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Özet
Bu çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü araştırma ve uygulama arazisinde,
2011-2012 ve 2012-2013 üretim sezonlarında yürütülmüştür. Çalışmada Eskişehir sulu koşulları için önerilen ekmeklik
buğday çeşit/hatlarında (ES09-SE7, ES09-SE9, ES10-KE2, Çetinel 2000, Alpu-01, Nacibey, Bezostaja-1, Harmankaya 99)
farklı azot dozlarının (0-5-10-15-20 kg N/da) fizyolojik özelliklere (başaklanma süresi, olgunlaşma süresi, metrekarede başak
sayısı, bayrak yaprak alanı, bayrak yaprağı klorofil içeriği, bitki örtüsü (kanopi) sıcaklığı) olan etkisi araştırılmıştır. Artan
azot dozları ile birlikte başaklanma ve olgunlaşma süreleri, metrekarede başak sayısı, bayrak yaprak alanı, bayrak yaprak
klorofil içeriği, oranında artış meydana gelmiştir. Diğer taraftan bitki örtüsü (kanopi) sıcaklığı parametresi artan azot dozu ile
beraber azalma göstermiştir. Sulu koşullarda fizyolojik özellikler açısından uygun çeşitlerin üretiminde 20 kg/da azot dozu
uygulaması ekmeklik buğday üretiminin arttırılmasında önemli katkıda bulunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, çeşitler, azot dozları, fizyolojik özellikler.

GİRİŞ
Buğday üretimi, dünyada ve ülkemizde ekonomik ve
stratejik bir öneme sahiptir. Tarım ürünleri içinde en büyük
paya sahip olan buğday insan beslenmesinde kullanılan en
önemli besin maddelerinden biridir [1]. Bu nedenle,
bitkisel üretim için yapılacak olan çalışmaların önceliği bu
üründe olmalıdır. Sürekli artış gösteren dünya nüfusunun
yeterli ve dengeli beslenebilmesi için sınırlı olan tarım
alanlarından daha fazla ve kaliteli ürün elde etmek zorunlu
bir hal almıştır. Bu nedenle, araştırıcılar, çalışmalarını
birim alandan elde edilen ürün miktarını arttırmaya ve ürün
kalitesini iyileştirmeye yöneltmişlerdir. Diğer yandan en
uygun yetiştirme teknikleri geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Verim ve kaliteyi arttırmada yararlanılan en etkili
yetiştirme tekniği uygulamalarından biri de gübrelemedir.
Yapılan çalışmalarda, yetiştirme teknikleri içerisinde
verimi artırmada en büyük payın gübreye ait olduğu ve
gübreleme ile %60’a varan ürün artısı sağlanabileceği
belirtilmektedir [2].
Buğdayda verimi arttırmak ve kaliteyi yükseltmek için
bitki besin maddelerine olan gereksinim karşılanması
gerekmektedir. Azotlu gübre uygulamalarıyla hem verim
arttırılabilmekte hem de kalite yükseltilmektedir [3-4-5].
Dolayısıyla, bitkilerden maksimum verim ve kalite elde
etmek için azotlu gübreler önemli bir faktördür [6].
Yetişme şartları ve iklim çeşitlerin farklı açıdan
incelenmesini gerekli hale getirmektedir. Çeşitlerde
değişen şartlara adaptasyon kabiliyetinin artması, verim ve
kalite artışına, kuraklık, soğuk ve hastalıklara karşı
dayanıklılığının artırılmasına sebep olmaktadır ve bu
durum birçok fizyolojik ve morfolojik özelliklerden
etkilenmektedir [7]. Dünyada buğday ıslahında, bugüne
kadar fizyolojik açıdan yardım alınmada da önemli genetik
kazançlar elde edilmiştir ancak önümüzdeki yıllarda bitki
fizyologları ve ıslahçıları fizyolojik özelliklerin
değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtmişlerdir
[8]. Fizyolojik özellikler, verim yönünden genetik
ilerlemeyi artırmada önemli etkiye sahip olup, buğday
ıslahında tamamlayıcı unsur olarak araştırılmaktadır [9].
Çalışmanın amacı, Eskişehir koşullarında, sulu
şartlarda yetiştirilen ekmeklik buğday çeşit/hatlarında

(ES09-SE7, ES09-SE9, ES10-KE2, Çetinel 2000, Alpu-01,
Nacibey, Bezostaja-1, Harmankaya 99) farklı azot dozlarının
(0-5-10-15-20 kg N/da) bazı fizyolojik özellikler üzerine
etkisini araştırmaktır.

MATERYAL ve METOT
Çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü araştırma ve uygulama
arazisinde, 2011-2012 ve 2012-2013 üretim sezonlarında iki
yıl süre ile yürütülmüştür. Araştırmada beş buğday çeşidi
(Alpu-01, Bezostaja-1, Çetinel 2000, Harmankaya 99,
Nacibey) ve 3 buğday hattı (ES09-SE7, ES09-SE9, ES10KE20) kullanılmıştır.
Denemede amonyum nitrat (AN) (%33) ve triple süper
fosfat (P2O5) (%42) gübreleri kullanılmıştır. Azot dozları
gübresiz ve saf olarak 5-10-15-20 kg N/da olacak şekilde
1/2’si ekim ile birlikte geri kalan 1/2’si ise ilkbaharda
kardeşlenme döneminde elle uygulanmıştır. Ekimle birlikte
her parsele saf olarak dekara 8 kg P 2O5 olacak şekilde triple
süper fosfat gübresi verilmiştir. Ekim, metrekareye 500
tohum gelecek şekilde, 1,2 m x 8 m boyutlarındaki parsellere
(9,6 m2), 20 cm sıra aralığında, 6 sıralı olacak şekilde deneme
mibzeri yapılmıştır. Sulama sapa kalkma dönemi ve
çiçeklenme sonrası dönemde olmak üzere iki kez
yağmurlama sulama şeklinde uygulanmıştır. Araştırmanın
yapıldığı yıllara ve uzun yıllara ait iklim verileri Tablo 1.’de
verilmiştir.
Tablo 1. Eskişehir ilinde vejetasyon dönemi içerisinde uzun
yıllar (1970-2011) ile 2011-2012 ve 2012-2013 Yıllarına ait
meteorolojik veriler
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Deneme alanı toprak yapısı killi-tınlı ve hafif
alkalidir. Toprak organik madde oranı bakımından fakir
(1,07-1,13), kireç oranı bakımından (4,43-4,91) orta
düzeyde olarak sınıflandırılmıştır.
Bu araştırmada başaklanma süresi, olgunlaşma süresi,
metrekarede başak sayısı, bayrak yaprak alanı, bayrak
yaprağı klorofil içeriği, bitki örtüsü (kanopi) sıcaklığı
parametreleri incelenmiştir. Bu parametrelere ait
değerlendirmeler tesadüf bloklarında bölünen bölünmüş
parseller deneme desenine göre SAS ve MİNİTAB paket
programlarında analiz edilmiştir. Etkili farkları
görebilmek için ‘F’ testi kullanılmış ve değişim
katsayıları hesaplanmıştır. Ortalama değerler arasındaki
karşılaştırmalar ‘AÖF’ testi kullanılarak verilmiştir [1011].

BULGULAR ve TARTIŞMA
Deneme parametrelerinin varyans analiz sonuçları
Tablo 2.’de verilmiştir. Tablo 2. incelendiğinde her iki
yılda ve birleşmiş yıllar analiz sonuçlarına göre tüm
özelliklerde azot dozları, çeşitler ve yıllar arası fark %1
seviyesinde önemli bulunmuştur. Azot dozu x çeşit
interaksiyonu ikinci yılda başaklanma süresi ve bitki
örtüsü (kanopi) sıcaklığı, birleştirilmiş yıllarda bitki örtüsü
(kanopi) sıcaklığı hariç tüm özelliklerde %1 düzeyinde
önemli bulunmuştur. Yıl x azot dozu interaksiyonu
olgunlaşma süresinde önemsiz olurken, bitki örtüsü
(kanopi) sıcaklığında %5 düzeyinde, diğer tüm
parametrelerde ise %1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Yıl
x çeşit interaksiyonu bitki örtüsü (kanopi) sıcaklığı hariç
tüm parametrelerde çok önemli (p<0,01) bulunmuştur. Yıl
x azot dozu x çeşit interaksiyonu ise ele alınan tüm
parametrelerde %1 düzeyinde önemli olmuştur.
Tablo 2. Denemede Değerlendirilen Parametrelere Ait
Varyans Analiz Sonuçları

Başaklanma Süresi
Birinci yılda en yüksek başaklanma süresi 219,20 ile
Alpu çeşidinden elde edilirken, ikinci yılda 204,85 ile
ES10-KE20 hattından elde edilmiştir. İlk yıl, ikinci yıl ve
birleşmiş yıl ortalamasında bir en uzun başaklanma süresi
20 kg/da azot dozundan (216,69, 205,41, 211,05) elde

edilirken, en kısa başaklanma süresi gübrenin uygulanmadığı
kontolden (0 N/da) (214,25, 203,47, 208,86) elde edilmiştir.
En uzun ve en kısa başaklanma süresine sahip çeşit/hatlar ise
ilk yıl Alpu (219,20) ve ES09SE7 (211,90), ikinci yıl
ES10KE20 (204,85) ve Nacibey (203,80), birleşmiş yıl
ortalamasında Alpu (211,60) ve ES09SE7 (207,90) olmuştur
(Tablo 3.).
2011-2012 yılındaki başaklanma süresi (215,74) 20122013 yılına (204,85) göre daha uzun olmuştur. Azot dozları
açısından bakıldığında her iki yılda ve yıllar ortalamasında en
uzun başaklanma süresi 20 kg/da azot dozu uygulanan Çetinel
çeşidinden elde edilmiştir (Tablo 3.). Başaklanma süresinin
genetik faktörlerin etkisinde olmasına rağmen, yıllardan ve
farklı uygulamalardan diğer bir değişle çevresel etkilerden de
oldukça etkilendiği sonucunu çıkarmak mümkündür. Nitekim
yapılan araştırmalarda da [12-13-14-15]. Başaklanma süresinin
genotip özelliklerinin yanı sıra çevresel şartlarda meydana
gelen değişimlere önemli ölçüde bağlı olduğu ve çevreden
oldukça etkilendiği ortaya konmuştur. Yapılan çalışmalarda
başaklanma süresinin genotipik performansa bağlı olarak
genotipler arasında önemli oranda değiştiği belirtilmiştir [1617]. Yine başaklanma süresi genotipik farklılığın yanı sıra
yılların ve uygulamaların ortaya çıkardığı koşullara bağlı
olarak uzayıp kısalabildiği belirlenmiştir [18-19].
Çalışmada elde edilen değerlere göre 20 kg/da azot
dozunda gübre uygulanmayana oranla başaklanma süresi 1-4
gün uzamıştır. Azot fazlalığı tahıllarda gelişme dönemlerini
uzatmakta olup bulgularımız farklı araştırıcıların [20-21-22]
bulguları ile benzerdir. Azot dozlarındaki artış neticesinde
başaklanma süresinin artmış olması, azotun buğday bitkisinde
gelişme dönemlerinde uzamaya sebep olmaktadır [20].
Buğday bitkisine uygulanan azot dozu arttıkça vejetatif
gelişim artmakta ve buna bağlı olarak başaklanma süresi
uzamaktadır [23-24].

Olgunlaşma Süresi
İlk yıl, ikinci yıl ve birleşmiş yıl ortalamasında en yüksek
olgunlaşma süresi 20 kg/da azot dozundan (242,72, 238,25,
240,03) elde edilirken, en düşük başaklanma süresi kontrol
uygulamasından (240,19, 235,25, 237,73) elde edilmiştir. En
fazla ve en az olgunlaşma süresine sahip çeşit/hatlar ise ilk yıl
Alpu (245,15) ve ES09SE7 (237,90), ikinci yıl ES10KE20
(236,85) ve Nacibey (235,80), birleşmiş yıl ortalamasında
Alpu (240,58) ve ES09SE7 (236,90) olmuştur (Tablo 3.).
Yapılan çalışmalarda çok genle idare edilen bir karakter olan
olgunlaşma süresinin genotip x çevre interaksiyonundan
etkilendiği, dolayısı ile bu etkileşim sonucunda çeşitler
arasında varyasyon oluştuğu ve çevresel koşulların olgunlaşma
süresi üzerine önemli etkiye neden olduğunu bildirilmiştir [717-25]. Elde edilen sonuçlara göre azot dozu arttıkça
olgunlaşma gün sayısının her iki yılda da uzadığı
belirlenmiştir. Bu bulgu; [26-27]’ın araştırma sonuçlarıyla
benzerlik göstermiş olup yüksek düzeyde azotlu gübre
uygulamasının tahıllarda çiçeklenme ve hasat zamanını 7-10
gün uzatabileceği sonucunu doğrulamıştır.
2011-2012 yılındaki olgunlaşma süresi (241,71) 20122013 yılına (236,40) göre daha uzun olmuştur (Tablo 3.).
Olgunlaşma süresinin kısalması yetişme mevsiminde görülen
kuraklık ve aşırı sıcaklıklardan kaynaklanmış olabileceği
yapılan diğer çalışmalarla paralellik göstermektedir [28-29].
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Tablo 3. Başaklanma süresi ve olgunlaşma süresi ortalama değerleri
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Metrekarelerde Başak Sayısı
Metrekarede başak sayısı tane verimini büyük ölçüde
etkilemektedir [30]. Bazı araştırıcılar birim alandaki başak
sayısının artması ile daha küçük ve daha hafif tane
oluştuğunu ve verimin sınırlandığını savunurken [31], bazı
araştırmacılar ise metrekaredeki başak sayısı artışı ile
verimde de artış meydana geldiğini savunmaktadır [32-3334]. İlk yıl, ikinci yıl ve birleşmiş yıl ortalamasında bir en
yüksek metrekarede başak sayısı 20 kg/da azot dozundan
(553,59, 533,44, 543,52) elde edilirken, en düşük
metrekarede başak sayısı kontrol dozundan (397,66, 426,
411,83) elde edilmiştir. En fazla ve en az metrekarede
başak sayısı değerine sahip çeşit/hatlar ise ilk yıl Bezostaja
(527,75) ve ES10KE20 (420), ikinci yıl ES109SE7 (509,4)
ve Bezostaja (422,5), birleşmiş yıl ortalamasında ES09SE7
(512,2) ve ES09SE9 (452,73) olmuştur. Çalışmanın ikinci
yılından elde edilen değerlerin, birinci yıla göre % 2,25
oranında daha düşük olduğu tespit edilmiştir (Tablo 4.).
Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda araştırıcıların bir
kısmı bu araştırmada olduğu gibi azot dozlarının artması ile
birlikte metrekarede başak sayısının arttığı belirtirken [3536], bir kısım araştırıcılar ise azot dozlarının metrekarede
başak sayısını belirli bir doza kadar arttırdığını ve bu
dozdan sonraki uygulamaların azalmalara yol açtığını
belirtmişlerdir [37-38-39], yaptıkları benzer çalışmalarda
farklı azot dozlarından en çok etkilenen verim
komponentinin metrekarede başak sayısı olduğunu
vurgulamışlardır. Buğdayın fertil başak oluşturabilmek
için azota ihtiyaç duyduğu ve azot dozu arttıkça
metrekarede başak sayısında artış olduğu [21-40-41-42]
tarafından bildirilmiştir.
Yapılan çalışmalarda başaklanma döneminden sonra
yağış farklılığı veya sulama imkanların ve yeterli azot
gübrelemesinin metrekaredeki başak sayısını arttırdığını ve
birim alandan elde edilen verimde önemli bir artış meydana
gelmesine neden olduğunu ortaya konmuştur. İklim
faktörlerine, toprak özelliklerine ve çeşitlerin kardeşlenme
kapasitelerine bağlı olarak metrekarede başak sayısının
yıllara göre farklılık gösterdiği araştırıcılar tarafından tespit
edilmiştir [43-44-45-46-47].

Bayrak Yaprak Alanı
Her iki üretim sezonun en yüksek bayrak yaprak alan
değerini 20 azot dozu uygulaması ile Çetinel çeşidi (24,77
cm2, 24,63 cm2) vermiştir (Tablo 4.). Birleştirilmiş yıllara
ait değerler incelendiğinde en yüksek değer her iki üretim
sezonunda olduğu gibi 20 azot dozu ile Çetinel çeşidinden
elde edilirken (24,70 cm2), en düşük değer ise kontrol
dozunda 9,48 cm2 ile Nacibey çeşidinden elde edilmiştir.
İlk yıl, ikinci yıl ve birleşmiş yıl ortalamasında en yüksek
bayrak yaprak alanı değeri 20 kg/da azot dozundan (18,86,
17,98, 18,42 cm2) elde edilirken, en düşük bayrak yaprak
alanı kontrol dozundan (11,65, 11,87, 11,76 cm2) elde
edilmiştir. Bayrak yaprak alanı yönünden genotipik
farklılıklara ve azot dozlarına bağlı olarak düzenli şekilde
artışlara diğer araştırıcılar da dikkat çekmişlerdir [48-49].
Yapraklar bitkide başlıca fotosentez organıdır [50]. Bayrak
yaprak alanının büyük olması daha fazla fotosentez alanı
olarak düşünüldüğünde yararlı görülmektedir. [51-52],
bayrak yaprak alanı ile tane verimi arasında olumlu bir
ilişki olduğunu, [53] ise büyük yaprak alanına sahip

bitkilerin küçük yaprak alanına sahip olanlara göre daha
yüksek tane ağırlığı verdiğini bildirmiştir. Ancak koşulların
bitki yetiştirmeyi sınırladığı alanlarda geniş yaprak alanı, geniş
bir buharlaşma yüzeyi olduğundan olumsuz etkide
bulunabilmektedir [54].

Bayrak Yaprağı Klorofil İçeriği
Her iki yılda ve birleşmiş yıllarda en küçük değer kontrol
dozuna ait ES10-KE20 hattından, en büyük değer ise 20 azot
dozunda Harmankaya çeşidinden elde edilmiştir. Genel olarak
artan azot dozlarında bayrak yaprak klorofil miktarında artış
meydana geldiği saptanmıştır. Azot dozlarındaki artışa paralel
olarak SPAD değerlerinde meydana gelen artış bazı
araştırmacıların [55-56-57], SPAD değerleri ile azot
konsantrasyonu arasında pozitif ilişki olduğu bulguları ile
paraleldir.
2012-2013 üretim sezonunda bayrak yaprak klorofil
içeriği, 2011-2012 üretim sezonuna kıyasla % 9,35 oranında
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir [58], klorofil ölçümleri
açısından yıllar, çeşitler ve azot dozları arası farklılıkların
önemli olduğunu saptamışlardır. [59], yaptıkları çalışmada,
buğday genotipleri arasında klorofil içeriğinin genetik farklılık
gösterdiğini ve klorofil içeriği yüksek hatların daha yüksek
verime sahip olduklarını bildirmişlerdir.
Çiçeklenme döneminde bayrak yapraklarında SPAD ile
klorofil miktarı ölçümlerinin olgunlaşmış tanelerdeki yüzde
azot değerini tahmin etmek için kullanılabileceğini ve
klorofilmetrenin tahıl azot gereksinimleri tahmininde önemli
bir potansiyele sahip olduğunu belirtmişlerdir [55].

Bitki Örtüsü (Kanopi) Sıcaklığı
2011-2012 üretim sezonuna ait bitki örtüsü (kanopi)
sıcaklığı ortalama değerleri 22,83 0C – 25,83 0C arasında
değişmiştir. En düşük değer 20 azot dozu uygulamasında
ES09-SE7 hattında görülürken, en yüksek değer kontrol
uygulamasında Alpu çeşidinde görülmüştür. 2012-2013 üretim
sezonuna ait bitki örtüsü (kanopi) sıcaklığı ortalama değerleri
26,45 0C – 29,85 0C arasında değişmiştir. En düşük değer 20
azot dozu uygulamasında ES10-KE20 hattında görülürken, en
yüksek değer kontrolde Harmankaya çeşidinde görülmüştür.
[60]’ın yaptıkları çalışmada bitki örtüsü (kanopi) sıcaklığı
değerleri 22,66 0C ile 25,75 0C arasında değişmiştir. [25],
klorofil içeriği yüksek olan genotiplerin yaprak renginin koyu
yeşil olduğu ve aşırı sıcak ve kuru alanlarda bu tip genotiplerin
bitki örtü sıcaklıkları da yüksek olacağından dolayı tercih
edilmediğini belirtmiştir. [61], kanopi sıcaklığının çeşitten
çeşide farklılık gösterebildiği; farklı yerlerde ekilen aynı
çeşitte bile yöresel iklim şartlarında farklı kanopi sıcaklığı
olabileceği ortaya konmuş olup kanopi sıcaklığı düşük olan
çeşitlerin kurak koşullara daha toleranslı olduğunu
belirtilmişlerdir.
2012-2013 üretim sezonunda bitki örtüsü (kanopi)
sıcaklığının, 2011-2012 üretim sezonuna kıyasla % 15
oranında daha yüksek olduğu tespit edilmiştir [62], buğdayda
örtü sıcaklığının, buğday bitkisinin suya olan ihtiyacını ölçmek
için pratik bir yöntem olduğunu bildirmişlerdir. Kanopi
sıcaklığı; bitki bünyesindeki su durumunu belirlemekte olup
bayrak yapraktaki klorofil içeriği ile ters orantılıdır. Ayrıca
yaprak su tutma kapasitesindeki artış ile klorofil miktarının
fazla olması kanopi sıcaklığında düşüşe sebep olmaktadır [63].
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Tablo 4. Metrekarede başak sayısı ve bayrak yaprak alanı ortalama değerleri
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Tablo 5. Bayrak yaprağı klorofil içeriği ve bitki örtüsü (kanopi) sıcaklığı ortalama değerleri
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TARTIŞMA ve SONUÇ
Ekmeklik buğday dünyada ve Türkiye’de stratejik bir
ürün olarak önemini korumakta olup, bu önemlilik
gelecekte de artan bir şekilde devam edecektir. Ülkemizde
gelecekte artan nüfusu beslemek açısından buğday
üretiminin arttırılmasının yanı sıra fizyolojik özelliklerinin
de yükseltilmesi dengeli beslenme açısından gereklidir.
Dolayısı ile tescilli bir çeşidin tanımı olan yüksek
verimlilik, kalite, biyotik ve abiyotik streslere dayanıklılık
ve bu özellikler yönünden yüksek stabilite geleceke
tohumluk üretiminin ana omurgalarını oluşturacaktır. Bu
özelliklerin yanısıra optimum gübre dozları gibi agronomik
uygulamaların, diğer bir deyişle optimum yetiştirme
tekniklerinin uygulanması ile yüksek ve kaliteli bir üretim
yapmak mümkündür.
Başaklanma süresinde bu farklılık daha çok yıllar arası
farklılığa bağlı olurken en uzun başaklanma süresi Alpu
çeşidi (211,60 gün)
ile 20 kg/da azot dozları
uygulamasından (211,05 gün) elde edilmiştir. Olgunlaşma
süresinde benzer etki şekli ortaya çıkmakla birlikte yine en
fazla değerler 20 kg/da azot dozları (240,03 gün) ve Alpu
çeşidinden (240,58 gün) elde edilmiştir. Metrekarede
başak sayısında en yüksek değer 20 kg/da azot dozları
(543,52 adet) Alpu çeşidinden (512,20 adet) elde edilmiş
olup verim üzerinde önemli etkiye sahip bu parametrede
azot uygulaması en fazla etkiye sahip bir faktör olarak
belirlenmiştir. Bayrak yaprak alanı yönünden en büyük
farklılıklar azot dozları ve çeşitler arasındaki farklılıklardan
kaynaklanmıştır. En yüksek bayrak yaprak alanı Çetinel
çeşidi (20,03 cm2) ve 20 kg/da azot dozu (18,42 cm²)
uygulamasından elde edilmiştir. Bayrak yaprağı klorofil
içeriği bitki gelişiminde son derece önemli olup, yıllar arası
farklılıktan en fazla etkilenen bir parametre olmuştur.
Bayrak yaprağı klorofil içeriğinde 20 kg/da azot dozu
uygulaması (57,17 SPAD) ve Harmankaya çeşidi (58,35
SPAD) en fazla değere sahip uygulamalar olarak
belirlenmiştir. Bitki örtüsü (kanopi) sıcaklığında yıllar en
büyük varyasyona sahip olup, ES10-KE20 hattı (26,580C)
ve sıfır azot dozu uygulaması (27,380C) en fazla bitki
örtüsü (kanopi) sıcaklığına sahip olmuşlardır.
Sonuç olarak ekmeklik buğday çeşitlerinde incelenen
parametrelerde meydana gelen farklılıklar, genotipler arası
performans farklılıkları ve genetik kapasitesinin yanı sıra
çeşitlerin azot dozlarına gösterdikleri farklılıklardan
kaynaklanmıştır. Diğer bir deyişle genotipik performans,
iklim koşulları, gübre dozu gibi farklı agronomik
uygulamalar ve genetik potansiyel farklılıklarına bağlı
olarak ortaya çıkmaktadır. Sulu koşullarda fizyolojik
özellikler açısından üstün çeşitlerin üretiminde 20 kg/da
azot dozu uygulaması ekmeklik buğday üretimine önemli
katkıda bulunacaktır.
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