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Türkiye, tahıllar, baklagiller ve diğer pek çok üretim hacmi yüksek ürün için önemli bir genetik çeşitlilik ve/veya orijin 
merkezidir. Anavatanı konusunda kesinlik bulunmayan börülcenin (Vigna unguiculata (L.) Walp) Afrika orijinli olduğu görüşü 
hakimdir. Börülce ülkemizde yetiştirilmeye başlandıktan sonra ülke geneline yayılmıştır. Ülkemizde, doğal seleksiyon ve 
çiftçilerin uyguladığı yapay seleksiyon baskısı ile yetiştirildiği yörelerde zaman içerisinde o yöreye özgü olan ve yine o yöreye 
ait isimlerle anılan börülce populasyonları meydana gelmiştir. Ayrıca, küresel ısınma nedeniyle, börülcenin önemi suyun 
kısıtlı olduğu alanlarda yetiştirilebilecek alternatif bir ürün olarak da artmaktadır. Araştırmada amaç, Türkiye orijinli börülce 
(Vigna unguiculata (L.) Walp) yerel çeşitlerinin kuraklığa nispi direnç göstermeleri açısından taramasını yaparak toleransı 
yüksek ve düşük olan populasyonları saptamaktır. Bu sayede aksesyonların ıslah programlarında sürdürülebilir kullanımını 
sağlanacaktır. Türkiye'de börülce çeşitlerinin çeşitliliği göz önüne alınarak, börülce populasyonları için survey, toplama, 
üretim/yenileme ve ETAE-Ulusal Gen Bankası’nda soğuk koşullarda ex-situ koruma gerçekleştirilerek materyal agro-
morfolojik olarak tanımlanarak kullanıma sunulmuştur. Ayrıca, veriler ETAE Ulusal Gen Bankası veri tabanına aktarılarak 
ülkemizin üyesi bulunduğu ECP/GR kanalı ile börülce koleksiyonumuz bilgilerinin tüm dünyanın kullanıma açılacaktır 
(http://www.genbank.at/vigna), elde edilen veriler EURISCO katalogunda yayınlanacaktır (EURISCO Catalogue 
(http://eurisco.ecpgr.org)). 

Esas olarak Ege ve Akdeniz bölgelerinden gelen toplam 253 materyal kalitatif ve kantitatif 51 morfolojik ve 
agronomik karakter bakımından 2010-2014 yılları arasında ön değerlendirilmiştir. Materyal incelenen karakterler açısından 
yüksek varyasyon göstermiştir. Kuraklık toleransı tarla denemeleri, Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme 
Desenine göre 4 tekerrürlü olarak iki yıl (2013-2014) yetiştirme sezonunda Menemen-İzmir ekolojik şartlarında kuraklık 
performansları izlenen toplam populasyonlardan nisbi olarak tolerant ve bir adet hassas olmak üzere toplam 11 adedi ile 
kurulmuştur. Verim ve verim komponentleri açısından 11 populasyon tarla denemelerinde kullanılan tescilli standart çeşitler 
(Karagöz-86, Akkız-86 ve Poyraz) ile istatistiki olarak aynı grupta yer almıştır. Sulama konularına göre börülce materyali ana 
ürün yetiştirme sezonunda Menemen-İzmir yöresinde sulama ve yağış miktarı toplamı olan bitki mevsimlik su tüketimi 162 
mm ile 475 mm arasında değişmiştir. 11 yerel çeşit 7. Çerçeve AB Eranet projesi Core Organic II programından desteklenen 
“Coordinating Organic Plant Breeding Activities for Diversity-COBRA” projesine aktarılarak ıslah amacıyla kullanılmaktadır. 

 

 


