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ÖRTÜ ALTINDA YETİŞTİRİLEN ŞİMŞEK (Dwarf Cavendishi L) MUZ 
KLONUNDA FARKLI GÜBRE UYGULAMALARININ MEYVE VERİM VE KALİTE 

KRİTERLERİ İLE BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN ALINIMINA ETKİLERİNİN 

BELİRLENMESİ 1 

 

DETERMINATION OF DIFFERENT FERTILIZER APPLICATION EFFECTS ON FRUIT YIELD, 
QUALITY AND PLANT NUTRIENT CONTENTS OF ŞİMŞEK (Dwarf Cavendishi L) BANANA 

CLONES GROWN IN GREENHOUSE 

Nermin KALAY……                                                                 Prof.Dr.Ebru KAFKAS 
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı                                         Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 
 
ÖZET 

Bu çalışma, Şimşek (Dwarf cavendish) muz çeşidi üzerinde altı farklı gübre 
uygulamasının meyve verim ve kalite kriterleri ile yapraklardaki makro ve mikro 
besin element içerikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla, 2012 - 2013 
yetiştirme döneminde Mersin İli Erdemli İlçesi Limonlu kasabasında üretici 
serasında yürütülmüştür. Araştırmada üreticilerin yoğun olarak kullandıkları 
Actagro ticari gübresi, 5K sertifikalı organik yaprak gübresi, Crop Set yaprak 
gübresi ile toprak pH’sını düşürme özelliğine sahip Agrisul 90 (Kükürt) gübresi ve 
bunların birlikte kombinasyonları etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; 
salkım ağırlığı (g), tarak sayısı (adet), tarak ağırlığı (g), hevenkteki parmak sayısı 
(adet), taraktaki parmak ağırlığı (g), parmak çevresi (cm) ve parmak uzunluğu (cm) 
değerleri en yüksek Actagro ve Crop Set gübrelerinin birlikte kombinasyonlarından 
oluşan beşinci uygulamadan elde edilmiştir. Vejetatif büyüme kriterlerinden gövde 
çevresi(cm) ve yaprak sayısı(adet) değerlerinde en iyi sonuç (Actagro ve Crop Set 
gübrelerinin birlikte uygulandığı) beşinci uygulamadan elde edilmiştir. Bu durum 
Crop Set bitki büyüme aktivatörünün vejetatif gelişmede de olumlu etkiler 
yarattığını göstermiştir.  

Bitki boyu (m) değerlerinde ise altıncı uygulamadaki Actagro, Agrisul90 ve 
Crop Set gübrelerinin birlikte kombinasyonları bitki boyu değerleri üzerine daha iyi 
sonuçlar vermiştir. Kalite kriterleri içerisinde yer alan SÇKM ve toplam şeker 
değerlerinde ise ham ve olgun meyveler üzerinde en yüksek değerler birinci 
(Actagro) uygulamadan, organik asit değerlerinde ise; beşinci (Actagro+Crop Set) 
uygulamanın ham ve olgun meyvelerinden, C vitamini içeriklerinde ise  ham ve 
olgun meyvelerde birinci (Actagro) uygulamadan en iyi sonuçlar elde edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Muz, Kalite Kriterleri, Gübre Uygulamaları, Bitki Besin 

elementi, pH 
ABSTRACT 

This study, was carried out in 2012 - 2013 growing season in order to 
determine six different kinds of fertilizer applications effects on Dwarf Cavendish 
bananas fruit yields, quality and also the impact on macro and micro nutrients 
contents in the leaves,In this study the effect of Actagro commercial fertilizer which 

                                                           
1 Aynı başlıklı Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.  
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is used mostly by pruducers, 5K certified organic foliar fertilizer, Crop Set foliar 
fertilizer with the ability of lowering of the soil pH, Agrisul 90 manure (Sulphur) and 
their combinations have been investigated. According to the survey; the highest 
values on bunch weight (g), the number of hand (quantity), hand weight (g), the 
number of finger in the bunch ,finger weight of the hand (g), finger circumference 
(cm), and finger length (cm) was obtained from the fifth application with the 
combination of Actagro and Crop Set fertilizers.The best results of vegetative 
growth criteria such as stem circumference (cm), and the number of leaves 
(pieces) were obtained from the fifth application. İn this case Crop Set vegetative 
growth activator also showed positive effects on plant growth. 

Plant height (m) at the sixth application, the combination of Actagro, 
Agrisul90 and Crop Set fertilizers, showed better results on plant height values. İn 
quality criteria such as TSS and the total sugar values in raw and ripe fruits, the 
highest values belong to the first application (Actagro), while the organic acids in 
raw and ripe fruits have the highiest values in fifth application (Actagro + Crop Set). 
On the other hand the best results in vitamin C content were obtained from first 
application(Actagro) in raw and ripe fruits. 

Keywords: Banana, Quality Criteria, fertilizer applications, plant nutrients, pH 

 
GİRİŞ 

Muz (Musa Cavendishii) arapçada ‘banan=parmak’ anlamına gelen 
kelimeden türemiştir (Boning  2006). Muz bitkisi tek yıllık otsu ve rizomlu bir bitki 
olup gerçek gövdesi toprak altındadır. Muzgiller (Musaceae) familyasının Musa (L.) 
cinsinden olan muz, 10 m’ye ulaşabilen boyuyla en büyük çiçekli otsul bitkidir. 
Dünya genelinde 1000’ in üzerinde muz çeşidi tanımlanmıştır (Heslop-Harrison ve 
Schwarzacher,  2007). Günümüzde muzun (Musa spp.) 40 türü ve 250 kadar da 
çeşidi bilinmektedir. Dünyada yetiştiriciliği yapılan muzların % 41’ini Cavendish, % 
24 ‘nü pişirilerek yenen muzlar % 14’nü Gross Michel, % 21’ni plantain grupları 
oluşturmaktadır (Lahav ve Turner, 1983).  

Muz bitkisinin anavatanı; Güney Çin, Hindistan ve Avustralya arasındaki 
adalardır. Muz bitkisi ülkemizde ilk olarak 18 yy’ın ortalarında görülmüştür. 
Mısır’dan Alanya’ya süs bitkisi olarak getirilmiş daha sonraları meyvelerinin de 
tüketilebileceği anlaşılınca 1935 yılında Anamur’a getirilerek yetiştirilmesine 
başlanmıştır (Akova 1997).  

Muz bitkisinin toprak yüzeyindeki yaprak saplarının birleşmesiyle oluşan 
yaprak sapı demeti ise yalancı gövde olarak adlandırılmaktadır. Muzun yaprak 
ayası çok geniştir, yırtılmaya ve su kaybına karşı hassas olup, daha çok serada 
yetiştirilmeye uygundur. Bitkinin yaprakları yalancı gövdenin merkezinden saat 
yönü tersinde ve sarmal bir şekilde  sıkıca bağlı rulo gibi ortaya çıkmaktadır (Barker 
ve Steward, 1962). Bir muz bitkisi tüm yaşam süresi boyunca 30-40 yaprak 
üretebilmektedir (Pillay ve Tripathi, 2007). Gelişmekte olan yaprakların büyüklüğü 
çiçeklenme öncesine kadar artar ve optimum büyüklükteki bir muz yaprağı 
dünyadaki herhangi diğer bitkiler içinde en büyüğüdür. Yaprak kını 4 m uzunluğa 
kadar büyüyebilir ve genişliği 100 cm’i bulabilir. Muz bitkisinde yaprak iki kısımdan 
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oluşur. Birinci kısım yaprak sapı ikinci kısım ise yaprak ayasıdır. Yaprak sapı 
toprak yüzeyinden başlayarak yaprak ayasına kadar olan kısımdır. Yaprak ayası 
ise ‘yaprak’ olarak adlandırdığımız kısımdır. Yaprak ayasının ortasından kalınca bir 
damar geçmektedir. Bu damar yaprak ayasının dik durmasını sağlamaktadır. 
Kökler ise diğer tüm monokotiledonlarda olduğu gibi saçak şeklinde olup, 
yanlamasına 5.5 metreye kadar uzanabilirler. Muz bitkisinde diğer bitkilerde olduğu 
gibi kök boğazı yoktur. Kökler gövdeye bitişik haldedir. Kökler toprak yüzeyine 
yakın 10-30 cm noktada başlayıp 40-45 cm derinlere kadar inebilmektedir. Esas 
kök yoğunluğu ilk 10-30 cm arasındadır (Körhasanoğulları, 2012). Her bir muz 
meyvesi "parmak" olarak adlandırılır. Meyvelerin birleşerek oluşturduğu kümelere 
"tarak" denilmektedir. Tarakların da birleşerek oluşturduğu yapı ise "muz hevengi" 
yada salkım olarak adlandırılır. Her bir tarak sayısı türlere ve çeşitlere göre değişim 
göstermektedir (Simmonds, 1953). 

 
MATERYAL 
 Bu çalışma Mersin İli Erdemli İlçesi Limonlu kasabasında yürütülmüştür 
Materyal olarak Toros Fide A.Ş. tarafından in vitro koşullarda üretilen Dwarf 
Cavendish’in ‘Şimşek’ tipine ait muz bitkileri kullanılmıştır. Bitkiler 2012 eylül ayında 
7 m yüksekliğindeki plastik seraya, sıra arası ve üzeri mesafeleri 2 metre olacak 
şekilde dikilmiş olup, denemede 90 muz bitkisi kullanılmıştır. 
METOD 

Bu araştırma, 6 farklı uygulama, her uygulama 5 tekerrürlü ve her 
tekerrürde 3 bitki bulunacak şekilde tesadüf parselleri deneme desenine göre 
kurulmuştur. Çalışmada üreticilerin yoğun olarak kullandıkları Actagro ticari 
gübresine, 5K sertifikalı organik yaprak gübresi Crop Set yaprak gübresi ile toprak 
pH’sını düşürme özelliğine sahip (Kükürt) Agrisul 90 ve bunların birlikte 
kombinasyonlarının verim ve kalite üzerine etkileri araştırılmıştır.Uygulamalar 
aşağıda verilmiştir. 

1. Uygulama: Actagro  

2. Uygulama: Actagro+5K mineral  

3. Uygulama: Actagro+Agrisul90 

4. Uygulama: Actagro+Agrisul90+5K mineral 

5. Uygulama: Actagro+Cropset 

6. Uygulama: Actagro+Agrisul90+Cropset 
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Salkım Ağırlığı (g) 
Uygulama yapılan bitkilerde her bir salkımın ağırlığı tartılarak belirlenmiştir.  

 

Tarak Sayısı (adet) 
Uygulama yapılan bitkilerde bir hevenkte mevcut tarakların tamamı 

sayılarak belirlenmiştir. 
 
Hevenkteki Parmak Sayısı (adet) 

Uygulama yapılan bitkilerde bir hevenkte bulunan parmakların tamamı 

sayılarak belirlenmiştir.  

Organik Asit İçerikleri (HPLC) 

Şeker analizleri homojen hale getirilmiş örneklerden Bozan ve ark., 
(1997)’nın geliştirmiş oldukları HPLC yöntemine (Şekil 3.4.) göre tayin edilmiştir. 
Organik asit analizleri için HPLC koşulları aşağıda verilmiştir.  

 

Cihaz : Agilent  

Dedektör : Agilent UW dedektör (210, 242 nm) 

Kolon : Ultrasphere ODS (250x4.6mm, 5m, Beckman) 

Akış hızı : 1 ml/dak 

Hareketli faz : %0.5 metafosforik asit 

 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Altı Farklı Gübre Uygulamasının Muzlarda Salkım Ağırlığı Tarak Sayısı  Tarak 

Ağırlığı ve Hevenkteki Parmak Sayısı Üzerine Etkileri 

Tarak sayıları bakımından uygulamalar arasında istatiksel açıdan fark 

bulunmamaktadır. Her ne kadar bu farklar önemsiz bulunsa da en yüksek tarak 

sayısı 12.40 ile beşinci (Actagro+Cropset)  uygulamadan elde edilmiştir. 
 
Hevenkteki parmak sayı değerleri bakımından gübre uygulamaları 

arasında % 5 önem seviyesinde farklılıklar bulunmuştur. En yüksek parmak sayısı 
237.4 ile beşinci uygulamadan (Actagro+Cropset) elde edilmiştir. 
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            Salkım ağırlıkları arasında istatistik açıdan fark bulunmamıştır. En yüksek 
salkım ağırlığı 50.32 kg ile beşinci ( Actagro+Cropset), uygulamadan elde 
edilmiştir. 
            Uygulamaların tarak ağırlıkları üzerine etkisi istatistiksel açıdan farklı 
olmamakla birlikte en yüksek değer 4 kg ile beşinci (Actagro+Cropset) 
uygulamadan elde edilmiştir. 
 

Uyg 

No: 

Tarak 

Sayısı(adet) 

Parmak 

Sayısı(adet) 

Salkım 

Ağırlığı(kg) 

Tarak 

Ağırlığı(kg) 

1 11.80 209.20 b 38.70 3.41 

2 11.40 208.80 b 38.00 3.10 

3 11.80 212.40 b 41.55 3.49 

4 12.00  225.40 ab 43.03 3.52 

5 12.40 237.40 a 50.32 4.00 

6 12.00 236.60 a 46.54 3.66 

LSD Ö.D          20.04 * Ö.D Ö.D 

 

Altı Farklı Gübre Uygulamasının Ham ve Olgun Muz Meyvelerinde HPLC 

Tekniği ile Belirlenen Organik Asit İçerikleri Üzerine Etkileri 

Ham meyvelerin istatistik açıdan malik ve sitrik asit değerleri bakımından 
uygulamalar arasında belirlenen farkın önemsiz olduğu saptanmıştır. En yüksek 
malik asit değeri % 0.22 ile üçüncü (Actagro+Agrisul90) ve beşinci 
(Actagro+Cropset) uygulamadan elde edilmiştir. 

 

Uygulamalar 

No: 

Ham Meyve Asit Değerleri(%) 

Malik Asit Sitrik Asit 

1 0.20 0.05 

2 0.20 0.05 

3 0.22 0.06 

4 0.21 0.06 

5 0.22 0.06 
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Olgun meyvelerin organik asit içerikleri değerlendirildiğinde;  malik asit 

değerleri % 0.55 % 0.62; sitrik asit değerleri ise % 0.07 % 0.14 arasında 

değişim göstermiştir. 

 

Uygulama 

No: 

Olgun Meyve Asit Değerleri (%) 

Malik Asit Sitrik Asit 

1 0.61  0.09 bc 

2 0.56 0.07 c 

3 0.58  0.09 bc 

4 0.55 0.11 b 

5 0.62 0.14 a 

6 0.57  0.09 bc 

LSD Ö.D 0.02 * 

 
 

 
SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu araştırma, 2012-2013 yetiştiricilik döneminde, Erdemli İlçesi 

Limonlu kasabasında yürütülmüştür. Deneme de materyal olarak Toros Fide 

A.Ş. tarafından in vitro koşullarda üretilen Dwarf Cavendish’in ‘Şimşek’ 

tipine ait muz bitkileri kullanılmıştır. Yapılan bu çalışmada altı farklı gübre 

uygulamasının Dwarf Cavendish muz çeşidi üzerinde meyve verim ve kalite 

kriterleri ile bitki besin elementlerinin alınımına etkileri araştırılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre; salkım ağırlığı (38-50.32 g), tarak sayısı 

(11.40-12.40 adet), parmak ağırlığı (156.71-190.00 g), ve  tarak ağırlığı 

(3.10-4.00 kg) değerleri istatistiksel açıdan önemsiz olarak belirlenmiş 

olmasına rağmen en iyi sonuçlar beşinci (Actagro+Crop Set) uygulamadan 

elde edilmiştir. 

Hevenkteki parmak sayısı (208.80-237.40 adet) ve parmak çevresi 

(3.57-3.99 cm) değerleri ise istatistiksel açıdan % 5 önem seviyesine göre 

önemli bulunmuştur. Hevenkteki parmak sayısı (adet) ve parmak çevresi 

6 0.21 0.06 

LSD Ö.D Ö.D 
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(cm) değerlerinde en iyi sonuçlar beşinci (Actagro+Cropset) uygulamadan 

elde edilmiştir. 

Parmak uzunluğu (21.35-24.05 cm) değerleri istatistiksel açıdan % 1 

önem seviyesinde önemli saptanmıştır. Beşinci (Actagro+Cropset) 

uygulama parmak uzunluk değerlerinde en iyi sonucu vermiştir. 

 Vejetatif büyüme kriterlerinden gövde çevresi (75.40-78.80 cm) ve 

yaprak sayısı (12.80-13.60 adet) değerleri arasındaki farklar istatistik açıdan 

önemsiz olarak bulunmuş olsa da her iki vejetatif büyüme kriterlerinde de 

en iyi sonuçlar beşinci (Actagro+Crop Set) uygulamadan elde edilmiştir. Bu 

durum Crop Set bitki büyüme aktivatörünün vejetatif gelişmede de olumlu 

etkiler yarattığını göstermiştir.  

Uygulamaların bitki boy (4.06-4.27 m) değerleri arasındaki farklar 

istatistiksel açıdan önemsiz  bulunmuş olup altıncı uygulama (Actagro + 

Agrisul90 + Crop Set) bu değerleri üzerine en iyi sonucu vermiştir. 

 Kalite kriterleri içerisinde yer alan SÇKM değerleri istatistiksel 

açıdan % 1 önem seviyesine göre önemli bulunmuş olup, ham meyveler (% 

5.07-7.41) ve olgun meyveler (% 21.33-24.70) üzerinde en iyi sonuçlar 

birinci (Actagro) uygulamadan elde edilmiştir. 

 Toplam şeker değerlerinde de uygulamalar arasındaki farklar % 1 

seviyesinde önemli bulunmuş olup; ham (% 4.16-6.22) ve olgun meyveler 

(%16.14-19.17) üzerinde bu açıdan en yüksek değerler birinci (Actagro) 

uygulamadan elde edilmiştir.  

Kalite kriterlerinden  organik asit değerlerinde ise;  ham meyvelerin 

malik (% 0.20-0.22) ve sitrik (% 0.05-0.06) asit değerleri istatistiksel açıdan 

önemsiz olarak belirlenmiştir. Bu açıdan en iyi beşinci (Actagro+Crop Set) 

uygulamadan elde edilmiştir. Olgun meyvelerin malik asit ( %0.55-0.62) 

değerleri istatistiksel açıdan önemsiz olarak  bulunurken, sitrik asit (% 0.07-

0.14) değerleri  % 5 seviyesinde önemli bulunmuştur. Sonuç olarak olgun 

meyvelerde de en iyi sonuçlar beşinci (Actagro+Crop Set) uygulamadan 

elde edilmiştir.  

C vitamini içeriklerinde ise ham meyve değerleri (2.4-6.6 mg/100g) 

arasındaki farklar % 5 seviyesinde önemli olarak belirlenmiş olup ham 

meyveler üzerinde en iyi sonuçlar birinci (Actagro) uygulamadan elde 

edilmiştir. Olgun meyvelerdeki (8.00-11.20 mg/100g)  C vitamini 

içeriklerinde istatistik açıdan bir fark olmamasına rağmen en iyi sonuçlar  

birinci (Actagro) uygulamadan elde edilmiştir. 
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 Kabuk renk değişim değerleri içerisinde istatistiksel açıdan bir fark 

olmamasına rağmen, ham meyveler üzerinde en yüksek parlaklığa (L*) 

(52.10-53.65) sahip muz meyveleri dördüncü (Actagro+Agrisul90+5K 

Mineral) uygulamadan, en yüksek yeşil (-a) renk değeri (-12.06-12.63)  

ikinci (Actagro+5K Mineral) uygulamadan, en yüksek sarı (+b) renk değeri 

(44.12-46.72) ise beşinci (Actagro+Cropset) uygulamadan elde edilmiştir. 

 Olgun meyvelerde ise; meyve dış renk parlaklık (L*) değerleri 

(69.13-70.99) arasında en yüksek değer üçüncü (Actagro+Agrisul90) 

uygulamadan, en yüksek kırmızı (+a) renk (7.11-8.72) değeri beşinci 

(Actagro+Cropset) uygulamadan, sarı (+b) renk değeri (49.75-53.53) ise en 

yüksek beşinci (Actagro+Cropset) uygulamadan elde edilmiştir.  
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