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ÖZET
Bu çalışmada ticari öneme sahip bir su bitkisi olan Vallisneria spiralis’ in yetiştiricilik
yoluyla kontrollü üretimi amaçlanmıştır. Farklı gübreleri değerlendirme potansiyelini
belirlemek için yarı gölgeli ve gölgelendirmenin yapılmadığı laboratuvar koşullarında,
yaş biyomas ve birey sayısı artışlarına bağlı spesifik büyüme hızları ve boy gelişim
kompozisyonları araştırılmıştır. Çalışma sonuçları göstermiştir ki inek, koyun, tavuk,
ticari gübre ve TSP gibi çeşitli gübrelerle zenginleştirilmiş yetiştiricilik ortamı V. spiralis
tarafından etkin bir şekilde kullanılarak hiçbir nutrient ilavesi yapılmayan kontrol
grubuyla karşılaştırıldığında yaş ağırlık ve birey sayısında biyomas artışına neden
olmuştur. Yarı gölgede yetiştirilen V. spiralis, yaş biyomas ve birey sayısı sırasıyla
%1,52±0,03 gr.gün-1 ve %1,80±0,05 birey.gün-1 olduğu bulunmuştur. V. spiralis’lerin
ortalama boy uzunluğu en yüksek koyun gübresi grubunda 83,56±26,14 cm olarak tespit
edilmiştir. Gölgelendirme yapılmadan yetiştirilen V. spiralis yaş biyomas artış miktarının
ve ortalama birey sayısı artışının en yüksek yine inek gübresi ilave edilen grupta sırasıyla
%2,73±0,07 gr.gün-1 ve %2,52±0,6 birey.gün-1 olduğu bulunmuştur. V. spiralis’lerin
ortalama uzunluğu en yüksek yine inek gübresi grubunda 92,74±27,93 cm olarak
saptanmıştır.
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ABSTRACT
In this study it was aimed to produce a commercial aquatic plant Vallisneria spiralis in a
controlled- aquaculture system. In order to determine the potential of the plant to utilize
different nutrient resources relative growth rate depends on biomass yield and individual
plant number and length composition of V. spiralis cultivated in semi-shadow and nonshadow conditions were determined. Results of the present work showed that V. spiralis
utilized different nutrient resources effectively such as cow, lamb, chicken and
commercial fertilizer TSP in cultivation conditions and increased its weight and
individual number compare to the control group where nutrient addition is not applied. In
semi-shadow condition V. spiralis fresh biomass yield and plant number increase were
the highest in cow group and found to be 1.52%±0.03 g.day-1 and 1.80%±0.05
individual.day-1 respectively. The mean length of V. spiralis was found to be the highest
(83.56±26.14 cm) in lamb fertilizer group. In non-shadow conditions V. spiralis fresh
biomass yield and plant number increase were the highest in cow group and found to be
2.73%±0.07 g.day-1 and 2.52%±0.6 individual.day-1 respectively. The mean length of V.
spiralis was found to be the highest (92.74±27.93 cm) in cow fertilizer group as well.
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Giriş
Su bitkileri iç suların temel üreticileri olan en önemli
canlı kaynaklarıdır. Sucul alanların ekolojik dengesinin
korunmasında oldukça önemli paya sahiptirler. İçinde
bulundukları ortamın fizikokimyasal parametrelerinin
(oksijen, pH, amonyak, nitrit ve nitrat vb.)
düzenlenmesini sağladıkları gibi diğer canlılar için
barınak, üreme alanı ve doğrudan ya da dolaylı besin
kaynağı oluştururlar (Kop ve ark., 2016; Mutlu ve ark.,
2014; Güner 1985; Cirik ve ark., 2001). Adrien ve David
(2005) çalışmalarında su kuşlarının sadece gıda amaçlı
değil sığınma amaçlı da kullandıklarını ayrıca direkt
olarak insan gıdası olarak değerlendirilebilir olduklarını
ifade etmişlerdir. İnsan gıdası olarak V. spiralis’in
tüketimi ile ilgili çalışmalar farklı araştırmacılar
tarafından rapor edilmiştir (Tanaka, 1976; Tanaka ve Ke
2007).
Bununla
birlikte
akvaryumlarda,
peyzaj
uygulamalarında, gıda sektöründe, eczacılıkta, tıpta ve
biyolojik arıtım gibi birçok alanda yaygın olarak
kullanılmaktadırlar
(Duke
ve
Ayensu,
1985;
Romanowski, 2007). Dekoratif güzellikleri ile gerek balık
akvaryumlarında gerekse bitki akvaryumlarında yaşayan
canlıların doğal ortamlarını oluşturmak açısından bu
yapay ekosistemin en önemli öğelerinden biri su
bitkileridir. Su kalitesi kontrolü için son derece büyük
önem taşımaktadır. Gautam ve Anjana’nın 2004’ te iki
tropikal gölde yapmış oldukları çalışmada bölgede yoğun
olarak bulunan V.spiralis’in ortamında düşük klorofil a
konsantrasyonunun gözlendiğini, algal patlamaların hiç
yaşanmadığını ve suyun berraklığını sürdürdüğünü
bildirmişlerdir. V. spiralis sudaki çürümüş ve çeşitli
nedenlerle oluşmuş atıkları besin olarak kullanarak atık
materyalden organik madde oluştururlar, biyolojik filtre
özelliklerinden
yararlanılarak
atık
suların
temizlenmesinde kullanılırlar (Vymazal ve Kröpfelová,
2008; Rai ve Tripathi, 2009).
Ülkemizde ise su bitkileri genellikle dekoratif ve
görsel amaçlar için ithal edilmektedir. Aynı zamanda bazı
üreticiler
küçük
çaplı
yetiştiriciliğini
yaparak
kullanmaktadırlar. Türkiye sularında bulunan su
bitkilerinin üretimi konusu farklı araştırmacılar tarafından
çalışılmıştır (Conk, 1992; Kocaman, 2000; Akçalı, 2000;
Öztürk, 2004). Bu bitkilerin büyük çoğunluğu akvaryum
bitkisi olarak değerlendirilmektedir. Ülkemiz sulak
alanlarında dağılım gösteren V. spiralis akvaryum bitkisi
olarak kullanılan ekonomik öneme sahip ve İzmir ilinde
en çok pazarlanan su bitkisidir (Özhatay ve ark., 2005.
Hekimoğlu ve ark., 2005). Ticari amaçla üretimi oldukça
yaygın olan V. spiralis akvaryumlar için vazgeçilmez su
bitkilerinden birisidir (Tekogul ve ark., 2010).
Hydrocharitaceae familyasına ait olan bu tür sulak
alanlarda, göllerde ve nehirlerde dağılım gösteren, su
içerisinde yetişen kapalı tohumlu bir tatlı su bitkisidir ve
daha çok ılıman ve sıcak iklimleri sevmekle beraber
soğuk bölgelerde de bulunmaktadır (Les ve ark., 2008).
Birçok sulak alanda V. spiralis kaydedilmiş ve genel
olarak göl kenarlarında 1m’ye kadar derinlikteki
oksijence fakir sularda yaşadıkları bildirilmiştir (Seçmen
ve Leblebici, 1997).
Üremeleri hem sporla hem de vejetatif yolla
olmaktadır. Genellikle ana bitkiden rizomların yan sürgün

vermesiyle yavru bitkinin oluşması ile gerçekleşmesi
olarak bilinen vejetatif yolla ürerler (Rataj ve Horeman,
1977; Atay, 1984; Cox, 1988; Cox ve ark., 1992).
Vallisneria spiralis taşlı çakıllı ortamları çok sevmez,
kumlu ve killi sedimentte sürgün verirler (Xie ve ark.,
2007). Bir vejatatif periyot sırasında 2 bitki 30 tane genç
bitki oluştururken aynı zaman içerisinde 10.000 adet
tohum oluşturabilir (Cirik ve ark., 2001).
Bu çalışmada birçok sektör tarafından uygulama alanı
bulunan su bitkilerinden V. spiralis’ in farklı gübreleri
değerlendirme
potansiyelini
belirlemek
amacıyla
laboratuvar koşullarında yaş biyomas ve birey sayısı
artışlarına bağlı spesifik büyüme hızları ve boy gelişim
kompozisyonları araştırılmıştır.
Materyal ve Yöntem
V. spiralis Bitkisinin Temini
V. spiralis (Linneaus,1753) yetiştiricilik çalışmaları
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin Urla Ünitesinde
bulunan Su Bitkileri Laboratuvarında uygulanmıştır.
Denemeler için aynı laboratuvardaki stok bitkilerin
arttırılması ve elde edilen bireylerin 10-18 cm arasında ki
boya ulaşması için ön büyütme çalışmaları yapılmıştır.
Üretimin
büyük
çoğunluğu
vejatatif
olarak
gerçekleştirilmiştir (Resim 1).

Resim 1 Vallisneria spiralis genel görünüşü (özgün)
Yetiştiricilik Koşulları
Denemelerde su hacmi 100 lt olan 50x50x42 cm lik
cam akvaryumlar kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan
su sırasıyla 1-10 µm aktif karbon, UV ve yumuşatma
filtrelerinden geçirilmiş ve pH 7 olarak ayarlanmıştır.
Merkezi ısıtma kullanılarak ortam sıcaklığı 26±1°C de
sabit tutulmuştur.
Akvaryumlarda %60 yıkanmış dere kumu, %30 filtre
kumu ve %10 toprak karışımı dip materyali olarak
kullanılmıştır. Tabanda kullanılan kum ve toprak
karışımının yüksekliği ortalama 8 cm olarak ayarlamıştır.
V. spiralis’ler her bir akvaryum için ortalama 300 adet
olarak yerleştirilmiştir.
Akvaryumlarda havalandırma sağlanarak buharlaşan
su miktarı kadar taze su girişi haftalık olarak yapılmıştır.
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Sistemin
aydınlatılmasında
gün
ışığından
yararlanılmıştır. Yarı gölgeli yetiştiricilik çalışması
esnasında güneş ışığını %50 oranında azaltan gölgelik
kullanılmıştır. Denemelerin başlangıcında farklı gübreler
her bir akvaryum için 500’er gr. konulmuştur. Denemeler
süresince her akvaryuma iki haftada bir 50 gr gübre
ilavesi yapılmıştır. Denemeler 60 gün sürdürülmüş olup
çalışmalar 3 tekrarlı olacak şekilde gerçekleştirilmiştir

gölgelendirme yapılmadan V. spiralis yetiştiriciliği
sonuçları iki ortalama arasındaki farkın anlamlılık testi ile
analiz edilmiştir. P≤0,05 değerleri istatistiksel yönden
farklı olarak kabul edilmiştir. Denemelere ait tüm
verilerin değerlendirilmesinde SPSS paket programı
kullanılmıştır.

Kullanılan Gübreler
Denemelerde değişik besin ortamlarında yetiştiricilik
çalışmaları için değişik nutrient içeriklerine sahip dört
değişik gübre kaynağı ve bir kontrol grubu ile çalışılmıştır
(Tablo 1). İnek gübresi, koyun gübresi ve tavuk gübresi
olmak üzere üç tanesi doğal gübrelerden seçilmiş, diğeri
tarımda yaygın olarak kullanılan ve ticari gübre olarak
bilinen triple süper fosfat(TSP) dır. Kontrol grubuna
herhangi bir nutrient ilave edilmemiştir.

Farklı gübrelerle yarı gölgede yetiştirilen V. spiralis
yaş biyomas artış miktarının en yüksek inek gübresi ilave
edilen grupta %1,52±0,03 gr.gün-1 olduğu bulunmuştur.
Gölgelendirme yapılmadan yetiştirilen V. spiralis yaş
biyomas artış miktarının en yüksek inek gübresi ilave
edilen grupta %2,73±0,07 gr.gün-1 olduğu bulunmuştur.
Yarı gölgelendirmede en yüksek biyomas artış miktarını
sırasıyla koyun gübresi grubu %1,08±0,04 gr.gün-1 tavuk
gübresi grubu %0,90±0,57 gr.gün-1 ticari gübre grubu
%0,65±0,44 gr.gün-1 ve kontrol grubu %0,62±0,17
gr.gün-1 izlemiştir. Ortalama yaş biyomas artış
miktarlarının istatistiksel yönden birbirlerinden farklı
oldukları bulunmuştur (P≤0,05) (Tablo 2). Gölgelendirme
yapılmadan en yüksek biyomas artış miktarını sırasıyla
koyun gübresi grubu %2,51±0,14 gr.gün-1 tavuk gübresi
grubu %2,25±0,02 gr.gün-1 ticari gübre grubu
%1,96±0,56 gr.gün-1 ve kontrol grubu %1,17±0,02
gr.gün-1 izlemiştir. Ortalama yaş biyomas artış
miktarlarının istatistiksel yönden birbirlerinden farklı
oldukları kaydedilmiştir (P≤0,05)
Yarı gölgede yetiştirilen V. spiralis birey sayısı artış
miktarının en yüksek inek gübresi ilave edilen grupta
%1,80±0,05 birey.gün-1 olduğu bulunmuştur. Yarı
gölgelendirmede en yüksek biyomas artış miktarını
sırasıyla koyun gübresi grubu %0,6±0,02 birey.gün-1
tavuk gübresi grubu %0,6±0,02 birey.gün-1 ticari gübre
grubu %0,41±0,05 birey.gün-1 ve kontrol grubu
%0,22±0,01 birey.gün-1 izlemiştir. Ortalama birey sayısı
artış miktarları koyun gübresi ve tavuk gübresi kendi
aralarında istatistiksel yönden farklılık göstermemekle
beraber diğer gübreler ve kontrol grubuyla istatistiksel
farklılık kaydedilmiştir (P≤0,05) (Tablo 2).
Gölgelendirme yapılmadan yetiştirilen V. spiralis
gruplarında ortalama birey sayısı artışı en yüksek inek
gübresi ilave edilen grupta %2,52±0,6 birey.gün-1 olduğu
bulunmuştur. En yüksek birey sayısı artışını sırasıyla
koyun gübresi grubu %1,51±0,09 birey.gün-1 tavuk
gübresi grubu %1,38±0,07 birey.gün-1 ticari gübre grubu
%1,30±0,25 birey.gün-1 ve kontrol grubu %0,46±0,03
birey.gün-1 izlemiştir.
Ortalama birey sayısı artış miktarları koyun gübresi
tavuk gübresi ve ticari gübre kendi aralarında istatistiksel
yönden farklılık göstermemekle beraber diğer gübreler ve
kontrol grubuyla ortalama birey sayısı artış miktarlarının
istatistiksel yönden birbirlerinden farklı olduklarını
kaydedilmiştir (Tablo 2).
Yarı gölgede yetiştirilen V. spiralis’lerin ortalama
yaprak uzunluğu en yüksek koyun gübresi grubunda
83,56±26,14 cm olarak bulunmuştur. Koyun gübresini
sırasıyla inek gübresi grubu 83,02±24,63 cm, tavuk
gübresi grubu 68,56 ±29,53 cm, ticari gübre grubu
67,92±28,40 cm, kontrol grubu 46,90±22,00 cm olarak
izlemiştir. İnek gübresi ile koyun gübresi arasında tavuk
gübresi ile ticari gübre arasında istatistiksel yönden bir
farklılık bulunmazken (P>0,05) diğer gruplar arasında

Tablo 1 Denemede Kullanılan Gübre Çeşitleri ve Azot
(N), Fosfat (P) ve Potasyum (K) İçerikleri.
Kullanılan Gübreler
%N
%P
%K
Triple Süper Fosfat (TSP)
26
46
12
(Cirik ve Cirik 2005)
İnek Gübresi (Pennington et
11
5
11
al. 2009)
Koyun Gübresi (Demirtaş ve
2
0.10
0.18
diğ. 2005)
Tavuk Gübresi (Sırçalı Gübre)
5,03
3,4
2,3
V. spiralis Biyomas Tayini
Her bir gübre grubu için biyomas artışına ait veriler,
bitkilerin akvaryumdan hasat edilmesinden sonra kağıt
havlu yardımıyla üzerindeki suyun alınması ve elektronik
hassas terazide (Japon Shimatza) yaş ağırlıklarının
ölçülmesiyle elde edilmiştir. Bireylere ait boy artışları ve
birey sayısı artışları kaydedilmiştir. Elde edilen değerlere
göre yaş ağırlığa ve birey sayısına ait spesifik büyüme
oranları aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır.
SBO = (100 (LN (t2) – LN (t1)) ÷ Toplam gün sayısı
SBO :Spesifik Büyüme Oranı
t1
:Başlangıçtaki yaş ağırlığı veya birey sayısını
t2
:Son gündeki yaş ağırlığı veya birey sayısını
vermektedir (Cirik ve Gökpınar 1999).
Su Kalitesi
Akvaryumların su sıcaklıkları ± 01°C hassasiyetli
termometre yardımıyla ölçülmüştür. pH değerleri ise
Orion marka pH metre ile çözünmüş oksijen ise Oxi
315i/SET marka Oksijen metre ile ölçülmüştür.
İstatistiksel Analizler
Tüm veriler için ortalama±standart sapmalar
bulunmuş V. spiralis’in yaş biyomas (biyokütle) birey
sayısı artış miktarları farklı gübre grupları için
karşılaştırılmış ve bu veriler için normal dağılım için
Kolmogorov-Smirnow testi ile varyansın homojenliği
Levene testi ile test edildikten sonra Tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. Gruplar
arasındaki farklılık olması durumunda Duncan’ın Çoklu
Karşılaştırma Testi kullanılmıştır. Gölge altında ve
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anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (P≤0,05)
(Tablo 2).
Gölgelendirme
yapılmadan
yetiştirilen
V.
spiralis’lerin ortalama uzunluğu en yüksek inek gübresi
grubunda 92,74±27,93 cm olarak bulunmuştur. Ortalama
boy olarak sırasıyla en uzun koyun gübresi grubu
91,80±28,93 cm tavuk gübresi grubu 76,62±33,31 cm
ticari gübre grubu 74,12±30,88 cm kontrol grubu

54,38±26,55 cm bulunmuştur (Tablo 2). İnek gübresi ile
koyun gübresi arasında tavuk gübresi ile ticari gübre
arasında istatistiksel yönden bir farklılık bulunmazken
diğer gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit
edilmiştir (P≤0,05).
Deneme süresince pH 7,4 ile 7,9 arasında değişim
gösterirken oksijen değerlerindeki değişim 7,9 ile 9,2
arasında olmuştur.

Tablo 2 Farklı gübrelerle yarı gölgede yetiştirilen V. spiralis gruplarında minimum ve maksimum değerleriyle birlikte
ortalama yaş biyomas artışı miktarları (% gr.gün-1)
Yarı Gölgeleme
Gölgelendirme Yapılmadan
Gübre Grupları
OYBAM
BSOA
BUOD
OYBAM
BSOA
BUOD
İnek Gübresi
1,52±0,03a 1,80±0,05a
83,02±24,63a
2,73±0,07a 2,52±0,6a
92,74±27,93a
Koyun Gübresi
1,08±0,04b 0,6±0,02b
83,56±26,14a
2,51±0,14b 1,51±0,09b
91,80±28,93a
c
b
b
c
b
Tavuk Gübresi
0,90±0,57
0,6±0,02
68,56±29,53
2,25±0,02
1,38±0,07
76,62±33,31b
d
c
b
d
b
Ticari Gübre
0,65±0,44
0,41±0,05
67,92±28,40
1,96±0,56
1,30±0,25
74,12±30,88b
e
d
c
e
c
Gübresiz Kontrol 0,62±0,17
0,22±0,01
46,90±22,00
1,17±0,02
0,46±0,03
54,38±26,55c
OYBAM: Ortalama Yaş Biyomas artış miktarı (% gr.gün-1), BSOA: Birey sayısındaki Ortalama artış (% birey.gün-1), BUOD: Boy uzunluğu ortalama
değerleri (cm), Sütunlarda farklı harfler istatistiksel yönden birbirlerinden farklı olduklarını ifade etmektedir; P≤0,05)

Tartışma Sonuç ve Öneriler
V. spiralis’ in yetiştiği ortamdaki farklı besin içerikleri
morfolojik özellikleri açısından önemli farklılıklar
gösterir. Stolon (gövde) uzunluğu çapı ve yaprak
uzunluğu ve genişliği nutrient içeriği zengin olduğunda
artmıştır. Aynı şekilde sürgünlerin sayısı zengin nutrient
içeriğinde oldukça yüksektir. Nutrientçe zengin olan
ortamda sürgün biyokütlesi diğerinden daha yüksektir
(Wang ve Yu, 2007). Bütün yıl yapraklıdırlar ve
yaprakları yenilebilir. Yaprak kuru maddesinin 100 gr’da
%141 kül, 1154 mg Ca, 3205 mg P ve 141 mg Fe içerir
(Duke ve Ayensu 1985). Ayrıca % kuru madde için
ortalama sonuçlar total bitki için kül oranı 28,6 ham
protein 15,0 ve ham selüloz 18,3 olarak bulmuştur
(Gratch, 1968). Xie ve ark. (2007) Büyüme ve kök
gelişimi ile ilgili çalışmalarında farklı sedimentler
denemişler ve killi sedimentte biyomasın en iyi gelişmeyi
gösterdiğini, kumlu sedimentte ise kök gelişimi ve
sayısının en yüksek olduğunu bulmuşlardır.
Denemelerin sonucunda farklı gübrelerle yarı gölgede
ve gölgelendirme yapılmadan yetiştirilen V. spiralis yaş
biyomas artış miktarının en yüksek inek gübresi ilave
edilen grupta sırasıyla %1,52±0,03 gr.gün-1 ve
%2,73±0,07 gr.gün-1 olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde,
Akçalı (2000), farklı gübrelerle değişik akvaryum
bitkilerinin yetiştiriciliğini çalışmıştır. İnek gübresi olan
tankta total ağırlık artışının en fazla Echinodorus türünde
%23 olarak gözlemlemiş ve bunun nedenini inek
gübresinde azot oranının yüksek olmasına dayandırarak
açıklamıştır. Tavuk gübresi grubunda en yüksek biyomas
oranı %98 ile Hygrophila türünde bulmuştur.
Bu çalışmada, yarı gölgede yetiştirilen ve
gölgelendirme yapılmadan V. spiralis birey sayısı artış
miktarının her iki gruptada en yüksek inek gübresi ilave
edilen grupta sırasıyla %1,80±0,05 birey.gün-1 ve
%2,52±0,6 birey.gün-1 olduğu bulunmuştur. Yarı
gölgelendirmede en yüksek biyomas artış miktarını
sırasıyla koyun gübresi grubu %0,6±0,02 birey.gün-1
tavuk gübresi grubu %0,6±0,02 birey.gün-1 ticari gübre
grubu %0,41±0,05 birey.gün-1 ve kontrol grubu
%0,22±0,01 birey.gün-1 izlemiştir. Akçalı (2000) inek
gübresi ilave edilen Echinodorus türünde total birey sayısı

artışı %116 olarak bulmuştur. Bu grupta Ludwigia türü
%122 total birey sayısı artışı ile en yüksek orana sahip
bitki olarak değerlendirilmiştir.
Yarı gölgede yetiştirilen V. spiralis’lerin ortalama
uzunluğu en yüksek koyun gübresi grubunda 83,56±26,14
cm olarak bulunmuştur. Bunun yanında gölgelendirme
yapılmadan yetiştirilen V. spiralis’ lerin ortalama
uzunluğu en yüksek inek gübresi grubunda 92,74±27,93
cm olarak bulunmuştur. Yarı gölgelendirmede ortalama
boy olarak sırasıyla koyun gübresinden sonra en uzun
inek gübresi grubu 83,02±24,63 cm tavuk gübresi grubu
68,56±29,53 cm, ticari gübre grubu 67,92±28,40 cm,
kontrol grubu 46,90±22,00 cm olarak bulunmuştur.
İstatistik analiz sonuçları koyun gübresi ile inek gübresi
arasında (P>0,05) tavuk gübresi ile ticari gübre arasında
bir fark olmadığını (P>0,05) bulurken diğer gruplar
arasında anlamlı bir farklılık olduğunu tespit etmiştir.
Gölgelendirme yapılmadan ise ortalama boy olarak inek
gübresinden sonra sırasıyla en uzun koyun gübresi grubu
91,80±28,93 cm, tavuk gübresi grubu 76,62±33,31 cm,
ticari gübre grubu 74,12±30,88 cm, kontrol grubu
54,38±26,55 cm şeklinde bulunmuştur. İnek gübresi ile
koyun gübresi arasında(P>0,05) tavuk gübresi ile ticari
gübre arasında (P>0,05) istatistiksel yönden bir farklılık
bulunmazken diğer gruplar arasında (P≤0,05) anlamlı bir
farklılık olduğu tespit edilmiştir. Conk’un (1992)’de
yapmış olduğu çalışmaya göre, balık gübresi ile
yetiştirdiği farklı türlerdeki su bitkilerinin iki aylık süre
sonunda vermiş olduğu sonuçlar çalışmamızla benzerlik
göstermiştir. Araştırmacı, V.spiralis’in maksimum boyu
98 cm, minimum boyu 5 cm, ortalama total boyu 59,27
cm, ortalama ağırlığı 7,16 gr. bulmuştur. En yüksek
ortalama ağırlık V. gigantea’ da 7,44 gr, en yüksek
maksimum boy yine aynı türde 108 cm ve en yüksek
ortalama boyu 63,72 cm ile yine aynı türde bildirmiştir.
Balık havuzları atıklarından oluşan gübre ile beslenen V.
spiralis’ in gelişiminde olumlu farklılıklar bulunduğu
bildirilmiştir. (Conk, 1992).
Türkiye
sularında
içinde
ekonomik
değeri
bulunanların da olduğu 550 taxona ait su bitkisi türü tespit
edilmiş olmasına karşılık henüz türlere dayalı bir sanayi
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gelişmemiştir (Seçmen ve Leblebici, 1997). Zengin bitki
kaynakları özellikle ülkemizin zengin coğrafik ve ekolojik
konumundan ileri gelmektedir. Su bitkisi yetiştiriciliği
sayısız faydalar sağlar, evsel veya sanayi atıklarının
karıştığı sularda veya balık çiftlikleri etrafında yetişen su
bitkileri biyoenerji veya gübre endüstrisi tarafından
kullanılabilir (Saraçoğlu, 2008).
Daha önceki çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada
sera ortamında sabit sıcaklıkta ilk ve tam kontrollü
akvaryum bitkisi yetiştiricilik potansiyelini ortaya
çıkarmaktır. Bu çalışmanın bir öncü çalışma olması V.
spiralis’in yanı sıra yapılması planlanan diğer su bitkileri
üretim çalışmaları için de önem taşımaktadır. İlerideki
çalışmalarda diğer su bitki türlerinin suların arıtımında
kullanımları ve optimum verim için türlere ait
protokollerinin oluşturulması, sistem seçimi, balık-su
bitki yoğunluğunun ve suyu arıtma etkinliğinin
belirlenmesi elde edilen biyomasın başta hayvan yemi
bitki gübresi ve enerji alanı olmak üzere çeşitli sektörler
tarafından değerlendirilmesi gibi konular üzerinde yoğun
olarak çalışılması gerekmektedir. Bu çalışmalar ve
sonuçları birleştirildiğinde su bitkileri üzerine dayalı su
arıtım sistemlerinin çevreyle dost entegre balık
çiftliklerinin ve su bitkilerinin endüstrisinin gelişmesi
mümkün olacaktır.
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