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Yüksek Lisans

AYÇİÇEĞİNDE (Helianthus annuus L.) KENDİLEME DEPRESYONU VE MELEZ GÜCÜ
ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Hasan KAYIN

Uludağ Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Danışman: Prof. Dr. Abdurrahim Tanju Göksoy

ÖZET

Bu araştırma, ayçiçeği hibrid ıslahında büyük bir öneme sahip olan kendileme
depresyonu ve heterosis olgusunu belirlemek amacıyla 2009 ve 2010 yıllarında Banarlı,
Tekirdağ’da yürütülmüştür. Araştırma iki denemeden oluşmuştur. Melez gücünün araştırıldığı
birinci denemede 2 sitoplazmik erkek kısır hat ve 4 restorer testerin melezlenmesiyle
oluşturulan 8 adet deneysel hibrid kullanılmıştır. Bu denemede, 8 deneysel hibrid, 6 ebeveyn ve
iki adet standart hibrid çeşitle birlikte Tekirdağ, Banarlı lokasyonunda Tesadüf Blokları
Deneme Deseninde üç tekrarlamalı olarak denenmiştir. Bu denemede deneysel hibridlerin melez
performansları araştırılmıştır. Kendileme depresyonunun araştırıldığı ikinci denemede ise 5 adet
ticari hibrid çeşidin (Tunca, P4223, Sanay, Armada ve Teknosol) F1 generasyonu ve bundan
kendilenerek oluşturulan  F2 ve F3 kendileme generasyonları 2010 yılında Tekirdağ Banarlı
lokasyonunda üç tekrarlamalı olarak Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme
Deseninde denenmiştir. Bu denemede ana parsellere generasyonlar ve alt parsellere ise çeşitler
yerleştirilmiştir. Denemede bu ticari hibrid çeşitlerde kendileme depresyonunun etkisi
gözlenmiştir. Araştırmada verim ve diğer önemli agronomik özellikler üzerinde gözlemler
yapılarak veriler elde edilmiştir.

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, birinci denemede ebeveynler, onların F1
hibridleri ve standart hibrid çeşitler arasında ve ikinci denemede ise ticari hibrid çeşitlerin F1
generasyonu ile F2 ve F3 kendileme generasyonları arasında gözlenen tüm karakterler
bakımından önemli genetik farklılıkların gözlendiği belirlenmiştir. Tane ve yağ verimleri
bakımından F1 hibridleri sırasıyla % 82 den % 286,8’e kadar ve % 88,2 den % 291,7’ye kadar
değişen yüksek derecede heterosis göstermiştir. Tane ve yağ verimleri için üstün ebeveyne göre
heterosis (Heterobeltiosis) değerleri de % 20,3 ile % 221,2 arasında değişmiştir. Her iki özellik
için de A2 xB1 melezi dışında tüm deneysel hibridler yüksek derecede önemli heterosis ve
heterobeltiosis göstermiştir. Araştırmada incelenen iki önemli özellik olan tane verimi ve yağ
verimi için yüksek düzeyde önemli kendileme depresyonu gözlenmiştir. Tane ve yağ verimleri
için F1 ile F3 generasyonları arasındaki kendileme depresyonu sırasıyla % 49,6 ile % 73,0
(ortalama olarak % 59,0) ve % 56,4 ile % 78,1 (ortalama olarak % 65,4) arasında değişmiştir.
Tane verimi bakımından en az kendileme depresyonu % 49,6 ile Sanay çeşidinde gözlenmiş,
buna karşılık P4223 çeşidi en yüksek kendileme depresyonu göstermiştir.

Sonuç olarak, verim ve önemli diğer agronomik karakterler bakımından ticari hibrid
çeşitlerden ilk iki kendileme generasyonu boyunca yüksek derecede önemli kendileme
depresyonu elde edilmiştir. Ayrıca, yüksek verim ve yüksek heterosis değerlerine bağlı olarak
A1 x B1, A1 x B2, A2 x B2 ve A2 x B3 deneysel hibridlerinin yüksek verimli ümitvar hibrid
kombinasyonlar olarak göz önüne alınabileceği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:  Ayçiçeği (Helianthus annuus L.),  heterosis, kendileme depresyonu,
verim ve kalite

2011, xiii +109 sayfa.
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                                                    ABSTRACT

This research was conducted to Banarlı, Tekirdağ during 2009 and 2010 to determine
heterosis and inbreeding depression having a great importance in hybrid breeding of sunflower.
The study was established from two different experiments : In the fist experiment studied hybrid
vigor in experimental hybrids of sunflower was used two standard hybrids, six parents and their
8 F1s obtained by in all possible combinations crossing 2 cytoplasmic male sterile lines and 4
restorer testers. All the 8 F1 hybrids, their parents and 2 standard hybrid varieties were planted
in a randomized complete block design with three replications at Banarlı, Tekirdağ. It was
studied on hybrid performances of the experimental hybrids in this experiment. In the second
experiment researched inbreeding depression in commercial hybrid varieties of sunflower was
used F1 generation of five commercial hybrid varieties (Tunca, P4223, Sanay, Armada and
Teknosol) and their F2 and F3 inbreeding generation, obtained inbreeding of the F1 and F2
plants of these varieties. A split plot arrangements of three generations (all the F1, F2 and F3
progenies of commercial hybrid varieties) and five commercial hybrid varieties were evaluated
in a randomized complete block design with three replications at Banarlı, Tekirdağ in 2010. The
generations were main plots and commercial hybrid varieties subplots. Action of inbreeding
depression was observed on commercial hybrid varieties in the experiment. Data were recorded
on yield and other important agronomic characters.

According to the results of the research, it was defined that significant genetic
differences were observed among the parents, their F1 hybrids and standard hybrid varieties in
the first experiment and between the F1 generation and F2 and F3 inbred progenies in the
second experiment for all the characters. Seed and oil yields showed highly significant heterosis
in F1 hybrids ranging from 82 % to 286,8 and 88,2 % to 291,7 %, respectively. Also, heterosis
over better parent (heterobeltiosis) values ranged between 20,3 % and 221.2 %, respectively. All
the experimental hybrids except A2 x B1 showed highly significant heterosis and heterobeltiosis
for seed and oil yields. Highly significant inbreeding depression was observed for seed yield
and oil yield, two important characters measured in the study. Inbreeding depression in terms of
seed yield and oil yield  for the F1 to the F3 ranged from 49,6 % to 73,0 % ( 59,0 % on average)
and from 56,4 % to 78,1 % (65,8 on average), respectively.

As a result, highly significant inbreeding depression was obtained from the commercial
hybrid varieties throught the first two- inbreeding generations in ters of yield and other
important agronomic characters. In addition, the experimental hybrids, A1 x B1,  A1 x B2,  A2
x B2,  and A2 x B3 might be considered as  promising hybrid combinations for higher yield
based on their yield and heterosis values.

Key words : Sunflower (Helianthus annuus L.), heterosis, inbreeding depression, yield and
                      quality

2011, xiii + 109 pages
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KISALTMALAR ve TANIMLAR DİZİNİ

Kısaltmalar                                                Açıklama

cm                                                                Santimetrenin kısaltılmış hali olup
Uluslar arası Santimetre-Gram-Saniye

                                                                      (C.G.S) birim sistemindeki temel
                                                                      Uzunluk ölçüsüdür.
CMS                                Cytoplasmic Male Sterility sözcüklerinin

                                                                   baş harfi olup Sitoplazmik kaynaklı erkek
                                                                      kısırlığı ifade etmekte olup A hattı olarak da
                                                                      adlandırılmaktadır.
da                                                             Dekar kısaltılmışı olup 1000 m ² ‘lik bir alan
                                                                      ölçüsünü ifade eder.
gr                Dünyaca kabul edilen Uluslar arası
                                                                      Santimetre- Gram-Saniye (C.G.S) Birim
                                                                      Sistemi ‘ndeki temel birimidir.
 kg/da                                                            Kilogram cinsinden 1 dekar alanda
                                                                      ürün miktarı
 LSD     En Küçük Anlamlı Fark
 mm                                                              Milimetre kısaltılmışı olup metrenin binde
                                                                      biri değerindeki bir uzunluk değeridir.
°C                                                                 Sıcaklığın Santigrad cinsinden gösterildiğini
                                                                     ifade eder.
pH        Bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini
                                                                     tarif eden ölçüdür.
SD                                                                Serbestlik Derecesi
TTAE                                      Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün
                                                                     baş harflerini ifade eder.
UÜZF                                                           Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin baş
                                                                      harflerini ifade eder.

Tanımlar                                                               Açıklama

F1                                Melezi tanımlamak için kullanmakta olup,
“F”                                                               “filial” sözcüğünün baş harfi “1”de birinci
                                                                     nesil anlamında kullanılır.
F1                                                                 1. kademedeki Fenotip anlamına gelmekte
                                                                     olup melez bireyleri temsil amacıyla

                                                       kullanılır.
F2                                                                 F1 bireyi tarafından meydana getirilen
                                                                     2.kendileme generasyonu
F3                                                                F2 bireyi tarafından meydana getirilen
                                                                    3.kendileme generasyonu
Generasyon            Nesil
Genotip                                                       Bir organizmadaki alellerden oluşan genetik
                                                                    yapısına verilen adı ifade eder .
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Genotip                                  Bir organizmadaki alellerden oluşan genetik
                                                                    yapısına verilen adı ifade eder .
Heterobeltiosis                                            Melez dölün anılan karakter bakımından
                                                                    üstün olan ebeveyninden de daha yüksek
                                                                    değerde olmasını ifade eder.
Heterosis                                                     Melez dölün anılan karakter bakımından
                                                                    ebeveyn ortalamalarından daha yüksek

                                                  değerde olmasını ifade eder.
Hibrid                                                         Melez
Ticari Heterosis                                          Melez dölün anılan karakter bakımından

                                                          kıyaslanılan ticari çeşitlerden de daha
                                                                    yüksek değerde olmasını ifade eder.
Varyans         Deneme grubundaki dağılımının kendi
                                                                    ortalamasından sapmasının karesinin
                                                                    beklenen değeri olup “Varyans Kavramı”
                                                                    dağılıma ait her bir değerin, dağılımın
                                                                    ortalamasından ne kadar uzak olduğuyla

                             ilgilidir.
                                                                    Varyans söz konusu sapmaların ortalama
                                                                    değerini  ölçmektedir.
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1.GİRİŞ

Ayçiçeği (Helianthus annuus L., 2n= 34) Compositae Familyasına ait bir türdür.

Ayçiçeğine ‘Helianthus’ (Gr- helios = güneş, anthos = çiçek) ismi 18. yüzyılda

Avrupa’da verilmiştir. Ayçiçeği, dünyada soya fasulyesi, yerfıstığı ve kolza ile birlikte

bitkisel yağ hammaddesi olarak kullanılan en önemli dört bitki türünden biridir.

Günümüzde kültürü yapılan ayçiçeği tohumu kabuklu olarak % 40’dan fazla yağ ve %

18-20 protein içermektedir. Ayçiçeği yağı iyi kalitede bir yemeklik yağ olup, yüksek

oranda çoklu doymamış yağ asidi olan linoleik asit ihtiva eder (Khan ve ark., 2003).

Son yıllarda ıslah edilen bazı çeşitleri % 90’ın üzerinde oleik asit içermektedir. Diğer

taraftan ayçiçeği tanesi kalsiyum, fosfor, nikotinik asit ve vitamin E’nin iyi bir

kaynağıdır. Diğer kültür türleri ile karşılaştırıldığında yağ için yetiştirilen ayçiçeğinin

birçok avantajıyla karşılaşılmaktadır. Kuşkusuz en önemli avantajlarından birisi yağlı

tohum sanayine önemli miktarlarda hammadde temin etmesidir. Tohumlarında içermiş

olduğu değerli proteini sayesinde küspesi de yem sanayinin hammaddesini

oluşturmaktadır.

Elçi (2010) Türkiye’de tohumculuk sektörünün durumu hakkındaki görüşlerini “ Gıda

ve giyim sanayine hammadde sağlayan bitkisel üretimin kalitesi, en az ürünün miktarı

kadar önemli olup, ürünün ekonomik değerini belirleyen bir özellik durumundadır. Bu

nedenle tarımsal ürünlerin kalite, verim ve çeşitliliğini artırmak amacıyla pek çok türde

bitki ıslahı yoluyla ve biyoteknolojik yöntemlerle elde edilen yeni çeşitler dünyanın her

tarafında hızla yayılmaktadır” şeklinde ifade etmektedir (www.zmo.org.tr, 2010).

Ayçiçeğinde sitoplazmik erkek kısırlığın ve efektif erkek restorer sistemin 1970’lerde

keşfiyle hibrit (melez) ayçiçeği ıslahı önem kazanmıştır. Son yıllarda önemi gittikçe

artan yağlı tohumlarda ve özellikle ayçiçeğinde yüksek melez gücü ıslahçıların oldukça

ilgisini çekmiştir. Heterosisten faydanılmaya başlanmasıyla doğu ve batı Avrupa’da bir

çok ülkede, Amerika Birleşik Devletlerinde, Rusya, Avustralya, Güney Afrika, Çin,

Hindistan, Türkiye ve Güney Amerika’da bulunan bazı ülkelerde bir yağlı tohumlu bitki

olan ayçiçeği önemli bir yer almıştır. Başlıca ayçiçeği üretimi gerçekleştiren ülkelerde
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yaklaşık olarak 16,5 milyon hektar olan ayçiçeği ekim alanının 11,5 milyon hektarında

hibrid çeşitler kullanılmaktadır (Miller, 1998). Önemli bir ayçiçeği üreticisi olan

ülkemizde de son yıllarda hibrid tohumluk kullanımı % 99’lara ulaşmış durumdadır.

Bitkisel üretimde, üstün nitelikli tohum kullanılmasının verimi diğer üretim şartlarına

bağlı olarak % 20 - 30 oranında arttırdığı ve hatta yabancı döllenen türlerde, melez

tohumların açık döllenenlere göre 3 katına kadar verim artışı sağladığı bilinmektedir.

Ayçiçeği üretiminin artışında hibrid (melez) çeşitlerin pek çok avantajı vardır. Bu

avantajları yüksek verim potansiyeli, yüksek yağ oranı, iyi bir uniformite, yüksek

kendini dölleme kabiliyeti, orobanş’a (Orobanche cumana Wallr.) ve üç ana ayçiçeği

hastalığına (pas, vertillicillium solgunluğu, mildiyö) dayanıklılık olarak sıralamak

mümkündür. Bu nedenle, yüksek verim potansiyeline sahip hibridler verimliliği

arttırmak üzere dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Belirli bir iklim ve toprak

koşullarına uyum sağlamış veya adapte olmuş hibrid çeşitlerin geliştirilmesi ıslahçıların

ana hedefi durumuna gelmiştir.

Ayçiçeği gibi yabancı döllenen bitkilerde hibrid ıslahının temeli melez azmanlığına

(Heterosis) dayanmaktadır. Elde edilen hibrid kombinasyonların melez güçlerinin

yüksek olması öncelikle melezi oluşturan ebeveynlerin akrabalık derecelerine ve

kendileme depresyonuna bağlıdır. Bu nedenle hibride ana ve baba olarak girecek

ebeveynlerin yakın akraba olmamalarına ve maksimum düzeyde kendileme depresyonu

göstermelerine büyük önem verilmelidir.  Zira yüksek oranda kendileme depresyonu

gösteren ve akraba olmayan ana ve baba hatların oluşturduğu melez kombinasyonlarda

yüksek düzeyde heterosise ulaşmak mümkün olabilmektedir. Pek çok araştırıcı

ayçiçeğinde tane verimi bakımında % -2,5 ile % 703 oranları arasında değişen heterosis

gücünün elde edildiğini bildirmiştir (Seetharam, 1997; Göksoy, 2000; Göksoy ve Turan

2004; Ahmad ve ark. 2005;  Habib, 2007).

Miller ve Fick (1997) geleneksel ıslah yöntemleri kullanılarak meydana getirilen

çeşitlerde, kalıtımsal olarak verimlilik potansiyelinin üst sınırına yaklaşıldığını

bildirmişlerdir. Yapılan çalışmada istenilen heterosis seviyesi için uzak kalıtımsal

benzerliğin bir koşul olmadığını, fakat gerek ayçiçeğinde gerekse hibrid ıslahının

uygulandığı diğer bitki türlerine ait yüksek verimli hibrid çeşitlerde; kullanılan

ebeveynler arasındaki akrabalık derecesi ne kadar az ise, yani birbirlerinin arasındaki
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kalıtımsal uzaklık ne kadar fazla ise, özellikle tane verimi karakterinde heterosis adı

verilen melez azmanlığının o derece yüksek oranda meydana geldiğini belirtmişlerdir.

Sunulan bu araştırmada, hibrid ayçiçeği ıslahında büyük bir öneme sahip olan

kendileme depresyonu ve heterosis olgusunu belirlemek amaçlanmıştır. Bu nedenle, iki

farklı deneme kurulmuş olup; birinci denemede yeni geliştirilen deneysel hibridlerin

çeşitli tarımsal ve teknolojik özellikleri bakımından melez performansları incelenmiş ve

ayrıca ikinci denemede ise; farklı kaynaklardan gelen ticari ayçiçeği çeşitlerinin F1

generasyonu ile iki kendileme generasyonu sonunda elde edilen F2 ve F3 kendileme

generasyonları üzerine çeşitli tarımsal özellikler ve bazı kalite unsurları yönünden

kendileme depresyonunun etkisi araştırılmıştır.
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2. KAYNAK ÖZETLERİ

Hibrid ayçiçeği ıslahında heterosis ve kendileme depresyonu araştırmacıların önemle

üzerinde durdukları iki konudur. Bu nedenle, bu iki önemli konu üzerinde dünyada ve

Türkiye’de yapılmış pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu bölümde önceki araştırmalara

ait kaynak özetleri aşağıda alt başlıklar halinde verilmiştir.

2.1. Tarımsal Özellikler, Verim ve Kalite ile İlgili Kaynak Özetleri

Ayçiçeği araştırmalarında verim ve verim komponentleri ile ilişkili önemli tarımsal

özellikler çiçeklenme süresi, olgunlaşma süresi, bitki boyu, tabla çapı, tabla başına tane

sayısı, 1000 tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, tane verimi, yağ oranı ve yağ verimidir. Bu

özelliklerle ilgili olarak önceki araştırmalarda elde edilen sonuçlar aşağıda tarih sırasına

göre sunulmuştur.

İlisulu (1968) yaptığı çalışmada kendilenmiş hat ve ayçiçeği çeşitlerinde verim öğeleri

ile ilgili olarak bitki boyunun 134 - 152 cm, tabla çapının 22 - 25 cm, tohum veriminin

211,8 - 253,4 kg/da, sap veriminin 408,6 - 558,4 kg/da, ham yağ oranının % 33,1 - %

39,4 arasında değiştiğini ve melezlerde bitki boyunun 172 - 204 cm, tabla çapının 25 -

31 cm, tohum veriminin 241,9 - 312,5 kg/da, sap veriminin 539,3 - 782,5 kg/da ve ham

yağ oranının % 38,9 - % 44,0 değerleri arasında bulunduğunu bildirmiştir.

Johnson ve Jellum (1972), yaptıkları bir çalışmada tohum veriminin 150,3 kg/da, bitki

boyunun 169,0 cm, tabla çapının 15,9 cm, 1000 tohum ağırlığının 62,5 g, tohumdaki

yağ oranının % 40,1 olarak bulunduğunu belirtmişlerdir.

İlisulu (1975), ayçiçeğinde yetiştirme süreleri üzerine yapılan çalışmada 90 - 150 gün

arasında değişim görüldüğünü ve genel olarak ayçiçeği çeşitlerinde 100 - 120 günde

olgunlaşmanın meydana geldiğini bildirmiştir.

Vulpe (1976) yaptığı araştırmada ayçiçeği melez kombinasyonlarında bitki boyunun

136 - 190 cm, tabla çapının 18,9 - 22,9 cm, 1000 tane ağırlığının 64,7 - 69,3 g, tohum

veriminin 247 - 428 kg/da, kabuk oranının % 18,3 - % 25,5 ve yağ oranının ise % 46,3 -

% 52,5 arasında değiştiğini ortaya koymuştur.
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Miller ve Fick (1978), üç melez ayçiçeğinde yapılan çalışmada tohum veriminin 206-

254 kg/da, 1000 tohum ağırlığının 45,0 - 54,5 g, yağ oranının % 42,6 - % 46,7, bitki

boyunun 188 - 192 cm ve tabla çapının 16,8 - 18,5 cm, çiçeklenme sürelerinin 70,4 -

73,1 gün arasında değiştiğini vurgulamışlardır.

Miller ve Roath (1982), yaptıkları iki yıllık denemede; çeşitlerin bitki boyunun 140,0 -

163,3 cm, tabla çapının 19,1 - 27,9 cm, 1000 tohum ağırlığının 45,5 - 66,0 g, tohum

veriminin 84,5 - 202,5 kg/da, yağ oranının ise % 37,9 - % 44,2 arasında değiştiğini

bildirmişlerdir.

Andrei ve Popovici (1985), ayçiçeği melezlerinde yaptıkları araştırmada en yüksek yağ

oranının % 54,3, çiçeklenme gün sayısının 76 - 86 gün ve hasat olgunluğunun ise 130 -

139 gün olarak belirlendiğini vurgulamışlardır.

Atakişi (1985), yaptığı bir çalışmada 14 yağlık ayçiçeği çeşidinde bitki boyunun 110 -

160 cm, tabla çapının 18 - 29 cm arasında değiştiğini, tane iç oranının ise % 35 - % 75

arasında değişim gösterdiğini ortaya koymuştur. Aynı çalışmada yağ oranının   % 27,4 –

% 49,0 arasında değiştiği de belirlenmiştir.

Burlov (1985), melez ayçiçeklerinde yaptığı çalışmada bitki boyunun 140 - 180 cm,

1000 tohum ağırlığının 70 - 80 g, kabuk oranının % 20 - 25, yağ oranının % 48 - 50

arasında değerler aldığını ortaya koymuştur.

Salera ve Vannazi (1986), yaptıkları araştırmada tabla çapının 19,4 - 22,5 cm, bitki

boyunun 135,1 - 146,8 cm, sap veriminin 700,0 - 864,0 kg/da, tohum veriminin 230,0 -

331,0 kg/da ve 1000 tane ağırlığının 41,3 - 55,9 g arasında değerler aldığını

belirtmişlerdir.

Majid ve Schneiter (1987), üç farklı lokasyonda yaptıkları denemelerin sonuçlarına göre

; tohum veriminin 179,0 - 211,0 kg/da, tabla çapının 13,0 - 19,0 cm, yağ oranının % 44 -

% 47 ve 1000 tane ağırlığının 37,0 - 49,0 g arasında değiştiğini saptamışlardır.

Dominquez ve Miller (1988), melez ayçiçeğinde yaptıkları çalışmada bitki boyunun

160,2 -  172,8 cm ve 169,0 - 176,8 cm; tabla çapının 21,3 - 22,5 cm ve 14,6 - 16,2 cm;

1000 tane ağırlığının 62,5 - 66,5 g ve 51,5 - 56,5 g, tohum veriminin 306,5 - 338,9
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kg/da ve 271,4 - 318,1 kg/da; yağ oranının % 43,3 - % 44,9 ve % 39,7 - % 41,5 arasında

değişim gösterdiğini vurgulamışlardır.

Marinkovic ve Skoric (1988) yaptıkları bir araştırmada tane verimi üzerine bitki

boyunun yüksek oranda ve olumlu yönde etkide bulunduğunu bildirmişlerdir.

Skoric ve ark.(1989), ayçiçeğinde tohum ve yağ verimine doğrudan etki eden

komponentlerin sırasıyla; tabla başına tohum sayısı (>1,500), 1.000 tohum ağırlığı (>80

g), hektolitre ağırlığı (45 - 50 kg), hektar başına bitki sayısı (55,000 - 60,000), düşük

kabuk içeriği (20 - 24 %) ve yüksek tohum yağ içeriği(>50 %) olduğunu ileri

sürmüşlerdir.

Taşbölen (1988), 4 ayçiçeği çeşidinde yapılan bir araştırmada bitki boyunun 109,6 -

143,4 cm, tabla çapının 16,3 - 19,5 cm, 1000 tane ağırlığının 46,4 - 63,9 gr, tane

veriminin 320 - 385,8 kg/da ve iç oranının % 69,2 - 75,3 aralığında değiştiğini ortaya

koymuştur.

Oral ve Kara (1989), yağlık ayçiçeği çeşitlerinde yaptıkları çalışmada tohum veriminin

267 - 340 kg/da, bitki boyunun 114,2 - 163,7 cm, tabla çapının 21,3 - 23,2 cm, 1000

tane ağırlığının 52,7 - 76,2 g, yağ oranının % 43,1 -  48,0, çimlenme süresinin 9 - 13

gün, tabla oluşturma süresinin 51 - 55 gün ve toplam büyüme (olgunlaşma) gün

sayısının ise 124 - 131 gün arasında değişim gösterdiğini belirtmişlerdir.

Dilci (1993), Çukurova’da 20 ayçiçeği çeşidinde yaptığı çalışmada çeşit – verim ilişkisi

anlamında tohum verimi ile yağ verimi, yağ oranı ile yağ verimi arasında pozitif yönde

önemli korelasyon olduğunu ortaya konmuştur. Araştırmada bitki boyunun 146 - 222

cm, 1000 tane ağırlığının 37 - 64 g. ve tohum veriminin 120 - 190 kg/da aralığında

değişim gösterdiğini ortaya koymuştur.

Kıllı (1995), ayçiçeği çeşitlerinin denendiği üç yıllık bir çalışmanın sonucuna

dayanarak; bitki boyunun 123,5 - 155,1 cm, tabla çapının 18,3 - 21,2 cm, tane veriminin

338,2 - 396,1 kg/da arasında değiştiğini belirtmiştir.

Yenice (1995), Ekiz-1 çeşidinde yaptığı çalışmaya göre, bitki boyunun 128,7 - 135,0

cm, tabla çapının 14,64 - 16,29 cm, sap veriminin 394,5 - 396,5 kg/da, tohum veriminin
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171,0 - 179,0 kg/da, 1000 tane ağırlığının 67,17 - 79,07 g, kabuk oranının % 25,63 - %

25,64 ve yağ oranının % 39,13 - % 40,54 arasında değiştiğini bildirmiştir.

Gill ve ark. (1997), ayçiçeği melezlerinde yaptıkları araştırmada bitki başına tohum

verimi ile bitki boyu; gövde çapı, tabla çapı, 100 tohum ağırlığı ve tablada tohum sayısı

arasında yüksek derecede pozitif yönde ilişki gözlemlemişlerdir.

Kaya (1998 ve 2001) ayçiçeğinde yaptığı çalışmalarda % 50 çiçeklenme gün sayısının

63 ile 81 gün arasında ve fizyolojik olum gün sayısının ise 94 ile 110 gün arasında

değiştiğini ortaya koymuştur. Araştırıcı ekim tarihinin çiçeklenme gün sayısı üzerine

etkili olmadığını, fakat farklı tarihlerde ve yıllarda ekilen bitkilerin çiçeklenme gün

sayılarının birbirine çok daha yakın olduğunu ve bu nedenle çiçeklenme gün sayısının

ekim tarihinden çok vejetatif gelişme süresindeki toplam sıcaklıkla ilişkili olduğunu

belirtmiştir.

Göksoy (1999), Bursa’da sentetik çeşitler üzerine yaptığı çalışmada bitki boyunun 154 -

169 cm, tabladaki tohum sayısının 856 - 1080 adet ve tane veriminin 215 - 144 kg/da

arasında değiştiğini vurgulamıştır.

Göksoy ve Turan (2001), Bursa ekolojik şartlarında yaptıkları çalışmada hibrid ayçiçeği

çeşitlerinde bitki boyunun 120,6 ile 171,8 cm arasında değişim gösterdiğini

belirtmişlerdir.

Arslan ve ark. (2003), 7 farklı ayçiçeği çeşidinde, bitki boyunun 127 – 160 cm, tablada

tohum sayısının 652 - 936 adet, 1000 tohum ağırlığının 35 - 41 gr, tohum veriminin 76 -

115 kg/da, yağ oranının % 33 - % 45 arasında değiştiğini ileri sürmüşlerdir.

Kaya ve ark. (2003) Edirne ekolojik koşullarında yaptıkları çalışmada 25 hibrid

ayçiçeğinde bitki boyunun 98,3 ile 134,3 cm, tabla çapının 12,6 ile 14,0 cm, hektolitre

ağırlığının 35,5 ile 40,9 kg, 1000 tane ağırlığının ise 32,5 ile 43,5 g; fenolojik

özelliklerden olan, çiçeklenme gün sayısının 69,6 ile 71,6 gün ve fizyolojik olum gün

sayısının 98,7 ile 104,2 gün arasında değişim gösterdiğini belirtmişlerdir.

Ahmad ve ark. (2005)  ayçiçeğinde kendileme depresyonu ve heterosis üzerine

yaptıkları çalışmada tabla çapının; kendilenmiş  hatlarda 11,3 ile 18,0 cm, F1 melez
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çeşitlerde 23,5 ile 32,4 cm, F2 generasyonunda 13,5 ile 27,4 cm olarak değiştiğini, tane

veriminin kendilenmiş hatlarda 61,7 ile 138,8 kg/da, F1 melez çeşitlerde 293,2 ile 524,6

kg/da, F2 generasyonunda 86,3 ile 308,6 kg/da arasında değişim gösterdiğini ortaya

koymuşlardır.

Ergen ve Sağlam (2005) Tekirdağ’da yaptıkları araştırmada çiçeklenme gün sayısının

74 ile 78 gün arasında değiştiğini ortaya koymuşlardır.

Hladni ve ark. (2006) 21 melez ayçiçeği çeşidinde yaptıkları araştırmada yağ oranının

% 30,9 ile % 50,2 arasında değiştiğini ve istatistiksel olarak farklılığın önemli olduğunu

vurgulamışlardır.

Marinkovic ve ark. (2006) araştırmalarında hektolitre ağırlığının kendilenmiş saf

hatlarda 29,3 ile 48,8 kg ve melez kombinasyonlarında ise 38,3 ile 52,9 kg arasında

olduğunu belirlemişlerdir.

Karaaslan ve ark. (2007) Diyarbakır’da yaptıkları çalışmada ticari hibrid ayçiçeği yağ

oranlarının % 38,9 ile % 46,0 arasında değiştiğini bulmuşlar ve bu değişimin genotipik

farklılığa dayandığını vurgulamışlardır.

Bâgiu (2007), yaptığı çalışmada 29 hibrid ayçiçeğinde ortalama yağ içeriğinin % 39,34

ile % 48,39 arasında değişim gösterdiğini belirtmiştir.

2.2. Melez Gücü (Heterosis) İle İlgili Kaynak Özetleri

İlisulu (1968 a) yaptığı çalışmada 4 - 6 generasyon kendilenmiş hatlarla yapılmış

melezlerin 1. döllerinde tabla çapının % 7 - % 33, dekara tohum veriminin % 1 - % 26,

yağ oranının ise % 4 - % 20 oranlarında arttığını bildirmiştir.

İlisulu (1968 b) ayçiçeği melezlerinde bitki boyunun 172 ile 204 cm, tabla çapının 25-

31 cm, tohum veriminin 241,9 ile 312,5 kg/da, sap veriminin 539,3 ile 782,5 kg/da ve

yağ oranın % 38,9 ile % 44,0 olarak değiştiğini bulmuştur. Bitki boyunda % 16 ile %

34, tabla çapında % 12 ile % 30, tohum veriminde % 10 ile % 33, yağ oranında ise % 5

ile % 8 arasında heterosise rastlandığını belirtmiştir.
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Vranceanu ve Stoenescu (1969), çalışmalarında tohum verimi için ebeveyn ortalamaları

üzerinden % 25 ve en iyi ebeveyn ortalamaları üzerinden % 60 düzeyinde heterosis

olduğunu belirtmişlerdir.

Stayanova ve ark. (1971), kendilenmiş hatların kendi aralarında melezlenmesi sonucu

bitki boyunda % 25 ile % 29, yağ oranında % 5’ den fazla heterosis olduğunu

belirtmişlerdir.

Kovacık ve Skaloud (1972) çalışmalarında 2 melezin F1 döllerinin ebeveynlerine oranla

% 100 oranında ve en düşük verimli melezin ise % 4,5’den fazla heterosis gösterdiğini

ileri sürmüşlerdir.

Shuravina (1972) yaptığı bir çalışmada, kendilenmiş hatlar arasında yapılan 18

melezden 14’ünde tane verimi bakımından % 90 ’a varan heterosisin gerçekleştiği, diğer

3 melezde ise ebeveynlerin yağ oranı bakımından % 1,5 ile % 4,8 arasında değerler

aldığını vurgulamıştır.

Burlov (1973) yaptığı çalışmada, 1000 tohum ağırlığının 61 – 92 g, kabuk oranının %

23,2 - % 26,2, yağ oranının ise % 43,0 - % 49,4 arasında değerler aldığını belirtmiştir.

Araştırıcı melez gücünün yağ verimi artışında etkili olduğunu belirtmiştir.

Pogorletskii (1973) yaptığı bir çalışmada, kendilenmiş hatlar arasında yapılan melez

F1’lerin bitki boyunda, tabla çapında, 1000 tane ağırlığında, tohum veriminde ve yağ

oranında heterosis gözlendiğini kaydetmiştir.

Ravagnan (1974), GOR 101, Rekord, Peredovik ve Vnıımk 8931 çeşitlerini erkek kısır

hatla melezlemiş, elde edilen melezlerdeki tohum veriminin 116 - 132 kg/da, yağ

oranının ise % 34,0 - % 48,8 arasında değişim gösterdiğini; fertil bitkilerde ise bu

oranların sırasıyla 71 - 102 kg/da, % 43,3 - % 49,8 olduğunu ve elde ettiği melezlerin

tohum veriminde % 47 - % 57 oranında heterosis bulunduğunu belirtmiştir.

İlisulu ve Arslan (1975) yaptıkları araştırmada, melez döllerdeki bitki boyunda % 9 ile

% 28 arasında, tohum veriminde % 13 ile % 34 arasında, yağ oranında % 2 ile % 10

arasında, tabla çapında ise % 2 ile % 4 arasında heterosis görüldüğünü kaydetmişlerdir.
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Kovacık ve Skaloud (1976), çalışmalarında tohum iç oranındaki melez gücü etkisinin

tam olmadığını, tohum iç oranının artması ya da azalması üzerine ebeveynlerin önemli

etkilerinin bulunduğunu, bununla birlikte ayçiçeğinde kendileme, heterosis ve erkek

kısırlık etkisiyle iç-kabuk arasındaki ilişkinin negatif olabileceğini belirtmişlerdir.

Seetharam ve ark. (1977), çalışmalarında yağ oranında % 17 - 38 ve tohum veriminde %

81 - 703 arasında heterosis bulunduğunu vurgulamışlardır.

Ekiz (1978) araştırmasında, deneysel hibridlerdeki  tabla çapında % 10 ile % 14 ve

tohum veriminde % 13 ile % 29 oranında heterosisin olduğunu ortaya koymuştur.

Pukualsky ve Dvoryadkin (1978), melez ayçiçeğinde verim artışları yönünden

heterosisin önemli bir faktör olduğunu belirtmişlerdir.

Ekiz (1979) yaptığı bir çalışmada, tohum veriminde % 23 - 64, sap veriminde % 16 -

55, tabla çapında % 9 - % 33, bitki boyunda % 9 - % 39 ve 1000 tane ağırlığında % 3 -

% 24 oranında melez gücü saptandığını, yağ oranında ise önemli bir artış

gözlenmediğini belirtmiştir.

Güler ve Ekiz (1980), melez ayçiçeği kombinasyonlarındaki tohum veriminde % -26 ile

% 59, bitki boyunda % -33 ile % 23, 1000 tane ağırlığında % -4 ile % 87, yağ oranında

% -9 ile % 33, kabuk oranında % -15 ile % 12, tabla çapında % -15 ile % 20 arasında

heterosis elde edildiğini bildirmişlerdir.

Erdal (1982), ayçiçeği melezleri üzerinde yaptığı bir çalışmada tohum veriminde %

57,06 ile % 123,17 ve tabla çapında ise % 13,46 ile % 20,16 arasında heterosis

ölçüldüğünü ileri sürmüştür.

Shirinivasa (1982), yaptığı araştırmasında bitki boyunda, tabla çapında ve bitki başına

tohum veriminde önemli heterosisin olduğunu, bitki başına tohum verimi ile 1000 tane

ağırlığı ve yağ oranı arasında pozitif; bitki başına tohum verimi ile kabuk oranı arasında

ise negatif yönde bir ilişki olduğu vurgulanmıştır.

Singh ve ark. (1984), hibrid ayçiçeği çeşitleri üzerinde yaptıkları çalışmada tohum

verimi bakımından heterosisin % 47 ile % 207 arasında değiştiğini ortaya koymuşlardır.
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Gou-zhan ve Chun-fang (1985), 54 melez ayçiçeğinde yaptıkları bir araştırmada, bitki

başına tohum veriminde % 169, bitki boyunda % 23,10, tabla çapında % 17,14 ve 1000

tane ağırlığında ise % 22,90 oranında heterosis saptamışlardır.

Rashed (1985), ayçiçeği melezlerinde en yüksek melez gücünün, tohum veriminde %

16,5 ile % 27,0 oranında meydana geldiğini belirtmiştir.

Reddy ve ark. (1985), ayçiçeği hibridlerinde yaptıkları bir çalışmada tane verimi

yönünden % 100’ün üzerinde heterosis ve % 10’un üzerinde heterobeltiosis olduğunu

belirtmişlerdir.

Sheriff ve ark. (1985), yaptıkları çalışmada ‘EC 85820 x BSH4’ melez dölünde tohum

verimi bakımından % 147,0 oranında heterosis bulmuşlardır.

Naik ve ark. (1988), ayçiçeğinde heterosis konusunda yaptıkları bir çalışmada; en

yüksek heterosis değerini 1000 tane ağırlığında % 52,34 ve bitki başına tohum

veriminde ise % 34,57 olarak belirlemişlerdir.

Skoric (1988) yaptığı çalışmada heterosis etkisinin negatif ve pozitif değerlere sahip

olabileceğini, pozitif değer olarak heterosisin % 60’a kadar çıkabileceğini ortaya

koymuştur.

Vranceanu ve Pirvu (1988), çalışmalarında tohum veriminde % 1,17 ve yağ oranında ise

% 0,47 oranında heterosis tespit etmişlerdir.

Arslan ve ark. (1991), yaptığı araştırmada heterosis değerlerinin bitki boyunda % 11,3

ile % 23,3, tabla çapında % -22,5 ile % 63,6, yağ oranında % -6,6 ile % 5,9 ve kabuk

oranında % -8,5 ile % 2,5 arasında değişim gösterdiğini belirtmiştir.

Sağlam (1991), denemede kullandığı 8 melezden 4’ünde, heterosis değerlerinin dekara

tohum veriminde % 13,54 ile % 56,91  arasında, bitki boyunda; 3 melezde % 11,37 ile

% 18,87 arasında, tabla çapında; 3 melezde % 14,60 ile % 25,06 arasında, 1000 tane

ağırlığında; 7 melezde % 5,34 ile % 17,78 arasında ve 8 melezde ise % 14,33 ile %

18,76 arasında değişim görüldüğünü, yağ oranında ise ebeveynlere oranla görülen

artışın istatistiksel olarak önemli olmadığını belirtmiştir.
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Sezer (1991) yaptığı araştırmada, 1000 tane ağırlığında % 0,88 ile % 17,78, tabla

çapında % 0,97 ile % 4,11, tohum veriminde % 7,24 ile % 56,91, sap veriminde % 1,04

ile % 16,53 bitki boyunda % 0,41 ile % 18,87 ve yağ oranında % 3,51 ile % 9,21

arasında  heterosise  rastlandığını belirtmiştir.

Ali ve  ark. (1992), yaptıkları çalışmada tane veriminde ve yağ oranında önemli

derecede heterosis kaydettiklerini belirtmişlerdir.

Camcı (1992) bir çalışmasında, 4 melez ayçiçeğinin tohum veriminde % 15,73 - %

83,00, tabla çapında % 4,08 - % 30,67, 1000 tane ağırlığında % 2,55 - % 15,90, 3

melezin bitki boyunda % 5,48 - 8,86, kabuk oranında % 4,00 - 14,60; 5 melezin sap

veriminde % 12,23 - % 21,87, yağ oranında % 5,57 - % 15,03 arasında melez gücü

bulunduğunu bildirmiştir.

Giriraj ve Virupakshappa (1992),  melez azmanlığının farklı çevre koşullarında dahi

aynı düzeylerde kaldığını, yağ oranı, tane ve yağ verimi değerlerinde istatistiksel

anlamda önemli düzeyde heterosis ve heterobeltiosis oranları elde edildiğini ortaya

koymuşlardır.

Tan (1993) yaptığı bir araştırmada ayçiçeğinin tane veriminde % 143 oranında heterosis

ve % 79 oranında heterobeltiosis bulduğunu belirterek en düşük heterobeltiosisin 1000

tane ağırlığında % -37 oranında meydana geldiğini bildirmiştir.

Ünlü (1994) ayçiçeği melez kombinasyonları üzerine yaptıkları bir çalışmada, tabla

çapında % -6,25 oranında heterosisten söz ederken, tabla çapı ortalama değerlerinin

14,50 ile 18,00 cm arasında değiştiğini ortaya koymuştur.

Ülker (1995) yaptığı çalışmada 3 melezin tohum veriminde % 27,18 - 53,25, 1 melezin

sap veriminde % 20,86, 1 melezin bitki boyunda % 21,45, 1 melezin tabla çapında %

18,79, 2 melezin 1000 tane ağırlığında % 10,28 - 22,34, 1 melezin kabuk oranında % -

7,37 ve  1 melezin yağ oranında % 11,17 melez gücü belirlemiştir.

Yenice (1995) Ankara’da yaptığı çalışmada sulu koşullarda sentetik çeşidin yağ

veriminde % 92,6, tohum veriminde % 77,9, tabla ortası  boşluğunda % 48,2, 1000 tane

ağırlığında % 8,9, yağ oranında % 5,5, sap veriminde % -4,9 heterosis oluştuğunu
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belirtmiş olup, kuru koşullarda sentetik çeşidin yağ veriminde % 67,9, tohum veriminde

% 54,0, bitki boyunda % 11,9, tabla çapında % 11,5, yağ oranında % 7,8, tabla ortası

boşluğunda % -6,2, sap veriminde % 4,9 ve kabuk oranında % -4,8 heterosis oluştuğunu

ileri sürmüştür.

Yılmaz ve Emiroğlu (1995) ayçiçeği melezlerinin tabla çapında % 20 ile % 77 heterosis

saptandığını ve verim üzerine etki eden en önemli verim komponentinin tabla başına

tane sayısı olduğunu belirtmişlerdir.

Miller ve Fick (1997) geleneksel ıslah yöntemleri kullanılarak meydana getirilen

çeşitlerde, kalıtımsal olarak verimlilik potansiyelinin üst sınırına yaklaşıldığını

bildirmişlerdir. Yapılan çalışmada istenilen  heterosis  seviyesi  için uzak kalıtımsal

benzerliğin bir koşul olmadığını, fakat gerek ayçiçeğinde gerekse hibrid ıslahının

uygulandığı diğer bitki türlerine ait yüksek verimli hibrid çeşitlerde; kullanılan

ebeveynler arasındaki akrabalık derecesi ne kadar az ise, yani birbirlerinin arasındaki

kalıtımsal uzaklık ne kadar fazla ise, özellikle tane verimi karakterinde heterosis adı

verilen melez azmanlığının o derece yüksek oranda meydana geldiğini belirtmişlerdir.

Yenice ve Arslan (1997), araştırmalarında yağ verimi bakımından % 92,57 değerinde

melez azmanlığının görüldüğünü ifade etmişlerdir.

Limbore ve ark. (1998) yaptıkları çalışmada bitki başına tohum verimi bakımından ‘2A

x 132/1’ ve ‘2A x IB60’ melezlerinde heterobeltiosisin sırasıyla % 146,32 ve % 114,79

olarak bulunduğunu belirtmişlerdir.

Limbore ve ark. (1999) tablada tohum ağırlığında heterosis değerlerinin  % -53 ile %

146,4 arasında değişim gösterdiğini, tablada tane sayısı bakımından heterosis

değerlerinin ise % -72,50 ile % 166,45 değerleri arasında olduğunu belirlemişlerdir.

Kumar ve ark.(1999) bitki boyunda pozitif heterobeltiotik etkinin bütün melezlerde

gerçekleştiğini bildirmişlerdir.

Göksoy ve ark. (2000) yaptıkları bir araştırmada heterosis değerlerinin bitki boyunda %

8,9 ile % 15,3, tabla çapında % 50,4 ile % 90,9, tabla başına tohum sayısında % 17,7 ile

% 37,7, bitki başına tane veriminde % 25,6 ile % 94,9, 1000 tane ağırlığında % 13,9 ile
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% 66,1 ve tane veriminde % 25,7 ile % 93,9 arasında değiştiğini ve bu değerlerin

istatistiksel olarak da önemli olduğunu belirtmişlerdir.

Dağüstü ve Göksoy (2001) Bursa’da yaptıkları araştırmada bitki boyunda % -3,9 ile %

41,4, tabla çapında % -3,8 ile % 89,3, 1000 tane ağırlığında % 8,7 ile % 84,4 ve tek

tabla veriminde % 11,7 ile % 142,4 arasında değişen oranlarda heterosis tespit

ettiklerini belirtmişlerdir.

Göksoy ve ark. (2001) çalışmalarında bitki boyu bakımından pozitif yönde % 8,4 ile %

16,3 arasında ve negatif yönde ise % -21,3 ile % -3,4 arasında değişen oranlarda

heterosis tespit ettiklerini belirtmişlerdir.

Khan ve ark.(2003) Pakistan’da yaptıkları bir çalışmada tabla çapında ‘TS-4 x TR-11’

melezinde en yüksek heterotik etkinin görüldüğünü, heterosis değerlerinin ise % 32,8 ile

% 59,5 arasında değişim gösterdiğini vurgulamışlardır. Tablada dolu tane sayısı

kendilenmiş hatlarda 230,7 ile 977,3 adet ve hibridlerde ortalama 709,3 ile 1166 adet

olarak bulunmuştur. Buna ilave olarak, heterosis değerlerinin tablada boş tane sayısında

% -27,6 ile % 208 arasında, tane veriminde % 10,7 ile % 322,3 arasında ve yağ

içeriğinde ise % -40,7 ile % 18,3 arasında değişim gösterdiğini bildirmişlerdir.

Hladni ve ark. (2003) yaptıkları çalışmada tane verimindeki heterosisin % 43,3 ile %

92,3 arasında değiştiğini belirtmişlerdir.

Göksoy ve Turan (2004) araştırmalarında yeni geliştirdikleri ayçiçeği melezlerinde

heterosis ve heterobeltiosis değerlerinin bitki boyu için sırasıyla % -8,4 ile % 16,3 ve %

-21,3 ile % 3,4, tabla çapı için % 46,3 ile % 82,3 ve % 20,3 ile % 48,3, tabla başına

tohum sayısı için % -14,8 ile % 52,6 ve % -16,5 ile % 46,9 arasında değiştiğini ve söz

konusu değerlerin 1000 tane ağırlığı için sırasıyla % -3,3 ile % 42,7 ve % -19,0 ile %

21,0 ve tane verimi için % 19,8 ile % 98,1 ve % 4,6 ile % 89,8 oranları arasında

olduğunu bildirmişlerdir.

Jarwar ve ark. (2004) Pakistan’ da yaptıkları 9 hibrid ayçiçeği ve ebeveynleri üzerine

yapılan çalışmada, bitki boyu ve tabla çapından sonra pozitif yöndeki en büyük

heterosis ve heterobeltiosisin çiçeklenme gün sayısında  meydana geldiğini

bildirmişlerdir.
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Ahmad ve ark. (2005) Pakistan’da yaptıkları çalışmada en yüksek heterosis

derecelerinin verim ve yaprak alanı özelliklerinden elde edildiğini, verim bakımından

F1’lerde heterosisin % 102 ile % 309 ve yaprak alanında ise % 46,3 ile % 163,9

olduğunu vurgulamışlardır.

Jan ve ark. (2005), yaptıkları çalışmada yağ içeriği bakımından TF -1 x TF -4 melezinde

en yüksek heterosis değerinin % 37,03 olarak bulunduğunu ve bu melezi % 31,24

heterosis değeriyle TF- 11 x GUL melezinin izlediğini bildirmişlerdir.

Kaya (2005) Edirne’ de yaptığı araştırmada hibrid kombinasyonlarda yüksek heterosis

değerini % 288 ve heterobeltiosis değerini % 98 olarak yağ veriminde bulunduğunu

belirtmiştir. Diğer taraftan en düşük standart heterosis değerini % -22 ile yağ veriminde

görüldüğünü belirtmiştir.

Haq ve ark. (2006), yaptıkları çalışmada bitki boyunun 104,67 ile 143 cm arasında

değiştiğini ve ORI - 19 x RL - 84 melezinde maksimum heterobeltiotik etki % 42,37 ile

görüldüğünü ve bunu % 36,90 ile ORI- 1 x V - 214 hibridinin izlediğini bildirmişlerdir.

Yine aynı çalışmada ORI - 23 x RL - 46 melezinde % 16,93 ile en yüksek heteobeltiotik

etkinin çiçeklenme başlangıcında görüldüğünü vurgulamışlardır. Bu araştırmada en

düşük heteobeltiotik etki % 2,5 ile ORI - 2 x V - 214 melezinde ortaya çıkmıştır.

Çiçeklenme gün sayısı sonu pozitif heterobeltiotik etkinin % 4,76 ile % 11,2 arasında

değiştiğini ve tabla çapında ise % 14,35 ile % 52,94 arasında görüldüğünü, en yüksek

negatif heterobeltiotik etkinin % -12,56 oranında ORIxRL- 15 melezinde ortaya

çıktığını bildirmişlerdir. Yağ içeriğinde 14 melezde pozitif heterobeltiotik etkinin %

6,10 ile % 47,07 arasında değiştiği belirlenmiştir. 1000 tane ağırlığında pozitif

heterobeltiotik etkinin % 12,18 ile % 78,70 arasında olduğunu, negatif heterobeltiotik

etki değerlerinin ise % -37,89 ile % -11,90 arasında değiştiğini ortaya koymuşlardır.

Ayrıca, bitki başına tane veriminde % 25,12 ile % 284,37 arasında heteobeltiotik etki

görülmüştür.

Habib ve ark.(2006), yaptıkları çalışmalarda sap kalınlığında heterosis değerlerini % -

5,2 ile % 131,9 ve heterobeltiosis değerini % -35,2 ile % 114,2 olarak bulmuşlardır.

Çalışmada tabla çapı bakımından heterosis değerleri % -4,9 ile % 84,2 ve

heterobeltiosis değerleri ise % -32,0 ile % 48,2 arasında değişim göstermiştir. Diğer
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taraftan verimi etkileyen önemli komponentlerden 1000 tane ağırlığı için heterosis

değerlerinin % -20,8 ile % 102,4; heterobeltiosis değerlerinin ise % -24,6 ile % 69,6

arasında değiştiği belirtilmiştir. Tablada tane sayısı bakımından heterosis değerlerinin

% 3,6 ile % 230,3; heterobeltiosis değerlerinin ise % -14 ile % 178,4 arasında olduğunu

bulmuşlardır. Aynı araştırmada, yağ içeriği bakımından heterosis değerleri % -1,5  ile

% 25,0; heterobeltiosis değerleri ise % -5,5 ile  % 17,1 olarak bulunmuş olup, yağ

veriminde heterosis değerleri % -13,8 ile % 440,8; heterobeltiosis değerleri ise % 3,8 ile

% 537,5 arasında değişmiştir.

Hladni ve ark. (2006) pozitif ve yüksek derecede heterosis değerlerinin % 98 ile % 274,

üstün ebeveyne göre heterosis değerlerinin ise % 56 ile % 223 arasında bulunduğunu

ortaya koymuşlardır. Yine aynı çalışmada tabla başına tohum sayısında ebeveyn

ortalamalarına göre heterosis değerlerinin % 69 ile % 204 aralığında bulunduğunu ve

üstün ebeveyne göre % 47 ile % 183 aralığında heterosis elde edildiğini; 1000 tane

ağırlığında ise ebeveyn ortalamalarına göre % 26,5 ile % 48,8 aralığında ve üstün

ebeveyne göre % -42,4 ile % 30,9 aralığında heterosis değerleri elde edildiğini

belirtmişlerdir.

Habib ve ark. (2007) Pakistan’da yaptıkları bir çalışmada çiçeklenme başlangıcı

heterosis değerlerini % -5,88 ile % 4,11; heterobeltiosis değerlerini ise % -7,79 ile %

3,4 arasında hesaplamışlardır. Çiçeklenme sonu gün sayısında heterosis değerleri % -

6,79 ile % 5,96; heterobeltiosis değerleri ise % -10,77 ile % 4,32 aralığında

bulunmuştur. Fizyolojik olum gün sayısı bakımından heterosis değerleri % -3,38 ile %

7,49; heterobeltiosis değerleri ise % -3,85 ile % 5,05 aralığındaki değerlerde

görülmüştür. Bitki boyu bakımından heterosis değerleri % 11,2 ile % 77,9 aralığında

değişirken, heterobeltiosis değerleri % 9,0 ile % 63,6 arasında değişim göstermiştir.

Tane verimi bakımından heterosis % -2,5 ile % 437,2 arasında değerler almıştır; diğer

taraftan heterobeltiosis değerleri ise % -20,6 ile % 343,3 arasında değişmiştir.

Hladni ve ark. (2007), yaptıkları araştırmada bitki başına tohum veriminde heterosis

değerlerinin  % 98,4 ile % 274,1 arasında değiştiğini, üstün ebeveyne göre heterosisin

ise % 55,8 ile % 223,2 arasında değerler aldığını ve bu değerlerin istatistiksel anlamda

büyük önemlilik gösterdiğini vurgulamışlardır.
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Volotovich ve ark. (2008), ayçiçeğinde heterosis etkilerinin tabla başına tohum

ağırlığında % 61,40 ile % 352,13 aralığında değiştiğini, yağ içeriğinde ise bu değerlerin

% 0,22 ile % 43,95  aralığında olduğunu ve istatistiksel anlamda önemlilik gösterdiğini

bildirmişlerdir.

Iqbal (2009), ayçiçeği melez kombinasyonlarında bitki boyun için % -32,16 ile % 0,29

heterosis ve % -36,61 ile % -6,57 heterobeltiosis, tabla başına tane ağırlığı için %

113’lük heterosis ve % 100’lük heterobeltiosis, tabla çapı için % -14,70 ile % 29,23

heterosis ve % -16,80 ile % 27,39 heterobeltiosis, yağ içeriği için % -22,08 ile % 28,26

aralığında heterosis ve % -24,27 ile % 23,58 aralığında heterobeltiosis hesaplandığını

belirtmiştir.

2.3. Kendileme Depresyonu İle İlgili Kaynak Özetleri

Fisher (1941) bitkilerin hem kendine hem de açık döllemeli tozlanarak çoğaldığını,

kendine fertil görünen kendi tozu ile tozlanan bitkilerde % 100 kendi dölüne gen

aktarımını sağladığı, açıkta döllenen bitkilerde bu oranın % 50 değerinde kaldığını

belirtmiştir. Bunun sonucu olarak yabancı tozlaşan bitkilerde % 50 oranında döl

aktarımı söz konusu olduğunu, kendine tozlaşmanın ise güçlü bir seleksiyon koşulu

oluşturmaya yardımcı olduğunu vurgulamıştır.

Unrau ve White (1944) ayçiçeği bitkilerinde kendileme yapılması durumunda tohum

verimi ve diğer özelliklerde (morfolojik, fizyolojik, teknolojik) depresyon oluştuğunu,

bu depresyon sonucu tohum veriminin % 60,3 oranına kadar azaldığını, doğal ve el ile

tozlanmada tohum veriminde artış sağlandığını, bitki boyu ve tabla çapında da artışın

meydana geldiğini ve kendilenmiş hatlar arası meleze ait tohum veriminin ise

ebeveynlerinden % 24,7, Mennonite çeşidinden % 60,8 oranında daha fazla olduğunu

bildirmişlerdir.

Russel (1953) kendilenmiş hatlar ile açıkta tozlaşan çeşitler arasında bütün özellikleri

bakımından önemli farklılıkların oluştuğunu ve açıkta tozlaşan çeşitler ile kendilenmiş

hatlar arasında tane verimi ve yağ oranı gibi özellikler bakımından istatistiksel anlamda

negatif korelasyonun oluştuğunu belirtmiştir.
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Poehlman (1959), kendileme ile elde edilen bitkilerin verim komponentlerinde

azalmaların görüldüğünü ileri sürmüştür.

Allard (1960), kendileme devam ettikçe azmanlık azalışı meydana geldiğini, döl sıraları

içersindeki bitkilerde yeknesaklık oluştuğunu, 5 - 6 generasyon kendilenmiş hatlarda,

kendilemenin durdurulup kardeşler arası tozlama yapılabileceğini ve bu sayede

kardeşler arası tozlaşmış bitkilerden fazla miktarda tohumluğun elde edilebileceğini dile

getirmiştir.

İncekara (1964) ayçiçeği bitkisinde kendileme tekniklerinin yaygınlaşmaya başladığını,

kendilenmiş hatlar arasında teksel ve toplu seleksiyon ile bitki seçiminin uygulanılabilir

teknikler arasında olduğunu, ayçiçeğinde kardeşler arası döllenmelerin de kendileme

olarak kabul edilebileceğini vurgulamıştır.

Schuster (1964) yaptığı çalışma neticesinde kendileme depresyonunun en çok tohum

verimini etkilediğini, açıkta tozlaşma ile yağ ve kabuk oranı dışında bütün özellikler

yönünden populasyon içindeki değerlerin fazla sapma göstermediğini, birinci kuşakta

görülen azmanlığın daha sonraki kuşaklarda görülmediğini dile getirmiştir. F1

populasyonu izolasyonla 8 generasyon yetiştirildiğinde, kendileme depresyonuna

benzer şiddette bir etkinin gerçekleştiğini bildirmiştir.

Pustovoit (1964), ayçiçeğinin yabancı döllenen önemli bir bitki olduğuna dikkat çekerek

kendi tozu ile tozlaşmaya zorlandığı durumda kendileme depresyonu göstereceğini ve

kendileme depresyonunun hatlar içi döllenmelerde görüleceğini, titizlikle seçilmiş

hatların yabancı tozlaşması ile melez populasyonun orijinal hatların biyolojik

değerlerini aşacağını ortaya koymuştur.

Gundaev (1965), kendilenmiş hatların tohum veriminde gerilemenin olacağını

belirtmiştir.

Wranceanu (1965) yaptığı çalışmada S3 - S4 kademesinde kendilenmiş hatlar arasında

yapılan 125 melezden 27’si, V. 8931 çeşidinden % 9,0 ile % 28,8‘ den daha fazla tohum

verdiğini, 4 melez de ise % 85 - % 93 arasında heterosis görüldüğünü belirtmiştir.
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Pustovoit (1966) ayçiçeğinde kabuk oranının, kendilenmiş ileri generasyonlarda artığını

belirtmiştir.

Leclercq (1969) ayçiçeğinin kendileme generasyonlarında çok büyük populasyon

çöküntülerinin olduğunu, döllerin büyük kısmının hayatta kalamadığını dile getirmiştir.

En iyi hatların elde edilmesinin; kombinasyon yeteneğini restore eden döllerin seçimi

ile güçlü bitkilerin hayatta kalmalarına bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Araştırıcı

sitoplazmik erkek kısırlığın keşfedilmesiyle, diğer taraftan restorer baba hatların efektif

bir şekilde hibrid tohum üretiminde kullanılmasıyla, ayçiçeğinin dünya genelinde

dördüncü büyük yağ bitkisi konumuna ulaşıp % 10 civarında dünya yağ üretimine

katkıda bulunduğunu bildirmiştir.

Gökçora (1969), yabancı döllenen bitkilerde tek bitkinin kendine döllenmesi sonucu

ortaya çıkacak döllerde çeşitli özellikler bakımından gerilemenin meydana geleceğini

bildirmiştir.

Schuster (1970) kendileme depresyonunun sonucu olarak; tohum veriminde % 40

oranında, bitki boyunda, 1000 tane ağırlığında ve tabla çapında daha düşük oranda, iç

oranı ve yağ oranında ise en az oranda gerilemenin görüldüğünü ileri sürmüştür.

Kloczowskii (1972), yaptığı çalışmada 10 adet kendilenmiş ayçiçeği hattının

melezlenmesi ile % 90 ile % 160 arasında heterosisin meydana geldiğini, F2’ de ise

tohum veriminde % 20 ve yağ oranında % 4’lük bir azalmanın görüldüğünü

vurgulamıştır.

Stoyanova (1972), kendileme depresyonunun bitki boyunda görüldüğünü ve

‘’Peredovik’’ çeşidinde kendileme ile bitki boyunda % 30 azalma olduğu, tohum verimi

bakımından kendileme depresyonunun 1. generasyonunda % 17, 2. generasyonunda %

20 olduğunu ve yağ oranında ise depresyon görülmediğini belirtmiştir.

Demir (1975), yaptığı araştırmada yabancı döllenmenin hakim olduğu bitkilerde

kendileme depresyonu meydana geldiğini, kendileme ile bitkilerin büyümesinde

gerileme olduğunu, ilk kendileme generasyonlarında depresyonun en kuvvetli şekilde

görüldüğünü, 5 - 6 kendilemeden sonra depresyonun minimum düzeylerde kaldığını

bildirmiştir.
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Jain (1976) yaptığı çalışmada kendine döllenmenin yararlarından biri olarak; izolasyon

ile tozlayıcıyı sınırlayarak güvenli bir üreme ve çoğaltımın gerçekleştirilebileceğini

belirtmiştir.

Charlesworth (1979), yaptığı çalışmada ayçiçeğinde sürdürücü amaçlı döllemedeki bir

üreme modunda, kendileme depresyonunun % 50‘nin üzerinde gen trasferini sağladığını

vurgulamıştır. Yabancı döllenmenin hakim olduğu bitki populasyonlarındaki kendileme

depresyonuna bağlı etkilerin seleksiyon olgusu içersinde olduğu düşünülmelidir.

Ekiz (1980), ayçiçeği kardeş döllerinde bitki boyunun kendileme depresyonu oranları %

11,39 ile % 22,56 arasında değişim göstermiştir. Tabla çapı değerlerindeki kendileme

depresyonu değerleri % 11,25 ile % 17,62 arasında değişim göstermiştir. 1000 tane

ağırlığında kendileme depresyonu değerleri % 10,34 ile % 20,82 arasında değişim

gözlenmiştir. Yağ oranı değerleri arasında ise herhangi bir kendileme depresyonu

görülmemiştir.

Chaudhary ve Anand (1984), yaptıkları çalışmada çiçeklenme gün sayısındaki F1 ile F2

generasyonları arasında kendileme depresyonu değerlerinin % 6,50 ile % 9,96 arasında

değişim gösterdiğini kaydetmişlerdir. Aynı çalışmada yaprak sayısındaki kendileme

depresyonu değerlerinin % 9,06 ile % 27,11 arasında gerçekleştiğini bildirmişlerdir.

Araştırıcılar, bitki boyundaki kendileme depresyonu değerlerinin % 17,29 ile % 50,0

arasında değiştiğini vurgulamışlardır. Aynı çalışmada, tabla çapındaki kendileme

depresyonu değerleri % 21,07 ile % 68,71 arasında, tane verimindeki kendileme

depresyonu değerleri % 27,02 ile % 67,60 arasında ve yağ oranındaki kendileme

depresyonu değerleri ise % 5,23 ile % 39,61 arasında değişmiştir.

Keller ve Waller (2002) kendileme depresyonunun hesaplanmasında δ = (WO-WS)/WO

eşitliğinin kullanıldığını bildirerek, bu eşitlikte δ = kendileme katsayısı, WO =  açık

döllenmeli bitkinin ölçüm değeri, WS =  kendilenmiş bitkinin ölçüm değeri olarak kabul

edildiğini belirtmişlerdir.

Ahmad ve ark. (2005), yaptıkları araştırmada bitki başına yaprak alanında pozitif yönde

en düşük kendileme depresyonunun HAR -5 x RHA -365 çeşidinde % 16,8 ile meydana

geldiğini, HAR -5 x RHA - 822 çeşidinde en yüksek kendileme depresyonunun ise %
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43 değerinde gerçekleştiğini bildirmişlerdir. Bitki başına yaprak sayısında kendileme

depresyonunun % 1,1 ile % 22,2 arasında değişim gösterdiğini ortaya koymuşlardır. F2

generasyonunda tabla çapı değerlerinin 13,5 ile 27,4 cm arasında değişim gösterdiğini,

F1 - F2 generasyonları arasında tabla çapında meydana gelen kendileme depresyonunun

% 8,7 ile % 48,1 oranları arasında bulunduğunu belirlemişlerdir. Tane ağırlığındaki

kendileme depresyonu değerlerinin % -4,5 ile % 64,6 arasında değişim gösterdiğini

vurgulamışlardır. Hektar başına tane verimindeki kendileme depresyonu değerlerinin %

17 ile % 71 arasında değişim gösterdiğini kaydeden araştırıcılar, hasat indeksindeki

kendileme depresyonu değerlerinin ise % -31,9 ile % 38,8 arasında değerler aldığını

bildirmişlerdir.
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3. MATERYAL VE METOT

3.1.  Materyal

3.1.1. Araştırmada kullanılan ebeveyn ve hibridler

Bu çalışma iki farklı denemeden oluşmaktadır. Bu nedenle birinci ve ikinci denemelerde

kullanılan bitkisel materyal birbirinden farklıdır.

Birinci denemede ayçiçeği melez populasyonunda melez gücü üzerinde çalışma

yapılmıştır. Bu çalışmada,  Tekirdağ’da bulunan TMT Tohumculuk Bilişim Sanayi

Ticaret Şirketi’nde yapılan ıslah çalışmaları kapsamında, deneysel olarak üretilen 8

deneysel hibrid ayçiçeği ve bu hibridlerin kombinasyonlarını oluşturan 2 ana, 4 baba

hattı ile birlikte standart olarak 2 ticari hibrid çeşit (Tunca ve P4223) kullanılmıştır.

Çalışmanın birinci kısmını oluşturan deneysel 8 hibrid ayçiçeğinin ebeveynleri olan 2

ana, 4 baba hattının genel özelliklerine ilişkin değerler Çizelge 3.1’de verilmiştir.

Çizelge 3.1. Ebeveyn hatların genel özelliklerine ilişkin değerler

Ebeveyn Adı Çiçeklenme
Gün Sayısı

Bitki Boyu
(cm)

Kaynak Kullanım Şekli

RHA 02-2 (B1) 75 105 U.Ü.Z.F. Restorer Baba
Hattı

RHA 05-3 (B2) 68 105 U.Ü.Z.F. Restorer Baba
Hattı

RHA 10-3 (B3) 73 95 U.Ü.Z.F. Restorer Baba
Hattı

RHA 32-1 (B4) 74 90 U.Ü.Z.F. Restorer Baba
Hattı

2517 A (A1) 63 125 T.T.A.E. CMS Ana Hattı
7751 A (A2)            65 115 T.T.A.E. CMS Ana Hattı

Kullanılan ana hatları Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait olup, Ülkesel Ayçiçeği

Projesi kapsamında geliştirilmiştir. Yüksek adaptasyon ve yüksek genel kombinasyon

kabiliyetine sahip hatlardır.

Araştırmada yer alan ikinci denemede ise kendileme depresyonu üzerinde çalışma

yapılmıştır. Bu denemede bitki materyali olarak piyasada bulunan 5 ticari hibrit ayçiçeği

çeşidinin ( Tunca, P4223, Sanay, Armada, Teknosol ) F1 generasyonu  ve bunların

kendilenmiş F2 ve F3 generasyonları  kullanılmıştır. Bu denemede kullanılan ticari

çeşitlerin çeşit özellik belgelerinde belirtilen özellikleri aşağıda sunulmuştur.
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TUNCA

Orta erkenci bir çeşittir. Kurak şartlara yüksek toleransa sahiptir. Orta boylu sağlam

gövdeye sahiptir. Orobanşa toleranslıdır. Hektolitre ağırlığı yüksektir. Toprak seçiciliği

yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir. Tavsiye edilen ekim mesafesi; sıra arası 70 cm, sıra

üzeri mesafe sulanabilen arazide 25 cm. sulanmayan arazilerde ise 28-33 cm dir. Seyrek

ekim önerilmemektedir. Bütün bölgelere önerilen bir çeşittir. 2006 yılı itibari ile

Limagrain Tohum Islahı A.Ş. tarafından tescil ettirilmiştir ve pazarlanmaktadır.

P4223

Yüksek verim ve hektolitreye sahip olup orobanşa dayanıklı hibrid bir çeşittir. Pioneer

firması tarafından tescil ettirilmiştir.

SANAY

NX 10797 koduyla Syngenta firması tarafından tescil ettirilmiş imidazolin grubu

herbisitlere yüksek derecede toleranslı olup, yabancı ot ve orobanş problemi olmayan

alanlarda normal ayçiçeği olarak da ekime uygundur. İdeal ekim sıklığı kurak şartlarda

dekara 4500-5500 bitkidir. Toprak çıkışı ve sürme gücü yüksek ve gelişmesi çok

hızlıdır. Toprak seçiciliği yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir. Kendine döllenmesi

kabiliyeti çok yüksektir, tablanın ortasına kadar tane tutar. Tablası dışbükey şeklinde

aşağıya doğru eğiktir. Hektolitresi yüksektir. Taneleri ağırdır. Syngenta Tohumculuk

A.Ş. tarafından tescil ettirilmiştir ve pazarlanmaktadır.

ARMADA

İmidazolin grubu herbisitlere yüksek derecede toleranslı bir çeşit olup, bitki boyu 150-

160 cm, çiçeklenme gün sayısı 64 - 68 gün olup, hektolitre ağırlığı 420-430 gr/lt.’dir.

Stres ve kurak koşullara yüksek tolerans sağlamaktadır. May Agro Tohumculuk A.Ş.

tarafından tescil ettirilmiştir ve pazarlanmaktadır.

TEKNOSOL

MH 3227 kodu ile 2006 yılında Monsanto firması tarafında tescil ettirilmiş bir çeşittir.

Trakya ve Marmara bölgelerine önerilen bir çeşittir. Hızlı gelişme gücüne sahiptir.

Geççidir. Yağ oranı kabul edilebilir seviyededir. Bitki boyu yüksek olup sap ve gövde

yapısı sağlamdır. Yarı eğik tabla yapısına sahiptir. Kendine döllenme özelliği çok

yüksektir. Yaprak hastalıklarına toleransı yüksek seviyededir. Monsanto Gıda San Ltd.

Şti. tarafından tescil ettirilmiştir ve pazarlanmaktadır.
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3.1.2. Deneme yeri ve özellikleri

Ülkemizde ayçiçeği tarımının en yoğun yapıldığı il Tekirdağ ilidir. Bu sebepten dolayı

deneme Tekirdağ ili sınırları içerisinde kurulmuştur.

3.1.2.1. Deneme alanının coğrafik konumu ve özellikleri

Araştırmanın tarla denemeleri Tekirdağ – Banarlı (41º 04´ 21.25´´ Kuzey, 27º 22´

21.92´´ Doğu) köyünde çiftçi tarlasında kurulmuştur.

3.1.2.2. Deneme alanının iklim özellikleri

Çalışmanın yapıldığı lokasyondaki 2009, 2010 yılı iklim verileri ve uzun yıllar

ortalaması Çizelge 3.2’ de verilmiştir. Ayçiçeğinin çimlenmesi için en az toprak

sıcaklığı 8-10 °C olmalıdır. Bu nedenle Trakya bölgesinde genelde Nisan başı - Mayıs

ortası arasında ekimi yapılmaktadır. Ayçiçeğinin mevsimlik su tüketiminin 400 – 650

mm olduğu belirlenmiş olup, bitki su tüketimi bakımından ayçiçeğinin 4 farklı evrede

su ihtiyacının olduğu ve bu evrelerde kısıtlı dahi olsa yapılacak sulama veya yağışların

verimi önemli ölçüde arttırdığı belirtilmiştir (Oylukan 1974 ve Bayrak 1978). Çizelge

3.2’den iklim verileri incelendiğinde sıcaklık ve rüzgar hızı değerleri uzun yıllar

ortalamasına göre önemli bir değişiklik arz etmemekle birlikte yağış miktarlarında

önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Araştırmanın ilk yılı olan 2009 yılında

ayçiçeğinin vejatasyon süresi olan Mart – Ağustos ayları arasında 178 mm toplam yağış

kaydedilirken, sırasıyla Mart ayı ve Temmuz ayı içerisinde toplam 72,6 mm ve 43,2

mm yağış düştüğü görülmüştür. Mart ayında düşen yağışlar ekim dönemine yakın

toprak tavının iyileşmesi bakımından etkili olurken, Temmuz ayında düşen yağışlar ise

bitkinin su stresi bakımından en hassas olduğu dönemlerden biri olan çiçeklenme

zamanına rast gelmektedir. 2010 yılında Mart –  Ağustos ayları arasında 139,6 mm

toplam yağış kaydedilmiştir. Söz konusu yılda Temmuz ve Haziran ayı içerisinde

sırasıyla 33,0 mm ve 31,7 mm yağış düştüğü görülmüştür. Bu dönemler bitkinin su

stresi bakımından en hassas olduğu dönemlerden biri olan çiçeklenme zamanına rast

gelmektedir. Uzun yıllar ortalamasına göre, deneme yıllarında ekstrem durumlar hariç

genelde yıllık toplam yağış ve buna bağlı olarak aylık yağış miktarlarının düşük olduğu

görülmektedir.
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Çizelge 3.2. Deneme yıllarına ait Tekirdağ ili iklim verileri

Ortalama Sıcaklık

(ºC)

Ortalama Rüzgar Hızı

(km/sa)

Aylık Yağış

(mm)

Aylar 2009 2010 Uzun

Yıllar

Ort.

2009 2010 Uzun

Yıllar

Ort.

2009 2010 Uzun

Yıllar

Ort.

Ocak 4,8 3,6 5,0 3,2 4,6 3,7 65,9 55,9 62,4

Şubat 5,1 6,7 5,0 4,2 3,8 4,0 52,4 120,2 49,9

Mart 7,1 6,7 7,5 4,0 3,3 3,8 72,6 25,6 54,5

Nisan 10,8 11,9 11,8 3,5 3,1 3,6 35,6 31,0 43,1

Mayıs 16,7 17,6 16,7 3,8 3,0 3,5 11,2 16,8 38,7

Haziran 21,2 21,5 21,3 2,9 2,6 2,8 15,4 31,7 36,1

Temmuz 24,2 24,3 23,7 2,6 2,7 2,5 43,2 33,0 25,6

Ağustos 23,2 26,5 23,6 2,7 2,5 2,6 0 1,5 15,7

Eylül 18,7 20,3 19,9 2,5 2,8 2,9 69,6 44,2 36,1

Ekim 15,6 13,8 15,4 2,8 2,8 2,8 147,4 202,2 59,1

Kasım 10,3 14,2 10,5 2,9 3,2 3,1 27,3 17,6 76,9

Aralık 8,6 11,8 6,9 3,4 3,5 3,7 100,4 30,2 78,1

Toplam 641,0 609,9 576,2
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3.1.2.3. Deneme alanın toprak özellikleri

Denemelerin kurulduğu yerlere ait toprak analizleri Tekirdağ Ticaret Borsa‘nın Toprak

Laboratuarında yapılmıştır. Araştırmanın yapıldığı deneme alanının toprak analiz

sonuçları Çizelge 3.3’ te verilmiştir. Çizelgeden görüldüğü gibi deneme alanının

toprakları hafif kireçli, az tuzlu ve organik madde olarak düşük olup, killi-tınlı bünyeye

sahiptir. Ayçiçeği yetiştiriciliği yönünden potasyum bakımından zengin, fosfor

bakımından ise orta seviyede olduğu görülmektedir.

Çizelge 3.3. Deneme alanının toprak özellikleri

Yer Profil
derinliği

(cm)

Su ile
doygunluk

(%)

Toplam
tuz
(%)

pH Kireç
(CaCO3)

(%)

Fosfor
(P2O5)

(kg/da)

Potasyum
(K2O)
(kg/da)

Organik
madde

(%)

0-20 48 0,052 7,70 3,05 13,75 67,0 1,87Tekirdağ

(Banarlı) 20-40 65 0,055 7,70 3,58 16,35 69,4 1,95

3.2. Metot

3.2.1. Deneme deseni ve parsel büyüklüğü

Bu araştırma, Tekirdağ’ da bulunan TMT Tohumculuk Bilişim Sanayi Ticaret Limited

Şirketi bünyesindeki ayçiçeği ıslah faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Banarlı/Tekirdağ

deneme arazisinde, 2009 ve 2010 yıllarında iki yıl süreyle yürütülmüştür. Araştırma iki

farklı denemeden oluşmaktadır. Birinci deneme yeni geliştirilen deneysel hibridlerde

melez gücünün belirlenmesi ve ikinci deneme ise farklı generasyonlarda bazı ticari

ayçiçeği hibrid çeşitlerinde kendileme depresyonunun etkisinin belirlenmesi amacıyla

yapılmıştır. Araştırmada yer alan her iki deneme için kullanılan deneme desenleri

aşağıda açıklanmıştır.

1. Melez gücü denemesi

Bu deneme yeni geliştirilen 8 adet deneysel hibrid, bu deneysel hibridleri oluşturan 6

ebeveyn ve iki standart hibrid çeşit (Tunca ve P4223) ile birlikte 2010 yılında 3
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tekrarlamalı olarak tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuştur. Her parsel, 6 m

uzunluğunda  4 sıradan oluşmaktadır.  Sıra arası mesafe 70 cm ve sıra üzeri mesafe 30

cm olup, parsel alanı 16,8 m2’ dir.

Denemeden elde edilen tüm veriler Tesadüf Blokları Deneme Desenine uygun olarak

varyans analizine tabii tutulmuştur. Önemlilik testlerinde 0,05 ve 0,01 olasılık düzeyleri

kullanılmıştır. İstatistiksel farklı grupların belirlenmesinde 0,05 olasılık düzeyinde LSD

testi uygulanmıştır. Heterotik etkilerin (Çizelge 3.4.) önemlilik testlerinde ise 0,05 ve

0,01 olasılık düzeylerinde t-testi kullanılmıştır. Tüm hesaplamalar bilgisayarda TARİST

istatistik programı kullanılarak yapılmıştır.

Çizelge 3.4. Heterosis ve heterobeltiosis hesaplama yöntemi

Tanım Sembol Formül

Heterosis farkı F1 – EO F1 AxB – [(A + B)/2]

Heterosis Hs (%) {[F1 –EO] / EO}x100

Üstün ebeveyne olan fark F1 – ÜE F1 – Üstün Ebv.

Heterobeltiosis Hb (%) {[F1 – ÜE] / ÜE}x100

Kaynak: Ahmad ve ark.(2005)

2. Kendileme depresyonu denemesi

Bu deneme 5 adet ticari ayçiçeği hibrid çeşit ( Tunca, P4223, Sanay, Armada, Teknosol

), bu ticari ayçiçeği çeşitlerinin kendilenmesi ile oluşturulan F2 ve F3 generasyonları ile

birlikte 2010 yılında 3 tekrarlamalı olarak bölünmüş parseller deneme desenine göre

kurulmuştur. Bu denemede ana parsellere kendileme generasyonları ve alt parsellere ise

çeşitler yerleştirilmiştir. Her parsel, 7,5 m uzunluğunda 4 ekim sırasından oluşmaktadır.

Sıra arası mesafe 70 cm ve sıra üzeri mesafe 30 cm olup, parsel alanı 21 m²’ dir.

Denemeden elde edilen tüm veriler Bölünmüş Parseller Deneme Desenine uygun olarak

varyans analizine tabii tutulmuştur. Önemlilik testlerinde 0,05 ve 0,01 olasılık düzeyleri

kullanılmıştır. İstatistiksel farklı grupların belirlenmesinde LSD (0,05) testi

uygulanmıştır. Kendileme depresyonu etkilerine ilişkin önemlilik testlerinde ise 0,05 ve

0,01 olasılık düzeylerinde t - testi kullanılmıştır (Çizelge 3.5.). Tüm hesaplamalar JMP

istatistik programı kullanılarak yapılmıştır.

        27



Çizelge 3.5. Kendileme depresyonu etkilerini hesaplama yöntemi

Tanım Sembol Formül

1. generasyon ve

2. generasyon farkı

F1– F2(%) [(F1-F2)/F1]x100

2. generasyon ve

3. generasyon farkı

F2-F3 (%) [(F2-F3)/F2]x100

1. generasyon ve

3. generasyon farkı

F1-F3(%) [(F1-F3)/F1]x100

Kaynak: Ahmad ve ark. (2005)

3.2.2. Kültürel işlemler

Melez gücü denemesinde ve kendileme depresyonu denemesinde yapılan kültürel

işlemler

Tüm ekimler ocak usulü elle yapılmıştır. Şekil 3.1 ‘den görüldüğü üzere bitkiler 4-6

yapraklı devreye geldiğinde teklenmiştir. Deneme alanlarında bir önceki yıl ait ön bitki

buğday olup, ekim öncesi toprak altına dekara 25 kg 20-20-0 (NPK) atılmıştır.

Meydana gelebilecek deneysel uygulama hatalarının önüne geçebilmek adına üst

gübreleme ve herbisit uygulaması yapılmamıştır.

Şekil 3.1. Tekleme sırasında ayçiçekleri (solda) ve tekleme işlemi (sağda)
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3.2.3. Yapılan gözlem ve değerlendirmeler

Yapılan denemede parsel verimleri belirlenmiş, ayrıca tabladaki tane sayısı, bin tane

ağırlığı, hektolitre ağırlığı ile dekara tane verimi hesaplanmıştır.

Schneiter ve Miller (1981) ‘ın yapmış oldukları bitki gelişim evreleri sınıflandırmasına

göre, çiçeklenme gün sayısı ve fizyolojik olum gün sayıları belirlenmiştir.

Çalışmada kullanılan gözlem ve ölçümler:

% 50 Çiçeklenme gün sayısı: Parseldeki bitkilerin çıkıştan itibaren yarısının Schneiter

ve Miller’in (1981) sınıflandırmasına göre şekil 3.2’deki gibi R5.5 evresine ulaştığı

zamana kadar geçen gün sayısıdır.

Şekil  3.2. Ayçiçeği R 5.5. çiçeklenme evresi
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Fizyolojik olum gün sayısı: Tablada taslak halinde bulunan tohumun olgunlaştığı

bitkiden tohum taslağına besin geçişinin tamamlandığı ekimden bu evreye kadar olan

gün sayısı olarak kabul edilmektedir.

Bitki boyu (cm): Hasat yapılacak sıralardan hasat zamanında seçilen 10 bitkinin kök

boğazı ile tablanın sapa bağlandığı kısım arasında kalan uzaklığı Şekil 3.3‘de görüldüğü

gibi önceden hazırlanan gereç ile ölçülerek belirlenmiştir.

Sap kalınlığı (cm): Bitkinin 2. ile 3. boğum arasındaki bölümün kalınlığı kumpas aleti

ile Şekil 3.3‘de görüldüğü gibi ölçülmüştür.

Şekil 3.3. Ayçiçeğinde bitki boyu ve sap kalınlığının belirlenmesi

Tabla Çapı (cm): Hasat zamanında hasat yapılacak sıralardan seçilen 10 bitkiden

seçilen bitkinin tabla çapı mezura ile Şekil 3.4’ de görüldüğü üzere ölçülmüştür.
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Şekil 3.4. Ayçiçeğinde tabla çapının belirlenmesi

Bin tane ağırlığı (g): Her parsele ait numunelerden laboratuarda 4 adet 100’er tohum

sayılarak tartılmış bu ölçümlerin ortalamasının 10 katı 1000 tane ağırlığı olarak kabul

edilmiştir.

Tabladaki Tane Sayısı: Birim parseldeki bitki sayısının parsel verimine orantısında

elde edilen tabla başına verimin 1000 tane ağırlığına oranlanması ile tabladaki tane

sayısı elde edilmiştir.

Hektolitre Ağırlığı (kg/1000 ml): 1000 ml’lik hektolitre kabı kullanılarak g/l cinsinden

elde edilen değerler kullanılarak kg cinsinden hektolitre ağırlığı bulunmuştur.

Tane Verimi (kg/da): Parselin orta 2 sırası hasat edilerek belirlenmiştir. Hasat zamanı

orta sıranın baş ve sonlarından 2’şer bitki kenar tesiri olarak hasatta alınmamıştır.

Kendileme depresyonunun belirlendiği denemenin parsel alanı 21 m²’dir. Kenar tesirler

çıkartıldıktan sonra kalan (1,4 m x 6,3 m) 8,82 m²’ lik kısmı elle hasat edilmiştir.

Deneysel hibritlerde heterosisin belirlendiği denemenin parsel alanı 16,8 m²’ dir. Kenar

tesirleri çıkartıldıktan sonra kalan (1,4 m x 4,8)  6,72 m²’ lik kısmı elle hasat edilmiştir.

Harmanlanan tanelerin nem oranları ve tartım değerleri ölçülerek elde edilen değerler

kg/da çevrilmiştir.

Yağ Oranı: Her parselden alınan numuneler Tekirdağ Ticaret Borsası Laboratuarında

NMR cihazı ile belirlenmiştir. Numunelerdeki toplam yağ miktarı “Sürekli Dalga

Düşük Ayırma Güçlü Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometrik Metod” kullanılarak

TS 9059 EN ISO 5511’ e göre oransal olarak bulunmuştur.
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Yağ Verimi (kg/da): Tane veriminin oransal yağ oranı ile çarpımından elde edilen

değer dekara toplam yağ verim olarak bulunmuştur.

3.2.4. Verilerin istatistiksel analizi

Araştırma iki farklı tarla denemesinden oluşmaktadır. Melez gücünün araştırıldığı

birinci denemede 2 sitoplazmik erkek kısır hat ve 4 restorer testerin melezlenmesiyle

oluşturulan 8 adet deneysel hibrid kullanılmıştır. Bu denemede, 8 deneysel hibrid, 6

ebeveyn ve iki adet standart hibrid çeşitle birlikte Tekirdağ, Banarlı lokasyonunda

Tesadüf Blokları Deneme Deseninde üç tekrarlamalı olarak denenmiştir. Kendileme

depresyonunun araştırıldığı ikinci denemede ise 5 adet ticari hibrid çeşidin (Tunca,

P4223, Sanay, Armada ve Teknosol) F1 generasyonu ve bundan kendilenerek

oluşturulan  F2 ve F3 kendileme generasyonları 2010 yılında Tekirdağ Banarlı

lokasyonunda üç tekrarlamalı olarak Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme

Deseninde denenmiştir. Bu denemede ana parsellere generasyonlar ve alt parsellere ise

çeşitler yerleştirilmiştir. Bu nedenle birinci denemeden elde edilen tüm veriler Tesadüf

Blokları Deneme Desenine göre ve ikinci denemede elde edilen tüm veriler ise Tesadüf

Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme Desenine uygun olarak varyans analizine tabii

tutulmuştur. Önemlilik testlerinde 0,05 ve 0,01 olasılık düzeyleri kullanılmıştır.

Ortalama değerlerin gruplandırılmasında 0,05 olasılık düzeyinde LSD testi

uygulanmıştır. Tüm hesaplamalar bilgisayarda TARİST ve JUMP (versiyon 6) paket

programı kullanılarak yapılmıştır.
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4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular aşağıda sırasıyla, melez azmanlığı ile

ilgili sonuçlar ve kendileme depresyonu ile ilgili sonuçlar olmak üzere 2 alt başlık

halinde sunulmuştur.

4.1. Melez Azmanlığı İle İlgili Araştırma Sonuçlar

Melez azmanlığı ile ilgili araştırma sonuçlarının yer aldığı bu bölümde önce araştırmada

gözlenen tüm karakterler için varyans analizi sonuçları verilmiş ve daha sonra bu

özelliklere ilişkin ortalama değerler ve istatistiksel farklı gruplar açıklanmıştır. Ayçiçeği

genotiplerinin gözlenen özelliklerine ilişkin ortalama değerler morfolojik ve fenolojik

özellikler ile tarımsal ve teknolojik özellikler olmak üzere 2 alt başlık altında

incelenmiştir.

4.1.1. Ayçiçeği genotiplerinde gözlenen özelliklere ait varyans analiz sonuçları ve

ortalama değerler

4.1.1.1.  Varyans analizi sonuçları

Denemeden elde edilen ayçiçeği genotiplerinin morfolojik ve fenolojik özelliklerine ait

varyans analiz sonuçları (Kareler Ortalaması) Çizelge 4.1’ de verilmiştir.

Çizelgeden görüldüğü gibi bitki boyu, tabla çapı, sap kalınlığı, % 50 çiçeklenme gün

sayısı ve fizyolojik olum gün sayısı bakımından genotipler arasındaki farklılık % 1

olasılık seviyesinde istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Tekerrürler arasındaki

farklılıklar ise sadece % 50 çiçeklenme gün sayısı ve fizyolojik olum gün sayısı

bakımından istatistiksel olarak önemli çıkmıştır.

        33



Çizelge 4.1. Ayçiçeği genotiplerinin morfolojik ve fenolojik özelliklerine  ait varyans analizleri sonuçları (kareleri ortalaması)

Varyasyon

Kaynağı

SD Bitki Boyu Tabla

Çapı

Sap

Kalınlığı

Tabladaki Tane

Sayısı

%50 Çiçeklenme

Gün Sayısı

Fizyolojik Olum

Gün Sayısı

Tekerrürler 2 19,068 2,865 2,969 81756,521 4,688** 4,688**

Genotipler 15 1483,421** 40,795** 22,563** 958610,261** 17,899** 17,899**

Hata 30 46,718 1,230 1,830 47539,565 0,732 0,732

Genel 47 504,063 13,927 8,495 339762,849 6,379 6,379

                                  * = % 5 olasılık düzeyinde, ** = % 1 olasılık düzeyinde önemlidir.
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Ayçiçeği genotiplerinde gözlenen tarımsal özelliklerden tablada tane sayısı, tane verimi

ve yağ verimi ile teknolojik özelliklerden bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve yağ

oranı komponentleri bakımından genotipler arasında % 1 olasılık düzeyinde önemli

farklılıklar bulunmuştur. Varyans analizi sonuçlarına göre söz konusu özellikler için

tekerrürler arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz çıkmıştır.

Çizelge 4.2. Ayçiçeği genotiplerinin tarımsal ve teknolojik özelliklerine ait
varyans analizi sonuçları (kareler ortalaması)

Varyasyon

Kaynağı

SD 1000

Tane

Ağırlığı

Tabladaki

Tane Sayısı

Tane

Verimi

Hektolitre Yağ

Oranı

Yağ

Verimi

Tekerrürler 2 0,868 81756,5 1018,9 8,6 4,1 69,2

Genotipler 15 773,7** 958610,3** 32620,1** 19,7** 9,9** 5663,3**

Hata 30 3,558 47539,6 630,7 3,4 1,6 100,6

Genel 47 249,2 339762,8 10856,7 8,8 4,4 1874,6

* = % 5 olasılık düzeyinde, ** = % 1 olasılık düzeyinde önemlidir.

4.1.1.2. Ayçiçeği genotiplerinin morfolojik ve fenolojik özelliklerine ilişkin

ortalama değerler ve istatistiksel farklı gruplar

Melezler ve ebeveynlerine ait bitki boyu, tabla çapı ve sap kalınlığına ilişkin ortalama

değerler ve bunlara ait istatistiksel gruplandırma Çizelge 4.3’ de verilmiştir. Çizelge

4.3’ den de görüldüğü gibi standart çeşitlerin bitki boyları 159,8 ile 169,1 cm arasında

değişirken, denemede kullanılan deneysel hibridler 136.6 ile 158.3 cm arasında boy

değerlerine sahip olmuştur. Araştırmada ebeveyn olarak kullanılan baba hatların bitki

boyları 100,0 ile 136,8 cm arasında değişirken, ana hatların bitki boyları 94,6 ile 120,0

cm arasında değerler almıştır. Çalışmada A2 x B1 melezi en yüksek bitki boyuna sahip

olmuştur. En düşük bitki boyu değerleri ise A1 x B4, A1 x B1, A1 x B2 ve A2 x B4
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melez döllerinden elde edilmiştir. Genelde deneysel hibridler standart çeşitlere göre

daha kısa boylu olmuşlardır.

Genotiplere ait tabla çapı değerlerine bakıldığında standart çeşitlerin 22,4 ile 23,0 cm

arasında tabla iriliğine sahip olduğu görülmektedir. Denemede kullanılan deneysel

hibridlerin tabla çapı değerleri ise 19,0 ile 21,3 cm arasında değişmiştir. Ayrıca baba

hatlar 11,9 ile 14,5 cm arasında ve ana hatlar 20,4 ile 22,0 cm arasında tabla çapı

değerleri vermiştir. Araştırmada A2 x B3 melezinin deneysel hibridler içerisinde en

yüksek tabla çapı değerine sahip olduğu görülmektedir. Bununla birlikte deneysel

hibridlerin tabla çapı değerleri genel olarak standart çeşitlerden daha düşüktür.

Genotiplerin sap kalınlığı değerleri incelendiğinde standart çeşitlerde sap kalınlığı

değerlerinin 19,9 ile 20,9 mm arasında değiştiği görülmektedir. Denemede kullanılan

deneysel hibridlerin sap kalınlığı değerleri ise 18,8 ile 21,2 mm arasında değişmiştir.

Araştırmada ebeveyn olarak kullanılan baba hatların sap kalınlıkları 16,2 ile 18,0 mm

arasında değişirken ana hatların sap kalınlıkları 18,2 ile 28,0 mm arasında değerler

almıştır. Tüm genotipler içerisinde A1 ana hattı en yüksek sap kalınlığı değerine sahip

olmuştur. Genel olarak deneysel hibridler ile standart çeşitler arasında sap kalınlığı

bakımından önemli farklılık bulunmamıştır.

Genotiplere ait % 50 çiçeklenme gün sayısı ve fizyolojik olum gün sayısı ve istatistiki

grupları Çizelge 4.4’ de verilmiştir. Çizelge 4.4’ den görüldüğü gibi ticari çeşitlerde

çiçeklenme gün sayısı 68,3 ile 69,6 gün arasında olup, birbirine çok yakın değerler

almıştır. Denemede kullanılan deneysel hibridlerin çiçeklenme gün sayısı değerleri 65,6

ile 70,6 gün arasında değişmiştir. Araştırmada ebeveyn olarak kullanılan baba hatların

çiçeklenme gün sayıları 64,6 ile 71,6 gün arasında değişirken ana hatların çiçeklenme

gün sayıları  69,0 ile 74,0 gün arasında değerler almıştır. Deneysel hibridler içerisinde

özellikle A1 x B1, A2 x B1, A2 x B2 ve A2 x B3 melez kombinasyonlarının standart

çeşitlere göre çiçeklenme gün sayılarının daha kısa olduğu saptanmıştır.
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Çizelge 4.3. Ayçiçeği genotiplerinin bitki boyu, tabla çapı, sap kalınlığına ilişkin
ortalama değerleri ve istatistiksel farklı gruplar

Genotipler Bitki Boyu (cm) Tabla Çapı(cm) Sap Kalınlığı (mm)
P4223 169,1 a 23,0 a 20,9 bc
Tunca 159,8 ab 22,4 ab 19,9 b-e

A1 x B1 146,3 d-g 19,8 d-f 20,1 b-e
A1 x B2 145,0 e-g 20,9 b-e 21,2 b
A1 x B3 148,1 c-f 20,6 b-f 19,5 b-e
A1 x B4 136,6 g 20,6 b-f 18,8 c-f
A2 x B1 158,3 a-c 19,0 f 20,3 b-d
A2 x B2 153,8 b-e 20,1 c-f 19,6 b-e
A2 x B3 157,6 b-d 21,3 a-d 19,8 b-e
A2 x B4 145,3 e-g 19,4 ef 20,1 b-e

A1 94,6 j 22,0 a-c 28,0 a
A2 120,0 h 20,4 c-f 18,2 d-g
B1 136,8 fg 11,9 h 18,0 e-g
B2 121,1 h 14,5 g 16,2 g
B3 111,8 hi 13,0 gh 16,3 g
B4 100,0 ij 12,4 h 16,6 fg

LSD (% 5) 11,406 1,851 2,257

Araştırmada fizyolojik olum gün sayısının standart çeşitlerde 113,3 ile 114,6 gün

arasında değiştiği saptanmıştır. Diğer taraftan denemede kullanılan deneysel hibridlerin

fizyolojik olum gün sayılarının da 110,6 ile 115,6 gün arasında değiştiği belirlenmiştir.

Araştırmada ebeveyn olarak kullanılan baba hatların fizyolojik olum gün sayıları ise

109,6 ile 116,6 gün arasında değerlere sahip olurken, ana hatların fizyolojik olum gün

sayıları 114,0 ile 119,0 gün arasında değişmiştir. Genel olarak ebeveyn hatlarla

karşılaştırıldığında deneysel hibridlerde fizyolojik olum gün sayısının daha kısa olduğu

görülmektedir.
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Çizelge 4.4. Ayçiçeği genotiplerinin çiçeklenme gün sayısı, fizyolojik olum gün
sayısına ilişkin ortalama değerleri ve istatistiksel farklı gruplar

4.1.1.3. Ayçiçeği genotiplerinin tarımsal ve teknolojik özelliklerine ilişkin ortalama

değerleri ve istatistiksel farklı gruplar

Melezler ve ebeveynlerine ait tablada tane sayısı, 1000 tane ağırlığı ve tane verimi

ortalama değerleri ve istatistiksel gruplandırması Çizelge 4.5’ de verilmiştir. Çizelge

4.5’ den de görüldüğü gibi standart çeşitlerin tablada tane sayısı 2128,0 ile 2196,6 tane

arasında değişmiştir. Denemede kullanılan deneysel hibridlerin tablada tane sayılarının

ise 1048,6 ile 1914,6 adet arasında değişim gösterdiği ortaya konmuştur. Araştırmada

ebeveyn olarak kullanılan baba hatların tablada tane sayıları 370,3 ile 1694,0 adet

arasında ve ana hatların tablada tane sayıları 638,6 ile 897 adet arasında değişmiştir.

Araştırmada B2 baba hattının en yüksek tablada tane sayısı değerlerine ulaştığı

görülmüştür. Standart çeşitlerin tablada tane sayısı bakımından A1 x B1 melezi dışında

genel olarak deneysel hibridlerin önünde yer aldıkları görülmektedir.

Standart çeşitlerde 1000 tane ağırlığı değerlerinin 63,5 ile 66,4 gram arasında değiştiği

ve denemede kullanılan deneysel hibridlerin 44,8 ile 64,9 gram arasında bin tane ağırlığı

değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırmada ebeveyn olarak kullanılan baba

Genotipler Çiçeklenme Gün Sayısı Fizyolojik Olum Gün Sayısı
P4223 68,3 e-g 113,3 e-g
Tunca 69,6 c-e 114,6 cd

A1 x B1 65,6 i 110,6 i
A1 x B2 67,6 fg 112,6 ef
A1 x B3 70,6 bc 115,6 bc
A1 x B4 69,0 d-f 114,0 c-e
A2 x B1 65,6 i 110,6 i
A2 x B2 66,0 hi 111,00 hi
A2 x B3 67,3 gh 112,3 gh
A2 x B4 68,3 e-g 113,3 e-g

A1 69,0 d-f 114,0 c-e
A2 74,0 a 119,0 a
B1 67,3 gh 112,3 gh
B2 64,6 i 109,6 i
B3 70,0 cd 115,0 cd
B4 71,6 b 116,6 b

LSD (% 5) 1,428 1,428
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hatlar 19,1 ile 25,4 gram arasında, ana hatlar ise 46,2 ile 54,1 gram arasında bin tane

ağırlığı değerlerine sahip olmuştur (Çizelge 4.5.).

Araştırmanın en önemli komponentlerinden biri olan tane verimi standart çeşitlere göre

332,6 ile 361,9 kg / da arasında değişmiştir. Denemede kullanılan deneysel ayçiçeği

hibridlerinde ise tane veriminin 165,1 ile 276,8 kg / da arasında değişim gösterdiği

saptanmıştır. Araştırmada en yüksek tane verimi standart çeşitlerden P4223’ de

gözlemlenmiş olup, deneysel hibridlerden A2 x B1 165,1 kg / da ile en düşük verim

değerine sahip olmuştur.

Çizelge 4.5. Ayçiçeği genotiplerinin tablada tane sayısı, 1000 tane ağırlığı, tane
verimine ilişkin ortalama değerleri ve istatistiksel farklı gruplar

Genotipler Tablada Tane
Sayısı (adet)

1000 Tane Ağırlığı
(gr) Tane Verimi(kg/da)

P4223 2196,6 a 66,4 a 361,9 a
Tunca 2128,0 a 63,5 ab 332,6 a

A1 x B1 1914,6 ab 44,8 f 242,5 bc
A1 x B2 1717,0 bc 57,1 c 276,8 b
A1 x B3 1461,6 cd 49,8 e 206,0 cd
A1 x B4 1367,6 c-e 53,5 d 206,6 cd
A2 x B1 1242,0 d-f 47,1 ef 165,1 de
A2 x B2 1431,6 cd 61,8 b 250,8 b
A2 x B3 1651,0 bc 55,1 cd 257,7 b
A2 x B4 1048,6 ef 64,9 ab 191,4  d

A1 638,6 gh 46,2 f 83,5 fg
A2 897,0 fg 54,1 cd 137,2 e
B1 663,6  gh 23,4 g 44,2 gh
B2 1694,0 bc 19,1 g 91,6 f
B3 598,0 gh 25,4 g 43,1 gh
B4 370,3 h 22,4 g 23,3 h

LSD (% 5) 363,847 3,148 41,911

Genotiplere ait hektolitre ağırlığı, yağ oranı ve yağ verimine ait ortalama değerler ve

bunlara ilişkin istatistiksel farklı gruplar Çizelge 4.6’ da verilmiştir. Söz konusu çizelge

incelendiğinde, hektolitre ağırlığının standart çeşitlerde 38,0 ile 40,6 kg/100 L arasında

değiştiği görülür. Bununla birlikte, denemede kullanılan deneysel hibridlerin 34,1 ile

37,3 kg arasında hektolitre ağırlığı değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırmada

ana hatlar 35 kg civarında hektolitre ağırlığı vermiştir. Tüm genotipler içerisinde en

yüksek hektolitre ağırlığı B2, B4 ve B3 baba hatlarından elde edilmiştir. Standart çeşit

        39



Tunca’da baba hatlar kadar yüksek hektolitre ağırlığı göstermiştir. Araştırmada yer alan

deneysel hibridlerin ise orta düzeyde hektolitre ağırlığına sahip oldukları görülmüştür.

Önemli bir kalite özelliği olan yağ oranı yönünden araştırmada kullanılan deneysel

hibridler incelendiğinde,  % 38,2 ile % 41,9 arasında değişen yağ oranı değerlerine

sahip oldukları görülür. Standart çeşitlerin yağ oranları % 41,7 (P4223) ve  % 43,4

(Tunca) olarak bulunmuştur. Araştırmada ebeveyn olarak kullanılan ana hatların yağ

oranları % 40,1 ve % 41,2 olarak bulunmuş olup, baba hatların yağ oranlarının % 37,0

ile % 38,2 arasında değiştiği belirlenmiştir. Deneysel hibridler içinde A2 x B1

melezinin standart çeşitler kadar yüksek yağ oranı içerdiği saptanmıştır (Çizelge 4.6.).

Yağlı tohum olan ayçiçeğinde nihai verim komponenti yağ verimidir. Araştırmada

standart çeşitlerin yağ verimleri 144,2 kg/da (Tunca) ve 150,9 kg/da (P4223) olarak

bulunmuştur. Denemede kullanılan deneysel hibridlerin yağ verimleri ise 67,5 kg/da ile

109,4 kg/da arasında değişmiştir. Araştırmada ebeveyn olarak kullanılan baba hatların

yağ verimleri 8,7 kg/da ile 34,0 kg/da arasında değişirken, ana hatlarda bu değerler 33,2

kg/da ve 54,9 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Araştırmada en yüksek yağ verimi P4223 ve

Tunca çeşitlerinden elde edilmiştir. Deneysel hibridler standart çeşitlerden daha düşük

yağ verimlerine sahip olurken, yağ verimi sıralamasında ikinci ve üçüncü gruplara

girmişlerdir.
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Çizelge 4.6. Ayçiçeği genotiplerinin hektolitre ağırlığı, yağ oranı ve yağ verimine
ilişkin ortalama değerleri ve istatistiksel farklı gruplar

Genotipler Hektolitre
(kg/100 L)

Yağ Oranı
(%)

Yağ Verimi
(kg/da)

P4223 38,0 b-d 41,7 a-c 150,9 a
Tunca 40,6 ab 43,4 a 144,2 a

A1 x B1 34,1 f 38,7 e-h 93,6 b-d
A1 x B2 37,0 d-f 39,6 c-g 109,4 b
A1 x B3 35,8 d-f 40,7 b-e 83,7 c-e
A1 x B4 37,1 d-f 39,8 b-g 82,2 c-e
A2 x B1 36,8 d-f 41,9 ab 67,5 ef
A2 x B2 37,3 c-e 38,2 f-h 96,1 bc
A2 x B3 35,6 d-f 39,1 d-h 98,7 bc
A2 x B4 36,1 d-f 40,3 b-f 77,6 de

A1 34,8 ef 41,2 b-d 33,2 gh
A2 35,5 d-f 40,1 b-f 54,9 f
B1 36,5 d-f 38,2 f-h 16,8 hi
B2 42,5 a 37,2 h 34,0 g
B3 40,3 a-c 37,0 h 15,9 i
B4 42,3 a 37,7 gh 8,7 i

LSD (% 5) 3,100 2,873 16,740

4.1.2. Ayçiçeği melez kombinasyonlarının heterotik etkileri

Ayçiçeği melez kombinasyonlarının heterotik etkileri morfolojik ve fenolojik özellikler

ile tarımsal ve teknolojik özellikler olmak üzere 2 kısımda incelenmiştir.

4.1.2.1. Ayçiçeği deneysel hibridlerinin morfolojik ve fenolojik özelliklerine ilişkin

heterotik etkileri

Bitki boyu, tabla çapı, sap kalınlığına ait heterotik etkiler Çizelge 4.7 verilmiştir.

Deneysel hibridlere ait heterosis değerleri bitki boyunda % 23,2 ile % 43,5 arasında

değişmiş olup istatistiksel anlamda % 1 olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur. Bitki

boyunda, heterobeltiosis değerleri % 6,9 ile % 36,6 arasında değişmiş olup A1xB1

melezi dışında % 1 olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur. A1xB1 melezi ise % 5

olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur. Melez kombinasyonlarına ait ticari heterosis

değerleri bitki boyunda % - 16,9 ile % -3,7 arasında değişmiş olup istatistiksel anlamda
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negatif yönde genel olarak önemli çıkmıştır. A2xB1 melezinde istatistiksel olarak

önemsiz bulunmuştur.

Tabla çapında heterosis değerleri deneysel hibridlere göre % 14,2 ile % 27,6 arasında

değişmiş ve bu değerler istatistiksel anlamda % 1 olasılık düzeyinde önemli

bulunmuştur. Heterobeltiosis değerleri ise % -9,9 ile % 4,4 arasında değerler almıştır.

Heterobeltiosis değerleri A2 x B2, A2 x B3 ve A2 x B4 melezleri dışındaki tüm

deneysel hibridlerde istatistiksel anlamda önemli çıkmıştır. Melez kombinasyonlarına

ait ticari heterosis değerleri % - 16,3 ile % -6,2 arasında değişmiş olup istatistiksel

anlamda negatif yönde genel olarak önemli çıkmış olup A2 x B3 melez kombinasyonu

sadece % 5 olasılık düzeyinde negatif yönde önemli çıkmıştır (Çizelge 4.7.).

Sap kalınlığına ilişkin heterosis değerleri % -15,5 ile % 15,5 arasında değişmiştir.

Araştırmada A2 x B1, A2 x B2, A2 x B3, A2 x B4 melez kombinasyonlarının heterosis

değerleri pozitif yönde olup, % 1 olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur. A1 x B1, A1

x B3, A1 x B4 melez kombinasyonlarının heterosis değerleri negatif yönde ve

istatistiksel anlamda % 1 olasılık düzeyinde önemli çıkmıştır. A1 x B2 melezi sap

kalınlığı özelliği bakımından ise negatif yönde istatistiksel olarak önemsiz çıkmıştır.

Üstün ebeveyne göre deneysel hibridlerin oransal değişme miktarlarını ifade eden

heterobeltiosis değerleri % -32,6 ile % 11,5 arasında değişmiştir. Heterobeltiosis

değerleri A1 x B1, A1 x B2, A1 x B3, A1 x B4 melez kombinasyonlarında negatif

yönde olup, istatistiksel anlamda % 1 olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur. A2 x B4

melez kombinasyonu ise pozitif yönde % 1 olasılık düzeyinde önemli heterobeltiosis

göstermiştir. Diğer taraftan A2 x B1, A2 x B2, A2 x B3 melez kombinasyonlarının

heterobeltiosis değerleri pozitif yönde, % 5 olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur.

Deneysel hibridlerin sap kalınlığına ilişkin ticari heterosis değerleri % -7,7 ile % 3,9

arasında değişmiştir. A1 x B2 ve A1 x B4 melez kombinasyonları dışındaki tüm

deneysel hibridlerin ticari heterosis değerleri negatif yönde ve önemsiz bulunmuştur

(Çizelge 4.7.).

Çiçeklenme gün sayısına ait heterosis değerleri % -7,0 ile % 1,6 arasında değişmiştir.

Araştırmada A1 x B2 ve A1 x B3 dışında kalan tüm hibridler negatif yönde ve

istatistiksel anlamda önemli heterosis göstermiştir. Deneysel hibridlere ait

heterobeltiosis değerleri ise % -11,2 ile % 0,9 arasında değişirken genel olarak negatif
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yönde ve istatistiksel anlamda % 1 olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur. A1 x B3

melezinin istatistiksel olarak önemsiz düzeyde heterobeltiosis göstermiştir. Çiçeklenme

gün sayısı bakımından ticari heterosis değerleri deneysel hibridlere göre % -4,8 ile %

2,4 arasında değişirken, A1 x B4 ve A2 x B4 melezleri dışında kalan melezler negatif

yönde istatistiksel olarak % 1 olasılık düzeyinde önemli ticari heterosis göstermişlerdir

(Çizelge 4.8.).

Fizyolojik olum gün sayısı bakımından deneysel hibridlerin heterosis değerleri % -4,3

ile % 1,0 arasında değişmiştir. Heterosis değerleri A1 x B2 melez kombinasyonu

dışında tüm deneysel hibridlerde genel olarak negatif yönde ve istatistiksel anlamda

önemli çıkmıştır. Fizyolojik olum gün sayısı bakımından heterobeltiosis değerleri de

deneysel hibridlere göre  % -7,0 ile % 0,5 arasında değişim göstermiştir. Söz konusu

heterotik değer A1 x B3 melez kombinasyonu dışında kalan tüm hibridlerde negatif

yönde istatistiksel olarak % 1 olasılık düzeyinde önemli çıkmıştır. Deneysel hibridlerde

ölçülen ticari heterosis değerleri ise % -2,9 ile % 1,4 arasında değişmiştir. A1 x B4 ve

A2 x B4 melezleri dışındaki melezlerde ticari heterosis istatistiksel anlamda % 1

olasılık düzeyinde negatif yönde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.8.).
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                 Çizelge 4.7. Ayçiçeği deneysel hibridlerinde bitki boyu, tabla çapı, sap kalınlığına ait heterosis (Hs), heterobeltiosis (Hb),
ticari heterosis (Ht)  değerleri

Hibritler Bitki Boyu (cm)                 Tabla Çapı (cm)                   Sap Kalınlığı (mm)
Melez Ort. %Hs %Hb %Ht Ort. %Hs %Hb %Ht Ort. %Hs %Hb %Ht

Aı x Bı 146,3 26,4** 6,9* -11** 19,8 16,8** -9,9** -12,8** 20,1 -12,6** -28,2** -1,7

Aı x B2 145,0 34,3** 19,6** -11,8** 20,8 14,2** -5,0* -8,0** 21,2 -3,3 -24,1** 3,9

Aı x B3 148,1 43,5** 32,4** -9,9** 20,6 17,9** -6,1* -9,2** 19,5 -11,7** -30,1** -4,3

Aı x B4 136,6 40,4** 36,6** -16,9** 20,6 19,7** -6,2* -9,2** 18,8 -15,5** -32,6** -7,7*

A2 x Bı 158,3 23,2** 15,7** -3,7 19,0 17,6** -6,8* -16,3** 20,3 12,1** 11,5* -0,7

A2 x B2 153,8 27,5** 26,9** -6,4** 20,1 15,3** -1,1 -11,3** 19,6 13,8** 7,6* -4,1

A2 x B3 157,6 36,0** 31,3** -4,1* 21,3 27,6** 4,4 -6,2* 19,8 15,1** 9,1* -2,8

A2 x B4 145,3 32,1** 21,1** -11,6** 19,4 18,3** -4,7 -14,5** 20,1 15,5** 10,6** -1,5

* = % 5 olasılık düzeyinde, ** = % 1 olasılık düzeyinde önemlidir.
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Çizelge 4.8. Ayçiçeği deneysel hibridlerinde çiçeklenme gün sayısı, fizyolojik olum gün
sayısına ait heterosis (Hs),   heterobeltiosis (Hb), ticari heterosis (Ht)  değerleri

Hibritler Çiçeklenme Gün Sayısı Fizyolojik Olum Gün Sayısı
Melez Ort. %Hs %Hb %Ht Ort. %Hs %Hb %Ht

Aı x Bı 65,6 -3,6** -4,8** -4,8** 110,6 -2,2** -2,9** -2,9**

Aı x B2 67,6 1,2 -1,9** -1,9** 112,6 0,7 -1,1** -1,1**

Aı x B3 70,6 1,6* 0,9 2,4** 115,6 1,0* 0,5 1,4**

Aı x B4 69,0 -1,8** -3,7** 0 114,0 -1,1** -2,2** 0

A2 x Bı 65,6 -7,0** -11,2** -4,8** 110,6 -4,3** -7,0** -2,9**

A2 x B2 66,0 -4,8** -10,8** -4,3** 111,0 -2,9** -6,7** -2,6**

A2 x B3 67,3 -6,4** -9,0** -2,4** 112,3 -3,9** -5,6** -1,4**

A2 x B4 68,3 -6,1** -7,6** -0,9 113,3 -3,8** -4,7** -0,5

* = % 5 olasılık düzeyinde, ** = % 1 olasılık düzeyinde önemlidir.
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Çizelge 4.9. Ayçiçeği deneysel hibridlerinde tablada tane sayısı, 1000 tane ağırlığı ve tane verimine ait   heterosis
(Hs),  heterobeltiosis (Hb), ticari heterosis (Ht)  değerleri

Hibritler Tablada Tane Sayısı 1000 Tane Ağırlığı (g) Tane Verimi (kg/da)
Melez Ort. %Hs %Hb %Ht Ort. %Hs %Hb %Ht Ort. %Hs %Hb %Ht

Aı x Bı 1914,6 194,0** 188,4** -11,4* 44,8 28,6** -3,0 -30,9** 242,5 279,7** 190,3** -30,1**

Aı x B2 1717,0 47,2** 1,3 -20,5** 57,1 74,6** 23,4** -12,1** 276,8 216,0** 202,0** -20,2**

Aı x B3 1461,6 136,3** 128,8** -32,4** 49,8 39,0** 7,7** -23,2** 206,0 225,3** 146,6** -40,6**

Aı x B4 1367,6 171,0** 114,1** -36,7** 53,5 55,7** 15,6** -17,6** 206,6 286,8** 147,3** -40,5**

A2 x Bı 1242,0 59,1** 38,4** -42,5** 47,0 21,3** -13,0** -27,5** 165,1 82,0** 20,3* -52,4**

A2 x B2 1431,6 10,5 -15,4* -33,7** 61,8 68,8** 14,3** -4,8** 250,8 119,1** 82,6** -27,7**

A2 x B3 1651,0 120,8** 84,0** -23,6** 55,1 38,6** 1,9 -15,1** 257,7 185,7** 87,7** -25,7**

A2 x B4 1048,6 65,4** 16,9 -51,5** 64,9 69,6** 20,0** -0,01 191,4 138,3** 39,4** -44,8**

* = % 5 olasılık düzeyinde, ** = % 1 olasılık düzeyinde önemlidir.
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4.1.2.2. Ayçiçeği deneysel hibridlerinin tarımsal ve teknolojik özelliklerine ilişkin

heterotik etkileri

Deneysel ayçiçeği hibridlerinin tarımsal özelliklerine ilişkin heterotik etkileri Çizelge

4.9’ da verilmiştir. Çizelge 4.9’ dan tablada tane sayısına ait heterosis değerleri

incelendiğinde % 10,5 ile % 194,0 arasında değiştiği görülür. Deneysel hibridler içinde

A2 x B2 dışında tüm hibrid kombinasyonların pozitif yönde ve % 1 olasılık düzeyinde

istatistiksel olarak önemli heterosis gösterdiği saptanmıştır. Söz konusu özellik

bakımından deneysel hibridlere ait heterobeltiosis değerlerinin % -15,4 ile % 188,4

arasında değiştiği gözlenmiştir. Heterobeltiosis değerleri genel olarak istatistiksel

anlamda önemli bulunmuştur. A1 x B2 ve A2 x B4 melezleri istatiksel olarak önemsiz

çıkmıştır. Deneysel hibridlerde ticari heteroisis değerleri ise % -51,5 ile % -11,4

arasında değişmiştir. Ticari heterosis değerleri istatistiksel anlamda negatif yönde

önemli çıkmıştır (Çizelge 4.9.).

Deneysel hibridlerin 1000 tane ağırlığı değerlerine ait heterosis değerleri % 21,3 ile %

74,6 arasında değişirken istatistiksel olarak % 1 olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur.

Üstün ebeveyne göre hibridlerin oransal değişimini ifade eden heterobeltiosis değerleri

ise % -13,0 ile 23,4 arasında değişmiştir. Bin tane ağırlığına ilişkin heterobeltiosis

değerlerinin istatistiksel analiz sonucu çoğu deneysel hibridlerde bu değerlerin

istatistiksel olarak önemli olduğunu ortaya konmuştur. Sadece A1 x B1 (% -3,0) ve A2

x B3 (% 1,9) hibrid kombinasyonlarında istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur.

Deneysel hibridlerin ticari heterosis değerlerine bakıldığında çok düşük düzeylerde (% -

30,9 ile % -0,01) olduğu görülmektedir. A2 x B4 melezi dışında 7 melezde % 1 olasılık

düzeyinde negatif yönde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.9.).

Tane verimi bakımından deneysel hibridlerin heterosis değerleri % 82 ile % 286,8

arasında değişmiştir. Heterosis değerleri tüm deneysel hibridlerde istatistiksel anlamda

% 1 olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur. Tane verimine ilişkin heterobeltiosis

değerleri % 20,3 ile % 202,0 arasında değişirken genel olarak 7 melezde istatistiksel

anlamda % 1 olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur. Araştırmada A2xB1 hibrid

kombinasyonunun heterobeltiosis değeri (% 20,3) istatistiksel olarak % 5 olasılık

düzeyinde önemli çıkmıştır. Melez kombinasyonlarının ticari heterosis değerleri % -
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52,4 ile % -20,2 arasında değişmiştir. Denemede kullanılan melezlerde istatistiksel

olarak % 1 olasılık düzeyinde negatif yönde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.9.).

Deneysel ayçiçeği hibridlerinin bazı teknolojik özelliklerine ilişkin heterotik etkileri

Çizelge 4.10’da verilmiştir. Ayçiçeği tohumluğunun önemli bir teknolojik özelliği olan

hektolitre ağırlığı bakımından deneysel hibridlere ait heterosis değerleri % -7,0 ile % 2,3

arasında değişmiştir. Heterosis değerleri 6 deneysel hibrid kombinasyonunda

istatistiksel anlamda önemsiz çıkmıştır. Bununla birlikte, A2 x B3  hibrid

kombinasyonunda heterosis etkisi negatif yönde istatistiksel olarak % 5 olasılık

düzeyinde önemli çıkarken, A2 x B4 kombinasyonunda yine negatif yönde olmak üzere

% 1 olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur. Ayçiçeği hibrid kombinasyonlarında

hektolitre ağırlığına ilişkin heterobeltiosis değerleri % -14,5 ile % 0,9 arasında

değişmiştir. Deneysel hibridler içinde A2 x B1 dışında tüm hibrid kombinasyonlar

negatif yönde istatistiksel olarak önemli heterobeltiosis etkisi göstermiştir. Deneysel

hibridlerin hektolitre ağırlığı bakımından ticari heterosis değerleri % -13,1 ile % -5,0

arasında değişim göstermiştir. A1 x B1, A1 x B3, A2 x B3 ve A2 x B4 melezlerinde

istatistiksel anlamda % 1 olasılık düzeyinde negatif yönde önemli bulunmuştur.

Araştırmada deneysel hibridlerin yağ oranlarına ait heterosis değerleri % -2,6 ile % 7,0

arasında değişmiştir. Söz konusu değerler A2 x B1, A2 x B4 ve A1 x B3 hibrid

kombinasyonlarında pozitif yönde istatistiksel olarak önemli çıkmıştır. Deneysel

hibridlerin % -6,2 ile % 4,4 arasında heterobeltiosis etkisi gösterdiği belirlenmiştir.

Heterobeltiosis değerleri A1 x B1 ve A2 x B2 hibrid kombinasyonlarında negatif yönde

istatistiksel olarak % 1 olasılık düzeyinde önemli çıkmıştır. Diğer yandan, A1 x B4

melezi negatif yönde % 5 olasılık düzeyinde önemli heterobeltiosis etkisi gösterirken,

A2 x B1 melezinde bu değer pozitif yönde % 5 olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur.

Yağ oranında ticari heterosis değerleri % -10,2 ile % -1,6 arasında değişmiştir. 7 melez

kombinasyonunda yağ oranı ticari heterosis değerleri istatistiki olarak % 1 olasılık

düzeyinde negatifi yönde önemli bulunmuştur. A2 x B1(% -1,6) melezi ise istatistiki

anlamda önemsiz çıkmıştır (Çizelge 4.10.).

Deneysel hibridlerin yağ verimlerine ilişkin  heterosis değerleri  % 88,2 ile % 291,7

arasında değişim göstermiş olup, bu etkiler istatistiksel anlamda % 1 olasılık düzeyinde

önemli bulunmuştur. Araştırmada kullanılan deneysel hibridlerin yağ verimi
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bakımından üstün ebeveyne göre de % 22,9 ile % 221,2 arasında değişen oranlarda

heterosis etkisi gösterdiği belirlenmiştir. Tüm hibrid kombinasyonlarında pozitif yönde

ve istatistiksel olarak önemli düzeyde heterobeltiosis bulunmuştur. Yağ verimi olarak

melezlerde ticari heterosis değerleri % -54,2 ile % -25,8 arasında değişirken istatistiksel

anlamda % 1 olasılık düzeyinde negatif yönde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.10.).
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Çizelge 4.10. Ayçiçeği deneysel hibridlerinde hektolitre ağırlığı, yağ oranı ve yağ verimine ait heterosis (Hs),
                  heterobeltiosis (Hb), ticari heterosis (Ht)  değerleri

Hektolitre (kg/100 L)                Yağ Oranı (%) Yağ  Verimi (kg/da)Hibridler
Ort. %Hs %Hb %Ht Ort. %Hs %Hb %Ht Ort. %Hs %Hb %Ht

Aı x Bı 34,1 -4,2 -6,3* -13,1** 38,7 -2,6 -6,2** -9,1** 93,6 273,7** 181,4** -36,5**

Aı x B2 37,0 -4,3 -12,9** -5,9* 39,6 1,0 -3,8* -6,8** 109,4 225,0** 221,2** -25,8**

Aı x B3 35,8 -4,6 -11,1** -8,9** 40,7 4,0* -1,2 -4,2** 83,7 240,2** 151,8** -43,2**

Aı x B4 37,1 -3,6 -12,2** -5,5* 39,8 0,8 -3,5* -6,5** 82,2 291,7** 147,0** -44,3**

A2 x Bı 36,8 2,3 0,9 -6,3* 41,9 7,0** 4,4* -1,6 67,5 88,2** 22,9* -54,2**

A2 x B2 37,3 -4,2 -12,1** -5,0* 38,2 -1,2 -4,7** -10,2** 96,1 115,9** 74,8** -34,8**

A2 x B3 35,6 -5,9* -11,5** -9,3** 39,1 1,4 -2,4 -8,1** 98,7 178,3** 79,6** -33,1**

A2 x B4 36,1 -7,0** -14,5** -8,0** 40,3 3,6* 0,5 -5,2** 77,6 143,9** 41,2** -47,3**

* = % 5 olasılık düzeyinde, ** = % 1 olasılık düzeyinde önemlidir.
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4.2. Kendileme Depresyonu İle İlgili Sonuçlar

Ticari ayçiçeği genotiplerinin ilerleyen kendileme generasyonlarına ait sonuçlarının yer

aldığı bu bölümde önce gözlenen özelliklere ait varyans analizi sonuçları verilmiş ve

daha sonra bu özellikler için ortalama değerler ve kendileme depresyonu ile ilgili

sonuçlar sunulmuştur. Kendileme generasyonlarında gözlenen özelliklere ait sonuçlar

morfolojik ve fenolojik özellikler ile tarımsal ve teknolojik özellikler olmak üzere 2

kısımda verilmiştir.

4.2.1. Ayçiçeği çeşitleri ve kendileme generasyonlarına ait varyans analizi

sonuçları ve ortalama değerler

4.2.1.1. Varyans analizi sonuçları

Araştırmada farklı kendileme generasyonlarında bazı ticari hibrid ayçiçeği çeşitlerinin

morfolojik ve fenolojik özelliklerine ilişkin varyans analiz sonuçları (Kareler

Ortalaması) Çizelge 4.11’de verilmiştir.

Çizelgeden görüldüğü gibi bitki boyu özelliğinde kendileme generasyonları ile çeşitler

arasındaki farklılıkların ve kendileme  generasyonu x çeşit interasyonu etkileri

istatistiksel olarak % 1 olasılık düzeyinde önemli çıkmıştır. Tabla çapı bakımından

kendileme generasyonları arasındaki farklılık % 1 olasılık düzeyinde önemli çıkarken,

kendileme generasyonu x çeşit interasyonu istatistiksel olarak % 5 olasılık düzeyinde

önemli bulunmuştur. Sap kalınlığı yönünden sadece çeşitler arasındaki farklılık ve

kendileme generasyonu x çeşit interaksiyon etkisi % 1 olasılık düzeyinde istatistiksel

olarak önemli çıkmıştır. Tablada tane sayısı bakımından çeşitler ve kendileme

generasyonu x çeşit interasyonu istatistiksel olarak % 1 olasılık düzeyinde önemli

bulunmuştur. %50 çiçeklenme gün sayısı ve fizyolojik olum gün sayısı bakımından

kendileme generasyonları, çeşitler ve kendileme generasyonu x çeşit interasyonu

istatistiksel anlamda önemsiz çıkmıştır.
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Çizelge 4.11. Farklı kendileme generasyonlarında bazı ticari hibrid ayçiçeği çeşitlerinin morfolojik ve tarımsal
özelliklerine ait varyans analizi sonuçları   (Kareler Ortalaması)

* = % 5 olasılık düzeyinde, ** = % 1 olasılık düzeyinde önemlidir.

Varyasyon
Kaynağı

SD Bitki Boyu Tabla
Çapı

Sap
Kalınlığı

% 50
Çiçeklenme
Gün Sayısı

Fizyolojik
Olum Gün
Sayısı

Tekerrür 2 201,372 0,733 5,661 4,067 18,289
Generasyon 2 7074,239** 26,405** 29,285 6,067 8,956
Ana Parsel Hatası 4 60,656 0,553 7,692 74,533 146,422
Çeşit 4 228,731** 2,125 12,264** 14,300 18,022
Gen x Çeşit 8 395,593** 3,962* 24,153** 27,150 41,289
Alt Parsel Hatası 24 44,381 1,490 2,528 11,517 17,517
Genel 44 453,151 3,010 9,173 19,755 33,249
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Farklı kendileme generasyonlarında bazı ticari hibrid ayçiçeği çeşitlerinin tarımsal ve

teknolojik özelliklerine ait varyans analiz sonuçları (Kareler Ortalaması) Çizelge

4.12’de verilmiştir. Çizelgeden de görüldüğü gibi 1000 tane ağırlığı ve tane veriminde

kendileme generasyonları ve çeşitler arasındaki farklılık istatistiksel olarak % 1 olasılık

düzeyinde önemli bulunurken, tane veriminde kendileme generasyonu x çeşit

interaksiyonu da % 1 olasılık düzeyinde önemli çıkmıştır. Hektolitre ağırlığı

bakımından çeşitler arasındaki farklılık ve kendileme generasyonu x çeşit interasyon

etkisi % 1 olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur. Yağ oranı açısından sadece

kendileme generasyonları arasındaki farklılık % 1 olasılık düzeyinde önemli olmuştur.

Araştırmada yağ verimi tane veriminde olduğu gibi kendileme generasyonları arasında

ve çeşitler arasında % 1 olasılık düzeyinde farklılık gösterirken, kendileme generasyonu

x çeşit interaksiyonu da % 1 olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur.
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        Çizelge 4.12. Farklı kendileme generasyonlarında bazı ticari hibrid ayçiçeği çeşitlerinin tarımsal ve teknolojik özelliklerine
ait varyans analizi sonuçları (Kareler Ortalaması)

 * = % 5 olasılık düzeyinde, ** = % 1 olasılık düzeyinde önemlidir.

Varyasyon
Kaynağı SD 1000 Tane

Ağırlığı
Tablada Tane
Sayısı Tane Verimi Hektolitre Yağ Oranı Yağ Verimi

Tekerrür 2 0,452 108003,089 1544,781 6,739 5,469 90,302
Generasyon 2 1963,763** 164087,822 124164,031** 8,272 197,011** 27268,471**
Ana Parsel Hatası 4 6,150 73934,222 407,381 1,756 2,640 94,786
Çeşit 4 483,897** 583239,589** 1673,553** 42,814** 1,196 314,587**
Gen x Çeşit 8 23,478 353517,072** 2241,516** 8,543** 2,693 368,013**
Alt Parsel Hatası 24 10,130 55416,428 376,206 2,479 11,263 60,617
Genel 44 143,626 166613,816 6515,964 7,640 11,263 1380,772
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4.2.1.2. Farklı kendileme generasyonlarında bazı ticari hibrid ayçiçeği çeşitlerinin

morfolojik ve fenolojik özelliklerine  ilişkin ortalama değerler ve istatistiksel farklı

grupları

Farklı kendileme generasyonlarında bazı ticari hibrid ayçiçeği çeşitlerinin bitki boyu,

tabla çapı, sap kalınlığı özelliklerine ait ortalama değerleri ve istatistiksel farklı grupları

Çizelge 4.13’de verilmiştir.

Bitki boyu

Ayçiçeğinde bitki boyu değerlerinin ilerleyen kendileme generasyonu boyunca önemli

düzeyde azaldığı belirlenmiştir. Araştırmada Armada, Sanay ve Teknosol çeşitlerinin

diğer çeşitlere göre daha uzun boylu oldukları görülmüştür.  F1 generasyonunda bitki

boyu değerleri ticari hibrid çeşitlere göre 153,5 ile 171,0 cm arasında değişmiş olup,

Tunca çeşidi dışında diğer çeşitlerin boy değerleri arasında önemli bir farklılığın

olmadığı, ancak Tunca çeşidinin bu çeşitlere göre daha kısa boylu olduğu belirlenmiştir.

F2 generasyonunda çeşitlerin bitki boyları 128,1 ile 158,3 cm arasında değişim

göstermiştir. Bu kendileme generasyonunda Teknosol en yüksek ve Tunca çeşidi ise en

düşük bitki boyu değerlerine sahip olurken diğer çeşitlerin bitki boyu değerleri arasında

önemli bir farklılık bulunmamıştır. F3 generasyonunda ise ticari çeşitlerin bitki boyu

değerleri 100,0 ile 135,6 arasında değişirken generasyon ortalaması 120,6 cm olarak

bulunmuştur. Söz konusu generasyonda F1 ve F2 generasyonlarından farklı olarak

Teknosol çeşidi en düşük, Armada çeşidi en yüksek bitki boyunu oluşturmuş ve diğer

çeşitler ise bitki boyu bakımından kendi aralarında önemli bir fark göstermemekle

birlikte bu iki çeşidin arasında yer almışlardır (Çizelge 4.13).

Tabla Çapı

Tabla çapı bakımından F2 generasyonuna kadar önemli düzeyde azalma meydana

gelmiş olup, F2 generasyonu ile F3 generasyonu arasında önemli bir değişiklik

olmamıştır. Çeşitlerin tabla çapı değerleri arasında önemli bir farklılık bulunmamış

olmakla birlikte, bu değer 20,9 ile 24,3 cm arasında değişmiştir. Her bir generasyon

içinde çeşitlerin tabla çapı değerleri bakımından önemli farklılıkların olduğu önemli

çıkan generasyon x çeşit interaksiyonundan anlaşılmaktadır. F1 generasyonunda
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Armada dışında tüm çeşitlerin diğer generasyonlarla karşılaştırıldığında en yüksek tabla

çapı değerlerini oluşturduğu saptanmıştır.  F2 generasyonunda çeşitlerin tabla çapı

değerleri 20,5 ile 21,7 arasında değişirken, çeşitler arasında önemli bir faklılığın

olmadığı belirlenmiştir. F3 generasyonunda ise tabla çapı değerleri 19,8 ile 20,7

arasında değişmiştir. Bu generasyonda  22,0 cm tabla çapı ile Teknosol çeşidi en yüksek

değeri almıştır (Çizelge 4.13).
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Çizelge 4.13. Farklı kendileme generasyonlarında bazı ticari hibrid ayçiçeği çeşitlerinin
bitki boyu, tabla çapı ve sap kalınlığına ait ortalama değerleri ve istatistiksel farklı
gruplar

Ortalama Bitki
Boyu

Tabla Çapı Sap Kalınlığı

F1 164,1  a 23,0  a 23,0
F2 142,4  b 21,3  b 20,6Generasyon

Ort. F3 120,6  c 20,2  b 20,7
Tunca 134,6  c 21,5 19,8 c
P4223 140,9  bc 21,6 20,9 bc
Sanay 145,8  ab 21,5 22,4 ab
Armada 147,5  a 20,7 21,4 ab

Çeşit Ort.

Teknosol 143,1  ab 22,0 22,7 a

LSD
değerleri Bitki Boyu Tabla Çapı Sap Kalınlığı

Generasyon
(LSD %5) 9,667 1,250 Ö.D.

Çeşitler
(LSD %5) 6,486 Ö.D. 1,548

Generasyon x
Çeşit int.
(LSD%5)

11,234 2,058 2,681

Konular
Generasyon Çeşit

Bitki
Boyu
(cm)

Tabla Çapı
(cm)

Sap Kalınlığı
(mm)

Tunca 153,5 cd 22,3 abc 19,9 cde
P4223 165,1 ab 23,4 ab 22,0 bcd
Sanay 168,3 ab 24,3 a 22,8 b

Armada 162,5 abc 20,9 cd 20,5 bcde
F1

Teknosol 171,0 a 24,1 a 30,0 a
Tunca 128,1 fg 21,5 bcd 20,0 bcde
P4223 135,8 ef 21,7 bcd 20,7 bcde
Sanay 145,5 de 20,5 cd 22,6 bcd

Armada 144,5 de 20,5 cd 21,3 bcde
F2

Teknosol 158,3 bc 19,9 d 18,6 e
Tunca 122,1 fg 20,7 cd 19,5 de
P4223 121,8 g 19,8 d 20,1 bcde
Sanay 123,6 g 19,8 d 21,7 bcde

Armada 135,6 ef 20,6 cd 22,5 bc
F3

Teknosol 100,0 h 22,0 bc 19,5 de
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Sap Kalınlığı

Sap kalınlığı bakımından kendileme generasyonları arasında önemli bir değişiklik

olmamıştır. Çizelge 4.13 deki sap kalınlığına ilişkin çeşit ortalamaları incelendiğinde

Teknosol, Sanay ve Armada çeşitlerinin diğer çeşitlerden daha kalın sap oluşturdukları

(21,4 -  22,7 cm) görülmektedir. Öte yandan çeşitlerin kendileme generasyonlarına göre

de önemli farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. F1 generasyonundan Teknosol çeşidinin

en yüksek sap kalınlığına sahip olduğu ve bunu Sanay çeşidinin izlediği belirlenmiştir.

Tüm çeşitler aynı sap kalınlığına sahip olurken, F2 generasyonunda çeşitlerin sap

kalınlıkları arasında pek önemli bir farklılık görülmemiş olup, söz konusu değer  sadece

Teknosol çeşidinin diğerlerine göre daha düşük sap kalınlığı oluşturduğu gözlenmiştir.

18,6 ile 22,6 mm arasında değişmiştir. F3 generasyonunda Armada çeşidi diğer çeşitlere

göre daha yüksek sap kalınlığı değeri vermiş ve diğer çeşitlerin sap kalınlığı değerleri

arasında önemli bir farklılık bulunmamıştır.

Farklı kendileme generasyonlarında bazı ticari hibrid ayçiçeği çeşitlerinin  % 50

çiçeklenme gün sayısı ve fizyolojik olum gün sayısı özelliklerine ait ortalama değerleri

ve istatistiksel farklı grupları Çizelge 4.14’de verilmiştir.

% 50 Çiçeklenme Gün Sayısı

Araştırmada % 50 çiçeklenme gün sayısı kendileme generasyonlarına ve çeşitlere göre

önemli düzeyde değişmemiş olup, ortalama değerler üzerinden kendileme

generasyonları ve çeşitlere göre söz konusu sürenin 67,4 gün ile 70,4 gün arasında

olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde çeşitlerin farklı kendileme generasyonlarındaki %

50 çiçeklenme gün sayıları arasında da önemli farklılıklar bulunmamıştır. Tüm

generasyonlar üzerinden çeşitlerin % 50 çiçeklenme gün sayıları 64,6 gün ile 74,6 gün

arasında değişen 10 günlük bir farklılık yaratmıştır (Çizelge 4.14).
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Çizelge 4.14. Farklı kendileme generasyonlarında bazı ticari hibrid ayçiçeği çeşitlerinin
çiçeklenme gün sayısı ve fizyolojik gün sayısına ait ortalama değerleri ve istatistiksel
farklı gruplar

Konular
Generasyon Çeşit

Çiçeklenme Gün
Sayısı (gün)

Fizyolojik Olum Gün
Sayısı (gün)

Tunca 65,0 115,0
P4223 72,3 122,3
Sanay 74,6 126,3

Armada 69,0 119,0
F1

Teknosol 64,6 114,6
Tunca 70,3 122,0
P4223 67,3 117,3
Sanay 68,3 120,0

Armada 70,0 121,6
F2

Teknosol 67,0 117,0
Tunca 69,6 121,3
P4223 69,6 119,6
Sanay 68,3 118,3

Armada 71,0 122,6
F3

Teknosol 70,6 122,3

Ortalama Çiçeklenme Gün
Sayısı Fizyolojik Olum Sayısı

F1 69,1 119,4
F2 68,6 119,6Generasyon

Ort. F3 69,8 120,8
Tunca 68,3 119,4
P4223 69,7 119,7
Sanay 70,4 121,5

Armada 70,0 121,1
Çeşit Ort.

Teknosol 67,4 118,0

LSD değerleri Çiçeklenme Gün
Sayısı Fizyolojik Olum Sayısı

LSD %5 Generasyon Ö.D. Ö.D.
LSD %5
Çeşit Ö.D. Ö.D.

LSD %5 Generasyon x Çeşit
interasksiyon Ö.D.             Ö.D.
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Fizyolojik Olum Gün Sayısı

Fizyolojik olum gün sayısı bakımından da hem kendileme generasyonları ve hem de

çeşitler arasında önemli bir farklılık bulunmamıştır. Ortalama değerler üzerinden

kendileme generasyonları ve çeşitlere göre fizyolojik olum gün sayısının 118 gün ile

121,5 gün arasında değiştiği saptanmıştır. Aynı şekilde çeşitlerin farklı kendileme

generasyonlarındaki fizyolojik olum gün sayıları arasında da önemli farklılıklar

bulunmamış olup, üç farklı kendileme generasyonu boyunca tüm çeşitlerin 114,6 gün ile

126,3 gün arasında fizyolojik oluma geldikleri belirlenmiştir (Çizelge 4.14).

4.2.1.3. Farklı kendileme generasyonlarında bazı ticari hibrid ayçiçeği çeşitlerinin

tarımsal ve teknolojik  özelliklerine ilişkin ortalama değerler ve istatistiksel farklı

gruplar

Farklı kendileme generasyonlarında bazı ticari hibrid ayçiçeği çeşitlerinin tablada tane

sayısı, 1000 tane ağırlığı, tane verimi, hektolitre ağırlığı, yağ oranı ve yağ verimi

özelliklerine ait ortalama değerler ve istatistiksel farklı grupları Çizelge 4.15’de

verilmiştir.
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Çizelge 4.15. Farklı kendileme generasyonlarında bazı ticari hibrid ayçiçeği çeşitlerinin
tablada tane sayısı, 1000 tane ağırlığı ve tane verimine ait ortalama değerler ve
istatistiksel farklı gruplar

Konular

Generasyon Çeşit

Tablada
Tane Sayısı
(adet)

1000 tane
ağırlığı
(g)

Tane Verimi
(kg/da)

Tunca 1595,0 bc 60,0 325,1 a
P4223 1520,6 c 62,6 322,4 a
Sanay 1513,0 c 51,7 266,4 b

Armada 1538,3 c 47,9 250,5 b
F1

Teknosol 1372,6 cd 45,0 307,2 a
Tunca 1562,6 bc 43,8 191,9 c
P4223 1100,0 de 49,6 169,8 cd
Sanay 1098,3 de 38,1 137,9 defg

Armada 1398,6 cd 30,7 160,1 cde
F2

Teknosol 1557,3 c 25,4 147,4 def
Tunca 1406,0 cd 33,6 114,2 gh
P4223 916,3 e 37,0 87,0 h
Sanay 1055,3 de 33,0 134,1 efg

Armada 1956,3 b 27,2 124,4 fg
F3

Teknosol 2353,6 a 25,2 142,8 defg

Ortalama Tablada
Tane Sayısı

1000 Tane
Ağırlığı Tane Verimi

F1 1507,9 294,3 a 294,3 a
F2 1343,4 161,4 b 161,4 bGenerasyon

Ort.
F3 1537,5 120,3 c 120,3 c

Tunca 1521,2 b 210,4 a 210,4 a
P4223 1179,0 c 193,1 ab 193,1 ab
Sanay 1222,2 c 179,6 ab 179,5 b

Armada 1631,1 ab 178,0 b 178,0 b
Çeşit Ort.

Teknosol 1761,2 a 150,7 b 199,1 a

LSD değerleri Tablada
Tane Sayısı

1000 tane
ağırlığı Tane Verimi

Generasyon (LSD%5) Ö.D. 2,514 20,463
  Çeşitler (LSD%5) 229,198 3,099 18,884

Generasyon x Çeşit int.
(LSD%5) 396,983 Ö.D. 32,709
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Tablada Tane Sayısı

Kendileme generasyonlarına göre tablada tane sayısı bakımından önemli bir farklılık

ortaya çıkmamıştır. Söz konusu değer F2 generasyonunda 1343,4 adetten F3

generasyonunda 1537,5 adette kadar değişmiştir. Çeşitlere ait ortalama değerler

incelendiğinde Armada ve Teknosol çeşitlerinin diğerlerinden daha yüksek tablada

tohum sayısı oluşturduğu görülmektedir. F1 generasyonunda çeşitler arasında tablada

tane sayısı değerleri 1372,6 ile 1595,0 arasında değişirken, çeşitler arasında önemli bir

farklılığın olmadığı gözlenmiştir. F2 generasyonunda Tunca ve Teknosol çeşitleri

diğerlerine göre daha fazla sayıda tabla başına tohum üretmiştir. F3 kendileme

generasyonunda ise tablada tane sayısı değerleri bakımından çeşitler arasında geniş bir

varyasyon (916,3 ile 2353,6 adet arsında) ortaya çıkmıştır. Bu generasyonda tablada

tane sayısı bakımından en yüksek değer Teknosol çeşidinden elde edilirken, bunu

Armada çeşidi takip etmiş ve en düşük değeri ise P4223 çeşidi vermiştir (Çizelge 4.15).

1000 Tane Ağırlığı

Araştırmada 1000 tane ağırlığı değerlerinin ilerleyen kendileme generasyonları boyunca

önemli düzeyde azaldığı saptanmıştır. 1000 tane ağırlığı çeşitlere göre önemli düzeyde

değişmiş olup, Tunca, P4223 ve Sanay çeşitleri diğer çeşitlere göre daha yüksek 1000

tane ağırlığı değerlerine sahip olmuştur. Söz konusu özellik bakımından önemsiz çıkan

genotip x çeşit interaksiyonu çeşitlerin 1000 tane ağırlığı değerlerinin generasyonlara

göre önemli düzeyde değişmediğini göstermektedir (Çizelge 4.15).

Tane Verimi

Araştırmada ilerleyen generasyonlar boyunca tane veriminde önemli düzeyde azalma

olduğu saptanmıştır. Tane verimi F1 generasyonunda 294,3 kg/da iken F2

generasyonunda 161,4 kg/da ve F3 generasyonunda 120,3 kg/da’a kadar düşmüştür.

Tane verimi çeşitlere göre de önemli düzeyde farklılık göstermiştir. Tunca, Teknosol ve

P4223 çeşitlerinden diğer iki çeşide göre daha yüksek verim elde edilmiştir. Çeşitlerin

tane verimi değerlerinin generasyonlara göre de farklılık gösterdiği önemli çıkan

generasyon x çeşit interaksiyonundan anlaşılmaktadır. F1 generasyonunda Tunca,
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Teknosol ve P4223 çeşitleri diğer çeşitlere göre daha yüksek tane verimi verdiği halde,

F2 generasyonunda Tunca ve P4223 çeşitlerinin yine yüksek verim vermesine karşılık

Teknosol çeşidinin önemli düzeyde verim kaybına uğradığı saptanmıştır. F3

generasyonunda ise F2 generasyonundan farklı olarak, Tunca ve P4223 çeşitlerinin

Teknosol çeşidine göre daha düşük verime sahip olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.15).

Hektolitre Ağırlığı

Hektolitre ağırlığı generasyonlara göre 37,8 kg ile 39,3 kg arasında değişmiş olup,

aradaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Buna karşılık bu özellik

bakımından çeşitler arasındaki farklılıklar önemli bulunurken, en yüksek değer Armada

çeşidinden, en düşük değer ise Teknosol çeşidinden elde edilmiştir. Çeşitlerin

generasyonlara göre hektolitre ağırlıkları bakımından farklılık gösterdiği de

saptanmıştır. F1 ve F2 generasyonlarında Armada çeşidi en yüksek, Teknosol çeşidi ise

en düşük hektolitre ağırlığı verirken, F3 generasyonunda Armada, P4223 ve Sanay

çeşitlerinin birlikte en yüksek, Tunca çeşidinin ise en düşük değere sahip olduğu

belirlenmiştir (Çizelge 4.16).
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Çizelge 4.16. Farklı kendileme generasyonlarında bazı ticari hibrid ayçiçeği çeşitlerinin
1000 tane ağırlığı, tane verimi, hektolitre, yağ oranı ve yağ verimi ait ortalama değerler
ve istatistiksel farklı gruplar

Konular
Generasyon Çeşit

Hektolitre
(kg/100 L)

Yağ Oranı
(%)

Yağ Verimi
(kg/da)

Tunca 39,0 bcd 42,5 138,1 a
P4223 37,0 defg 42,1 135,2 a
Sanay 38,6 bcde 40,4 107,7 b

Armada 40,8 b 41,9 105,1 b
F1

Teknosol 34,6 g 41,2 126,6 a
Tunca 39,5 bcd 36,3 69,7 c
P4223 37,5 cdef 35,4 60,1 cd
Sanay 38,5 cdef 36,0 49,7 def

Armada 45,1 a 36,7 58,7 cde
F2

Teknosol 36,1 efg 36,8 54,3 cde
Tunca 35,8 fg 35,0 40,0 gh
P4223 38,3 bcdef 34,0 29,5 h
Sanay 38,0 bcde 35,0 46,9 efg

Armada 39,8 bc 35,1 43,5 fg
F3

Teknosol 37,1 defg 34,5 49,0 defg

Ortalama Hektolitre Yağ Oranı Yağ Verimi
F1 38,0 41,6 a 122,5 a
F2 39,3 36,2 b 58,5 bGenerasyon

Ort. F3 37,8 34,7 b 41,7 c
Tunca 38,1 b 37,9 82,6 a
P4223 37,6 b 37,5 74,9 bc
Sanay 39,3 b 37,1 68,1 c

Armada 41,9 a 37,9 69,1 bc
Çeşit Ort.

Teknosol 36,0 c 37,5 76,6 ab

LSD değerleri Hektolitre Yağ Oranı Yağ Verimi
Generasyon (LSD%5) Ö.D. 1,647 9,870

Çeşitler  (LSD%5) 1,533 Ö.D. 7,580

Generasyon x Çeşit int.
(LSD %5) 2,655 Ö.D. 13,130

Yağ oranı

Araştırmada F1 generasyonunda en yüksek yağ oranı (% 41,6) elde edilirken, F2

generasyonunda yağ oranı önemli ölçüde düşmüştür (%36,2). F3 generasyonunda yağ

oranında bir miktar daha azalma olmuş ancak F2 generasyonu ile arasında istatistiksel
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olarak önemli bir fark oluşmamıştır. Çeşitler arasında yağ oranı bakımından önemli

farklılık ortaya çıkmamıştır. Çeşitlere göre yağ oranı % 37,1 ile % 37,9 arasında dar

sınırlar içinde değişmiştir. Benzer şekilde çeşitler farklı generasyonlara göre de yağ

oranı bakımından önemli değişim göstermemiştir. Her bir generasyonda çeşitlerin yağ

oranlarının dar sınırlar arasında kaldığı görülmektedir (Çizelge 4.16).

Yağ Verimi

Yağ verimi bakımından aynı tane veriminde olduğu gibi generasyonlar arasında belirgin

bir faklılık oluşmuştur. Bu farklılık F1 generasyonundan F3 generasyonuna kadar yağ

veriminin önemli düzeyde azalması şeklinde gerçekleşmiştir. Ortalama olarak yağ

verimi F1 generasyonda 122,5 kg/da iken, F2 generasyonunda 58,5 kg/da’a düşmüş ve

F3 generasyonunda ise 41,7 kg/da’a kadar gerilemiştir. Çeşitlerin yağ verimlerinin

generasyonlara göre değişmesi generasyon x çeşit interaksiyonunun önemli çıkmasına

neden olmuştur. Söz konusu interaksiyon F1 generasyonunda Tunca, P4223 ve

Teknosol çeşitlerinin diğer iki çeşide göre daha yüksek yağ verimlerine sahip

olmalarına rağmen, F2 generasyonunda çeşitler arasında önemli bir farklılığın ortaya

çıkmadığını fakat, F3 generasyonunda özellikle P4223 ve Tunca çeşitlerinin yağ

verimlerinin önemli düzeyde azalarak tüm çeşitler içerisinde en düşük seviyeye indiğini

göstermektedir (Çizelge 4.16).

4.2.2. Farklı generasyonlarda bazı ticari ayçiçeği çeşitlerinde kendileme

depresyonu

Ayçiçeği generasyonlarında kendileme depresyonu morfolojik ve fenolojik özellikler ve

tarımsal ve teknolojik özellikler olmak üzere 2 kısım altında değerlendirmeye alınmıştır.

4.2.2.1. Farklı generasyonlarda bazı ticari ayçiçeği çeşitlerinin morfolojik ve

fenolojik özelliklerine ilişkin kendileme depresyonu

Farklı kendileme generasyonlarında ayçiçeği çeşitlerinin morfolojik ve fenolojik

özelliklerden olan bitki boyu, tabla çapı, sap kalınlığı, % 50 çiçeklenme gün sayısı ve

fizyolojik olum gün sayısı özelliklerine ilişkin kendileme depresyonuna ait sonuçlar

aşağıda her bir özellik için ayrı birer başlık altında açıklanmıştır.
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Bitki Boyu

Bitki boyu bakımından F1 generasyonu ile F2 generasyonu arasında ortalama olarak %

13,1 oranında kendileme depresyonu saptanmıştır. F1 ile F2 generasyonları arasında

tüm çeşitler istatistiksel anlamda % 1 olasılık düzeyinde pozitif yönde önemli

kendileme depresyonu (% 7,4 ile % 17,7) göstermiştir. F2 generasyonu ile F3

generasyonu arasındaki bitki boyu bakımından ortalama azalış % 15,3 olup, Tunca

çeşidi dışında tüm çeşitler istatistiksel olarak önemli düzeyde kendileme depresyonuna

uğramışlardır. En yüksek kendileme depresyonu bitki boyunda % 36,8’lik azalış ile

Teknosol çeşidinde ortaya çıkmıştır. F1 generasyonu ile F3 generasyonu arasında

ortalama olarak % 26,4 oranında kendileme depresyonu gözlenmiştir. Çeşitler % 16,5

ile % 41,5 arasında değişen oranlarda istatistiksel olarak önemli kendileme depresyonu

göstermiştir (Çizelge 4.17).

Tabla Çapı

Tabla çapı özelliğinde F1 generasyonu ile F2 generasyonu arasında ortalama olarak %

7,5 oranında kendileme depresyonu saptanırken, Tunca ve Armada çeşitlerinde

kendileme depresyonu istatistiksel olarak önemsiz çıkmıştır. Sanay ve Teknosol

çeşitleri  % 1 olasılık düzeyinde pozitif yönde önemli, P4223 çeşidi ise  ( % 7,3) % 5

olasılık düzeyinde önemli kendileme depresyonu göstermiştir. F2 generasyonu ile F3

generasyonu arasında ortalama olarak tabla çapındaki azalış % 5,2 olarak gerçekleşmiş

olup bu azalış miktarının istatistiksel olarak önemli olmadığı belirlenmiştir. Bununla

birlikte P4223 çeşidi (% 8,5) ve Teknosol çeşidi (% 9,4) istatistiksel anlamda % 1

olasılık düzeyinde önemli kendileme depresyonu meydana getirmiştir. F1 generasyonu

ile F3 generasyonu arasında ise tabla çapı bakımından saptanan ortalama çöküntü

miktarı % 12,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu generasyonlar arasında çeşitlerin

tabla çapı değerleri % 1,6 ile % 18,4 arasında azalış gösterirken, Armada dışında diğer 4

çeşidin pozitif yönde istatistiksel olarak önemli kendileme depresyonu gösterdiği

belirlenmiştir (Çizelge 4.17).
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Sap Kalınlığı

Sap kalınlığı değerlerinde F1 generasyonu ile F2 generasyonu arasında gözlenen

ortalama kendileme depresyonu % 10,3 olup, çeşitlerin sap kalınlığında ciddi anlamda

azalış sadece Teknosol çeşidinde % 37,8 olarak belirlenmiştir. F2 generasyonu ile F3

generasyonu arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde bir kendileme depresyonu

gözlenmemiştir. F1 generasyonu ile F3 generasyonu arasında ortalama olarak kendileme

depresyonu % 10,2 düzeyinde gerçekleşmiş olup, P4223 ve Teknosol çeşitlerinin sap

kalınlığı bakımından kendileme depresyonu pozitif yönde istatistiksel olarak önemli

bulunmuştur. Çeşitler içinde sap kalınlığı bakımından maksimum çöküntü % 34,8 ile

Teknosol çeşidinde görülmüştür (Çizelge 4.18).

Çiçeklenme Gün Sayısı

Çiçeklenme gün sayısı bakımından ortalama kendileme depresyonu değerlerinin

istatistiksel olarak önemli düzeyde olmadığı bulunmuştur. Buna karşılık, F1

generasyonu ile F2 generasyonu arasında Sanay çeşidi % 8,4 ve P4223 çeşidi ise % 6,9

oranında gerileme göstermişlerdir. Diğer çeşitler önemli düzeyde kendileme depresyonu

göstermemiştir. F2 ve F3 generasyonları arasında hiçbir çeşidin önemli düzeyde

kendileme depresyonuna uğramadığı belirlenmiştir. F1 ile F3 generasyonları arasında

ise sadece Sanay çeşidinin çiçeklenme gün sayısında % 8,4 oranında azalma olduğu

saptanmıştır. Kendileme depresyonunda bulunan negatif değerler ilerleyen

generasyonda bir artış olduğunu gösterdiği için bu sonuçlar depresyon olarak

değerlendirilmemiştir (Çizelge 4.18).

Fizyolojik Olum Gün Sayısı

Fizyolojik olum gün sayısı bakımından kendileme generasyonları arasında ciddi olarak

bir kendileme depresyonu olgusuna rastlanmamıştır. Çeşitler arasında en yüksek

kendileme depresyonu F1 generasyonu ile F2 generasyonu arasında % 5,0 ve F1 ile F3

generasyonları arasında % 6,3’lük azalma ile Sanay çeşidinden elde edilmiştir.
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Çizelge 4.17. İlerleyen kendileme generasyonlarında ayçiçeği çeşitlerinin bitki boyu,
tabla çapı, sap kalınlığı özelliklerine ilişkin kendileme depresyonu değerleri  (%)

Çeşitler Bitki Boyu Tabla Çapı Sap Kalınlığı
%F1-F2 %F2-F3 %F1-F3 %F1-F2 %F2-F3 %F1-F3 %F1-F2 %F2-

F3

%F1-

F3

Tunca 16,5** 4,6 20,4** 3,5 3,7 7,1* -0,5 2,3 1,8

P4223 17,7** 10,3** 26,2** 7,3 8,5** 15,2** 5,6 2,8 8,3*

Sanay 13,5** 15,0** 26,5** 15,5** 3,4 18,4** 1,1 3,6 4,8

Armada 11,0** 6,1* 16,5** 1,2 0,4 1,6 -4,2** -5,3 -9,7*

Teknosol 7,4** 36,8** 41,5** 8,7** 9,4** 17,3** 37,8** -4,8 34,8*

*

Ortalama

Kendileme

Depresyonu

13,1** 15,3** 26,4** 7,5* 5,2 12,3** 10,3** -0,1
10,2*

*

* = % 5 olasılık düzeyinde, ** = % 1 olasılık düzeyinde önemlidir.

Çizelge 4.18. İlerleyen kendileme generasyonlarında ayçiçeği çeşitlerinin    % 50
çiçeklenme gün sayısı ve fizyolojik olgunluk gün sayısı özelliklerine ilişkin kendileme
depresyonu değerleri  (%)

Çeşitler Çiçeklenme Gün Sayısı Fizyolojik Olum Gün Sayısı

% F1-F2 %F2-F3 %F1-F3 %F1-F2 %F2-F3 %F1-F3

Tunca -8,2** 0,9 -7,1* -6,0** 0,5 -5,5**

P4223 6,9** -3,4 3,6 4,0* -1,9 2,1

Sanay 8,4** 0 8,4** 5,0** 1,3 6,3**

Armada -1,4 -1,4 -2,8 -2,2 -0,8 -3,0

Teknosol -3,6** -5,4* -9,2** -2,0** -4,5* -6,6**

Ortalama

Kendileme

Depresyonu

0,7 1,8 -1,0 -0,1 -1,0 -1,1

* = % 5 olasılık düzeyinde, ** = % 1 olasılık düzeyinde önemlidir.
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4.2.2.2. Farklı generasyonlarda bazı ticari ayçiçeği çeşitlerinin tarımsal ve

teknolojik  özelliklerine ilişkin kendileme depresyonu

Ayçiçeğinin tarımsal ve teknolojik özelliklerinden olan 1000 tane ağırlığı, tane verimi,

hektolitre ağırlığı, yağ oranı, yağ verimi özelliklerine ait kendileme depresyonu ile ilgili

sonuçlar aşağıda verilmiştir.

Tablada Tane Sayısı

Tablada tane sayısı özelliğinde F1 generasyonu ile F2 generasyonu arasında ortalama

olarak % 10,9 oranında kendileme depresyonu tespit edilmiştir. Bu generasyonlarda

sadece P4223 ve Sanay çeşitlerinde önemli düzeyde kendileme depresyonu etkisi

gözlenmiştir. Tabla başına tane sayısındaki azalış P4223 çeşidinde % 27,6 ve Sanay

çeşidinde ise % 26,4 olarak gerçekleşmiştir. F2 generasyonu ile F3 generasyonu

arasında ortalama kendileme depresyonu % 14,4 düzeyinde olup, sadece Armada ve

Teknosol çeşitlerinde negatif yönde ve istatistiksel olarak önemli kendileme depresyonu

bulunmuştur. Söz konusu generasyonlar arasında çeşitlerin hiçbirinde önemli düzeyde

kendileme depresyonu belirlenmemiştir. Tablada tane sayısı bakımından F1

generasyonu ile F3 generasyonu arasında saptanan ortalama kendileme depresyonu çok

küçük ve negatif değerde olup, sadece P4223 ve Sanay çeşitlerinin istatistiksel olarak

önemli düzeyde kendileme depresyonu (sırasıyla % 39,7 ve % 30,2) oluşturdukları,

Armada ve Teknosol çeşitlerinde önemli olmakla birlikte negatif yönde kendileme

depresyonu gösterdiği belirlenmiştir.

1000 Tane Ağırlığı

Ayçiçeğinde kendileme depresyonunun en belirgin etkisinin görüldüğü özelliklerden

biri 1000 tane ağırlığı olmuştur. F1 generasyonu ile F2 generasyonu arasındaki ortalama

kendileme depresyonu % 29,7 olmakla birlikte, çeşitlerde bu etki % 20,6 ile % 43,3

aralığında değişim göstermiş ve istatistiksel anlamda % 1 olasılık düzeyinde önemli

bulunmuştur. F2 generasyonu ile F3 generasyonu arasında ortalama kendileme

depresyonu % 16,8 olarak gerçekleşmiştir. Çeşitlere göre kendileme depresyonu  % 1,0

ile % 25,3 arasında değişmiştir. Teknosol çeşidi dışında tüm çeşitler önemli düzeyde

kendileme depresyonu göstermiştir. Tunca, P4223 ve Sanay çeşitleri % 1 ve Armada
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çeşidi ise % 5 olasılık düzeyinde önemli kendileme depresyonu göstermiştir. F1

generasyonu ile F3 generasyonu arasındaki ortalama kendileme depresyonu % 41,3

olarak bulunmuştur. Araştırmada yer alan çeşitler 1000 ağırlığı bakımından % 36,1 ile

% 43,9 arasında değişen oranlarda kendileme depresyonu göstermişlerdir.

Tane Verimi

1000 tane ağırlığı gibi tane verimi de kendileme depresyonunun en şiddetli görüldüğü

özelliklerden biridir. Araştırmada F1 generasyonu ile F2 generasyonu arasında ortalama

olarak %45,1 oranında kendileme depresyonu saptanmıştır. Kendileme depresyonu

çeşitlere göre ise % 36,0 ile % 52,0 arasında değişmiş olup, istatistiksel olarak % 1

olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur. F2 generasyonu ile F3 generasyonu arasında

ortalama olarak kendileme depresyonu biraz azalmıştır (%25,3). Kendileme

depresyonunun çeşitlere göre % 2,7 ile % 48,7 arasında değiştiği görülmüştür. Tunca,

P4223 ve Armada çeşitlerinde kendileme depresyonu istatistiksel anlamda % 1 olasılık

düzeyinde önemli bulunmuştur. F1 generasyonu ile F3 generasyonu arasında ortalama

olarak % 59,0 oranında kendileme depresyonu elde edilmiştir. Çeşitlerin tane verimi

bakımından % 49,6 (Sanay) ile % 73,0 (P4223) arasında değişen oranlarda çöküntüye

uğradıkları tespit edilmiştir.

Çizelge 4.19. İlerleyen kendileme generasyonlarında ayçiçeği çeşitlerinin tablada tane
sayısı, 1000 tane ağırlığı ve tane verimi özelliklerine ilişkin kendileme depresyonu
değerleri  (%)

Çeşitler Tablada Tane Sayısı 1000 Tane Ağırlığı Tane Verimi

%F1-F2 %F2-F3 %F1-F3 %F1-F2 %F2-F3 %F1-F3 %F1-F2 %F2-F3 %F1-
F3

Tunca 2,0 10,0 11,8 27,0** 23,2** 43,9** 40,9** 40,4** 64,8**
P4223 27,6** 16,6 39,7** 20,6** 25,3** 40,7** 47,3** 48,7** 73,0**
Sanay 27,4** 3,9 30,2** 26,4** 13,2** 36,1** 48,2** 2,7 49,6**
Armada 9,0 -39,8** -27,1** 35,9** 11,4* 43,2** 36,0** 22,2** 50,3**
Teknosol -13,4 -51,1** -71,4** 43,3** 1,0 43,9** 52,0** 3,1 53,5**
Ortalama

Kendileme

Depresyonu

10,9 14,4 -1,9 29,7** 16,8** 41,3** 45,1** 25,3** 59,0**

* = % 5 olasılık düzeyinde, ** = % 1 olasılık düzeyinde önemlidir.
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Hektolitre Ağırlığı

Ayçiçeğinde kendileme depresyonunun etkisinin görülmediği özelliklerden biri de

hektolitre ağırlığıdır. Her bir kendileme generasyonunda çeşitlerin hektolitre

ağırlıklarında kendileme depresyonuna bağlı olarak önemli düzeyde bir gerileme veya

çöküntü olmamıştır. F1 generasyonu ile F2 generasyonu arasındaki kendileme

depresyonu değerleri % -10,6 ile % 0,4 aralığında değişmiştir. İstatistiksel anlamda

genel olarak önemsiz bulunmuştur. F2 ile F3 generasyonları arasındaki kendileme

depresyonu % -2,2 ile % 11,8 aralığında değişmiştir.  Tunca ve Armada çeşitlerinde

istatistiksel anlamda % 1 olasılık düzeyinde pozitif yönde önemli bulunmuştur. F1 ile

F3 generasyonları arasındaki kendileme depresyonu değerleri % -7,2 ile % 8,1

aralığında değişmiştir. Tunca çeşidinde istatistiksel anlamda % 1 olasılık düzeyinde

pozitif yönde önemli bulunurken, Teknosol çeşidinde ise istatistiksel olarak % 1 olasılık

düzeyinde negatif yönde önemli çıkmıştır.

Yağ Oranı

Araştırmada F1 generasyonu ile F2 generasyonu arasında ortalama olarak % 12,9

kendileme depresyonu bulunmuştur. Yağ oranlarındaki azalış miktarları çeşitlere göre

% 10,5 ile % 15,9 aralığında değişmiş olup söz konusu bu değerler istatistiksel olarak %

1 olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur. F2 generasyonu ile F3 generasyonu

arasındaki ortalama kendileme depresyonu düşük değerde (% 4,1) olup, çeşitlere göre

kendileme depresyonu önemsiz olmakla birlikte  % 2,8 ile % 6,1 aralığında değişim

göstermiştir. F1 ile F3 generasyonları arasında ortalama olarak % 16,5 kendileme

depresyonu saptanmıştır. Çeşitlere göre yağ veriminde gözlenen azalış ise  % 13,3 ile %

19,2 olarak belirlenmiştir.

Yağ Verimi

Tane veriminde olduğu gibi yağ verimi bakımından da önemli düzeyde kendileme

depresyonu görülmüştür. Araştırmada yağ verimi bakımından F1 generasyonu ile F2

generasyonu arasında % 52,3 oranında ortalama kendileme depresyonu saptanmış olup,

çeşitlere göre bu değerler % 44,1 ile % 57,1 aralığında değişim göstermiştir. Tüm

çeşitler yağ verimi bakımından istatistiksel olarak % 1 olasılık düzeyinde önemli
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kendileme depresyonu göstermişlerdir. F2 ile F3 generasyonları arasında kendileme

depresyonu zayıflamış olup ortalama olarak % 28,3 oranında bir çöküntü meydana

gelmiştir. Çeşitler  % 5,4 ile % 50,7 aralığında istatistiksel anlamda % 1 olasılık

düzeyinde önemli kendileme depresyonu göstermiştir. F1 generasyonu ile F3

generasyonu arasında ortalama kendileme depresyonu % 65,8 e yükselmiştir. Çeşitlerde

gözlenen kendileme depresyonu değerleri % 56,4 ile % 78,1 aralığında değişim

göstermiş olup, istatistiksel anlamda % 1 olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur.

Çizelge 4.20. İlerleyen kendileme generasyonlarında ayçiçeği çeşitlerinin hektolitre

ağırlığı, yağ oranı ve yağ verimi özelliklerine ilişkin kendileme depresyonu değerleri

(%)

Çeşitler Hektolitre Yağ Oranı Yağ Verimi
%F1-F2 %F2-F3 %F1-F3 %F1-F2 %F2-F3 %F1-F3 %F1-F2 %F2-F3 %F1-F3

Tunca -1,2 9,2** 8,1** 14,6** 3,5 17,6** 49,6** 42,6** 71,0**
P4223 -1,3* -2,2 -3,6 15,9** 3,9 19,2** 55,7** 50,7** 78,1**
Sanay 0,4 1,2 1,7 10,8* 2,8 13,3** 53,9** 5,4** 56,4**
Armada -10,6 11,8** 2,4 12,5** 4,1 16,2** 44,1** 25,5** 58,4**
Teknosol -4,3** 2,7 -7,2** 10,5* 6,1 16,0** 57,1** 9,2** 61,0**
Ortalama
Kendileme
Depresyonu

-3,5 3,9 0,5 12,9** 4,1 16,5** 52,3** 28,3** 65,8**

* = % 5 olasılık düzeyinde, ** = % 1 olasılık düzeyinde önemlidir.
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ

5.1. Hibrid Ayçiçeği Genotiplerinde Melez Gücüne İlişkin Sonuçların Tartışılması

Araştırmada kullanılan ayçiçeği deneysel hibrid kombinasyonunda elde edilen ortalama

değerler ve heterotik etkilere ilişkin sonuçlar aşağıda her bir özellik için ayrı ayrı detaylı

olarak tartışılmıştır.

5.1.1.Morfolojik ve fenolojik özelliklerin tartışılması

Bitki boyu

Araştırma sonuçlarına göre, ticari çeşitler bitki boyları 159,8 ile 169,1 cm arasında

değişirken, denemede kullanılan hibridler 136,6 ile 158,3 cm arasında bitki boyu

değerlerine sahip olmuştur. Miller ve Roath (1982), yaptıkları iki yıllık denemede;

çeşitlerin bitki boyu değerlerini 140,0 – 163,3 cm olarak bulmuştur. Vulpe (1976)

yaptığı araştırmada ayçiçeği melez kombinasyonlarında bitki boyunun 136-190 cm

arasında değiştiğini ortaya koymuşlardır. Arslan ve ark. (2003), 7 farklı ayçiçeği

çeşidinde, bitki boyu değerlerinin 127 – 160 cm aralığında değişim gösterdiğini

belirtmişlerdir. Araştırmada kullanılan deneysel hibridlerin bitki boyu değerlerine

ilişkin verilerimizin önceki araştırmacıların (Vulpe, 1976, Miller ve Roath, 1982, Arslan

ve ark. 2003) sonuçları ile uyumlu olduğu görülmektedir.

Araştırmada ayçiçeği melez kombinasyonlarında bitki boyuna ilişkin heterosis değerleri

% 23,2 ile % 43,5 arasında değerler almıştır. İstatistiksel anlamda % 1 olasılık

düzeyinde pozitif yönde önemli bulunmuştur. Habib ve ark. (2007) bitki boyu

bakımından % 11,2 ile % 77,9 aralığında heterosis değerleri saptadıklarını, Sezer (1991)

ise, yaptığı çalışmada bitki boyunda % 0,41 ile % 18,87 arasında heterosis görüldüğünü

bildirmiştir. Araştırıcıların bulguları bizim bulgularımızla paralellik göstermektedir.

Buna karşılık, bizim bulgularımızdan farklı olarak Iqbal (2009), araştırmasında ayçiçeği

melez kombinasyonlarına ait bitki boyu değerleri bakımından % -32,16 ile % 0,29

arasında heterosis bulunduğunu ileri sürmüştür.

Çalışmada bitki boyu için heterobeltiosis değerleri % 6,9 ile % 36,6 arasında değişmiş

olup, bu değer tüm melezler için pozitif yönde istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.
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Habib ve ark. (2007) Pakistan’da yaptıkları bir çalışmada bitki boyu bakımından

heterobeltiosis değerlerinin % 9,0 ile % 63,6 arasında değişim gösterdiğini

belirlemişlerdir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar bizim çalışmamızda elde edilen

bulgularla uyum içerisindedir. Araştırıcıların elde ettiği bulgular bizim çalışmamızda

elde edilen sonuçlarla uyum içerisindedir. Öte yandan, Göksoy ve Turan (2004)

yaptıkları çalışmada bitki boyu için heterobeltiosis değerlerinin % -21,3 ile % 3,4

arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Bulgularımızın daha önce benzer konuda çalışan

Göksoy ve Turan (2004)’ ın sonuçlarından farklı olduğu görülmektedir. Farklı

araştırmalarda benzer bulguların yanında farklı sonuçların elde edilmesi beklenen bir

durumdur. Bulgular arasındaki farklılıkların muhtemelen çevresel ve genotipik

faktörlerdeki değişimlerden ileri geldiği düşünülebilir.

Melez kombinasyonlarına ait ticari heterosis değerleri bitki boyunda % - 16,9 ile -3,7

arasında değişmiş olup istatistiksel anlamda negatif yönde genel olarak önemli

çıkmıştır. A2 x B1 melezinde istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Bitki boyu

bulgularına bakıldığında kullanılan deneysel hibridlerle standart hibridler arasında

farklar söz konusudur. Deneysel hibridlerden en fazla bitki boyuna sahip A2 x B1

melezi ile Tunca çeşidi arasında az da olsa bir farklılık görülmüştür.

Tabla çapı

Araştırmanın birinci bölümünde tabla çapı değerlerinin ticari çeşitlerde 22,4 ile 23,0 cm

arasında ve deneysel hibridlerde ise 19,0 ile 21,3 cm arasında değiştiği belirlenmişti.

Dominquez ve Miller (1988), melez ayçiçeği genotipleriyle yaptıkları benzer bir

çalışmada tabla çapı değerlerinin genotiplere göre 21,3 – 22,5 cm arasında değiştiğini

bildirmişlerdir. Oral ve Kara (1989), yağlık ayçiçeği çeşitlerinde yaptıkları bir

çalışmada tabla çapının 21,3 – 23,2 cm değerleri arasında olduğunu bulunmuşlardır.

Bulgularımızın yukarıda verilen araştırmalarda ve diğer bazı araştırmalarda elde edilen

sonuçlarla uyum içerisinde olduğu görülmüştür. (Vulpe 1976,  Miller ve Fick 1978,

Salera ve Vannazi 1986, Dominquez ve Miller, 1988, Oral ve Kara,1989).

Deneysel hibridler tabla çapı bakımından önemli düzeyde heterosis göstermiştir.

Çalışmada melez kombinasyonlarına ait heterosis değerleri % 14,2 ile % 27,6 arasında

değişmiş olup istatistiksel anlamda % 1 olasılık düzeyinde pozitif yönde önemli
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bulunmuştur. Benzer bir çalışmada, Ekiz (1978) deneysel hibridlerde tabla çapı

bakımından  % 10 ile % 14 arasında heterosis elde etmiştir. Erdal (1982), yaptığı

çalışmada ayçiçeği melezlerinde tabla çapı bakımından % 13,46 ile % 20,16 arasında

heterosis tespit etiğini bildirmiştir. Shırınıvasa (1982), bitki boyu, tabla çapı ve bitki

başına tohum veriminde önemli heterosisin olduğunu vurgulamıştır. Haq ve ark. (2006),

araştırmalarında tabla çapı için heterosis değerlerinin % 14,35 ile % 52,94 arasında

değiştiğini bulmuşlardır. Bulgularımız önceki çalışmalarda (Ekiz, 1978, Erdal, 1982,

Shırınıvasa, 1982, Haq ve ark. 2006) elde edilen sonuçları destekler niteliktedir.

Melez kombinasyonun üstün ebeveyne göre değişimini gösteren heterobeltiosis

değerlerinin tabla çapı için % -9,9 ile % 4,4 arasında değiştiği gözlenmiştir. Söz konusu

değerler bir çok hibrid kombinasyonda negatif yönde istatistiksel anlamda önemli

çıkmıştır. Negatif yönde önemli heterobeltiosis değerlerine sahip olan deneysel

hibridlerin tabla çapı bakımından üstün ebeveyne göre daha düşük değerde olduğu

anlaşılmaktadır. Benzer çalışmalarda tabla çapı bakımından heterobeltiosis değerlerinin

% -32,0 ile % 48,2  (Habib ve ark.2006) ve % -16,80 ile % 27,39 (Iqbal 2009) arasında

değiştiği saptamışlardır. Öte yandan, bizim bulgularımıza ve yukarıda verilen

araştırmaların sonuçlarına zıt olarak, Göksoy ve Turan (2004) çalışmalarında

geliştirdikleri yeni ayçiçeği melezlerinde tabla çapı için heterobeltiosis değerlerini %

20,3 ile % 48,3 arasında bulmuşlardır.

Melez kombinasyonlarına ait ticari heterosis değerleri tabla çapında % - 16,3 ile -6,2

arasında değişmiş olup istatistiksel anlamda negatif yönde genel olarak önemli çıkmış

olup A2 x B3 melez kombinasyonu sadece % 5 olasılık düzeyinde negatif yönde önemli

bulunmuştur. Tabla çapı değerlerine göre kullanılan deneysel hibridlerde standart

çeşitlerle aralarında farklar görülmekte ticari çeşitlerin tabla çapları 22,4 ile 23,0 cm

arasında değişim gösterirken, deneysel hibridlerin tabla çapı değerleri araştırma

sonuçlarına göre 19,0 ile 21,3 cm arasında değişmiştir.

Sap kalınlığı

Araştırmanın birinci bölümünde sap kalınlığı değerlerinin standart çeşitlerde 19,9 ile

20,9 mm arasında ve deneysel hibridlerde 18,8 ile 21,2 mm arasında değiştiği

saptanmıştır. Araştırmalarda genellikle sap kalınlığı pek fazla incelenen bir özellik
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olmadığından bu özellikle ilgili bir literatür bilgisine ulaşılamamıştır. Ancak, Gill ve

ark. (1997), ayçiçeği melezleri üzerinde yaptığı araştırmada bitki başına tohum verimi

ile gövde çapı arasında yüksek derecede pozitif yönde ilişki bulunduğunu ortaya

koymuştur. Bu nedenle, sap kalınlığı veya gövde çapının da bir verim komponenti

olarak ele alınması araştırma sonuçlarının daha kolay irdelenmesi açısından gereklidir.

Sap kalınlığı bakımından ayçiçeği melez kombinasyonlarına ait heterosis değerleri % -

15,5 ile % 15,5 arasında değişmiştir. A2 x B1, A2 x B2, A2 x B3, A2 x B4 melez

kombinasyonlarında heterosis değerleri % 1 olasılık düzeyinde pozitif yönde önemli

bulunmuştur. A1 x B1, A1 x B3, A1 x B4 melez kombinasyonları istatistiksel anlamda

% 1 olasılık düzeyinde negatif yönde önemli bulunmuştur. Önceki bir çalışmada Habib

ve ark.(2006), sap kalınlığı bakımından heterosis değerlerinin % -5,2 ile % 131,9

arasında değiştiğini bildirmişlerdir.

Sap kalınlığı bakımında, heterobeltiosis değerleri % -32,6 ile % 11,5 arasında

değişmiştir. Söz konusu değerler A1 x B1, A1 x B2, A1 x B3, A1 x B4 melez

kombinasyonlarında istatistiksel anlamda % 1 olasılık düzeyinde negatif yönde önemli

bulunmuştur. Buna karşılık, A2 x B4, A2 x B1, A2 x B2, A2 x B3 melez

kombinasyonlarında heterobeltiosis değerleri pozitif yönde önemli bulunmuştur. Habib

ve ark.(2006), çalışmalarında sap kalınlığı bakımında heterobeltiosis değerlerinin % -

35,2 ile % 114,2 arasında değiştiğini ileri sürmüşlerdir. Bulgularımız, yukarıda verilen

araştırmacıların sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Gerçekten sap kalınlığı

bakımından yüksek değerlere sahip olan ebeveynlerin bulunması bazı deneysel

hibridlerde negatif yönde heterobeltiosis değerlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Ticari heterosis olarak sap kalınlığı değerleri % -7,7 ile % 3,9 arasında değiştiği

görülmüştür. A1 x B2 ve A1 x B4 melez kombinasyonları dışındaki melez

kombinasyonları sap kalınlık değerlerinde ticari heterosis negatif yönde önemsiz

bulunmuştur. Sap kalınlığı olarak deneysel hibridlerle standart çeşitler arasında farklılık

çok az düzeylerde görülmüştür. Bu konuda deneysel hibridler piyasa çeşitleri ile yakın

değerler ortaya koymuştur. A1 x B2 çeşidi sap kalınlığı bakımından ticari hibridlerden

daha yüksek değer almıştır.
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% 50 Çiçeklenme Gün Sayısı

Araştırma sonuçları bölümünde çiçeklenme gün sayısına ilişkin ortalama değerlerin

standart çeşitlerde 68,3 ile 69,6 gün ve denemede kullanılan deneysel hibridlerde 65,6

ile 70,6 gün arasında değiştiği belirtilmişti. Andrei and Popovici (1985), ayçiçeği

melezleri üzerinde yaptıkları araştırmada çiçeklenme gün sayısının 76 - 86 gün arasında

değişim gösterdiğini, Kaya (1998 ve 2001) ayçiçeği hibridlerinde % 50 çiçeklenme gün

sayısını 63 ile 81 gün arasında ve yine Kaya ve ark. (2003) Edirne ekolojik koşullarında

yaptıkları çalışmada ayçiçeği hibrid çeşitlerinde çiçeklenme gün sayısının 69,6 ile 71,6

gün arasında olduğunu bildirmişlerdir.

Çiçeklenme gün sayısı bakımında melez kombinasyonlarına ait heterosis değerleri % -

7,0 ile % 1,6 arasında değişmiştir. Deneysel hibridlerin çoğu % 50 çiçeklenme gün

sayısı bakımından negatif yönde ve istatistiksel olarak önemli heterosis göstermiştir.

Söz konusu özellik bakımından negatif heterosis deneysel hibridlerin ebeveynlerine

göre daha kısa sürede çiçeklendiğini ifade etmektedir. Bu özellik için negatif yönde

heterosis erkenciliğin bir göstergesi olarak düşünülebilir. Bu nedenle % 50 çiçeklenme

gün sayısı bakımından negatif yönde önemli heterosis gösteren deneysel hibridlerin

ebeveynlerine göre erkenci olduğu söylenebilir. Habib ve ark. (2007) çiçeklenme sonu

gün sayısına ilişkin heterosis değerlerinin % -6,79 ile % 5,96 aralığında bulunduğunu

bildirmişlerdir.

Deneysel hibridlere ait heterobeltiosis değerleri % -11,2 ile % 0,9 arasında değişirken

genel olarak negatif yönde ve istatistiksel anlamda % 1 olasılık düzeyinde önemli

bulunmuştur. Negatif yönde önemli heterobeltiosis değerleri, bu yönde heterobeltiosis

gösteren deneysel hibridlerin çiçeklenme gün sayısı daha uzun olan ebeveynlerine göre

daha kısa sürede çiçeklendiklerini ifade etmektedir. Habib ve ark. (2007) Pakistan’da

yaptıkları bir çalışmada çiçeklenme gün sayısında heterobeltiosis değerlerinin % -10,77

ile % 4,32 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Bir başka çalışmada, Haq ve ark. (2006),

ORI - 23 x RL - 46 melezinde % 16,93 ile en yüksek heteobeltiotik etkinin çiçeklenme

başlangıcı görüldüğünü vurgulamışlardır. Bizim çalışmamız ve önceki araştırmaların

sonuçlarından anlaşılmaktadır ki; ayçiçeğinde çiçeklenme gün sayısı bakımından negatif

heterosis ve heterobeltiosis gösteren hibrid kombinasyonlar elde edilebilmektedir.

Önemli bir fenolojik gözlem olan çiçeklenme gün sayısı bitkilerde erkencilikle de yakın
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ilişkilidir. Pek çok yazlık üründe olduğu gibi ayçiçeğinde de erkencilik önemli bir

tarımsal özelliktir. O nedenle bu tip hibrid ıslahına yönelik çalışmalarda % 50

çiçeklenme gün sayısı bakımından negatif yönde önemli heterosis gücüne sahip olan

hibrid kombinasyonlar büyük önem taşır.

Çiçeklenme gün sayısı bakımından ticari heterosis değerleri % -4,8 ile % 2,4 arasında

değişirken, A1 x B4 ve A2 x B4 melezleri dışında kalan melezler istatistiksel olarak %

1 olasılık düzeyinde negatif yönde önemli bulunmuştur. Çiçeklenme gün sayıları

bakımından incelenen deneysel hibridlerle, ticari çeşitler arasında büyük farklılıklar

bulunmamaktadır. Ticari çeşitlerin çiçeklenme gün sayıları 68,3 ile 69,6 gün arasında

değişirken, deneysel hibridler 65,6 ile 70,6 gün arasında değişmiştir. A1 x B3 hibridi

ticari çeşitlerden daha sonra % 50 çiçeklenme gün sayısına ulaşmıştır.

Fizyolojik Olum Gün Sayısı

Fizyolojik olum gün sayısı genotiplere göre önemli farklılıklar göstermiş olup, standart

çeşitlerde 113,3 ile 114,6 gün ve deneysel hibridlerde ise 110,6 ile 115,6 gün arasında

değiştiği saptanmıştır. Bu sürenin ebeveyn hatlarda 109,6 gün ile 119 gün arasında

değiştiği de belirlenmiştir. Bu sonuçlardan fizyolojik olum süresinin deneysel

hibridlerde ebeveynlerine göre biraz daha kısaldığı anlaşılmaktadır. İncelenen bazı

kaynaklarda ayçiçeğinde yetişme süresinin 90 - 150 gün arasında değiştiği, genel olarak

ayçiçeği çeşitlerinin 100 - 120 günde olgunlaştığı belirtilmiştir (İlisulu 1975, Oral ve

Kara 1989).

Fizyolojik olum gün sayısı bakımından ayçiçeği hibrid kombinasyonlarına ait heterosis

değerleri % -4,3 ile % 1,0 arasında değişmiş olup, hibridlerin çoğunda istatistiksel

anlamda önemli çıkmıştır. Habib ve ark. (2007) Pakistan’da yaptıkları bir çalışmada

ayçiçeğinde fizyolojik olum gün sayısı bakımından heterosis değerlerini % -3,38 ile %

7,49 arasında belirlemişlerdir.

Çalışmada fizyolojik olum gün sayısı bakımından heterobeltiosis değerleri % -7,0 ile %

0,5 arasında değişim göstermiştir. Bu değerler A1 x B3 melezi dışında kalan melezlerde

negatif yönde istatistiksel olarak % 1 olasılık düzeyinde önemli çıkmıştır. Ayçiçeğinde

yapılan benzer bir çalışmada Habib ve ark. (2007) fizyolojik olum gün sayısı
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bakımından heterobeltiosis değerlerinin  % -3,85 ile % 5,05 arasında değiştiğini

bildirmişlerdir.

Ticari heterosis değerleri ise % -2,9 ile % 1,4 arasında değiştiği Çizelge 4.8 ‘de

verilmiştir. A1 x B4 ve A2 x B4 melezleri dışındaki melezlerde ticari heterosis

istatistiksel anlamda % 1 olasılık düzeyinde negatif yönde önemli bulunmuştur. Ticari

heterosis değerleri deneysel hibridlerle ticari çeşitler arasında fizyolojik olum gün sayısı

bakımından büyük fark olmadığını göstermektedir. Ticari hibridlerin fizyolojik olum

gün sayıları 113,3 ile 114,6 gün arasında değişim gösterirken, 110,6 ile 115,6 gün

arasında değişmiştir. A1 x B3 çeşidi ticari çeşitlerden daha sonra fizyolojik olarak

olgunlaştığı görülmektedir.

5.1.2. Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Tartışılması

Tablada Tane Sayısı

Araştırmada tablada tane sayısı değerleri standart çeşitlerde 2128,0 ile 2196,6 adet

arasında değişirken, deneysel hibridlerde 1048,6 ile 1914,6 arasında bulunmuştur.

İncelenen bazı kaynaklarda ayçiçeği çeşitlerinde tablada tohum sayısının 652 adet ile

1080 adet arasında değiştiği görülmüştür (Göksoy, 1999;  Arslan ve ark., 2003). Bu

denemede elde edilen tablada tane sayısı değerlerinin birçok deneme sonucuna göre

önemli derecede yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Kuşkusuz, deneme yılına ait iklim

verilerinin ayçiçeği gelişimi için çok uygun olması denemede tabla başına tane sayısının

yüksek olmasını sağlamıştır.

Önemli bir verim komponenti olan tablada tane sayısı bakımından ayçiçeği melez

kombinasyonlarına ait heterosis değerlerinin % 10,5 ile % 194,0 arasında değiştiği

belirlenmiştir. Çalışmada, A2 x B2 melezi dışında diğer tüm hibrid kombinasyonlar  %

1 olasılık düzeyinde önemli heterosis göstermiştir. Limbore ve ark. (1999), tablada tane

sayısı bakımından heterosis değerlerinin % -72,50 ile % 166,45 arasında değiştiğini

ortaya koymuşlardır. Göksoy ve ark. (2000) yaptıkları araştırmada tabla başına tohum

sayısında % 17,7 ile % 37,7 arasında melez gücü belirlemişlerdir. Hladni ve ark. (2006)

tabla başına tohum sayısı için % 69 ile % 204 aralısında değişen oranlarda heterosis

elde ettiklerini vurgulamışlardır. Bu çalışmalar, ayçiçeğinde önemli bir verim
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komponenti olan tablada tane sayısı bakımından orta ve yüksek derecede heterosis

görüldüğünü ortaya koymaktadır.

Deneysel hibridlerde heterobeltiosis değerlerinin % -15,4 ile % 188,4 arasında değiştiği

gözlenmiştir. Heterobeltiosis değerleri genel olarak istatistiksel anlamda önemli

bulunmuştur. Göksoy ve Turan (2004) araştırmalarında meydana getirdikleri ayçiçeği

melezlerinde tabla başına tohum sayısı için heterobeltiosis değerlerinin % -16,5 ile %

46,9 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Diğer bazı çalışmalarda da söz konusu özellik

bakımından heterobeltiosis olgusunun  % -14 ile % 183 arasında değerler aldığı

vurgulanmıştır (Habib ve ark.,2006; Hladni ve ark., 2006). Bu çalışmalar tablada tohum

sayısı bakımından hibrid kombinasyonların üstün ebeveynlere göre önemli düzeyde bir

artış gösterdiği gibi bazı hibridlerin üstün ebeveynin gerisinde değerler verdiğini

göstermektedir. Deneysel hibridlerde ticari heteroisis değerleri ise % -51,5 ile % -11,4

arasında değişmiştir. Ticari heterosis değerleri istatistiksel anlamda negatif yönde

önemli çıkmıştır. Ticari hibridlerin tablada tane sayısı 2128,0 ile 2196,6 adet arasında

değişim görülürken, deneysel hibridler 1048,6 ile 1914,6 adet arasında görülmüştür,

anlaşılacağı üzere ticari çeşitlerin tablada tane sayısı deneysel hibridlerin önünde yer

almıştır. A1 x B1 çeşidi ticari hibridlerle aynı istatistiksel grupta yer almamasına

rağmen, ticari çeşitlere oldukça yakın görülmektedir.

1000 Tane Ağırlığı

Bin tane ağırlığı ayçiçeğinde önemli bir teknolojik özellik olarak göz önüne alınır.

Nitekim Gill ve ark. (1997), ayçiçeği melezleri üzerinde yaptığı bir araştırmada bitki

başına tohum verimi ile 100 tohum ağırlığı ve tablada tohum sayısı arasında yüksek

derecede pozitif yönde ilişki saptamışlardır. Araştırmamızda standart çeşitlerin bin tane

ağırlıkları 63,5 ile 66,4 gram arasında değişirken, denemede kullanılan deneysel

hibridler 44,8 ile 64,9 gram  arasında bin tane ağırlığı değerlerine sahip olmuştur. Vulpe

(1976) ayçiçeği melez kombinasyonlarında 1000 tane tohum ağırlığının 64,7 - 69,3 g

arasında değişim gösterdiğini belirtmiştir. Dominquez ve Miller (1988), melez ayçiçeği

çeşitleri üzerinde yaptıkları bir çalışmada 1000 tane ağırlığı değerlerinin 62,5 - 66,5 g

aralığında değiştiğini bildirmişlerdir. Diğer bazı çalışmalarda ayçiçeği çeşitlerinde 1000

tane ağırlığının 62,5 g ile 79,07 g arasında değiştiği görülmüştür (Johnson ve Jellum

1972, Yenice 1995).
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Çalışmada ayçiçeği melezleri kombinasyonlarına ait heterosis değerleri % 21,3 ile %

74,6 arasında değişirken,  istatistiksel olarak % 1 olasılık düzeyinde önemli

bulunmuştur. Bu sonuç araştırmada tüm hibrid kombinasyonların ebeveyn

ortalamalarının üzerinde 1000 tane ağırlığı değerlerine sahip olduğunu ortaya

koymuştur. Ekiz (1979 a)  yaptığı çalışmada 1000 tane ağırlığı için % 3 - 24 oranında

melez gücünden söz etmiştir. Naki ve ark. (1988), ayçiçeğinde en yüksek heterosis

değerinin 1000 tane ağırlığında % 52,34 olarak bulunduğunu bildirmişlerdir. Sağlam

(1991) 1000 tane ağırlığı bakımından 7 melezde % 5,34 ile % 17,78 arasında değişen

oranlarda heterosis görüldüğünü belirtmiştir. Göksoy ve ark. (2000) yaptıkları

araştırmada 1000 tane ağırlığı bakımından heterosis değerlerinin % 13,9 ile % 66

arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Yapılan diğer pek çok çalışmada da hibrid ayçiçeği

genotiplerinde 1000 tane ağırlığı için heterosis değerlerinin % 8,7 ile % 84,4 sınırları

arasında bulunduğu görülmüştür (Dağüstü ve Göksoy 2001, Göksoy ve Turan 2004,

Haq ve ark. 2006). Araştırmadan elde ettiğimiz bulguların önceki araştırmacıların

sonuçları ile uyum içerisinde olduğu anlaşılmaktadır.

Bin tane ağırlığına ilişkin heterobeltiosis değerlerinin % -13,0 ile % 23,4 arasında

değiştiği ve çoğu melez kombinasyonunda önemli olduğu bulunmuştu. Pozitif yönde

önemli bulunan heterobeltiosis değerlerine sahip hibrid kombinasyonların üstün

ebeveyne göre daha yüksek 1000 tane ağırlığı oluşturduğunu ortaya koymaktadır.

Ancak negatif yönde önemli çıkan heterobeltiosis değerleri hibridlerin üstün

ebeveynden daha düşük 1000 tane ağırlığı verdiğini göstermektedir. Bu konuda yapılan

çalışmalardan birinde Tan (1993) ayçiçeğinde en düşük heterobeltiosisin 1000 tane

ağırlığında % -37 oranında meydana geldiğini bildirmiştir. Göksoy ve Turan (2004)

araştırmalarında meydana getirdikleri ayçiçeği melezlerinde 1000 tane ağırlığındaki

heterobeltiosis değerlerinin % -19,0 ile % 21,0 arasında değişim gösterdiğini

vurgulamışlardır. Habib ve ark.(2006) çalışmalarında 1000 tane ağırlığı için

heterobeltiosis değerleri % -24,6 ile % 69,6 olarak bulduklarını bildirmişlerdir. Hladni

ve ark. (2006) 1000 tane ağırlığında üstün ebeveyne göre % -42,4 ile % 30,9 aralığında

heterobeltiotik değerler bulduklarını belirtmişlerdir. Yukarıda verilen çalışmalarda elde

edilen sonuçların bizim bulgularımızla ve birbirleri ile uyum içerisinde olduğu

görülmektedir.
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Ticari heterosis değerlerine bakıldığında % -30 ile % -0,01 arasında değiştiği

görülmektedir. A2 x B4 melezi dışında 7 melezde % 1 olasılık düzeyinde negatif yönde

önemli bulunmuştur. 1000 tane ağırlığı değerlerine bakıldığında ticari çeşitler belli bir

değerin üzerinde görülürken, deneysel hibridlerin dalgalanmalar gösterdikleri, ticari

çeşitleri 63,5 ile 66,4 gr. aralığında değerler aldığı, deneysel hibridlerin ise 44,8 ile 64,9

gr. aralığında değerler aldığı görülmektedir. Deneysel hibrdilerden A2 x B4 hibridi

ticari çeşitlerden 1000 ağırlığı bakımından en ağır P4223 çeşidinden hemen sonra

gelmiş bir sonraki istatistiksel grupta yer almıştır.

Tane verimi

Tarımsal araştırmalarda en önemli nihai karakter kuşkusuz tane verimi olarak kabul

edilir. Sonuçta ölçülen bütün karakterlerin bileşeni olarak tane veriminde elde edilen

bulgular ön plana çıkar. Tarımda esas hedef verim artışı olduğuna göre tane verimine ait

sonuçların tartışılması da ayrı bir önem kazanır. Bu araştırmada elde edilen tane verimi

değerlerinin standart çeşitlere göre 332,6 ile 361,9 kg/da ve deneysel ayçiçeği

hibridlerine göre 165,1 ile 276,8 kg/da arasında değiştiği saptanmıştır. Standart

çeşitlerden P4223’ de en yüksek tane verimi gözlemlenmiş, deneysel hibridlerden A1 x

B1’den ise 165,1 kg/da ile en düşük verim elde edilmiştir. Önceki bir çalışmada İlisulu

(1968) kendilenmiş hat ve ayçiçeği çeşitlerinde verim öğeleri ile ilgili tohum veriminin

241,9 - 312,5 kg/da arasında değiştiğini bildirmiştir. Başka bir çalışmada Vulpe (1976)

ayçiçeği melez kombinasyonlarında tohum veriminin 247 - 428 kg/da değerleri arasında

değiştiğini belirlemiştir. Farklı ülkelerde hibrid ayçiçeği çeşitlerinde yapılan bazı

araştırmalarda tana verimlerinin 206 - 254 kg/da (Miller ve Fick 1978), 230,0 - 331,0

kg/da (Salera ve Vannazi 1986) ve 271,4 - 338,9 kg/da (Dominquez ve Miller 1988)

arasında değiştiği görülmüştür. Türkiye’de yapılan benzer çalışmaların bazılarında ise

tane veriminin 320 – 385,8 kg/da (Taşbölen 1988), 267 -340 kg/da (Oral ve Kara 1989)

ve 338,2 – 396,1 kg/da (Kıllı 1995) değerleri arasında olduğu saptanmıştır.

Tane verimi bakımından ayçiçeği deneysel hibridlerine ait heterosis değerleri % 82 ile

% 286,8 arasında değişmiştir. Heterosis değerleri tüm deneysel hibridlerde istatistiksel

olarak % 1 olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur. Bu durum deneysel hibridlerin

ebeveyn ortalamalarına göre tane veriminde önemli artışlar gösterdiğini ortaya

koymaktadır. Pukualsky ve Dvoryadkin (1978), ayçiçeğinde verim artışlarında
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heterosisin önemli bir faktör olduğunu belirtmişlerdir.  İlisulu (1968 a) yaptığı

çalışmada 4-6 generasyon kendilenmiş hatlarla elde edilen melezlerin dekara tohum

veriminde % 1-26 arasında artış sağlandığını bildirmiştir. Vranceanu ve Stoenescu

(1969), çalışmalarında tohum verimi için ebeveyn ortalamaları üzerinden % 25 ve en iyi

ebeveyn ortalamaları üzerinden %60 düzeyinde heterosis bulunduğunu saptamışlardır.

Kovacık ve Skalaud (1972) tane verimi bakımından 2 melezin F1 döllerinde

ebeveynlerine göre % 100 oranında ve en düşük verimli melezin F1 dölünde ise % 4,5

den fazla heterosis gözlendiğini vurgulamışlardır. Shuravina (1972) yaptığı bir

çalışmada, kendilenmiş hatlar arasında yapılan 18 melezden 14’ünde tane verimi

bakımından % 90’a varan heterosis olduğunu belirtmiştir. Seetharam ve ark. (1977),

tohum veriminde  % 81- 703 arasında heterosis saptandığını bildirmişlerdir. Diğer bazı

çalışmalarda da tane verimi için heterosis değerlerinin % 57,06 ile % 123,17 (Erdal

1982), % 169 (Gou-zhan ve Chun-fang 1985), % 147,0 (Sheriff ve ark. 1985), % 25,7

ile % 93,9 (Göksoy ve ark. 2000), % 10,7 ile % 322,3 (Khan ve ark. 2003), % 19,8 ile

% 98,1 (Göksoy ve Turan 2004), % 102 ile % 309 (Ahmad ve ark. 2005) ve % -2,5 ile

% 437,2 (Habib ve ark. 2007)  arasında değiştiği görülmüştür. Tane verimi yönünden

yüksek düzeyde heterosis olduğunu gösteren bu çalışmaların sonuçları bizim

bulgularımızı destekler niteliktedir.

Araştırmada tane verimi için heterobeltiosis değerleri % 20,3 ile % 202,0 arasında elde

edilmiş olup, tüm deneysel hibridlerde istatistiksel anlamda önemli çıkmıştır. Benzer bir

araştırmada Göksoy ve Turan (2004) meydana getirdikleri ayçiçeği melezlerinde % 4,6

ile % 89,8 aralığında heterobeltiosis saptandığını bildirmişlerdir. Habib ve ark. (2007)

Pakistan’da yaptıkları bir çalışmada tane verimi için ölçülen heterobeltiosis değerlerinin

% -20,6 ile % 343,3 aralığında değiştiğini ileri sürmüşlerdir.

Melez kombinasyonlarının ticari heterosis değerleri % -52,4 ile % -20,2 arasında

değişmiştir. Denemede kullanılan melezlerde istatistiksel olarak % 1 olasılık düzeyinde

önemli bulunmuştur. Islah açısından en önde gelen özelliklerden biri olan tane

veriminde ticari heterosis değerleri negatif yönde oldukça yüksek bulunmuştur. Tane

verimi ticari çeşitlerde 332,6 ile 361,9 kg/da arasında değişirken, deneysel hibridler

165,1 ile 276,8 kg/da arasında değerler almıştır. Deneysel hibridler içerisinde en düşük
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verime sahip olan A2 x B1 çeşidi ortalama % 50 oranında ticari hibridlerin gerisinde

kalmıştır.

Hektolitre Ağırlığı

Önemli teknolojik özelliklerden biri olan hektolitre ağırlığı bakımından standart

çeşitlerin 38,0 ile 40,6 kg ve denemede kullanılan deneysel hibridlerin ise 34,1 ile 37,3

kg arasında arasında değerlere sahip oldukları belirlenmiştir. Skoric ve ark.(1989),

ayçiçeğinde tohum ve yağ verimine direk etki eden komponentin test ağırlığı (45 - 50

kg) olduğunu ileri sürülmüştür. Kaya ve ark. (2003) Edirne ekolojik koşullarında

yaptıkları bir çalışmada 25 hibrid ayçiçeği çeşidinde hektolitre ağırlığının 35,5 ile 40,9

kg arasında değiştiğini gözlemişlerdir. Marinkovic ve ark. (2006) araştırmalarında

melez kombinasyonlara ait hektolitre ağırlığını 38,3 ile 52,9 kg arasında

belirlemişlerdir.

Çalışmada yer alan deneysel hibridlere ait heterosis değerleri % -7,0 ile % 2,3 arasında

değişmiştir. Hektolitre ağırlığı bakımından heterosis değerlerinin 6 melezde istatistiksel

anlamda önemsiz çıktığı saptanmıştır. A2 x B3 melezinde negatif yönde istatistiksel

olarak % 5 olasılık düzeyinde önemli çıkarken, A2 x B4 melezinde yine negatif yönde

fakat % 1 olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur. Literatürde hektolitre ağırlığında

melez gücü ile ilgili çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu konudaki sonuçları

literatürle karşılaştırma şansı bulunamamıştır. Ancak araştırma sonuçları hektolitre

ağırlığında önemli bir melez gücünün görülmediğini ortaya koymuştur.

Deneysel hibrid kombinasyonlarına ait heterobeltiosis değerleri % -14,5 ile % 0,9

arasında değişmiştir. Heterobeltiosis değerleri çoğu melezde negatif yönde istatistiksel

anlamda önemli bulunmuştur. Bu sonuç deneysel hibridlerin yüksek hektolitre

ağırlığına sahip ebeveynine göre önemli derecede daha düşük hektolitre ağırlığı

verdiğini ifade etmektedir.

Melez kombinasyonlarında ticari heterosis değerleri % -13,1 ile % -5,0 arasında değişim

göstermiştir. Ticari heterosis değerleri A1 x B1, A1 x B3, A2 x B3 ve A2 x B4

melezlerinde istatistiksel anlamda % 1 olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur.

Deneysel hibridlerin (34,1 - 37,3 kg)  hektolitre ağırlıkları ticari çeşitlerin (38,0 - 40,6
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kg) gerisinde yer almıştır, hektolitre ağırlıkları bakımından genel itibariyle deneysel

hibridler birbirlerine yakın değerler alırken, ticari çeşitlerden Tunca çeşidi en yüksek

hektolitre ağırlığını almıştır.

Yağ Oranı

Denemede kullanılan deneysel hibridler % 38,2 ile % 41,9 arasında yağ oranı

değerlerine sahip olmuştur. Standart çeşitlerde yağ oranı ise % 41,7 ile % 43,4 arasında

değişmiştir. Yaptıkları bir çalışmalarında tohum veriminde tohumdaki yağ oranında

olarak bulunduğunu belirtmişlerdir. Vulpe (1976) yaptığı araştırmada ayçiçeği melez

kombinasyonlarında yağ oranının % 46,3 - % 52,5 arasında değiştiğini ortaya

koymuşlardır. Miller and Fick (1978), üç melez ayçiçeği çeşidini materyal olarak

kullandıkları çalışmalarında % 42,6 - % 46,7 arasında yağ oranı elde ettiklerini

bildirmişlerdir. Diğer bazı araştırmalarda da hibrid ayçiçeği çeşitlerinde yağ oranlarının

% 40,1 (Johnson and Jellum 1972), % 33 - % 45 (Arslan ve ark. 2003) ve % 30,9 ile %

50,2 (Hladni ve ark. 2006) arasında bulunduğu görülmüştür.

Araştırmada yağ oranı bakımından hibrid kombinasyonlarına ait heterosis değerlerinin

% -2,6 ile % 7,0 arasında değiştiği belirlenmiştir. Heterosis etkisi A1 x B3, A2 x B1 ve

A2 x B4 melezlerinde pozitif yönde istatistiksel olarak önemli çıkmıştır. Burlov (1973)

yaptığı çalışmada yağ oranı için heterosis düzeyinin % 43,0 - % 49,4 arasında olduğunu

göstermiştir. Bir başka çalışmada Seetharam ve ark. (1977), yağ oranı bakımında % 17 -

% 38 arasında heterosis görüldüğünü ifade etmişlerdir. Jan ve ark. (2005), yaptıkları

çalışmada yağ içeriği bakımından TF - 1 x TF - 4 melezinde en yüksek heterosis

değerinin (% 37,03) elde edildiğini, bu melezi % 31,24 değeri ile TF - 11 x GUL

melezinin izlediğini bildirmişlerdir. Türkiye’de yapılan bazı çalışmalarda Güler ve Ekiz

(1980) melez ayçiçeği kombinasyonlarında yağ oranı bakımından % - 9 ile % 33

arasında değişim gözlendiğini, Arslan ve ark. (1991) çalışmalarında yağ oranı için % -

6,6 ile % 5,9 heterosis değerleri elde edildiğini bildirmişlerdir. Pakistan’da yapılan bir

çalışmada Khan ve ark.(2003) yağ içeriğinde % -40,7 ile % 18,3 arasında heterosis

tespit edildiğini belirtmişlerdir.

Yağ oranına ait heterobeltiosis değerlerinin % -6,2 ile % 4,4 arasında değiştiği

belirlenmiştir. Çalışmada A1 x B1 ve A2 x B2 melezleri negatif yönde istatistiksel
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olarak % 1 olasılık düzeyinde önemli heterobeltiosis değerleri vermiştir. Diğer yandan,

A1 x B4 melezinde de negatif yönde % 5 olasılık düzeyinde önemli heterobeltiosis

bulunurken, A2 x B1 melezi pozitif yönde % 5 olasılık düzeyinde önemli heterobeltiosis

göstermiştir. Giriraj ve Virupakshappa (1992) yağ oranı, tane ve yağ verimi

değerlerinde istatistiksel anlamda önemli düzeyde heterosis ve heterobeltiosis oranları

elde edildiğini ileri sürmüşlerdir. Habib ve ark.(2006), yağ içeriği için % -5,5 ile  %17,1

arasında heterobeltiosis değerleri elde edildiğini bildirmişlerdir. Iqbal (2009)’ un

bulguları yağ içeriğinde, % -24,27 ile % 23,58 arasında heterobeltiosis değerlerini

ortaya koymuştur.

Yağ oranında ticari heterosis değerleri % -10,2 ile % -1,6 arasında değişmiştir. 7 melez

kombinasyonunda yağ oranına ait ticari heterosis değerleri istatistiksel olarak % 1

olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur. A2 x B1(% -0,01) melezi ise istatistiki anlamda

önemsiz çıkmıştır. Yağ oranı bakımından ticari çeşitler % 41,7 ile % 43,4 değerler

alırken, deneysel hibridler % 38,2 ile % 41,9 arasında değişim göstermiştir. Esasen

deneysel hibridlerle ticari çeşitler arasında düşük düzeylerde farklılık görülmüştür. A2 x

B1 melezi, ticari çeşitlerin ardında yer alan en yüksek yağ oranına sahip deneysel hibrid

olmuştur.

Yağ verimi

Çalışmada standart çeşitlerden 144,2 ile 150,9 kg/da arasında yağ verimleri elde

edilmiştir. Deneysel hibridlerin yağ verimleri ise 67,5 ile 109,4 kg/da arasında

değişmiştir. Dilci (1993), Çukurova’da 20 ayçiçeği çeşidinde yaptığı çalışmada çeşit –

verim araştırmasında tohum verimi ile yağ verimi ve yine yağ oranı ile yağ verimi

arasında önemli pozitif ilişki bulunduğunu ifade etmiştir. Yapılan bazı çalışmalarda

ayçiçeğinde yağ veriminin 75,7 ile 126,0 arasında değiştiği görülmüştür (Pliyiinkova,

1972, Yenice, 1995, Yılmaz ve Bayraktar, 1996 ).

Araştırmada deneysel hibrid kombinasyonlarına ait heterosis değerlerinin % 88,2 ile %

291,7 arasında değiştiği ve istatistiksel anlamda % 1 olasılık düzeyinde önemli olduğu

bulunmuştur. Burlov (1973) yaptığı çalışmada melez gücünün, yağ verimi artışında

oldukça etkili olduğunu belirtmiştir. Yenice (1995) Ankara’da yaptığı çalışmada sulu

koşullarda sentetik çeşidin yağ verimi bakımından % 92,6 oranında heterosis
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gösterdiğini belirlemiştir. Kaya (2005) Edirne’ de yaptığı araştırmada hibrid

kombinasyonlarda yağ verimi için yüksek heterosis (% 288) ve heterobeltiosis (% 98)

değerleri belirlediğini belirtmiştir. Habib ve ark.(2006), çalışmalarında yağ verimi için

% -13,8 ile % 440,8 arasında heterosis ve % 3,8 ile % 537,5 arasında heterobeltiosis

değerleri elde etmişlerdir.

Araştırmada kullanılan melezlerin yağ verimlerinde heterobeltiosis değerleri % 22,9 ile

% 221,2 arasında değişmiştir. Heterobeltiosis değerleri 8 melez kombinasyonunda da

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Çalışmada elde edilen heterosis ve

heterobeltiosis değerleri yukarıda verilen önceki çalışmaların sonuçlarıyla

karşılaştırıldığında, bulgular arasında uyum olduğu görülmektedir.

Yağ verimi olarak melezlerde ticari heterosis değerleri % -52,4 ile % -25,8 arasında

değişirken istatistiksel anlamda % 1 olasılık düzeyinde negatif yönde önemli

bulunmuştur. Nitekim, yağ verimi ticari çeşitlerde 144,2 ile 150,9 kg/da değerleri

arasında değişirken, deneysel hibridler 67,5 ile 109,4 kg/da arasında değerlere sahip

olmuştur.

5.2. Farklı Generasyonlarda Bazı Ticari Ayçiçeği Çeşitlerinde Kendileme

Depresyonu ile İlgili Sonuçların Tartışılması

Araştırmada kullanılan bazı ticari ayçiçeği çeşitlerinin farklı kendileme

generasyonlarındaki çeşitli özelliklerine ait ortalama değerleri ve kendileme

depresyonunun etkilerine ilişkin sonuçlar aşağıda her bir özellik için ayrı ayrı detaylı

olarak tartışılmıştır.

5.2.1.Morfolojik ve fenolojik özelliklerin tartışılması

Bitki Boyu

Araştırmada ticari hibrid çeşitlerin F1 generasyonunda bitki boyu değerleri 153,5 ile

171,0 cm arasında değişmiştir. Çeşitler arasında önemli bir fark bulunmamıştır. F2

generasyonunda ticari hibrid çeşitlerde bitki boyu değerlerinin 128,1 ile 158,3 cm

arasında değiştiği gözlenmiştir. F3 generasyonunda bitki boyu değerlerinin 100,0 ile

135,6 cm’ye düştüğü belirlenmiştir. Çeşit ortalamalarına bakıldığında 147,5 cm ile
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Armada çeşidi bitki boyu bakımından en yüksek değeri almıştır. İlisulu (1968) yaptığı

çalışmada kendilenmiş hat ve ayçiçeği çeşitlerinde verim öğeleri ile ilgili bitki boyu

değerlerinin 134 - 152 cm değiştiğini saptamıştır. Salera and Vannazi (1986),

kendilenmiş ayçiçeği hatlarında bitki boyunun 135,1 - 146,8 cm arasında olduğunu

ortaya konmuşlardır. Bulgularımız önceki çalışmalarda (İlisulu, 1968,  Salera and

Vannazi, 1986) elde edilen bulgularla uyum göstermektedir.

Bitki boyu bakımından F1 generasyonu ile F2 generasyonu arasındaki kendileme

depresyonu değerleri % 7,4 ile % 17,7 arasında değişmiş olup, istatistiksel anlamda % 1

olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur. F2 generasyonu ile F3 generasyonu arasındaki

bitki boyu azalışı ise % 4,6 ile % 36,8 arasında değişmiştir. Generasyonlar arası fark

istatistiksel anlamda genel olarak önemli çıkmıştır. Bitki boyuna ilişkin Tunca çeşidi

döllerinde kendileme depresyonu önemsiz bulunmuştur. F1 generasyonu ile F3

generasyonu arasındaki bitki boyu azalış değerleri % 16,5 ile % 41,5 olarak değişmiştir.

Stoyanova (1972), bitki boyu bakımından kendileme depresyonu görüldüğünü ve

‘’Peredovik’’ çeşidinden kendileme ile bitki boyunun % 30 oranındaa azaldığını

vurgulamıştır. Ekiz (1980) araştırmasında bitki boyu bakımından kendilenmiş kardeş

döllerde kendileme depresyonunun çeşitlere göre % 12,65 ile % 15,48 oranları arasında

bulunduğunu saptamıştır. Chaudhary ve Anand (1984) bitki boyunda gözlenen

kendileme depresyonu değerlerinin % 17,29 ile % 50,0 arasında değiştiğini

vurgulamışlardır. Önceki araştırmalarda (Stoyanova, 1972, Ekiz 1980, Chaudhary ve

Anand 1984) elde edilen sonuçlar bizim bulgularımızı destekler niteliktedir.

Tabla çapı

Tabla çapı bakımından F2 generasyonuna kadar önemli düzeyde azalma meydana

gelmiş olup, F2 generasyonu ile F3 generasyonu arasında önemli bir değişiklik

olmamıştır. Çeşitlerin tabla çapı değerleri arasında önemli bir farklılık bulunmamış

olmakla birlikte, bu değer 20,9 ile 24,3 cm arasında değişmiştir. Tabla çapı değerleri F1

generasyonunda 20,9 ile 24,3 cm,  F2 generasyonunda 20,5 ile 21,7 cm ve F3

generasyonunda ise 19,8 ile 20,7 cm arasında değişmiştir. Çeşit ortalamaları olarak 22,0

cm ile Teknosol çeşidi en yüksek değeri almıştır. İlisulu (1968) yaptığı çalışmada

kendilenmiş hat ve ayçiçeği çeşitlerinde tabla çapı değerlerinin 22 - 25 cm arasında

değiştiğini bildirmiştir. Salera ve Vannazi (1986), kendilenmiş ayçiçeği hatlarında tabla
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çapı değerlerinin 19,4 - 22,5 cm arasında belirlendiğini bildirmişlerdir. Ahmad ve ark.

(2005), yaptıkları araştırmada F2 generasyonunda tabla çapı değerlerinin 13,5 ile 27,4

cm arasında değiştiğini ifade etmişlerdir.

Tabla çapı özelliğinde F1 generasyonu ile F2 generasyonu arasındaki kendileme

depresyonu değerleri % 1,2 ile % 15,5 olarak değişim göstermiş ve çeşitler arasında da

farklılıklar ortaya çıkmıştır. F2 generasyonu ile F3 generasyonu arasındaki tabla

çapındaki azalış % 0,4 ile % 9,4 olarak bulunmuştur. P4223 ile Teknosol çeşidinde

kendileme depresyonunun etkisi pozitif yönde istatistiksel anlamda önemli çıkmıştır. F1

generasyonu ile F3 generasyonu arasında ise tabla çapı değerlerinde % 1,6 ile % 17,3

arasında azalış belirlenmiş ve 4 çeşitte kendileme depresyonunun etkisi pozitif yönde

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Schuster (1970) tabla çapı bakımından düşük

oranda kendileme depresyonu görüldüğünü ileri sürmüştür. Ekiz (1980) araştırmasında

tabla çapı bakımından kendilenmiş kardeş döllerde kendileme depresyonunun çeşitlere

göre % 9,49 ile % 17,18 oranları arasında değiştiğini belirlemiştir. Chaudhary and

Anand (1984), çalışmalarında tabla çapındaki kendileme depresyonunun % 21,07 ile %

68,71 arasında değiştiği bildirilmişlerdir. Ahmad ve ark. (2005), araştırmalarında tabla

çapında meydana gelen kendileme depresyonunun % 8,7 ile % 48,1 aralığında değişim

gösterdiğini ortaya koymuşlardır. Araştırmada elde edilen tabla çapına ait kendileme

depresyonu değerleri yukarıda verilen araştırmaların sonuçlarıyla karşılaştırıldığında bu

değerlerin biraz düşük olduğu anlaşılmaktadır. Bu kendileme depresyonunda elde edilen

düşük oranların nedeni ise çalışmada henüz 2. kendileme generasyonunna ulaşılmış

olmasıdır. Kuşkusuz ilerleyen kendileme generasyonlarında depresyonun daha da

şiddetleneceği söylenebilir.

Sap kalınlığı

Sap kalınlığı bakımından kendileme generasyonları arasında önemli bir değişiklik

olmamıştır. Sap kalınlığı değerlerinin F1 generasyonunda 19,9 ile 30,0 mm, F2

generasyonunda 18,6 ile 22,6 mm ve F3 generasyonunda 19,5 ile 22,5 mm arasında

değiştiği bulunmuştur. Bulgularımız Gill ve ark. (1997) tarafından yapılan araştırmanın

bulguları ile paralellik göstermemektedir.
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Sap kalınlığı değerlerinde F1 generasyonu ile F2 generasyonu arasındaki azalış

değerleri % -4,2 ile % 37,8 olarak bulunmuştur. Teknosol çeşidinde sap kalınlığındaki

azalış pozitif yönde önemli çıkarken, Armada çeşidinde negatif yönde önemli

kendileme depresyonu bulunmuştur. F2 generasyonu ile F3 generasyonu arasındaki

kendileme depresyonu değerleri % -5,3 ile % 3,6 aralığında değişim göstermiştir.

İstatistiksel olarak bu kendileme depresyonu önemsiz bulunmuştur. F1 generasyonu ile

F3 generasyonu arasındaki kendileme depresyonu değerleri % -9,7 ile % 34,8 olarak

bulunmuştur. Sap kalınlığı bakımından Teknosol ve P4223 çeşitlerinde görülen

kendileme depresyonu pozitif yönde istatistiksel olarak önemli çıkmıştır. Bu sonuçlar

bazı hibrid kombinasyonlarda kendileme depresyonu görülmemekle birlikte bazılarında

sap kalınlığı bakımından % 35’lere varan çöküntü elde edildiğini göstermektedir.

İlerleyen generasyonlarda bu çöküntü oranının daha da artması mümkün görünmektedir.

% 50 Çiçeklenme Gün Sayısı

Araştırmada % 50 çiçeklenme gün sayısı kendileme generasyonlarına ve çeşitlere göre

önemli düzeyde değişmemiş olup, ortalama değerler üzerinden kendileme

generasyonları ve çeşitlere göre söz konusu sürenin 67,4 gün ile 70,4 gün arasında

olduğu belirlenmiştir. F1 generasyonunda % 50 çiçeklenme gün sayısı değerleri 64,6 ile

74,6 gün arasında değişmiştir. Çiçeklenme gün sayısı F2 generasyonunda 67,0 ile 70,3

gün arasında ve F3 generasyonunda 68,3 ile 71,0 gün arasında değişmiştir. Genel olarak

çiçeklenme gün sayıları ortalamalarında hem generasyonlar arası, hem çeşitler arası

önemli farklılık gözlenmemiştir. Ergen ve Sağlam (2005) Tekirdağ’da yaptıkları

araştırmada ayçiçeğinde çiçeklenme gün sayısının 74 ile 78 gün arasında değiştiğini

ortaya koymuşlardır.

Çiçeklenme gün sayısı bakımından F1 generasyonu ile F2 generasyonu arasında

kendileme depresyonu % -8,2 ile % 8,4 arasında değişim gösterirken, P4223 ve Sanay

çeşidi döllerinde kendileme depresyonu istatistiksel anlamda % 1 olasılık düzeyinde

pozitif yönde önemli bulunmuştur. F2 generasyonu ile F3 generasyonu arasındaki

kendileme depresyonu  % -5,4 ile % 0,9 aralığında değişim göstermiştir. F1

generasyonu ile F3 generasyonu arasındaki kendileme depresyonu değerleri  % -9,2 ile

% 8,4 aralığında değişmiştir. Chaudhary ve Anand (1984), yaptıkları çalışmada

çiçeklenme gün sayısı bakımından F1 ile F2 generasyonları arasında % 6,50 ile % 9,96
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arasında kendileme depresyonu görüldüğünü kaydetmişlerdir. Bulgularımız Chaudhary

ve Anand (1984)’ ün sonuçları ile paralellik göstermektedir.

Fizyolojik Olum Gün Sayısı

Araştırmada fizyolojik olum gün sayısı bakımından da hem kendileme generasyonları

ve hem de çeşitler arasında önemli bir farklılık bulunmamıştır. Fizyolojik olum gün

sayısı  F1 generasyonunda 114,6 ile 126,3 gün, F2 generasyonunda 117 ile 122,0 gün ve

F3 generasyonunda ise 118,3 ile 122,6 gün arasında değerler almıştır. Benzer bir

araştırmada Andrei ve Popovici (1985), ayçiçeği melezlerinde hasat olgunluğunun 130 -

139 gün olarak gerçekleştiğini vurgulayarak bizim bulgularımızla aynı paralelde

bulgulara ulaştıklarını ortaya koymuşlardır.

Fizyolojik olum gün sayısı bakımından F1 generasyonu ile F2 generasyonu arasındaki

kendileme depresyonu değerleri % -6,0 ile % 5,0 arasında değişirken F2 generasyonu ile

F3 generasyonları arasında % -4,5 ile % 6,3 oranlarında kendileme depresyonu değerleri

elde edilmiştir. F1 ile F3 generasyonu arasında kendileme depresyonu değerleri % -6,6

ile % 6,3 aralığında değişmiştir. Bu sonuçlar fizyolojik olum gün sayısı bakımından

generasyonlar arasında önemli bir kendileme depresyonu olgusuna rastlanmadığını

açıkça göstermektedir.

5.2.2. Tarımsal ve teknolojik özelliklerinin tartışılması

Tablada tane sayısı

Kendileme generasyonlarına göre tablada tane sayısı bakımından önemli bir faklılık

ortaya çıkmamıştır. Söz konusu değer F1 generasyonunda 1372,6 ile 1595,0 adet, F2

generasyonunda 1098,3 ile 1562,6 adet ve F3 generasyonunda ise 916,3 ile 2353,6 adet

arasında bulunmuştur. Çeşitlerin tablada tane sayısı değerlerinde generasyonlara göre

önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Göksoy (1999), Bursa’da sentetik çeşitler

üzerinde yaptığı çalışmada tablada tohum sayısının 856 - 1080 adet arasında değiştiğini

ileri sürmüştür. Ayçiçeğinde tabla başına tohum sayısının tohum ve yağ verimine direk

etki eden bir komponent olduğu bildirilmiştir (Skoric ve ark.1989). Bu önemli verim

komponentinin hibrid çeşitlerde yüksek değerde olması arzu edilir. Nitekim çalışmada

ele alınan ticari hibrid çeşitlerde bu sayının oldukça yüksek (1372 - 1595 adet) olduğu
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görülmüştür. Ancak kendileme generasyonu ilerledikçe tablada tohum sayısının

düşmesi beklenir. İlk iki kendileme generasyonu boyunca tablada tane sayısı

bakımından beklenen gerilemenin olmamasının nedeni Tunca, Armada ve Teknosol

çeşitlerindeki kendileme depresyonunun zayıf olması ve hatta  bir gerilemeden ziyade

artış şeklinde ortaya çıkmasından kaynaklanmıştır.

Araştırmada tablada tane sayısı bakımından F1 generasyonu ile F2 generasyonu

arasında kendileme depresyonu % -13,4 ile % 27,6 arasında değişmiştir. P4223 ve

Sanay çeşidinde tablada tane sayısına ait kendileme depresyonu pozitif yönde ve

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. F2 generasyonu ile F3 generasyonu arasında ise

% -51,1 ile % 16,6 arasında azalış meydana gelmiştir. Bu generasyonlar arasında

Armada ve Teknosol çeşidinde kendileme depresyonu negatif yönde istatistiksel

anlamda önemli bulunmuştur.  F1 generasyonu ile F3 generasyonu arasındaki

kendileme depresyonuna bağlı azalış değerleri % -71,4 ile % 39,7 olarak bulunmuştur.

P4223 ve Sanay çeşidinde kendileme depresyonu pozitif yönde istatistiksel anlamda

önemli bulunmuştur. Bu sonuçlardan önemli bir verim komponenti olan tablada tane

sayısı bakımından ilk iki kendileme generasyonunda % 40’ lara varan kendileme

depresyonu olgusunun varolduğu görülmektedir. İlerleyen kendileme generasyonlarında

daha yüksek derecede kendileme depresyonu beklemek mümkündür.

1000 Tane Ağırlığı

Araştırmada 1000 tane ağırlığı değerlerinin ilerleyen kendileme generasyonları boyunca

önemli düzeyde azaldığı saptanmıştır. 1000 tane ağırlığı çeşitlere göre önemli düzeyde

değişmiş olup, Tunca, P4223 ve Sanay çeşitleri diğer çeşitlere göre daha yüksek 1000

tane ağırlığı değerlerine sahip olmuştur. Ticari çeşitlere ait 1000 tane ağırlığı değerleri

F1 generasyonunda 45,0 ile 62,6 gram, F2 generasyonunda 25,4 ile 49,6 gram ve F3

generasyonunda 25,2 ile 37,0 gram arasında değişmiştir. Çeşitler içerisinde en yüksek

1000 tane ağırlığı 49,7 gram ile P4223 çeşidinden elde edilmiştir. Miller ve Roath

(1982), yaptıkları iki yıllık denemede 1000 tohum ağırlığının 45,5 - 66,0 g arasında

değiştiğini saptamıştır. Burlov (1985), melez ayçiçeği çeşitleri üzerinde yaptığı bir

çalışmada 1000 tohum ağırlığını 70 - 80 g olarak belirlemişdir. Majid ve Schneiter

(1987), üç farklı lokasyonda yaptıları deneme sonuçlarına göre 1000 tane ağırlığının

37,0 - 49,0 g değerleri arasında bulunduğunu belirtmişlerdir. Diğer pek çok çalışmada
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da 1000 tane ağırlığının 37-76,2 g. değerleri arasında olduğu görülmüştür. (Taşbölen

1988, Oral ve Kara 1989 ve Dilci 1993).

F1 generasyonu ile F2 generasyonu arasındaki ortalama kendileme depresyonu % 29,7

olmakla birlikte, çeşitlerde bu etki % 20,6 ile % 43,3 aralığında değişim göstermiş ve

istatistiksel anlamda % 1 olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur. F2 generasyonu ile F3

generasyonu arasında ortalama kendileme depresyonu % 16,8 olarak gerçekleşmiştir. F1

generasyonu ile F3 generasyonu arasındaki ortalama kendileme depresyonu % 41,3

olarak bulunmuştur. Araştırmada yer alan çeşitler 1000 ağırlığı bakımından % 36,1 ile

% 43,9 arasında değişen oranlarda kendileme depresyonu göstermişlerdir. Schuster

(1970) 1000 tane ağırlığı bakımından düşük oranda kendileme depresyonunun

görüldüğünü bildirmiştir. Ekiz (1980) araştırmasında 1000 tane ağırlığı bakımından

kendilenmiş kardeş döllerde kendileme depresyonunun çeşitlere göre % 9,94 ile %

15,58 oranları arasında bulunduğunu ve bu düşük depresyon oranlarının kardeş döllerin

kendilenmiş hatlar kadar saf hat olmayışından ileri geldiğini vurgulamıştır. Bizim

çalışmamızda elde edilen bulgular ayçiçeğinin 1000 tane ağırlığında ilk iki kendileme

generasyonu sonunda orta düzeyde bir kendileme depresyonunun ortaya çıktığını

göstermektedir.

Tane verimi

Araştırmada ilerleyen generasyonlar boyunca tane veriminde önemli düzeyde azalma

olduğu saptanmıştır. Tane verimi F1 generasyonunda ortalama olarak 250,5 kg/da iken

F2 generasyonunda 161,4 kg/da ve F3 generasyonunda 120,3 kg/da’ a kadar düşmüştür.

Tane verimi çeşitlere göre de önemli düzeyde farklılık göstermiştir. Tunca, Teknosol ve

P4223 çeşitlerinden diğer iki çeşide göre daha yüksek verim elde edilmiştir. Johnson ve

Jellum (1972), yaptıkları bir çalışmada tohum verimini 150,3 kg/da olarak

belirlemişlerdir. Miller ve Roath (1982), yaptıkları iki yıllık denemede; çeşitlerin tohum

veriminin 84,5 - 202,5 kg/da arasında değiştiğini gözlemişlerdir. Dominquez ve Miller

(1988), melez ayçiçeğinde yaptıkları çalışmada tohum veriminde 306,5 - 338,9 kg/da,

271,4 - 318,1 kg/da arasında değişim görüldüğünü ifade etmişlerdir. Ahmad ve

ark.(2005), ayçiçeğinde kendileme depresyonu ve heterosis üzerine yaptıkları çalışmada

tohum veriminin F1 melez çeşitlerde 293,2 ile 524,6 kg/da arasında olduğunu, F2

generasyonunda ise 86,3 ile 308,6 kg/da değerleri arasında değişim gösterdiğini ortaya
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koymuşlardır. Bizim bulgularımıza paralel sonuç sergileyen Ahmad ve ark.(2005)’in

sonuçlarından da anlaşıldığı gibi ayçiçeğinde kendileme ile F2 generasyonundan

itibaren tohum veriminde önemli miktarda azalma meydana gelebilmektedir.

Araştırmada F1 generasyonu ile F2 generasyonu arasında % 36,0 ile % 52 oranında

kendileme depresyonu tespit edilmiş olup, bu depresyon istatistiksel olarak önemli

bulunmuştur. F2 generasyonu ile F3 generasyonu azalışından kaynaklanan kendileme

depresyonu değerleri % 2,7 ile % 48,7 arasında değişmiştir. Bu generasyonda  Tunca,

P4223 ve Armada çeşitlerinde gözlenen kendileme depresyonu  istatistiksel olarak

önemli bulunmuştur. F1 generasyonu ile F3 generasyonu arasındaki kendileme

depresyonu değerleri ise % 49,6 ile % 73,0 kendileme depresyonu  arasında değişmiştir.

Unrau ve White (1944), ayçiçeğinde kendileme yapılması tohum verimi ve diğer

morfolojik, tarımsal ve teknolojik özelliklerinde depresyon oluşmasına neden olduğunu,

bu depresyon sonucu tohum veriminde % 60,3’ e kadar azalmanın meydana geldiğini,

doğal ve el ile tozlanmada tohum veriminde artmanın görüldüğünü, bitki boyu ve tabla

çapında da artışın görüldüğünü bildirmekle beraber, kendilenmiş hatlar arası meleze ait

tohum veriminin ebeveynlerinden % 24,7, Mennonite çeşitinden % 60,8’den daha fazla

olduğunu ortaya koymuşlardır. Poehlman (1959), yaptığı bir araştırmaya göre

kendileme ile elde edilen bitkilerin verim komponentinde azalmaya sebep olduğunu

vurgulamıştır. Schuster (1970), kendileme depresyonu ile tohum veriminde % 40

oranında azalma görüldüğünü ortaya koymuştur. Stoyanova (1972), ayçiçeğinde 1.

kendileme generasyonunda tohum veriminde % 17 ve 2. kendileme generasyonunda %

20 azalma olduğunu vurgulamıştır. Ekiz (1980) araştırmasında tane verimi bakımından

kendilenmiş kardeş döllerde kendileme depresyonunun çeşitlere göre % 13,76 ile %

21,48 oranları arasında değiştiğini belirlemiştir. Chaudhary ve Anand (1984), yaptıkları

çalışmada tane veriminde F1 ile F2 generasyonları arasında tane verimi yönünden %

27,02 ile % 67,60 arasında kendileme depresyonu görüldüğünü belirtmişlerdir. Tane

veriminde kendileme depresyonunun etkisine yönelik bulgularımızın yukarıda

bahsedilen araştırmacıların sonuçlarıyla uyum içerisinde olduğu görülmektedir. Zira

çalışmamızda ilk iki kendileme generasyonu sonunda % 49,6 - % 73,0 gibi yüksek

oranlarda bir kendileme depresyonu önceki araştırmacıların bulgularıyla paralellik

göstermektedir.
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Hektolitre

Araştırmada hektolitre ağırlığının F1 generasyonunda 34,6 ile 40,8 kg arasında, F2

generasyonunda 36,1 ile 45,1 kg arasında ve F3 generasyonunda ise 35,8 ile 39,8 kg

arasında değiştiği belirlenmiştir. Çeşitlerin hektolitre ağırlığı arasında önemli faklılık

gözlenirken, generasyonlar arasında önemli bir fark bulunmamıştır. Önceki bir

çalışmada Marinkovic ve ark. (2006) hektolitre ağırlığının kendilenmiş saf hatlarda 29,3

ile 48,8 kg arasında değişim gösterdiğini bildirmişlerdir. Bulgularımızın Marinkovic ve

ark. (2006)’ nın sonuçlarıyla uyumlu olduğu görülmektedir.

Hektolitre ağırlığı bakımında F1 generasyonu ile F2 generasyonu arasında % -10,6 ile

% 0,4 arasında, F2 ile F3 generasyonları arasında % -2,2 ile % 11,8 ve F1 ile F3

generasyonları arasında % -7,2 ile % 8,1 oranlarında kendileme depresyonu elde

edilmiştir. Bu sonuçlar hektolitre ağırlığı bakımından erken kendileme generasyonunda

önemli düzeyde bir kendileme depresyonunun ortaya çıkmadığını göstermektedir. Öte

yandan hektolitre ağırlığındaki depresyon çeşitlere göre önemli düzeyde değişmektedir.

Yağ oranı

Çalışmada yağ oranına ait çeşit ortalamaları F1 generasyonunda % 40,4 ile % 42,5

arasında, F2 generasyonunda % 35,4 ile % 36,8 arasında ve F3 generasyonunda ise %

34,0 ile % 35,1 arasında değişmiştir. Bununla birlikte, çeşitler arasında önemli bir fark

olmamıştır. Generasyonlar arasında ise küçük farklılıklar gözlenmiştir. İlisulu (1968)

yaptığı çalışmada kendilenmiş hat ve ayçiçeği çeşitlerinde ham yağ oranının % 38,9 - %

44,0 arasında değiştiğini bildirmiştir. Ekiz (1980) kendilenmiş kardeş döllerde tohumda

yağ oranının % 43,17 ile % 47,06 arasında belirlendiğini bildirmiştir. Miller ve Roath

(1982), yaptıkları iki yıllık denemede; çeşitlerin yağ oranının % 37,9 - % 44,2 arasında

değiştiğini ileri sürmüşlerdir.

Araştırmada F1 generasyonu ile F2 generasyonu arasında ortalama olarak % 12,9

kendileme depresyonu bulunmuştur. Yağ oranlarındaki azalış miktarları çeşitlere göre

% 10,5 ile % 15,9 aralığında değişmiş olup söz konusu bu değerler istatistiksel olarak

önemli bulunmuştur. F2 generasyonu ile F3 generasyonu arasındaki ortalama kendileme

depresyonu % 4,1 oranında bulunmuş olup, F1 ile F3 generasyonları arasında ortalama
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olarak % 16,5 kendileme depresyonu saptanmıştır. Söz konusu generasyonlar arasında

çeşitlere göre yağ veriminde gözlenen azalış ise  % 13,3 ile % 19,2 olarak belirlenmiştir.

Kloczowskii (1972), yaptığı çalışmada kendilenmiş 10 hattın melezlenmesi ile % 90 ile

% 160 arasında heterosisin meydana geldiğini, F2’ de ise tohum veriminde % 20 ve yağ

oranında % 4’lük bir azalmanın görüldüğünü vurgulamıştır. Stoyanova (1972), yaptığı

araştırmada yağ oranı bakımından kendileme depresyonu gözlenmediğini belirtmiştir.

Ekiz (1980) araştırmasında yağ oranı bakımından kendilenmiş kardeş döllerde

kendileme depresyonu görülmediğini vurgulamıştır. Chaudhary and Anand (1984),

yaptıkları çalışmada yağ oranında % 5,23 ile % 39,61 arasında kendileme depresyonu

gözlendiğini belirtmişlerdir. Bulgularımız çalışmalarında yağ oranı için kendileme

depresyonunun görülmediğini bildiren Stoyanova (1972) ve Ekiz (1980)’ in sonuçları

ile ters düşerken Chaudhary ve Anand (1984)’ın bulguları ile uyum içerisindedir.

Yağ verimi

Yağ verimine ait çeşit ortalamaları F1 generasyonunda 105,1 ile 138,1 kg/da arasında,

F2 generasyonunda 49,7 ile 69,7 kg/da arasında ve F3 generasyonunda ise 29,5 ile 49,0

kg/da arasında değişmiştir. İlerleyen generasyonlarda yağ veriminin önemli düzeyde

azaldığı ve çeşitler arasında da önemli farklılıkların meydana geldiği görülmüştür.

Çeşitler arasında en yüksek yağ verimi Tunca çeşidinden elde edilmiştir. Bu

sonuçlardan kendileme depresyonunun yağ verimi üzerine önemli etkide bulunduğu ve

çeşitler arasında da önemli faklılıklar oluşturduğu anlaşılmaktadır.

Araştırmada yağ verimi bakımından F1 generayonu ile F2 generasyonu arasında % 44,1

ile % 57,1 oranlarında kendileme depresyonu görülmüştür. Yağ verimi bakımından

çeşitlerde gözlenen kendileme depresyonu değerleri istatistiksel olarak önemli

bulunmuştur. F2 ile F3 generayonları arasında kendileme depresyonu değerlerinin %

5,4 den % 50,7 ‘ye kadar değiştiği ve istatistiksel anlamda önemli olduğu belirlenmiştir.

F1 generasyonu ile F3 generasyonu arasındaki kendileme depresyonu değerleri % 56,4

ile % 78,1 aralığında değişim göstermiş olup, bu değerlerde istatistiksel anlamda önemli

bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular tohum veriminde olduğu gibi yağ

veriminde de önemli derecede kendileme depresyonu meydana geldiğini göstermiştir.

Söz konusu yüksek derecede ortaya çıkan kendileme depresyonu yağ oranındaki zayıf

azalmadan çok tane verimindeki kuvvetli düşüşün neden olduğu anlaşılmaktadır.
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5.3. Sonuç

Hibrid ayçiçeği ıslahında önemli yer tutan iki genetik faktör kendileme depresyonu ve

melez azmanlığıdır. Bu iki olgu ayçiçeğinde hibrid ıslahı ile uğraşan araştırmacıların

son yıllardaki ilgi odağı olmuştur. Bu nedenle, sunulan tez çalışmasında bu iki önemli

konu üzerinde durulmuştur. Tezin ilk bölümü olan melez azmanlığı ile ilgili çalışmada

yeni geliştirilen deneysel ayçiçeği hibridlerinde heterotik etkiler olan heterosis,

heterobeltiosis ve ticari heterosis düzeylerinin belirlenmesi ve nihai amaç olarak eğer

mümkün olursa yüksek verimli ve kaliteli hibrid ayçiçeği çeşitlerinin geliştirilmesi

hedeflenmiştir. Kendileme depresyonunun araştırıldığı ikinci denemede ise 5 adet ticari

hibrid çeşidin (Tunca, P4223, Sanay, Armada ve Teknosol) F1 generasyonları ile

bunların kendilenmesiyle oluşturulan F2 ve F3 kendileme generasyonlarında kendileme

depresyonunun etkisi incelemek amaçlanmıştır. Bu denemelerden elde edilen sonuçlar

aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

1. Elde edilen deneysel hibrdilerde tabla çapı bakımından heterosis değerlerinde % 14,2

ile % 27,6 arasında bulunmuştur. Ticari heterosisin negatif yönde önemli çıkması

deneysel hibridlerin ticari çeşitlerin gerisinde kaldığını göstermektedir.

2. Hibrid ayçiçeği ıslahında verim olgusunu etkileyen en önemli özelliklerden biri

tablada tane sayısıdır. Tablada tane sayısına ait heterosis değerleri incelendiğinde %

10,5 ile % 194,0 arasında değiştiği görülür. Deneysel hibridler içinde A2 x B2 dışında

tüm hibrid kombinasyonların pozitif yönde ve % 1 olasılık düzeyinde istatistiksel olarak

önemli heterosis gösterdiği saptanmıştır. Ticari anlamda bazı deneysel hibridlerin

piyasa çeşitlerinin % 50’ ye varan oranlarda geride kalması programın bu özelliğin

temelinde yatan verim olgusunun güçlendirilmesini ortaya koymuştur.

3. Araştırmalarda ele alınan en önemli verim öğesi tane verimidir. Söz konusu özellik

için % 82 ile % 286,8 gibi yüksek oranlarda görülen heterosis bu yönde ümit verici bir

gelişme olarak kabul edilebilir. Özellikle A1 ana hattının ebeveyn oluşturduğu

hibritlerde ortalama heterosis değerinin % 252 oranında olduğu görülmüştür. Bu bilgi

ışığında A1 ana hattının ıslah programındaki baba hatları ile uyumluluklarının ümit

verici olduğu düşünülmektedir.
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4. Araştırmada yağ oranı bakımından A2 x B1, A1 x B3 ve A2 x B4 deneysel

hibridlerinin ticari hibrid ayçiçeği çeşitlerine yakın değerlerde olduğu belirlenmiştir.

5. Deneysel hibridlerin yağ verimlerine ilişkin heterosis değerleri  % 88,2 ile % 291,7

arasında değişim göstermiş olup, bu etkiler istatistiksel anlamda % 1 olasılık düzeyinde

önemli bulunmuştur. Görülen heterosis değerleri ebeveynlerin yağ oranları arasındaki

farktan çok, tane veriminde görülen heterosisten dolayı ortaya çıkmaktadır.

6. Bitki boyu için kendileme depresyonu Teknosol çeşidinde F1 generasyonu ile F2

generasyonu arasında % 7,4 değerinde iken, F2 ile F3 generasyonu arasında % 36,8’ e

yükselmiştir. F1 generasyonu ile F3 generasyonu arasındaki depresyon ise % 41,5

olarak gerçekleşmiştir. Başka bir ticari çeşit olan Tunca çeşidinde ise kendileme

depresyonu değerleri % 20,4 değerlerinde kalmıştır. Generasyonların ve çeşitlerin

gösterdikleri bu farklı tepkilerin ıslah açısından çok önemli bir sonuç olduğu

düşünülmektedir.

7. 1000 tane ağırlığında kendileme depresyonu değerleri F1 generasyonu ile F2

generasyonu arasında ortalama olarak % 29,7 olarak bulunmuştur. Hibrid ayçiçeği

ıslahında verimi etkileyen özelliklerin başında geldiği göz önünde bulundurulursa

çeşitlerin F1’lerine oranla büyük verim çöküşleri meydana geldiği ortadadır. P4223

çeşidinde F1 generasyonundan F2 generasyonu geçişteki çöküntü, F2’den F3

generasyonuna geçişteki çöküntüden daha az olmuş ve F1 ile F3 arasında ise ortalama

% 41,3 kadar depresyon görülmüştür.

8. Tane verimin meydana gelen kendileme depresyonu % 50’in üzerinde görülmüştür.

P4223 çeşidinde görülen kendileme depresyonu ortalamanın çok üzerinde (% 73)

meydana gelmiştir. Kendileme depresyonu bakımından çeşitler arasında önemli

farklılıklar belirlenmiştir.

9. Hibrid ayçiçeği ıslahında kalite kriterlerinin başında gelen yağ veriminde ortalama

kendileme depresyonu oranları F1 generasyonu ile F3 generasyonu arasında % 65,8

olarak gerçekleşmiştir. Tunca ve P4223 çeşitlerinde ise yağ veriminde % 70’in üzerinde

bir kendileme depresyonu söz konusu olmuştur.
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Genel bir sonuç olarak, çalışılan hibrid ayçiçeği populasyonunda yüksek düzeyde

heterosis olgusunun ortaya çıkması bu populasyon içerisinden istenilen özelliklere sahip

yeni hibrid kombinasyonların geliştirilebileceğini göstermektedir. Nitekim söz konusu

populasyon içerisinden ümitvar olabilecek deneysel hibridler belirlenmiştir. Öte yandan,

ticari hibrid çeşitlerde ilerleyen kendileme generasyonu boyunca önemli tarımsal

özellikler bakımından elde edilen yüksek derecede kendileme depresyonu bu

populasyonlarda homozigotlaşmanın çok hızlı olduğunu ve bu populasyonlar içerisinde

yapılacak iyi seleksiyonlarla yeni kendilenmiş hatların geliştirilebileceğini ortaya

koymaktadır.
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