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Öz
Bu çalışmada, ikinci ürün silajlık mısırda, farklı sulama ve azot fertigasyonu uygulamalarının birim alanda
ve birim sulama suyundaki net gelire sulama suyu üretkenliği) etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırma,
2011 ve 2012 yıllarında Diyarbakır ilinde yapılmıştır. Deneme tesadüf bloklarında bölünmüş parseller
deneme deseninde yürütülmüştür. Denemede, ana konuları 5 günlük açık su yüzeyi buharlaşmasından
elde edilen buharlaşma miktarına göre farklı sulama suyu düzeyleri (I1:0,50, I2:0,75, I3:1,00 ve I4:1,25);
alt konuları ise fertigasyonda azotlu gübrenin farklı uygulama sıklığı (N1:azotlu gübrenin % 20’si ekimde,
% 40’ı bitki 6-7 yapraklı olduğu dönemde diğer %40’ı ise tepe püskülü döneminden önce; N2: azotlu
gübrenin % 20’si ekimde, % 80’i her iki sulamada (10 günde bir) bir eşit dozda tepe püskülü dönemine
kadar; N3:azotlu gübrenin % 20’si ekimde % 80’i her sulamada (5 günde bir) eşit dozda tepe püskülü
dönemine kadar) oluşturmuştur. Sonuçlara göre, her iki yılda da uygulanan sulama suyu ve azot
fertigasyon sıklığı arttıkça verim de artmıştır. Optimum koşullara göre, pan buharlaşmasının 1,0 katı olan
sulama suyunun (447 mm) her 5 günde bir uygulanması önerilmiş ve bu uygulamada silajlık yeşil ot
verimi 87,9 t ha-1 olmuştur. Bu sonuçlara göre, en uygun veya maksimum sulama suyu kullanım etkinliği
(SSKE) veya sulama suyu üretkenliği 19,6 kg da-1 m-3, birim alandan elde edilen net gelir 305,4 TL da-1
ve birim hacim sulama suyuna karşılık elde edilen net gelir ise 1,78 TL m-3 olarak elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Damla sulama, fertigasyon, net gelir, silajlık mısır, su üretkenliği

Irrigation and Nitrogen Fertigation Strategies Providing
the Maximum Net Return and Water Productivity for
Second Crop Silage Corn
Abstract
The objective of this study was to evaluate the effects of nitrogen fertigation and irrigation regimes of
silage corn on net return and water productivity. The experiment was carried out using grown second
crop silage corn in Diyarbakır from 2011 to 2012. The experimental design used split-plots in randomized
blocks with three replications. The main plots contained four different rates of irrigation water (IW) and
Class A pan evaporation (CPE); I1: 0.50, I2: 0.75, I3: 1.00 and I4: 1.25. In subplots; N1: Application of twofifths of the total N when the plant height became about 6-7 leaves and the last two-fifths of it when the
plants entered the stage of tasseling; N2: Application of N applied at each two irrigation cycles for 10 days,
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and N3: Application of N applied at each irrigation cycle for 5 day. One-fifth of the total N was applied to
the soil at sowing in all treatment regimens. Increasing amount of water applied and fertigation frequency
significantly increased fresh yield of silage corn in both two experimental years. According to the optimum
conditions, the most appropriate irrigation scheduling and nitrogen fertigation were application of
irrigation water (447 mm) consisting of 100 % cumulative evaporation from Class A pan (Ep) and equal
amounts of nitrogen at each irrigation cycle (5 days). For this treatment, the fresh silage corn yield was
87.9 t ha-1. The maximum water productivity or irrigation water use efficiency, net return per unit area
and net return per volumetric water were 19.6 kg da-1 m-3, 305.4 TL da-1 and 1.78 TL m-3, respectively.
Key Words: Drip irrigation, fertigation, net return, silage corn, water productivity

GİRİŞ
Ülkemiz hayvancılığının en önemli sorunu,
hayvan varlığımızın yüksek olmasına karşılık kaliteli
kaba yem açığımızın fazla olmasıdır. Kaba yemler,
çiftlik hayvanlarına taze olarak, kurutulmuş ve silaj
yapılarak yedirilen bitkisel materyallerdir (Bahtiyarca
ve Cufadar, 2003). Ülkemiz hayvanlarının kaliteli
silaj yem ihtiyacını karşılamada silaj yapımının önemi
büyüktür. Süt ineklerinin kuru madde tüketimlerinin
en az % 40’ı kaba yemlerden sağlanmalıdır (Orak
ve İptaş, 1999).
Son yıllarda, GAP bölgesinde iklimin de uygun
olması nedeniyle ikinci ürün dane ve silajlık mısır
yetiştiriciliği artmaya başlamıştır. GAP Bölgesi’nde
ikinci ürün mısır sulama suyu gereksinimi yüzey
sulama için (800-1000 mm) oldukça yüksektir (Çetin,
1996). Yetiştiricilikte damla sulama sistemi gibi su ve
enerji tasarrufu sağlayan modern teknolojilerin
kullanılması ile mevcut su kaynaklarının optimum
kullanımı sağlanabilir. Aynı bölgede Yazar vd.,
(2002) ile Öktem vd., (2002) mısırda damla
sulamanın verim üzerindeki etkilerini araştırmışlar ve
damla sulama kullanmanın önemli sulama suyu
tasarrufu sağladığını belirtmişlerdir. Bu nedenle, su
kaynaklarının daha etkin kullanılması, aynı zamanda
gübrenin su ile birlikte verilmesine (fertigasyon)
olanak sağlayan yeni sulama tekniklerinden olan
damla sulama sistemlerinin tarım alanlarında
özendirilmesi gerekmektedir (Yazar vd., 2002).
Fertigasyon, bitki besin maddelerinin etkin
kullanımı, gübrelerin çevresel olumsuz etkisinin
azaltılması, zaman ve iş gücü tasarrufu gibi temel
avantajlar sağlayabilmektedir (Çetin ve Tolay,
2009). Öte yandan, fertigasyon yöntemi ile
gübreler farklı zaman ve konsantrasyonda
uygulanabilmektedir. Bunlar, sulama suyundaki
besin elementi konsantrasyonları zamana bağlı
olarak konsantrasyonun azaltılması, sulama
süresince sabit konsantrasyon, sulamanın yalnız bir
bölümünde gübrenin tamamının uygulanması veya
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sulama süresince aralıklı ve eşit dozlar halinde
uygulama şeklinde olabilir. Ayrıca bitkinin gelişim
dönemleri ve azot kullanım miktarları da göz önüne
alınarak fertigasyonda sulama süresince farklı oran
ve miktarlar uygulanabilir (Manor vd., 1983).
Tarımda azotlu gübre kullanımı sulama ile birlikte
en önemli girdilerden birisidir. Randall ve Schmitt
(1993), azot uygulama zamanının önemli derecede
azot kullanım etkinliğini etkileyebildiğini ve bu
durumun yüzey sularında nitrat kirliliği için de bir
etken olduğunu bildirmişlerdir. Keeny (1986), azot
kayıplarını azaltmak için azotlu gübrenin bölünerek
uygulanmasını önermiştir. Sencar (1988), mısırda
yaptığı araştırmada, azot miktarı arttıkça, parselde
koçan sayısı, koçanda tane verimi, protein oranı ve
protein verimi artarken tepe püskülü ve koçan
çıkarma süresinin kısaldığını, tane veriminin artan
azot miktarına bağlı olarak artış gösterdiğini, 21 ve
28 kg N da-1 uygulamaları arasında fark olmadığını
saptamıştır. Wuest ve Cassman (1992), ekim
öncesinde uygulanacak fazla miktardaki N’un bir
bölümünün vejetasyon ortalarına kaydırılarak geç
uygulanması N kullanım etkinliğini ve tane protein
içeriğini artırdığını belirtmiştir.
Bu çalışma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Diyarbakır koşullarında 2011-2012 yıllarında ikinci
ürün olarak yetiştirilen silajlık mısır bitkisinde
yapılmıştır. Bu araştırmada, damla sulama ile farklı
sulama suyu düzeylerinin ve fertigasyon sıklığının
(azotlu gübre) silaj verimi ile birlikte birim alan ve
birim su hacmine göre net gelir yönünden
karşılaştırılması yapılmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırma Diyarbakır ilinde DSİ 10. Bölge
Müdürlüğü Devegeçidi Baraj sahası içinde yer alan
tarım arazisinde 2011-2012 yıllarında yapılmıştır.
Deneme yeri toprakları düz, toprak bünyesi killi olup,
tuzluluk ve taban suyu gibi herhangi bir sorunu
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bulunmamaktadır. İklim olarak, yazları oldukça kurak
(bitki yetişme süresince genel olarak yağış
olmamaktadır) ve oldukça sıcaktır.
Araştırmada, C-955 (Dekalb) silajlık mısır çeşidi
kullanılmıştır. Bitkiler her iki deneme yılında da ikinci
ürün olarak 25 Haziran’da ekilmiş olup, 2011
yılında 25 Eylül’de, 2012 yılında ise 20 Eylül’de
hasat yapılmıştır. Denemede damla sulama sistemi
kullanılarak, her iki sıraya tek lateral kullanılmıştır.
Laterallerde damlatıcı aralığı 0,4 m ve damlatıcı
debisi ise 4 L h-1’dir. Gübrelemede fertigasyon
tekniği kullanılmış olup, basınç farklılığı esasına göre
çalışan gübre tankı kanalıyla gübreler sulama suyu
ile birlikte deneme konularına göre uygulanmıştır
(Çetin ve Tolay, 2009).
Deneme, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller
deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak
yürütülmüştür. Ana parseller Class A pan
buharlaşmasından elde edilen değerlerin farklı
oranlarını sulama suyu miktarları, alt parselleri ise
azotlu gübre uygulamasında farklı fertigasyon sıklığı
oluşturmuştur (Çizelge 1). Her deneme parseli 4,2
m x 8,0 m boyutlarında toplam 33,6 m2’lik alana
sahip olup, her deneme parselinde 6 bitki sırası yer
almıştır. Her iki mısır bitkisi sırasına bir lateral hattı
döşenmiştir. Denemede bitki sıra aralığı 0,7 m, sıra
üzeri ise 0,2 m’dir. Parseller arasında 2,0 m, bloklar
arasında 3,0 m boşluk bırakılmıştır. Sulama aralığı 5
gün olarak uygulanmıştır.
Araştırmada deneme konularına, dekara saf
olarak 10 kg Potasyum (K2O), 10 kg Fosfor (P2O5) ve
24 kg Azot (N) gübresi uygulanmıştır (Kara vd.,
1999; İbrikçi vd., 2001). Denemede taban gübresi
olarak granüle 15-15-15, fertigasyonla (sulama ile
birlikte gübrenin verilmesi) uygulanan gübre ise, katı
toz forumunda 19-5-5 gübresi kullanılmıştır. Sulama

suyu aşağıda verilen Eşitlik 1
hesaplanmıştır (Cetin ve Bilgel, 2002).

yardımıyla

I = A × Ep × K × P

(1)

Eşitlik’ de;

I: Parsele uygulanacak sulama suyu (L),
A:Parsel alanı (m2),
Ep: Sulama aralığındaki birikimli Class A Pan
buharlaşma miktarı (mm),
K: Deneme gereği esas alınan katsayısı
P: Islatma alanı oranı (Deneme gereği parsel
alanının tamamı ıslatılmadığından dolayı, ıslatma
alanı oranı 0,65 sabit alınmıştır).
Yaş bitki parsel verimlerini tespit etmek üzere,
hasat zamanı parseldeki tüm bitkiler toprak
yüzeyinden kesilerek parçalanmış ve tartılmıştır.
Projede ele alınan deneme konuları dikkate
alındığında farklı uygulamalar arasında sulama suyu
miktarı, fertigasyon sıklığı ve bunların işçilik maliyetleri
vb. bakımından bir farklılık olacağından, uygulamalar
arasındaki net gelir kısmi bütçeleme yöntemi ile
ortaya konmuştur (Olson, 2011). Net gelirin
hesaplanmasında, toprak işleme ve ekim, bakım
işleri, hasat-harman, çeşitli giderler ve ortak giderler
(sermaye faizi, yönetim giderleri v.b.) esas alınarak,
her konudaki sulama suyu miktarı, gübre ve su ücreti
başta olmak üzere o yılın silajlık mısır için tüm
değişken ve sabit girdi maliyetleri birim alan (da)
üzerinden bölge koşulları için tespit edilmiştir. Buna
göre, her uygulama için elde edilen verim üzerinden
değerlendirme yapılmıştır (Koral ve Altun, 2000).
Sulama suyu kullanım etkinliği, kullanılan bitkiye
bağlı olarak elde edilen toplam biomass veya tane
veriminin kullanılan sulama suyuna oranı olarak
hesaplanmıştır. Birim alandan elde edilen net gelir,

Çizelge 1. Deneme konuları
Table 1. Experimental treatments
Ana konular
Sulama suyu düzeyleri
I1(0.50): A sınıfı buharla"ma
kabından olan buharla"an
miktarın 0,50 katı (Ep ! 0,5)

Alt konular
Fertigasyonda azot gübresi uygulama sıklı!ı
N1: Azot gübresinin 1/5'i ekim ile birlikte, 2/5'i bitki boyu 6-7 yapraklı
oldu!unda, di!er 2/5'lik kısmı ise tepe püskülü döneminde uygulanması

I2(0.75): Ep ! 0,75

N2: Azotlu gübrenin 1/5'i ekim ile birlikte, kalan 4/5'i ise her iki sulamada bir
(10 günde bir) e"it dozlarda, tepe püskülü dönemine kadar uygulanması

I3(1.00): Ep ! 1,0

N3: Azotlu gübrenin 1/5'i ekim ile birlikte, kalan 4/5'i ise her sulamada (5
günde bir) e"it dozlarda, tepe püskülü dönemine kadar uygulanması

I4(1.25): Ep ! 1,25
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elde edilen net gelirin birim alana oranı olarak
tanımlanmış ve hesaplanmıştır. Birim sulama suyuna
karşılık elde edilen net gelir ise birim alandan elde
edilen net gelirin aynı alana uygulanan toplam
sulama suyu miktarına veya hacmine oranı olarak
tanımlanmış ve hesaplanmıştır Buna göre sulama
suyu kullanım etkinliği, birim alandan elde edilen net
gelir ve birim sulama suyundan elde edilen net gelir
aşağıda verilen Eşitlik 2, 3 ve 4 yardımı ile
hesaplanmıştır (Sinclair vd., 1984; Kijne vd., 2003;
Sharma vd., 2015).
SSKE = V
(2)
SS

ayrı ayrı değerlendirmiştir. Genel olarak sulama
suyu miktarı arttıkça silaj verimi de artmıştır
(Schmaler vd., 2003; Bouazzama vd., 2012).
Yapılan Duncan çoklu karşılaştırma grupları da
Çizelge 2’de gösterilmiştir. Sulama suyu açısından,
her ne kadar en yüksek yeşil ot verimleri pan
buharlaşmasının 1,25 katı uygulamasından (I4)
elde edilse de, optimum verim için pan
buharlaşmasının 1,0 katı uygulaması göz önüne
alınabilir. Benzer şekilde, Oktem vd., (2003)
mısır için, pan buharlaşmasının % 100’ünün
uygulandığı sulama programının uygun olduğunu
bildirmiştir.

NGA = NG
SA

N fertigasyon uygulama sıklığı arttıkça yeşil ot
verimi de artmıştır. Buna göre en yüksek verim her
sulamada (5 günde bir) azotlu gübrenin
uygulamasından (N3) elde edilmiştir. Uygulanan
sulama suyu ise konu bazında 285-529 mm
arasında değişmiştir (Çizelge 3).

(3)

NGS = NG
(4)
SS
Yukarıdaki eşitliklerde; SSKE; sulama suyu
kullanım etkinliğini (kg da-1 m-3), V; verimi (kg da-1),
SS; sulama suyunu (m3 da-1), NGA; birim alandan
elde edilen net geliri (TL da-1), NG; net geliri (TL),
SA; sulanan alanı (da), NGS; birim sudan elde edilen
net geliri (TL m-3) göstermektedir.
Böylece, yukarıda verilen her bir deneme
konusu için uygulanan farklı sulama suyuna karşılık
birim alandan elde edilen gerçek verim (üretim)
değeri kullanılarak, sulama suyu kullanım etkinliği,
başka bir ifade ile sulama suyu üretkenliği ile birim
alandan ve birim sulama suyundan elde edilen net
gelir hesaplanmıştır. Net gelir hesaplamalarında,
her uygulamalarında ve her bölgenin kendi
koşullarına göre gerçek ve güncel üretim
masrafları ve ürün satış fiyatları kullanılmış olup
ürün desteklemeleri de gelire dahil edilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Silajlık Mısır Verimi
Denemenin her iki yılında da (2011 ve 2012)
sulama suyu miktarı ve N fertigasyon sıklığı arttıkça,
silajlık yaş ot verimi istatistiksel olarak % 1 hata
düzeyinde etkilenmiştir (Çizelge 2). Uygulamalar
arasında interaksiyon olmadığı için, konu verimleri

Optimum verim ve sulama suyu tasarrufu göz
önüne alındığında pan buharlaşma miktarının
1,0 katı uygulaması sonucu ortalama 447 mm
(447 m3 da-1) sulama suyu uygulaması ikinci ürün
silajlık mısır yetiştiriciliği için yeterli olduğu
sonucuna varılabilir.
Sulama Suyu Kullanım Etkinliği (SSKE)
(Sulama Suyu Fiziksel Üretkenliği)
Sulama suyu kullanım etkinliği (SSKE), birim
alana uygulanan sulama suyuna karşılık elde
edilen verimin ifadesi olup, bu ise sulama suyu
fiziksel üretkenliği olarak da adlandırılmaktadır
(Kijne vd., 2003). Buna göre, SSKE değerleri 14,420,5 kg da-1 m-3 arasında değişmiştir (Çizelge 3).
Daha az sulama suyu miktarlarının uygulandığı
konularda SSKE daha yüksek elde edilmiştir (Kang
ve Zhang, 2004) . Bu bulgulara benzer şekilde,
Yazar vd. (2002) ile Rusere vd., (2012) eksik
sulamada verimin önemli düzeyde azaldığını buna
karşın ise SSKE’nin ise arttığını tespit etmişlerdir.
Maksimum verimin elde edildiği I4N3 ve I3N3
konularında sırasıyla, SSKE 16,9 ve 19,6 kg da-1
m-3 olmuştur.

Çizelge 2. Yıllara göre elde edilen yeşil ot verimleri (t da-1)
Table 2. The fresh silage corn yield according to the experimental years (t da -1)
Sulama suyu düzeyi
I1(0.50)
I2(0.75)
I3(1.00)
I4(1.25)
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2011
5,58 c
6,58 b
7,45 a
7,98 a

2012
5,81 c
6,89 bc
7,95 ab
8,59 a

N Fertigasyon sıklı!ı
N1
N2
N3

2011
6,43 b
6,77 b
7,48 a

2012
6,74 c
7,28 b
7,90 a
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Çizelge 3. Deneme konularının silajlık mısır verimi ve net gelir üzerine etkisi (Veriler iki yılın ortalamasıdır)
Table 3. Effects of experimental treatments on silage corn yield and net return ( The average of two years of data)
Deneme
konuları

18,9

Net gelir
(birim alana göre)
TL da-1
-36,5

Net gelir
(birim su hacmine göre)
TL m-3
-0,33

5844

20,5

13,8

0,13

285

5856

20,5

15,2

0,14

I 2N 1

366

6405

17,5

58,3

0,41

I 2N 2

366

6615

18,1

81,8

0,58

I 2N 3

366

7178

19,6

144,6

1,03

I 3N 1

447

6935

15,5

99,4

0,58

I 3N 2

447

7382

16,5

149,2

0,87

I 3N 3

447

8782

19,6

305,4

1,78

I 4N 1

529

7617

14,4

157,2

0,77

I 4N 2

529

8282

15,7

231,3

1,14

I 4N 3

529

8960

16,9

307,0

1,51

Sulama suyu
m3 da-1

Ye"il ot verimi
kg da-1

IWUE
kg da-1 m-3

I 1N 1

285

5393

I 1N 2

285

I 1N 3

Ancak, SSKE bu deneme sonucunda da olduğu
gibi, her zaman maksimum ve/veya optimum
verimin elde edildiğinin bir göstergesi olmayabilir.
Buna göre diğer göstergeler olan birim alandan
elde edilen net gelir ve/veya birim sulama suyuna
karşılık elde edilen net gelir durumuna göre
değerlendirmek daha doğrudur.
Birim Alana Göre Net Gelir
Net gelir hesabında kullanılan üretim maliyetleri,
silajlık mısır yetiştiriciliği için tüm üretim girdileri
(tohum maliyetleri, çapa, tarım ilaçları, gübre,
hasat, nakliye, arazi işleme vb.) dikkate alınarak
hesaplanmıştır (Kuscu vd., 2013). Böylece,
mevsimsel üretim maliyetleri tüm uygulamalar için
sulama suyu miktarı ve gübreleme için işgücü
dışında birim alan için aynı bitki yoğunluğu olduğu
için aynıdır.
Farklı N-fertigasyon sıklığı ve sulama suyu
miktarının silajlık mısırda birim alandan elde edilen
net gelir Çizelge 3 ’de gösterilmiştir. Birim alandan
elde edilen net gelir incelendiğinde Pan
buharlaşma miktarının 1,0 katı uygulaması olan I3N3
konusundan (305,4 TL da-1) ve Pan buharlaşma
miktarının 1,25 katı olan I4N3 konusundan (307,0
TL da-1) en yüksek net gelirler elde edildiği tespit
edilmiştir. Bununla birlikte I4N3 ile I3N3 uygulaması
arasında çok küçük bir fark olmasına rağmen,
kullanılan sulama suyu miktarı göz önüne
alındığında, dolayısıyla sulama suyu tasarrufu da
esas alınırsa, net gelir açısından I3N3 uygulaması
önerilebilir (Çizelge 3).

Birim Su Miktarına Göre Net Gelir
Her sulama uygulamasında su maliyeti, mısır
bitkisi için gerekli olan toplam sulama suyu miktarı
ile birim hacim başına sulama suyu fiyatının
çarpılması ile bulunmuştur. Sulama suyu ve
fertigasyon uygulama sıklığına karşılık toplam net
gelirler Çizelge 3’de verilmiştir. Ekonomik analiz ve
değerlendirme; her uygulama için kullanılan
toplam sulama suyu, işletme ve üretim maliyetleri
ve toplam sulama süresi kullanılarak hesaplanmıştır.
Ayrıca, sulama işgücü maliyeti; sulama suyu miktarı
ve sulama süresine bağlı olarak hesaplanmıştır.
Çizelge 3’den de inceleneceği gibi, farklı sulama
suyu miktarı ve fertigasyon uygulamalarına karşılık
alınan en yüksek net gelir pan buharlaşma
miktarının 1,0 katı uygulaması ve fertigasyon
uygulama sıklığının 5 gün olduğu olan I3N3
konusundan (1,78 TL m-3) elde edilmiştir. Sulama
suyu miktarı ve N fertigasyon uygulama sıklığının
artması silajlık mısırda yeşil ot verimini de arttırmıştır.
Buna bağlı olarak da net gelir de artmıştır (Çizelge
3).
SONUÇLAR
Bu araştırma sonucuna göre, uygulanan sulama
suyu düzeyleri ve konular arasındaki farklar esas
alındığında,
toprak
ve
su
kaynaklarının
sürdürülebilirliği ile optimum bir işletmecilik için
silajlık mısır yetiştiriciliğinde, pan kabından olan
buharlaşma miktarının 1,0 katı kadar sulama
suyunun (toplam 447 mm veya 447 m3 da-1) 5
günde bir verilmesi uygun bulunmuştur. Buna göre,
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fertigasyonla azotlu gübrenin her 5 günde bir pan
kabından olan toplam buharlaşma miktarının 1,0
katı alınması ve uygun ıslatma alanı oranı veya örtü
yüzdesi ile de düzeltilerek uygulanması önerilebilir.
Bu sonuçlara göre, en uygun veya maksimum
sulama suyu kullanım etkinliği (SSKE) 19,6 kg da-1
m-3, birim alandan elde edilen net gelir 305,4 TL da1
ve birim sulama suyuna karşılık elde edilen net gelir
ise 1,78 TL m-3 olarak elde edilmiştir.
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