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Ülkemiz hububat üretiminde yeri giderek artan tritikalenin yeni çeşit geliştirme ve farklı 

çevresel faktörlere uyumluluğunun araştırılması hususu önemlidir. Bu proje ile bölgesel olarak 

Enstitü bünyesinde 1987’den beri devam eden tritikale ıslah çalışmalarının devam ettirilmesi 

ve elde edilen materyallerden yüksek verimli ve marjinal koşullara uygun çeşitlerin 

geliştirilmesi ve ülke çapında yayılması amaçlanmaktadır.           Tritikale ıslah çalışmalarıyla 

kapsamında yapılacak faaliyetlerin, materyallerin araştırıcılar tarafından daha etkin kullanımı 

sağlanacaktır. Ayrıca elde edilen materyaller  farklı lokasyonlarda denenerek, çevre şartlarına 

uyumları test edilecektir. İlk olarak çeşit adaptasyonu ile başlayan tritikale çalışmalarına 2002 

yılında melezleme çalışmaları ilave edilerek çalışma alanı genişletilmiş ve halen çalışmalar 

melezleme ile devam etmektedir. 

          Açılan kademelerde (F2-F5) çok sayıda materyal, tek başak ve başak sırası çeşitli gözlem 

ve ölçümler sonunda değerlendirmeye tabi tutularak, seçilenler bir üst kademeye veya gözlem 

bahçelerine aktarılmaktadır. Seçilen materyal ön verim denemelerinde, buradan seçilenler de 

verim ve bölge verim denemelerinde denenmektedir. 2010 yılından itibaren Melez bahçesi, 

TF1 ve tohum miktarına göre diğer açılan F kademeleri Konya merkezde sulu ve kuru 

şartlarda, Çumra lokasyonunda ise kuru şartlarda denemeye tabi tutulmaktadır. Merkez sulu 

elle ekim arazisi, tohum miktarı yeterli ise F2 den itibaren tüm deneme setleri ise Merkez, İçeri 

Çumra lokasyonların da kuru şartlarda denemeye tabi tutulmaktadır.  

Bu güne kadar yapılan çalışmalar neticesinde, TATLICAK 97, MELEZ 2001, 

MİKHAM-2002 ve ALPERBEY çeşitleri tescil ettirilerek, bölge ve Ülke çiftçisinin hizmetine 

sunulmuştur. Bu çeşitler bölgemizde ve Ülkenin değişik yerlerinde geniş alanlarda ekim alanı 

bulmuş olup üretimleri devam etmektedir. TATLICAK-97 ve MIKHAM-2002 tritikale 

çeşitlerinin tohumluk üretim hakları tohum üretici kuruluşlara devredilmiştir. 

2015 yılında ÖZER ve İVRİZ isimli 2 adet tritikale aday hattı tescile sunulmuştur. 2018-

2023 yeni dönem tritikale çalışmalarına tritikale hat ve çeşit geliştirmenin yanında yerli 

tritikale hat ve çeşit geliştirme olarak devam edilmesi planlanmıştır. 
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