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Bulgular: Bütün konifer tohum bahçeleri ele alındığında ortalama klon sayısı (N) 33.12 (en düşük 8 
ve en yüksek 152) olarak bulundu. Tohum bahçelerinin büyük çoğunluğunun 30 klon ile kurulduğu 
tespit edildi. Tohum bahçesi başına düşen ortalama ramet sayısı 1146.1 olarak belirlendi. Ramet 
sayısına ait varyasyon katsayısının (%CV) ortalama değeri %36.30 olarak hesaplandı. Ortalama 
etkili klon sayısı (N

c
) 27.59, ortalama etkili klon yüzdesi (N

r
 = N

c
/N) ise 0.827 olarak hesaplandı. 

Tahmini gen çeşitliliği oranı 0.973 (0.922 ile 0.983 arasında) olarak bulundu. Klon sayısı ile etkili 
klon sayısı arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki olduğu belirlendi [r = 0.798 (p < 0.0099) ile 
0.996 (p < 0.0001) arasında]. 

Sonuç ve Tartışma: Bu bilgiler ışığında, tohum bahçelerinin kuruluş ve yönetim çalışmalarında 
her bir klona ait birbirine mümkün olduğu kadar yakın sayıda ramet kullanılmasına büyük önem 
verilmelidir. Ayrıca tohum bahçelerinin kuruluşunda, iklimsel değişiklikler, yangınlar, hastalıklar 
ve zararlı böcekler gibi tehditler de göz önünde bulundurulmalıdır. Türün bütün yayılış alanını 
temsil eden populasyonlar örneklenmeli ve türün ekolojik istekleri göz önüne alınarak lokal 
(yerel) olarak tohum bahçeleri kurulmalıdır. Tohum bahçelerinin bu şekilde kurulması, orman 
genetik kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi içinde gereklidir. Gelecekte tohum bahçelerinin 
kurulmasında hem fenotipik seleksiyondan hem de moleküler genetik analizlerden elde edilen 
bilgiler kullanılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Etkili klon sayısı, gen çeşitliliği, koniferler, ramet varyasyonu, tohum 
bahçesi
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Amaç: Meyve kalitesi yüksek, erken olgunlaşan yeni sofralık kayısıların geliştirilmesi amacıyla 
melezleme yöntemiyle elde edilen kayısı hibridleri arasında amaca uygun bulunan 7 genotipin 
fenolojik ve pomolojik özellikleri belirlenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Melezleme çalışmaları İnönü Üniversitesi Kayısı Araştırma Merkezine ait 
Koleksiyon Bahçesinde 2004 ve 2005 yıllarında yapılmıştır. Popcorn safhasında emeskule edilen 
kayısı çiçeklerinin stigması 24 saat sonra ıslah amacına uygun ve daha önce hazırlanmış polenlerle 
fırça yardımıyla tozlanmıştır. Suni tozlama işlemi 24 saat sonra tekrarlanmıştır. Temmuz ayında 
hasat edilen meyvelerin çekirdekleri çıkarılıp yıkandıktan sonra %0.3’lük fungusit içerisinde 10 
dakika bekletilmiş, gölgede kurutulup +4°C’ta saklanmıştır. 

Aralık ayında nemli dere kumunda +4°C’ta 60 gün katlanan kayısı çekirdekleri plastik torbalarda 
çimlendirildikten sonra Mayıs ayında arazi koşullarına dikilmiştir. Yaklaşık 3–4 yıl süren gençlik 
kısırlığı döneminden sonra generatif döneme geçen melez kayısılarda fenolojik ve pomolojik 
analizler yapılmıştır. 

Tomurcuk kabarması, çiçeklenme başlangıcı, tam çiçeklenme, çiçeklenme süresi, meyve hasadı ve 
meyve gelişme süresi gibi fenolojik özellikler, meyve iriliği, brix, toplam asitlik, tohum tadı, kabuk 
ve meyve rengi gibi pomolojik özellikler tespit edilmiştir. 
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Bulgular: Çalışma kapsamında elde edilen toplam 1572 hibrit verim, fonolojik ve pomolojik 
özellikler bakımından analiz edilmiş, yapılan değerlendirmeler sonucu 7 hibrit ümitvar bulunmuştur. 
Melez kayısılarda yıllara göre değişmekle birlikte tomurcuk kabarması Şubat ayının son haftası ile 
Mart ayının birinci haftası arasındaki dönemde gerçekleşmiştir. İlk çiçeklenme en erken 14 Mart 
2010’da en geç 02 Nisan 2012’de gözlenmiş, yıllar arasında 13–18 gün farklılık saptanmıştır. 

Turfanda kayısı ıslahında erkencilik arzu edilen bir özellik olup hibridler arasında bu karakter 
bakımından önemli farklılıklar saptanmıştır. En erken meyve hasadı Turfanda Eskimalatya X 
Sakıt–3 kombinasyonundan 01 ve 02 nollu genotiplerde Haziran ayının üçüncü haftası yapılmış, 
tam çiçeklenmeden meyve hasadına kadar geçen süreyi kapsayan meyve gelişim periyodu Turfanda 
Eskimalatya X Sakıt–3 kombinasyonundan 01 nolu genotipte 79 gün, Turfanda Eskimalatya X 
Sakıt–3 kombinasyonundan 02 nolu genotipte ise 82 gün olarak tespit edilmiştir. 

Sofralık kayısılarda meyve iriliği önemli bir kalite kriteri olup en iri meyveler 67.9 g ile Turfanda 
İzmir X Roksana kombinasyonundan 10 nolu genotipte saptanmış, diğer hibritlerde meyve 
ağırlığı 64.5–47.8 g arasında değişmiştir. Meyve kabuk rengi 2 genotipte sarı, diğer genotiplerde 
turuncu olarak belirlenmiştir. Önemli bölümünü şekerin oluşturduğu suda çözünebilir kuru madde 
miktarı %11.7 ile %16.9 arasında değişmiştir. Toplam asitlik %0.67–1.15 arasında hesaplanmıştır. 
Degüstasyon yöntemiyle tohum tadı 4 genotipte tatlı, diğerlerinde ise acı olarak bulunmuştur. 

Sonuç: Kayısıda melezleme yöntemiyle erken olgunlaşan sofralık kayısıların ıslah edilmesi 
çalışmalarından elde edilen hibritlerde yapılan gözlem ve analizlerde 7 kayısı genotipi ümitvar 
bulunmuştur. Turfanda Eskimalatya X Sakıt–3 01 ve 02 nolu genotipler hem meyve kalitesi 
hem de erkencilik özellikler bakımından önemli bulunmuştur. Turfanda İzmir X Roksana 
kombinasyonundan 10 nolu genotip ise oldukça iri meyvelere sahip genotip olarak dikkat çekmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Prunus armaniaca L., fenoloji, pomoloji, erken olgunlaşma

Teşekkür: Bu çalışma, İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Ege, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul Kuru Meyve İhracatçılar Birliği’nin maddi 
destekleri ile gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Son yıllarda gelişmeye başlayan kesme çiçek üretimi gerek iç tüketim ve gerekse ihraç ürünü 
olarak İzmir ili için önemli bir ekonomik değerdir. Üretimin geliştirilmesi ve rekabet açısından daha 
kaliteli ürün elde edilmesi önemlidir. Bu üretimde topraklardan kaynaklanan sorunlar ve özellikle 
tuzluluk önemli bir sınırlayıcı faktördür. Öte yandan kullanılan gübrelerde önemli bir girdi olarak 
yer tutmaktadır. Özellikle kalitesiz sulama sularından kaynaklanan tuzluluk faktörü ve potasyumlu 
gübrelerin Lilium L. kesme çiçek kalitesi ve dayanıklılığı üzerine etkili olduğu bilinmektedir. 
Uygulanacak potasyum ve tuz stresi karşısında Lilium bitkisinin mangan (Mn) ve çinko (Zn) mikro 
elementlerinin alınımı üzerine etkileri incelenecektir.


