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Proje Özeti:
Bu proje ile bölgesel olarak Konya da, 1987’den beri devam eden tritikale çalışmalarının
devam ettirilmesi ve elde edilen materyallerin incelenerek tane ve ot için uygun çeşitlerin
geliştirilmesi ve ülkesel olarak yayılması amaçlanmaktadır. İlk olarak çeşit adaptasyonu ile
başlayan tritikale çalışmalarına 2002 yılında başlanan melezleme çalışmaları ile devam
edilmiştir. 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 aktarılacaktır. Bu seçilen materyaller OVD’de, buradan seçilenler
de VD’de denenecektir. Verim ve BVD için, yıllara göre değişmekle beraber, Konya-Merkez
ve Çumra başta olmak üzere yakın çevreler kullanılacaktır. Projeye ortak diğer Enstitülerle
tohum durumuna göre F3 kademesi, BVD setleri gönderilecektir. Bu enstitülerden gelen
sonuçlara göre seçimlere karar verilecektir. Bölgemizde kışlık tritikale tane ve ot üretiminde
etkili olan biyotik ve abiyotik faktörlere dayanıklı veya toleranslı, verimli, kaliteli, değişik
amaçlara uygun, sulu ve kuru şartlar için yeni çeşitler geliştirmek projemizin ana amacını
oluşturmaktadır.
2011-2012 sezonunda yapilan calismalari sonucunda 58 adet F1 hatti, 20 adet F2, 45 adet F3
ve 66 adet F4 ve 32 adet F5 secimi yapilip tarlaya ekimi yapilmistir. 49 adet hat gozlem
bahcesinden secilerek on verim denemesi 3 tekerrurlu olarak 7x8 eksik latis duzeninde ekimi
yapilmistir. 20 adet hat ve 5 adet cesitten olusturulan tritikale verim ve bolge verim
denemeleri 4 tekerrurlu olarak tesaduf parselleri deneme desenine gore ekimi yapilmistir.
Konya-iceri Cumra, Karaman ve Konya-Gozlu lokasyonlarina TBVD ekimleri
gerceklerstirilmisitir. 68 hat ve cesitten olusturulan TMB merkez elle ekim arazisine 1s 2m
olarak ekimi yapilmistir. Bu güne kadar yapılan çalışmalar neticesinde TATLICAK 97,
MİKHAM 2002, MELEZ 2001 ve ALPERBEY tritikale çeşitleri tescil ettirilmiştir. Tritikale
ıslahı ile uğraşan diğer ülkelerle yeni hatların temini ve bu hatların melezlemelerde
kullanılmasına devam edilecektir.
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