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Özet: Bu araflt›rma yeni gelifltirilen sentetik çeflitlerin baz› tar›msal özelliklerini belirlemek amac›yla 1994 ve 1995 y›llar›nda U.Ü.
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlalar›nda yürütülmüfltür. Birinci y›l, birbiriyle üstün kombinasyon uyuflmas›
gösteren 12 kendilenmifl hat, her birinde 4 kendilenmifl hatt›n bulundu¤u 3 sentetik hat kar›fl›m›na (Sent-O(A), Sent-O(B) ve SentO(C)) ayr›lm›flt›r. Bu 3 sentetik hat kar›fl›m›n›n aç›kta tozlaflmas›yla Sentetik -1(A), Sentetik-1(B) ve Sentetik 1(C) çeflitleri elde
edilmifltir. Ayr›ca, tüm kendilenmifl hat kar›fl›mlar›n›n (Sent-O(D)) aç›kta tozlaflmas›yla Sentetik-1(D) oluflturulmufltur. ‹kinci y›l, dört
sentetik çeflit, dört kendilenmifl hat kar›fl›m› ve iki standart çeflit (Vniimk-8931 ve Sunbred-281), 4 tekerrürlü Tesadüf Bloklar›
Deneme deseninde denemeye al›nm›flt›r.
Araflt›rma sonuçlar›na göre, sentetik çeflitlerin ortalama bitki boyu 154.5-169.6 cm; tabla çap› 17.7-20.3 cm; tablada tohum say›s›
856-1080 adet; 1000 tane a¤›rl›¤› 54.5-63.4 g; tabla bafl›na tane verimi 50.0-58.5 g ve tane verimi 215.5-244.2 kg/da aras›nda
de¤iflmifltir. Araflt›rmada sentetik çeflitlerin tane verimi, tabla bafl›na verim, 1000 tane a¤›rl›¤› ve tabla çap› bak›m›ndan standart
çeflitlere göre daha yüksek de¤erler verdi¤i saptanm›flt›r.

A Study of Some Agronomical Characteristics of Synthetic Varieties Obtained From
Inbred Lines of Sunflower (Helianthus annuus L.)
Abstract: Some agronomical characteristics of newly improved synthetic sunflower varieties were investigated during the years
1994 and 1995 at Uluda¤ University, in the Faculty of Agriculture, Field-Crops Department. 12 inbred lines considered suitable for
combination were separated into three different mixtures producing the synthetic lines Syn-O(A), Syn-O(B) and Syn-O(C), each
containing 4 different inbred lines. Synthetic 1(A), Synthetic-1(B) and Synthetic-1(C) were obtained from open pollination of these
3 mixtures of synthetic lines in the first year of research. In addition, Synthetic-1(D) was formed by open pollination of all the inbred
lines (Syn-O(D)). In the second year, four synthetic varieties, four different mixtures of inbred lines and 2 standard varieties, Vniimk8931 and Sunbred-281 (commercial hybrid), were sown in a random block pattern of four replications.
According to the results of the research, the mean values of the characteristics in the synthetic varieties varied from 154.5 to 169.6
cm for plant height, 17.7 to 20.3 cm for head diameter, 856 to 1080 unit for the number of seeds/head, 54.5 to 63.4 g for the
1000-seed weight, 50.0 to 58.5 g. for seed yield/head and from 2155 to 2442 kg/ha for seed yield. In this study, it was determined
that the synthetic varieties were superior to the standard varieties in terms of seed yield, seed yield per head, 1000-seed weight
and head diameter.

Girifl
Ülkemizde tek y›ll›k ya¤ bitkileri içerisinde ayçiçe¤i,
ekim alan›nda %43.5 ve üretimde %44.1’lik paylarla ilk
s›rada yer almaktad›r (1). Kuflkusuz, en fazla bitkisel ya¤
üretimi de ayçiçe¤inden gerçeklefltirilmektedir. Buna
karfl›l›k, ülkesel ayçiçe¤i ya¤› üretimimiz ya¤ tüketimimizi
karfl›lamaya yetmemektedir. Örne¤in, 1991 y›l›nda
ayçiçe¤i ya¤ üretimimiz 276 bin ton iken tüketimimiz 495
bin ton olmufltur (2). Bu durum nedeniyle her y›l
d›flar›dan ham ayçiçek ya¤› ve ya¤l›k ayçiçe¤i tohumu ithal
edilmektedir. Nitekim, 1991 y›l›nda 300.389 ton ham
ayçiçek ya¤› ve 48.677 ton ya¤l›k ayçiçe¤i tohumu ithal

edilerek 161.383.000 dolar döviz ödenmifltir (2).
Ülkemizde yetifltirilen di¤er ya¤ bitkilerinden de yeterli
üretim gerçeklefltirilemedi¤i için, ülkesel ya¤ aç›¤›m›z her
y›l giderek büyük boyutlara ulaflmaktad›r.
Üretim aç›¤›n›n giderilmesi için en etkili önlem; birim
alan veriminin art›r›lmas›d›r. Verim art›fl›, yetifltirme
tekniklerinin iyilefltirilmesi yan›nda ›slah çal›flmalar›
sayesinde yüksek verimli ve kaliteli hibrid çeflitlerin
gelifltirilmesi ile sa¤lanabilir. Yetifltirme tekniklerinin
iyilefltirilmesi konusunda ve hibrid çeflit ›slah›nda önemli
mesafeler katedilmifltir. Bir çok ülkede çok say›da verimli
ve kaliteli hibrid çeflitler gelifltirilmifltir. Ancak hibrid
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çeflitlerin tohumluk maliyeti oldukça yüksektir ve üstelik
genetik safiyetini ikinci y›lda kaybetti¤i için her y›l
tohumlu¤un yenilenmesini gerektirmektedir. Bu nedenle
son y›llarda, genetik safiyeti k›sa sürede bozulan hibrid
çeflitler yerine üstün kombinasyon uyuflmas› gösteren
hatlardan oluflturulan sentetik çeflitlerin gelifltirilmesi
önem kazanm›flt›r. Bu konuda çal›flan baz› araflt›r›c›lar,
sentetik çeflitlerin çift melezlere göre daha etkili olarak
kullan›labilece¤ini, sentetik çeflitlerde tohumluk
maliyetinin melez çeflitlere oranla daha düflük oldu¤unu ve
çiftçilerin ayn› sentetik tohumlu¤unu bir kaç y›l
kullanabilece¤ini bildirmifllerdir (3,4).
Sunulan bu çal›flmada, yüksek verimli sentetik ayçiçe¤i
çeflitlerinin gelifltirilmesi amaçlanm›flt›r. Bunun için U.Ü.
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde üstün uyum
yetene¤i gösteren kendilenmifl hatlar kullan›larak 4
sentetik ayçiçe¤i çefliti elde edilmifl ve bunlar tekerrürlü
tarla denemelerine al›narak çeflitli tar›msal özellikler
yönünden üstünlük gösteren sentetik çeflitlerin
belirlenmesine çal›fl›lm›flt›r.

tohumlu¤unu elde etmek için grupland›r›lm›fl ve ayr›ca 4.
sentetik çeflit tohumlu¤unu oluflturmak için 12
kendilenmifl hattan eflit miktarda tohumluk ayr›lm›flt›r.
Sentetik çeflidi oluflturmak için, sentetik çeflide girecek
hatlardan al›nan eflit miktarda tohumlu¤un kar›flt›r›lmas›
ile hatlar kar›fl›m› elde edilmektedir. Bu hatlar kar›fl›m›na
Sentetik-O, bunlar›n aç›kta tozlanmas›yla elde edilen F1
tohumlu¤una ise Sentetik-1 ad› verilmektedir (7).
Çal›flmada elde edilen sentetik çeflitler, bunlar›n
oluflturulmas›nda kullan›lan kendilenmifl hatlar ve
gelifltirildikleri kaynak populasyonlar afla¤›da verilmifltir.
1.Sentetik-1(A):

Ken. Hat-1(Vniimk-8931) Ken.Hat-2 (Vniimk-8931)
Ken.Hat-4 (Vniimk-8931) Ken.Hat-6 (Record)
Ken.Hat-7 (Record)

Ken.Hat-8 (Record)

Ken.Hat-12(Armavirsky)

Ken.Hat-10(Armavirsky)

3.Sentetik-1(C):

4.Sentetik-1(D): Tüm hatlar›n

Ken.Hat-3(Vniimk-8931)
Materyal ve Metot
Materyal
Araflt›rma, Bursa’da 1994 ve 1995 y›llar›nda Ziraat
Fakültesi Uygulama ve Araflt›rma Çiftli¤i deneme
tarlalar›nda yürütülmüfltür. Bursa ilinde y›ll›k ya¤›fl
toplam› 700 mm olup, en fazla ya¤›fl k›fl aylar›nda
düflmekte, yaz aylar› ise kurak geçmektedir. Verim
denemelerinin yap›ld›¤› 1995 y›l›nda Nisan, May›s,
Haziran, Temmuz ve A¤ustos aylar›na ait toplam ya¤›fl
miktarlar› s›ras›yla; 83.6, 1.2, 21.8, 32.6 ve 27.4 mm;
ortalama s›cakl›klar 12.2, 18.4, 24.2, 24.5 ve 24.1 °C
olmufltur (5). Deneme yeri topra¤› a¤›r killi bünyeli olup,
azot ve organik madde yönünden fakir, fosfor ve
potasyumca zengin durumdad›r (6). Her iki y›lda da
araflt›rma kurak koflullarda yürütülmüfltür.
Araflt›rmada genetik materyal olarak üstün
kombinasyon uyuflmas› gösteren 12 kendilenmifl ayçiçe¤i
hatt› kullan›lm›flt›r. Kendilenmifl hatlara 1’den 12’ye kadar
numara verilmifltir. Çal›flmada standart çeflit olarak Bursa
yöresine iyi adapte olmufl biri aç›k tozlaflmal› Vniimk8931 ve di¤eri ticari hibrid Sunbred-281 çeflidi
kullan›lm›flt›r.
Metot
Birinci y›l (1994), birbirleriyle üstün uyum yetene¤i
gösteren 4’er kendilenmifl hat 3 sentetik çeflit
350

2.Sentetik-1(B):

kar›fl›m›

Ken.Hat-5 (Record)
Ken.Hat-9 (Armavirsky)
Ken.Hat-11 (Armavirsky)
Çal›flman›n birinci y›l›nda, 4 hat kar›fl›m› (Sentetik-0),
her bir sentetik çeflide giren kendilenmifl hatlardan eflit
miktarda tohumlu¤un kar›flt›r›lmas› ile haz›rlanm›flt›r. Bu
kar›fl›mlar Sentetik-O(A), Sentetik-O(B), Sentetik-O(C) ve
Sentetik-O(D) olarak adland›r›lm›flt›r. Her bir kar›fl›m 70
cm s›ra aras› 50 cm s›ra üzeri mesafelerle oluflturulan 5
m uzunlu¤undaki 5 s›ral› parsellere 30 Nisan 1994
tarihinde ekilmifltir. Deneme alan›nda baflka ayçiçe¤i
denemeleri de oldu¤u için hat kar›fl›mlar›n›n aç›kta
tozlaflmaya b›rak›lmas› mümkün olmam›fl ve tablalar
çiçeklenme öncesinde bez torba ile izole edilerek Güler (8)
ve Ekiz (9)’in bildirdi¤i yöntemlere göre elle kontrollü
olarak tozlanm›flt›r. Elde edilen sentetik çeflitler ayr› ayr›
hasat ve harman edilmifltir. ‹kinci y›l (1995), elde edilen
sentetik çeflitlerin tohumlu¤u (Sentetik-1), bunlar›
oluflturan hatlar›n kar›flt›r›lm›fl tohumlu¤u (Sentetik-0),
iki standart çeflitle (Vniimk-8931 ve Sunbred-281)
birlikte 4 tekerrürlü Tesadüf Bloklar› Deneme Deseninde
denemeye al›nm›flt›r. Denemenin ekimi 26 Nisan 1995’de
70 cm s›ra aras› mesafe ve 30 cm s›ra üzeri mesafe ile
oluflturulan 7 m uzunlu¤undaki 4 s›ral› parsellere elle
yap›lm›flt›r. Parsel alan› 7.0x2.8 m=19.6 m2’dir.

A.T.GÖKSOY

Susuz koflullarda yürütülen araflt›rmada, her iki y›lda
da ekimle birlikte saf olarak 6 kg/da azot ve 6 kg/da
fosfor verilmifltir. Ayr›ca, ikinci s›ra aras› iflleme ile birlikte
saf olarak 6kg/da ilave azot band usulü uygulanm›flt›r.
Hasat her iki y›lda da Eylül ay› ortas›nda tamamlanm›flt›r.
Araflt›rmada gözlenen bitki boyu ve tabla çap› de¤erleri
her parselden 20 bitki üzerinden, tabla bafl›na tohum
say›s› ve tabla bafl›na verim her parselden rastgele seçilen
10 bitki üzerinden, olgunlaflma süresi, dekara tane verimi
ve 1000 tane a¤›rl›¤› parseldeki tüm bitkiler üzerinden
elde edilmifltir. Parsel esas›na getirilen tüm veriler
Tesadüf Bloklar› Deneme Desenine göre varyans analizine
tabi tutulmufltur (10). Ortalamalar aras›ndaki
farkl›l›klar›n önemlilik seviyelerinin belirlenmesinde LSD
(AÖF) testi kullan›lm›flt›r. Varyans analizlerinde hem 0.05
hemde 0.01, ortalamalar aras›ndaki farkl›l›klar›n
önemlilik kontrolünde ise 0.05 olas›l›k düzeyleri ele
al›nm›flt›r.
Tablo 1.

Araflt›rma Sonuçlar›
Araflt›rmada incelenen özelliklere ait varyans analizi
sonuçlar› Tablo 1’de verilmifltir.
‹ncelenen tüm özellikler yönünden araflt›rmada
denenen çeflitler aras›ndaki farkl›l›klar istatistiki olarak
önemli bulunurken blok etkileri sadece bitki boyu ve tabla
çap› özelliklerinde önemli ç›km›flt›r (Tablo 1).
Araflt›rmada üzerinde durulan özelliklere ait ortalama
de¤erler ve oluflan istatistiki farkl› gruplar Tablo 2’de
toplu olarak verilmifltir.
Olgunlaflma Süresi
Ayçiçe¤inde olgunlaflma süresi özellikle kurak
koflullarda üzerinde önemle durulmas› gereken bir
özelliktir. Kuraktan kaç›nman›n en önemli koflulu erken
olgunlaflmad›r. Araflt›rma sonuçlar›ndan, Sentetik
çeflitlerin, kendilerini oluflturan hatlar kar›fl›mlar› ve
standart çeflit Vniimk-8931’e göre 2 ile 14 gün kadar

Sentetik ayçiçe¤i çeflitlerinin verim ve baz› tar›msal özelliklerine iliflkin varyans analizi sonuçlar› (Kareler ortalamas›)

Özellikler
Varyasyon
Kayna¤›

S.D.

Olgunlaflma
süresi (gün)

Bitki boyu
(cm)

Tabla çap›
(cm)

Tablada tohum
say›s› (adet)

1000 tane
a¤›rl›¤› (g)

Tabla bafl›na
verim (g)

Tane verimi
(kg/da)

Bloklar
Çeflitler
Hata

3
9
27

5.3
74.9**
7.9

817.3**
750.3**
63.2

8.10*
15.09**
2.04

6098.0
42163.2*
17457.1

0.1
277.4**
39.6

6.2
485.7**
13.2

345.9
10150.4**
396.6

*, **: S›ras› ile 0.05 ve 0.01 olas›l›k düzeylerinde istatistiki olarak önemlidir.

Tablo 2.

Yeni gelifltirilen sentetik ayçiçe¤i çeflitleri ve hat kar›fl›mlar›n›n baz› tar›msal özelliklerine iliflkin ortalama de¤erler (*)

Çeflitler

Olgunlaflma
süresi (gün)

Bitki boyu
(cm)

Tabla çap›
(cm)

Tablada tohum
say›s›(adet)

1000 tane
a¤›rl›¤› (g)

Tabla bafl›na
verim (g)

Tane verimi
(kg/da)

SEN-O(A)
SEN-O(B)
SEN-O(C)
SEN-O(D)

113
116
121
113

cd
bc
a
cd

141.6
146.4
150.6
149.1

e
de
cde
cde

17.3
16.5
14.3
14.5

cd
cde
f
ef

718
675
803
812

de
e
de
cde

46.9
58.6
37.9
47.0

cd
ab
d
cd

33.7
42.6
30.4
37.1

fg
d
g
ef

128.1
163.5
116.2
130.0

d
c
d
d

SEN-1(A)
SEN-1(B)
SEN-1(C)
SEN-1(D)

109
107
110
111

de
e
de
de

154.5
159.4
169.6
158.8

cd
bc
b
bc

20.3
19.6
17.7
17.8

a
ab
bcd
bc

887
856
1080
996

cd
cde
ab
bc

62.9
63.4
54.5
58.8

a
a
abc
ab

54.7
50.0
58.5
57.5

bc
c
ab
ab

228.7
215.5
244.2
231.5

a
ab
a
a

VN‹‹MK-8931
SUNBRED-281

119 ab
112 cd

–
Sx

1.4

189.6 a
156.9 cd
3.9

15.7 def
17.1 cd
0.7

908 bcd
1192 a
66

46.0 cd
51.5 bc
3.1

41.5 de
60.5 a
1.8

189.0 bc
239.6 a
9.9

(*) 0.05 olas›l›k düzeyinde ayn› harfle gösterilen ortalamalar aras›ndaki farkl›l›klar önemli de¤ildir.
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daha erkenci olduklar›, di¤er standart çeflit Sunbred-281
ile hemen hemen ayn› olgunlaflma grubuna girdikleri
anlafl›lmaktad›r (Tablo 2). Sentetik çeflitlerin olgunlaflma
süreleri 107-111 gün olup, aralar›ndaki farkl›l›klar
önemsizdir (Tablo 2). Yeni gelifltirilen sentetik çeflitlerin
denemede standart çeflit olarak kullan›lan ticari hibrit
çeflit (Sunbred-281) kadar erken olgunlaflmas› tar›msal
yönden önemli bir avantajd›r. Hibrit ayçiçe¤i ›slah›
konusunda yap›lan bir çal›flmada da elde edilen F1
bitkilerinin kontrol çeflitlere (Vniimk-8931 ve Vniimk1646) göre 2 ile 11 gün daha erkenci bulundu¤u
bildirilmifltir (11).
Bitki Boyu
Sentetik çeflitlerde bitki boyu 154.5 cm ile 169.6 cm
aras›nda de¤iflmifltir (Tablo 2). Buna göre, sentetik
çeflitler, araflt›rmada standart çeflit olarak kullan›lan
Vniimk-8931’den önemli derecede daha k›sa boy
olufltururken, di¤er standart çeflit Sunbred-281 ile ayn›
istatistiki gruba girmifllerdir. Her bir sentetik çeflidi
oluflturan hat kar›fl›mlar› da, sentetik çeflitlerden daha
k›sa bitki boyu oluflturmufltur.
Ayn› konuda yap›lan bir baflka çal›flmada sentetik
çeflidin 174.3 cm bitki boyu oluflturdu¤u, hatlar kar›fl›m›
ve standart çeflitle ayn› istatistiki gruba girdi¤i
bildirilmifltir (12). Bir baflka çal›flmada ise kardefl döller
aras›ndaki melezlemelerle elde edilen Sentetik 1’in 159
cm boy oluflturdu¤u ve kardefl döllerden %18.66 daha
uzun boylu oldu¤u saptanm›flt›r (9). Araflt›rmada elde
edilen
sentetik
çeflitlerin,
standart
çeflitlerle
karfl›laflt›r›ld›¤›nda ideal bitki boyuna sahip olduklar›
anlafl›lmaktad›r. Nitekim literatür bilgileri de bu
de¤erlendirmeyi do¤rulamaktad›r.
Tabla Çap›
Araflt›rmada elde edilen sentetik çeflitlere ait tabla çap›
de¤erleri 17.7 cm ile 20.3 cm aras›nda yeralm›flt›r.
Sentetik-1(A) ve Sentetik-1(B) en yüksek tabla çap›
de¤erlerine (s›ras› ile 20.3 cm ve 19.6 cm) sahip
olmufltur. Çal›flmada standart çeflit olarak kullan›lan
Vniimk-8931 ve Sunbred-281 çeflitlerinin tabla çap›
de¤erleri s›ras›yla 15.7 cm ve 17.1 cm’dir. Sentetik-1(A)
ve Sentetik-1(B) çeflitleri standart çeflitlerden daha iri
tablalar üretirken, di¤er iki sentetik çeflit, an›lan özellik
yönünden Sunbred-281 çeflidi ile ayn› istatistiki gruba
girmifltir. Öte yandan,her bir sentetik çeflit, kendisini
oluflturan hatlar kar›fl›m›na göre önemli derecede daha
yüksek tabla çap› oluflturmufltur (Tablo 2). ‹ncelenen baz›
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araflt›rmalarda da sentetik çeflitlere ait tabla çap›
de¤erlerinin 15.44 cm ile 20.56 cm aras›nda de¤iflti¤i
görülmüfltür (9, 12, 13). Di¤er bir çok çal›flmada ise tabla
çap›na ait de¤erler 17.73-21.05 cm (11), 15-22 cm
(14), 22-25 cm (15), 16.5-18.5 cm (16), 15.2-17.9 cm
(17), 19.7-24.1 cm (18) aras›nda de¤iflmifltir. Bu
sonuçlardan, araflt›rmada yeni gelifltirilen sentetik
çeflitlerin tabla çap› bak›m›ndan ideal s›n›rlar içinde oldu¤u
anlafl›lmaktad›r.
Tablada Tohum Say›s›
Tabla bafl›na tohum say›s› bak›m›ndan standart çeflit
Sunbred-281 en yüksek de¤eri (1192 adet) al›rken, ikinci
s›rada yer alan Sentetik-1(C) ile ayn› istatistiki gruba
girmifltir. Di¤er sentetik çeflitlerde ise bu de¤er 856-996
adet aras›nda de¤iflmifl olup, aradaki farkl›l›¤›n önemsiz
oldu¤u saptanm›flt›r. Öte yandan sentetik çeflitlerin tabla
bafl›na tohum say›lar›, araflt›rmada standart çeflit olarak
kullan›lan Vniimk-8931’in tabla bafl›na tohum say›s› ile
ayn› olmufltur. Buna karfl›l›k sentetik çeflitler hat
kar›fl›mlar›na göre daha fazla tohum üretmifllerdir (Tablo
2). Araflt›rma sonuçlar›, yeni gelifltirilen sentetik çeflitlerin
tabla bafl›na tohum say›lar›n›n, ticari çeflitler kadar yüksek
oldu¤unu göstermifltir. ‹ncelenen araflt›rmalarda tabla
bafl›na tohum say›s›na ait de¤erlerin 1167-1309 adet
(19), 667-1323 adet (20), 390-702 adet (21) aras›nda
de¤iflti¤i görülmüfltür.
1000 Tane A¤›rl›¤›
Araflt›rmada en yüksek 1000 tane a¤›rl›¤› Sentetik1(A) (62.9 g) ve Sentetik-1(B) (63.4 g) çeflitlerinden elde
edilmifltir. Bu sentetik çeflitler Sunbred-281 (ticari hibrit
çeflit) ve Vniimk-8931’den önemli derecede daha yüksek
1000 tane a¤›rl›¤› oluflturmufltur. Sentetik-1(C) ve
Sentetik-1(D) çeflitleri de standart çeflitler kadar 1000
tane a¤›rl›¤› de¤erleri vermifltir. Sentetik çeflitleri
oluflturan hat kar›fl›mlar› içinde Sentetik-0(B)
di¤erlerinden daha yüksek 1000 tane a¤›rl›¤› (58.6 g)
vermifltir (Tablo 2). Yap›lan baz› çal›flmalarda sentetik
çeflitlerde 1000 tane a¤›rl›¤›n›n 66.5 g (9), 86.35 g (12),
51.23-75.12 g (13) oldu¤u bildirilmifltir. Di¤er
çal›flmalarda ise ayçiçe¤inde 1000 tane a¤›rl›¤›na ait
de¤erlerin 54.15-73.37 g (8), 62.7-71.5 g (18), 52.776.2 g(22), 43.7-60.4 g (23), 36.6-48.8 g (24) aras›nda
de¤iflti¤i saptanm›flt›r. Bu araflt›rmalar›n ço¤u sulu
koflullarda yürütüldü¤ü için 1000 tane a¤›rl›¤› de¤erleri,
bizim araflt›rmam›zda elde etti¤imiz de¤erlerden daha
yüksek olmufltur. Kurak koflullarda yürütülen bu
araflt›rmada, sentetik çeflitlerin standart çeflitlerden daha
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yüksek de¤erler vermesi, bunlar›n 1000 tane
a¤›rl›klar›n›n gerçekte yüksek oldu¤unu kan›tlamaktad›r.
Tabla Bafl›na Verim
Çal›flmada sentetik çeflitlere ait tabla bafl›na tane
verimi 50.0 g ile 58.5 g aras›nda de¤iflmifltir. En yüksek
tabla bafl›na verim Sunbred-281 (standart) hibrit
çeflidinden (60.5 g) elde edilmifl olup, Sentetik-1(C) (58.5
g) ve Sentetik-1(D) (57.5 g) çeflitleri bununla ayn›
istatistiki gruba girmifltir. Öte yandan, sentetik çeflitlerin
tek tabla verimleri Vniimk-8931 çeflidi ve hat
kar›fl›mlar›ndan önemli derecede daha yüksek olmufltur
(Tablo 2). ‹ncelenen literatürde ayçiçe¤inde tabla bafl›na
tane verimine ait de¤erlerin 30.1-81.4 g (11), 13.4-30.5
g (25) aras›nda yerald›¤› görülmüfltür. Araflt›rmada
oluflturulan sentetik çeflitlerin iri tablal› olmas›, tabla
bafl›na daha fazla tohum üretmesi ve yüksek 1000 tane
a¤›rl›¤› de¤erlerine sahip olmas›, tabla bafl›na tohum
verimlerinin yüksek olmas›n› sa¤lam›flt›r.
Dekara Tane Verimi

Tane verimi (kg/da)

En yüksek tane verimi Sentetik-1(C) çeflidinden
(244,2 kg/da) elde edilmifl olup, bu çeflidin di¤er sentetik
çeflitler ve Sunbred-281 (standart) çeflidi ile aras›ndaki
farkl›l›k istatistiki olarak önemsiz bulunmufltur.
Denemede standart çeflit olarak yer alan Vniimk-8931’in
dekara tane verimi (189.0 kg/da) sentetik çeflitlerden
önemli derecede düflük düzeydedir. En düflük tane
verimleri ise Sentetik-O(D) (130.0 kg/da), Sentetik-O(A)
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(128.1 kg/da) ve Sentetik-O(C) (116.2 kg/da) gibi hatlar
kar›fl›mlar›ndan elde edilmifltir (Tablo 2). Çal›flmada, en
düflük tane verimine sahip olan Sentetik-O(C) hatlar
kar›fl›m›ndan oluflturulan Sentetik-1(C) çeflidi standart
çeflitlerinde üzerinde yüksek tane verimi sa¤lam›flt›r. Buna
karfl›l›k, yüksek tane verimine sahip olan Sentetik-O(B)
hatlar kar›fl›m›ndan oluflturulan Sentetik-1(B) çeflidi
nispeten düflük verimli olmufltur (fiekil 1). Konu ile ilgili
yap›lan di¤er çal›flmalarda sentetik çeflitlere ait tane
verimlerinin 279.0 kg/da (9), 397.7 kg/da (12), 277.0441.1 kg/da (13) oldu¤u bildirilmifltir. Bu çal›flmalar sulu
koflullarda yürütüldü¤ü için bizim araflt›rmam›za göre
daha yüksek verimler elde edilmifltir. Kurak koflullarda
yürütülen çal›flmalarda ise 163.5-285.3 kg/da (19), 157208.5 kg/da (26), 88.2-119.1 kg/da (27), 117.0-196.8
kg/da (28), 122.2-281.0 kg/da (29), 184.1-294.6 kg/da
(30) tane verimi de¤erleri elde edilmifltir. Literatür ›fl›¤›
alt›nda, araflt›rmada elde edilen sentetik çeflitlerin kurak
koflullarda oldukça yüksek verim sa¤lad›¤› söylenebilir.
Araflt›rma bulgular›, sentetik ayçiçe¤i çeflitlerinin
yüksek verim potansiyeline sahip oldu¤unu ve pahal› olan
hibrit çeflitlerin yerine rahatl›kla kullan›labilece¤ini
göstermektedir. Zira, sentetik çeflit tohumlu¤unun kolay
elde edilmesi, tohumlu¤un bir kaç y›l kullan›labilmesi ve
tohumlu¤un daha ucuza elde edilmesi gibi avantajlar› da
dikkate al›nd›¤›nda sentetik çeflitlerin hibrit çeflitlerle
rekabet etme flans›n›n yüksek oldu¤u anlafl›labilir.

fiekil 1.
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Tane veriminin çeflitlere
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