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Özet 
  
 Sera kosullarinda gerçeklestirilen bu çalismada, çay atigi kompostu (ÇAK) ve atik 
mantar kompostu (AMK)’dan hazirlanan yetistirme ortamlari kullanilmistir. Çalismada çay 
atigi kompostu, atik mantar kompostu, peat ve perlitten olusan 8 farkli karisim 
hazirlanmistir. Yetistirme ortamlarinin performansi önemli bir süs bitkisi olan kroton 
(Codiaeum variegatum) yetistirilerek denenmistir.  
 Denemede, yetistirme ortamlarinin bazi fiziksel ve kimyasal özellikleri ile süs 
bitkilerine iliskin önemli kalite ölçütleri (renk, canlilik, genel görünüm, yaprak alani ve 
sayisi, bitki boyu, agirlik vb.) belirlenmistir. Bitkilerin beslenme durumunu karsilastirmak 
amaciyla bazi mineral madde içerikleri de saptanmistir.  
 Yetistirme ortamlarinda kolay alinabilir su içerigi (KAS) ve suyu tamponlama 
kapasitesi (STK) yeterli bulunmustur. Bununla birlikte karisimlarin havalanma kapasitesi 
(HK)’nin genelde düsük oldugu saptanmistir. 
 Bitki kalite ölçütleri ve gelisimi yetistirme ortamlarina göre önemli derecede 
ayrimli bulunmustur. Genel görünüm performansi yönünden en iyi sonuç M3 ortaminda 
elde edilmistir. Kroton bitkisinin toplam yas  ve kuru agirligi açisindan ortamlar 
M3>M2>M7>M4>M6>M8>M1>M5 seklinde bir dizilis göstermistir. Bitki boyu en yüksek M3 
ortaminda, en düsük M1 ortaminda belirlenmis, ancak farkliliklar önemli bulunmamistir. 
 Baslangiçta ortamlarin suda çözünebilir besin maddesi içerikleri karisimlarin 
özelliklerine bagli olarak degisiklikler göstermistir. 
 Deneme sonunda bitkinin mineral madde kapsami yönünden önemli farkliliklar 
belirlenmistir. Genel olarak kroton bitkisinin toplam azot, fosfor ve potasyum içerigi çay 
atigi kompostundan hazirlanan yetistirme ortamlarinda daha yüksek bulunmustur. Bu 
durumun tersine kalsiyum kapsaminin atik mantar kompostu karisimlarinda yetistirilen 
bitkilerde daha fazla oldugu belirlenmistir. En yüksek magnezyum kapsami M2 ortaminda 
saptanmistir. Sonuçta degisik ortamlarda yetistirilen croton bitkilerinin farkli satis kalitesi 
düzeylerine ulastiklari görülmüstür. 
 
Anahtar Kelimeler: Organik atiklar, çay atigi kompostu, atik mantar kompostu, yetistirme 

ortami, süs bitikleri, kroton bitkisi 
 
Giris 
 
 Ülkemizde gerek tarimsal ürünleri isleyen, gerekse tarimsal aktivitede bulunan 
çesitli isletmelerden her yil önemli oranda ve degisik özelliklere sahip atiklar ortaya 
çikmaktadir. Bu atiklar çogu zaman isletmelerin çalisma sahalarinda  büyük alanlar isgal 
ederek is düzeninin aksamasina bile yol açabilmektedir. Bilindigi gibi Dogu Karadeniz 
bölgesindeki devlete ait çay yapragi isleyen fabrikalarda yilda yaklasik olarak 20 bin tonun 
üzerinde çay atigi çikmaktadir (Kacar 1987). Bölgedeki kisi ve özel kuruluslara ait 
fabrikalar da gözönüne alindiginda bu rakam 30 bin tona yaklasmaktadir. Bugün için 
herhangi bir sekilde degerlendirilmeyen söz konusu bu atiklarin, sahip olduklari özellikler 
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nedeniyle bitki yetistirme ortaminda kullanilmalari bakimindan önemli bir potansiyel 
olabilecegi bildirilmektedir (Kütük ve ark.  1995). Diger taraftan yine Türkiye’de mantar 
üretimi yapan isletmelerden de yilda 10 bin ton dolayinda atik mantar kompostu ortaya 
çikmaktadir (Birben ve ark. 1999). Konuya iliskin bazi arastirmalarda atik mantar 
kompostunun meyve (Robbins ve ark. 1986; Özgüven 1988) ve sebze (Wang ve ark. 1984; 
Lohr ve ark. 1984; Maynard 1991) tariminin yanisira süs bitkileri yetistiriciliginde (Chong 
ve ark. 1994) de belli ilkelere uymak kosuluyla kullanilabilecegi bildirilmektedir.  
 Bilindigi gibi süs bitkileri genel olarak saksi veya benzeri sinirli hacime sahip 
ortamlarda organik yada inorganik materyaller kullanilarak yetistirilmektedir. Amaca göre 
bu materyaller bazen saf, bazen de degisik oranlardaki karisimlar halinde süs bitkileri 
yetistiriciliginde kullanilmaktadir. Peat ve perlit bu alanda ülkemizde en yaygin kullanilan 
ortamlarin basinda gelmektedir (Çayci 1989). Ancak bitki yetistirme ortamlarinda 
kullanilan bu materyallere olan gereksinimin her geçen gün artmasi, maliyetlerinin pahali 
olmasi bu konuyla ilgilenen kisi ve kuruluslari düsük fiyatli ve iyi özelliklere sahip agaç 
kabuklari, atik mantar kompostu, yaprak döküntüleri, yer fistigi kabuklari ve üzüm cibresi 
gibi çesitli organik atiklari kullanmaya yöneltmektedir. Söz konusu bu atiklarin kompost 
edildikten sonra yetistirme ortaminda kullanilabilecekleri bildirilmektedir (Cull 1981; Bik  
1983; Lohr ve ark. 1984; Verdonck 1984; Raviv ve ark. 1986; Chen ve ark. 1988).  
 Türkiye sahip oldugu ekolojik özellikleri nedeniyle önemli bir sera tarimi ve süs 
bitikleri yetistiriciligi potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte mevcut üretim gücü, kalite ve 
seralarimizin gelir düzeyi diger ülkelerden düsüktür. Bu durum seralarda halen 
çözülemeyen kültüvasyon sorunlarindan kaynaklanmaktadir (Abak ve Çelikel 1994). Bu 
sorunlarin en önemlilerinden birisi kuskusuz bitki yetistirme ortamidir. Iyi bir ortamin en basta 
uygun bir hava-su dengesine sahip olmasinin yanisira yüksek baz doygunlugu ve isi degisim 
kapasitesine, düsük tuz içerigi ve isi geçirgenligine, ucuz ve kolay elde edilebilir olmasina gerek 
vardir (Ataman 1988). Harris (1978)’in bildirdigine göre bitkiler yetistirildikleri ortamdan 
büyümeleri ve gelismeleri için gerekli olan su ve besin elementlerini yeterli ve dengeli alabilmek 
disinda; kökleri için tutunacak bir ortam, kilcal kök gelisimi için yeterli oksijen, su ve besin 
elementi alisverisinin düzenli sürdürülmesini saglayan ozmotik basinç, büyümeyi özendirici 
düzeyde sicaklik yaninda, ortamin özelliklerini iyilestirici ve koruyucu biyolojik etkinliklerin 
sürdürülmesi için pek çok destek ve elverislilik beklerler. Yetistiriciler ise hem süs bitkisinde 
bütün bu olanaklari saglayan, hem de fazla emek, zaman ve para kaybina yol açmayacak 
yetistirme ortamlarini arzulamaktadirlar.  

Bu çalismanin amaci; gerek Türkiye’de her yil büyük miktarlarda ortaya çikmalari, 
gerekse ucuza saglanabilen materyaller olmalari nedeniyle benzer özellikler tasiyan çay 
atigi ile atik mantar kompostunun peat ve perlit ile hazirlanan degisik karisimlarinda önemli 
bir süs bitkisi olan ve yüksek satis degerine sahip kroton bitkisi yetistirmek suretiyle 
kullanilabilirliklerini ortaya koymaktir.  
 
Materyal ve Metod 
 
 Arastirmada kullanilan çay atigi kompostu, Çay Isletmeleri Genel Müdürlügü 
(ÇAYKUR)’nden saglanan çay atigina agirlikça % 20 taze ahir gübresi ve % 1.5 tarim 
kireci (Barkisan) karistirildiktan sonra kisa süreli kompostlama (10 hafta) islemine tabi 
tutularak elde edilmistir (Kacar ve ark. 1996). Atik mantar kompostu Ankara-Çubuk 
yakinlarindaki özel bir mantar isletmesinden (ERHAT A.S.), peat Bolu-Yeniçaga’dan, 
perlit (0.2-4.00 mm) ise Etiper isletmesinden temin edilmistir. Atik mantar kompostunun 
tuz içerigi yetistirme ortamlarinda arzu edilen düzeyin üzerinde oldugu ve bundan 
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kaynaklanabilecek olasi bir tuzluluk etkisinden kaçinmak için kullanim öncesinde 1 hacim 
materyale 2 hacim su olacak sekilde yikama yapilmistir.  
 Deneme gündüz ve gece sicakligi ortalamasi sirasiyla 28°C ve 20° olan ve oransal 
nemi % 60 ile % 70 arasinda degisen sera kosullarinda tesadüf parselleri deneme düzenine 
göre 5 paralelli olacak sekilde yürütülmüstür.  
 Çay atigi kompostu (ÇAK) ve atik mantar kompostu (AMK) ve peat 6.35 mm’lik 
elekten elendikten sonra hacim esasina göre asagida belirtilen oranlarda perlit ile 
karistirilarak 1 litrelik siyah plastik saksilara doldurulmustur.  
 

Ortam Bilesenleri Ortam Kodu 
ÇAK AMK Peat Perlit  

1 
2 
3 
4 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
1 
2 
3 
4 

3 
2 
1 
0 
3 
2 
1 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
M6 
M7 
M8 

 
Arastirmada deneme bitkisi olarak kullanilan kroton bitkileri, eylül ayinda anaç 

bitkiden 12 cm boyunda alinan çeliklerin indol bütirik asit çözeltisine (250 ppm) 
batirildiktan sonra perlit ortaminda köklendirilmesiyle elde edilmistir. Bitkilere deneme 
süresi boyunca haftada iki kez Sononveld (1992) tarafindan saksida yetistirilen süs bitkileri 
için önerilmis besin çözeltisi verilmis ve deneme yaklasik 10 ay sürdürülmüstür.  

Bitkilerin çogunlugu satis kalitesine ulastiginda denemeye son verilmis ve genel 
görünüm, yaprak alani, yaprak sayisi, bitki boyu gibi süs bitkilerine iliskin kalite ölçütleri 
belirlenmistir (Kütük ve ark. 1998). Bu ölçütlerden yaprak alani planimetreyle, bitki boyu 
ise cetvelle ölçülerek saptanmistir. Bitkiler hasat edildikten sonra yas agirliklari 
belirlenmis, mineral analizler için olgun yapraklardan örnekleme yapilmis ve yesil aksamin 
tümü (gövde+yaprak) 65-70 °C’de kurutulduktan sonra kuru agirliklar saptanmistir.  
 Çay atigi kompostu ve atik mantar kompostundan hazirlanan yetistirme 
ortamlarinin hacim agirligi (HA), havalanma kapasitesi (HK), kolay alinabilir su kapsami 
(KAS), suyu tamponlama kapasitesi (STK) De Boodt ve ark. (1973); reaksiyon (pH) ve 
elektriksel iletkenlik (EC) Kirven (1986); organik madde DIN 11542 (1978); suda 
çözünebilir NO3

-, NH4 P, K, Ca ve Mg Kirven (1986) tarafindan bildirilen esaslar 
dogrultusunda sature ortam ekstraktinda saptanmistir. Bitkide toplam N, P, K, Ca ve Mg 
Kacar (1972)’a göre belirlenmistir. Deneme sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel 
degerlendirilmeleri MINITAB ve MSTAT paket programlariyla yapilmistir. 
 
Bulgular ve Tartisma 
 
 Denemede kullanilan yetistirme ortamlarinin bazi fiziksel ve kimyasal özellikleri 
Çizelge 1 ve 2’de verilmistir. Çizelgelerden anlasildigina göre; ortamlarin hacim agirliklari 
genelde düsüktür. Hacim agirligi degerlerinin peat oraninin düsük oldugu karisimlarda daha 
fazla oldugu görülmektedir. Mineralizasyona bagli olarak birim hacimdeki tanecik çapi 
küçüldügünden hacim agirligi artmaktadir. Bu yüzden karisim içinde belli oranda 
mineralize  olmus  daha  fazla  miktarda çay atigi kompostu ve atik mantar kompostu içeren  
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Çizelge 1. Yetistirme ortamlarinin bazi fiziksel özellikleri  
Table 1. Some physical properties of growth media 

Yetistirme ortami 
Growth medium 

Hacim ag., 
g/cm³ 

Dry bulk den. 

HK,  
% 

AC 

KAS, 
% 

EAW 

STK, 
% 

WBC 

pH 
 

pH 

EC, 
dS/m 
EC 

O.M. 
% 

O.M 
(1 ÇAK+3 Peat+1 Perlit) 

M1 
(1 TWC+3 Peat+1 Perlite) 0.26 16.15 34.39 5.46 7.34 1.54 42.34 
(2 ÇAK+2 Peat+1 Perlit) 

M2 
(2 TWC+2 Peat+1 Perlite) 0.28 22.40 32.00 5.65 7.28 1.30 44.51 
(3 ÇAK+1 Peat+1 Perlit) 

M3 
(3 TWC+1 Peat+1 Perlite) 0.30 26.83 29.48 6.01 7.16 1.38 49.57 

(4 ÇAK+ 1 Perlit) 
M4 

(4 TWC+1 Perlite) 0.32 18.37 25.10 4.98 7.35 1.70 40.66 
(1 AMK+3 Peat+1 Perlit) 

M5  
(1 SMC+3 Peat+1 Perlite) 0.27 14.56 28.68 4.05 7.27 1.24 43.79 
(2 AMK+2 Peat+1 Perlit) 

M6 
(2 SMC+2 Peat+1 Perlite) 0.26 20.11 33.41 5.78 7.31 1.72 48.96 
(3 AMK+1 Peat+1 Perlit) 

M7 
(3 SMC+1 Peat+1 Perlite) 0.33 17.15 26.96 5.95 7.65 1.88 46.59 

(4 AMK+1 Perlit)  
M8 

(4 SMC+1 Perlite) 0.32 16.07 24.11 3.49 7.98 2.06 50.37 

 
Çizelge 2. Yetistirme ortamlarinin bazi kimyasal özellikleri 
Table 2. Some chemical properties of growth media 

Yetistirme Top.N, NO3-N, NH4-N, Suda çözünebilir, ppm 
ortami % ppm ppm P K Ca Mg 

Growth medium Tot.N NO3-N NH4-N Water soluble, ppm 
(1 ÇAK+3 Peat+1 Perlit) 

M1 
(1 TWC+3 Peat+1 Perlite) 

1.56 84 21 3.40 80 140 58 

(2 ÇAK+2 Peat+1 Perlit) 
M2 

(2 TWC+2 Peat+1 Perlite) 
1.62 150 10 5.51 115 227 74 

(3 ÇAK+1 Peat+1 Perlit) 
M3 

(3 TWC+1 Peat+1 Perlite) 
1.74 138 17 9.20 255 450 70 

(4 ÇAK+ 1 Perlit) 
M4 

(4 TWC+1 Perlite) 
2.34 141 30 9.01 266 505 63 

(1 AMK+3 Peat+1 Perlit) 
M5  

(1 SMC+3 Peat+1 Perlite) 
1.46 90 25 4.05 135 390 99 

(2 AMK+2 Peat+1 Perlit) 
M6 

(2 SMC+2 Peat+1 Perlite) 
1.46 121 37 8.33 142 476 128 

(3 AMK+1 Peat+1 P erlit) 
M7 

(3 SMC+1 Peat+1 Perlite) 
1.37 147 64 5.40 131 580 140 

(4 AMK+1 Perlit)  
M8 

(4 SMC+1 Perlite) 
1.54 158 75 6.12 135 645 155 
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ortamlarda hacim agirligi degerlerinin biraz daha yüksek bulunmasi normaldir. Benzer 
sonuçlar Kütük ve ark. (1995) ve Birben ve ark. (1999) tarafindan yapilan çalismalarda da 
saptanmistir. Yetistirme ortamlarinda havalanma kapasitesi, kolay alinabilir su kapsami ve 
suyu tamponlama kapasitesi en önemli fiziksel özellikler olarak kabul edilmektedir. Bitkiler 
için optimum gelis me kosullarinin saglanabilmesi için ortamin % 20-25 havalanma 
kapasitesine % 20-30 kolay alinabilir su kapsamina ve % 5-7 düzeyinde su tamponlama 
kapasitesine sahip olmasi gerektigi bildirilmektedir  (De Boodt ve Verdonck 1972).  Bu  
veriler göz önüne alindiginda M2, M3 ve M6 karisimlarinin en iyi ortamlar oldugu 
anlasilmaktadir. Ortamlarin kolay alinabilir su kapsami yönünden sorunlari bulunmamasina 
karsin, M4, M5 ve M8 karisimlarinda su tamponlama kapasitesi arzu edilen düzeyin 
altindadir. Su tamponlama kapasitesi korumali tarimin yapildigi özellikle seralarda olusan 
ani sicaklik degisimlerinde ortamin tampon etkisinin bir ölçüsü olarak kabul edilmektedir. 
Söz konusu bu degerin düsük olmasi daha sik sulama ihtiyacinin bir göstergesi olarak 
algilanmaktadir. Kütük ve ark. (1995) tarafindan yapilan arastirmada ham, kompost edilmis 
ve zenginlestirilerek kompost edilmis çay atiklarinin degisik fraksiyonlarinin su 
tamponlama kapasitelerinin % 0.80 ile % 7.80 arasinda degistigi belirlenmistir. Atik mantar 
kompostu üzerinde çalisan Birben ve ark. (1999)’nin yaptigi çalismada ise söz konusu 
degerlerin genelde düsük oldugu ve % 2.22 ile 3.14 arasinda degistigi saptanmistir.  
 Kirven (1986), yetistirme ortamlarinda pH’nin 6.0-7.0, EC (elektriksel iletkenlik) 
degerlerinin ise 2-4 dS/m arasinda olmasi gerektigini bildirmektedir. Bu bilgiler dogrultusunda M7 
ve M8 karisimlarinda pH’nin yüksek oldugu, diger karisimlarda ise pH’nin 7.0 civarinda olmasi 
nedeniyle önemli bir sorunun olusmayacagi düsünülmektedir (Çizelge 1). Atik mantar 
kompostunda tuzluluk ve yüksek amonyum azotu bazen önemli bir sorun olarak ortaya 
çikabilmektedir. Bu çalismada atik mantar kompostunda yikama yapilmasina ragmen, tuz ve 
amonyum içeriginin atik mantar kompostu oraninin yüksek oldugu karisimlarda digerlerine göre 
hala yüksek bulunmus olmasi, konuya oldukça dikkat edilmesi gerektigini açikça göstermektedir. 
Birben ve ark. (1999) atik mantar kompostu, peat ve perlitten hazirlanan 7 degisik yetistirme 
ortaminin pH’sinin 6.32-8.03 arasinda, EC’sinin de 0.87-2.40 dS/m arasinda degistigini saptamis, 
üçü disinda ortamlarin pH ve EC yönünden önemli bir sorunu olmadigini bildirmistir.  
 Ortamlarin baslangiçta belirlenen toplam azot kapsami % 1.37 ile % 2.34 arasinda 
degismistir (Çizelge 2). Bununla birlikte yetisme ortaminin besin maddesi durumunun ortaya 
konulmasi açisindan suda çözünebilir besin maddesi miktarlarinin dikkate alinmasinin daha 
gerçekçi olacagi bildirilmektedir (Kirven 1986). Sature ortam ekstraktini esas alarak bu konuda 
çalisan yurt disindaki üniversitelerin önerdikleri optimum düzeyler Çizelge 3’de verilmistir. Bu 
veriler temel alindiginda NO3-N’u bakimindan ortamlarin genel olarak çizelgede belirtilen 
düzeylere yakin oldugu görülmektedir. NH4-N için bu kuruluslarin belirledigi bir düzey 
bulunmamaktadir. Ancak kök bölgesindeki yüksek amonyumun toksik etki yapma olasiligi 
oldukça yüksektir. Sonnoveld (1992) süs bitkileri için önerdigi besin çözeltisi içinde nitrat 
azotunun yaklasik % 10’u oraninda bir amonyum azotunun bulunmasi gerektigine isaret 
etmektedir. Bu bilgi dikkate alindiginda M6,  M7 ve M8 ortamlarinda belirlenen amonyum 
degerlerinin bitki gelisimi üzerine olumsuz etki yapmasi söz konusu olabilir. NO3-N’u ve NH4-N’u 
degerleri Kütük ve ark. (1995)’nin yaptigi çalismada bitki yetisme ortaminda kullanilmasi önerilen 
ham, kompost edilmis ve zenginlestirilerek kompost edilmis çay atiklarinda sirasiyla 72.51 ppm ve 
112.27 ppm, 132.90 ppm ve 73.92 ppm, 18.97 ppm ve 17.78 ppm olarak bulunmustur. Birben ve 
ark. (1999) atik mantar kompostundan hazirlanan ortamlarda NO3-N’u degerlerinin 124 ppm ile 
193 ppm arasinda, NH4-N degerlerinin ise 20 ppm ile 62 ppm arasinda degistigini bildirmislerdir. 
Yetistirme ortamlarinin suda çözünebilir P kapsamlari incelendiginde; M1 ve M5 karisimlarindaki 
fosfor degerleri biraz düsük olmakla birlikte, genel olarak Çizelge 3’de belirtilen optimum sinirlara 
yakin  oldugu  görülmektedir.  Diger  taraftan suda   çözünebilir  K  miktarinin M1 ortami disindaki  
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Çizelge 3. Sature ortam ekstraktinda bazi besin maddeleri için önerilen optimum düzeyler 
Table 3. Optimum levels suggesting for some plant nutrients in saturated medium extracts 

Üniversite 

University 

NO3-N, ppm P, ppm K, ppm Ca, ppm Mg, ppm 

Michigan State 

Ohio State 

Georgia  

100-199 

100-175 

80-139 

6-10 

8-14 

3-13 

150-249 

175-225 

110-179 

>200 

250-350 

140-219 

>70 

80-125 

60-99 

 
 
diger ortamlarda arzu edilen sinirlar arasinda oldugu  anlasilmaktadir. Benzer sekilde yetisme 
ortamlarinin Ca ve Mg düzeyleri de genel olarak yine Çizelge 3’de belirtilen optimum sinirlara 
yakin veya bu sinirlar içinde bulunmaktadir. 
  Çay atigi kompostu ve atik mantar kompostundan hazirlanan yetistirme 
ortamlarinin kroton bitkisinin kalite özellikleri ve gelisimi üzerine etkilerine iliskin 
degerlendirmeler Çizelge 3’te verilmistir. Önemli bir süs bitkisi kriterleri olan genel 
görünüm puani yönünden M3 ortami en yüksek degeri sergilemistir (Resim 1 ve 2). 
Benzer sekilde yaprak alani en fazla M3 ortaminda yetistirilen bitkilerde belirlenmis, 
bunu M2, M7 ve M4 ortamlari izlemistir. Kütük ve ark. (1998) tarafindan yapilan 
çalismada, degisik organik materyallerden (peat, çam ibresi, ahir gübresi, atik mantar 
kompostu, çay atigi kompostu) hazirlanan 5 farkli ortamda yetistirilen kroton bitkisinin 
genel görünüm puanlarinin 4.75-7.00 arasinda, yaprak alani degerlerinin ise 505.0-1451.8 
cm² arasinda degistigi belirlenmistir. Arastiricilar gerek görünüm puani, gerekse yaprak 
alani yönünden en iyi sonucun çay atigi kompostu ve peat’ten hazirlanmis yetistirme 
ortaminda elde edildigini bildirmislerdir.  
 Ortamlar içinde en fazla yaprak sayisi yine M3 ortaminda belirlenmis, bunu 
sirasiyla M7, M4, M2 M8, M5, M6 ve M1 ortamlari izlemistir (Çizelge 4). Bitki boyuna 
iliskin veriler arasinda istatistiksel yönden önemli bir farklilik saptanmamistir. Gelisim 
parametrelerinden olan bitki yas ve kuru agirliklari uygulamalardan önemli düzeyde 
etkilenmistir. Bitkinin yas ve kuru agirligi en yüksek M3 ortaminda, en düsük M5 
ortaminda belirlenmistir. Birben ve ark. (1999) begonya bitkisinde yaprak  sayisinin en 
fazla atik mantar kompostu ve peat’ten, en az ise atik mantar kompostundan hazirlanan 
yetistirme ortaminda belirlendigini, ancak belirlenen farkliliklarin istatistiksel yönden 
önemli olmadigini ifade etmislerdir. Benzer sekilde bitkinin yas ve kuru agirliklari 
arasinda da önemli bir farklilik bulunmamistir. Atik mantar kompostu ile çalisan Henry 
(1979) bitki yas ve kuru agirliginin söz konusu materyalden hazirlanan ortamda daha 
yüksek bulundugunu bildirmistir. Kütük ve ark. (1998) kroton bitkisinde belirledikleri 
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yas ve kuru agirlik degerlerinin önemli derecede farkli olmasini, ortamlarin degisik 
fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olmasiyla açiklamislardir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 1. Çay atigi kompostundan hazirlanan degisik yetistirme ortamlarinda kroton 

bitkisinin gelisimi ve genel görünüm performansi 
Picture 1. Growth and general appearance performance of croton plant in media preparing 

from tea waste compost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2. Atik mantar kompostundan hazirlanan degisik yetistirme ortamlarinda kroton 

bitkisinin gelisimi ve genel görünüm performansi 
Picture 2. Growth and general appearance performance of coroton plant in different media 

preparing from spent mushroom compost 
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Çizelge 4. Kroton bitkisinin kalite özellikleri ile yas ve kuru agirligi üzerine çay atigi 
kompostu ve atik mantar kompostunda hazirlanan yetistire ortamlarinin etkisi 

Table 4. Effect of growth media preparing from tea waste compost and spent mushroom 
compost on quality parameters, fresh and dry weights of croton plant 

Yetistirme ortami 
Growth medium 

 

Genel 
görünüm 

puani 
General 

appearance 
score 

Yaprak 
alani,  
cm² 

Leaf area, 
cm² 

Yaprak 
sayisi, 

adet/saksi 
Leaf 

number, 
number/pot 

Bitki  
boyu,  
cm 

Plant 
height, cm 

Yas agirlik, 
g/saksi 
Fresh 

weight, 
g/pot 

Kuru 
agirlik, 
g/saksi 

Dry weight, 
g/pot 

(1 ÇAK+3 Peat+1 Perlit) 
M1 

(1 TWC+3 Peat+1 Perlite) 
8.20 AB 1880.9 B 29.00 B 35.16   88.92 B 13.37 B 

(2 ÇAK+2 Peat+1 Perlit) 
M2 

(2 TWC+2 Peat+1 Perlite) 
8.80 A 2463.7 AB 35.00 AB 39.80 113.91 AB 17.59 AB 

(3 ÇAK+1 Peat+1 Perlit) 
M3 

(3 TWC+1 Peat+1 Perlite) 
9.00 A 2999.7 A 42.60 A 43.44 133.00 A 24.30 A 

(4 ÇAK+ 1 Perlit) 
M4 

(4 TWC+1 Perlite) 
8.40 A 2299.9 AB 36.00 AB 34.82 111.32 AB 19.75 AB 

(1 AMK+3 Peat+1 Perlit) 
M5  

(1 SMC+3 Peat+1 Perlite) 
6.80 B 1788.2 B 30.60 B 35.36   83.53 B 13.12 B 

(2 AMK+2 Peat+1 Perlit) 
M6 

(2 SMC+2 Peat+1 Perlite) 
7.80 AB 1970.8 B 30.40 B 38.94   94.79 B 14.28 B 

(3 AMK+1 Peat+1 Perlit) 
M7 

(3 SMC+1 Peat+1 Perlite) 
8.40 A 2347.9 AB 36.80 AB 38.32 113.57 AB 17.68 AB 

(4 AMK+1 Perlit)  
M8 

(4 SMC+1 Perlite) 
8.40 A 1994.4 B 32.20 B 36.16   91.85 B 14.58 B 

Önemlilik düzeyi 
Significance  ** ** * 

ö.d 
n.s * ** 

** P<0.01 
  * P<0.05 
ö.d. önemli degil 
n.s. non-significant 
 

Bitkilerin mineral madde içerikleri Çizelge 5’te verilmistir. Çizelgenin 
incelenmesinden; çay atigi kompostundan hazirlanan ortamlarda yetistirilen bitkilerin azot, 
fosfor ve potasyum içeriklerinin genel olarak atik mantar kompostundan hazirlanan 
ortamlardakine oranla daha yüksek oldugu anlasilmaktadir. Buna karsin kalsiyum içeriginin 
atik mantar kompostundan hazirlanan ortamlarda yetistirilen bitkilerde daha yüksek oldugu, 
magnezyum içeriginin ise M2,  M4 ve M6 ortamlarinda yetistirilen bitkiler hariç genelde 
birbirine yakin degerler sergiledigi görülmektedir. Bitkilere gelisme dönemi boyunca ayni 
besin çözeltisi uygulandigindan normalde mineral madde içeriklerinin birbirine yakin 
olmasi gerekmektedir. Ancak ortamlarin gerek fiziksel gerekse kimyasal özelliklerinin 
ayrimli olmasi (Çizelge 1 ve 2) bu farkliliklari yaratmis olabilir. Bunun yanisira alinim 
yönünden N, P, K, Ca ve Mg arasinda meydana gelen antagonistik ve sinergistik 
etkilesimler de bitkilerin mineral madde içeriklerinin farkli olmasina yol açabilir. Kütük ve 
ark. (1998) degisik ortamlarda yetistirilen kroton bitkilerinin mineral madde içerikleri 
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arasindaki farkliliklarin ortamlarin özellikle fiziksel ve kimyasal özelliklerinden 
kaynaklandigini bildirmislerdir. Arastiricilar düsük havalanma kapasitesi, yüksek pH ve 
ortaya çikmasi muhtemel bazi toksik organik bilesiklerin bitki gelisimini ve mineral madde 
alimini etkileyebilecegini ifade etmislerdir. Poole ve ark. (1981) saksida yetistirilen süs 
bitkileri için optimum N, P, K, Ca ve Mg degerlerini sirasiyla % 1.5-4.5, % 0.15-0.30, % 
1.5-5.0, % 0.6-1.5 ve % 0.35-0.80 olarak bildirmistir. Bu degerler gözönüne alindiginda 
degisik ortamlarda yetistirilen bitkilerin mineral madde içeriklerinde farkliliklar olmakla 
birlikte degerlerin arzu edilen sinir degerler arasinda oldugu ve bu nedenle beslenmeleri 
yönünden herhangi bir sorunlari olmadigi anlasilmaktadir.  
 Kroton bitkisi estetik formu ve özelikle de yaprak güzelligi için yetistirilen bir süs 
bitkisi oldugu için, yetistirme ortamlarinin performanslarinin yani kullanilabilirliklerinin 
degerlendirilmesinde mineral madde içeriklerinden daha ziyade genel süs bitiksi kalite 
özellikleri yönünden karsilastirilmasi daha gerçekçi olacaktir. Bu açidan bir  degerlendirilme 
yapildiginda; 3 ÇAK+1 Peat+1 Perlit’ten olusan M3 ortami ile 3 AMK+1 Peat+1 Perlit’ten 
olusan M7 ortaminin kroton bitkisi yetistiriciliginde rahatlikla kullanilabilecegi söylenebilir. 
Bunun yanisira 2 ÇAK+2 Peat+1 Perlit ve 4 AMK+ 1 Perlit karisimlarinin da bu süs bitkisinin 
yetistirilmesinde kullanilmasi bir alternatif olarak düsünülebilir.   
 
Çizelge 5. Kroton bitkisinin mineral madde kapsami üzerine çay atigi kompostu ve atik 

mantar kompostundan hazirlanan yetistirme ortamlarinin etkisi 
Table 5. Effect of growth media preparing from tea waste compost and spent mushoom 

compost on mineral content of croton plant 
Yetistirme ortami 
Growth medium 

N, % P, % K, % Ca, % Mg, % 

(1 ÇAK+3 Peat+1 Perlit) 
M1 

(1 TWC+3 Peat+1 Perlite) 

2.29 A 0.41 AB  4.48 A 1.65 D 0.85 AB 

(2 ÇAK+2 Peat+1 Perlit) 
M2 

(2 TWC+2 Peat+1 Perlite) 

2.47 A 0.45 A 4.12 A 1.68 D 1.01 A 

(3 ÇAK+1 Peat+1 Perlit) 
M3 

(3 TWC+1 Peat+1 Perlite) 

2.08 AB 0.45 A 4.10 A 1.81 D 0.85 AB 

(4 ÇAK+ 1 Perlit) 
M4 

(4 TWC+1 Perlite) 

2.44 A 0.41 AB 4.46 A 1.89 CD 0.93 A 

(1 AMK+3 Peat+1 Perlit) 
M5  

(1 SMC+3 Peat+1 Perlite) 

1.93 AB 0.28 B 2.96 B 2.20 BC 0.74 B 

(2 AMK+2 Peat+1 Perlit) 
M6 

(2 SMC+2 Peat+1 Perlite) 

2.06 AB 0.29 B 3.06 B 2.43 AB 0.99 A 

(3 AMK+1 Peat+1 Perlit) 
M7 

(3 SMC+1 Peat+1 Perlite) 

1.65 B 0.36 AB 2.94 B 2.60 A 0.83 AB 

(4 AMK+1 Perlit)  
M8 

(4 SMC+1 Perlite) 

2.08 AB 0.39 AB 4.10 A 2.56 A 0.84 AB 
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Usage of  Tea Waste Compost and Spent Mushroom Compost as 
Growth Medium  Component in Ornamental Plant Growing  

 
Summary 
 
 Tea waste compost (TWC) and spent mushroom compost (SMC) were used as 
growth medium component in this study conducted in greenhouse conditions. In the 
research, eight different mixtures were prepared from tea waste compost, spent mushroom 
compost, peat and perlite. Performance of mixtures was tested by growing croton 
(Codiaeum variegatum) plant.  
 In the experiment, some physical and chemical properties of media and quality 
parameters of croton (such as color, brillance, general appearance, leaf area and number, 
plant height, weight etc.) were determined. Some mineral nutrient element contents of the 
test plant were also analysed as a criteria for the nutritional status. Easily available 
water (EAW) content and water buffering capacity (WBC) of mixtures were sufficient in 
growing media. The aeration capacity (AC) of the mixtures, however, were found low in 
general. At the beginning, nutrient contents of the media in saturated medium extract have 
shown variation depending on properties of the mixtures.  
 Plant quality parameters and growth have found significantly different in growing 
media. When we take note of general appearance of plants, it was obtained that the best 
results were in M3. The highest plant height was measured M3 and the lowest one was M1. 
 As total fresh and dry weight of croton plant take into consideration, order of 
media were as follow: M3>M2>M7>M4>M6>M8>M1>M5. At the end of experiment, it was 
determined that significantly differences were obtained in mineral content of plant. Generally, 
total nitrogen, phosphorus and potassium contents of croton plant were found higher in media 
preparing from tea waste compost. In contrast, calcium contents were determined higher in 
mixtures of spent mushroom compost. The highest magnesium content was measured in M2. 
Finally, all plants grown in various media have reached differently saleable quality levels. 
 
Key Words: Organic wastes, tea waste compost, spent mushroom compost, growing medium, 

ornamentals, croton (Codiaeum variegatum) plant 
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