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Tarla Günü Bakan Yardımcımız 
Dr. Nihat PAKDİL’in Katımıyla Gerçekleşti.

Genel Müdürlüğümüze Tarla Bitkileri Merkez 

Araştırma Enstitüsü, Gölbaşı İkizce Mahallesinde 

yerleşik İkizce Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde 

22 Haziran 2022 Çarşamba günü düzenlenen Tarla 

Günü etkinliği ile başta yeni yerli ve milli çeşitleri 

olmak üzere çalışmalar tanıtıldı. Bakan Yardımcımız 

Dr.Nihat PAKDİL’in teşrifleri ile gerçekleştirilen 

Tarla Günü etkinliğine Ankara Valimiz Vasip Şahin, 

milletvekillerimiz, yerel yöneticilerimiz, Bakanlığımız 

Birimleri Yöneticileri ve Teknik Elemanları, 

Üniversitelerimiz, STK Temsilcileri, Paydaş Sektör 

Temsilcileri ve üreticilerimiz katılım sağladı.

Enstitü 1926 yılında “Umumi Ziraat Laboratuvarı” 

olarak kurulan ve 1986 yılından itibaren “Tarla 

Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü” adı 

ile hizmet veren Enstitümüz,

• Doublehaploid yöntemi ile ıslah süresi kısaltılarak 

AYTEN ABLA ve FAZILBEY çeşitleri

• Türkiye’nin ilk kavuzsuz arpa çeşitleri olan “ÖZEN” 

ve “YALIN”,

• İlk tescilli siyez çeşitleri ATASİYEZ ve MERGÜZE 

çeşitleri

• Ülkemizin ilk tescilli Kavlıca çeşidi KAFKAS 

• Dünya’nın tescilli ilk Pelemir çeşidi KARAHAN ve 

Türkiye’nin ilk ve tek ketencik çeşidi ARSLANBEY.

• Enstitümüzün ilk tescilli tıbbi Adaçayı BEYHEKİM 

ve kişniş çeşidi SANCARBEY 

• İlk sentetik yonca çeşidi BİLENSOY-80, korunga 

çeşidi ÖZERBEY-03, kılçıksız brom çeşidi ÜNAL 17 

gibi ilklere imza atmıştır.
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Sayılan çalışmalar yanında geliştirdiği çeşitler ile  Orta 

Anadolu ve Geçit Bölgelerinde Makarnalık buğdayda 

yaklaşık %60, ekmeklik buğdayda ise yaklaşık %30 

düzeyinde çeşitlerimizin üretim payı mevcuttur. 

Ayrıca tohumluk üretiminde Makarnalık Buğday, 

Arpa, Yonca, Korunga ve Ketencik çeşitleri ile önemli 

paya sahip olup, çalıştığı türlerde geliştirdiği çeşitler 

Ülkemiz Sertifikalı Tohumluk üretiminin %24’ünü 

oluşturmaktadır.

• Üretici, sanayici ve tüketici ihtiyaç ve talepleri 

doğrultusunda yeni çeşitler geliştirmek,

• Değişen dünya şartlarına uygun, ülkenin tarımsal 

sorunlarına çözüm sunabilecek,  ekonomik, 

sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilirlik ilkeleri 

çerçevesinde; uygulamalı temel ve stratejik 

araştırmalar yapmak,

• Araştırmalarını çoklu disiplinli, ulusal ve uluslararası 

işbirliği çerçevesinde yürütmek,

• Ülke tarımına yön verecek, atılımcı, yenilikçi 

araştırmacılar yetiştirmek,

• Tarla bitkileri alanında ülkesel düzeyde enstitüler 

alanında koordinasyonu sağlamak,

• Yürütülen araştırmalar sonucu geliştirilen çeşitler 

ve teknolojiler ile sektörel kalkınmaya katkıda 

bulunmak,

Misyonu ile çalışmalarını sürdüren Enstitümüzün 

Ülkemiz Tarımında Yerli ve Milli Tohumun daha 

yüksek oranda yer alması ve üreticiye kaliteli, biyotik 

ve abiyotik stres koşullarına tolerant ve üretim için 

kullanılan girdilerden en yüksek faydayı sağlamak 

üzere geliştirdiği yeni çeşitlerin ve Enstitümüzün diğer 

çalışmalarının da tanıtıldığı Tarla Günü etkinliğimiz 

sektörümüzün tüm paydaşlarını bir araya getirmiştir.
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GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE
GÖREV DEĞİŞİMİ

Genel Müdürümüz Dr. Nevzat BİRİŞİK 2020 yılından beri yürütmekte olduğu Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü görevini Dr. Metin TÜRKER’e devretmiştir.

Verdiği hizmetlerden dolayı Dr. Nevzat BİRİŞİK’e teşekkür eder, 

yeni Genel Müdürümüze de başarılar dileriz.
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Trakya-Marmara Bölgesi 
için Ekmeklik Buğday Yeni 

Çeşidimiz Tescil Edildi
Dr. İrfan ÖZTÜRK

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Edirne
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Trakya Bölgesi ekmeklik buğdayda uygun çevre 

koşullarının da etkisi ile yüksek verimin elde edildiği 

önemli bölgelerin başında gelmektedir. Yüksek 

verimden dolayı ülkemizin buğday üretimine yaklaşık 

olarak %15’e yakın oranda katkı yapması bölgenin 

buğday üretimi açısından önemini göstermektedir. 

Enstitü tarafından yürütülen ekmeklik buğday ıslah 

çalışmaları kapsamında geliştirilen çeşit 2022 yılında 

tescil edilmiştir. Harman 22 ismi ile tescil edilen 

ekmeklik buğday çeşidi özellikle ekmeklik kalitesi 

çok iyi, hastalıklara yüksek oranda toleranslı olması 

ile öne çıkmaktadır.

Harman 22 çeşidi Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

tarafından melezleme çalışmaları ile geliştirilmiş 

olup 2022 yılında tescil ettirilmiştir. Çeşidin melez 

ve pedigri numarası; Tekirdağ//GK Kalasz/Beabourg 

TE6748-0T-0T-9T-2T-2T-0T olup kullanılan 

ebeveynlerin verim ve hastalıklara dayanıklılık 

açısından iyi olduğu bilinmektedir. Harman 22 

çeşidi beyaz başaklı ve kılçıklı olup, başakları orta 

uzunluktadır. Tescil denemelerinde bitki boyu 70-85 

cm arasında değişmiştir. Tanesi kırmızı, sert, yarı-sert 

yapıda olup orta iriliktedir. 

Kışlık bir çeşit olup soğuklara dayanıklılığı çok iyidir. 

Çeşidin gelişme tabiatı orta erkenci olup değişen 

çevre koşullarına adaptasyon kabiliyeti iyidir. Trakya-

Marmara Bölgesinde her türlü toprak yapısına tavsiye 

edilmektedir. Bitki boyu orta-kısa uzunlukta olup 

taban arazilerde de yatmaya dayanıklılığı çok iyidir. 

Kardeşlenme kapasitesi iyi olup verim potansiyeli çok 

yüksektir. Tescil denemelerinde tane verimi 563,5-

898,5 kg/da arasında değişmiş olup ortalama verim 

733,9 kg/da olarak belirlenmiştir. Tescile başvuru 

denemelerinde ortalama verim ise 775 kg dekar 

olarak tespit edilmiştir. Ekimde kullanılacak uygun 

tohumluk miktarı metrekareye 500 dane olarak 

belirlenmiştir. 

Harman 22 çeşidi mantari hastalıklara yüksek oranda 

toleranslıdır. Küllemeye orta seviyede toleranslıdır. 

Kahverengi (10S) ve sarı pasa (5R) yüksek oranda 

toleranslıdır. Tescil denemelerinde enfeksiyonun 

yüksek olduğu koşullarda dahi hastalık oranı en 

fazla 10S-5R olarak belirlenmiştir. Tescil öncesi 

denemelerde kahverengi pas TR sarı pas 10S olarak 

belirlenmiştir. Septoriya yaprak leke hastalığına 

hassastır.

Harman 22 ekmeklik buğday çeşidinin başak ve tohum örneği
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Orak22 arpa çeşidinin başak ve dane örneği

Trakya-Marmara Bölgesi 
Arpa Üretimine Yeni 

Çeşidimiz Tescil Edildi

Harman 22 çeşidi ekmeklik kalite değerinin yüksek 

olması ile öne çıkmaktadır. Tescil denemelerinde 

yapılan kalite analizleri sonuçlarına göre bütün kalite 

parametrelerinde gerek en yüksek gerekse en düşük 

değerler açısından ekmeklik kalite özelliğinin çok iyi 

olduğu belirlenmiştir.  Çeşidin tescil denemelerinde 

tespit edilen kalite değerleri; bin tane ağırlığı 35,7-

37,3 g arasında olup, hektolitre ağırlığı 73,2-75,1 kg/

hl olarak saptanmıştır. Çeşidin protein oranı %14,5-

18,4 arasında, yaş gluten oranı %25,7-34,8 ve kuru 

gluten oranı %10,8-12.2 arasında kalmıştır. Harman 

22 çeşidinin sedimantasyon miktarı 61-73 ml (Zel), 

alveograf enerji değeri 267-385 ve gluten indeksi 

%93,2-99,6 arasında olmuştur. Çeşidin un verimi 

ise %60-71 arasında değişmiştir. Çeşidin tescile 

başvuru denemelerinde tespit edilen en yüksek 

kalite değerleri; bin tane ağırlığı 44,7 g, hektolitre 

ağırlığı 82,4 kg, protein oranı % 13,8 ve gluten oranı 

%35,7 olmuştur. Harman 22 çeşidinin gluten indeksi: 

%91,2 ve sedimantasyon (zel) miktarı 56 ml olarak 

belirlenmiştir.

Trakya Bölgesi ekmeklik buğdayda olduğu gibi 

arpa üretimi açısından da yüksek verim ve maltlık 

arpa üretimi için önemli bölgelerin arasında yer 

almaktadır. Bölgede arpa üretiminde yaprak ağbenek 

leke hastalığına (Pyrenophora teres) ve yaprak leke 

hastalığı (Rhyncosporium secalis) önemli iki biyotik 

stres etmeni olup Orak 22 çeşidi her iki hastalık 

açısından da çok yüksek oranda toleranslıdır. 
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Orak 22 arpa çeşidi Trakya Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü tarafından yürütülen arpa ıslah projesi 

kapsamında melezleme çalışmaları sonucu 

geliştirilen ve 2022 yılında tescil ettirilen 2 sıralı arpa 

çeşididir. Çeşidin melezinde kullanılan ebeynler ve 

pedigri numarası Sllo/Robust//Quına/3/Chıa.73T/4/

Cabuya/5/NS529, TEA2370-0T-0T-31T-9T-0T olup 

F6 kademesinden bulk edilerek verim denemeleri 

çalışmaları başlatılmıştır.

Çeşit morfolojik özellikleri yönünden başakları 2 

sıralı olup, orta-uzunlukta ve eğik görünümdedir. 

Bitki boyu orta uzunlukta olup tescil denemelerinde 

77-113 cm arasında değişmiştir. Bitki boyu orta, 

sap yapısı sağlam olup yatmaya karşı toleranslıdır. 

Çeşidin tanesi iri ve nispeten homojen yapıdadır. 

Orak 22 arpa çeşidi kışlık gelişme tabiatına sahip, 

erkenci olup soğuklara dayanıklılığı çok iyidir. 

Trakya-Marmara Bölgesi’nde her türlü toprak yapına 

yetiştiriciliği tavsiye edilmektedir. Kardeşlenme 

kapasitesi yüksek olup tescil denemeleri ortalama 

verimi 757,5 kg dekar olarak tespit edilmiştir. Tescil 

denemeleri en düşük en yüksek verimler 524-1056 

kg dekar olarak gerçekleşmiştir. Çeşidin tescil 

denemelerinde 1056 kg dekara ulaşması iyi koşullarda 

verim potansiyelini artırdığını göstermektedir. Tescile 

başvuru denemelerinde ortalama verim 883 kg dekar 

olmuştur. Kullanılacak tohumluk miktarı metrekareye 

450-500 tane (17-19 kg/da) tavsiye edilmektedir.

Çeşit patolojik özellikleri açısından mantari 

hastalıklara yüksek düzeyde toleranslıdır. Yaprak 

çizgili yaprak leke hastalığı (Pyrenophora graminea) 

ve yaprak leke hastalığına (Rhyncosporium secalis) 

yüksek düzeyde toleranslı olup deneme süresince 

tespit edilmemiştir. Çeşit küllemeye (Blumeria 

graminis f. sp. Hordei) toleranslıdır. Yaprak ağ benek 

leke hastalığına (Pyrenophora teres) yüksek düzeyde 

toleranslıdır. Pas hastalığı geç dönemde görüldüğü 

için ekonomik verim düşüklüğü yapmamaktadır. Sap 

ve başak kırıcılığına karşı dayanıklıdır.

Çeşit kalite değerleri yönünden değerlendirilmesi 

yapıldığında yemlik açıdan iyi olduğu görülmüştür. 

Tescil denemelerinde bazı kalite özellikleri; hektolitre 

ağırlığı 63,7-71,6 kg/hl ve bin tane ağırlığı 31,4-46,5 

g arasında değişmiştir. Çeşidin protein oranı %10,2-

148 arasında değişmiştir. Fiziksel analizler yönünden 

2.5+2.8 mm elek üstü değeri %37.6-95.0 ve elek altı 

oranı %0.6-16.0 arasında değişmiştir. Tescile başvuru 

denemelerinde en yüksek kalite değerleri; bin tane 

ağırlığı 48,3 g, hektolitre ağırlığı 72 kg, protein oranı 

% 12,4 ve elek üstü %87,2 olarak belirlenmiştir.
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Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsündeki 

ekmeklik buğday ve makarnalık buğday ıslah 

çalışmaları iki ayrı program olarak yürütülmektedir. 

Enstitünün kuruluşundan günümüze kadar kesintisiz 

devam eden buğday ıslah çalışmalarının temel 

hedefi sorumluluk alanı olan Orta Anadolu ve Geçit 

Bölgelerine uyum sağlayan kışa, kurağa, hastalıklara, 

yatmaya, biyotik ve abiyotik stres faktörlerine 

dayanıklı, yüksek verimli, tüketicinin, sanayicinin 

ve üreticinin isteklerini karşılayan ekmeklik ve 

makarnalık buğday çeşitleri geliştirmektir. Buğday 

ıslah çalışmalarında seleksiyon ve melezleme ıslah 

yöntemleriyle bu güne kadar 32 adet ekmeklik, 

14 adet makarnalık, 2 adet Siyez ve 1 adet Kavlıca 

buğday çeşidi geliştirilmiştir. 2022 yılı Nisan ayı 

tescil toplantılarında 3 ekmeklik hat Balkır, Mete 06 

ve Karacakurt isimleri ile ve 1 makarnalık hat Kubilay 

ismi ile tescil olmuştur. 

İç Anadolu ve Geçit Bölgeleri İçin 
Yüksek Verimli 3 Yeni Ekmeklik ve 

1 Makarnalık Çeşit Tescil Edildi
Selami YAZAR, Bayram ÖZDEMİR, Dr. Ayten SALANTUR, Mehmet Emin ALYAMAÇ, Gökhan KILIÇ, 

Muhsin İbrahim AVCI, Fatma Betül SADE, Mehmet DOĞAN ve Mustafa Serdar DOĞAN
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Balkır

Ortalama tane verimi kuru koşullarda 300-500 kg/

da’dır. Kırmızı taneli olan çeşidin bin tane ağırlığı 

34.3-38.2 g, hektolitre ağırlığı 76.4-77.5 kg/hl, protein 

oranı %14.6-14.7, zeleny sedimentasyon 39-52 ml, 

alveograf enerji değeri 263-278, un verimi %69.2-

71.6, yaş gluten %35.0-37.5 kuru gluten %11.3-11.5, 

gluten indeksi % 55.8-59.4 arasında değişmektedir. 

İç Anadolu ve geçit bölgelerinin yarı taban ve kıraç 

alanlarda kışlık ekiliş için önerilir.

Mete 06
Ortalama tane verimi sulu koşullarda 440-870 kg/

da’dır. Kırmızı taneli olan çeşidin bin tane ağırlığı 

31.0-37.0 g, hektolitre ağırlığı 76.1-77.5 kg/hl, protein 

oranı %14.9-16.4, zeleny sedimentasyon 55-69 ml, 

alveograf enerji değeri 376-380, su absorbsiyonu 

%13, un verimi %69.2-72.7, yaş gluten %31.6 kuru 

gluten %11.0, gluten indeksi %97.1-97.7 arasında 

değişmektedir. İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin 

taban ve destek sulama yapılabilen alanlarda kışlık 

ekiliş için önerilir.
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Karacakurt

Ortalama tane verimi kuru koşullarda 320-550 kg/

da’dır. Kırmızı taneli olan çeşidin bin tane ağırlığı 

35.5-39.1 g, hektolitre ağırlığı 80.1-82.0 kg/hl, protein 

oranı %15.0-15.9, zeleny sedimentasyon 40-52 ml, 

alveograf enerji değeri 221-259, un verimi %71.7-

74.8, yaş gluten %34.5-36.8 kuru gluten %11.9-12.2, 

gluten indeksi % 45.5-57.4 arasında değişmektedir. 

İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban ve kıraç 

alanlarda kışlık ekiliş için önerilir.

Kubilay
Ortalama tane verimi kuru koşullarda 400-720 kg/

da’dır. 1000 tane ağırlığı 30.5-37.8 g, hektolitre 

ağırlığı 73.3-74.8 kg/hl, protein oranı %15.5-17.8, 

camsılık %96-100, SDS sedimentasyon 17-32 ml, 

irmik B sarılık değeri 26.7-27.8, irmik verimi %62.4-

63.2 arasındadır. İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin 

yarı taban ve kıraç alanlarına kışlık ekiliş için önerilir.
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Trakya-Marmara Bölgesi için Yeni 
Yulaf Çeşitlerimiz Tescil Edildi

Dr. Turhan KAHRAMAN

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Edirne

Trakya Bölgesi ekmeklik buğday ve arpada olduğu 

gibi yulaf yeşil ot, yulaf silaj ve yulaf tane üretimi 

açısından da yüksek verimin elde edildiği önemli 

bölgelerin başında gelmektedir. Yeni çeşitlerin 

geliştirilmesiyle bölgede yulaf ekiliş alanlarında 

önemli oranda artışlar olmuştur. Trakya’da 117.228 

da alanda yulaf ekilip, bunun 38.367 da alanda 

tanelik, 78.861 da alanında yeşil ot-silajlık üretimi 

yapılmaktadır (Anonim, 2022). Ülkemizde, tescilli 

yulaf çeşit sayısı 8’i özel, 20’si kamu kuruluşuna 

ait toplam 28 çeşit ( Faikbey, Seydişehir, Sebat, 

Yeniçeri, Sarı, Fetih, Kırklar, Kahraman, Haskara, 

Albatros, Bc Marta, Diriliş, Arslanbey, Küçükyayla, 

Kehlibar, Kayı, Kupa, Halkalı, Kazan, Katmerli, Manas, 

Somun Yıldızı, Yazır, Avar, Kınalı ve Kaymaklı ) tescil 

ettirilmiştir. Bunlardan 2 tanesi (Otağ ve Alhama) 

yemlik, diğerleri ise tanelik olarak tescil edilmiştir. 

Enstitü tarafından geliştirilen çeşitlerin ülkemiz yulaf 

sertifikalı tohumluk üretimindeki payı % 57,9 oranına 

ulaşmıştır (Bügem,2021). Enstitü tarafından yürütülen 

yulaf ıslah çalışmaları kapsamında geliştirilen Kınalı 

ve Kaymaklı çeşitlerimiz 2022 yılında tescil edilmiştir. 

Kınalı yulaf çeşidi tane verimi, 1000 tane ağırlığı 

ve hektolitre ağırlıklarının yüksek olması ile öne 

çıkmaktadır.
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Kınalı çeşidi Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

tarafından melezleme çalışmaları ile geliştirilip 2022 

yılında tescil ettirilmiştir. Çeşidin melez ve pedigrisi; 

UFRGS087023-5/MN06240,  (LA09088SBS-0BD-

0BD-0T-4T-0T).

Çeşidin bitki boyu 86-119 (101) cm ile orta boylu olup 

sap sağlam ve kalın olduğundan yatmaya dayanıklıdır. 

Yaprakları kalın ve mumsu, salkım dallarının duruşu 

yatay durumdadır. Kılçıksız çeşit olup, daneleri iri, 

orta uzun ve kahverengi renktedir.  

Alternatif bir çeşit olup,  Trakya bölgesindeki normal 

koşullardaki soğuklara karşı dayanıklılığı iyidir. 

Trakya-Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kışlık 

ekimi tavsiye edilir. Bitki boyu orta-kısa uzunlukta 

olup yatmaya dayanıklılığı çok iyidir. Yürütülen 

denemelerde tane verimi 600-1100 (878) kg/da 

arasında değişmektedir. Tane dökmeyen orta erkenci 

çeşittir. Tane üretimleri için kullanılacak tohumluk 

miktarı 18-20 kg/da, yeşil ot amacıyla yetiştirilmesi 

halinde tohumluk miktarı (21-24 kg/da) artırılmalıdır

Kınalı çeşidi yulaf taçlı pas (Puccinia coronata ) ve 

kara pasa (Puccinia graminis f.sp.avenae ) dayanıklı, 

yulaf açık-kapalı rastığına (Ustilago nuda tritici) karşı 

hassastır.   

Kınalı çeşidi yatmaya dayanıklı, yüksek tane verimi, 

1000 tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı ile öne 

çıkmaktadır. Tanelik olarak ekimi uygun olan çeşidin 

sapının kalın ve yaprağının fazla olması nedeniyle 

yeşil ot ve silajlık amacıyla da kullanılabilir. Çeşidin 

yürütülen denemelerde 1000 tane ağırlığı 35,9-

44,5 (40,0) g, hektolitre ağırlığı 54,4-62,9 (59,7) kg, 

protein oranı  % 8,9-113,2  (11,7), 2,2 mm elek üstü % 

71,6-96,8 (89,1) ve yağ oranı % 3,4-6,6 (5,0) arasında 

değişmektedir. 1000 tane ve hektolitre ağırlıklarının 

yüksek olmasından dolayı insan beslenmesinde 

kullanılmasına uygundur. 

Kınalı yulaf çeşidinin parsel, salkım ve tohum örneği
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Kaymaklı yulaf çeşidi Trakya Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü tarafından melezleme çalışmaları ile 

geliştirilip 2022 yılında tescil ettirilmiştir. Çeşidin 

melez ve pedigrisi; UFRGS087157-3/LA08011//

F1(BW1803 / MN042,    (LA09092SBS-0BD-0BD-

0T-17T-0T)

Çeşidin bitki boyu 92-128 (112) cm ile orta uzun 

boylu olup sap sağlam ve kalın olduğundan yatmaya 

dayanıklıdır. Yaprakları kalın ve mat yeşil renkte,  

salkım dallarının duruşu yarı sarkık durumdadır.  

Kılçıksız çeşit olup, daneleri iri, orta uzun ve 

kahverengi renktedir.  

Alternatif bir çeşit olup,  Trakya bölgesindeki normal 

koşullardaki soğuklara karşı dayanıklılığı iyidir. 

Trakya-Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kışlık 

ekimi tavsiye edilir. Bitki boyu orta-uzun uzunlukta 

olup yatmaya dayanıklılığı çok iyidir. Yürütülen 

denemelerde tane verimi 565-1085 (875) kg/da 

arasında değişmektedir. Tane dökmeyen orta erkenci 

çeşittir. Tane üretimleri için kullanılacak tohumluk 

miktarı 17-19 kg/da, yeşil ot amacıyla yetiştirilmesi 

halinde tohumluk miktarı (20-24 kg/da) artırılmalıdır

Kaymaklı çeşidi yulaf taçlı pas (Puccinia coronata) ve 

kara pasa (Puccinia graminis f.sp.avenae) dayanıklı, 

yulaf açık-kapalı rastığına (Ustilago nuda tritici) karşı 

mutlak dayanıklıdır.    

Kaymaklı çeşidi yüksek tane verimi, 1000 tane 

ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve orta uzun boyu ile öne 

çıkmaktadır. Yeşil ot ve silajlık ekimine uygun olan 

çeşidin tane veriminin yüksek olması nedeniyle 

tanelik amacıyla da kullanılabilir. Çeşidin yürütülen 

denemelerde 1000 tane ağırlığı 33,6-38,3 (37,0) g, 

hektolitre ağırlığı 55,4-62,2 (59,1) kg, protein oranı  % 

9,8-13,0  (11,4), 2,2 mm elek üstü % 79,2-94,0 (89,3) 

ve yağ oranı % 5,0-8,0 (6,8) arasında değişmektedir. 

Yağ oranı, 1000 tane ve hektolitre ağırlıklarının yüksek 

olmasından dolayı iyi bir yemlik yulaf çeşididir.

Kaymaklı yulaf çeşidinin parsel, salkım ve tohum örneği
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Buğday ile çavdar türlerinin melezlenmesi sonucu 

elde edilen ve türler arası ilk melez olan tritikale  (x 

Triticosecale Wittmack), marjinal alanların üretime 

kazandırılması ve bu tür alanlardan yüksek verim 

elde edilmesi amacı açısından önemli bir serin 

iklim tahılıdır. Tritikale, az gelişmiş ülkelerde ekmek 

yapımında, gelişmiş ülkelerde ise hayvan yemi olarak 

değerlendirilen bir bitkidir. Ülkemizde doğrudan insan 

beslenmesinde yoğun olarak kullanılmasa da hayvan 

beslenmesinde kullanılmasından dolayı önemli 

bir tahıl türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Artan 

yem ihtiyacı ve değişen iklim koşulları göz önüne 

alındığında tritikalenin bu yem açığını kapatmadaki 

rolünün gün geçtikçe artacağı öngörülmektedir. 2021 

yılı verilerine göre tritikalenin ülkemizde yaklaşık 94 

bin ha ekim alanına ve 300 bin ton üretime sahip 

olduğu görülmektedir.

Tritikale çalışmalarında çavdarın toprak ve iklim 

yönünden fazla seçici olmayan özelliği ile hastalık 

ve zararlılara karşı dayanıklılığını buğdayın yüksek 

verim ve kalitesi ile birleştirmek amaçlanmıştır. 

Bu amaçla yapılan melezleme çalışmaları 1875 

yılında başlamış, ilk ticari çeşitler 1968 yılında elde 

edilmiştir. Ülkemizde ise tritikale çalışmalarına 1970’li 

yıllarda CIMMYT tarafından sağlanan materyaller ile 

başlanmış, 1997 yılında ilk olarak Tatlıcak-97 çeşidi 

geliştirilmiştir. Güncel Milli Çeşit Listesi’ne göre ise 

tescilli tritikale çeşidi 25’e ulaşmıştır.

Tritikale tanesi hayvan yemi olarak 

değerlendirilebilmekle birlikte, buğday ve çavdar unu 

ile karıştırılarak ekmek, pasta ve bisküvi yapımında 

da kullanılabilmektedir. Tritikalenin geliştirildiği 

ilk yıllarda öğütme ve pişirme özelliklerinin düşük 

olması sebebiyle insan beslenmesinde kullanımı 

sınırlı kalmıştır. Islahta sağlanan gelişmeler ile 

pasta, bisküvi ve diğer kabarma istemeyen unlu 

mamullerin yapımında da kullanılmaya uygun hale 

gelmiştir. Tritikalenin gluten miktarı ve kalitesinin 

düşük olması, alfa amilaz aktivitesinin yüksek olması 

ekmeklik kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. 

Tritikalede yeni kan: OKKAN 54
Lütfü DEMİR

Mısır Araştırma Enstitüsü, SAKARYA
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Tritikale tek başına buğday ekmeğinin sahip olduğu 

özellikleri gösterememesine rağmen, ihtiyaç halinde 

insan beslenmesinde alternatif bir ürün olabilecektir.

Tritikale diğer tahıllarla karşılaştırıldığında, daha 

yüksek lisin içeriği, daha iyi protein hazmı ve mineral 

dengesi nedeniyle insan ve özellikle de hayvan 

beslenmesinde diğer tahıllara alternatif olarak önemli 

bir konuma gelmiştir. Tritikale, buğday ile yakın 

değerde nişasta miktarına sahiptir. İlk çalışmalar 

tanedeki protein miktarının yüksek tane kırışıklığı 

nedeniyle %12-23 arasında değiştiğini bildirmesine 

rağmen, yüksek verimli ve kısmen dolgun taneli 

çeşitlerin geliştirilmesi ile protein miktarı % 11-17’ ye 

gerilemiştir. Bununla beraber tritikalede ortalama 

protein miktarı halen buğdaydan yüksek, çoğunlukla 

buğday ve çavdar arasındadır.

Tritikalenin kıraç ve kumlu topraklarda buğdayın iki 

katına çıkan biyomas verdiği görülmüştür. Tritikale 

asit yapılı topraklarda da iyi sonuçlar vermektedir. 

Asidik topraklar, fosfor ve bazı mikro elementleri 

bağlayarak bitkilerin zayıf kalmasına, başta 

alüminyum olmak üzere, bitkilere zehirli olan bazı 

elementleri serbest hale geçirerek ölümlerine neden 

olmaktadır. Bu tür alanlarda yürütülen denemelerde 

tritikalenin genellikle buğdaydan % 20-30 daha 

yüksek verimli olduğu görülmüştür.

Optimum çevre ve üretim şartlarında yetiştirilen 

tritikalelerde verim genellikle buğdayla aynıdır. 

Fakat buğday için elverişsiz olan üretim alanlarında, 

özellikle asit topraklar, yüksek yaylalar, kumlu, az 

yağışlı ya da hastalıkların buğdaya ağır zarar verdiği 

alanlarda tritikale buğdaya üstünlük sağlamaktadır.

Hayvan yemi olarak tritikale genellikle tane ve ot 

şeklinde kullanılır. Yemlik değeri buğday, arpa, 

çavdar, mısır ve sorguma eşit veya daha iyidir. 

Yem bitkisi olarak kullanıldığı zaman yulaftan daha 

yüksek yem değeri ve protein miktarına (%22-24), 

buğday, çavdar, yulaf ve arpadan daha yüksek yem 

ve silaj verimine sahiptir. Birçok tritikale hattı zayıf 

glutenden dolayı tek başına mayalı ekmek yapımına 

uygun değildir. Ancak tritikale unu iyi kalite buğday 

unu ile karıştırıldığında ekmek yapımında başarılı bir 

şekilde kullanılabilir. Ekmek hacmi ekmeklik buğdaya 

yakındır. Geliştirilen hatlar arasında bisküvilik kalitesi 

iyi hatlar da bulunmaktadır. Sert camsı taneli tritikale 

çeşitleri spagetti yapımı için de ümitvar görülmüştür. 

Genel olarak tritikale unu yumuşak buğday ununun 

kullanıldığı pasta, kek, erişte ve tortila yapımına 

uygundur. Ekmeklik buğdayda olduğu gibi tritikalede 

de kalite karakterlerinin geliştirilebilmesi için 

gerekli genetik varyasyon ve potansiyel mevcuttur. 

Bu nedenle yapılacak geliştirme çalışmaları ile 

tritikalenin un randımanı, protein yüzdesi, amino 

asitler ve mineral madde yönünden daha iyi duruma 

getirilmesi ile yakın gelecekte insan gıdası olarak 

daha yaygın kullanılabilme kapasitesine sahip olduğu 

göz ardı edilmemelidir.

Tritikale elde edilmesinde kullanılan ana (buğday) 

ve baba (çavdar) bitkilerin kromozom sayılarına 

göre tetrapoloid, hekzoploid veya oktoploid 

yapıda olabilir. Bugün başarılı olan tritikale tipleri, 

makarnalık buğday ile çavdar melezinden elde edilen 

hekzoploid (2n=42) genotipe sahip olan sekonder 

amfidiploidlerdir. 

Dünya genelinde gittikçe artan yem açığının 

giderilmesi için marjinal alanları daha iyi değerlendiren 

tritikalenin üretiminin daha geniş alanlara yayılması, 

bu amaçla da yeni çeşitlerin geliştirilmesi ve bunların 

yaygınlaştırılması gereklidir. Tritikale çalışmaları 

bugün birçok ülkede kapsamlı olarak yürütülmekte, 

yeni çeşitlerin sayısı ve kalitesi arttırılmakta, tritikale 

ekim alanları hızla artmaktadır.

OKKAN-54 (Tritikale) Çeşidimiz; 2022 yılında tescil 

edilmiştir. 556-1369 kg yüksek verim potansiyeli 

ile ön plana çıkmıştır.  Bitki boyu 104-120 cm olup, 

yazlık bir çeşittir. Bin tane ağırlığı (g) 41,1-53,4, 

hektolitre Ağırlığı (kg) 70,3-77,7 ve tanede protein 

oranı %11,1–16,3 lük kalite özelliklerine sahiptir. Sarı 

pas hastalığına orta dayanıklıdır. Üretim alanları 

olarak; Ege, Marmara, Kuzey ve Batı geçit bölgeleri, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi (GAP Yöresi), İç 

Karadeniz (Amasya, Tokat) bölgelerine tavsiye 

edilmektedir.
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Tritikale (x Triticosecale Wittmack) annesi buğday 

babası çavdar olan bir tahıl cinsidir. Buğdayın kalitesini, 

çavdarın biyotik ve abiyotik stres faktörlerine karşı 

dayanıklılığını bünyesinde barındırmaktadır. Yüksek 

verimi, yüksek besin kalitesi ve stres faktörlerine 

karşı direnci ile marjinal alanlarda maksimum 

adaptasyon göstermektedir. Geliştirildiği ilk yıllarda 

marjinal alanlardan yüksek verim elde etmek ve hızla 

artan Dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak 

amaçlanmıştır. İlk kışlık tritikale çeşidi 1960’lı 

yıllarda Macaristan ve İspanya’da, ilk yazlık  çeşidi 

ise 1969 yılında Kanada’da geliştirilerek piyasaya 

sunulmuştur (Skowmand et al., 1984). Ülkemizde 

ise ilk tescilli tritikale çeşidi Bakırçay’dır (Genç ve 

ark, 1987). 2022 Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon 

Müdürlüğü kayıtlarına göre 25 adet tescilli tritikale 

çeşidi bulunmaktadır. Son yıllara kadar geliştirilen 

çeşitlerin tane yapıları ve özellikleri nedeniyle büyük 

çoğunlukla hayvan beslenmesinde kullanılabilmiştir. 

Ancak ebeveyn seçimleri, uygulanan ıslah metotları 

son yıllarda geliştirilen çeşitleri, insan beslenmesinde 

de kullanılabilir hale getirmiştir. Tarafımızdan 

yapılan çalışmalar tritikalenin (örn; Ümranhanım 

ve Ümranhanım 2 çeşitleri) insan beslenmesinde 

%100 veya değişen oranlarda un paçalları şeklinde 

kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Tritikale’nin 

hayvan beslenmesinde olduğu kadar insan 

beslenmesinde de alternatif kullanımları artarsa 

dünyadaki tritikale üretimi artacaktır. Tritikale, 

özellikle birçok bitki türünün tarımının yapılamadığı 

ve/veya verimin düşük olduğu bölgelerde önemli 

bir yer tutacaktır. Tüm bunlara ek olarak tritikalenin 

Soğuğa Dayanıklı ve Kurağa Toleranslı 
Ümranhanım 2 çeşidimiz Tescil Edildi

Dr. Ümran KÜÇÜKÖZDEMİR

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ERZURUM
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marjinal alanlar için önerildiği ve buğdayın 

üretilebildiği ve yüksek verim alınabildiği alanlarda 

tercih edilmemesi gerektiği unutulmamalıdır 

(Küçüközdemir, 2021).

Küresel iklim değişiklikleri tritikalenin ekim 

alanlarının artmasını zorunlu kılmaktadır. Özellikle 

karasal iklimin hakim olduğu, yıllık toplam yağışın 

2/3’ünün sonbahar ve kış aylarında meydana geldiği 

Doğu Anadolu Bölgesi ve benzer ekolojilerde, serin 

iklim tahıllarının kışlık olarak ekilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle kışa dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir. 

Hayvancılığın dolayısıyla kesif ve kaba yem 

üretimin önemli olduğu bölgelerde arpa ve tritikale 

vazgeçilmez tahıl cinsleridir. Ancak arpanın kışa 

dayanıklılığının düşük olması nedeniyle meydana 

gelen ürün kayıpları bu alanlara tritikalenin ikamesi 

ile ortadan kalkacaktır. Doğu Anadolu Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü bünyesinde yer alan Soğuğa 

Dayanıklılık Test Merkezi’nde yürütülen çalışmalar ile 

ıslah materyalleri, kontrollü koşullarda test edilerek 

seleksiyonlar yapılmakta ve çeşitler geliştirilmektedir.  

Kış zararının yoğun olarak yaşandığı bölgelerde 

ıslah programlarında soğuk test çalışmalarına yer 

verilmesi ve seleksiyonlara dahil edilmesi önemlidir 

(Küçüközdemir ve ark., 2019). Kuraklık, pH seviyesi, 

tuzluluk, iz elementleri eksikliği ve toksite gibi 

toprak koşulları tane verimini sınırlayan faktörlerdir. 

Tritikale yaygın olarak yetiştirilen tahıllarla 

karşılaştırıldığında, bu gibi koşullarda avantajlara 

sahip, özellikle de buğday ve arpa olmak üzere diğer 

tahıllara alternatif bir ürün durumundadır. Nitekim, 

tritikale Belçika’da tuzlu topraklarda çavdar ve kışlık 

arpanın yerini almıştır. Tritikale çeşitlerinin farklı 

konsantrasyonlardaki tuz stresine verdiği tepkilerini 

incelemek amacıyla yürütülen bir çalışmada kontrol 

bitkilerine göre prolin seviyesini 200mM’a kadar, 

çözünebilir şekerlerin birikimini ise 2 kat artırdığı, H2O 

miktarının ise azalmadığı belirlenmiştir (Karaman, 

2019). Ayrıca tritikale tahıl hastalık ve zararlılarına 

karşı diğer tahıl cinslerine göre dayanıklı olduğundan 

bu nedenlerle verim kaybı olmamaktadır.  
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Ümranhanım 2 çeşidi kışa (kar örtüsüz ortamda (-19) 

– (-21) 0C), tuzlu topraklara, hastalıklara dayanıklılığı, 

kuraklığa toleransı ve verimi açısından öne çıkmış bir 

çeşittir.

EKONOMİK DEĞERİ: Türkiye tarımında önemli 

bir yere sahip olan Doğu Anadolu Bölgesi tarım 

arazilerinin yaklaşık % 39’unu (9,8 milyon da) 

hububat ekim alanı oluşturmaktadır (TÜİK, 

2020). Ülkemizde tritikale ekim alanı 1 161 234 

dekar olup, Doğu Anadolu Bölgesi yaklaşık %6’ını 

oluşturmaktadır. Tritikalenin Türkiye verim ortalaması 

341 kg/da, bölge verim ortalaması ise 367 kg/da’dır 

(TÜİK, 2020). Tritikale verim yönünden buğday ile 

karşılaştırıldığında Türkiye ortalamasından (278 

kg/da) %23; Doğu Anadolu Bölgesi buğday verim 

ortalamasından (220 kg/da) %67 daha yüksek 

verime sahiptir. Tritikale verim ve verim unsurları 

yönünden birçok çalışma ile değerlendirilmiştir. 

Erzurum ekolojik koşullarında buğday ve tritikale 

genotipleri verim açısından karşılaştırıldığında 

bölge için geliştirilen tritikale çeşidinin (418.9 kg/

da) yine bölge için geliştirilen buğday çeşitlerinden 

(357.5-371.2 kg/da) yüksek verime sahip oldukları 

görülmüştür (Küçüközdemir ve ark., 2020). Benzer 

çalışmalarda tritikale verimlerinin bölgelere göre 

değişmekle birlikte 367.1-277.9 kg/da (Geren ve 

ark., 2012), 537.5-678.5 kg/da (Tayyar ve Kahraman, 

2016), 567.7-678.5 kg/da (Kızılgeçi ve Yıldırım, 2017) 

arasında değiştiği bildirilmiştir. Buğday ve arpadan 

düşük verim alındığı veya tarıma uygun olmadığı 

gerekçesiyle boş bırakılan eğimli, taşlı, tuzlu vs. 

topraklar tritikale ekilerek değerlendirilirse ülke 

tarımına büyük katkı sağlayacaktır. Giderek artan 

dünya nüfusunun gıda gereksinimlerini karşılamak 

ve iklim değişikliklerine iyi adapte olan bitki türlerinin 

ekim alanları artırılmalıdır. Doğru tritikale çeşitlerinin 

doğru bölgelerde üretilmesi verim ve ürün miktarını 

artıracağından ülkemiz tahıl üretiminin artmasını 

sağlayacaktır.  

ÇEŞİDİN ÖZELLİKLERİ : Kesif yem olarak 

kullanılabildiği gibi tek başına veya karışımlarda 

kullanılabilen Ümranhanım 2 çeşidi yüksek besin 

değerine sahiptir. Tek yıllık olduğu için çok yıllık yem 

bitkilerine göre avantajlıdır.

Eğimli, toprak derinliği az, kıraç ve tuzlu topraklarda 

yüksek verim verir. Hasatta tane dökme dökmez, 

harman olma kabiliyeti yüksektir.

Verimi, Doğu Anadolu Bölgesi kuru şartlarda 400-

450 kg/da, daha iyi iklim koşullarında kuru şartlarda 

550-600 kg/da olup yağışı yüksek bölgelerde ise % 

30-50 oranında artmaktadır. 

Bitki boyu 110-120 cm; başakları beyaz, kılçıklı, 

orta uzunlukta, sık ve yarı diktir. Yaprak ve sap 

hastalıklarından sarı pas (Puccinia striiformis), 

kahverengi pas (Puccinia recondita), kara pas 

(Puccinia graminis) ve küllemeye (Erysiphe graminis); 

başak hastalıklarından sürme (Tilletia foetida) ve 

rastığa (Ustilago tritici) dayanıklıdır.

Tane rengi kırmızı ve iri ve dolgundur. Hektolitre 

Ağırlığı: 73-77 kg/hl, 1000 tane ağırlığı: 38-42 g, 

protein oranı: %13,5-16,8’dir.
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