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ÖZET 

Y.Lisans Tezi 

 

AÇIKTA VE SERA KOŞULLARINDA KIVIRCIK YAPRAKLI SALATA, 

BEZELYE VE YEŞİL SOĞANIN SIRIK DOMATES İLE İÇ İÇE 

YETİŞTİRİCİLİĞİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 

 

Mine AYDĠN 

 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 

 

DanıĢman: Prof.Dr. Naif GEBOLOĞLU 

 

Bu çalıĢmanın amacı; ısıtmasız cam serada ve açık tarla koĢullarında sırık domatesin 

kıvırcık yapraklı salata, yeĢil soğan ve bezelye ile iç içe yetiĢtiriciliğinin domateste verim 

ve meyve kalitesi üzerine etkisini belirlemektir. Ayrıca denemede iç içe yetiĢtiriciliğin 

domates tarımında etkili olan hastalık, zararlı ve yabancı ot kontrolüne etkisi de 

araĢtırılmıĢtır. Deneme 2011 yılı Mart-Kasım ayları arasında Tokat’ta tarla ve ısıtmasız 

cam sera koĢullarında yürütülmüĢtür. Sırık domateste Sedir Fı, soğanda Prebosa Fı, 

bezelyede Ambasator ve kıvırcık yapraklı salatada Funly çeĢitleri kullanılmıĢtır. 

Denemede en yüksek verim açık alanda 115,28 ton/ha ile sırık domatesin Ġlkbahar 

döneminde bezelye ve Sonbahar döneminde soğanla iç içe yetiĢtirilmesinden; serada 212,17 

ton/ha ile domatesin Ġlkbahar döneminde ve Sonbahar döneminde kıvırcık yapraklı salata iç 

içe yetiĢtirilmesinden elde edilmiĢtir. Açıkta ve serada domatesin monokültür olarak 

yetiĢtiriciliğinde pazarlanabilir verim 110,64 – 190,95 ton/ha olmuĢtur. Bazı parsellerde 

domatesin iç içe yetiĢtiriciliği monokültür yetiĢtiriciliğe göre daha yüksek verim vermiĢtir. 

Ortalama meyve ağırlığı açık alanda Ġlkbahar ve domates+kıvırcık yapraklı salata 

yetiĢtiriciliğinden, serada Ġlkbahar ve Sonbahar yetiĢtiriciliğinden sırasıyla 172,28 – 173,28 

g alınmıĢtır. ÇalıĢmada ara ürün olarak kullanılan bezelye, kıvırcık yapraklı salata ve soğan 

verimleri sırasıyla açık alanda 1,26 -1,24 ve 0,80 ton/da; serada 0,0 – 1,22 ve 0,52 ton/da 

olmuĢtur. Sera ve açık alanda uygulamalar arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak 

önemsiz çıkmıĢtır. Domatesin iç içe yetiĢtiriciliği domateste etkili olan hastalık, zararlı ve 

yabancı otların kontrolünde önemli katkılar sağlamıĢtır.  

 

 

2011, 46 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Domates, Ġç Ġçe YetiĢtiricilik, Kıvırcık Yapraklı Salata, Bezelye, Soğan 
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EFFECT OF CRISPY LETTUCE, GREEN PEA AND GREEN ONION AS 

INTERCROPPIİNG ON YIELD AND QUALITY OF TOMATO IN OPEN FIELD 

AND GREENHOUSE CONDITIONS 
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GaziosmanpaĢa University 
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Department of Horticulture 
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The aim of this study is to evaluate the effect of lettuce, green pea and fresh onion, used as 

intercrops, on yield and fruit quality of tomato as intercropping cultivation. In addition, 

effect of intercrops on diseases, pests and weeds related to tomato also was investigated. 

This study was carried out in field and unheated greenhouse conditions from April to 

November, 2011 in Tokat. Sedir Fı indeterminate tomato variety, Prebosa Fı onion variety, 

Ambasador pea variety and Funly crispy lettuce variety were used in the trial.  

The highest tomato yield was obtained as 115,28 tonnes/ha from Spring tomato+pea 

combination – Autumn tomato+onion intercropping in the open field and 212,17 tonnes/ha 

from Spring tomato+lettuce – Autumn tomato+lettuce intercropping in the greenhouse 

conditions. Monoculture tomato yield was realized as 110,64 tonnes/ha in open field and 

190,95 ton/ha in greenhouse. Intercropped tomato yield was higher than monoculture 

tomato cultivation in some plots. The highest fruit number was obtained from spring 

tomato+lettuce as 172,28 g in open field and Spring and Autumn tomato+lettuce as 173,28 

g in greenhouse. Statistical differences between plots were not significant statistically both 

open field and greenhouse trials. The highest yield of intercrops (pea, lettuce and onion) 

were released as 1,26 – 1,24 and 0,80 tonnes/da, respectively in field trial and 0,00 – 1,22 

and 0,52 tonnes/da, respectively in greenhouse trial. Intercropping tomato contributed 

control of diseases, pests and weeds related to tomato.   

 

2011, 46 pages 

Keywords: Tomato, intercropping, crispy lettuce, pea, onion 
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ÖNSÖZ 

 

Bu çalıĢmanın Tokat ilinde sebzecilikle, özellikle domatesle uğraĢan üreticiler ve bu alanda 

çalıĢan herkes için bir kaynak olmasını, ortaya çıkan sonuç ve önerilerin dikkate alınarak 

bundan sonraki çalıĢmalara katkıda bulunmasını temenni ederim. 

Tezimin her aĢamasında bilgi, öneri, yardım ve desteğini esirgemeyen danıĢman hocam 

Prof.Dr.Naif GEBOLOĞLU’na, teĢekkürü bir borç bilirim. Ayrıca yaz döneminde 

çalıĢmamın her aĢamasıyla ilgilenen Yüksek Lisans Öğrencisi Fatih MEYDAN’a ve 2011 

yaz dönemi staj öğrencilerine teĢekkür ederim. 

Hayatım boyunca beni her konuda destekleyen, her fedakarlığa katlanan ve bu baĢarıları 

elde etmemi sağlayan aileme ve yüksek lisans çalıĢmalarım boyunca bana her konuda destek 

olan ve bana kendimi hep Ģanslı hissettiren eĢime sonsuz Ģükranlarımı sunarım. Tez 

çalıĢmamın Türk tarımına yararlı olması dileğiyle. 

            

     

Mine AYDİN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

İÇİNDEKİLER                                                                                                                Sayfa 

ÖZET……………………………………………………………………………………… i 

ABSTRACT……………………………………………………………..……………….. ii 

ÖNSÖZ…………………………………………………………………..………………. iii 

İÇİNDEKİLER………………………………………………………..………………… iv 

ÇİZELGELER DİZİNİ………………………………………………..………………... v 

ŞEKİLLER DİZİNİ ……………………………………………………..……………… 

KISALTMALAR DİZİNİ………………………………………………..……………. 
vi 

vii 

1.GİRİŞ……………………………………………………………………..……………. 1 

2.KAYNAK ÖZETLERİ…………………………………………………..……………. 5 

2.1.Ġç Ġçe YetiĢtiricilik(Ara YetiĢtiricilik)…………………………………..…………. 5 

2.2. Ġç Ġçe YetiĢtiriciliğin Avantajları ve Dezavantajları……………………..……..... 14 

2.3. Domates YetiĢtiriciliği……………………………………………………..……... 15 

2.4. Kıvırcık Yapraklı Salata, Bezelye ve YeĢil Soğan YetiĢtiriciliği…………….…… 16 

3.MATERYAL ve YÖNTEM………………………………………………………..…. 18 

 3.1. Materyal………………………………………………………………………..… 18 

3.2. Yöntem……………………………………………………………..……………... 23 

3.3. Gözlemler……………………………………………………………..…………... 25 

3.3.1. Domateste Pazarlanabilir Meyve Sayısı (adet/bitki)………………..…………... 25 

3.3.2. Domateste Pazarlanabilir Toplam Verim (ton/ha)…………………..………….. 25 

3.3.3. Domateste Ortalama Meyve Ağırlığı (g)……………………………….………... 25 

3.3.4. Domateste Iskarta Meyve Sayısı (adet/bitki) ve Iskarta Verim (ton/ha)…..……. 25 

3.3.5. Ara Ürünlerde Toplam Verim (ton/da)…………………………………..……... 26 

3.3.6. Hastalık, Zararlı ve Yabancı Ot GeliĢmesi………………………………………. 26 

3.3.7. Korelasyon Analizi………………………………..…………………………….. 27 

4.BULGULAR……………………………………………..…………………………….. 28 

4.1. Ana Ürün Sırık Domateste Pazarlanabilir Meyve Sayısı (adet/bitki)……….…….. 28 

4.2. Ana Ürün Sırık Domateste Pazarlanabilir Toplam Verim (ton/ha)……….………. 28 

4.3. Ana Ürün Sırık Domateste Ortalama Meyve Ağırlığı (g)………………………….. 29 

4.4. Ana Ürün Sırık Domateste Iskarta Meyve Sayısı (adet/bitki)……….……………. 32 

4.5. Ana Ürün Sırık Domateste Iskarta Verim (ton/ha)…………………………….….. 31 

4.6. Ara Ürünlerde Toplam Verim (ton/da)………………………………………….... 33 

4.7. Hastalık, Zararlı ve Yabancı Ot GeliĢmesi………………………………………… 35 

4.8. Korelasyon Analizi ………………………………………………………………… 36 

5.TARTIŞMA ve SONUÇ……………………………………………..………………... 39 

KAYNAKLAR…………………………………………………………..………………. 43 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

ÇİZELGELER DİZİNİ 

Çizelge                                                                                                                                 Sayfa 

Çizelge 2.1. Beraber yetiĢtirilebilen bazı sebzeler ve antagonistleri………..…………….... 
9 

Çizelge 2.2. Bazı sebzelerin birlikte yetiĢtirme sistemlerinin kavun, yaprak lahana, beyaz  

lahana ve domates verimine etkisi………………………………………….………............. 
12 

Çizelge 3.1. Türlerin yetiĢtirme yeri, yetiĢtirilme zamanı ve kombinasyonlarına göre 

dağılımı……………………………………………………………………….…………….. 
24 

Çizelge 4.1Açık alanda domateste elde edilen pazarlanabilir verim, meyve sayısı ve 

ortalama meyve ağırlığı……………………………………………………….……………. 
30 

Çizelge 4.2. Serada domateste elde edilen pazarlanabilir verim, meyve sayısı ve ortalama 

meyve ağırlığı………………………………………………………………….…………… 
30 

Çizelge 4.3. Açık alandan elde edilen ıskarta verim ve ıskarta meyve sayısı….…………... 
32 

Çizelge 4.4. Seradan elde edilen ıskarta verim ve ıskarta meyve sayısı……….…….……... 
33 

Çizelge 4.5. Ara ürünlerde tarla koĢullarında ve serada yapılan yetiĢtiricilikte alınan 

verimler……………………………………………………………………………….…….. 
34 

Çizelge 4.6. Açık alanda yetiĢtiricilikte yapılan gözlemlerin korelasyon analizi…….…….. 
37 

Çizelge 4.7. Serada yapılan yetiĢtiricilikte yapılan gözlemlerin korelasyon analizi……..… 
37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

ŞEKİLLER DİZİNİ 

Şekil                                                                                                                                   Sayfa  

ġekil 2.1. Zararlı böceklerin iç içe yetiĢtiricilikten olumsuz etkilenme Ģekli………………..…... 8 

ġekil 3.1. Sera deneme alanına ait bir görünüm…………………………………..……………… 18 

ġekil 3.2. Deneme alanında 2011 yılında ve uzun yıllarda gerçekleĢen ortalama sıcaklık 

değerleri…………………………………………………………………………………..………. 
19 

ġekil 3.3. Deneme alanında 2011 yılında ve uzun yıllarda gerçekleĢen en düĢük ortalama 

sıcaklık değerleri…………………………………………………………………..……………... 
20 

ġekil 3.4. Deneme alanında 2011 yılında ve uzun yıllarda gerçekleĢen en yüksek ortalama 

sıcaklık değerleri………………………………………………………………………….……… 
20 

ġekil 3.5. Deneme alanında 2011 yılında ve uzun yıllarda gerçekleĢen aylık ortalama yağıĢ 

değerleri…………………………………………………………………………………………... 
21 

ġekil 3.6. Denemede Kullanılan Bitkisel Materyallere Ait Görüntüler………………………..… 22 

ġekil 3.7. Denemede domates-Kıvırcık Yapraklı Salata, domates-soğan birlikte 

yetiĢtiriciliğinden görüntüler……………………………………………………………………... 
24 

ġekil 3.8 Hasadı, ölçümleri yapılmıĢ ve pazara hazır domates meyveleri……………………..… 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

 

 

KISALTMALAR DİZİNİ 

Kısaltmalar Açıklama 
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1.GİRİŞ 

 

Domates Dünya‟da ve Türkiye „de en önemli sebze türlerinden biridir. Dünya‟da 2009 

yılı itibariyle domates üretimi 4,39 milyon hektar alanda yaklaşık 153 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir. Türkiye‟de 2009 yılında domates üretimi yaklaşık 325 bin hektar 

alanda 10,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye domates üretimi bakımından 

Dünya‟da Çin (45,4 milyon ton), ABD (14,1 milyon ton) ve Hindistan‟dan (11,1 milyon 

ton) sonra 4. sırada yer almaktadır (Anonim, 2011). Domates, dünyanın değişik 

ülkelerinde farklı ekolojilerde en çok yetiştirilen ve tüketilen, adaptasyon yeteneği 

oldukça fazla olan bir sebze türüdür (Ercan ve ark., 2002). Domates Ekvatordan 

Alaska‟ya kadar geniş bir iklim aralığında yetiştirilebilmektedir. Bu durum farklı çevre 

koşullarına adapte olabilen çeşitlerin geliştirilebilmesiyle mümkün olmuştur. Çok 

değişik çevre koşulları ve kullanımlara adaptasyon gösteren çeşitlerin geliştirilmesi, 

Lycopersicon cinsinde mevcut büyük genetik varyabilite zenginliğinin bir yansımasıdır. 

 Türkiye‟de en yüksek verim, iklim avantajının ve seracılık bölgesi olmasının doğal 

sonucu olarak Akdeniz Bölgesi‟nden alınmaktadır. Örtü altında üretilen sebze miktarları 

toplam sebze üretiminin % 20‟den fazlasını karşılamaktadır. Ülkemizde toplam sebze 

üretiminin % 85 gibi önemli bir çoğunluğunu meyvesi tüketilen sebzeler 

oluşturmaktadır (Abak ve ark., 2010). Türkiye‟de yıllık toplam sebze üretiminin 

yaklaşık olarak %40„ını domates üretimi oluşturmaktadır (Aybak ve Kaygısız, 2004).  

Tez çalışmasında kullanılan türlerin üretim miktarlarına bakıldığında; 2009 yılı 

itibariyle Türkiye domates üretimi 10 milyon ton iken, kıvırcık yapraklı salata üretimi 

438 bin ton, bezelye üretimi 95 bin ton ve yeşil soğan (arpacık dâhil) ise 169 bin tondur. 

Dünya taze domates üretiminin yaklaşık %8‟i Türkiye tarafından gerçekleştirilmektedir 

(Anonim 2011). Türkiye‟de örtü altı yetiştiriciliği bahçe bitkileri tarımı içinde önemli 

bir yere sahiptir.  

Türkiye‟de yukarıda bahsedildiği üzere sebze üretimi özellikle domates yetiştiriciliği, 

daha kontrollü yapılabilmesi bakımından örtü altında yapılmaktadır. Örtü altı tarımı 

bitki sağlığı, ürün verimi, çevre koruma vs. gibi sebeplerden ötürü tercih edilmektedir. 

Örtü altı alanları son yirmi beş yıl içerisinde 6 kat artarak 2002 yılı itibarı ile 53,6
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hektara ulaşmıştır. Bu alanın % 43‟ü (23,049 ha) alçak plastik tünel, % 57‟si (30,554 

ha) ise sera alanlarından oluşmaktadır. Örtü altı yetiştiriciliği özellikle iklimin uygun 

olduğu sahil kuşağımızda gelişmiştir. Nitekim toplam örtü altı alanlarının % 86‟sı 

Akdeniz Bölgesi‟nde yer almaktadır (Tüzel ve ark., 2005). 

Tokat, domates tarımı bakımından Türkiye‟de önemli bölgelerden biridir. Açık alanda 

yaz aylarında sofralık sırık domates ve salçalık domates üretimi yıllara göre 400-600 

bin ton arasında gerçekleşmektedir. 

Nüfus artışına paralel olarak, gün geçtikçe artan sebze ihtiyacının karşılanması için; 

üstün vasıflı tohum kullanmak, üretim alanlarını genişletmek, üretimde yeni teknikler 

uygulamak ve her türlü bakım işlerini zamanında ve usulüne uygun bir şekilde 

uygulamak gerekmektedir (Karataş, 1995). Dünya ve ülkemizde ekilebilir tarım 

alanlarını artırma imkânlarının azaldığı, hatta sınırına vardığı düşünüldüğünde; bitkisel 

üretimdeki artışların ancak birim alan verimindeki artışlarla sağlanabileceği ortadadır. 

Birim alandan verimin artırılması ise; toprak verimliliğinin artırılması, bitki koruma 

yöntem ve uygulamalarının yaygınlaştırılması, yeni çeşitlerin ıslahı ve üretim 

tekniklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ile mümkündür (Akman, 1995). 

Birim alandan alınan verimin artırılması veya çeşitlendirilmesi dikkate alındığında 

birlikte yetiştiricilik, iç içe yetiştiricilik, ara yetiştiricilik gibi yetiştirme kavramları öne 

çıkmaktadır. İki veya daha fazla ürünün aynı alanda, aynı zamanda, farklı sıralar halinde 

yetiştirilmesine karışık yetiştiricilik veya iç içe yetiştiricilik (intercropping) denir. 

Intercropping (beraber veya ara yetiştiricilik) kendi içerisinde 4 farklı alt gruba 

ayrılmaktadır. Bunlar şu şekilde tanımlanmaktadır (Franchis, 1989, Kass, 1978); 

*Mixed intercropping: Sıra düzenlemesi olmadan iki ya da daha fazla bitki türünün 

aynı anda ve karışık halde yetiştirilmesi, 

*Relay intercropping: Aynı arazide bir bitki türü hasat edilmeden önce sıra arasına 

ikinci bir bitki türünün ekilmesi ya da dikilmesi, 

*Row intercropping: Aynı arazide sıra üzerine bir veya daha fazla bitki dikildiği, iki 

veya daha fazla ürünün aynı zamanda birlikte yetiştirilmesi, 

*Strip intercropping : Aynı arazide bitkilerin bağımsız olarak gelişebileceği kadar sıra 
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üzeri ve gelişimlerini etkilemeyecek kadar sıra arası mesafe bırakılarak iki yada daha 

fazla bitki türünün farklı sıralar halinde aynı anda birlikte yetiştirilmesidir.  

İç içe yetiştiricilik sayesinde; (1) Mono kültür şeklindeki yetiştiricilikte doğal 

tehlikelerden dolayı oluşacak ekonomik riskler azaltılabilir, (2) Farklı sebzeleri aynı 

anda yetiştirerek ürün çeşitliliğinin avantajlarından yararlanılabilir, (3) Tek ürün 

yetiştiriciliğine oranla birim alandan daha iyi faydalanılabilir, (4) Topraktaki bitki besin 

elementlerinin daha etkili kullanılmasını mümkün kılar, (5) Topraktaki suyun daha etkin 

şekilde kullanımını ve evaporasyon ve sızıntı yoluyla kaybolan su miktarını minimuma 

indirir, (6) Besin elementleri, sulama suyu ve arazinin daha etkin kullanılmasına katkı 

sağladığından birim alanda maliyetin azalmasına ve dolayısıyla birim alandan alınan 

gelirin artmasına katkı sağlar, (7) Yabancı ot kontrolü ve zararlı böcek istilalarına karşı 

savaşmak mümkündür.  

Yukarda sayılan avantajlarının yanında öne çıkan dezavantajlı yönleri de 

bulunmaktadır. Bunlar; (1) Sistem önemli ölçüde insan gücü gerektirir, (2) İş gücü 

maliyetini artırır, (3) Daha fazla besin maddesi ve suya ihtiyaç gösterir ve (4) Birlikte 

yetiştirilen bitkiler arasında rekabeti öne çıkarır. Dezavantajlarının yanında sağladığı 

katkılar dikkate alındığında iç içe yetiştiriciliğin göz ardı edilemeyecek yetiştirme 

tekniklerinden biri olduğu dikkat çekmektedir. Özellikle sebze tarımının yoğun olduğu 

bölgelerde bu durum daha da önem kazanmaktadır.    

Tez çalışmasının yürütüldüğü Tokat ili, Türkiye‟de sebze tarımının yoğun olarak 

yapıldığı illerden biridir. Sebze türleri arasında ise domates ilk sırada yer almaktadır. 

Tokat‟ta domates tarımı ağırlıklı olarak açıkta sırık çeşitlerin kontrolü altındadır. 

Domates tarımının mono kültür olarak yapıldığı Tokat‟ta üreticilerin domates sıralarının 

başında ya da sonunda kontrolsüz şekilde mısır ve sırık fasulye yetiştirdiklerine sık sık 

rastlanmaktadır. Ayrıca 20 yıl önce GOÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde 

yapılan çalışmalarla başlayan açıkta sırık domates yetiştiriciliği günümüzde Tokat‟ın 

değişik yerlerine yayılmış durumdadır (Sağlam ve Yazgan, 1995, Sağlam ve ark., 

1997). Sırık domates değişik bitki türleriyle iç içe yetiştiriciliğe uygun türlerdendir. 

Domatesle birlikte yetiştirilecek türlerin allelopatik etkileri, toprak tekstürünü 

düzenlemesi, hastalık ve zararlıları baskılaması ve yabancı ot kontrolü sağlaması 

sayesinde domates yetiştiriciliğine önemli katkılar sağlayabilir. Bu düşünceyle ele 
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alınan projede Tokat‟ta açıkta ve örtü altında sırık domates ile iç içe kıvırcık yapraklı 

salata, bezelye ve yeşil soğanın yetiştirilip yetiştirilemeyeceği,  bu ürünlerin domatesin 

verim ve kalitesine nasıl etki edeceğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca 

yetiştiricilikte kullanılan ürünlerin vejetasyon döneminin başında, sonunda veya hem 

başında hem sonunda kullanıldığında oluşturdukları etki ile hastalık, zararlı ve yabancı 

ot popülasyonlarının baskılanmasında etkileri araştırılmıştır.



2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

2. 1. İç İçe Yetiştiricilik (Ara yetiştiricilik) 

 

Aynı tarlada iki veya daha fazla bitki türünün aynı sırada ya da farklı sıralar halinde 

yetiştirilmesine iç içe yetiştiricilik denir. Birçok bitki türü değişik nedenlerle iç içe 

yetiştirilebilmektedir. İç içe yetiştiricilikte hakim ürün ana bitkidir. Bu sistemde 

kullanılacak diğer bitkiler ise ana ürünün yetiştiriciliğini olumsuz yönde etkilemeyecek, 

onunla rekabete girmeyecek, ana ürünün yetiştiriciliğinde avantaj sağlayacak ve birim 

alandan ana ürünle birlikte, ana ürünün mono kültür yetiştiriciliğine göre daha fazla 

gelir getirecek bir tür olması gerekir (Franchis,1989). 

Birlikte yetiştirme sistemleri ile ilgili detaylı çalışmalar, II. Dünya savaşı sonrası ve 

Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünün kurulmasıyla ivme kazanmıştır. 

1970‟lerden sonra da konu ile ilgili araştırma sayısı büyük oranda artmıştır. 

Araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre birlikte yetiştirme sisteminin 

geliştirilmesinin ve uygulanmasının verim artışı yönünden büyük bir potansiyel vaat 

ettiği görülmüştür (Francis, 1978; Kass, 1978; Ofori ve Stern, 1987). 

Asya ve Afrika‟da tarıma elverişli arazinin kıt ve değerli, insan gücünün ucuz olduğu 

birçok ülkede tarımsal gelirlerin önemli kısmını oluşturan bahçe bitkileri ürünleri, 

özellikle sebzeler, çoğunlukla birlikte yetiştirme sistemleri ile yetiştirilmektedir (Brown 

ve ark., 1985; Hutabarat, 1994). 

Amerika Birleşik Devletleri ve diğer gelişmiş ülkelerde sistem yoğun bir şekilde insan 

gücü gerektirdiğinden gün geçtikçe daha az uygulanmaktadır. Ülkemizde ise birlikte 

ekim uygulamaları çoğunlukla mısır ve baklagil bitkilerinin çeşitli kombinasyonları 

şeklinde uygulanmakta ve bu uygulamalar daha çok Karadeniz Bölgemizde 

yoğunlaşmaktadır. Türkiye fasulye üretiminin yaklaşık %20‟sini gerçekleştiren Samsun 

ilinde fasulye üretimi çoğunlukla mısırla karışık olarak yapılmaktadır (Dernek, 1987; 

Üstün, 1990). 
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İç içe yetiştiricilik kullanılan bitki türlerine göre değişmekle beraber yabancı ot kontrolü 

sağlamakta (Baumann ve ark., 2001, 2002), toprak kökenli hastalıklara ve zararlı 

böceklere karşı tolerans oluşturmakta (Sullivan, 2001), allelopatik etkileşime girmekte 

(Gomez-Rodriguez ve ark., 2003)  ve rekabet gücünü artırmaktadır (Baumann ve ark., 

2001). 

Modern tarım tekniklerinin uygulandığı ülkelerde ağırlıklı olarak mono kültür 

yetiştiricilik hâkimdir. Bunun en önemli nedenleri arasında makineli tarıma uygun 

olması, hastalık ve zararlılarla mücadelede kolaylık sağlaması, birim alandan daha fazla 

verim alınması ve büyük alanlarda yetiştiriciliği daha kolay yapması sayılabilir.  Ancak 

mono kültür tarım beraberinde önemli sorunlar da getirmektedir. Üretim maliyetlerinin 

yüksek olması, tek ürüne bağlı olarak ekolojik ve ekonomik risklerin artması, mono 

kültür nedeniyle hastalık ve zararlı patojenlerin popülasyonlarının kontrol edilemez 

düzeylere ulaşması, kimyasal mücadeleye bağlı olarak insan ve çevre sağlığının tehdit 

edilmesi mono kültür tarımın olumsuz etkileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun 

sonucunda özellikle son yıllarda sayıları gittikçe artan bilim adamları modern 

tekniklerin insan ve çevre sağlığını tehdit eder düzeye ulaştığını ve daha çok gelişmekte 

olan ülkelerde kullanılan iç içe yetiştirme ve benzeri düşük teknolojili alternatif 

yetiştirme yöntemlerinin üzerinde durulması gerektiğini savunmaktadırlar (Horwith, 

1985). 

İç içe yetiştiricilikte iki veya daha fazla bitki türünün birlikte yetiştirilmesine bağlı 

olarak türler arasında negatif veya pozitif etkileşimler görülebilmektedir. Yetiştiricilikte 

ikinci türlerin ana ürünle besin elementi ve ışık açısından rekabete girmesi söz konusu 

olabilmektedir. Ayrıca ikinci türlerin üreteceği toksik maddeler ana ürünün gelişmesine 

az da olsa olumsuz yönde etki edebilmektedir  (Horwith, 1985). Bu olumsuzlukların 

yanında iç içe yetiştiriciliğin avantajları da vardır. İki veya daha fazla bitkinin birlikte 

yetiştirilmesi mono kültür olarak yetiştirilmesine göre toplam üretimde oluşacak riskleri 

azaltmaktadır. Son yıllarda iç içe yetiştiricilik ile ilgili çalışmalarda doğal kaynakların 

kullanılmasına bağlı olarak birim alandan daha kaliteli ve daha fazla ürün almak, 

biyotik ve abiyotik stres faktörlerine maruz kalındığında daha stabil bir üretim yapmak, 

çiftçinin bölge halkı ihtiyaçlarını karşılamak, çiftlik kaynaklarının eşit ve dengeli bir 
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biçimde dağılmasını sağlamak ve benzeri olumlu yönlerinden söz edilmektedir ( Willey, 

1990). 

İç içe yetiştiriciliğin etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda mono kültüre göre avantaj ve 

dezavantajlı yanları birçok çalışmada ortaya konmuştur. Örtü altında domates ve marulu 

iç içe yetiştiren Filho ve ark., (2008), domateste verimin mono kültür yetiştiriciliğe göre 

daha düşük olduğunu belirtmektedirler. Caporali ve ark., (1998), Liebman ve Davis,( 

2000) ve Rana ve Pal., (1999), sebze tarımı yapılan alanlarda iç içe yetiştiriciliğin 

yabancı otlarla entegre mücadelede (IPM) önemli katkılar sağladığını belirtmektedirler. 

Biber ve soğanı iç içe yetiştiren Kabura ve ark., (2008), biber ve soğan verimlerinin 

mono kültür tarıma göre önemli düzeyde düştüğünü belirtmektedirler. 

Domates lekeli solgunluk virüsü hastalığı (TSWV) domates yetiştiriciliğini önemli 

ölçüde sınırlandıran hastalıklardandır. Kenya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 2004-2006 

yılları arası yaptığı bir çalışmada hastalık gelişimi, trips popülasyonu ve domates 

verimini 4 farklı iç içe yetiştiricilik sistemi ile ilişkilendirmiştir (Domates-Lahana, 

Domates-Soğan, Domates-Mısır ve mono kültür Domates). Aynı yıl içerisindeki 

Domates-Soğan, Domates-Lahana iç içe yetiştiriciliğine nazaran Domates-Mısır 

yetiştiriciliği önemli derecede farklılık göstermiştir. Mısır yetiştirme sistemi trips 

popülasyonunu diğer yetiştirme sistemlerine göre önemli ölçüde azaltmıştır. Ancak 

domates- mısır iç içe yetiştiriciliğindeki meyve ağırlığı ve pazarlanabilir verim en düşük 

üretim olurken lahana ve soğanın kullanıldığı iç içe yetiştiricilikte mono kültürle 

kıyaslandığında önemli farklılık oluşturmamıştır (Ramkat ve ark., 2008).  

Domates lekeli solgunluk virüsü domateste çok miktarda ekonomik kayıplara sebep 

olur. Bu yüzden farklı kontrol yöntemlerine başvurulmuştur (Costa ve ark., 1999.). İç 

içe yetiştiricilik sistemlerinin hastalık ve zararlıları belirgin düzeyde azalttığı 

gözlemlenmiştir (Kafiriti, 1994.). Nampana ve ark., sebze zararlıları için iç içe 

yetiştiriciliği zararlıların kontrol altına alınması amacıyla önermektedir. İç içe 

yetiştiricilik ile zararlı popülasyonu azaltılır, ara bitkilerin ekimi koku ve görsel 

uyarıcılarla zararlıların davranışlarını etkiler, mekanik bariyerler oluşturur, konukçu 

bitkinin kalitesini zararlı için uygun olmayan hale getirir ve böceklerin, hastalıklarında, 

predatörlerinde ve parazitoitlerinde artışa neden olarak zararlı popülasyonunu kontrol 

altında tutar. Bunların her biri zararlıların daha az yumurta bırakmasına, üründe 
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gecikmiş olarak kolonize olmasına ve zararlının ölüm oranında artışa neden olmaktadır. 

(Şekil 2.1.), (Theunissen, 1994). 

 

 

Şekil 2.1. Zararlı böceklerin iç içe yetiştiricilikten olumsuz etkilenme şekli 

 

 Sıralar halinde yetiştirilen domatesin sıra aralarında diğer sebzeler ile birlikte 

yetiştirildiğinde sebzelerin üretiminde artış olduğu gözlemlenmiştir (Rahman ve ark., 

2007). Buna ek olarak sırık fasulyeyle birlikte yetiştirilen domatesin verim ve meyve 

iriliğini, mono kültüre göre azalttığı görülmüştür (Teasdale ve Deahl, 1987). Küçük 

çaplı üreticilerin iç içe yetiştiricilik sayesinde birim alandan daha fazla ve daha farklı 

ürün almasını sağlamıştır (Songa ve ark., 2007). 

Sebze yetiştiriciliğinde birlikte yetiştirme sistemlerinin başarısındaki ilk önemli şartı 

uygun bitki kombinasyonlarının seçilmesidir. Bu seçim her bölgeye ve o bölgenin 

ekolojik şartlarına göre değişmekle birlikte, bitkiler arasında “Agronomik interaksiyon” 

denilen ilginin varlığına da bağlıdır (Çizelge 2.1). 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744-7348.2008.00268.x/full#b30
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744-7348.2008.00268.x/full#b26
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Çizelge 2.1. Beraber yetiştirilebilen bazı sebzeler ve antagonistleri (Anonim, 1990). 

Sebzeler Arkadaş Bitki Antagonist Bitki 

Hıyar Turp, Bamya,  

Patlıcan, Fasulye, Bezelye 

Patates 

Domates Soğan, Maydanoz, Marul, Kuşkonmaz, 

Havuç, Çin Lahanası, Turp, Kabak 

Patates, Rezene 

Patlıcan Fasulye, Çin Lahanası, Turp, Kabak .......... 

Fasulye Havuç, Hıyar, Karnabahar Soğan, Sarımsak 

Marul Hıyar, Havuç, Turp .......... 

Bezelye Havuç, Turp, Hıyar, Fasulye  Soğan, Sarımsak 

 

Çetin ve Ertekin (1987), Antalya‟da, 1984 yılında plâstik sera şartlarında Sonbahar 

yetiştiriciliğinde domates bitkileri arasında baş salata ile karışık dikim denemelerini iki 

yıl sürdürmüşlerdir. Araştırmada, iki yılın deneme sonuçları birbirine benzer çıkmıştır. 

Denemede, ilk yıl Turquesa F1 ve ikinci yıl Dario F1 domates çeşitleri ile 19 baş salata 

çeşidinin beraber yetiştiriciliğe uygunluğu araştırılmıştır. Domates fideleri Ağustos 

sonu, baş salata fideleri Kasım ayı sonunda dikilmiştir. Parsele 50 adet domates, 100 

adet baş salata fidesi dikilmiştir. Sonbahar domates yetiştiriciliğinde 5865 kg/da ürün 

alınmasına karşılık, ara yetiştiricilikte % 18,4‟lük bir düşme ile 4953 kg/da ürün 

alınmıştır. Baş salatadan 4140 kg/da ürün alınmıştır. Domates ile birlikte baş salata 

yetiştiriciliği için Avon Crips çeşidinin uygun olduğu tespit edilmiştir. 

Wittwer ve Honma (1979), tarafından yapılan bir çalışmada; Sonbaharda domates 

yetiştiriciliğinin ekseriyetle marul ile birlikte yapıldığı, Bibb marul çeşidinin ısı 

isteğinin aşağı yukarı domates isteğine yakın olduğu, domates sıraları yanına geniş 

aralara dikim yapıldığı, domates tarafından yapılan gölgelemeye Grand Rapids‟ ten 

daha çok adapte olduğu saptanmıştır. Ayrıca, bu sistemin dezavantajının marul için 

18
o
C

‟
nin altındaki optimum sıcaklık isteğinin, domateslerde ilk salkımda meyve tutumu 

ve polen üretimini azalttığı bildirilmiştir. 
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Alçak plastik tünelde patlıcan altında kabak yetiştiriciliğinde önemli verim artışı 

olmamakla birlikte kalitede düşme görülmüştür. Patlıcan ve biber altında yerde hıyar 

yetiştiriciliğinde toplam verimde %40-50 artış sağlanmıştır. Plâstik serada patlıcan 

altında biber yetiştiriciliğinde kontrole göre verimde %25,6 ve gelirde %70 artış olduğu 

görülmüştür. Cam serada domates arasında fasulye yetiştiriciliğinde verim artısı 

olmamasına rağmen toplam gelirde %84‟lük artış olmuştur. Hıyar altında biber 

yetiştiriciliğinde yine verimde artış olmamış, fakat gelirde %37‟lik artış sağlanmıştır 

(Anonim, 1982). Abak ve Ertekin (1985), örtü altı tarımında, marul ve salataların 

Sonbahar yetiştiriciliğinde; domates ile birlikte karışık yetiştirilebileceğine 

değinmektedirler. 

1981-1982 yıllarında yürütülen bir çalışmada, domates (Lycopersicon esculentum 

Mill.), baş lahana (Brassica oleracea L. var. capitata) , yaprak lahana (Brassica 

oleracea L. var. acephala) ve kavun (Cucumis melo L.) ayrı ayrı yada domates ile baş 

lahana, kavun ile de yaprak lahana karışık olarak yetiştirilmiş ve birlikte yetiştirme 

sisteminin verim, üretim maliyeti ve toplam gelirler yalın kültür ile karşılaştırılmıştır. 

1981 yılında her iki sistemde de baş lahanadan aynı verim elde edilmiştir. Domateste ise 

yalın ekimden karışığa göre daha fazla ürün elde edilmiştir. 1982 yılında baş lahanadan 

yalın ekimden, karışık halde yetiştiriciliğe göre hem baş lahana hem de domates 

veriminde artış görülmüştür. En yüksek net gelir, yalın halde yetiştirilen domatesten 

elde edilmiştir, bunu baş lahana domates kombinasyonu takip etmiştir. Diğer sistemler 

birbirlerinden önemli derecede farklılık göstermemişlerdir. Burada dikkat edilmesi 

gereken en önemli husus, kullanılan arazinin yalın ekimde kullanılanın yarısı olmasıdır 

(Brown ve ark., 1985). 

Olufemi ve Olatunde, 2006‟da 2 yıllık deneme alanında domatesin farklı zamanlarda 

soya fasulyesi ve bamya ile birlikte yetiştiriciliğinde soya bakla emici böceği ve bamya 

yaprak bitinin arazideki yoğunluklarını araştırmak amacıyla bir çalışma yürütmüşlerdir.  

Parsellerde farklı zamanlarda olgunlaşan domates fideleriyle soya ve bamya bitkileri  

birlikte yetiştirilirken, parseller sadece bamya, sadece soya fasulyesi, sadece domates, 

domates/bamya, domates/bakla şeklinde planlanmıştır. Bakla emici böceklerin 

(Clavigralla tomentosicollis, Riptortus dentipes, Anoplocnemis curvipes and Nezara 
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viridula)  yoğunluğunun domates/soya fasulyesi birlikte yetiştiriciliğinde oldukça (P < 

0,05)  az olduğu görülmüştür. Ayrıca domates dikiminden 0, 2 ve 4 hafta sonra ekilen 

soya tohumlarından alınan verimin 2. haftada ekilen soya tohumlarında maksimum 

olduğu gözlemlenmiştir. Benzer şekilde domates/bamya birlikte yetiştiriciliğinde yaprak 

bitlerinin  yoğunluğu önemli derecede azalmıştır (P < 0,05). Buna bağlı olarak ürünün 

gördüğü zarar da oldukça azalmıştır.    

Jett ve ark. (2003), iç içe yetiştiricilik konusunda yürüttükleri çalışmada 2002 – 2003 

sezonunda 9 ay boyunca domates; marul ve fesleğen ile birlikte yüksek tünellerde 

yetiştirilmiştir. Ayrıca buna ek olarak domatesler dikildikten 1 ay sonra marul tohumları 

ekilmiştir (relay cropping). Meyve büyüklüğü, kalitesi ve pazarlanabilir toplam verim 

mono kültürle kıyaslandığında iç içe yetiştiricilikte önemli derecede farklılık 

görülmemiştir. Marul verimi ise; domatesle birlikte dikildiğinde (intercropping) 

azalırken, 1 ay sonra (relay cropping) dikilen marullarda verim artışı gözlenmiştir. 

Domatesin marulla birlikte yetiştiriciliğinde LER değeri 1,40-1,83 arasında değişmiştir. 

Ayrıca domatesin yüksek tünel altında diğer sebzelerle iç içe yetiştiriciliğinde parsel 

başına verimin arttığı ve yetiştiricilere birçok avantaj sağladığı görülmüştür. 

İç içe yetiştiriciliğin toplam verim ve mevcut alanı verimli kullanma bakımından birçok 

faydası vardır, bunlar; istikrarlı verim almayı sağlamak, ışık, su ve gübreyi verimli 

kullanmak, yabancı ot, hastalık ve zararlıları baskılamaktır (Willey, 1979). Sıcak 

bölgelerde iç içe yetiştiricilikte başarıyı artırmak için ara ürün olarak tahıllardan ziyade 

yem bitkileri kullanılmalıdır (Anil ve ark., 1998). 

Bazı araştırıcılar iç içe yetiştiricilik sisteminin avantajlı ya da dezavantajlı olup 

olmadığını yorumlamak için bir eşitlik geliştirmişlerdir. Eş Alan Değeri (Land 

Equivalent Ratio) de denilen bu denklem iç içe yetiştiriciliğin komponentlerini 

kullanarak bize yol gösterir (L. E. R.). Çıkan sonuç 1‟den küçükse sistemin dezavantajlı 

olduğunu, 1 ise herhangi bir etkisinin bulunmadığını, 1‟den büyükse bu sistemin tavsiye 

edilebilir olduğunu gösterir (Okigbo, 1979). Söz konusu eşitliği ana tür domates ve ara 

ürün bezelye için uyarladığımızda aşağıdaki formül oluşmaktadır; 

  LER = (intercrop tomato / pure tomato) + (intercrop pea / pure pea). 

 

http://agron.scijournals.org/cgi/content/full/100/1/182#BIB39#BIB39
http://agron.scijournals.org/cgi/content/full/100/1/182#BIB7#BIB7
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Çizelge 2.2. Bazı sebzelerin birlikte yetiştirme sistemlerinin kavun, yaprak lahana, 

beyaz  lahana ve domates verimine etkisi (Brown ve ark.,1985) 

 

Yıl ve sistem 

Pazarlanabilir verim (ton/ha) Toplam verim (ton/ha) 

Kavun Yaprak lahana Beyaz lahana Domates 

1981 Intercrop 10.01 a 9.59 a 23 a 87 b 

        Monocrop 13.29 a 11.13 a 23 a 125 b 

1982 Intercrop 16.58 a 15.97 a 37 a 91 a 

        Monocrop 24.74 b 20.67 a 42 a 122 a 

 

Quayyum ve Akanda, (1990) yaptıkları bir çalışmada, lahananın farklı sebzeler ile 

birlikte yetiştirilmesinin karlılık ve verim üzerine araştırması yapılmış, denemede 

lahana diğer sebze türlerinden ıspanak, domates ve soğan ile farklı kombinasyonlar 

halinde beraber yetiştirilmiştir. Sonuç olarak kârlılığın lahananın domatesle birlikte 

yetiştirildiği zaman en yüksek olduğu görülmüştür. 

Birlikte yetiştirme sistemlerinin bazı sebze türlerinde bitki gelişmesine, mineral madde 

alımına, alan kullanımına, ekonomik dönüşüme ve verime etkisi Erzurum ekolojisinde 

iki yıl süreyle tarla ve sera şartlarında incelenmiştir. Tarla denemesinde, ana ürün olarak 

karnabahar ve lahana, ara ürün olarak fasulye, marul, kıvırcık salata, turp ve soğan; sera 

denemesinde ise, ana ürün olarak hıyar ve patlıcan, ara ürün olarak fasulye, marul ve 

kıvırcık salata kullanılmıştır. Tarla denemesinde ana ürün karnabahar ve lahana ile ara 

ürün olarak fasulye, marul, kıvırcık salata ve soğan yetiştiriciliğinin; sera koşullarında 

ise hıyar veya patlıcan ile marul, kıvırcık salata ve fasulye yetiştiriciliğinin toplam 

verim ve gelirde artışlar sağladığı belirlenmiştir (Yıldırım, 2003).  

Subhan, (1991) domatesin gelişmesi ve verimi üzerine fasulye ile birlikte 

yetiştirilmesinin etkisi üzerine bir araştırma yapmış; domates sıraları arasında bir sıra ve 

iki sıra halinde fasulye yetiştirilmiştir. Fasulyeler, domateslerle aynı tarihte, iki hafta 

önce ve iki hafta sonra ekilmiştir. En iyi verim, domates sıraları arasına bir sıra 

fasulyenin iki hafta önce ekildiği sistemden elde edilmiştir . Serada en fazla 

yetiştiriciliği yapılan sebze türlerinden domates, hıyar ve biber ile birlikte kıvırcık bas 

salata ve marulun beraber yetiştirilme imkânları ve uygulamaların verim, erkencilik ve 
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gelir faktörlerine etkilerinin araştırıldığı bir çalışma, 1998 yılında Simav‟da jeotermal 

ısıtmalı cam serada yürütülmüştür. Araştırmada, bitkisel materyal olarak; domateste 

Artemis F1, hıyarda Melissa F1, biberde Amazon F1, kıvırcık bas salatada Great Lakes 

118 ve marulda Yedikule çeşitleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yalın 

yetiştiricilikte; birim alandan en yüksek toplam gelirin elde edildiği ve alan eşdeğer 

oranının (LER) da en yüksek bulunduğu, sırası ile biber+marul, biber+kıvırcık baş 

salata, domates+marul, domates+kıvırcık bas salata ve hıyar+marul 

kombinasyonlarından en iyi sonuçlar alınmıştır. Bu sonuçlar birlikte yetiştiriciliğin 

ekonomik yönden daha kârlı olduğunu göstermiştir. En iyi sonucun alındığı 

biber+marul‟un birlikte yetiştiriciliği; toplam ürün miktarını %89, yalın bibere göre 

toplam geliri ise %26 artırmıştır (Erdoğan ve Karataş, 2000). 

Haque ve ark., Bari‟de 1999-2000 ile 2000-2001 kış döneminde yaptıkları bir çalışmada 

ana bitki olarak fasulyeyi, ara bitki olarak ise marul ve ıspanağı kullanmışlardır. 

Çalışma sonucunda; fasulye+marul birlikte yetiştiriciliğinden en yüksek gelir ile en 

yüksek alan eşdeğer oranı (2,0) elde edilmiştir. 

Yaz sebzelerinin değişik kombinasyonlar şeklinde iç içe yetiştirildiği bir çalışmada 

sebzelerin genel olarak mono kültür şeklinde yetiştiriciliğinde (domates+bamya ve 

domates+mısır hariç) daha fazla verim verdikleri saptanmıştır. Domates+bamya 

kombinasyonu mono kültür yetiştiricilikleriyle kıyaslandığında maksimum geliri, en az 

geliri ise domates-patates kombinasyonu vermiştir (Hussain, 2003). 

İç içe yetiştiricilikte fasulye ve bezelyelerin kullanılmasıyla kök bölgelerindeki azotu 

fikse ederek ana bitkinin kullanacağı forma getirir bu da ana üründe verim artışı sağlar 

(Akyempong ve ark., 1999 ; Gold ve ark., 1999; Reddy ve Willey, 1981; Ndungu ve 

ark, 2003). 
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2.2. İç İçe Yetiştiriciliğin Avantajları ve Dezavantajları 

 

Yenilenebilir doğal kaynakların daha verimli kullanılır hale geldiğini ve girdi 

miktarında fazla bir artış olmamasına rağmen aynı sezon içinde ürün miktarının ve ürün 

çeşidinin arttığı gözlemlendiğinden beri iç içe yetiştiricilik yapan üretici sayısında artış 

olmuştur. Gelişmekte olan Asya ve Afrika ülkelerinde de bu tip yetiştiricilik 

kullanılmaya başlanmıştır (Allen ve Obura, 1983; Altier ve Liebman, 1994; Bekunda ve 

Woomer, 1996 ve 1999; Grossman ve Qualles 1993; Henzel ve Vallis 1977; Jodha, 

1979, Prabhakar ve ark, 1983). 

İç içe yetiştiriciliğin avantajları arasında riskleri minimuma indirmek, mevcut 

kaynakları en etkili biçimde kullanmak, mevcut işgücünü en verimli şekilde kullanmak 

ve dolayısıyla üretimi arttırmak, erozyon kontrolü (arazide boş alan bırakılmadığı için), 

gıda güvenliği ve ürün çeşitliliği belirtilebilir    (Jodha, 1979; Bekunda ve Woomer, 

1996;  Bekunda, 1999). 

Topraktan azot kaybının ve toprak erozyonunun önlenmesi, toprağın humus içeriğinin 

artırılması, toprak strüktürünün iyileştirilmesi, yeşil gübreleme yapması ve yabancı ot 

ve toprak kökenli patojenlerin kontrol altına alınması da iç içe yetiştiriciliğin avantajları 

arasında sayılabilir (Carruthers ve ark., 2000). 

Böcek/akar populasyonunda ürün çeşitliliğinden dolayı azalma meydana gelir ve 

dolayısıyla hastalık yayılımında da azalma görülür. Ayrıca çiçekli bitkilere gelen yararlı 

böceklerde de artış dolayısıyla toplam verimde artış olur. Yabancı ot popülasyonunda 

meydana gelen azalmada bazı bitkilerin allelopatik etkileşiminden kaynaklanır 

(Maguguda ve ark., 1979). 

Ayrıca iç içe yetiştiricilikte toprakta bitki örtüsü sağlandığı için toprak sıcaklığı nispeten 

düşük kalacaktır. Bu durumda organik maddenin yanıp kaybolmasına dolayısıyla besin 

maddelerinin kaybolmasına engel olur, bitkiler için olumlu bir mikroklima oluşumu 

sağlar. Mısır-fasulye birlikteliğini düşünecek olursak da mısır fasulye için iyi bir sırık 

görevi görür (Maguguda ve ark.,1979). 
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İç içe yetiştiricilikte ürünler arasında, su kullanımı, ışık ve besin elementlerinin dağılımı 

arasında bir rekabet söz konusu olacağı için verimde azalmalar söz konusu olabilir. 

Bitkilerin dağılımını ayarlarsak bu rekabeti minimuma indirmek mümkündür. Özellikle 

su problemi çözülürse bitkiler arasındaki rekabet minimuma inecektir. Diğer problemler 

ise mekanizasyonun güçlüğü ve artan iş gücü ihtiyacıdır (Reddy ve Willey, 1981; Roger 

ve Dennis, 1993). 

 

2.3. Domates Yetiştiriciliği 

 

Domates Lycopersicon lycopersicum L.patlıcangiller (Solanaceae) familyasından tropik 

bölgelerde çok yıllık diğer bölgelerde tek yıllık yetiştirilen bir kültür bitkisidir. 

Anavatanı, Güney Amerika ülkeleri olan Peru, Ekvator ve Şili‟nin dağlık bölgeleridir. 

Ayrıca bugün yetiştirilen domatese benzer akraba tipler Galapagos Adaları‟nda da tespit 

edilmiştir (Yılmaz ve ark., 2008). 

 

Türkiye‟de iklim koşullarının domatesin yetiştirilmesi için çok uygun oluşu, bu sebzeyi 

işleyecek sanayinin 1970‟li yıllardan itibaren hızla kurulmuş olması, bu sebzeye olan 

yönelmeyi hızlandırmış ve Türkiye domates üretiminde Dünya ülkeleri arasında alt 

sıralardan hızla üst sıralara tırmanarak Amerika ve İtalya gibi üretim devlerinin arasına 

girmiştir. Ayrıca sadece üretimin miktarı arttırılmamış, domatesten elde edilen işlenmiş 

domates ürünleri çeşitlendirilmiş, kaliteli ürün satın alan Japonya, Kanada ve ABD 

pazarına da mal satabilecek bir üretim miktarı ve kalitesine ulaşılmıştır. Bu gün Türkiye 

üretim miktarı ve ürün kalitesi ile pek çok ülkeyi geride bırakarak ilk üç arasına girmeyi 

başarmıştır (Vural ve ark., 2000). 

Domates birçok özelliği ile fazla talep edilen ve tüketilen bir ürün olmasını ortaya 

çıkarmıştır. Turfanda olarak da yetiştirilebildiği için her mevsim tüketilmektedir. 

Domates meyvesinde, A, B1, B2, C, K vitaminleri, lycopene, beta-carotene, niacin, 

protein, yağ, karbonhidrat, magnezyum, potasyum, kalsiyum, fosfor ve demir 

bulunmaktadır (Anonim, 2005). Türkiye‟de domates verimi son yıllarda kaliteli tohum 
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ve teknolojik üretim sistemlerinin kullanılmasına bağlı olarak artış göstermektedir 

(Erdal, 2005).  

Türkiye‟de üretilen domateslerin %20‟si sanayide kullanılmaktadır. %3-4‟ü ihraç 

edilmekte, geri kalan kısmı ise iç pazarlarda taze olarak tüketilmekte, turşu, salça, 

soyulmuş domates, güneşte kurutulmuş domates gibi ürünlere işlenmektedir. Sanayi 

domates yetiştiriciliği, Marmara Bölgesinde özellikle Bursa, Balıkesir, Çanakkale, 

Bilecik illeri ile Ege Bölgesinde Manisa ilinde yoğunluk kazanmıştır (Günay 1992; 

Vural ve ark. 2000). 

 

2.4. Kıvırcık Yapraklı Salata, Bezelye ve Yeşil Soğan Yetiştiriciliği 

 

Bir baklagil bitkisi olan bezelye tanelerinin % 20-30 gibi yüksek oranda protein 

içermesi, karbonhidratlarca yeterli kalsiyum, demir ve özellikle fosforca zengin olması 

ayrıca çeşitli vitaminlere de sahip bulunması bakımından iyi bir bitkisel protein 

kaynağıdır (Akçin, 1988). Dünya genelinde düşünüldüğünde insan beslenmesindeki 

bitkisel proteinlerin %22‟si, karbonhidratların %7‟si, hayvan beslenmesindeki 

proteinlerin % 38‟i ve karbonhidratların % 5‟i yemeklik baklagillerden sağlanmaktadır 

(Şehirali, 1988).  Bu açıdan bakıldığında insanlarımızın beslenmesinde gerekli olan 

proteini karşılamak için diğer yemeklik baklagillerin yanında, özellikle konserve ve 

dondurulmuş gıda sanayinde yoğun olarak kullanılan bezelye yetiştiriciliğinin önemi 

artmaktadır.  Bezelye insan ve hayvan beslenmesi yanında köklerinde yaşayan 

(Rhizobium leguminosarum L.) bakterilerden dolayı havanın serbest azotunu toprağa 

fiske etme yeteneğindedir. Bezelye bitkisi bir vejetasyon döneminde yaklaşık olarak 

toprağa 5-15 kg/da arasında azot bağlamaktadır. 

Ekonomik gelirin de hesaplandığı bir çalışmada bezelye+turp iç içe yetiştiriciliği en 

ekonomik kombinasyon olarak öne çıkmıştır ve bu kombinasyonun eş alan değeri 1,54 

çıkmıştır. Bu kombinasyonu bezelye+marul kombinasyonu takip etmiştir. Bezelyenin 

ıspanak ve patatesle olan kombinasyonu en az ekonomik sonuç veren kombinasyon 

olmuştur (Hussain, 2003). 
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Serin iklim sebzesi olan, kıvırcık yapraklı salata tek yıllık sebzeler grubunda yer 

almakta olup, bütün yıl boyunca açık ve örtü altı koşullarında yetiştirilebilen salata ve 

taze yeşillik olarak tüketilmektedir. Salata yaprakları % 94-95 oranında su içermektedir. 

İçerdiği vitamin ve mineral maddeler ile iştah açıcı sebzeler arasında yer almaktadır. 

Kıvırcık yapraklı salata tohumlarının çimlenmesinde optimal sıcaklık derecesi 15
0
C 

civarındadır. Bitkinin gelişme devresinde sıcaklık 8-20
0
C arasında değişebilir. Salatanın 

düşük sıcaklığa dayanması bitkinin 6-10 yapraklı devresidir. Kışlık çeşitler 0
0
C ile eksi 

5
0
C arasında sıcaklıklarda 5-10 gün, eksi 10

0
C sıcaklıkta 1-3 gün dondan korunabilir. 

Salatalar her toprak tipinde rahatlıkla gelişebilir. Fakat organik maddece zengin 

humuslu topraklarda büyüme hızlanmakta ve yetiştiricilik rizikosu azalmaktadır 

(Günay,2005). 

Yeşil soğan ülkemizde olduğu gibi Asya ve Amerika mutfağında kullanılan oldukça 

popüler bir sebzedir. Özellikle salata, garnitür ve iştah açıcı özellikleri bu popülerliğin 

kaynağını oluşturmaktadır. Yeşil soğanın taze yaprakları A ve C vitaminlerince zengin 

olmasının yanı sıra antimikrobiyal etkili biyoaktif, allyl köklü sülfidli bileşikler 

içermektedir. Ancak, yeşil soğanın hasat sonrası ömrü oldukça kısadır ve hasattan sonra 

hızla kalitesini kaybetmektedir. Yeşil soğanın hasat sonrası ömrü 7-10 gün arasında 

değişmektedir (Kim ve ark., 2005). Soğan bitkisi -8
0
C ve hatta -10

0
C sıcaklıklara 

dayanır. Gün uzunluğu istekleri çeşitlere göre değişmekle beraber 10-14 saatlik gün 

uzunluğu yeterlidir. Soğan tohumlarının minimum çimlenme sıcaklığı 0
0
C, optimum 

20-25
0
C‟dir. Soğan, besin değeri yeterli, hafif karakterli topraklardan başlayarak, tınlı 

ve hafif killi topraklarda da yetiştirilebilir. 



3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1. Materyal  

 

Çalışma 2011 yılı Nisan – Kasım ayları arasında Tokat‟ta açık tarla ve sera koşullarında 

yürütülmüştür. Tokat ili Orta Karadeniz bölgesinde, Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu 

Bölgesi arasında geçit iklimine sahip olup, 39
o
 51', 40

o
 55' kuzey enlemleri ile 35

o
 27', 

37
o
 39' doğu boylamları arasında yer almaktadır. Denemenin yürütüldüğü alanın 2011 

yılı ve uzun yıllar aylık ortalama sıcaklık değerleri Şekil 3.2‟de, aylık en düşük sıcaklık 

değerleri Şekil 3.3‟te, aylık en yüksek sıcaklık değerleri Şekil 3.4‟te ve aylık ortalama 

yağış değerleri Şekil 3.5‟de karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Deneme alanının 2011 

yılında ve uzun yıllarda gerçekleşen ortalama meteorolojik değerleri incelendiğinde 

aylık ortalama sıcaklık seyri bakımından denemenin yürütüldüğü 2011 yılı ile uzun 

yıllar ortalaması arasında çok küçük artış ve azalışlar dışında önemli bir farklılık 

görülmemektedir.  

 

Şekil 3.1. Sera deneme alanına ait bir görünüm 
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Deneme alanının 2011 yılında gerçekleşen en yüksek sıcaklık değerleri ile uzun yıllar 

ortalaması olarak gerçekleşen en yüksek sıcaklık değerleri incelendiğinde Ocak ayından 

Kasım ayına kadar ki periyotta 2011 yılının uzun yıllar ortalamalarına göre yüksek 

sıcaklık bakımından 10
0
C‟lik bir artış olmuştur. Deneme alanında 2011 yılında ve uzun 

yıllarda gerçekleşen en düşük sıcaklıklar incelendiğinde Ocak-Kasım ayları arasında 

gerçekleşen en düşük sıcaklıklar arasında 5-8
0
C düzeylerinde farklılıklar görülmektedir.  

2011 yılında gerçekleşen düşük sıcaklıklar, uzun yıllar ortalamalarına göre daha düşük 

gerçekleşmiştir. 

Denemenin yürütüldüğü alandaki aylara göre yağış değerleri ile uzun yıllar 

ortalamalarında gerçekleşen yağış değerleri karşılaştırıldığında özellikle Mart ayından 

Eylül ayına kadar ki periyotta 2011 yılında daha fazla yağış gerçekleştiği görülmektedir 

(Şekil 3.5). 

  

 

 

 

Şekil 3.2. Deneme alanında 2011 yılında ve uzun yıllarda gerçekleşen ortalama  

              sıcaklık değerleri (Anonim, 2011 a ve b). 
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Şekil 3.3. Deneme alanında 2011 yılında ve uzun yıllarda gerçekleşen en düşük 

              ortalama sıcaklık değerleri (Anonim, 2011 a ve b). 

 

 

 

 

Şekil 3.4. Deneme alanında 2011 yılında ve uzun yıllarda gerçekleşen en yüksek 

              ortalama sıcaklık değerleri (Anonim, 2011 a ve b). 
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Şekil 3.5. Deneme alanında 2011 yılında ve uzun yıllarda gerçekleşen aylık  

               ortalama yağış değerleri (Anonim, 2011 a ve b). 

 

Denemede bitkisel materyal olarak ana ürünümüz domates Tofida firmasına ait Sedir 

çeşididir. Ara ürünlerimizden kıvırcık yapraklı salata Syngenta firmasına ait Funly 

çeşiti, yeşil soğan Fito firmasına ait Prebosa Fı çeşiti ve bezelye Van Waveren firmasına 

ait Ambassador çeşitidir. Bu çeşitlere ait görünümler Şekil 3.6‟da verilmiştir.  

Denemede bitkilerin sulama ihtiyacı damlama sulama yöntemiyle karşılanmıştır. 

Sulama aralıkları görsel olarak topraktaki nem seviyesi ve bitkilerin su ihtiyacı dikkate 

alınarak yapılmıştır. Deneme alanında yabancı otlarla mücadele maksadıyla (sera ve 

açık) 2 kez çapalama yapılmıştır. Gübreleme programı ise Sezer ve ark. 2011 literatürü 

baz alınarak hesaplanmıştır. 

Sera yetiştiriciliğinde; 

Domates: 55 kg/da N, 35 kg/da P2O5, 60 kg/da K2O, 7 kg/da Ca ve 5 kg/da Mg 

uygulanmıştır. Gerekli mikro elementler yaprak gübresi şeklinde uygulanmıştır.  

Domates + Kıvırcık Yapraklı Salata- Yeşil Soğan-Bezelye yetiştiriciliğinde: 55 kg/da N, 

35 kg/da P2O5, 60 kg/da K2O, 7 kg/da Ca ve 5 kg/da Mg ilave olarak ara ürünlerin 

ihtiyacı olan 12 kg/da N, 7.5 kg/da P2O5 ve 7.5 kg/da K2O üç seferde uygulanmıştır.  
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Açıkta yetiştiricilikte; 

Domates: 35 kg/da N, 25 kg/da P2O5, 40 kg/da K2O, 4 kg/da Ca ve 4 kg/da Mg 

uygulanmıştır. Gerekli mikro elementler yaprak gübresi şeklinde uygulanmıştır.  

Domates + Kıvırcık yapraklı salata-yeşil soğan-bezelye yetiştiriciliğinde: 35 kg/da N, 

25 kg/da P2O5, 40 kg/da K2O, 4 kg/da Ca ve 4 kg/da Mg ilave olarak ara ürünlerin 

ihtiyacı olan 8 kg/da N, 5 kg/da P2O5 ve 5 kg/da K2O iki seferde uygulanmıştır.  

 

  

  

Şekil 3.6. Denemede Kullanılan Bitkisel Materyallere Ait Görüntüler 
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3.2 Yöntem  

 

Denemede serada yetiştiricilikte domates fideleri 26 Mart tarihinde dikilmiş, soğan 

tohumları 17 Mart, marul fideleri 28 Mart, bezelye tohumları 29 Mart tarihinde 

ekilmiştir. 30 Haziranda başlayan domates hasadı 11 Kasım‟a kadar devam etmiştir. 

Toplamda 17 kez domates hasadı yapılmıştır. Açıkta yetiştiricilikte domates fideleri 1 

Mayıs tarihinde dikilmiş, hasatlar 2 Ağustos‟ta başlayıp 10 Ekim‟e kadar devam 

etmiştir ve toplamda 9 kez domates hasadı yapılmıştır. İlkbahar yetiştiriciliğinde soğan 

ve bezelye tohumları 20 Mayıs tarihinde ekilmiş,  kıvırcık yapraklı salata fideleri 1 

Mayıs tarihinde dikilmiştir. Sonbahar yetiştiriciliğinde ise; soğan ve bezelye tohumları 

26 Temmuz tarihinde ekilmiş, marul fideleri 10 Ağustos tarihinde dikilmiştir. 

 Domates fidelerinin dikiminde sıra arası açık alanda 120 cm, sıra üzeri 40 cm, serada 

ise sıra arası 110 cm, sıra üzeri 40 cm alınmış ve bitkiler tek gövdeli olarak 

yetiştirilmiştir. Domates sırasının her iki yanına 20 cm boşluk bırakılarak kıvırcık 

yapraklı baş salata fideleri dikilmiştir. Soğan ve bezelye tohumları ise domates 

sıralarından her iki tarafa 15 ve 20 cm boşluk bırakılarak çift sıralı olarak ekim 

yapılmıştır. Tohum ekimi sık yapılmıştır ve çıkıştan sonra sıra üzeri soğanda 5 cm, 

bezelyede 8 cm olacak şekilde seyreltme yapılmıştır. İlkbahar döneminde kıvırcık 

yapraklı salata, soğan ve bezelye hasatları tamamlandıktan sonra aynı ekim-dikim 

sıklıkları dikkate alınarak Sonbahar dönemi için ekim ve dikimler yapılmıştır. Sonbahar 

döneminde tohum ekimi ve fide dikim işlemlerine domateslerde 3.  çiçek salkımların 

hasadı tamamlandıktan sonra başlanmıştır. Bu dönemde domates bitkilerinde 4. çiçek 

salkımına kadar olan yapraklar budanarak uzaklaştırılmıştır. Bitkilerde gübreleme 

programı hazırlanırken toprak analiz sonuçları dikkate alınarak parseldeki domatesin 15 

ton/da ürün esasına göre ihtiyacı + kullanılan ikinci ürünün ihtiyacı dikkate alınarak 

belirlenmiştir. Denemede diğer kültürel uygulamalar Sevgican (2002) ve Vural ve ark. 

(2000) „ye göre yapılmıştır. Denemede oluşturulan parsellerde ara ürünlerin İlkbahar ve 

Sonbahar dönemlerindeki kombinasyonları Çizelge 3.1.‟de verilmiştir. 
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Çizelge 3.1. Türlerin yetiştirme yeri, yetiştirilme zamanı ve kombinasyonlarına göre dağılımı 

Isıtmasız Cam Sera  Açık Alan 

 İlkbahar Sonbahar   İlkbahar Sonbahar 

1 Domates mono kültür  1 Domates mono kültür 

2 Domates + Kıvırcık   2 Domates + Kıvırcık  

3 Domates Domates + Kıvırcık  3 Domates Domates + Kıvırcık 

4 Domates + Kıvırcık Domates + Kıvırcık  4 Domates + Kıvırcık Domates + Kıvırcık 

5 Domates + Soğan   5 Domates + Soğan  

6 Domates Domates + Soğan  6 Domates Domates + Soğan 

7 Domates + soğan Domates + Soğan  7 Domates + soğan Domates + Soğan 

8 Domates + Bezelye Domates + Kıvırcık  8 Domates + Bezelye Domates + Kıvırcık 

9 Domates + Bezelye Domates + Soğan   9 Domates + Bezelye Domates + Soğan  

10 Domates + Bezelye   10 Domates + Bezelye  

11 Domates Domates + Bezelye  11 Domates Domates + Bezelye 

12 Domates + Bezelye Domates + Bezelye  12 Domates + Bezelye Domates + Bezelye 

 

  

Şekil 3.7. Denemede domates-marul, domates-soğan birlikte yetiştiriciliğinden 

görüntüler 
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Denemenin yürütüleceği alanlarda dikimden önce toprak örnekleri alınmıştır. Serada 

fideler dikimden önce toprak kökenli patojenlere karşı koruyucu ilaçlarla muamele 

edilmiştir. Domateste erken dönemde mildiyö, erken yaprak yanıklığı, fusarium 

solgunluğu ve bakteriyel leke hastalıklarına karşı bakır içerikli preparatlar 

uygulanmıştır. Tuta absoluta , yeşil kurt ve beyaz sinek zararlılarına karşı sezon 

boyunca ilaçlama yapılmıştır. Hasat döneminde küllemeye karşı kükürtlü preparatlarla 

ilaçlama yapılmıştır. 

Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuş ve her 

parselde ana ürün domateste 14 bitki yerleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen verilerin 

analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. 

 

3.3. Gözlemler 

3.3.1. Domateste Pazarlanabilir Meyve Sayısı (adet/bitki) 

Hasat döneminde açıkta yapılan yetiştiricilikte her parselde hasat edilen domateslerin 

pazarlanabilir meyve sayıları belirlenmiştir. Meyveler pazarlanabilir ve ıskarta meyve 

olarak gruplandırılırken uluslararası geçerliliği olan domates standartlarından (UN/ECE 

STANDARD FFV-36) yararlanılmıştır.  

3.3.2. Domateste Pazarlanabilir Toplam Verim (ton/ha) 

Denemede her parselden hasat edilen domateslerin ağırlıkları kaydedilmiş, hektara ton 

olarak hesaplanmış ve pazarlanabilir toplam verim kaydedilmiştir. 

3.3.3. Domateste Ortalama Meyve Ağırlığı (g) 

Parsellerden hasat edilen domateslerin ağırlıkları, toplam meyve sayısına bölünerek 

hesaplanmıştır.  

3.3.4. Domateste  Iskarta Verim (ton/ha) ve Iskarta Meyve Sayısı (adet/bitki) 

Denemede her parsel için yapılan hasatlarda pazarlanabilir özelliğe sahip olmayan 

meyveler uluslararası domates standartlarından UN/ECE STANDART FFV-36‟a göre 

belirlenmiş ve bu meyveler ıskarta meyve sayısı ve ıskarta verim olarak hesaplanmıştır. 
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3.3.5. Ara Ürünlerde Toplam Verim (ton/da) 

Hasat döneminde maruldan her parselden 10 bitki alınmış ve toplam ağırlıkları 

kaydedilmiştir. Soğan ve bezelyede bir parselin tamamından hasat edilen ürünün ağırlığı 

ölçülmüştür.  

 

  

  

Şekil 3.8. Hasadı, ölçümleri yapılmış ve pazara hazır domates meyveleri 

 

3.3.6. Hastalık, Zararlı ve Yabancı Ot Gelişmesi 

Denemede dikimden itibaren özellikle iç içe yetiştiricilikte ikincil ürünün kontrol etkisi 

olabilecek hastalık ve zararlı etmenleri ile özellikle yabancı ot gelişimleri görsel olarak 

takip edilmiş ve bu konuda uygulamalar arasında farklılıklar görsel olarak 

değerlendirilmiştir. 
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3.3.7. Korelasyon Analizi  

Çalışmada uygulamalar arasındaki ilişkilerin ortaya konmasında korelasyon analizi 

uygulanmıştır.



4. BULGULAR 

 

4.1. Ana Ürün Sırık Domateste Pazarlanabilir Toplam Verim (ton/ha) 

Tarla koşullarında yürütülen denemede pazarlanabilir en yüksek verim 115,28 ton/ha ile 

İlkbahar döneminde bezelye + Sonbahar döneminde soğan ile iç içe yetiştiriciliğin 

yapıldığı domates yetiştiriciliğinden elde edilmiştir. Bunu İlkbahar döneminde bezelye, 

Sonbahar döneminde kıvırcık yapraklı salata ile birlikte domates yetiştiriciliği 

izlemiştir(112,56 ton/ha). Denemede en düşük pazarlanabilir verim İlkbahar döneminin 

boş, Sonbahar döneminin soğanla birlikte yetiştiriciliğinin yapıldığı domateslerden elde 

edilmiştir (98,39 ton/ha). Denemede pazarlanabilir verim bakımından muameleler 

arasında farklılıklar elde edilmiş olmasına rağmen bu farklılıklar istatistiksel anlamda 

önemli bulunmamıştır. Çalışmada domatesten elde edilen pazarlanabilir toplam verim 

Çizelge 4.1‟de gösterilmiştir 

Serada yürütülen denemede pazarlanabilir en yüksek verim 212,17 ton/ha ile İlkbahar 

ve Sonbahar döneminde kıvırcık yapraklı salata ile iç içe yetiştiriciliğin yapıldığı 

domates yetiştiriciliğinden elde edilmiştir. Bunu İlkbahar döneminde kıvırcık yapraklı 

salata, Sonbahar döneminin boş geçtiği birlikte domates yetiştiriciliği izlemiştir(199,29 

ton/ha). Denemede en düşük pazarlanabilir verim İlkbahar döneminde bezeyle, 

Sonbahar döneminde kıvırcık yapraklı salata birlikte yetiştiriciliğinin yapıldığı 

domateslerden elde edilmiştir (178,16 ton/ha). Denemede pazarlanabilir verim 

bakımından muameleler arasında farklılıklar elde edilmiş olmasına rağmen bu 

farklılıklar istatistiksel anlamda önemli bulunmamıştır (Çizelge 4.2).  

 

4.2. Ana Ürün Sırık Domateste Pazarlanabilir Meyve Sayısı (adet/bitki) 

 

Tarla koşullarında yapılan denemede meyve sayısı 36,74 adet/bitki ile İlkbahar 

döneminde bezelye ve Sonbahar döneminde soğan ile iç içe yetiştiriciliğin yapıldığı 

domates yetiştiriciliğinden elde edilmiştir. Bunu İlkbahar ve Sonbahar döneminde 
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kıvırcık yapraklı salata ile birlikte domates yetiştiriciliği izlemiştir  (35,69 adet/bitki). 

Denemede en düşük meyve sayısı İlkbahar döneminde bezelye, Sonbahar döneminin 

boş olduğu birlikte yetiştiriciliğinin yapıldığı domateslerden elde edilmiştir (30,47 

adet/bitki). Denemede meyve sayısı bakımından muameleler arasında farklılıklar elde 

edilmiş olmasına rağmen bu farklılıklar istatistiksel anlamda önemli bulunmamıştır. 

(Çizelge 4.1.) 

Serada yapılan denemede meyve sayısı en yüksek İlkbahar ve Sonbahar döneminde 

marul ile iç içe yetiştiriciliğin yapıldığı domates yetiştiriciliğinden elde edilmiştir(60,78 

adet/bitki). Bunu İlkbahar ve Sonbahar döneminde soğan ile birlikte domates 

yetiştiriciliği izlemiştir(59,31 adet/bitki). Denemede en düşük meyve sayısı İlkbahar 

döneminde kıvırcık yapraklı salata, Sonbahar döneminin boş olduğu birlikte 

yetiştiriciliğinin yapıldığı domateslerden elde edilmiştir (53,38 adet/bitki). Denemede 

meyve sayısı bakımından muameleler arasında farklılıklar elde edilmiş olmasına 

rağmen bu farklılıklar istatistiksel anlamda önemli bulunmamıştır (Çizelge 4.2.). 

4.3. Ana Ürün Sırık Domateste Ortalama Meyve Ağırlığı (g) 

Tarla koşullarında yapılan denemede ortalama meyve ağırlığı 172,28 g  ile İlkbahar 

döneminde kıvırcık yapraklı salata ve Sonbahar döneminin boş olduğu iç içe 

yetiştiriciliğin yapıldığı domates yetiştiriciliğinden elde edilmiştir. Bunu İlkbahar ve 

Sonbahar döneminde kıvırcık yapraklı salata ile domates yetiştiriciliğinin birlikteliği 

izlemiştir(171,23 g). Denemede en düşük ortalama meyve ağırlığı İlkbahar ve Sonbahar 

döneminin bezelye ile birlikte yetiştiriciliğinin yapıldığı domateslerden elde edilmiştir 

(158,46 g). Denemede pazarlanabilir verim bakımından muameleler arasında farklılıklar 

elde edilmiş olmasına rağmen bu farklılıklar istatistiksel anlamda önemli 

bulunmamıştır. Çalışmada domatesten elde edilen ortalama meyve ağırlığı Çizelge 

4.1‟de gösterilmiştir 

Serada yürütülen denemede ortalama meyve ağırlığı 173,28 g ile İlkbahar döneminde 

kıvırcık yapraklı salata ve Sonbahar döneminde yine kıvırcık yapraklı salata ile iç içe 

yetiştiriciliğin yapıldığı domates yetiştiriciliğinden elde edilmiştir. Bunu İlkbahar 

döneminin boş ve Sonbahar döneminde soğan ile domates yetiştiriciliğinin birlikteliği 

izlemiştir(166,60 g). Denemede en düşük ortalama meyve ağırlığı İlkbahar ve Sonbahar 
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döneminin bezelye ile birlikte yetiştiriciliğinin yapıldığı domateslerden elde edilmiştir 

(153,08 g). Denemede pazarlanabilir verim bakımından muameleler arasında farklılıklar 

elde edilmiş olmasına rağmen bu farklılıklar önemli bulunmamıştır (Çizelge 4.2) 

 

 Çizelge 4.1. Açık alanda domateste elde edilen pazarlanabilir verim, meyve sayısı ve  

                 ortalama meyve ağırlığı 

 Pazarlanabilir verim 

(ton/ha)  

Meyve sayısı 

(adet/bitki) 

Ort. Meyve 

ağırlığı (g) İlkbahar Sonbahar 

Domates - 110,64 33,55 164,85 

Domates +Bezelye - 105,86 30,47 158,46 

Domates +Kıvırcık  - 111,67 33,78 172,28 

Domates +Soğan - 107,74 34,91 167,41 

- Domates +Bezelye 109,90 35,17 163,06 

- Domates +Kıvırcık  107,08 33,02 166,95 

- Domates +Soğan 99,39 33,29 162,04 

Domates +Kıvırcık  Domates +Kıvırcık  112,64 35,69 171,23 

Domates +Soğan Domates +Soğan 107,84 34,22 170,97 

Domates +Bezelye Domates +Bezelye 108,99 32,38 168,10 

Domates +Bezelye Domates +Kıvırcık  112,56 34,24 171,36 

Domates +Bezelye Domates +Soğan 115,28 36,74 170,11 
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Çizelge 4.2. Serada domateste elde edilen pazarlanabilir verim, meyve sayısı ve 

ortalama  meyve ağırlığı 

 Pazarlanabilir verim 

(ton/ha) 

Meyve sayısı 

(adet/bitki) 

Ort. Meyve 

ağırlığı (g) 

İlkbahar Sonbahar     

Domates - 190,95 57,57 164,88 

Domates +Bezelye - 178,60 55,93 158,69 

Domates +Kıvırcık  - 199,29 53,38 165,99 

Domates +Soğan - 192,00 58,39 163,56 

- Domates +Bezelye 186,19 56,15 165,33 

- Domates +Kıvırcık 

yapraklı salata 191,43 59,00 161,17 

- Domates +Soğan 186,20 55,69 166,60 

Domates +Kıvırcık  Domates +Kıvırcık  212,17 60,78 173,28 

Domates +Soğan Domates +Soğan 196,02 59,31 164,30 

Domates +Bezelye Domates +Bezelye 169,51 55,06 153,08 

Domates +Bezelye Domates +Kıvırcık  178,16 53,79 164,62 

Domates +Bezelye Domates +Soğan 184,16 55,54 164,72 

 

4.4. Sırık Domateste  Iskarta Meyve Sayısı (adet/bitki) 

Açık alanda yürütülen denemede ıskarta meyve sayısı 2,59 adet/bitki ile monokültür 

domates yetiştiriciliğinde en yüksek çıkmıştır. En düşük ıskarta meyve sayısı ise 

ilkbahar döneminde boş + Sonbahar döneminde bezelye yetiştiriciliğinden elde 

edilmiştir (0,94 adet/bitki). Iskarta meyve sayısı bakımından muameleler arasındaki 

farklılıklar önemli çıkmamıştır (Çizelge 4.3). 

Denemenin serada yürütülen kısmında en yüksek ıskarta meyve sayısı İlkbahar ve 

Sonbahar döneminde bezelye ile birlikte yetiştiriciliğin yapıldığı domateslerden 

alınmıştır (12,16 adet/bitki). En düşük ıskarta meyve sayısı ise İlkbahar ve Sonbahar 

döneminde 5,35 adet/bitki ile kıvırcık yapraklı salatala birlikte yetiştiriciliğin yapıldığı 

domates parsellerinden alınmıştır (Çizelge 4.4). Iskarta meyve sayısı bakımından 

muameleler arasındaki farklılıklar önemli çıkmamıştır. 

 



32 

 

 

 

4.5. Sırık Domateste  Iskarta Verim  (ton/ha) 

Tarla koşullarında yürütülen denemede en yüksek ıskarta verim 6,82 ton/ha ile mono 

kültür domates yetiştiriciliğinden elde edilmiştir. En düşük ıskarta verim ise İlkbahar 

döneminin boş, Sonbahar döneminde bezelye ve İlkbahar dönemi ve Sonbahar 

döneminde kıvırcık yapraklı salata ile iç içe yetiştiriciliğin yapıldığı parsellerden 

alınmıştır (2,46 ton/ha). 

Denemenin serada yürütülen kısmında en yüksek ıskarta verim İlkbahar ve Sonbahar 

döneminde bezelye yetiştiriciliğinin yapıldığı parsellerden alınırken (6,97 ton/ha), en 

düşük verim ise 3,67 ton/ha ile İlkbahar ve Sonbahar döneminde kıvırcık yapraklı 

salatala birlikte yetiştiriciliğin yapıldığı domates parsellerinden alınmıştır. Hem tarla, 

hem sera koşullarında yürütülen denemede ıskarta verim açısından muameleler 

arasındaki farklılıklar önemsiz çıkmıştır. 

 

Çizelge 4.3. Açık alandan elde edilen ıskarta verim ve ıskarta meyve sayısı 

 

İlkbahar                       Sonbahar 

Iskarta Meyve sayısı 

(adet/bitki) 

Iskarta  verim 

(ton/ha) 

Domates  - 2,59 6,82 

Domates +Bezelye - 1,84 4,81 

Domates +Kıvırcık  - 1,22 4,10 

Domates +Soğan - 1,22 3,45 

- Domates +Bezelye 0,94 2,46 

- Domates +Kıvırcık  1,61 4,73 

- Domates +Soğan 1,88 5,40 

Domates +Kıvırcık  Domates +Kıvırcık  0,94 2,77 

Domates +Soğan Domates +Soğan 1,22 3,22 

Domates +Bezelye Domates +Bezelye 1,41 3,83 

Domates +Bezelye Domates +Kıvırcık  2,55 8,21 

Domates +Bezelye Domates +Soğan 1,76 4,80 
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Çizelge 4.4. Seradan elde edilen ıskarta verim ve ıskarta meyve sayısı 

        Iskarta meyve sayısı 

              (adet/bitki)  

   Iskarta verim 

 (ton/ha) İlkbahar Sonbahar 

Domates  - 8,83 5,53 

Domates +Bezelye - 8,04 5,17 

Domates +Kıvırcık  - 9,82 6,42 

Domates +Soğan - 10,14 6,08 

- Domates +Bezelye 9,79 6,03 

- Domates +Kıvırcık  9,06 5,11 

- Domates +Soğan 8,09 4,95 

Domates +Kıvırcık  Domates +Kıvırcık  5,35 3,67 

Domates +Soğan Domates +Soğan 9,05 6,08 

Domates +Bezelye Domates +Bezelye 12,16 6,97 

Domates +Bezelye Domates +Kıvırcık  10,26 6,83 

Domates +Bezelye Domates +Soğan 9,80 6,50 

 

4.6. Ara Ürünlerde Toplam Verim (ton/da) 

Açık tarla koşullarında domates ile birlikte iç içe yetiştirilmesi hedeflenen ürünler ve 

yetişme dönemleri incelendiğinde oldukça başarılı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. İlkbahar 

döneminde, Sonbahar döneminde veya her iki dönemde de yapılan yetiştiriciliklerde 

açık alanda hedeflendiği gibi %100 olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Bununla beraber 

ara ürün olarak kullanılan türler tek başlarına tek dönemde yetiştirildiklerinde ortaya 

çıkan sonuçlarla çift dönem olarak yetiştirildiklerinde ortaya çıkan sonuçlar farklılıklar 

göstermiştir. Örneğin bezelye erken dönemde 0,79 ton/da verim verirken son dönem 

yetiştiriciliğinde 0,68 ton/da verim vermiştir. Her iki dönemde de yetiştirildiğinde ise 

verim 1,26 ton/da olarak gerçekleşmiştir. Kıvırcık yapraklı salatada ise ilk ve son 

dönem yetiştiriciliğinde verim sırasıyla 0,42-0,40 ton/da olurken her iki dönemde de 

kıvırcık yapraklı salata yetiştirildiğinde verim 1,24 ton/da olmuştur. Soğanda ise ilk ve 

son dönem yetiştiriciliğinde sırasıyla 0,35-0,31 ton/da verim elde edilirken her iki 
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dönem soğan yetiştiriciliğinde 0,80 ton/da verim elde edilmiştir. Ara ürünlerden alınan 

toplam verim çizelge 4.5‟te verilmiştir. 

Çizelge 4.5. Ara ürünlerde tarla koşullarında ve serada yapılan yetiştiricilikte alınan 

verimler  

 Tarla Koşulları  Sera 

 Toplam verim (ton/da)  Toplam verim (ton/da) 

 İlkbahar Sonbahar Toplam  İlkbahar 

B 0,79    - 

M 0,42 - -  1,22 

S 0,35 - -  0,52 

BB 0,53 0,73 1,26  - 

MM 0,44 0,80 1,24  - 

SS 0,47 0,33 0,80  - 

BM 0,51 0,96 -  - 

BS 0,49 0,31 -  - 

OB  0,68 -  - 

OM  0,40 -  - 

OS  0,31 -  - 

 

 

Bezelye, soğan ve kıvırcık yapraklı salatanın domatesle açık alanda iç içe 

yetiştiriciliğinde dikkat çeken sonuçlardan biri de ilk dönemde bezelye yetiştirilen 

parsellerde son dönemde kıvırcık yapraklı salata yetiştirildiğinde kıvırcık yapraklı 

salatanın veriminin tek başına yetiştirilenlere göre daha yüksek çıkmış olmasıdır. Bu 

sonuç bezelyeden sonra soğan yetiştirilen parsellerde soğan verimi için aynı sonucu 

ortaya koymamıştır. Domatesle birlikte bezelye, kıvırcık yapraklı salata ve soğanın açık 

koşullarsa yetiştirilebileceğinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Ancak burada birim 

alandan elde edilen bezelye, kıvırcık yapraklı salata ve soğan verimlerini, bu ürünlerin 

tek başına mono kültür yetiştiriciliklerinde elde edilecek verimlerden daha düşük 

düzeylerde kalmıştır. Bu beklenen sonuçtur. Ana ürün domatesin veriminin tatminkâr 

olduğu durumlarda iç içe yetiştiricilikte özellikle kıvırcık yapraklı salatanın tek başına, 

her iki dönemde de ve önce bezelye sonra kıvırcık yapraklı salata şeklinde başarıyla 
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yetiştirilmesi mümkün görülmektedir ve tercih edilebilir ürün olarak kıvırcık yapraklı 

salata öne çıkmaktadır. Kıvırcık yapraklı salatanın allelopatik etkisinden literatürde pek 

söz edilmemekle birlikte kısa vejetasyon süresi, farklı şartlarda yetiştirmeye uygunluğu, 

yılın 12 ayında pazarının olması ve örtücü bitki (cover crop) özelliği sayesinde yabancı 

ot kontrolü sağlaması, buharlaşmayla meydana gelebilecek su kaybını önlemesi ve 

hasadından sonra toprağa bol miktarda organik madde bırakması gibi artıları dikkate 

alındığında açıkta domates yetiştiriciliğinde domates sıralarının arasında veya domates 

bitkilerinin aralarında kıvırcık yapraklı salatanın başarıyla yetiştirilebileceği 

anlaşılmaktadır.  

Serada yapılan yetiştiriciliklerde bezelyede başarılı sonuçlar elde edilememiştir. 

Kanaatimizce bunun temel nedeni gerek erken, gerekse geç dönemde bezelyelerin 

çıkıştan sonra yüksek boylu domates bitkileriyle rekabet edememeleri etkili olmuştur. 

Bu etki bezelye, kıvırcık yapraklı salata ve soğanın son dönem yetiştirilmesinde de 

kendisini göstermiş ve Sonbahar dönem yetiştiriciliklerinde bezelye, kıvırcık yapraklı 

salata ve soğanda verim elde edilememiştir. Özellikle bu dönemde tohum ekimi veya 

fide dikimi yapıldığı zamanlarda bitkilerin 150-180 cm boya ulaşmış olmaları ikinci 

ürünlerin ihtiyaç duyduğu yeterli ışığın sağlanamamasına yol açmıştır. Sera 

denemesinden elde edilen bu sonuçlar serada iç içe yetiştiricilikte özellikle son 

dönemde bezelye, kıvırcık yapraklı salata ve soğanın yetiştirilemeyeceği sonucu 

çıkmamalıdır. Burada özellikle son dönem yetiştiriciliğinde sıra arası mesafeler daha 

geniş tutulması ve daha fazla miktarda yaprak budaması yapılması bu ürünlerin 

yetiştiriciliğini mümkün kılacaktır. 

 

4.6. Hastalık, Zararlı ve Yabancı Ot Gelişmesi 

Serada ve açık alanda yürütülen denemelerde domates bitkilerinde etkili olan hastalık ve 

zararlıların kontrolünde sentetik ilaçlarla mücadele edilmiştir. Bu maksatla yalancı 

mildyö, erken yaprak yanıklığı, bakteriyel benek, fusarium vb fungal ve bakteriyel 

hastalık etmenleri ile Tuta absulata, yeşil kurt, kırmızı örümcek ve beyaz sinek gibi 

zararlılara karşı ilaçlı mücadele yapılmıştır. Bitkilerde herhangi bir hastalık veya zararlı 

etmenin olumsuz etkisi görülmemiştir. Denemenin yürütüldüğü serada ve açık alanda 
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2011 yılından önceki yıllarda bazı virüs hastalıklarının domateslerde önemli düzeyde 

zararlar oluşturduğu bilinmektedir. Denemenin yürütüldüğü 2011 yılında ise her iki 

denemede de virus zararına rastlanmamıştır. Bu durum ekolojik koşulların uygun 

olmasından kaynaklandığı gibi ara ürün olarak kullanılan türlerin de etkisinden 

kaynaklanmış olabilir. Ancak, bu konuda kesin yargıya varacak bulgular elde 

edilememiştir. 

Denemenin yürütüldüğü serada ve açık alanda 2011 yılından önceki yıllarda  

Orobanche spp.‟nin çok yoğun düzeyde etkili olduğu bilinmektedir. Denemenin 

yürütüldüğü 2011 yılında parsellerde Orobanche spp.‟ye karşı herhangi bir mücadele 

yapılmamış,  boğaz doldurmak, toprağı havalandırmak ve erken dönemde çıkış gösteren 

yabancı otlarla mücadele etmek maksadıyla iki kez çapalama yapılmıştır. Özellikle 

oranbanş  çıkışının görüldüğü yaz sonuna doğru yabancı otlara karşı herhangi bir 

mücadele uygulanmamıştır. Denemelerde ara  ürün yetiştirilen parsellerde yabancı ot 

gelişiminin daha düşük düzeylerde kaldığı, matematiksel olarak ifade edilmemekle 

beraber Orabanch spp. çıkışının önemli ölçüde azaldığı gözlemlenmiştir. 

 

4.7. Korelasyon Analizi  

Tarla koşullarında yürütülen çalışmada pazarlanabilir verimle meyve sayısı ve meyve 

ağırlığı arasında 0,01 düzeyinde önemli ve pozitif korelasyon ortaya çıkmıştır. Meyve 

sayısı ve /veya meyve ağırlığındaki artışlar pazarlanabilir verimde de artış olarak 

kendisini göstermiştir. Pazarlanabilir verim ile ıskarta meyve sayısı ve ıskarta verim 

arasında negatif bir ilişki olmakla beraber bu ilişki önemli çıkmamıştır. Ancak genel 

olarak ıskarta meyve sayısı ve ıskarta verimin yüksek olduğu durumlarda pazarlanabilir 

verim düşük çıkmıştır. Çalışmada en çok ilgi çeken korelasyon sonuçlarından biri 

meyve sayısı ile meyve ağırlığı arasında 0,01 düzeyinde pozitif bir ilişkinin oluşmasıdır. 

Yani meyve sayısının yüksek olduğu muamelelerde ortalama meyve ağırlığı da yüksek 

çıkmıştır. Bu durum kanaatimizce bitkilerin zayıf veya kuvvetli oluşlarıyla alakalıdır. 

Bitkilerin daha sağlıklı ve kuvvetli geliştiği uygulamalarda meyve sayısı artarken, 

kuvvetli bitki gelişimi meyve ağırlıklarında da artışı sağlamıştır. Meyve sayısı ve meyve 

ağırlığı ile ıskarta meyve sayısı ve ıskarta verim arasında önemli bir ilişki 
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bulunmamıştır. Genel olarak ıskarta meyve sayısı ve ıskarta verimdeki artış meyve 

sayısı ve meyve ağırlığındaki azalışa neden olmuştur. Bu normal ve beklenen 

sonuçlardandır. Iskarta meyve sayısı ile ıskarta verimin arasında önemli bir korelasyon 

elde edilmiştir. Bu da beklenen sonuçlardan olup meyve sayısındaki artış oransal olarak 

ıskarta verime de yansımıştır. Denemede muameleler arasındaki korelasyon ve 

istatistiki önem düzeyleri açık alan sonuçları Çizelge 4.6‟da, sera sonuçları ise Çizelge 

4.7‟ de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.6. Açık alanda yetiştiricilikte yapılan gözlemlerin korelasyon analizi 

 
Meyve 

sayısı 

Meyve 

ağırlığı 

Iskarta meyve 

sayısı 

Iskarta 

verim 

Pazarlanabilir verim 0,519(**) 0,609(**) -0,065 -0,074 

Meyve sayısı  0,459(**) -0,218 -0,202 

Meyve ağırlığı   -0,016 0,007 

Iskarta meyve sayısı    0,977(**) 

(**) korelasyonun  0.01 düzeyinde önemli olduğunu ifade eder. 

 

 

Çizelge 4.7. Serada yapılan yetiştiricilikte yapılan gözlemlerin korelasyon analizi 

 Meyve sayısı Meyve ağırlığı Iskarta meyve sayısı Iskarta verim 

Pazarlanabilir verim 0,668(**) 0,749(**) -0,678(**) -0,670(**) 

Meyve sayısı  0,332(*) -0,570(**) -0,648(**) 

Meyve ağırlığı   -0,597(**) -0,534(**) 

Iskarta meyve sayısı    0,924(**) 

(*), (**) sırasıyla korelasyonun 0.05 ve 0.01  düzeyinde önemli olduğunu ifade eder. 

Çalışmanın serada yürütülen kısmındaki pazarlanabilir verim ile meyve sayısı ve meyve 

ağırlığı arasında 0,01 düzeyinde önemli ve pozitif korelasyon bulunmuştur. Parsellerde 

meyve sayısı ve meyve ağırlığında meydana gelen artışlar pazarlanabilir verimde de 

artışa katkı sağlamıştır. Pazarlanabilir verim ile ıskarta meyve sayısı ve ıskarta verim 

arasında ise 0,01 düzeyinde önemli ve negatif korelasyon bulunmuştur. Iskarta verimin 

düşük olduğu parsellerde pazarlanabilir verim yüksek çıkmıştır. Meyve sayısı ile meyve 

ağırlığı arasında 0,05 düzeyinde önemli ve pozitif bir korelasyon bulunmuştur. Meyve 
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ağırlığı ile ıskarta meyve sayısı ve ıskarta verim arasındaki korelasyon 0,01 düzeyinde 

önemli ve negatif bir korelasyon çıkmıştır. Meyve sayısı arttıkça ıskarta meyve sayısı ve 

ıskarta verim azalmıştır. Meyve ağırlığı ile ıskarta meyve sayısı ve ıskarta verim 

arasında da 0,01 düzeyinde önemli ve negatif bir korelasyon çıkmıştır. Iskarta meyve 

sayısı ile ıskarta verim arasında 0,01 düzeyinde önemli ve pozitif bir korelasyon 

çıkmıştır. Iskarta meyve sayısı arttıkça ıskarta verim artmıştır. Bu durum beklenen 

sonuçlardandır. 



5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

Denemenin yürütüldüğü 2011 yılı Nisan-Kasım ayları arasında gerçekleşen sıcaklık ve 

yağış değerleri uzun yıllar ortalamasına göre önemli sapmalar göstermemiştir. 2011 yılı 

meteorolojik verileri domates yetiştiriciliği açısından uygun bir seyir izlemiştir. 

Değerler denemenin yürütülmesi ve sonuçları açısından bir olumsuzluk ortaya 

koymamıştır.  Deneme süresince gerçekleşen ekolojik değerler denemenin yürütülmesi 

ve sonuçları açısından bir olumsuzluk ortaya çıkarmamıştır. Açık alandaki denemede 

domates ana ürün olmak üzere yapılan iç içe yetiştiricilikte domatesin İlkbahar 

döneminde bezelye, Sonbahar döneminde soğan yetiştiriciliğinde pazarlanabilir verim 

maksimum düzeye ulaşmıştır (115,28 ton/ha). Buna ilaveten domatesle beraber İlkbahar 

bezelye+Sonbahar kıvırcık yapraklı salata; ve İlkbahar kıvırcık yapraklı 

salata+Sonbahar boş içiçe yetiştirilmesinde domatesin yalnız başına yetiştiriciliğine 

oranla daha yüksek pazarlanabilir verim elde edilmiştir. Benzer sonuçlar domatesin 

meyve sayısı ve ortalama meyve ağırlığında da elde edilmiştir.  

Serada yürütülen denemede ise domatesin yalnız başına yetiştiriciliğinde 190,95 ton/ha 

pazarlanabilir verim elde edilirken domatesin İlkbahar ve Sonbahar döneminde kıvırcık 

yapraklı salata iç içe yetiştiriciliğinde 212,17 ton/ha ile maksimum verime ulaşılmıştır. 

Bunun dışında domatesin İlkbahar döneminde kıvırcık yapraklı salata+ Sonbahar 

döneminde kıvırcık yapraklı salata, İlkbahar döneminde soğan+Sonbahar döneminde 

soğanla iç içe yetiştiriciliğinde kontrole göre daha yüksek pazarlanabilir verim elde 

edilmiştir. Serada yürütülen denemede elde edilen bu sonuçlar kısmen ortalama meyve 

ağırlığındaki artış ve kısmen de meyve sayısındaki elde edilen artışın sonucu olarak 

ortaya çıkmıştır.  

Gerek serada gerekse açık alanda yürütülen denemelerde pazarlanabilir toplam verim, 

bitki başına meyve sayısı ve ortalama meyve ağırlığı bakımından muameleler arasında 

istatistiksel açıdan önemli farklılıklar oluşmamıştır.  

Açık alanda yürütülen çalışmada domates sıraları içinde yetiştirilen soğan, bezelye ve 

kıvırcık yapraklı salatada hem İlkbahar ve hem Sonbaharda değişik oranlarda ürün elde 

edilirken; sera denemesinde sadece İlkbahar döneminde kıvırcık yapraklı salata ve 
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soğandan ürün elde edilmiştir. Muamelelere göre değişmekle beraber açık alanda 

bezelyede 1,26 ton/da, kıvırcık yapraklı salatada 1,24 ton/da ve soğanda 0,80 ton/da 

verime ulaşılmıştır. Serada ise Kıvırcık yapraklı salatada 1,22 ton/da ve  soğanda 0,52 

ton/da verim elde edilmiştir.  

Domatesin değişik sebze türleri ile iç içe (intercropping) yetiştiriciliğinde verimin 

birlikte yetiştirildiği ürüne bağlı olarak artışlar gösterebildiği değişik araştırıcılar 

tarafından yürütülen çalışmalarda ortaya konulmuştur. Rahman ve ark. (2007) ve 

Hussain (2003) domatesin diğer sebze türleri ile iç içe yetiştiriciliğinde verimin arttığını 

belirtmeleri deneme sonuçları ile paralellik göstermektedir. 

Domatesin soğan, kıvırcık yapraklı salata ve bezelye ile iç içe yetiştiriciliği sayesinde 

domatesten kontrole göre daha yüksek verim alınmasının yanında soğan, bezelye ve 

kıvırcık yapraklı salatadan alınan verim sayesinde birim alandan elde edilen gelir 

miktarı artmıştır. Nitekim Franchis (1989), ana ürünün iç içe yetiştiriciliğinin mono 

kültür yetiştiriciliğe göre daha fazla gelir getirdiğini belirtmektedir. Ayrıca Songa ve 

ark. (2007) domates yetiştiriciliğinin küçük çaplı olduğu durumlarda birim alandan elde 

edilen gelirin ve ürün çeşitliliğinin artmasında iç içe yetiştiriciliğin önemli olduğunu 

belirtmektedirler. Bunun yanında Filho ve ark. (2008) ile Kabura ve ark. (2008) 

domates ve biberde iç içe yetiştiriciliğe bağlı olarak verimde düşüşler olduğunu 

belirtmeleri denemede elde edilen sonuçlarla farklılık göstermektedir. Bu durum 

denemelerin yürütüldüğü ekoloji, yetiştirme tekniği ve seçilen türlerin farklılığı ile 

açıklanabilir. Nitekim Ramkat ve ark. (2008) domates ve mısırı iç içe yetiştirdikleri 

çalışmada domatesin veriminde düşüşler meydana geldiğini ve bu düşüşün ana ürün ile 

ara ürün arasındaki rekabetten kaynaklandığını belirtmektedirler. Tez çalışmasında 

seçilen ara ürünler domatesle rekabete girebilecek türler değillerdir. Aksine seçilen 

türlerden bezelyenin azot fiksasyonu, kıvırcık yapraklı salataun örtücü bitki özelliği ve 

soğanın allelopatik etkisi domateste gelişmeyi ve verimi teşvik edici unsurlar olarak 

etkili olmuştur.  

Denemede iç içe yetiştiriciliğin domateste, domates lekeli solgunluk virüsü başta olmak 

üzere bazı virüs hastalıklarının yayılmasını önlediği, hastalık ve zararlılarla kimyasal 

mücadelede başarıyı arttırdığı ve Orobanche spp. başta olmak üzere bazı önemli 
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yabancı otları baskılamada etkili olduğu kanaati oluşmuştur. Bu sonuç literatürle de 

benzerlik göstermektedir. 

Kafiriti (1994), Theunissen (1994) Costa ve ark. (1999), domateste lekeli solgunluk 

hastalığı virüsünün önemli bir problem olduğunu, iç içe yetiştiriciliğin bu virüs 

hastalığını önlediğini, vektörlerin etkisini sınırlandırdığını ve dolayısıyla pestisit 

kullanımında azaltıcı etkisi olduğunu belirtmektedirler. Bu sonuçlar ile denemede 

hastalık ve zararlılar ile mücadelede ulaşılan başarı ve düşük ilaç sarfiyatı uyumluluk 

göstermektedir. 

Domateste iç içe yetiştiricilikte kullanılan türlere bağlı olarak allelopatik etkileşim 

oluştuğu ve bu etkiye bağlı olarak bazı bakteriyel ve özellikle toprak kökenli fungal 

hastalıkların baskılanmasında ve orobanche spp. gibi mücadelesi çok zor olan türlerinde 

içinde olduğu birçok yabancı otun baskılanmasında etkili olduğu farklı zamanlarda 

yapılmış çalışmalarda ortaya konulmuştur. Gomez-Rodriguez (2003), Baumann ve ark. 

(2001-2002), Maguguda ve ark. (1979), Michel (1997) gibi araştırıcılar domateste iç içe 

yetiştiriciliğina hastalık, zararlı ve yabancı ot kontrolünde gösterdiği olumlu etki ve bu 

konuda allelopatik etkileşimin önemini vurgulamaları denemede elde edilen sonuçları 

desteklemektedir. İlaveten Abebe ve ark. (2005) domatesin soğan ve baklagil bitkileri 

ile iç içe yetiştirilmesi durumunda orabanş tohumlarının çimlenmesini %70 ve üzerinde 

engellediğini belirtmeleri de deneme sonuçları ile paralellik göstermektedir. Bunun 

dışında Caporali ve ark. (1998), Rana ve Pal (1999) ile Liebmann ve Davis (2000) sebze 

tarımı yapılan alanlarda iç içe yetiştiriciliğin yabancı otlarla entegre mücadelede önemli 

katkılar sağladığını belirtmektedirler. Benzer etkiler bu çalışmada da ortaya çıkmıştır. 

Sonuç olarak Tokat‟ta açıkta ve ısıtmasız cam sera koşullarında domatesin ana ürün 

olarak kullanılması ve iç içe yetiştirme maksadıyla ara ürün olarak soğan, bezelye ve 

soğanın kullanılması çok yönlü sonuçlar ortaya konmuştur.  

1. Domatesin minör sebzeler ile iç içe yetiştirilmesinde mono kültür yetiştiriciliğe 

oranla ürün kaybı yaşanmamış, aksine bazı uygulamalarda mono kültür 

yetiştiriciliğe göre daha yüksek pazarlanabilir verim elde edilmiştir. 

2. Domateste hastalık ve zararlılarla mücadelede ara ürünlerin olumlu katkıları 

görülmüştür. 
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3. Özellikle domateste önemli bir sorun olan orobanche spp. başta olmak üzere 

değişik yabancı ot türlerinin baskılanmasında ara ürünler önemli katkılar 

sağlamıştır. 

4. Domatesin soğan, bezelye ve kıvırcık yapraklı salata ile iç içe yetiştiriciliği 

birim alandan daha fazla gelir elde edilmesinde ve ürün çeşitliliğinde etkili 

olmuştur. 
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