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F1 hibrit gF1 hibrit güüccüü ve ve 
F1 hibrit F1 hibrit ççeeşşitlerin itlerin öözelliklerizellikleri
İİki veya daha fazla homojen yapki veya daha fazla homojen yapııda da 
materyalin (kendilenmimateryalin (kendilenmişş hat, hat, ççeeşşit, it, 
klon veya f1 melezlerin) klon veya f1 melezlerin) 
melezlenmesinden elde edilen melezlenmesinden elde edilen 
tohumluklartohumluklarıın n üüretimde retimde 
kullankullanıılmaslmasııyla elde edilen yla elde edilen ççeeşşitlere itlere 
F1 hibrit F1 hibrit ççeeşşit adit adıı verilir.verilir.



1940 y1940 yııllıında mnda mııssıır bitkisinde Shull adlr bitkisinde Shull adlıı araaraşşttıırrııccıı, , 
kendilenmikendilenmişş hatlarda bitki boyunun azaldhatlarda bitki boyunun azaldığıığınnıı, bu , bu 
hatlarhatlarıın melezlenmesi sonucunda ise normal boyun n melezlenmesi sonucunda ise normal boyun 
yeniden kazandyeniden kazandıırrııldldığıığınnıı belirlemibelirlemişştir. Bunun tir. Bunun 
ardardıından gndan güünnüümmüüzde domates, biber, patlzde domates, biber, patlııcan, can, 
hhııyar, kavun, kabak, karpuz, soyar, kavun, kabak, karpuz, soğğan, havuan, havuçç, lahana, , lahana, 
karnabahar gibi tkarnabahar gibi tüürlerde F1 hibritlerin kullanrlerde F1 hibritlerin kullanıımmıı ççok ok 
yaygyaygıındndıır. r. 
TTüürkiyerkiye’’de 1970de 1970’’li yli yııllarda sera domates llarda sera domates 
yetiyetişştiricilitiriciliğğinde F1 hibritler kullaninde F1 hibritler kullanıılmaya balmaya başşlamlamışış, , 
daha sonra didaha sonra diğğer sebzelerde de hibrit er sebzelerde de hibrit ççeeşşit kullanit kullanıımmıı
artmartmışışttıır. r. ÜÜretim alanretim alanıı yaklayaklaşışık 2 kat arttk 2 kat arttığıığı halde halde 
üüretimimiz 3 kat artmretimimiz 3 kat artmışışttıır.r.



1970 y1970 yııllıında sebze nda sebze üüretim alanretim alanıı: 626.260 ha: 626.260 ha
2002 y2002 yııllıında sebze nda sebze üüretim alanretim alanıı: 1.02.000 ha: 1.02.000 ha
1970 y1970 yııllıında sebze nda sebze üüretimi: 9 milyon tonretimi: 9 milyon ton
2002 y2002 yııllıında sebze nda sebze üüretimi: 25 milyon tonretimi: 25 milyon ton

ÜÜretim alanretim alanıı%64 artm%64 artmışış, , üüretim miktarretim miktarıı ise ise 
%166 oran%166 oranıında artmnda artmışışttıır. Hibrit r. Hibrit ççeeşşit it 
kullankullanıımmıınnıın bunda etkisi oldukn bunda etkisi oldukçça fazlada fazladıır. r. 
Fakat hibrit Fakat hibrit ççeeşşitlerin tohumlaritlerin tohumlarıı İİsrail, srail, 
Hollanda, ABD ve Fransa baHollanda, ABD ve Fransa başşta olmak ta olmak üüzere zere 
yurtdyurtdışıışından ithal edilmektedir. Yndan ithal edilmektedir. Yııllllıık 40 k 40 
milyon dolar dmilyon dolar dööviz bunun iviz bunun iççin in 
harcanmaktadharcanmaktadıır.r.



Ancak dAncak döövizden daha vizden daha öönemlisi nemlisi 
kendi gen kaynaklarkendi gen kaynaklarıımmıızzıın n 
kullankullanıılmayarak elden lmayarak elden 
ççııkarkarıılmaslmasıı ve dve dışışararııdan gelen dan gelen 
genetik materyalin hakim genetik materyalin hakim 
olmasolmasııddıır. Bu nedenle yerli r. Bu nedenle yerli 
hibrit hibrit ççeeşşitlerimizin hitlerimizin hıızla zla ııslah slah 
edilmesi iedilmesi iççin gerekli in gerekli 
programlar yapprogramlar yapıılmaktadlmaktadıır.r.



1.1. Standart (aStandart (aççıık dk dööllenen) llenen) ççeeşşitlerden itlerden 
daha verimlidirler.daha verimlidirler.

2.2. Daha geniDaha genişş adaptasyon yeteneadaptasyon yeteneğğine ine 
sahiptirler.sahiptirler.

3.3. HastalHastalııklara dayanklara dayanııklklıı, tar, tarıımsal msal 
öözellikleri zellikleri üüststüün n ççeeşşitler daha itler daha ççabuk abuk 
elde edilebilir.elde edilebilir.

4.4. Ebeveynlerini bilen kiEbeveynlerini bilen kişşi veya i veya 
kurulukuruluşşlar taraflar tarafıından ndan üüretilebilirler.retilebilirler.

F1 hibrit F1 hibrit ççeeşşitlerin itlerin öözelliklerizellikleri



Solda birörnek ürün oluşturan ve verimli hibrit Brüksel 
lahanası çeşidi, sağda ise geleneksel yöntemlerle 
yetiştirilen yöresel bir çeşidin durumu



Solda hibrit domates salkımı, sağda ise lezzeti ve 
kokusu daha üstün olmasına karşılık şekil ve diğer 
kalite özellikleri bakımından geri planda kalan 
yöresel bir domates



Solda hibrit sera kavunu çeşidi, sağda Orta Anadolu’da yöresel 
olarak yetiştirilen, kokusu ve aroması etkileyici, tuzlu koşullara 
tolerant, ancak kabuğunun ince olması nedeniyle çok çabuk 
bozulan yerli bir kavun çeşidimiz



1.1. Basit veya tek melez F1 hibritler: Basit veya tek melez F1 hibritler: İİki farklki farklıı
kendilenmikendilenmişş hat veya homozigot hat veya homozigot ççeeşşidin idin 
melezlenmesiyle olumelezlenmesiyle oluşşurlar.urlar.

2.2. ÇÇift melez F1 hibritler: ift melez F1 hibritler: İİki farklki farklıı tek tek 
melezen, yeniden kendi aralarmelezen, yeniden kendi aralarıında nda 
melezlenmesinden olumelezlenmesinden oluşşan F1 hibrit an F1 hibrit 
ççeeşşitlerdir.itlerdir.

3.3. ÜçÜçllüü melez F1 hibritler: Bir tek melezin melez F1 hibritler: Bir tek melezin 
yeniden yeniden üçüüçüncncüü bir ebeveynle bir ebeveynle 
melezlenmesi ile olumelezlenmesi ile oluşşan F1 hibritlere an F1 hibritlere 
verilen isimdir. verilen isimdir. 

F1 hibrit F1 hibrit ççeeşşitlerin tipleriitlerin tipleri



ÇÇift melezlerin tercih edilme nedenleri:ift melezlerin tercih edilme nedenleri:
1.1. Ticari tohumluk Ticari tohumluk üüretiminde kuvvetli geliretiminde kuvvetli gelişşen en 

F1 hibrit bitkiler kullanF1 hibrit bitkiler kullanııldldığıığından tohumluk ndan tohumluk 
verimi daha yverimi daha yüüksektir.ksektir.

2.2. ÇÇift melezler veya ift melezler veya üçüçllüü melezler daha genimelezler daha genişş
bir varyasyona sahiptir, yani daha ybir varyasyona sahiptir, yani daha yüüksek ksek 
adaptasyon yeteneadaptasyon yeteneğği tai taşışırlar.rlar.

3.3. Tohumluk Tohumluk üüretimi yapretimi yapıılma hakklma hakkıı babaşşka ka üülke lke 
vaya kuruluvaya kuruluşşlara satlara satıılsa bile balsa bile başşlanglangııçç
ebeveynleri bir sebeveynleri bir sıır olarak korunabilmektedir.r olarak korunabilmektedir.



Genetik aGenetik aççııdan iki dan iki öönemli nemli öözellikleri zellikleri 
bulunmaktadbulunmaktadıır:r:

1.1. YapYapıılarlarıı heterozigottur. Bu nedenle heterozigottur. Bu nedenle 
kendilemeye izin verilmez, kendilemeye izin verilmez, 
melezlemeler kontrol altmelezlemeler kontrol altıında yapnda yapııllıır.r.

2.2. Melezlemeler,her yMelezlemeler,her yııl kendilenmil kendilenmişş hat hat 
veya homojen yapveya homojen yapııdaki ebeveyn daki ebeveyn 
materyaller arasmateryaller arasıında yapnda yapııllıır.r.

F1 hibrit F1 hibrit ççeeşşitleritler



Islah programIslah programıı üçüç öönemli anemli aşşamayamayıı
kapsamaktadkapsamaktadıır:r:

1.1. Homojen yapHomojen yapııda bada başşlanglangııçç materyalinin materyalinin 
hazhazıırlanmasrlanmasıı

2.2. En iyi kombinasyon yeteneEn iyi kombinasyon yeteneğği veren i veren 
hatlarhatlarıın aran araşşttıırrıılmaslmasıı (Genel ve (Genel ve ÖÖzel zel 
Kombinasyon YeteneKombinasyon Yeteneğği Testleri)i Testleri)

3.3. Melez tohumluMelez tohumluğğun un üüretimiretimi

F1 hibrit F1 hibrit ççeeşşit it ııslahslahıı ve ve 
aaşşamalaramalarıı



HOMOJEN YAPIDAKHOMOJEN YAPIDAKİİ BABAŞŞLANGILANGIÇÇ
MATERYALMATERYALİİNNİİN HAZIRLANMASIN HAZIRLANMASI

Ebeveyn olarak kendilenmiEbeveyn olarak kendilenmişş saf hatlarsaf hatlarıın n 
kullankullanıılmaslmasıı uygundur. Uzun yuygundur. Uzun yııllar llar 
kendilenerek elde edilen hatlar araskendilenerek elde edilen hatlar arasıında nda 
heterozis (melez azmanlheterozis (melez azmanlığıığı, hibrit g, hibrit güüccüü) ) 
daha kuvvetli meydana gelmektedir. daha kuvvetli meydana gelmektedir. 
BirBirççok tok tüürde kendileme, herhangi bir rde kendileme, herhangi bir 
ggüçüçllüükle karkle karşışılalaşşmadan yapmadan yapıılabilir. labilir. 
Solanaceae, Liliaceae, Cucurbutaceae, Solanaceae, Liliaceae, Cucurbutaceae, 
Compositae familyalarCompositae familyalarıında kendileme nda kendileme 
yapyapıılabilmektedir. labilmektedir. 



BazBazıı ttüürlerde ise kendileme depresyonu, rlerde ise kendileme depresyonu, 
kendine uyukendine uyuşşmazlmazlıık veya iki evcikli k veya iki evcikli ççiiççek ek 
yapyapııssıı nedeniyle kendileme yapmak gnedeniyle kendileme yapmak güçüç
ve hatta olanaksve hatta olanaksıızdzdıır. Lahanagillerde r. Lahanagillerde 
kendine uyukendine uyuşşmazlmazlıık olduk olduğğundan genundan gençç
tomurcuklartomurcuklarıın kendilenmesi yoluna n kendilenmesi yoluna 
gidilmeil; gidilmeil; ııspanakta ise ebeveyn dspanakta ise ebeveyn dööl l 
arasarasıı kendilemelerin yapkendilemelerin yapıılmaslmasıı tercih tercih 
edilmelidir. edilmelidir. 



Homozigot safhatlarHomozigot safhatlarıın elde n elde 
edilmesindeki diedilmesindeki diğğer bir yol haploidi er bir yol haploidi 
öözellizelliğğinden yararlanmadinden yararlanmadıır. Bunun r. Bunun 
en fazla kullanen fazla kullanıılan yolu anter lan yolu anter 
kküültltüürrüü veya veya ışıışınlanmnlanmışış polenlerle polenlerle 
tozlama ve ardtozlama ve ardıından embriyo ndan embriyo 
kküültltüürrüü teknikleridir. teknikleridir. İİkincisi daha kincisi daha 
ççok Cucurbitaceae familyasok Cucurbitaceae familyasıında nda 
kullankullanıılmakta; anter klmakta; anter küültltüürleri ise rleri ise 
daha yaygdaha yaygıın bir kullann bir kullanıım alanm alanıı
bulmaktadbulmaktadıır. r. 



Klasik Klasik ııslah yslah yööntemleri gntemleri güünnüümmüüzde zde 
in vitro in vitro tekniklerin de kullantekniklerin de kullanıılmaslmasııyla yla 
daha kdaha kıısa ssa süürede ve daha etkin bir rede ve daha etkin bir 
şşekilde tamamlanabilmektedir.ekilde tamamlanabilmektedir.



Haploid bitki nedir?Haploid bitki nedir?

Somatik hSomatik hüücrelerinde ait olducrelerinde ait olduğğu bitki u bitki 
ttüürrüünnüün gamet hn gamet hüücrelerinde bulunan crelerinde bulunan 
kromozom saykromozom sayııssıı kadar kromozom kadar kromozom 
bulunduran bitkilere haploid bitkiler adbulunduran bitkilere haploid bitkiler adıı
verilmektedir.verilmektedir.

Somatik hSomatik hüücrelerinde 2n=2x bulunan crelerinde 2n=2x bulunan 
diploid bir bitkiden elde edilecek haploid diploid bir bitkiden elde edilecek haploid 
bitkinin genom hbitkinin genom hüücrelerinden olucrelerinden oluşşmumuşş yeni yeni 
bitkiler n=x kadar kromozom saybitkiler n=x kadar kromozom sayııssıına sahip na sahip 
olacaklardolacaklardıır.  r.  ÖÖrnerneğğin 2n=24 olan patlin 2n=24 olan patlııcan can 
bitkisinden elde edilecek haploid bitkilerin bitkisinden elde edilecek haploid bitkilerin 
kromozom saykromozom sayııssıı n=12 olacaktn=12 olacaktıır.r.



Haploid bitkiler, diploid Haploid bitkiler, diploid 
bitkilerin kbitkilerin küçüüçültltüülmlmüüşş birer birer 
öörnerneğğidir. Boylaridir. Boylarıı daha kdaha kıısa, sa, 
yapraklaryapraklarıı dar ve kdar ve küçüüçük olup k olup 
ççiiççekleri de kekleri de küçüüçüktktüür ve r ve 
polen olupolen oluşşturamadturamadııklarklarıı iiççin in 
kkııssıırdrdıır.r.

Yandaki fotoYandaki fotoğğrafta yukarrafta yukarııda da 
haploid hhaploid hııyar bitkileri, yar bitkileri, 
aaşşaağığıda diploid hda diploid hııyar bitkileri yar bitkileri 
ggöösterilmisterilmişştir (G.tir (G.ÇÇaağğlar, lar, 
1995, doktora tezi1995, doktora tezi’’nden)nden)



Haploid bitkilerin elde edilmesinden Haploid bitkilerin elde edilmesinden 
sonra bunlarsonra bunlarıın kromozom sayn kromozom sayıılarlarıınnıın n 
bazbazıı kimyasal maddeler yardkimyasal maddeler yardıımmııyla yla 
iki katiki katıına na ççııkartkartıılmaslmasıı iişşlemine lemine 
dihaploidizasyon denilmektedir. Islah dihaploidizasyon denilmektedir. Islah 
programlarprogramlarıında kullannda kullanıılan bitkiler, bu lan bitkiler, bu 
yolla elde edilmiyolla elde edilmişş dihaploid (double dihaploid (double 
haploid=katlanmhaploid=katlanmışış haploid) haploid) 
bitkilerdir.bitkilerdir.
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Kolhisin, gKolhisin, güüz z ççiiğğdeminden ekstrakte edilen bir deminden ekstrakte edilen bir 
alkaloiddir. Mitoz balkaloiddir. Mitoz bööllüünme snme sıırasrasıında inda iğğ iplikiplikççiklerinin iklerinin 
oluoluşşumunu engeller. Haploidlerin kromozom sayumunu engeller. Haploidlerin kromozom sayııssıınnıın n 
katlanmaskatlanmasıı ve dihaploidlerin elde edilmesinde kullanve dihaploidlerin elde edilmesinde kullanııllıır.r.

Colchicum autumnale bitkisi

COLCHICINE



DoDoğğada kendiliada kendiliğğinden haploid bitkiler inden haploid bitkiler 
oluoluşşabilmekteyse de bunlarabilmekteyse de bunlarıın ortaya n ortaya 
ççııkkışış frekansfrekansıı %0.01%0.01--0.001 aras0.001 arasıında nda 
dedeğğiişşmektedir. Domektedir. Doğğal haploidlerin al haploidlerin 
ııslah programlarslah programlarıında kullannda kullanıılmaslmasıı bu bu 
nedenle pratik bir denedenle pratik bir değğer er 
tataşışımamaktadmamaktadıır.r.



Haploid bitkilerin dHaploid bitkilerin düüzenli ve yzenli ve yüüksek oranda ksek oranda 
elde edilebilmesi ielde edilebilmesi iççin in öönerilen ynerilen yööntemleri ntemleri 
genel olarak iki ana grupta toplamak genel olarak iki ana grupta toplamak 
mmüümkmküündndüür:r:
1.1. In situ haploid uyartIn situ haploid uyartıımmıı

a.a. Uzak akraba arasUzak akraba arasıı melezlermelezler
b.b. TozlamanTozlamanıın geciktirilmesin geciktirilmesi
c.c. Abortif veya Abortif veya ışıışınlanmnlanmışış polenlerle polenlerle 

tozlamatozlama
d.d. DeDeğğiişşik kimyasallar ve hormon ik kimyasallar ve hormon 
uygulamalaruygulamalarıı
e.e. SSııcaklcaklıık k şşoklaroklarıı
f.f. X veya UV X veya UV ışıışınnıı uygulamalaruygulamalarıı

2.2. In vitro diIn vitro dişşi veya erkek gamet ki veya erkek gamet küültltüürlerirleri



ANTER KANTER KÜÜLTLTÜÜRRÜÜ
İİççerisinde olgunlaerisinde olgunlaşşmammamışış ççiiççek tozlarek tozlarıınnıı
(mikrospor) bulunduran anterlerin (mikrospor) bulunduran anterlerin 
tomurcuklardan izole edilerek tomurcuklardan izole edilerek in vitroin vitro
kokoşşullarda yapay besin ortamlarullarda yapay besin ortamlarıına na 
alalıınmasnmasıı ve burada mikrosporlardan ve burada mikrosporlardan 
haploid embriyolarhaploid embriyolarıın elde edilmesine n elde edilmesine 
anter kanter küültltüürrüü adadıı verilmektedir.verilmektedir.



BuBuğğday, arpa, kuday, arpa, kuşşkonmaz, konmaz, ççeltik, eltik, 
lahana grubu sebzeler, mlahana grubu sebzeler, mııssıır, biber, r, biber, 
patlpatlııcan, petunya gibi can, petunya gibi ççok sayok sayııda da 
ttüürde elde edilen androgenetik rde elde edilen androgenetik 
haploidler, haploidler, ııslah programlarslah programlarıında nda 
kullankullanıılmlmışışttıır. Bunun dr. Bunun dışıışında 25 nda 25 
familyaya ait yaklafamilyaya ait yaklaşışık 200 bitki k 200 bitki 
ttüürrüünde anter knde anter küültltüürrüü yapyapıılarak larak 
babaşşararııllıı sonusonuççlar rapor edilmilar rapor edilmişştir.tir.



Anterlerden direkt embriyo Anterlerden direkt embriyo ççııkkışıışı







Haploidi tekniHaploidi tekniğği i üülkemizde son 10 ylkemizde son 10 yııl l 
iiççerisinde erisinde öönemli gelinemli gelişşmeler meler 
kaydetmikaydetmişş, , öözellikle tzellikle tüüttüün, biber, n, biber, 
patlpatlııcan, patates tcan, patates tüürlerinde rlerinde 
androgenezis; Cucurbitaceae familyasandrogenezis; Cucurbitaceae familyasıı
üüyeleri olan karpuz, kavun, hyeleri olan karpuz, kavun, hııyar, yar, 
kabak ve acur  ile  kabak ve acur  ile  şşeker pancareker pancarıı
ttüürlerinde partenogenezis yoluyla rlerinde partenogenezis yoluyla 
haploidler elde edilmihaploidler elde edilmişştir.tir.



YYööresel populasyonlar, var olan resel populasyonlar, var olan 
ççeeşşitler ve itler ve öözellikle piyasada zellikle piyasada ççok ok 
talep gtalep göören F1 hibrit ren F1 hibrit ççeeşşitler, gen itler, gen 
merkezlerinden samerkezlerinden sağğlanan ve delanan ve değğiişşik ik 
agronomik agronomik öözellikleri barzellikleri barıındndııran ran 
yabancyabancıı ççeeşşitler; homozigot itler; homozigot 
babaşşlanglangııçç materyali elde etmede materyali elde etmede 
babaşşvurulacak kaynaklardvurulacak kaynaklardıır.r.



KOMBKOMBİİNASYON YETENENASYON YETENEĞİĞİ ÜÜSTSTÜÜN N 
HATLARIN ARAHATLARIN ARAŞŞTIRILMASITIRILMASI

Heterozis veya F1 hibrit gHeterozis veya F1 hibrit güüccüü, ancak , ancak 
kombinasyon yetenekombinasyon yeteneğği i üüststüün hatlar n hatlar 
arasarasıında yapnda yapıılan melezlemelerde lan melezlemelerde 
ortaya ortaya ççııkar.Bunun ortaya konmaskar.Bunun ortaya konmasıı
iiççiiğğn iki an iki aşşamadan geamadan geççilmelidir:ilmelidir:
Genel Kombinasyon YeteneGenel Kombinasyon Yeteneğği Testii Testi
ÖÖzel  Kombinasyon Yetenezel  Kombinasyon Yeteneğği Testii Testi



Genel Kombinasyon YeteneGenel Kombinasyon Yeteneğği Testi i Testi 
(TOP CROSS)(TOP CROSS)

Elde bulunan tElde bulunan tüüm hatlar, ayrm hatlar, ayrıı ayrayrıı tek tek 
bir ebeveynle melezlenir ve elde bir ebeveynle melezlenir ve elde 
edilen F1 hibrit dedilen F1 hibrit döölleri kendi lleri kendi 
aralararalarıında tarnda tarıımsal demsal değğerleri erleri 
bakbakıımmıından karndan karşışılalaşşttıırrııllıır. r. 
Melezlerinde Melezlerinde üüststüün n öözellikler tazellikler taşışıyan yan 
hatlar genel kombinasyon yetenehatlar genel kombinasyon yeteneğği i 
üüststüün hatlar olarak sen hatlar olarak seççilir. En ilir. En 
öönemli konu, Top Crossnemli konu, Top Cross’’ta test ta test 
hatthattıınnıın sen seççimidir.imidir.



Test hattTest hattıında bulunmasnda bulunmasıı gereken gereken öözellikler:zellikler:
Test materyali genetik yapTest materyali genetik yapıı bakbakıımmıından, ndan, 
kombinasyon yetenekombinasyon yeteneğği testi yapi testi yapıılacak lacak 
hatlardan uzak olmalhatlardan uzak olmalııddıır.r.
Genetik yapGenetik yapııssıı homojen olmalhomojen olmalııddıır. Br. Bööylece ylece 
DDööller arasller arasıındaki farklndaki farklııllığıığın, test edilen n, test edilen 
materyalden kaynaklandmateryalden kaynaklandığıığından emin ndan emin 
olmak molmak müümkmküün olabilir.n olabilir.
Test hattTest hattıı, , ııslah edilecek slah edilecek ççeeşşidin yetiidin yetişştitiğği i 
iklime adaptasyonunun saiklime adaptasyonunun sağğlamlamışış olmalolmalııddıır. r. 
YetiYetişştirilmesinde sorun tirilmesinde sorun ççııkmamalkmamalııddıır.r.
Test hattTest hattıında, erkek knda, erkek kııssıırlrlığıığınnıın bulunmasn bulunmasıı, , 
iişşlemin lemin ççok pratik yapok pratik yapıılmaslmasıınnıı
sasağğladladığıığından bulunmasndan bulunmasıı tercih edilecek bir tercih edilecek bir 
öözelliktir.zelliktir.



SeSeççilen test ebeveyni, kombinasyon ilen test ebeveyni, kombinasyon 
yetenekleri incelenecek olan tyetenekleri incelenecek olan tüüm m 
homozigot hatlarla ayrhomozigot hatlarla ayrıı ayrayrıı
melezlenir ve elde edilen melez melezlenir ve elde edilen melez 
tohumlar bir sonraki ytohumlar bir sonraki yııl ekilerek l ekilerek 
verim, erkencilik, hastalverim, erkencilik, hastalıık ve k ve 
zararlzararlıılara, lara, ççevre koevre koşşullarullarıına na 
dayandayanııklklııllıık gibi k gibi öözellikleri zellikleri 
bakbakıımmıından incelenir. Bu ndan incelenir. Bu öözellikler zellikler 
bakbakıımmıından elverindan elverişşli bulunmayan li bulunmayan 
materyal elenir; dimateryal elenir; diğğerleri erleri öözel zel 
kombinasyon yetenekombinasyon yeteneğği testine ali testine alıınnıır.r.



ÖÖzel Kombinasyon Yetenezel Kombinasyon Yeteneğği Testi:i Testi:

Ebeveyn adaylarEbeveyn adaylarıınnıın den değğiişşik hatlarla ik hatlarla 
melezlendiklerinde bunlardan hangileriyle daha melezlendiklerinde bunlardan hangileriyle daha 
iyi uyuiyi uyuşştutuğğunu ifade eden bir yetenek ya da unu ifade eden bir yetenek ya da 
öözelliktir.zelliktir.

Test ebeveynleri kendi aralarTest ebeveynleri kendi aralarıında nda diallel diallel 
melezlenir. Yani her bir hat, dimelezlenir. Yani her bir hat, diğğer ter tüüm hatlarla m hatlarla 
bir kez mutlaka bir araya getirilir. Ebeveyn bir kez mutlaka bir araya getirilir. Ebeveyn 
adayadayıı saysayııssıı ççok fazla deok fazla değğilse, melezlemeler ilse, melezlemeler ççift ift 
yyöönlnlüü (resiprokal) yap(resiprokal) yapııllıır. r. 

Genel kombinasyon testinde ebeveyn adayGenel kombinasyon testinde ebeveyn adayıı
saysayııssıı 18 ise, 18 ise, öözel kombinasyon yetenezel kombinasyon yeteneğği testi i testi 
aaşşamasamasıında n(nnda n(n--1)/2 = 18 (181)/2 = 18 (18--1)/2=153 adet 1)/2=153 adet 
melez elde edilir.Resiprokal melezleme yapmelez elde edilir.Resiprokal melezleme yapııllıırsa rsa 
bu saybu sayıı 18 (1818 (18--1)=306 adet melezdir.1)=306 adet melezdir.



F1 HF1 HİİBRBRİİT TOHUMLUK T TOHUMLUK ÜÜRETRETİİLMESLMESİİ
F1 hibrit tohumluklarF1 hibrit tohumluklarıınnıı her yher yııl l üüretmek ve retmek ve 

yenilemek zorunludur. yenilemek zorunludur. 

TTÜÜRRÜÜN N ÇÇİİÇÇEK BEK BİİYOLOJYOLOJİİSSİİ, tohumluk , tohumluk üüretimindeki retimindeki 
en en öönemli noktadnemli noktadıır. r. 

a.a. Dioik tDioik tüürlerde ana bitkinin yetirlerde ana bitkinin yetişştirilditirildiğği i 
parseldeki erkek bitkiler, tozlama aparseldeki erkek bitkiler, tozlama aşşamasamasıına na 
gelmeden gelmeden öönce snce söökküüllüür, yanyana yetir, yanyana yetişştirilen tirilen 
baba ebeveynin tozlaybaba ebeveynin tozlayııccıı olmasolmasıı sasağğlanmlanmışış olur.olur.

b.b. Monoik tMonoik tüürlerde, ana ebeveyndeki bitkilerde rlerde, ana ebeveyndeki bitkilerde 
bulunan abulunan aççmammamışış durumdaki erkek durumdaki erkek ççiiççekler ekler 
kopartkopartııllıır.r.

c.c. Erselik tErselik tüürlerde ise mutlaka rlerde ise mutlaka emaskemasküülasyon lasyon 
yapmak gerekmektedir. En fazla maliyeti olan yapmak gerekmektedir. En fazla maliyeti olan 
kkııssıım burasm burasııddıır. r. ÇüÇünknküü tek tek tek tek ççiiççeklerin erkek eklerin erkek 
organlarorganlarıınnıın kopartn kopartıılmaslmasıı ve baba ebeveynin ve baba ebeveynin 
ççiiççek tozlarek tozlarııyla tozlanmasyla tozlanmasıı titizlik gerektiren ve titizlik gerektiren ve 
vakit alvakit alııccıı bir ibir işştir.tir.



Dişi kabak çiçeği (solda) ve erkek 
kabak çiçeği (sağda) (Monoik bitki)

Emaskülasyon ve 
melezleme 

Biberde sarı renk ve küçük meyveli 
olma özellikleri resesif (çekinik)tir. 
Kırmızı renk ve iri meyveli olma özelliği 
ise dominant (baskın)tır. İri ve sarı
meyveli bir biber çeşidi ile kırmızı ve 
küçük meyveli bir biber çeşidi 
melezlendiğinde, yeni döller iri meyveli 
ve kırmızı renkli olacaktır

Erselik çiçekli bitki



Kastrasyon maliyetinin azaltKastrasyon maliyetinin azaltıılmaslmasıı iiççin erkek organ in erkek organ 
kkııssıırlrlığıığı, uyu, uyuşşmazlmazlıık ve kimyasal maddelerle k ve kimyasal maddelerle 
emaskemasküülasyon tekniklerinden lasyon tekniklerinden 
yararlanyararlanıılmaktadlmaktadıır. Yararlarr. Yararlarıı::

1.1. Maliyet dMaliyet düüşşmekte,mekte,
2.2. Kolay ve bol Kolay ve bol üüretim yapretim yapıılmakta,lmakta,
3.3. Unutulacak Unutulacak ççiiççeklerin kendilenmeye neden olma eklerin kendilenmeye neden olma 

risk ortadan kalkmakta,risk ortadan kalkmakta,
4.4. Budama ve terbiye iBudama ve terbiye işşlemlerine gerk lemlerine gerk 

kalmamakta,kalmamakta,
5.5. ÇÇiiççeeğğin doin doğğal yapal yapııssıı bozulmamakta, tohum bozulmamakta, tohum 

verimi yverimi yüüksek olmakta,ksek olmakta,
6.6. Tozlanma, Tozlanma, ççiiççeeğğin reseptif olduin reseptif olduğğu du döönemde nemde 

yapyapıılmakta,lmakta,
7.7. VirVirüüs hastals hastalııklarklarıı gibi temasla bulagibi temasla bulaşşan an 

hastalhastalııklar yayklar yayıılmamaktadlmamaktadıır.r.


