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Araştırma Sonuçları
“MARMARA BÖLGESİNDEKİ ANADOLU ADAÇAYI (Salvia
fruticosa Mill.) POPÜLASYONLARININ MORFOLOJİK VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ, KÜLTÜRE ALINMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI ” isimli proje sonuçlandı
Ünal Karik tarafından yürütülen bu çalışmada Marmara Bölgesi florasında bulunan Anadolu adaçayı (Salvia fruticosa
Mill.) popülasyonlarının morfolojik, agronomik ve kalite özelliklerini belirlemek amaçlanmıştır. Floradan toplam 20 adet
popülasyon toplanmış, daha sonra bu popülasyonların içinden uçucu yağ oranı %2,5’ten yüksek olan 10 tanesi ile 3 yıl
süreli verim ve kalite denemesi yürütülmüştür. Araştırmada
popülasyonların bitki boyu (cm), dal sayısı (adet), gövde kalınlığı (cm), yaprak boyu (cm), yaprak eni (cm), yeşil herba verimi (kg/da), kuru herba verimi (kg/da), yeşil yaprak verimi (kg/
da), kuru yaprak verimi (kg/da), uçucu yağ oranı (%), uçucu
yağ verimi (l/da), uçucu yağ bileşenleri (%) antioksidan aktivite, toplam fenolik madde ve flavonoid miktarı saptanmıştır.
Çalışmada ilk yıl kuru yaprak ve uçucu yağ verimi sırası ile
439,86–691,62 kg/da ve 15,36–29,68 l/da arasında, ikinci yıl
507,74–986,70 kg/da ve 16–33,63 l/da arasında, üçüncü yıl
167,6–330,9 kg/da ve 5,08–12,18 l/da arasında gerçekleşmiştir. Uçucu yağ oranları yıllar ve popülasyonlar arasında önemli
bir değişim göstermemiş, uçucu yağın ana bileşenleri doğadan toplanan ve kültüre alınan bitkilerde 1,8–cineole ve
camphor olarak belirlenmiştir. Floradan toplanan bitkiler ile
denemeye alınan bitkiler arasında antioksidan aktivite, toplam fenolik madde ve flavonoid miktarları açısından önemli
bir fark oluşmamıştır.

GEOFİT ARAŞTIRMA
MERKEZİ HABERLERİ
Merkezde ziyaret edilebilecek geofit
türleri ve çiçeklenme tarihleri web
sayfamızda yayınlanmıştır.
http://arastirma.tarim.gov.tr/
yalovabahce/Belgeler/Dokumanlar/
geofit_t%C3%
BCrleri_ve_ciceklenme_tarihleri.pdf

Sarı kivi çeşidimiz
İLKALTIN

Ülkemizin ilk yerli kivi çeşidi "İlkaltın" ismiyle tescil edildi. İlkaltın
2018 yılında tescil edilerek, ilk yerli kivi çeşidimiz olmuştur .
Çekirdek yatağı rengi koyu sarı olup, orta kısmında hafif turuncu
renk bulunmaktadır. Erkenci bir çeşit olması ve meyve kabuğunun
az tüylü olması da önemli özelliklerindendir. Meyveleri orta iri
(ortalama 87 g), meyve şekli dikdörtgenimsidir .
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BİLİMSEL TOPLANTI, ÇALIŞTAY, KONGRE
VE SEMPOZYUMLAR
Yurtiçinde ve yurtdışında değişik tarihlerde düzenlenen pek çok bilimsel toplantı, panel ve
konferansa Kuruluşumuz teknik elemanları katılarak görüş ve önerilerde bulunmuşlardır
Tarih

Yer

Konu

02–07.07.2018

İspanya

Erasmus mesleki eğitim kapsamında toplantı

Katılım sağlayan Enstitü
personeli
2

15–17.07.2018

Ankara

Tescil toplantısı

1

16–17.07.2018

Bilecik

Ceviz çalıştayı

1

01–03.08.2018

Ankara

Fındık doku kültürü toplantısı

1

12–16.08.2018

İstanbul

XXX. International horticultural congress (IHC2018)

9

22–26.08.2018

Çin Halk Cumhuriyeti

Egzotik mantar üretiminde şişe kültürü ve mantar
üretimi mükemmelliyet merkezi inceleme gezisi

2

Tarih

Yapıldığı Yer

Konusu

Kursiyer sayısı

31.07–03.08.2018

Enstitü

Gül Yetiştiriciliği

8

ZİYARETLER
Tarih

Ziyaretçiler

Ziyaretçi sayısı

17.08.2018

Uluslararası Bahçe Bitkileri Kongresi katılımcıları

50

Tekniker İsa Şanlı Bakanlığımızın bir başka kuruluşuna tayin olmuştur.
Halil İbrahim Tuzlacı, Mehmet Akif Gültekin ve Fulya Başaran Enstitümüze tayin olmuşlardır.
Aramızdan ayrılan arkadaşımıza başarılar diler, yeni katılanlara hoş geldiniz deriz.
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Enstitü Müdürümüz Dr. Yılmaz Boz Kore Cumhuriyeti televizyonuna iki ülke arasında yürütülen ortak projeler hakkında detaylı bilgiler verdi. Kültür mantarı ve bağcılık konusunda
Kore ve Türkiye arasında yürütülen ortak projelerin başarı ile devam ettiği anlatıldı

Türkiye’nin İlk Yerli Kivi Çeşidi "İLKALTIN" Tescil Edildi
Ülkemizin ilk yerli kivi çeşidi "İlkaltın" ismiyle tescil edildi. Enstitümüzde kivi ıslah çalışmalarına
2008 yılında başlanmış olup, 2011 yılında projelendirilerek devam edilmiştir. Bu ıslah çalışmalarında selekte edilen çeşit adaylarından birisi tescile sunularak 2016 ve 2017 yıllarında tescil denemeleri yürütülmüştür. Yapılan gözlem ve incelemeler sonucunda 2018 yılında tescil edilerek ilk
yerli kivi çeşidimiz olmuştur. İlkaltın kivi çeşidinin en önemli özelliği, sarı meyve etine sahip olmasıdır. Çekirdek yatağı rengi koyu sarı olup, orta kısmında hafif turuncu renk bulunmaktadır. Erkenci bir çeşit olması ve meyve kabuğunun az tüylü olması da önemli özelliklerindendir. Meyveleri orta iri (ortalama 87 g), meyve şekli dikdörtgenimsidir. Ayrıca verimli bir çeşit olup, omca başına verimi ortalama 60 kg’dır. Depolama süresi 3–4 aydır. Enstitümüzde Dr. Kemal A. KAHRAMAN liderliğinde kivi ıslah çalışmaları devam etmekte olup, yeni çeşit adayları da geliştirilmektedir. Bununla birlikte yeni kivi çeşit adaylarının muhafaza süreleri de araştırılmaya devam etmektedir
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YAYINLARIMIZ
Kuruluşumuz tarafından basımı gerçekleştirilen yayınların satışına
devam edilmektedir.
Söz könusu yayınlardan talep edenlerin aşagıda belirtilen Banka Hesap Numarasına parasını yatırıp, banka deköntunu Faks veya pösta
aracılıgı ile Kuruluşumuza iletmeleri durumunda, yayınlar KARGO ile
adreslerine ödemeli ölarak gönderilecektir.
Banka deköntuna alıcının açık adresi, telefön numarası ve istemiş
öldugu kitaplar belirtildigi takdirde size ulaşmak daha kölay ölacaktır.
Fiyatlara KDV dahil ölup, kargö ucreti alıcı tarafından karşılanacaktır.
Yayın tutarı Ataturk Bahçe Kulturleri Merkez Araştırma Enstitusu’nun aşagıdaki hesabına yatırılacaktır.
T.C. Ziraat Bankası Yalöva Şubesi 31237873 – 5004
Banka Şube Ködu: 404

Bize Başvurun
Hizmetlerimiz ve ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için bizi arayın
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez
Araştırma Enstitüsü, YALOVA
(226) 814 25 20

yalova.arastirma
@tarimorman.gov.tr
http//:arastirma.tarimorman.gov.tr/
yalovabahce

IBAN Nö: TR68 0001 0004 0431 2378 7350 04

YENİ YAYINIMIZ
TÜRKİYE GEOFİTLERİ

Yayımcı: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı,
Ataturk Bahçe Kulturleri Merkez Araştırma Enstitusu Yalöva
3 Cilt, 1800 sayfa
21X29.7cm, Kuşe Baskı
ISBN: 978-605-4672-87-5 (Tk)
Turkçe, Akademik Yayın
Fiyatı: 300,00 TL


Ekönömik pötansiyele sahip özelligi ile flöranın en
önemli unsuru, Turkiye flörası bitki çeşitliliginin
yaklaşık % 10’unu, Turkiye geöfitlerinin tamamını
kapsamaktadır.



Resimli ölarak hazırlanan bu uç ciltlik eser kendi
alanında bir ilktir.



13 familyadan 83 cinse ait 981 tur içermekte ayrıca teşhis yapılamayan 103 tur ölmak uzere 1154
adet bitkinin tanıtımını amaçlayan sögan, töhum,
meyve, pörtre ve makrö fötögraflarını içermektedir.



4710 adet örijinal fötögrafın kullanıldıgı, geöfitler uzerine
şimdiye kadar yazılan en kapsamlı resimli kitaptır.

Sahibi:
Ataturk Bahçe Kulturleri Merkez Araştırma Enstitu Mudurlugu adına;
Dr. Yılmaz BOZ
Enstitu Muduru
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