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YAKLAŞIK 100 FARKLI TÜRDE 
YAPILAN ISLAH ÇALIŞMALARI 

KAPSAMINDA 900’DEN 
FAZLA ÇEŞİT TESCİL 

ETTİRİLMİŞTİR

TAGEM enstitülerimiz tarafından tarla 

bitkilerinde toplamda 180 den fazla türde 

çeşitli AR-GE faaliyetleri (Kültüre alma 

olanaklarının araştırılması, toplama, ıslah, 

genetik karakterizasyon, adaptasyon, 

yetiştirme tekniği  çalışılmaları vb) 

yaklaşık 100 farklı türde ıslah çalışmaları 

yürütülmekte olup, yürütülen ıslah 

faaliyetleri kapsamında 900’den fazla 

çeşit tescil ettirilmiştir.

Tarla Bitkileri Tescil Komitesi Toplantıları 

8 Nisan 2022 tarihinde tamamlanmış 

olup;

Genel Müdürlüğümüze bağlı 

faaliyet gösteren araştırma 

enstitüsü müdürlüklerimiz 

tarafından 2022 yılında 44 

adet tarla bitkisi çeşidi tescil 

ettirilerek Türk tarımına 

kazandırılmıştır.

Serin İklim Tahıllarında - 23 Çeşit : 

Arpa (5), Ekmeklik Buğday (11), Makarnalık 

Buğday (2), Tritikale (3), Yulaf (2)

Endüstri Bitkilerinde - 7 Çeşit : 

Ayçiçeği Hattı (2), Keten (1), Pamuk (3), 

Patates (1)

Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde - 5 Çeşit : 

Alaca Taç Otu (1),  İtalyan Çimi (1), Kılçıksız 

Brom (2), Yonca (1)

Tıbbı ve Aromatik Bitkilerde - 4 Çeşit : 

Tıbbı Adaçayı (1), Anadolu Adaçayı (2), 

Kişniş (1)

Sıcak İklim Tahıllarında - 4 Çeşit : 

Çeltik (1), Cin Mısır (3)

Yemeklik Tane Baklagillerde - 1 Çeşit : 

Nohut (1)
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3 YENİ PAMUK ÇEŞİDİ
Maraspoli, Türkan, Boran

Pamuk, %100 doğal selüloz içeren lifleri ile dokuma 

ve tekstil, %17-25 yağ içeren tohumu ile yağ sanayisi 

gibi iki önemli sanayi dalına hammadde sağlamasının 

yanı sıra, küspesi ile yem, linteri ile de kâğıt sanayisi 

gibi birden fazla sanayiye hammadde sağladığı için 

ülkemiz açısından stratejik öneme sahip önemli bir 

endüstri bitkisidir. Tarımı ile kırsal kesimde, elde 

edilen liflerin tekstil sektöründe kullanılması ile de 

kentsel bölgelerde istihdam yaratan yüksek katma 

değere sahip bir üründür. Pamuğun her yönü ile 

ülkemiz ekonomisinde önemli bir yeri vardır. Geniş 

üretici kitlesinin geçim kaynağı ve ulusal dokuma 

sanayiinin hammaddesi olması, hepsinden önemlisi 

ise ülkemize tekstil sektörü ile kazandırılan dövizin 

küçümsenmeyecek ölçüde pamuk ürünleri ve 

türevlerinden sağlanması, pamuğun önemini 

ortaya koyacak nitelikte göstergelerdir. Bu 

sebeplerin yanında nüfus artışı ve yaşam 

standardının yükselmesi, pamuk 

bitkisine olan talebi de artırmaktadır. 

Bu yönleriyle pamuğa olan ihtiyaç, 

tüm dünyada artış göstermektedir.

Türkiye’de pamuk tarımının tamamına 

yakını Ege Bölgesi, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi ile Çukurova ve Antalya 

yörelerinde yapılmaktadır. 2019/20 verileri dikkate 

alındığında Türkiye’nin toplam pamuk üretiminin 

yaklaşık erkim alanlarının Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde 290 bin ha, Çukurova Bölgesi’nde 95 bin 

ha, Ege Bölgesi’nde 89 bin ha, Antalya’da ise 4 bin 

ha olduğu görülmektedir.

Sedat SÜLLÜ

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ADANA
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Enstitü olarak Misyonumuz; sorumlu olduğumuz 

bölge pamuk alanlarında pamuk veriminin ve lif 

kalitesinin artırılması yönünde projeli araştırmalar 

yürütmek ve araştırma sonuçlarının eğitim, yayım 

ve bilimsel yayın faaliyetleri ile duyurularak 

uygulanmasına yardımcı olmaktır. Bu amaçla; ıslah 

çalışmalarında verimli, üstün lif kalitesine sahip,  

adaptasyon yeteneği yüksek, erkenci, makineli 

hasada uygun, hastalık zararlı ve çevre stres şartlarına 

dayanıklı yeni pamuk çeşitleri geliştirmek için yoğun 

bir emek ve işgücü harcayarak çalışmalarımıza 

devam etmekteyiz.

1924 yılında kurulan Enstitümüz tohum ıslah 

istasyonu olarak kurulmuştur. O tarihten bu yana 

41 yeni pamuk çeşidi tescil ettirilerek çiftçilerimizin 

hizmetine sunulmuştur. 2022 yılında MARASPOLİ, 

TÜRKAN ve BORAN isimli pamuk çeşitlerimiz tescil 

edilmiştir. 

Maraspoli

YÜKSEK VERİM, YÜKSEK LİF KALİTESİ

Tescil Yılı 2022

Tescil Sahibi Doğu Akdeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü

Lif inceliği (mic) 4.9  mic

Lif uzunluğu (mm) 33-36 mm

Lif kopma dayanıklılığı 
(gr/tex)

33 gr/tex

Ortalama kütlü verim 
(kg/da)

503 kg/da

En yüksek kütlü verim 
(kg/da)

650 kg/da

Çırçır randımanı (%) 39-41

Lif verimi (kg/da) 197-244 kg/da

Hastalık durumu Hassas

Yetiştirilebileceği 
bölgeler

Ege-Akdeniz

Türkan

YÜKSEK VERİM, YÜKSEK LİF KALİTESİ

Tescil Yılı 2022

Tescil Sahibi Doğu Akdeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü

Lif inceliği (mic) 5.2  mic

Lif uzunluğu (mm) 31.8 mm

Lif kopma dayanıklılığı 
(gr/tex)

32.6 gr/tex

Ortalama kütlü verim 
(kg/da)

538 kg/da

En yüksek kütlü verim 
(kg/da)

650 kg/da

Çırçır randımanı (%) 45.1

Lif verimi (kg/da) 243 kg/da

Hastalık durumu Dayanıklı

Yetiştirilebileceği 
bölgeler

Ege - Akdeniz, 
Güneydoğu

Boran

YÜKSEK VERİM, YÜKSEK LİF KALİTESİ

Tescil Yılı 2022

Tescil Sahibi Doğu Akdeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü

Lif inceliği (mic) 5.0  mic

Lif uzunluğu (mm) 30.3 mm

Lif kopma dayanıklılığı 
(gr/tex)

33.4 gr/tex

Ortalama kütlü verim 
(kg/da)

529 kg/da

En yüksek kütlü verim 
(kg/da)

650 kg/da

Çırçır randımanı (%) 46.4

Lif verimi (kg/da) 246 kg/da

Hastalık durumu Dayanıklı

Yetiştirilebileceği 
bölgeler

Ege - Akdeniz, 
Güneydoğu
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TAGEM ve UNIDO tarafından yürütülen “Türkiye 

Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını 

Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı 

Projesi” tarafından desteklenen ve Samsun Karadeniz 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü ev sahipliğinde 26-27 Mayıs 

2022 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü, UNIDO 

Yetkilileri, Genel Müdür Yardımcımız Dr. Yılmza BOZ’un 

ve  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel 

Müdürü Dr. Ömer ERDEM’in ve açılış konuşmasını yaptığı 

sempozyumda 20 ülkeden 67 sözlü, 25 poster olmak 

üzere 92 bildiri sunulmuştur.

Katılımcı sayısının 600 kişiye ulaştığı sempozyum, 

dünyanın her yerinden akademisyenler, araştırmacılar ve 

bilim insanları için biyoenerji alanında en son araştırma ve 

sorunları tartışmak için uluslararası bir forum oluşturmayı 

amaçlamaktadır. 

4. Bioenergy Studies Symposium 
Çevrimiçi Ortamda Yapıldı
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1.ULUSLARARASI BİYOÇEŞİTLİLİK 
ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 

Çevrimiçi Ortamda Yapıldı

TAGEM’e bağlı Türkiye Milli Botanik Bahçesi 

Müdürlüğü (TMBB) tarafından 23-25 Mayıs 2022 

tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 

Biyolojik çeşitlilik çalışmalarında multidisipliner bir 

yaklaşımın hedeflendiği sempozyumun amacı, “22 

Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü” kapsamında TMBB 

tarafından yayımlanan “Biodiversity Studies” dergisi 

ile eşgüdümlü olarak bir etkinlik yapmaktır.

Ülkemizden ve yurtdışından, alanlarında uzman 

8 davetli konuşmacı; Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN 

ORHAN (Gazi Üniversitesi), Prof. Dr. İlkay DELLAL 

(Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. İlhan SOYSAL (Namık 

Kemal Üniversitesi), Dr. Charalambos NEOPHYTOU 

(University of Natural Resources and Life Sciences, 

Avusturya), Dr. Maria VORONTSOVA (Royal Botanic 

Gardens KEW, İngiltere), Prof. Dr. Sezai ERCİŞLİ 

(Atatürk Üniversitesi), Borut RUBINIC (Ljubljana, 

Slovenya), Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN (Yeditepe 

Üniversitesi) biyoçeşitlilik çalışmalarıyla ilgili kendi 

uzmanlık alanlarına göre 3 gün boyunca sempozyuma 

katkı sağlamıştır.

Sempozyuma biyoloji, tarım, ormancılık, peyzaj ve 

eczacılık ana konu başlıklarındaki çeşitli çalışmaları 

ile akademisyenler, araştırmacılar ve bilim insanları 

katılım sağlamış, 11 ülkeden 105 sözlü bildiri 

sunulmuştur. Biyoçeşitlilikle ilgili tüm çalışmaların 

bir arada tartışılabilmesine olanak sağlamış bir 

platform olan sempozyumun sürdürülebilir olması 

planlanmaktadır.
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GAPUTAEM 
Tarafından 3 Buğday 
Çeşidi Tescil Ettirildi

Buğdayın gen merkezi ve buğday yetiştiriciliği 

açısından büyük bir potansiyele sahip olan 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin toplam 

buğday üretiminin yaklaşık % 18’ini karşılamaktadır. 

Tür bazında ise makarnalık buğdayın %43’ü, ekmeklik 

buğdayın ise %13’ü bölgemizde üretilmektedir (TÜİK, 

2021). 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi üç agro-ekolojik alt 

bölgeye sahip olup, bölgenin en önemli bölümünü 

teşkil eden 1. Alt bölge esas olarak Şanlıurfa ve Mardin 

illerinin geniş ve düz ovalarını kapsar. Gaziantep, 

Diyarbakır, Adıyaman ve Siirt illerinin bir kısmını da 

içine alır. Denizden yüksekliği 300-400m civarında 

olup 600 m’yi geçmez. Bu alt bölgede genellikle 

Dr. Sertaç TEKDAL, Mahir BAŞARAN

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, DİYARBAKIR
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kışlar çok sert olmaz. Yağış 300-400 mm civarında 

değişir. Yaz ayları çok sıcak olup, yağış olmadığı gibi 

nispi rutubet de çok düşüktür. 2. Alt bölgede ise yıllık 

toplam yağış daha yüksek olup 450-600 mm arasında 

değişmektedir. Arazi biraz daha engebelidir. Kuru 

tarım alanlarının denizden yüksekliği belli başlı tabii 

yükseltileri hariç tutulursa 600-700 m civarındadır. 

Bu alt bölgede kış ayları birinci alt bölgeye nazaran 

daha sert geçer. Fakat ekstrem yıllar hariç kar yağışı 

ve kar örtüsü kış ayları boyunca birkaç günü geçmez. 

Yaz ayları da çok sıcak ve kuraktır. Hasat mevsiminden 

önce olgunlaşma döneminde görülebilen sıcak 

rüzgârlar hububatta tane kalitesini etkiler. 3. Alt 

bölgeyi esas itibariyle bölgenin kuzey kesimleri ile 

Elazığ ve Malatya illeri kapsar. Denizden yüksekliği 

1.000 m civarındadır. Kış ayları diğer alt bölgelere 

nazaran sert geçmekle beraber Doğu Anadolu 

Bölgesinden daha yumuşaktır. Ortalama yıllık yağış 

birinci alt bölgeden fazla, ikinci alt bölgeden daha az 

olup 350-450 mm civarında değişir. Bu yöre Doğu 

Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgeleri arasında 

bir geçit bölgesidir. Yaz ayları bu alt bölgede de 

kurak fakat diğer alt bölgelere nazaran biraz daha 

serin olur. Vejetasyon süresi de nispeten uzundur. 

(Fırat, 1986).

Bölgemiz sahip olduğu iklim koşulları nedeniyle 

dünyanın en kaliteli makarnalık buğdayının üretildiği 

önemli lokasyonlardan biridir. Kurumumuzda Serin 

İklim Tahılları araştırmaları, alt bölgeleri temsil 

edecek şekilde 3 lokasyonda yürütülmekte olup, 

yapılan ıslah çalışmaları ile verim ve kalite özellikleri 

yönünden üstün çeşitlerin tescili hedeflenmekte ve 

bu hedef doğrultusunda çeşitler tescil edilmektedir. 

2022 yılında da bu çalışmalar neticesinde birinci 

ve ikinci alt bölgelere uygun olarak yazlık GANEM 

makarnalık ve AMİDA ekmeklik buğday çeşidi tescil 

edilirken, üçüncü alt bölgeye uygun olarak alternatif 

HAZAR ekmeklik buğday çeşidi tescil edilmiştir.

TESCİL ETTİRİLEN BUĞDAY ÇEŞİTLERİ

GANEM (Makarnalık Buğday): Yazlık gelişme 

tabiatına sahip olan GANEM çeşidi, orta-uzun boya 

ve başaklanma zamanı bakımından erkenci özelliğe 

sahiptir. Birinci alt bölgede olduğu gibi ikinci alt 

bölgede de gerek yüksek sıcaklıklardan kaçış, gerekse 

de süne tehlikesinden dolayı buğday çeşitlerinde 

erkencilik özelliği aranmaktadır.

Sulu koşullarda çeşidin tane verimi 700 kg/da ile 

1050 kg/da arasında değişim göstermekte olup, 

yağışa dayalı koşullarda da tatminkâr bir verime 

ulaşabilmektedir.

Kalite değerleri incelendiğinde; iklim koşullarına 

göre çeşidin bin tane ağırlığı 30-40 g, hektolitre 

ağırlığı 80-85 kg/hl, protein oranı %12-16, camsılık 

oranı %95-100, SDS sedimentasyon değeri 18-37 ml, 

irmik b sarılık değeri 26-28 ve irmik verimi % 64- 66 

arasında değişim göstermektedir.
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AMİDA (Ekmeklik Buğday): Yazlık gelişme tabiatına 

sahip olan AMİDA çeşidi, uzun boya ve başaklanma 

zamanı bakımından erkenci özelliğe sahiptir. Yukarıda 

da ifade edildiği gibi birinci alt bölgede olduğu gibi 

ikinci alt bölgede de gerek yüksek sıcaklıklardan 

kaçış, gerekse de süne tehlikesinden dolayı buğday 

çeşitlerinde erkencilik özelliği aranmaktadır.

Sulu koşullarda çeşidin tane verimi 700 kg/da ile 

970 kg/da arasında değişim göstermekte olup, sulu 

koşullara veya yağışı yüksek bölgelere önerilmektedir.

Kalite değerleri incelendiğinde; iklim koşullarına göre 

beyaz taneli olan çeşidin bin tane ağırlığı 34-40 g, 

hektolitre ağırlığı 80-82 kg/hl, protein oranı %13-16, 

Zeleny sedimentasyon değeri 45-46 ml, alveograf 

enerji değeri 260-358 ve gluten indeks değeri 86-96 

arasında değişim göstermektedir.

HAZAR (Ekmeklik Buğday): Alternatif gelişme 

tabiatına sahip olan HAZAR çeşidi, orta-uzun boya 

ve başaklanma zamanı bakımından orta erkenci 

özelliğe sahiptir. 

Yağışa dayalı koşullarda çeşidin tane verimi 400 kg/

da ile 850 kg/da arasında değişim göstermekte olup, 

sulu koşullara da önerilmektedir.

 Kalite değerleri incelendiğinde; iklim koşullarına göre 

kırmızı taneli olan çeşidin bin tane ağırlığı 28-40 g, 

hektolitre ağırlığı 77-81 kg/hl, protein oranı %12-18, 

Zeleny sedimentasyon değeri 30-46 ml, alveograf 

enerji değeri 144-317 ve gluten indeks değeri 86-90 

arasında değişim göstermektedir.
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Bisküvi Sektörümüz Dünya Piyasasında 
Artık Daha Güçlü

En Kritik Ürün Yapımına Uygun Yeni Bisküvilik 
Buğday Çeşidi ‘KANATLI’ Geliştirildi

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğünde yürütülen TAGEM tarafından 

desteklenen Geçit Kuşağı Ekmeklik Buğday Islahı 

Projesinde geliştirilen hatların, Türkiye Bilimsel ve 

Akademik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 

desteklenen 1003-öncelikli alanlar 214O050 no’lu 

projesinde değerlendirilmesiyle, ülkemizde yüksek 

katma değere sahip ve unlu mamuller ihracatımızda 

önemli payı olan bisküvi sektörünün 

temel hammaddesi olan unun 

elde edilmesini sağlayacak 

yeni bisküvilik buğday çeşidi 

geliştirilmiştir. 

Bisküvi sektörünü en kritik 

ürünlerinin başında yumuşak 

hamur ile üretilebilen ekstrude 

bisküvi ürünleri (bebe bisküvisi gibi) gelmektedir. 

Bu ürünlerin eldesinde kullanılan unun elde edileceği 

buğdaylar ülkemizde yeterli miktar ve kalitede 

üretilmemektedir.

Bu durum sektörü büyük sıkıntıya sokmaktadır. Sektör 

istediği hamuru elde etmek için kimyasal madde veya 

enzim kullanma yoluna gitmektedir. Sağlık için zararlı 

etkilerinden ve ihracatta yaşanan sorunlardan dolayı 

kimyasal madde kullanımından 

vazgeçilmiştir.

Bekleme periyodu ve 

fiyatı nedeniyle üretim 

maliyetini yükseltmesi; 

aynı hamurun takip 

eden zamanlarda 

kullanılan partilerinden 

Dr. Savaş BELEN

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ESKİŞEHİR
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elde edilen bisküvilerde büyük farklılıklar oluşması 

enzim kullanımını da zorlaştırmaktadır. Bisküvi 

sektörünün her geçen gün artmakta olan kaliteli un 

ihtiyacının karşılanmasında ülkemiz çevre koşullarına 

uygun bisküvilik kalitesi yüksek çeşitlerin geliştirmesi 

bu yüzden oldukça önemlidir. 

TÜBİTAK-öncelikli alanlar kapsamında açılan 

çağrı ile kabul edilerek üç yıl süre ile yürütülen 

çalışmalarda kamu, üniversite ve özel sektör işbirliği 

yapılmıştır. Kuru koşullarda 21 çevrede (Eskişehir, 

Hamidiye, Konya, Gözlü, Çumra, Kütahya, Amasya) 

Kanatlı ile birlikte ümitvar ileri kademe hatlar tarla 

denemelerine alınmıştır. Hatların agronomik ve 

morfolojik gözlemler değerlendirildikten sonra 

kapsamlı teknolojik kalite analizleri yapılarak hedef 

ürün grupları üretimine uygun olabilecekler özel 

sektöre ARGE laboratuvarlarına gönderilmiştir. 

Burada hatların unlarından elde edilen bisküvi 

ürünleri referans ürünlere göre değerlendirilmiştir. 

Sonuçta; kuru koşullara çok uygun, beyaz başaklı, 

beyaz taneli, kılçıklı, yatmaya dayanıklı, başaklanma 

süresi orta-erkenci (Bayraktar’dan 2 gün geçci), orta-

uzun boylu (Bayraktar’dan 2 cm uzun), yüksek tane 

verimli (optimum koşullarda ortalama 561, kg/da), 

sarı pasa orta-hassas (yoğun tarla epidemisinde), 

tane fiziksel yapısı iyi ve çok-yumuşak, kırma unu 

verimi yüksek (bisküvilik un üretim kriterleri için 

önemli), protein miktarı %8.8-12.5 (km), gluten 

kalitesi çok-zayıf (Zeleny sedimentasyon değeri 

< 24.0 ml; STK-laktik asit <%95,0; GlutoPik enerji 

değeri < 825,0 cm2), su absropsiyonu düşük (STK-

su ve Miksolab su kaldırma< %52,0; STK-sakkaroz < 

%75,0; STK-sodyum karbonat <%70.0); hamur yapısal 

özellikleri çok-zayıf (Miksolab C2 değeri <0.300 

Nm ve stabilite değeri < 3.0 dak), Glu-A1, D1, B1’de 

sırasıyla 1, 7 ve 2+12 yüksek molekül ağırlıklı (YMA) 

glutenin altbirimlerini taşıyan, bisküvi ürün (en, boy, 

kalınlık, renk, sertlik) ve duyusal özellikleri (sertlik, 

ağızda dağılma, after-taste, lezzet, beğeni) sektörün 

referans ürünü ile oldukça benzer özellik gösterip 

yüksek puan alan, melezi CA8055/CADET//CA8055 

ve pedigrisi YE14892-0E-0E-0E-0E-4E-0E olan hat 

Kanatlı ismi ile 05.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir. 

Çeşidin tohumluk üretimleri devam etmektedir.

Eskişehir’e 1960’lı yıllarda bisküvi fabrikası açarak 

bisküvi konusunda kentimizi bir marka haline getiren 

ve TÜBİTAK projemize ortak olarak destek veren, 

sektörün kurucularından rahmetli Firuz Kanatlı’ya 

ithafen yeni geliştirilen buğday çeşidimize ‘KANATLI’ 

ismi verilmiştir.

KANATLI

Morfolojik özellikler: Başak tipi kılçıklı ve beyazdır. 

Dane görünümü beyaz yumuşaktır. Bitki boyu 95-115 

cm dir.

Tarımsal Özellikler: Kışlık tabiatlıdır. Başaklanma 

açısından erkenci bir çeşittir. Kurağa toleranslıdır. 

Verim düzeyi 2 yıl 4 lokasyon ortalamasına göre 

445.1 kg/da olarak gerçekleşmiştir.

Kalite özellikleri: Bin tane ağırlığı 34.2-37.0 g, 

Hektolitre ağırlığı 77.6-78.1 kg/hl, Protein oranı %14.8-

15.2, Zeleny sedimentasyon 24-28 ml, Alveograf 

enerji değeri 75-83 arasındadır. Yumuşak hamur 

yapısına sahiptir ve Bisküvilik kullanıma uygundur.

Önerildiği alanlar: Orta Anadolu ve Geçit 

bölgelerinde kıraç, yarı taban ve taban arazilere 

önerilir.
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KKTC’nin yeni yerli arpası 
REŞATBEY tescil oldu

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğü’nün destekleri Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nde 2013 yılından beri yürütülmekte 

olan arpa ıslahı çalışmaları meyvelerini vermeye 

devam ediyor. 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Tarla Bitkileri Merkez 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve KKTC Tarım 

ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı-Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen ıslah 

çalışmaları sonucunda 2021 yılında KKTC’nin ilk yerli 

arpa çeşidi Beşparmak tescil olmuştu.  2022 yılı Nisan 

ayında ise proje kapsamında geliştirilen Reşatbey 

adındaki ikinci arpa çeşidi de tescil oldu.

Reşatbey arpa çeşidi yazlık gelişme tabiatında, sağlam 

saplı ve yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi 

yüksek, eşzamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma 

zamanı erkenci olan, başak kırılıcılığı olmayan, kolay 

harmanlanabilen, geniş adaptasyon kabiliyetine 

sahip, yüksek verimli bir çeşittir. Çeşidin tane verimi 

kuru koşullarda 250-450 kg/da,  sulama imkanının 

olduğu alanlarda ise 450-750 kg/da seviyelerine 

ulaşabilmektedir. 2013-2018 yılları arasında KKTC’nin 

ova ve yamaç alanlarında yürütülen denemelerde 

Reşatbey çeşidinin eski ve ithal çeşitlere göre yaklaşık 

% 10-25 arasında daha yüksek tane verimine sahip 

olduğu görülmüştür. Reşatbey çeşidi kalitesi ile de 

öne çıkmaktadır. Çeşidin ortalama 1000 tane ağırlığı 

40.5-57.3 g,  protein oranı %11.9-15.1 , hektolitre 

ağırlığı 64.0-65.8 kg/hl ve 2.8-2.5 eleküstü değeri % 

80.7-90.4 arasında değişmektedir. Ayrıca uzun saplı 

ve bol yeşil aksama sahip bir çeşit olması nedeniyle 

de hem yeşil hem de kuru ot amaçlı yetiştirilebilme 

imkanına sahiptir.  

Hem Beşparmak hem de Reşatbey çeşitlerinin 

üretime hızlı bir şekilde entegre edilmesi için sertifikalı 

tohumluk üretimleri başlanılmıştır. Bu iki çeşidin 

KKTC’de yaygınlaşması ile arpa tarımında verim artışı 

ve tohumluk ihtiyacının yerli kaynaklardan temin 

edilmesi sağlanacaktır.

Dr. Namuk ERGÜN, İsmail SAYİM 

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA



14

TAGEM JOURNALS
BIOTECH STUDIES

TA R I M S A L  A R A Ş T I R M A L A R  V E  P O L I T I K A L A R  G E N E L  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. Eskişehir Yolu 10. Km 06800  Çankaya/ANKARA

0312 307 60 00         0312 307 61 90        tagem@tarimorman. gov. tr

@TagemAnkaraGM @TAGEM_ANKARA @TAGEM_ANKARA TAGEM


