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Çalışmada, TUBİTAK-110 O 257 numaralı proje kapsamında Göller yöresinde yer alan 

Isparta, Burdur, Afyonkarahisar ve Konya illerine bağlı 22 ilçede toplam 60 farklı duraktan 

klon olarak toplanan yonca (Medicago sativa L.) genotipleri ile SDÜBAP-3190-D1-10 numaralı 

proje kapsamında Batı Akdeniz Sahil kuşağında yer alan 13 ilçede toplam 26 farklı duraktan 

klon olarak toplanan yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinde, fenolojik, morfolojik, verim 

ve kalite bakımından üstün özellik gösteren ayrıca moleküler karakterizasyon bakımından da 

farklılık arz eden 10'ar adet genotip sentetik varyete ıslahında kullanılmak üzere 

seçilmişlerdir.Proje kapsamında her iki lokasyondan seçilen 10’ar genotip kendi koşullarında 

2013 yılında çoklu melez (polycross) parselleri 10x10 latis deneme deseninde 4 tekrarlamalı 

olarak klon halinde tesis edilmişlerdir. Çoklu melez parsellerinden 2014 yılı temmuz ayında 

tohum hasadı yapılarak, her bir genotipin tohumları ayrı ayrı hasat edilmiştir. Proje 

kapsamında, Antalya lokasyonunda Kasım-2014 ve Isparta lokasyonunda ise Mart-2015 

tarihlerinde 10'ar adet genotipin tohumları döl kontrolü (progeni testi)  amacıyla 4 

tekrarlamalı olarak tesadüf blokları deneme desenine göre ekimleri gerçekleştirilecektir. Döl 

kontrolü parsellerinde 3 yıl boyunca; çiçeklenme tarihi, ana sap uzunluğu, yatma durumu, 

seyrekleşme oranı, yeşil ot ve kuru ot verimi, kuru madde, ham yağ ve ham protein oranı, 

ADF, NDF, ADL oranları, sindirilebilir kuru madde oranı, kuru madde tüketimi ve nispi yem 

değerleri belirlenecektir. Kantitatif olarak ölçülen değerlerde ise yonca genotiplerinin Genel 

Kombinasyon Kabiliyetleri belirlenecektir.Çalışmanın sonunda; genel kombinasyon kabiliyeti 

yüksek olan en az 7 genotip sentetik-0 elde etmek amacıyla klonal olarak çoğaltılacaklardır. 

Böylece, ülkemiz doğal kaynaklarından toplanan yonca genotiplerinde sentetik varyete ıslahı 

yöntemini kullanarak  yarı dormant ve nondormant özelliğe sahip 2 adet yerli yonca çeşidi 

geliştirme imkanları ortaya konmuş olacaktır.  Ayrıca, çalışmada dormant, yarı dormant ve 

nondormant özelliğe sahip 70 adet yonca genotipinin verim ve kalite özellikleri incelenerek, 

yeni bir yonca ıslahı programına kaynak populasyon oluşturulacaktır.   

 



 


