırlık sonuçlarına göre de bu dört herbisit yüksek 
oranda (%99.92-99.98) etkili bulunmuş ve aynı ista-
tistiki grupta (A) yer almışlardır. Clodinofop-propargyl 

(%40.20) ve fenoxaprop-p-ethyl (%37.52) düşük etkili 
bulunmuş ve ayrı bir istatistiki grup (B) oluştur-
muşlardır. En düşük etki ise dichlofop-methyl’de 
(%23.42) görülmüş, istatistiki olarak kontrolle diğer 
grup arasında (BC) kalmıştır (Bkz. Çizelge 4).  

En iyi yabani yulaf kontrolünün sağlandığı dört 
herbisitin (pinoxaden, mesosulfuron-methyl + 
iodosulfuron-methyl-sodium, propoxycarbazone-
sodium + mesosulfuron-methyl ve tralkoxydim) 
uygulandığı parsellerden en yüksek verim değerleri 
(741.25-800.25 kg/da)  alınmış ve bu dört herbisit, 
istatistiki olarak aynı grupta (A) yer almıştır. Bunları 
359,75 kg/da verim ile clodinofop-propargyl izlemiş ve 
ayrı bir istatistiki grup (B) oluşturmuştur. Fenoxaprop-
p-ethyl ve dichlofop-methyl sırasıyla 239.25 kg/da ve 
251.75 kg/da verim ile kontrolle (228 kg/da) aynı 
grupta (C) yer almıştır (Çizelge 6). 

Sonuçlardan görüleceği gibi yabani yulafa yüksek 
etki gösteren herbisit uygulamalarından düşük etkili 
olanlara göre iki katı veya üzerinde verim alınmıştır. 
Diğerlerinde ise verim kontrole yakın kalmıştır. 

Farklı iki lokasyondan elde edilen deneme 
sonuçları Şekil 1 ve Şekil 2’de karşılaştırılmalı olarak 
görülmektedir. Pinoxaden,   mesosulfuron-methyl + 
iodosulfuron-methyl-sodium, propoxycarbazone-
sodium + mesosulfuron-methyl ve tralkoxydim’den 
her iki lokasyonda da yüksek oranda herbisidal etki 
sağlanmıştır. Gerek yabani yulafın yoğunluğu gerekse 
kuru ağırlığı kıstas alındığında yakın sonuçlar elde 
edilmiştir (Şekil 1, Şekil 2). Ancak APP grubundan 
herbisitler olan fenoxaprop, clodinofop ve diclofop’ta 
ise Bornova’da kurulan denemede yüksek etki 
görülürken, Manyas’ta kurulan denemede yabani yulaf 
yoğunluğu bakımından etki düşük bulunmuştur (Şekil 
1). Yabani yulaf kuru ağırlığı bakımından da bu 
herbisitlerde, yoğunluğa paralel sonuçlar elde 
edilmiştir (Şekil 2). 

Tarla denemelerinde, bazı herbistlerin farklı etkide 
bulunmaması, herbisitlere dayanıklılık ve iki lokasyon-
daki iki farklı yabani yulaf türünü akla getirmektedir. 
Ancak APP  grubu  herbisitler  her  iki  yulaf  türü  için  

ruhsatlıdır. Bu durumda; yabani yulafta gelişen da-
yanıklılık nedeniyle etkisizlik daha doğru bir yorum ola-
caktır. Nitekim bu populasyonun (AV44) dayanıklı ol-
duğu sera testlerinde saptanmıştır (Türkseven, 2011). 
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Şekil 1. Manyas ve Bornova’da Herbisitlerin yabani yulaf yoğunluğuna göre yüzde etkilerinin karşılaştırılması. 
Figure 1.The comparision of the percentage effect of the herbicides according to wild oat’ s density in Manyas and Bornova . 

 

 
Şekil 2. Manyas ve Bornova’da herbisitlerin yabani yulaf kuru ağırlığına göre yüzde etkilerinin karşılaştırılması. 
Figure 2. The comparision of the percentage effect of the herbicides according to wild oat’ s dry weight in Manyas and Bornova. 

 
 

 
Şekil 3. Manyas ve Bornova’da buğday verim değerlerinin (kg/da) karşılaştırılması. 
Figure 3. The comparision of the wheat’s yield (kg/da) in Manyas and Bornova. 
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Şekil 3’de her iki lokasyonda farklı herbisit uygula-
malarının buğday verimine etkileri karşılaştırılmalı 
olarak görülmektedir. Yabani yulafların her iki lokas-
yonda da kontrol altına alındığı parsellerde 
(propoxycarbazone + mesosulfuron, tralkoxydim,  
mesosulfuron + iodosulfuron, pinoxaden) yüksek 
buğday verimi dikkat çekerken, Manyas’ta herbisitlerin  
etkisiz olduğu (fenoxaprop, clodinafop, diclofop) ve 
ilaçsız kontrol parsellerinde yabani yulaf yoğunluğu-
nun fazla olması buğday veriminin düşmesine neden 
olmuştur. (Çizelge 1; Çizelge 2). Kontrol parseller-de ve 
yeterli etkinin sağlanmadığı parsellerde düşük buğday 
verimleri istatistik olarak da yabani yulafsız par- sellerden 
ayrılmıştır (Şekil 3) (Çizelge5; Çizelge 6).  

Bu herbisitlerin yabani yulafa etkililiğini belirlemeyi 
amaçlayan denemeler farklı iklime sahip iki lokasyonda 

(Balıkesir-Manyas, İzmir-Bornova) kurulmuş;       Manyas’ta 
kurulan denemede, tarlanın A. fatua ile, Bornova’da ise 
A. sterilis ile bulaşık olduğu belirlenmiştir.  

Manyas’taki A. fatua populasyonunda (AV44) daya-
nıklılık tespit edilirken, Bornova’daki A. sterilis popu-
lasyonunda dayanıklılık saptanmamıştır (Türkseven, 
2011).  

Bunlara bağlı olarak Bornova’da kurulan denemede 
uygulanan herbisitlerin tamamı yüksek etkili bulu-
nurken, Manyas’taki denemede fenoxaprop, diclofop 
ve clodinafop düşük etki bulunmuştur.  

Dayanıklılığın saptandığı Marmara Bölgesi’nde 
farklı etki mekanizmasına sahip herbistlerin 
münavebeli olarak kullanılması, bu sorunu büyük 
ölçüde çözecektir. 
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