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Ekonomik önemi olan bitkilerde genetik ve sitogenetik esaslardan

yararlanılarak cins, tür ve çeşitlerin genetik yapısının yetiştirici ve tüketicilerin

istekleri doğrultusunda planlı bir şekilde değiştirilmesine ve geliştirilmesi,

Bitkilerin genetik yapılarındaki ve doğal yayılışlarındaki varyasyonlardan

yararlanılarak kalıtım yoluyla istenilen özelliklere sahip yeni bitkiler elde

edilmesi,

*Islah Programlarının temel prensibi, fenotipi esas alan seleksiyondur.

*Seleksiyon, elverişli allelleri taşıyan bitkilerin seçilmesini sağlar.

*Seçilen bitkiler orijinal popülasyondan farklı bir gen frekansına sahiptir.

BİTKİ ISLAHI NEDİR?



Islah Metodları;

*İntrodüksiyon
*Melezleme
-basit melezleme
-çoklu melezleme
-geriye melezleme

*Seleksiyon
-toptan seleksiyon
-saf hat seleksiyonu

*Sentetik varyete meydana getirilmesi

Kend. Tozl. Bitk.
Yab. Tozl. Bitkiler
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Bitki doku kültürü; aseptik şartlarda, yapay bir
besin ortamında bütün bir bitki, hücre, doku
veya organ gibi bitki kısımlarından yeni doku
bitki veya bitkisel ürünlerin üretilmesidir.

Bitki Islahı na yardımcı olabilecek argümanlar

Biyoteknoloji; Ürün oluşumu için biyolojik

sistemlerin kullanıldığı teknolojik

uygulamalar.

Fizyolojik Parametreler: fizyoloji; organeller,

hücre ve dokular ile organ ve

organizmaların canlılığını sağlayan

işlevlerini, ilişkilerini ve cansız çevre ile

etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır.



Şart Nedir
?



Çeşitli cihazlar



Uzaktan Algılama Yöntemleri

Coğrafyanın;

*halihazır durumunun belirlenmesinde,

*haritalanmasında,

*planlanmasında,

*takiplerinin yapılmasında,

*meydana gelen tahriplerin belirlenmesinde,

*doğal kaynakların yönetiminde,

&

BİTKİ ÖRTÜSÜ İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİN
ARAŞTIRILMASINDA GİTTİKÇE ÖNEM
KAZANMAKTADIR.

Yeryüzünden belli uzaklıkta,

atmosferde veya uzaydaki

platformlara yerleştirilmiş ölçüm

aletleri aracılığıyla, yeryüzü ve

nesneleri hakkında bilgi alma ve

bunları analiz etme tekniği, ya da

nesnelerle fiziksel temasta

bulunmadan herhangi bir uzaklıktan

yapılan ölçümlerle nesneler

hakkında bilgi edinme.



10

Uzaktan Algılama Yöntemleri



Uzaktan Algılama Yöntemleri ile 

Bitki Örtüsü Analizi

*absorbsiyon
*geçirilme
*yansıma

YANSIYAN RADYASYON
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Her cismin yansıtma özellikleri bakımından farklılık gösterir ve bu

davranış SPEKTRAL YANSIMA EĞRİLERİNİ oluşturur.
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0.45-0.65 µm
0.54 µm pik
Absobsiyon çok yüksektir.
«Pigment Soğurma Bölgesi» *0.7-1.3 µm

*Yüksek oranda yansıtılırlar (%30-70)
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NIR  bölgesinde (0.7-1.3 µm)     &     VW (0.4-0.7 µm)
Yansıma       %45-50
Geçirgenlik  %45-50
Absorsiyon < %5
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Elektromanyetik Spektrumda ki farklı dalga boylu yansıma
değerlerine matematiksel işlemler uygulanarak bitki
örtüsünün yoğunluğunu tek bir değerle göstermek olarak
tanımlanabilir.

-Bitki Örtüsünün Genel Sağlığı
-Toplam Biyo-Kütle
-Klorofil içeriği
-Bitki Gelişimini izleme
-Arazi Yüzeyini kaplayan Vejetasyon Oranını
-Hastalık ve Zararlıların Meydana Getirdiği Yıkımları
- …
- …
- …

belirlemede kullanılabilir.
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Vejetasyon İndeksi

VI=NIR/R

*Vejetasyon Indeksi (VI)
*Normalize Edilmis Fark Bitki Örtüsü İndeksi
Standardize edilen vejetasyon farklılık indeksi

*Bitki Ayrım İndeksi (DVI)
*Yaprak alan Indeksi (LAI)

(NDVI)
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NDVI (Normalize Edilmis Fark Bitki Örtüsü İndeksi)

(Standardize edilen vejetasyon farklılık indeksi) 

NDVI=(NIR-R) / (NIR+R)

-VI’ den farkı TOPOĞRAFİK ve ATMOSFERİK etki kaldırılmıştır.

-1               0                   1  

-0.15 0.35 0.88
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80-120 cm 
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• 9 kuru fasulye genotipi

• 2 yıl

• Verim X NDVI
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• 12 kuru fasulye genotipi

• Verim X NDVI
R2=0.16*
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y = 0,036x + 0,515
R² = 0.93**
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Mısırda Kısıtlı Su Uygulamaları NDVI Değerleri 
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• 10 Arpa & 10 Buğday genotipi

• Kuru ağırlık X NDVI
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• 13 Ekmeklik Buğday genotipi

• VerimX NDVI
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Figure 1. NDVI readings taken with the GreenSeeker® at

GS32 (second node) and the relationship with total N

(applied + soil mineral N) applied up to GS30 – cv Phoenix,

Dorie, 2008.
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