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Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolijisi: Ülkemiz açısından stratejik bir öneme sahip pamuk bitkisinin, 
verim, erkencilik ve lif kalite özellikleri başta olmak üzere üretim tekniği yönünden önemli olan özelliklerini bir 
genotipte toplayabilmek amaçlanmaktadır. Çift melez yöntemi ile GAP bölgesine uygun verimli ve lif kalite 
özellikleri üstün erkenci pamuk çeşitlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

 

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: 2016 yılında 36 adet F6 hatları arasında; Bitki Boyu bakımından; 76,16 cm ile 
111,10 cm arasında değişmiş olup, en uzun bitki 27 nolu genotip, en düşük bitki boyu uzunluğu ise 22a nolu 
genotip olduğu saptanmıştır. İlk Meyve Dalına Kadar ki Boğum Sayısı bakımından; en yüksek 22a (8,51 
adet/bitki) nolu genotip, en düşük 21c (3,84 adet/bitki)) nolu genotipden elde edilmiştir. Odun Dalı Sayısı 
bakımından; 16b (0,21 adet/bitki) nolu genotip en düşük, 16 (4,21 adet/bitki) nolu genotip ise en yüksek değer 
aldığı gözlemlenmiştir. Meyve Dalı Sayısı Bakımından; en yüksek 16 (10,38 adet/bitki) nolu genotipten, en 
düşük 27 (9,91 adet/bitki) nolu genotipten elde edilmiştir. Ortalama koza sayısı 11,38 olmasına karşın, en 
yüksek koza sayısı 19,99 adet ile 12 nolu genotip iken en düşük koza sayısı 6,33 adet ile 4 nolu genotipten 
elde edilmiştir. Çiçeklenme gün sayısı ortalamaları 67,47 ile 68,17 arasında değişmiştir. Tek koza ağırlığı 
bakımından 27 nolu genotip 5,89 g ile en yüksek değeri, 11 nolu genotip ise 3,71 g ile en düşük değeri almıştır. 
Kontrol çeşitlerin Çırçır Randımanlarının ortalaması % 41,16 olarak tespit edilmiştir. Genotipler arasında ise 
yüzdesi en yüksek 31a nolu genotip, en düşük yüzdeye sahip 26a nolu genotip olduğu saptanmıştır. Verim 
224,10 kg/da ile 412,79 kg/da arasında değişmiş olup, en yüksek değeri standartlar arasında BA 119 çeşidi 
(378,93 kg/da), genotipler arasında ise 26a (412,79 kg/da) nolu genotipimiz yer almıştır. Lif analiz sonuçları 
da dikkate alınarak hatlar arasında seçim yapılıp 2017 yılında tesadüf blokları deneme desenine göre verim 
denemesi kurulacaktır. 

 



1.2. Dönem Bulguları: 2017 yılında alınan kararlar doğrultusunda denemeyi 2 ayrı set’e böldük ve her iki 
deneme de tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı verim denemesi olarak kurulup, 
yürütülmüştür.  
1. Deneme (Verim Özellikleri Denemesi) 
Verim değerleri bakımından öne çıkan 12 adet genotip (26a, 18f, 11, 25, 18g, 3b, 29, 15a, 18a, 18e, 39c, 
31a) ve 3 adet standartla (STV 468, Teks, BA 119)  
2. Deneme (Lif Kalite Özellikleri Denemesi) 
Lif Kalite parametreleri yönünden öne çıkan 8 adet genotip (44a, 18b, 22, 25b, 22e, 9, 21c, 51b) ve 3 adet 
standartla (STV 468 , Teks ve Gloria) Tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuştur. 
1. Deneme Verim Özellikleri Deneme Bulguları; 12 hat ve 3 standarttan oluşan denememizin koza sayısı 
bakımından P<0.05’e göre önemsiz olduğu tespit edilmiştir. Kütlü verimi (kg/da) yönünden yapılan inceleme 
neticesinde P<0.01’e göre önemli olup, hatlarımız arasında en yüksek kütlü verime 563,78 kg/da ile 18G 
numaralı hattımız ön plana çıkmıştır. Denemenin genel ortalaması ise 488,85 kg/da’dır. Lif verimi (kg/da) 
incelediğinde ise P<0.01’e göre önemli olup, denemenin genel ortalaması 201,65 kg/da’dır. Standartlardan en 
yüksek lif verimine sahip 239,37 kg/da ile teks çeşidi, hatlarımızdan ise iki hattımız 18G (212,16 kg/da) ile18F 
(209,78 kg/da) en yüksek standartla aynı grupta (a) yer almıştır. Çırçır randımanı bakımından hatlar arasındaki 
fark P≤0.01 düzeyinde istatistiki açıdan önemli olup, hatlar arsında en yüksek 15A numaralı hattımız %44,01 ile 
standart çeşitlerimizle aynı grupta (a) yer almıştır. Denemenin İlk el oranı, Lif inceliği ve Lif uzunluğu 
bakımından gözlemlenen özellikler P≤0.01 düzeyinde istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. İlk el oranı %76,88 
ile 18G hattımız a grubunda yer almıştır. İncelik yönünden Teks, STV468, BA119 çeşitleri ile 11, 39C numaralı 
hatlarımız kaba sınıfında yer almıştır. Lif uzunluğu bakımından ise Teks çeşidi ile 31A ve 15A hattımız aynı 
grupta yer almıştır. Lif kopma dayanıklılığı bakımından genotipler arasında fark bulunmamıştır. 
2. Deneme Lif Kalite Özellikleri Deneme Bulguları; 8 hat ve 3 standartla yürütülen denemede Lif uzunluğu 
bakımından geotipler arasındaki fark P<0.05’e göre önemli olduğu tespit edilmiştir. Denemenin genel 
ortalaması 29,6 mm olmasına karşın 22 numaralı genotip 31,19 mm ile a grubunda yer almıştır. Ayrıca 21C ve 
Gloria genotipleride aynı grupta olduğu görülmektedir. Lif inceliği yönünden geotipler arasındaki fark P<0.05’e 
göre önemli olup en ince lifli hattımız 4,55 ile 22 numaralı hattımızın olduğu standartlarla aynı grupta yer aldığı 
tespit edilmiştir. Lif kopma dayanıklılığı bakımından genotipler arasındaki fark önemsiz çıkmıştır. İplik 
olabilirlik indeksi yönünden ise geotipler arasındaki fark P<0.01’e göre önemli olup, Gloria ve Teks 
standartlarımız ve 22 numaralı hattmız aynı grupta olduğu tespit edilmiştir. Bu kalite parametrelerinin yanı sıra 
kütlü verim, lif verimi ve çırçır randımanı özellikleri incelenmiş ve her üç özellikte de geotipler arasındaki fark 
P<0.01’e göre önemli olduğu tespit ediliştir. Kütlü verimde en yüksek 545,69 kg/da ile 51B numaralı hattımız, 
lif verimi bakımından 217,52kg/da ile 21C numaralı hattımız, çırçır randımanı bakımından ise %44,59 ile 21C 
numaralı hattımız ön plana çıkmıştır. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Çalışmadan elde edilen veriler kullanılarak yayın yapılması 
düşünülmektedir. 

 

3. Darboğazlar: Projenin yürütülmesini ve başarılı olmasını engelleyecek herhangi bir darboğaz 
bulunmamaktadır. 

 

4. Projede Önerilen Değişiklikler * :   

*Projedeki değişiklikler ATK’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 



4.1. Materyal ve Yöntem: Varsa materyal ve yöntemde tavsiye edilen değişiklikler yazılmalıdır. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen değişiklikler yazılmalıdır. 

 

4.3. Personel:  

 

4.4. Bütçe: Varsa bütçe ile ilgili değişiklikler yazılmalıdır.

 


