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Determination of combining ability effects in maize (Zea mays L.)

SUMMARY

This study was carried out to determine the genetic structure of 16 F1 hybrid maize genotypes, parents showing superior
general combining ability (gca), crosses having superior specific combining ability (sca), and F1 hybrid vigor.

According to the results, differences among the genotypes were significant for all the traits studied. Specific combining
ability (s.c.a.) effects were significant for days to tasseling, plant height, first ear height and grain yield. The inbred lines as

ld z 32 and Y ld z 40 in grain yield showed the highest and positive general combining abilities. This study was determined
for all traits excluding grain moisture non-additive effects genes and superior dominant.
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ÖZET

Bu ara rma, 4x4 Çoklu Dizi (Line x Tester) analiz yöntemine göre 16 F1 meleziyle olu turulan m r popülasyonunda
genetik yap  incelemek, genel kombinasyon kabiliyeti (GKK) yüksek anaçlar ile özel kombinasyon kabiliyeti (ÖKK) yüksek
bulunan melez kombinasyonlar  saptamak ve kombinasyonlar n melez gücünü belirlemek amac yla yap lm r.

Ara rma sonuçlar na göre genotipler ve melezler aras  farkl k tüm karakterlerde önemli bulunmu tur. Kombinasyon
kabiliyeti sonuçlar na göre özel kombinasyon kabiliyeti etkileri çiçeklenme süresi, bitki boyu, ilk koçan yüksekli i ve tane
veriminde önemli bulunmu tur. Y ld z 32 ve Y ld z 40 kendilenmi  hatlar  tane verimi bak ndan yüksek ve olumlu genel
kombinasyon kabiliyeti göstermi tir. Hasat nemi d ndaki tüm özelliklerde eklemeli olmayan gen etkileri ve üstün dominantl k
saptanm r.

ANAHTAR KEL MELER: M r, çoklu dizi, genel ve özel kombinasyon kabiliyeti.

Orta Anadolu Bölgesi ekolojik ko ullar na uygun
ve verim gücü yüksek hibrit çe itlerin geli tirilmesi ve
kaynak popülasyonlar n olu turulmas  m r slah
çal malar nda önemli önceliklerdir. Bu amaca yönelik
olarak; verim üzerine etkili olan faktörlerle, bunlar n
etki derecelerinin ve birbirleri aras ndaki ili kilerin
bilinmesi, karakterlerin kal nda genetik varyans
parametrelerinin ve kombinasyon kabiliyeti etkilerinin
hesaplanmas   ve  slah programlar n bu elde edilen

sonuçlara göre planlanmas  ve yönlendirilmesi gerekir
(Dudley ve Moll 1969; Hallauer ve Miranda 1988).

Belirli say da homozigot hat aras nda yap lan
melezlerle olu turulan popülasyonlarda, genetik
varyans komponentlerinin hesaplanmas  ve
kombinasyon kabiliyeti etkilerinin belirlenmesi
amac yla çe itli metotlar geli tirilmi tir (Hayman 1954,
Griffing 1956 ve Kempthorne 1957). Kempthorne
(1957) taraf ndan önerilen ve yoklama melezinin (top
cross) de ik bir ekli olan çoklu dizi (line x tester)
analizi yabanc  döllenen bitkiler için yayg n olarak
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kullan lan yöntemlerden birisidir (Singh ve Chaudhary
1977, Patel ve ark. 1984). Singh ve Chaudhary (1977)
çoklu dizi (line x tester) yönteminin ebeveynsiz ve
ebeveynleri de içine alan bir deneme deseninde
uygulanabilece ini belirtmi lerdir.

r bitkisinde genel ve Özel Kombinasyon
Kabiliyeti, melez kombinasyonlar nda kendilenmi
hatlar n potansiyel de erini belirleyen en önemli bir
göstergedir. Özel Kombinasyon Kabiliyeti (ÖKK)
genlerin eklemeli olmayan etkilerine, Genel
Kombinasyon Kabiliyetinin (GKK) ise eklemeli gen
etkilerine dayand  belirtilmektedir (Poehlman 1979,
Falconer 1989, Nevado ve Cross 1990). M r
bitkisinde verim ve verimle ili kili kantitatif
karakterlerin pek ço unda eklemeli ve dominant
genlerin birlikte oldu u (Spaner ve ark. 1992, Sedhom
1994, Pal ve Prodhan 1994, Turgut ve Yüce 1995,
Spaner ve ark. 1996), buna kar k özellikle verim
yönünden dominant gen etkilerinin daha önemli
oldu u (Pal ve Prodhan 1994, Turgut ve Yüce 1995,
Mathur ve Bhatnagar 1995, Sfakinakis ve ark. 1996,
Konak ve ark. 1999) bildirilmektedir.

Bu çal ma Ülkesel M r Islah Projesi
kapsam nda; slah çal malar nda kullan lan
kendilenmi  m r hatlar n çoklu dizi yöntemine
uygun ekilde melezlenmesiyle olu turulan
popülasyonlardaki genetik yap  incelemek, genel ve
özel kombinasyon kabiliyetlerini belirlemek ve slah
çal malar n planlanmas  ve yönlendirilmesine
yard mc  olmak amac yla yap lm r.

MATERYAL ve YÖNTEM

Ara rmada, Ülkesel M r Islah Projesi
kapsam nda slah çal malar nda kullan lan ve
Sakarya Tar msal Ara rma Enstitüsü ile Karadeniz
Tar msal Ara rma Enstitüsü’nden temin edilen 8
kendilenmi  m r hatt  materyal olarak kullan lm r.

2005 y nda, Bahri Da da  Uluslararas  Tar msal
Ara rma Enstitüsü’nde, 4 X 4 çoklu dizi (line x tester)
analiz yöntemine göre Y ld z 32, Y ld z 40, Y 58 2A ve
DTM 303 hatlar  line; ADK 694, ADK 447, ADK 697
ve ADK 454 hatlar  tester olarak melezleme
yap lm r. Melezlemeler sonucu elde edilen 16 F1
melez kombinasyonu 2006 y nda tesadüf bloklar
deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak denemeye
al nm r.

Deneme yerinin topraklar  tuzluluk problemi
olmayan, hafif alkali (pH 7.77) karakterde, organik
maddece fakir (%0.9), fosfor, potasyum ve kireç
bak ndan zengin killi bir bünyeye sahiptir. Melez
kombinasyonlar  8 May s 2006 tarihinde s ra aras  70
cm, s ra üzeri 25 cm olan 5 m uzunlu undaki
parsellere 2 s ra halinde ekilmi tir. Ekimden önce
parsellere saf olarak 10 kg/da azot (N) ve 9.2 kg/da
fosfor (P2O5) verilmi tir. Bitkiler 30–40 cm
boyland nda ikinci çapa ile birlikte 7 kg/da saf azot
(%46 üre formunda) verilmi tir. Deneme 4 defa
sulanm  ve 15 Kas m 2006 tarihinde elle hasat
edilmi tir.

Ara rmada, verim ve baz  verim ö elerini
belirlemede s ralar n ilk ve son bitkileri d nda
rastgele seçilen 5 bitki üzerinde de erlendirmeler
yap lm r. Denemede çiçeklenme süresi, bitki boyu,
ilk koçan yüksekli i, bin tane a rl , hasat nemi ve
birim alan tane verimi özellikleri incelenmi tir. Elde
edilen verilere önce deneme desenine uygun varyans
analizi yap larak genotipler aras ndaki farkl klar n
önemli oldu u özelliklerde Singh ve Chaudhary
(1977)’e göre çoklu dizi analizi yap lm r.

BULGULAR ve TARTI MA

Varyans analizi sonuçlar

Ara rmada, incelenen özellikler için melezler
aras  farkl n önemli oldu u görülmektedir (Çizelge
1). ncelenen özellikler içinde çiçeklenme süresi, bitki
boyu, ilk koçan yüksekli i, bin tane a rl  ve tane
veriminde özel kombinasyon kabiliyeti varyans  genel
kombinasyon kabiliyeti varyans ndan, hasat nemi
özelli inde ise genel kombinasyon kabiliyeti varyans
özel kombinasyon kabiliyeti varyans ndan yüksek

km r.

Ortalama de erler ve kombinasyon kabiliyeti
etkileri

Çiçeklenme süresi

Olu turulan melez popülasyonda çiçeklenme
süresi 72 gün ile 75.7 gün aras nda de mi tir
(Çizelge 2). Y 58 2A ile ADK 697 hatlar  pozitif yönde
önemli GKK, DTM 303 ile ADK 447 hatlar  negatif
yönde önemli GKK etkisine sahip olmu tur (Çizelge
3). Özellikle, negatif GKK etkisine sahip hatlar n
girdi i melezlerde çiçeklenme süresi k sa olmu tur.
Negatif yönde etki gösteren hatlar n, çiçeklenme
süresi yönünden erkenci melezlerin elde edilmesinde
ümit var olduklar  söylenebilir. Turgut (2003), yapt
ara rmada olu turulan melez popülasyonda
çiçeklenme süresinin 68.7 gün ile 78.7 gün aras nda
de ti ini bildirmi tir. Çal mada elde edilen GKK
de erleri, baz  ara rmac lar n (Vasal ve ark. 1993,
Sürmeli 2000) yapt klar  çal man n sonuçlar  ile uyum
içindedir.

Çiçeklenme süresi bak ndan melezlerin ÖKK
de erleri -3.562 ile 0.688 aras nda de mi tir.
Melezlerin 3 tanesi negatif önemli ÖKK de erlerine
sahip olmu tur (Çizelge 2). Baz  ara rmac lar
yapt klar  ara rmalarda tepe püskül gösterme
zaman  için özel kombinasyon kabiliyeti etkilerini
önemli bulmu lard r (Vasal ve ark. 1993, Sürmeli
2000).

Kal m dereceleri çiçeklenme süresi özelli i
yönüyle incelendi inde, dar anlamda kal m
derecesinin 0.152, geni  anlamda kal m derecesinin
ise 0.637 oldu u görülmektedir (Çizelge 4). Tüsüz ve
Balabanl  (1997), geni  anlamda kal m derecelerinin
de belirlendi i ara rmada çiçeklenme süresi için bu
de eri 0.93 olarak bulmu tur.
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Çiçeklenme süresine ait genel ve özel
kombinasyon kabiliyeti varyans tahminleri, eklemeli ve
dominantl k varyans komponentleri incelendi inde,

2A  /  2D oran n 1’den küçük olmas  (0.312) bu
özellik üzerine eklemeli olmayan genlerin etkili
oldu unu göstermektedir. ( 2D / 2A)1/2 oran n 1’den
büyük olmas  da (1.784) bu özelli in kal nda üstün
dominantl n bulundu unu ifade etmektedir (Çizelge
4). Turgut (2003), melez m r popülasyonunda,
çiçeklenme süresi için ÖKK varyans n GKK
varyans ndan daha yüksek oldu unu, dominant gen
etkilerinin eklemeli gen etkilerinden daha yüksek
oldu unu bildirmi tir. Denemeden elde edilen
sonuçlar, ayn  konuda çal ma yapan baz
ara lar n (Nevado ve Cross 1990, Konak ve ark.
1999, Dede ve ark. 2001) sonuçlar  ile uyum içinde
oldu u halde di er baz  ara lar n (Kara 2001,
Alt nba 1995) sonuçlar ndan farkl  bulunmu tur.

Bitki boyu

Olu turulan melez popülasyonda bitki boyu 257.5
cm ile 337.5 cm aras nda de mi tir (Çizelge 2). Y 58
2A ile ADK 694 hatlar  pozitif yönde önemli GKK,

ld z 32, Y ld z 40, DTM 303 ile ADK 697 hatlar
negatif yönde önemli GKK etkisine sahip olmu tur
(Çizelge 3). Pozitif yönde etki gösteren hatlar n uzun
boylu melezlerin elde edilmesinde ümit var olduklar
söylenebilir. Turgut ve Duman (2004a) da bitki boyu
bak ndan bu deneme sonuçlar na benzer sonuçlar
elde etmi lerdir.

Bitki boyu bak ndan melezlerin ÖKK
de erlerinin -64.813 ile 16.188 aras nda de ti i
görülmektedir. Melezlerin 6 tanesi negatif önemli ve 1
tanesi pozitif önemli ÖKK de erlerine sahip olmu tur
(Çizelge 2). Kal m dereceleri bitki boyu özelli i
yönüyle incelendi inde, dar anlamda kal m
derecesinin 0.336, geni  anlamda kal m derecesinin
ise 0.875 oldu u görülmektedir (Çizelge 4).

Ara rma sonuçlar na göre, 2A  /  2D oran n
1’den küçük olmas  (0.157) bu özellik üzerine eklemeli
olmayan genlerin etkili oldu unu göstermektedir. ( 2D
/  2A)1/2 oran n 1’den büyük olmas  da (1.266) bu
özelli in kal nda üstün dominantl n bulundu unu
ifade etmektedir (Çizelge 4). Yap lan benzer
çal malar n baz lar nda bulgular  destekler
sonuçlar (Misevic 1990, Yüce ve Turgut 1991, Turgut
2003), baz lar nda ise farkl  sonuçlar (Dhillon ve Singh
1979, Kara 2001) elde edilmi tir.

lk koçan yüksekli i

Ara rmada genotiplerin ilk koçan yükseklikleri
100.5 cm ile 146.0 cm aras nda de mi tir (Çizelge
2). Özellikle negatif önemli GKK etkisine sahip
kendilenmi  hatlar n (Y ld z 40, DTM 303, ADK 447 ve
ADK 697) ilk koçan yüksekli inin azalt lmas nda
kullan labilecek genetik materyal olarak göze
çarpmaktad r (Çizelge 3). Öz ve Kapar (2005)
Samsun’da yapt klar  ara rmada m rda melezlerin
ilk koçan yüksekli inin 139.0 cm ile 95.0 cm aras nda
de ti ini bildirmi lerdir.

lk koçan yüksekli i bak ndan melezlerin ÖKK
de erleri -37.156 ile 15.469 aras nda de ti i
görülmektedir. Melezlerin 1 tanesi pozitif önemli, 4
tanesi negatif önemli ÖKK de erlerine sahip olmu tur
(Çizelge 2). lk koçan yüksekli inin kal m dereceleri
incelendi inde, dar anlamda kal m derecesinin 0.217
ve geni  anlamda kal m derecesinin 0.866 oldu u
görülmektedir (Çizelge 4).

Elde edilen verilere göre, 2A  /  2D oran n
birden küçük olmas  (0.167), bu özellik üzerine
eklemeli olmayan genlerin etkili oldu unu
göstermektedir. ( 2D  /  2A)1/2 oran n 1’den büyük
olmas  da (1.730), bu özelli in kal nda üstün
dominantl n bulundu unu ifade etmektedir (Çizelge
4). lk koçan yüksekli ine ili kin olarak bu çal mada
elde edilen bulgular, bu özellikte dominant gen
etkilerinin önemine i aret eden ara t rma bulgular n
destekler niteliktedir (Hebert ve Gallais 1986, Alt nba
1995, Konak ve ark. 1999, Kara 2001). Benzer
ekilde ilk koçan yüksekli inde dominant gen

etkilerinin önemine Konak ve ark. (1999) ile Kara
(2001) de i aret etmektedir. Alt nba  (1995) ise
yapt  ara rmada ilk koçan yüksekli inde eklemeli
gen etkilerinin daha önemli oldu unu tahmin etmi tir.
lk  koçan yüksekli inin büyük oranda genetik

faktörlerin etkisi alt nda oldu u ifade edilmektedir
(Hallauer ve Miranda 1988).

Bin tane a rl

Ara rmada melez genotiplerin bin tane a rl klar
248.6 g ile 399.2 g aras nda de mi tir (Çizelge 2).

ld z 40 ve ADK 454 kendilenmi  hatlar  pozitif
önemli GKK etkisine sahip olmu tur (Çizelge 3).
Turgut ve Duman (2004a ve 2004b), bu denemeden
elde edilen bin tane a rl na ait GKK etkilerine
benzer sonuçlar elde etmi lerdir. Pozitif önemli GKK
özelli i gösteren Y ld z 40 ve ADK 454 kendilenmi
hatlar  bin tane a rl klar n art lmas  aç ndan
önem arz etmektedir.

Bin tane a rl  bak ndan melezlerin ÖKK
de erleri -52.309 ile 53.968 aras nda de mi tir.
Melezler negatif ve pozitif önemsiz ÖKK de erlerine
sahip olmu tur (Çizelge 2). Bin tane a rl na ait
kal m dereceleri incelendi inde, dar anlamda kal m
derecesinin 0.096 ve geni  anlamda kal m
derecesinin 0.446 oldu u görülmektedir (Çizelge 4).

Bin tane a rl na ait kal m parametrelerinden
2A  /  2D oran n 1’den küçük olmas  (0.138), bu

özellik üzerine eklemeli olmayan genlerin etkili
oldu unu, ( 2D /  2A)1/2 oran n 1’den büyük olmas
da (1.903), bu özelli in kal nda üstün
dominantl n bulundu unu ifade etmektedir (Çizelge
4). Melez m r popülasyonunda bin tane a rl nda
tespit edilen eklemeli olmayan gen etkilerinin aksine
Yüce ve Turgut (1991), Turgut (2000 ve 2003) ve
Kara (2001) taraf ndan eklemeli gen etkileri tespit
edilmi tir.

Yap lan ara rmalarda bin tane a rl n
kal n basit bir özellik olmad  ortaya ç km r.
Baz  ara rmac lar eklemeli gen etkisinin önemli
oldu unu bildirirken baz lar n eklemeli olmayan gen



TEZEL ve ÜSTÜN / Bitkisel Ara rma Dergisi (2006) 2: 1–7

4

etkilerinin önemli oldu unu belirlemeleri bu özelli in
melezlere ba  olarak de en gen etkileri taraf ndan
yönetildi ine i aret etmektedir.

Tane nemi

Ara rmada melez genotiplerin tane nemleri
%15.1 ile %23.3 aras nda de mi tir (Çizelge 2).

ld z 32, Y ld z 40, ADK 694 ve ADK 697
kendilenmi  hatlar  pozitif önemli GKK ve Y 58 2 A,
DTM 303, ADK 447 ve ADK 454 kendilenmi  hatlar
ise negatif önemli GKK etkisine sahip olmu tur
(Çizelge 3). Negatif önemli GKK özelli i gösteren Y
58 2 A, DTM 303, ADK 447 ve ADK 454 kendilenmi
hatlar  tane neminin azalt lmas  aç ndan önem arz
etmektedir. Tane nemi bak ndan melezlerin ÖKK
de erleri -4.513 ile 1.104 aras nda de mi tir.
Melezlerin 2 tanesi negatif önemli ÖKK de erlerine
sahip olmu tur (Çizelge 2).

Tane nemine ait kal m dereceleri incelendi inde,
dar anlamda kal m derecesinin 0.597 ve geni
anlamda kal m derecesinin 0.820 oldu u
görülmektedir (Çizelge 4). Tane nemine ait çe itli
parametrelere göre; 2A /  2D oran n birden büyük
olmas  (1.344), bu özellik üzerine eklemeli genlerin
etkili oldu unu, ( 2D  /  2A)1/2 oran n birden küçük
olmas  da (0.610), bu özelli in kal nda eksik
dominantl n bulundu unu ifade etmektedir (Çizelge
4).

Tane verimi

Ara rmada melez genotiplerin tane verimleri 616
kg/da ile 1200 kg/da aras nda de mi tir. En yüksek
tane verimi “3 x 6” (1200 kg/da), “2 x 8” (1127 kg/da),
“1 x 5” (1121 kg/da) ve “2 x 7” (1035 kg/da)

genotiplerinden elde edilmi tir (Çizelge 2). Turgut
(2003)’un yapt  ara rmadan elde edilen sonuçlara
göre melezlerde tane veriminin 882.2–1521.2 kg/da
aras nda oldu u bildirilmi tir.

ld z 32 ve Y ld z 40 kendilenmi  hatlar  pozitif
önemli GKK, DTM 303 kendilenmi  hatt  ise negatif
önemli GKK etkisine sahip olmu tur (Çizelge 3).
Pozitif önemli GKK özelli i gösteren Y ld z 32 ve

ld z 40 kendilenmi  hatlar  tane veriminin art lmas
aç ndan önem arz etmektedir. Tane verimi
bak ndan melezlerin ÖKK de erleri -387.052 ile
204.009 aras nda de mi tir. Melezlerin 3 tanesi
negatif önemli, 2 tanesi pozitif önemli ÖKK
de erlerine sahip olmu tur (Çizelge 2). M rda
yap lan birçok çal mada anaçlar n GKK etkileri ve
melezlerin ÖKK etkileri hesaplanm r (Dehghanpour
ve ark. 1996, San-Vicente ve ark. 1998, Chaudhary
ve ark. 2000, Araujo ve Miranda 2001, Kalla ve ark.
2001).

Tane verimine ait kal m dereceleri
incelendi inde, dar anlamda kal m derecesinin 0.082
ve geni  anlamda kal m derecesinin 0.768 oldu u
görülmektedir (Çizelge 4). 2A/  2D oran n birden
küçük olmas  (0.060), bu özellik üzerine eklemeli
olmayan genlerin etkili oldu unu, ( 2D  /  2A)1/2

oran n birden büyük olmas  da (2.894), bu özelli in
kal nda üstün dominantl n bulundu unu ifade
etmektedir (Çizelge 4). Denemeden elde edilen
sonuçlar, benzer konuda çal an Dhillon ve Singh
(1979), Yüce ve Turgut (1991), Dehghanpour ve ark.
(1996), Singh ve ark. (1998), Konak ve ark. (1999),
Turgut (2000), Kalla ve ark. (2001), Kara (2001),
Muhammad ve Muhammad (2002), Turgut (2003) ve
Turgut ve Duman (2004b) taraf ndan da tespit
edilmi tir.

Çizelge 1. M r melezlerinde incelenen özellikler için çoklu dizi analizi ile hesaplanan kareler ortalamalar
(varyanslar) ve serbestlik dereceleri

Varyasyon kaynaklar SD Çiçeklenme
süresi

Bitki
boyu

lk koçan
yüksekli i

Bin tane
rl Tane nemi Tane verimi

Tekerrür   2 3.521 855.563** 199.516* 920.095      0.116 23783.856

Melez (Crosses) 15   5.454** 1761.888**  616.572** 5532.574* 19.736**   69217.937**

Ana (Line)   3       12.632* 6310.813** 1518.422**    6736.696 47.861**   159681.054

Baba (Tester)   3 5.854    958.063     770.172 9951.965* 43.532** 41060.811

Ana x Baba (line x tester)   9  2.928* 513.521** 264.755**    3658.070 2.430*     48449.273**

Hata 30 1.254 96.963 45.382    2243.252 1.088 12223.321
2GKK       43.346   0.088 12.216   65.087 0.601     721.134
2ÖKK     138.853   0.558 73.124 471.606 0.447 12075.317

* P < 0.05  ** P < 0.01
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Çizelge 2. M rda incelenen baz  özellikler bak ndan melezlerin ortalama de erleri, istatistikî farkl  gruplar ve
Özel Kombinasyon Kabiliyeti (Ö.K.K.) etkileri.

Melezler
Çiçeklenme süresi (gün) Bitki boyu (cm) lk koçan yüksekli i  (cm)

Ort. ÖKK Ort. ÖKK Ort. ÖKK

1 x 5 73.0 c-e -0.979 281.0 c-e -6.688 124.5 d-e -3.156

1 x 6 73.0 c-e -0.063 278.0 d-e -1.188 107.0 g-h -6.656

1 x 7 75.3 a  0.604 278.0 d-e 11.438 128.0 c-d   15.469**

1 x 8 74.7 a-c 0.438 270.0 d-f -3.563 120.5 d-f -5.656

2 x 5 75.3 a -0.896 283.0 c-d -12.563* 131.5 b-d -7.781

2 x 6 75.7 a -0.646 257.5 f -3.063 100.5 h -0.281

2 x 7 73.3 b-e 0.688 267.5 d-f -1.438 112.5 f-g -4.656

2 x 8 72.7 d-e 0.688 268.5 d-f -1.438 106.0 g-h -4.656

3 x 5 75.3 a 0.354 296.5 d-f   7.688 124.5 d-e 1.344

3x 6 75.3 a 0.604 304.0 b   16.188** 140.0 a-b 6.844

3 x 7 75.0 a-b -0.729 337.5 a -12.188* 137.5 a-c -5.031

3 x 8 75.7 a -0.229 337.5 a      -11.688 146.0 a -3.156

4 x 5 74.3 a-d -0.979 297.0 b-c  -32.813** 131.0 b-d -13.656**

4 x 6 72.0 e    -3.312** 269.5 b-c -64.813** 116.0 e-g -37.156**

4 x 7 72.0 e    -3.062** 265.0 e-f -42.188** 107.5 g-h -29.031**

4 x 8 73.0 c-e    -3.562** 266.5 e-f -46.188** 100.5 h -27.156**
* P < 0.05  ** P < 0.01

Çizelge 2. (Devam )

Melezler
Bin tane a rl  (g) Tane nemi (%) Tane verimi (kg/da)

Ort. ÖKK Ort. ÖKK Ort. ÖKK

1 x 5 282.4 c-e 0.693 22.6 a -0.513 1121 a-b 74.472

1 x 6 305.2 b-e 5.611 18.9 c-e -0.754 966 b-e 10.211

1 x 7 258.5 d-e   - 28.232 21.8 a-b   0.296 892 c-e -39.454

1 x 8 366.9 a-b     21.927 19.8 c-d   0.971 995 b-d -45.229

2 x 5 379.5 a-b    -39.712 16.7 f-g   1.104 885 c-e -7.111

2 x 6 329.1 a-d     53.968 20.5 b-c   0.163 910 c-e 176.268**

2 x 7 287.6 c-e      -3.261 23.3 a -0.054 1035 a-c -17.889

2 x 8 399.2 a      -3.261 18.9 c-e -0.054 1127 a-b -17.889

3 x 5 301.6 b-c      36.190 17.3 a-f   0.187 821 d-e -46.379

3x 6 348.2 a-c    -16.056 15.3 g   0.846 1200 a -90.238

3 x 7 302.7 b-e -4.280 17.1 f -0.838 821 d-e -67.391

3 x 8 337.1 a-d    -15.854 19.9 c -0.196 956 b-e 204.009**

4 x 5 277.0 c-e    -23.860 18.1 d-f   -1.613* 782 e-f -220.511**

4 x 6 342.3 a-c    -52.309 15.1 g    -4.513** 789 e-f -387.052**

4 x 7 248.6 e 9.084 15.2 g -0.238 616 f -74.794

4 x 8 315.0 b-e    -21.767 17.9 e-f -0.396 813 d-e -207.042**
* P < 0.05  ** P < 0.01
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Çizelge 3. Anaçlar n incelenen özelliklere ili kin Genel Kombinasyon Kabiliyeti de erleri

Özellik Çiçeklenme
süresi Bitki boyu lk koçan

yüksekli i
Bin tane

rl Tane nemi Tane verimi
Anaç

No Hat

1 YILDIZ 32       -0.104       -8.063** -0.844 -14.302 2.146** 72.823*

2 YILDIZ 40        0.146 -15.688**    -8.219**  31.292* 1.196** 68.618*

3 Y 58 2A    1.229**      34.063**   16.156**    4.849  -1.254**        29.044

4 DTM 303  -1.271** -10.313**   -7.094** -21.839  -2.088**     -170.485**

 Tester

5 ADK 694       -0.021 10.938**    7.656** -21.541 2.313** 53.161

6 ADK 447  -0.938** 2.438  -6.344**   -3.638  -1.113**       -38.122

7 ADK 697  0.729* -10.1**88  -7.469** -16.511 0.738*       -61.708

8 ADK 454        0.229 -3.188    6.156**  41.691**  -1.938** 46.669
* P < 0.05  ** P < 0.01

Çizelge 4. ncelenen özelliklere ait baz  kal m parametreleri

Özellik 2A/ 2D 2D / 2A)1/2 H h2 Belirlenen gen
etkisi Dominantl k durumu

Çiçeklenme süresi 0.312 1.784 0.637 0.152 Eklemeli olmayan Üstün Dominant

Bitki boyu 0.157 1.266 0.875 0.336 Eklemeli olmayan Üstün Dominant

lk koçan yüksekli i 0.167 1.730 0.866 0.217 Eklemeli olmayan Üstün Dominant

Bin tane a rl 0.138 1.903 0.446 0.096 Eklemeli olmayan Üstün Dominant

Tane nemi 1.344 0.610 0.820 0.597 Eklemeli Eksik dominant

Tane verimi 0.060 2.894 0.768 0.082 Eklemeli olmayan Üstün Dominant
H: Geni  anlamda kal m derecesi    2D: Dominantl k Varyans
h2: Dar anlamda kal m derecesi      2A: Eklemeli Varyans

SONUÇ

Ara rma sonuçlar na göre, çe it geli tirmede
kaynak materyal olarak Y ld z 32, Y ld z 40, Y 58 2A
ve ADK 454 kendilenmi  hatlar , incelenen birçok
özellik yönüyle pozitif GKK gösteren ADK 454
kendilenmi  hatt  iyi bir baba olarak, Y ld z 32, Y ld z
40 ve Y 58 2A kendilenmi  hatlar  ise iyi birer ana
olarak slah programlar nda kullan labilir.
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