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Günümüzde hızla artan dünya nüfusunun daha kaliteli 
ve daha yeterli beslenme ihtiyacı, tarımsal üretimin artı-
rılmasını zorunlu kılmaktadır. Savunma sanayiinde milli 
üretimin arttırılması ne kadar önemli ise, tohumculuk ve 
tarımsal üretimde de kalitenin ve üretimin arttırılması aynı 
öneme sahiptir. Bunun yanında insanların daha iyi yaşama 
isteklerinin karşılanması, sağlıklı beslenmesi, gıda güven-
liği ve güvenilirliğinin sağlanması, çevre dostu-sürdürüle-
bilir tarım tekniklerinin geliştirilmesi ve dışsatımın artırıl-
ması tarımsal üretimin önemini arttırmaktadır.

Tarımsal üretimin artırılması ise, ancak, bilimsel yöntem-
lerin, teknolojilerin ve biyoteknolojinin etkin kullanılma-
sı ile geliştirilen verimli, kaliteli, stres şartlarına dayanıklı 
yeni bitki çeşitlerinin geliştirilerek tohumlarının üreticilere 
ulaştırılması ve doğru yetiştirme tekniklerinin belirlenme-
si ile mümkün olmaktadır.

Enstitümüz, tarla bitkilerinde; üreticinin ve tarıma dayalı 
sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak, moleküler biyotekno-
loji ve konvansiyonel ıslah yöntemleri kullanılarak yeni 
çeşitler geliştirmek, tohumluklarını üretmek ve uygulamalı 
temel ve stratejik araştırmalar yürütmek, Tarımsal Araştır-
ma Politikalarına ve değişen dünya şartlarına uygun olarak 
ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan en yüksek getiriyi sağ-
layacak araştırma konuları ile ilgili araştırmalar yapmak, 
Ülkemizin ve dünyanın farklı bölgelerinden farklı türlerde 
bitki genetik kaynaklarının toplanmasını, muhafazasını ve 
kullanımını sağlamak, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan 
algılama yöntemlerinin tarımda kullanımını yaygınlaştır-
mak, tahıllar ve baklagiller ile ilgili uluslararası ve ülkesel 
ıslah materyalinin hastalıklara dayanım ve kalite özellikle-
rinin, tanımlanması amacıyla çalışmalar yapmak, amacıyla 
hazırlanan projeler çerçevesinde çalışmalarını devam ettir-
mektedir. 

Araştırma ve Geliştirme çalışmaları sonucunda geliştirilen 
yeni teknolojiler üretimde artışa, ekonomide büyümeye ve 
sosyal yapıda değişmelere yol açmakta; bu da sonuçta, yeni 
toplumsal ihtiyaçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
Bu döngü araştırma-geliştirme çalışmalarının kesintisiz 
yapılması gerektiğini açıkça göstermektedir. Türkiye’de ta-
rımsal teknoloji geliştirme çalışmalarının büyük bir kısmı 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne 
bağlı araştırma enstitüleri ve istasyonları tarafından yerine 
getirilmektedir. Enstitümüz kurulduğu 1926 yılından beri, 
yeni bitki çeşitlerinin ve teknolojilerinin geliştirilmesi için 
çalışmalarının hızını her geçen gün arttırarak devam ettir-
mektedir. Kurulduğu günden bu güne kadar bu araştırma 
ve geliştirme çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür 
ediyor, ölenlere Allah’tan rahmet yaşayanlara sağlık ve 
uzun ömür diliyoruz.

 Hazırlanan bu çeşit kataloğu, Enstitümüzde yürütülen 
araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda tescil ettiri-
lerek Ülkemizde tohum üreten kamu ve özel sektörün ve 
dolayısıyla Türk Çiftçisinin hizmetine sunulan çeşitleri-
mizden bazılarının tanıtımı amacıyla hazırlanmıştır.

Araştırma ve geliştirme çalışmalarında emeği geçen perso-
nelin hepsine tekrar teşekkür eder; başarılarının, gayret ve 
sorumluluk duygularının artarak devam etmesini temenni 
ederiz.

Dr. Mevlüt ŞAHİN
Enstitü Müdürü
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4. Karagül
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Berrak 

YEM BİTKİSİ ÇEŞİTLERİ

Yonca 
Bilensoy-80

Korunga
Özerbey-03

Koca Fiğ
Tarman -2002

Tüylü Fiğ
1. Selçuklu-2002
2. Munzur-98

Yaygın Fiğ
1. Ankara Moru 08
2. Ayaz 08
3. Zemheri 08
4. Alınoğlu 2001
5. Bakır 2001
6. Farukbey 2001

Macar Fiği
1. Kansur
2. Anadolu Pembesi 2002
3. Oğuz-2002
4. Tarm Beyazı-98

Tüylü Meyveli Fiğ
1.Seğmen-2002
2.Eraç-2002
3.Baydurbey-2002

Çayır düğmesi
Bünyan-80

Mürdümük
Gürbüz -2001

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ÇEŞİTLERİ

Haşhaş
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2. Ankara 94
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Patates
Obelix

TESCİLLİ ÇEŞİTLERİMİZ
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MİSYON

Tarla bitkilerinde; üreticinin ve tarıma dayalı sanayinin 
ihtiyaçlarını karşılayacak, moleküler biyoteknoloji ve kon-
vansiyonel ıslah yöntemleri kullanılarak yeni çeşitler ge-
liştirmek, tohumluklarını üretmek ve uygulamalı temel ve 
stratejik araştırmalar yürütmek,enstitüler arasında tarla 
bitkileri alanında koordinasyonu sağlamak.

Tarımsal Araştırma Politikalarına ve değişen dünya şart-
larına uygun olarak ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan 
en yüksek getiriyi sağlayacak araştırma konularına öncelik 
vermek, araştırma projelerini çoklu disiplinle, ulusal ve 
uluslararası üniversiteler, araştırma enstitüleri ve istasyon-
ları ile işbirliği yaparak yürütmek.

Evrensel nitelikte tarımsal bilgi ve teknoloji üreten, gelişti-
rebilen ve yaygınlaştıran araştırmacılar yetiştirmek.

Ülkemizin ve dünyanın farklı bölgelerinden farklı türlerde 
bitki genetik kaynaklarının toplanmasını, muhafazasını ve 
kullanımını sağlamak.

Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yöntemlerinin 
tarımda kullanımını yaygınlaştırmak.

Tahıllar ve baklagiller ile ilgili uluslararası ve ülkesel ıslah 
materyalinin kalite özelliklerinin tanımlanması amacıyla 
çalışmalar yapmak.

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve idarenin 
amaçlarına uygun bir şekilde kullanılmasını, iş ve işlemle-
rin mevzuata uygunluğu sağlamak.

 

VİZYON

Ülkemiz tarım alanında faaliyet gösteren üretici, sanayici, 
ihracatçı ve tüketicilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda 
uygun çeşitler ve tarımsal teknolojiler geliştirerek sektörel 
kalkınmaya katkıda bulunmak, ülke tarımına yön verecek 
ve bu alandaki problemlere çözüm getirecek, yenilikçi, atı-
lımcı, vizyon sahibi araştırmacılar yetiştirmektir.

TEMEL DEĞERLER

•	Bilimsellik

•	Güvenilirlik

•	Öncülük ve rehberlik

•	Yenilikçilik

•	Verimlilik

•	Sürdürülebilirlik

•	Güncellik

•	Mesleki uzmanlık

ÜLKESEL GÖREV ALANI:  Ülkenin tamamı

BÖLGESEL GÖREV ALANI
1. Ankara
2. Kırıkkale 
3. Kırşehir
4. Kayseri 
5. Yozgat 
6. Sivas
7. Çankırı 
8. Çorum

İNSAN KAYNAKLARI

Mühendis 107

Teknisyen, Tekniker, Laborant 22

Memur 11

İşçi 167

Geçici İşçi 3

TOPLAM 310

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İDARİ YAPI 
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TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

TOHUMLUK ÜRETİM HAKKI SATILAN ÇEŞİTLERİMİZ

SIRA No ÜRETİM HAKKI SATILAN ÇEŞİTLER ÜRETİM HAKKINI ALAN FİRMALAR

1 Bülbül 89 (2 sıralı Arpa) TİGEM

2 Tarm-92  (2 sıralı Arpa)

TİGEM
Tarım Kredi Koop. Merkez Kayseri Bölge Birliği 
Ankomer Tohumculuk
Yozgat Pancar Ekicileri Koop.
Esgen Tohum
Hisar Tohumculuk
Burdur Pancar Ekicileri Koop.
Sivas Pancar Ekicileri Koop.
Ceranoğlu Tohumculuk
Afyon Pancar Ekicileri Koop.
Avesa Tarım
İlci Tarım

3 Çetin-2000 (6 sıralı Arpa TİGEM

4 Gün -91 (Ekmeklik Buğday) TİGEM

5 İkizce-96   (Ekmeklik Buğday) TİGEM

6 Bayraktar-2000  (Ekmeklik Buğday) TİGEM

7 Tosunbey (Ekmeklik Buğday) TİGEM

8 Kızıltan -91 (Makarnalık Buğday)

TİGEM
Ekiz Tohumculuk Ltd. Şti.
Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Koop.
Malatya Pancar Ekicileri Koop.
Yozgat Pancar Ekicileri Koop.
Ceranoğlu Tohumculuk
Avesa Tarım
Alfa Tohum
Altunkalem Tarım

10 Eminbey (Makarnalık buğday) TİGEM

11 Gökçe (Nohut) TİGEM
Tasaco Tarım

12 Özerbey-03 (Korunga) TİGEM

13 Bilensoy -80 (Yonca) TİGEM

9 Çeşit-1252 (Makarnalık buğday)

TİGEM
Ekiz Tohumculuk Ltd. Şti.
Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Koop.
Konya Pancar Ekicileri Koop.
NBC Tarım
Avesa Tarım
Ceranoğlu Tohumculuk
Bala Tarım ve Hayvancılık
Altunkalem Tarım
Konya Tarım Kredi 7.Bölge Birliği
Karpot

14 Seğmen-2002 (Tüylü Meyveli Fiğ) TİGEM

15 Aydanhanım (2 sıralı Maltlık Arpa)

TİGEM
Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Koop.
Konya Pancar Ekicileri Koop.
İlci İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti
Konya Tarım Kredi 7.Bölge Birliği
Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği
Ekiz Tohumculuk Ltd. Şti.
Esgen Tohum
Elit Tohum
Hisar Tohumculuk
Haymana Tarım
Büke Tarım
Bala Tarım ve Hayvancılık
UTEK Tarım
Tarım Kredi Koop. Merkez Kayseri Bölge Birliği 
Demir Tohum
Kafalı Tohumculuk
Avesa Tarım
Anadolu Efes
Ankomer Tohumculuk
Kemal Koçak
NBC Tarım
Alfa Tohum
Tarım Kredi Koop. Ankara Bölge Birliği

16 Demir-2000 (Ekmeklik buğday) Demir Tohum
Bala Tarım ve Hayvancılık

17 Zeynelağa (2 sıralık Maltlık Arpa) Efetar Tarım, Gıda ve Tohumculuk

18 Tarm Beyazı -98 (Macar Fiği) TİGEM
Tasaco Tarım
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19 Mirzabey-2000 (Makarnalık Buğday) Konya Tarım Kredi 7.Bölge Birliği

20 Kenanbey (Ekmeklik Buğday) Kuran Tarım
Karpot Tohum

21 Çiftçi (Kışlık kırmızı mercimek) Ceranoğlu Tohumculuk

22 Meyveci-2001 (Yazlık yeşil mercimek) Kappadokia Tohumculuk

23 Avcı-2002 (6 sıralı yemlik arpa)

Gülzaroba
Hisar Tohumculuk
UTEK Tarım
Ergun Tarım
Haymana Tarım
Karpot Tohum
Aral Tohum

24 Akar (2 sıralık Arpa) Tasaco Tarım 

25 Eser (Bisküvilik Buğday) Eti Gıda
Ankomer Tohumculuk

26 Kansur (Macar Fiği)
Agroteknik Ziraat
Al-Ka Tohumculuk
OSM Şahin Tohumculuk

27 Ankara Yeşili (Kışlık Yeşil Mercimek) Kappadokia Tohumculuk

28 Ceren (Kışlık Yeşil Mercimek) Kappadokia Tohumculuk

29 Özen (Kavuzsuz Yazlık Arpa) TİGEM

30 Burakbey (2 sıralı Arpa) TİGEM

LABORATUVARLARIMIZ
1. Kalite ve Teknoloji

2. Bitki Hastalıkları

3. Biyoteknoloji

4. Türkiye Tohum Gen Bankası 

5. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama

ENSTİTÜMÜZ BÖLÜMLERİ
1. Islah Genetik Bölümü

2. Hastalık ve Zaralılara Dayanıklılık Bölümü

3. Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Bölümü

4. Yetiştirme Tekniği Bölümü

5. Çayır Mera ve Yem Bitkileri Bölümü

6. Kalite Değerlendirme ve Gıda Bölümü

7. Tarım Ekonomisi Bölümü

8. Üretme ve İşletme Bölümü

9. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü

10. Biyoteknoloji Bölümü
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BUĞDAY ISLAHI BİRİMİ

Sorumluluk alanı olan Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerine uyum 
sağlayan kısa, kurağa, hastalıklara, yatmaya dayanıklı, biyotik ve 
abiyotik stres faktörlerinden az etkilenen, bulunduğu koşullarda 
yüksek verim veren, tüketicinin, sanayicinin ve üreticinin istek-
lerini karşılayan ekmeklik ve makarnalık çeşitleri geliştirmektir.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünde (TARM) ekmek-
lik buğday ıslah programı 1928 yılında başladı. Buğday dünyada 
ve Türkiye’de önemli bir besin kaynağıdır. Bizim nüfus artışına 
bağlı olarak buğday üretiminin artırılmamız gereklidir. Buğday 
üretiminin artırılması iki yolla mümkündür. Bunlar buğday ekim 
alanının artırılması ve verimin artırılmasıdır. Ülkemizde ekiliş 
alanlarının arttırılması mümkün olmadığından verimi artırmaya 
mecburuz. 

Yapılan çalışmalar sonucunda ekmeklik çeşitler Sivas 111/33, 
Köse 220/39, Sürak 1593/1, Ankara 093/44, Haymana 79, Gün 
91, İkizce 96, Mızrak 98, Türkmen, Uzunyayla, Yakar 99, Demir 
2000, Bayraktar 2000, Zencirci 2002, Atlı 2002, Tosunbey, Seval, 
Kenanbey, Lütfibey . Orta Anadolu Bölgesi destek sulu alanlar 
için Aksel – 2000 ve Eser ekmeklik çeşitleri ile 11 makarnalık 
buğday çeşidi Kunduru 414/44, Akbaşak 073/44, Berkmen 469, 
Çakmak 79, Kızıltan 91, Çeşit-1252, Altın 40/98, Ankara 98, 
Mirzabey 2000, İmren ve Eminbey çeşitleri tescil ettirilerek Türk 
tarımının hizmetine sunulmuştur.

BUĞDAY ISLAH BİRİMİ’NİN SORUMLULUĞU

Buğday alanında faaliyet gösteren üretici, sanayici ve tüketici-
lerin iç ve dış Pazar isteklerine uygun kalite ve nitelikte ekmek, 
bisküvi, makarna, bulgur ve benzeri ürünlerin yapımına uygun 
ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitlerini geliştirmek. Bu ürün-
lerin ve ilgili teknolojilerin gelişmesine ve sektörde bu konuda 
çalışanlara katkıda bulunmaktır.

Birimin en önemli sorumluluklarından biride ülke tarımına yön 
veren ve bu alandaki problemlere çözüm yolu üretebilme kabili-
yetinde, yenilikçi, atılımcı ve araştırmacı özelliklere sahip perso-
nel yetiştirmektir.

Birimin en önemli sorumluluklarından biriside; Merkez Araştır-
ma Enstitüsü olarak ülke çapında Kışlık Buğday araştırmalarında 
koordinasyonu sağlamak ve bu konulardaki yeniliklerde öncü rol 
oynamaktır.

Bir diğer sorumluluğu ise bölgesindeki yayım elemanlarına buğ-
day konusunda bilgi ve yeni teknolojileri aktarmak, oluşabilecek 
problemlerle ilgili şikayetleri anında dikkate alıp varsa çözüm 
yolları önermek, konusu ile ilgili yurtiçi ve yurt dışı toplantılarda 
makaleler ve sunuşlar yaparak kurumu temsil etmektir.

Islah programımızda Melez ve F1 bitkileri müessesenin Yeni-
mahalle Kampüsü’nde ekilmekte, açılan kademedeki materyal 
Haymana’da ön verim denemeleri ve Bölge verim denemeleri ile 
birlikte ekilmekte, Dış lokasyon olarak bölge verim denemelerin-
de TİGEM’e bağlı Altınova, Ulaş, Malya, Gözlü Tarım işletmeleri 
ve Atatürk Orman Çiftliği arazisi kullanılmaktadır.   

Seçilen hatlar verim ve bölge verim denemelerine alınarak, bura-
dan seçilen ümitvar hatlar tescil ettirilmek amacıyla Tohumculuk 
Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü’ne sunulmaktadır. 

Uluslararası Kışlık Buğday Programı (IWWIP)  Türkiye CIM-
MYT-ICARDA ile birlikte yürütülmekte, yıllık ortalama 3-5 bin 
arası materyal test edilmektedir. IWWIP kapsamında 50’nin üze-
rinde ülkeye materyal gönderilmektedir.

DOUBLED HAPLOID ÇALIŞMALARI
Ayrıca Ekmeklik buğday ıslah çalışmalarına destek olmak ama-
cıyla buğdayda Doubled Haploid Bitki elde etme çalışmalarına 
devam edilmiştir. Doubled haploid bitki üretimi için, anter kül-
türü tekniği kullanılmaktadır.  Doubled haploid bitki üretimi 
ile erken kademelerde homozigot bitkiler elde edilmekte, bu da 
daha kısa sürede durulmuş hatlar elde edilmesini sağlamaktadır. 
Klasik ıslah metotlarına göre (11-13 yıl süren) ıslah süresini 4-5 
yıl kısaltmaktadır. 2011-2012 üretim döneminde Anter kültü-
rü tekniği kullanılarak açılan kademedeki (F1, F2) bitkilerden 
alınan başaklardaki anterler besi ortamına aktarılmış, yaklaşık 
250 bitki seraya aktarılarak büyütülmüş 142 bitkide dane oluşu-
mu gözlenmiş ve 120 bitkinin hasadı tamamlanmış olup tarlaya 
ekimleri yapılmıştır.

Bu 2009-2010 yıllarındaki çalışmalar neticesinde elde edilen 
tohumlar 2011-2012 sezonunda 306 hat ve 40 standart çeşitten 
oluşan DHÖVD’den hastalık, verim, protein oranı, zeleny sedi-
mantasyon, bitkisel özelliklerine göre seçilen 40 hat ileri kademe 
bölge verim denemesine aktarılmış ve denemeler İkizce lokasyo-
nunda ekilmiştir.
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ARPA ISLAHI BİRİMİ

TARİHİ GELİŞİM:

Enstitümüz arpa ıslah çalışmalarına 1930 yılında yerel çeşitleri-
nin toplanması ve seleksiyonu ile başlamıştır. İlk başlarda üze-
rinde en fazla durulan konu, kışlık ekilebilir bir arpa çeşidi elde 
etmek olmuştur. O dönemlerde, Orta Anadolu koşullarında yaz-
lık arpa yerine kışlık arpa yetiştirmenin verimde müthiş bir ar-
tışa olanak vereceği konusunda emin olan araştırmacılar çalışma 
konularını bu yönde yoğunlaştırmışlar ve sonuç olarak TOKAK 
157/37 çeşidi tescil ettirilmiştir.

TOKAK 157/37 çeşidi geniş adaptasyon kabiliyetine, üstün verim 
kapasitesine sahip olması ve kışlık fakültatif bir çeşit olması sebe-
biyle çiftçiler tarafından tutununmuş ve uzun süre Türk çiftçisine 
hizmet etmiştir. Projeli dönem öncesinde TOKAK 157/37 geçile-
mez düşüncesiyle Enstitümüz arpa ıslah çalışmalarına uzun bir 
süre ara vermiştir.

Projeli dönemin başlamasıyla ve melezleme ıslahının kullanıl-
ması ile 1977 yılında kapsamlı olarak tekrar arpa ıslah çalışma-
larına başlanmıştır. Bu çalışmalar neticesinde günümüze kadar 
toplam 13 arpa çeşidi tescil ettirilmiştir. Bunlar ANADOLU-86, 
OBRUK-86, BÜLBÜL-89,TARM-92, YESEVİ-93, ORZA-96, ÇE-
TİN-2000, AYDANHANIM, AVCI-2002,  ZEYNELAĞA, AKAR, 
ÖZEN ve BURAKBEY çeşitleridir. ÇETİN–2000 ve AVCI–2002 
çeşitleri altı sıralı olup diğer çeşitlerimiz iki sıralıdır. Çeşitleri-
mizden AYDANHANIM ve ZEYNELAĞA iyi maltlık özelliklere 
sahip olup diğer çeşitlerimiz ise yemlik özelliktedir. ÖZEN çeşidi 
ise gıdada kullanım amaçlı olarak Türkiye’de geliştirilip, tescil et-
tirilen ilk kavuzsuz arpa çeşididir. 

ISLAH AMAÇLARI:

Enstitümüzün arpa ıslah çalışmalarının amacı Orta Anadolu ve 
Geçit Bölgelerinde,

•	Yüksek	ve	kararlı	verimi	olan,
•	Yem	ve	malt	kalitesi	iyi,
•	Hastalıklara	dayanıklı,	
•	Kışa,	soğuğa	ve	kurağa	dayanıklı,
•	Yatmaya	dayanıklı	arpa	çeşitleri	geliştirerek,
çiftçinin gelir düzeyini ve arpa üretimimizi arttırmaktır. 

ISLAH YÖNTEMİ:

Projeli dönem öncesi seleksiyonla başlayan ıslah çalışmaları bir 
dönem mutasyon ıslah çalışmaları ile devam etmiş ve projeli dö-
nemle birlikte melezleme ıslahı yöntemine geçilmiştir. 

Bu yöntemde arpa ıslah birimi melez bahçesinde bulunan çok 
sayıdaki ve farklı özelliklere sahip yerel çeşitler, Türkiye’de tes-
cil edilmiş çeşitler, yabancı ülkelerden getirilmiş arpa çeşitleri ve 
yabani arpalar kullanılarak ıslah amaçları doğrultusunda melez-
lemeler yapılmakta ve en üstün arpa çeşitleri elde edilmeye çalı-
şılmaktadır.

Melezlemeden bir görünüm

Melezlemeden sonra materyalin seleksiyonunda ise toptan seçme 
(bulk) ve değiştirilmiş toptan seçme (modifiye bulk) yöntemleri 
kullanılmaktadır. Açılan kademe, ön verim ve verim denemele-
rinden sonra ümitvar olarak tespit edilen hatlar bölge genelinde-
ki çok sayıdaki lokasyonlarda çok yıllık denemelere alınmakta ve 
mevcut çeşitlerden daha iyi olanlar tescile aday gösterilmektedir.

İkizce lokasyonunda arpa denemeleri 

ÜRETİMDEKİ ÇEŞİTLER:

Enstitümüzün geliştirdiği arpa çeşitleri Orta Anadolu ve Geçit 
Bölgelerinde en fazla ekiliş alanına sahip çeşitler olup, özel ve yarı 
özel tohumluk üretici kuruluşlar tarafından en fazla tohumluk 
üretimine sahip çeşitler enstitümüz tarafından geliştirilen çeşit-
lerdir. 

Maltlık Arpa Çeşitleri:

ÇEŞİTLER VERİM KALİTE HASTALIKLAR
*(AÇYL VE AYL)

Aydanhanım 
(2 sıralı)

450-550 ds Maltlık (iyi) Ort.Day.-Ort. Day.

Zeynelağa 
(2 sıralı)

450-500 ds Maltlık (iyi) Ort.Day.-Ort. Day.

Yemlik Arpa Çeşitleri:

ÇEŞİTLER VERİM KALİTE HASTALIKLAR
*(AÇYL VE AYL)      

BÜLBÜL-89 
(2 sıralı)

350-450 ku Yemlik (iyi) Ort.Has.-Toleranslı

TARM-92 
(2 sıralı) 

350-450 ku Yemlik (iyi) Ort.Has-Ort. Has.

Çetin-2000 
(6 sıralı)

450-550 ds Yemlik (iyi) Dayanıklı

Avcı-2002 
(6 sıralı)

450-600 ds Yemlik (iyi) Dayanıklı

AKAR 
(2 sıralı) 

450-650 ds Yemlik (iyi) Ort.Day.-Ort-Day.

BURAKBEY 
(2 sıralı)

450-700 ds Yemlik (iyi) Ort.Day.-Ort-Day.

Kavuzsuz (Gıda amaçlı) Arpa Çeşitleri:

ÇEŞİTLER VERİM KALİTE HASTALIKLAR
*(AÇYL VE AYL)

Özen
(Yazlık-2 

sıralı)

350-450 ds Gıda (iyi) Ort.Day.-Ort. Day.

ku Kuru ya da yarı taban alanlarda
ds Destek sulu, taban ya da yarı taban alanlarda

* Arpa Çizgili Yaprak Lekesi ve Arpa Yaprak Lekesi

TİGEM 2013 Tohumluk üretim programında çeşitlerimizin payı
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YEMEKLİK TANE BAKLAGİL ISLAH BİRİMİ

TARİHÇE:

Enstitümüzde yemeklik tane baklagil ıslahı çalışmalarına 1976 
yılında ALAD programından temin edilen materyalle başlanmış-
tır. Takip eden yıllarda çoğunlukla gen bankaları ve yurt dışın-
dan sağlanan materyallerle ıslah çalışmaları yapılmıştır. Nohutta 
1983, mercimekte ise 2008 yılından itibaren melezleme çalışma-
larına başlanmıştır. Halen melezleme çalışmalarından gelen ma-
teryaller ile birlikte yerli ve yabancı kaynaklı materyallerle ıslah 
çalışmaları yürütülmektedir.

Mercimek ve Nohutta Melezleme Çalışmalarımız

AMACIMIZ:

Adaptasyon kabiliyeti yüksek biotik ve abiotik streslere karşı to-
leranslı, üretici, makineli hasada, tüketici ve sanayi isteklerine 
uygun yeşil / kırmızı mercimek ve nohut çeşitleri, germplazmı 
geliştirmektir.

HEDEFİMİZ:

Ülkemizin tohumluk ihtiyacını yurt içinden sağlamak, dünya ile 
olan rekabetini arttırmak ve üretim maliyetini düşürerek ülke 
ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Nohut Denemeleri                                   Mercimek Denemeleri

Nohut ve Mercimek Verimini Sınırlandıran Faktörler

1.Biotik Faktörler
•	Yabancı	ot
•	Bruchus	spp.
•	Antraknoz	(Ascochyta	rabiei)
•	Nohut	sineği

2. Abiotik Faktörler
•	Kuraklık
•	Düşük	sıcaklık
•	Yüksek	sıcaklık
•	Organik	madde
•	Toprakta	tuzluluk
•	Toprakta	mikro/makro	element	eksikliği

Çalışma Konularımız
Mercimek
•	Verim																																											
•	Düşük	sıcaklık
•	Kuraklık																														
•	Bitki	tipi
•	Kalite	(irilik,	kotilodon	rengi,	pişme	süresi,	mikro	element,						
   protein)

Nohut
•	Verim
•	Nohut	antraknoz	hastalığına	toleranslılık
•	Kuraklık
•	Erkencilik
•	Bitki	tipi
•	Makineli	hasada	uygunluk
•	Kalite	(irilik,	pişme	süresi,	renk,	protein,	mikro		element	içeriği)

Mercimekte Kış Zararı                            Nohut Antraknoz Hastalığı

ARAŞTIRMA ALTYAPI:

Personel:
3 teknik eleman, 7 işçi

Teknik: 

•	Enstitü	Araştırma	Uygulama	Çiftliği

•	2	adet	parsel	ekim	mibzeri

•	Parsel	biçerdöveri

•	Tohum	hazırlama	ve	depolama	ünitesi

•	2	derin	dondurucu

•	Tohum	temizleme	selektörü

•	Harman	makinesi

•	4	adet	tek	bitki	harman	makinesi

PROJELERİMİZ:

1. Orta Anadolu Bölgesi Mercimek Islah Araştırmaları (TAGEM)

2. Orta Anadolu Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları  (TAGEM)

3. Ülkesel Nohut Islah Çalışmaları  (TAGEM)

4. Klasik  ve Modern Islah Tekniklerinin Birlikte Kullanımı ile 
Nohut Yanıklığı (Ascochyta Rabiei) Etmenine Karşı Toleranslı 
Germplazmın Geliştirilmesi  (TÜBİTAK)

5. Mercimek germplasmında herbisitlere toleranslık için genetik 
varyasyonun tanımlanması (ICARDA)

GELİŞTİRİLEN ÇEŞİTLER:

Nohut: Küsmen 99, Akçin 91, Dikbaş, Uzunlu 99, Er 99, Gökçe

Kışlık Mercimek: Özbek (Kırmızı), Çiftçi (Kırmızı), Kafkas (Kır-
mızı), Yusufhan (Yeşil), Ceren (Yeşil), Ankarayeşili (Yeşil)

Yazlık Mercimek: Meyveci 2001 (Yeşil), Alidayı (Kırmızı), Kara-
gül (Yeşil), Bozok (Yeşil), Gümrah (Yeşil)

Fasulye: Berrak

Nohut’un biçerdöver ile hasadı
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TIBBİ VE AROMATİK BİTLİLER BİRİMİ

Birimimiz doğal floradan aşırı toplanma sonucu baskı altında 
olan tıbbi ve aromatik bitki türlerinin kültüre alınması, Orta 
Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilmeleri ekonomik görülenlerin ıs-
lah edilerek tarımımıza kazandırılması amacıyla araştırmalarını 
sürdürmektedir.

Oğulotu (Melissa officinalis L.) deneme parselleri, Gölbaşı-İkizce 

Gelişmiş birçok ülkeye kıyasla son derece sınırlı sayıda bulunan 
tıbbi ve aromatik bitki tescilli tohumluk ve sentetik varyete sayı-
mızın arttırılması ve ilgili yetiştiricilere yüksek verim, kalite ve 
uçucu yağ oranlarına sahip bitki tohumlarının temininin kolay-
laştırılmasını hedeflemektedir.

Birimimizde çok sayıda spontan melez tıbbi adaçayı (Salvia of-
ficinalis L.) hattı ile yerli ve yabancı İstanbul kekiği (Origanum 
vulgare var. hirtum) ve reyhan (Ocimum basilicum) hatları bu-
lunmaktadır. Bu hatlar çeşit geliştirmeye yönelik ıslah çalışmala-
rında kullanılmaktadır.

Tıbbi adaçayı (Salvia Officinalis L.) Gözlem Bahçeleri (Gölbaşı-Yenimahalle)

Reyhan (Ocimum basilicum) Gözlem bahçesi

Yenimahalle’de çok yıllık ve tek yıllık bitkilerden oluşan bir de 
tıbbi ve aromatik bitkiler koleksiyon bahçesi bulunmaktadır. 
2014 yılında başlayacak olan projeyle koleksiyon bahçesine 80 
civarında yeni türün ilave edilerek agromorfolojik karakterizas-
yonlarının yapılması, Ulusal gen bankalarımızda tohum ve her-
baryumlarının muhafazası çalışmalarına başlanacaktır. Tıbbi bit-
kiler laboratuarında bulunan neo-clevenger uçucu yağ aparatıyla 
aromatik bitkilerde uçucu yağ oranları da tespit edilebilmektedir.   

Birimimizde  Yürütülmekte Olan Diğer Projeler

Yüksek Drog Yaprak Verimi ve Uçucu Yağ Oranına Sahip Biberi-
ye (Rosmarinus officinalis L.) hatlarının geliştirilmesi Projesi

Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) ballıbabagiller familyasından 
çok yıllık çalı formunda bir bitki olup %1-2.5 oranında uçucu 
yağa sahiptir. Ülkemizde halen doğal floradan toplanarak işlem 

gören biberiye bitkisinin dünyada tescil edilmiş çeşitleri bulun-
maktadır. Projeyle ülkemiz doğal florasında biberiye bitkisinin 
yaygın görüldüğü İzmir, Aydın, Antalya, Mersin, Adana, Hatay 
illerinden toplanan populasyonlardan seçilecek yüksek drog yap-
rak verimli ve uçucu yağ oranına sahip 3-4 hattın geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Orta Anadolu Bölgesi’ne Adapte olabilecek İstanbul kekiği (Ori-
ganum vulgare var. hirtum) Germplazmlarının Verim ve Kalite 
Özelliklerinin belirlenerek Genetik Karakterizasyonlarının Araş-
tırılması projesi (2014-2017). 

Projeyle Orta Anadolu Bölgesi’ne adapte olabilecek yüksek her-
ba, drog verimi ile uçucu yağ oranı ve verimine sahip ‘Carvacrol’ 
ve ‘thymol’ kemotipinde İstanbul kekiği (Origanum vulgare var. 
hirtum) ileri hat ve çeşitlerinin geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Ümitvar olarak belirlenen genotiplerde moleküler markör tek-
nikleri kullanılarak populasyonlar arası genetik karakterizasyona 
bakılacaktır. Genetik karakterizasyon çalışmaları Tarla Bitkileri 
Merkez Araştırma Enstitüsü Biyoteknoloji laboratuvarlarında 
tespit edilecektir.
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YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER BİRİMİ

Yağlı Tohumlu Bitkiler Birimimizde Ülkemizde önemli bir itha-
lat kalemi olan bitkisel yağ ile ilgili açığımızı kapatmak amacıyla; 
yağlı tohumlu bitkilerde yeni, verimli ve yüksek yağ oranına sa-
hip çeşitlerin geliştirilmesi, mevcut çeşitlerden maksimum verim 
almak için bölgesel adaptasyonlarının belirlenmesi ve agronomik 
özelliklerinin optimizasyonunun sağlanması, ıslahta kullanım 
amaçlı doğadan gen kaynağı toplanması, ağırlıklı olarak sulama-
sız koşullarda yetişebilecek alternatif yağ bitkileri üzerinde araş-
tırmalar yapılarak ürün yelpazesini genişletilmesi ile marjinal 
alanların da yağ üretiminde değerlendirilebilmesi yönünde ön 
çalışmalar ve projeler yapılmaktadır. 

Yağlı Tohumlu Bitkiler Biriminde Çalışılan Başlıca Bitkiler

ASPİR: Aspir, tohumlarından kaliteli bir yemeklik yağ elde edi-
len önemli yağlı tohumlu bitkilerden birisidir. Aspir bitkisi genel 
anlamda yazlık bir bitkidir. Kışlık olarak ekilebildiği bölgelerde 
verimi daha yüksektir. Bu yüzden soğuğa dayanıklı çeşitlerin ıs-
lahı önemlidir.

Aspir bitkisi

Bitki ile ilgili bazı çalışmalarımız:

•	 Bazı	Aspir	Çeşitlerinde	Farklı	Sıra	Arası	ve	Tohumluk	Mikta-
rının Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri.

•	 Mutasyon	Islahı	Yoluyla	Kışa	Dayanıklı	Mutant	Aspir	Hatları-
nın Geliştirilmesi.

•	 Bor	Dozu	Uygulamalarının	Aspirin	Verim	ve	Kalite	Özellikle-
ri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi.

•	 Farklı	Azot	ve	Fosfor	Seviyelerinin	Kuru	Şartlarda	Yetiştirilen	
Aspir Bitkisinin Verim ve Verim Özellikleri Üzerine  Etkisi.

•	 Anadolu	 Doğal	 Florasında	 Bulunan	 Carthamus	 Türlerinin	
Genetik ve Morfolojik Karakterizasyonu ve Islah Materyali 
Olma İmkanlarının Araştırılması.

•	 Çimlenme	ve	Erken	Fide	Gelişimi	Döneminde	Aspir	Çeşitleri-
nin Tuza Toleransının Belirlenmesi.

Melezleme yöntemi ile aspir ıslah çalışmalarımız kapsamlı bir 
şekilde devam etmektedir.

KETENCİK: Ketencik kuraklık ve soğuğa oldukça dayanıklı bir 
yağ bitkisidir. Bitkinin yazlık çeşitlerinin tohumları % 42 oranın-
da yağ içerirken kışlık çeşitlerinde ise bu oran % 45’ tir. Ülke-
mizin nerdeyse her yerinde yetişebilecek olan bu bitki biyoyakıt 
kaynağı olarak gündemde olan, önemi gittikçe artan ve üzerinde 
çalışılması gereken bir bitkidir. 

Bitki ile ilgili bazı çalışmalarımız:

•	 Ankara	 Ekolojik	 Koşullarında	 Farklı	 Ketencik	 Çeşitlerinin	
(Camelina Sativa (L.) Crantz) Verim Performaslarının Belir-
lenmesi.

•	 Ankara	Ekolojik	Koşullarında	Farklı	Ekim	Zamanlarının	Ke-
tencik (Camelina Sativa (L.) Crantz) Bitkisinin Verim ve Ve-
rim Unsurları Üzerine Etkisi

•	 Ankara	Ekolojik	Koşullarında	Ketencik	(Camelina Sativa (L.) 
Crantz) Bitkisinde Uygun Azot ve Fosfor Dozunun Belirlen-
mesi

Ketencik bitkisi

PELEMİR: Soğuğa oldukça dayanıklı olan pelemir bitkisinin 
fazla bir iklim isteği bulunmamaktadır. Killi ve tınlı topraklarda 
çok iyi yetişmektedir. Toprak derinliği fazla olmayan eğimli ve 
erozyona maruz olan marjinal alanlarda bile yetiştirilebilmekte 
ve bu topraklar için tatmin edici düzeyde verim alınabilmektedir.

Bitki ile ilgili bazı çalışmalarımız:
•	 Ankara	 Ekolojik	 Koşullarında	 Pelemir	 (Cephalaria	 syriaca)	

Bitkisinin Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi
•	 Ankara	 Ekolojik	 Koşullarında	 Pelemir	 (Cephalaria	 syriaca)	

Bitkisinde Uygun Azot ve Fosfor Dozlarının Belirlenmesi

CRAMBE: Türkiye’de doğal yayılış gösteren Crambe L. cinsinin 
dört türü bulunmaktadır. Bu türlerden Crambe tataria İç Ana-
dolu’da, Crambe orientalis İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Gü-
ney–Doğu Anadolu’da ve  Crambe maritima L. Trakya Bölgesi 
ve Karadeniz sahillerinde yayılış göstermektedir. Crambe kötü 
şartlara direnç gösterebilen bir bitkidir. Adaptasyon kabiliyeti 
yüksektir. Yıllık 270 mm yağış alan yerlerde dahi yetişebilmek-
tedir. Crambe cinsine ait türlerin tohumları   % 22-37 oranında 
sabit yağ içermektedir. Sabit yağında ise %50’nin üzerinde erüsik 
asid içermektedir. 

Sabit yağından plastik, yapıştırıcı, kayganlaştırıcı ve motor yağı 
sanayiinde kullanılmaktadır. Ayrıca Crambe yağı tekstil parfüm, 
deterjan, pestisit endüstrilerinde ve yazıcı mürekkebi yapımında 
kullanılmaktadır.

Doğadan toplanan Crambe türleri

Bitki ile ilgili bazı çalışmalarımız:
•	 Türkiye’nin	 Crambe	 Türlerinin	 Değerlendirilmesi	 Yağ	 İçeri-

ğinin ve Yağ Asiti Kompozisyonlarının Belirlenerek Tarıma 
Uygun Türlerin Belirlenmesi.

•	 Tek	 Yıllık	 Crambe	 Türlerinde	 Ankara	 Ekolojik	 Şartlarında	
Adaptasyon Çalışması

Laboratuvarımızda Gaz Kromotografisi ile yağ asitleri kompozis-
yonuna ve soxhlet cihazı ile yağ oranına bakılabilmektedir.
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KALİTE DEĞERLENDİRME VE GIDA BÖLÜMÜ

Enstitümüz;
•	 1953’te	yeniden	yapılanarak	“Ankara	Zirai	Araştırma	Enstitü-

sü” adını almıştır.
•	 1969	 yılında	 “Serin	 İklim	 Tahılları	 Koordinatörlüğü”	 görevi	

verilmiş olup halen devam etmektedir.
•	 1974	yılında	kuruluşun	adı	“Orta	Anadolu	Bölge	Zirai	Araştır-

ma Enstitüsü” olarak değiştirilmiştir.
•	 1986	Bakanlık	Olur’u	ile	yeniden	yapılanma	kapsamında,	Ça-
yır-Mera	ve	Zootekni	Araştırma	Enstitüsü	ile	birleşmiş,	“Tarla	
Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü” adını almıştır. 

Bölümümüz;
•	 Tarla	Bitkileri	Merkez	Araştırma	Enstitüsü	bünyesinde	Tekno-

loji ve Kimya Laboratuvarı adı ile 1951 yılında kurulmuştur.
•	 1969	 yılında	 Enstitümüzün	 “Serin	 İklim	Tahılları	 Koordina-

törlüğü” görevini alması ile bölümümüz Merkez Laboratuvar 
olmuştur.

•	 2005	yılında	ismi	Kalite	ve	Teknoloji	Bölümü	olarak	değiştiril-
miştir.

•	 2012	yılında	Kalite	Değerlendirme	ve	Gıda	Bölümü	adını	al-
mıştır.

Bölümümüzde;
•	 Çeşitlerin	kalite	özellikleri	bölgesel	bazda	tanımlanmakta,	 ıs-

lah materyali kalite yönüyle seleksiyona tabi tutulmakta,
•	 Ekmeklik	buğday
•	 Makarnalık	buğday
•	 Maltlık	arpa
•	 Yemlik	arpa
•	 Yemeklik	tane	baklagiller’de	kalite	araştırmaları	yapılmakta	ve	

yetiştirme tekniği uygulamalarının kaliteye etkisini belirlemek 
için projeler yürütülmekte;

•	 Tohumluk	 Tescil	 ve	 Sertifikasyon	Merkezi	Müdürlüğü’ndeki	
çeşit adaylarının kalite analizleri yapılmakta;

•	 TÜRKİYE/CIMMYT/ICARDA’nın	 ortak	 yürüttüğü	 IWWIP	
projesine ait ıslah materyalinde kalite değerlendirilmesi yapıl-
makta;

•	 Hububat	ve	baklagillerde	araştırma	yürüten	ıslah	kuruluşları-
na, üniversitelere ve özel sektöre hizmet verilmekte;

•	 Islah	materyalinin	hızlı	ve	güvenilir	yöntemlerle	analiz	edile-
bilmesi için yeni yöntemler geliştirilmekte;

•	 Farklı	ürün	grupları	 için	 farklı	parametrelerde	NIR/NIT	tek-
nolojisi ile çalışan cihazlarda kullanılmak üzere kalibrasyon 
eşitlikleri geliştirilmekte;

•	 Kalite	ve	 teknoloji	konusundaki	birikimler,	 teorik	ve	uygula-
malı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programla-
rıyla katılımcılara aktarılmaktadır.

Bölümümüz;
Analiz için gelen numunelerin, fiziksel, kimyasal, fizikokimyasal, 
reolojik ve tekstürel özelliklerinin belirlenebildiği,
1. Fiziksel Analiz Ünitesi
2. Öğütme Ünitesi
3. Enstrümental Analiz Ünitesi
4. Protein Laboratuvarı
5. Bulgur  Üretrim Ünitesi
6. Reoloji Laboratuvarı
7. Ekmek-Makarna Üretim Ünitesi
8. Baklagil Ünitesi
9. Mikro-Malt Üretim Ünitesi’nden oluşmaktadır.

Analizde AACCI, ICC ve TSE standart yöntemleri temel alın-
maktadır.

Ekmeklik Buğday Makarnalık Buğday

Hektolitre Ağırlığı Hektolitre Ağırlığı

Bin tane Ağırlığı Bin tane Ağırlığı

Sertlik Protein Miktarı  

Protein Miktarı Rutubet Miktarı

Rutubet Miktarı Camsı Tane

Kül Miktarı SDS Sedimentasyon

Un Verimi Glutograf

SDS Sedimentasyon Yaş Gluten Miktarı

Zeleny Sedimentasyon Kuru Gluten Miktarı

Glutograf Gluten İndeksi

Yaş Gluten Miktarı Gluten  Kalitesi

Kuru Gluten Miktarı İrmik Verimi

Gluten İndeksi İrmik Rengi

Miksograf Makarna Üretimi

Alveograf Pişme Testi

Farinograf TOM

Ekstensograf

Yemlik - Maltlık Arpa Baklagil

Hektolitre Ağırlığı 100 Tane Ağırlığı

Bin tane Ağırlığı Elek Analizi

Protein Miktarı Su Alma Kapasitesi

Rutubet Miktarı Su Alma İndeksi

Mikro Malt Yapımı Şişme Kapasitesi

Ekstrakt Miktarı Şişme İndeksi

Toplam Azot Pişme Süresi

Çözünür Azot

Çimlenme Gücü

Kavuz Miktarı

Kırılganlık

Kolbach İndeksi

Diastatik Güç

Şıra Rengi

Şıra Vizkozitesi

Şekerlenme Sayısı

Hartog Sayısı
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ÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Bölümünün geçmişi Çayır-Mera ve 
Zootekni Araştırma Enstitüsü dönemine kadar uzanmaktadır. 
1952 yılında kurulan bu enstitü, 1986 yılında araştırma ensti-
tülerinin yeniden yapılanması kapsamında bakanlık emriyle 
“Orta	Anadolu	Bölge	Zirai	Araştırma	Enstitüsü”	ile	birleştirilmiş	
ve	bugünkü	“Tarla	Bitkileri	Merkez	Araştırma	Enstitüsü”	adını	
almıştır. Bu dönemde bölüm çalışmaları ıslah bölümü çatısı al-
tında yürütülmüştür. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü-
nün 1998 yılında enstitülerde Çayır Mera ve Yem Bitkileri bölü-
münün	 kurulması	 yönündeki	 talimatları	 doğrultusunda	 “Çayır	
Mera ve Yem Bitkisi Bölümü” oluşturulmuş, bu tarihten sonra 
görev ve sorumluluklarını bu başlık altında sürdürmektedir.  

Bölüm çalışmaları, yem bitkileri ıslah projeleri ve mera yönetimi 
ve ıslah projeleri olarak iki ana başlık altında yürütülmektedir. 
Bu başlıklar altında sürdürülen çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. 

1.YEM BITKILERI ISLAH PROJELERI
Bölümümüzde yonca, fiğ, korunga, mürdümük ve buğdaygil yem 
bitkileri konularında çeşit ıslahı, tohum üretimi ve yetiştirme 
tekniği ile ilgili projeler yürütülmektedir.

Yem bitkileri çalışmaları
Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda yoncada 1, fiğde 16 
(adi fiğ 6, koca fiğ 1, Macar fiğ 4, tüylü fiğ 2, tüylü meyveli fiğ 
3), mürdümükte 1, korungada 1, çayır düğmesinde 1 adet olmak 

üzere toplam 20 adet çeşit tescil ettirilmiştir. Buna ilaveten kılçık-
sız bromda 1 adet çeşit adayı tescile sunulmuştur.

Macar fiğ denemesi

Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkileri Islahı Projesi:
Bu proje ile bölge şartlarında verim kabiliyeti yüksek ve kaliteli 
çeşitlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu proje 1988 yılında baş-
layan ve sürekli bir ıslah projesidir. Yurtiçi ve yurtdışı kaynak-
lardan temin edilen materyal, gözlem bahçesi, mikroverim, ön 
verim, verim ve bölge verim denemelerinde test edilerek değer-
lendirilmektedir. Bu faaliyetlere ilaveten son yıllarda yaygın fiğde 
ve Macar fiğinde melezleme çalışmalarına başlanmıştır. 

Yonca Islahı Projesi:
Bölgemiz sulu şartlarımda verimli ve kaliteli çeşit geliştirilmesine 
yönelik olarak 1999 yılında bu proje başlatılmıştır. Çalışma, yur-
tiçi ve yurtdışı gen bankalarından, tohum toplama gezilerinden 
temin edilen materyaller ile sürdürülmektedir. 

Bu projede gözlem bahçelerinde mevcut materyaller üzerinde 
yapılan incelemeler neticesinde 2008 yılında 17 ve 31 adet bitki 
seçilmiş, klon olarak yetiştirilerek,  iki çeşit adayı nüve tohumluk 
üretim parsellerine şaşırtılmış olup yeterli tohum üretimi yapıl-
dıktan sonra 2013 yılında verim denemeleri tesis edilmiştir.

Yonca klonları ve tohum üretim parseli

Mera Islahında Kullanılacak Bitki Türlerinde Germplasmı 
Geliştirme Projesi: 
Suni mera tesisinde ve meraların üstten tohumlanmasında kul-
lanılabilecek, bölgenin iklim ve toprak koşullarına adapte olabi-
lecek bitki türlerinde çeşit geliştirmek amaçlanmıştır. Bu projede 
yonca bitki türünde 2 adet, otlak ayrığı bitki türünde 3 adet ve 
Kılçıksız brom bitki türünde 1 adet çeşit adayı ümitvar olarak be-
lirlenmiştir.  Tohumluk üretimi ve verim denemeleri çalışmaları 
yürütülmektedir.

Otlak ayrığı verim denemeleri

Korunga Islah Projesi: 
Projede bölge şartlarına adaptasyonu iyi, verimli ve kaliteli çeşit 
geliştirmek amaçlanmıştır. Çalışma materyalinin izole alanlarda 
tohum üretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Yeterli tohum üreti-
mi sağlandıktan sonra verim denemesi tesisi edilecektir.

Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Bitkisinde Gama Işını 
Uygulaması Ile Mutasyon Islahı Projesi:
Mutasyon ıslahı yoluyla bölge şartlarına iyi uyum sağlayan, ve-
rimli ve kaliteli Macar fiği çeşidi geliştirmek amaçlanmıştır.  Pro-
jede tek bitki seçimlerine devam edilmektedir.

Macar fiği bitkisinden görünüm

2. Mera Yönetimi ve Islah Projeleri 

Bu başlık altında tamamlanan projeler aşağıdadır:
1.Ortak Kullanılan Köy Meralarının Çiftçi Katılımıyla Islahı ve 
Amenajmanı

2.Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi 

3.Sürdürülebilir Mera Yönetim Metotlarının Geliştirilmesi 

Devam etmekte olan proje ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürlükleri	 ile	 ortaklaşa	 yürütülen	 “Mera	 Islah	 ve	Amenajman”	
Projeleridir. 

Mera Islah ve Amenajman Projeleri (Tarım Il Müdürlükleri):
Bu projeler 2004 yılında başlatılmış olup Genel Müdürlüğümüz 
ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol 
çerçevesinde sorumlu olduğumuz 7 ilde (Kırıkkale, Çankırı, 
Çorum, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Sivas) il Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüklerinin ilgili şubeleriyle işbirliği içinde yürü-
tülmektedir. 
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HASTALIK VE ZARARLILARA DAYANIKLILIK BÖLÜMÜ

Görev ve Sorumluluk Konuları: İç Anadolu Bölgesi hububat ve bak-
lagil alanlarında sorun olan önemli hastalıkları belirlemek ve hasta-
lıklara karşı dayanıklı çeşit geliştirilmesi için gerekli dayanıklılık ısla-
hı çalışmalarını gerçekleştirmektir.

Tarihçe: 1928’de kurulan enstitüde, daha önceleri ıslah programları 
içerisinde ‘patoloji birimi’ olarak faaliyetini yürüten birim 1982 yı-
lında Bitki Hastalıkları ve Dayanıklılık Islahı Bölümü’ adını almış, 
2012 yılında ise Hastalık ve Zararlılara Dayanıklılık Bölümü olarak 
isimlendirilmiştir. Halen yürütülmekte olan proje bazındaki patolo-
ji çalışmaları Buğdayda: 1972, Arpada: 1983, Nohutta: 1984 yılında 
başlanmıştır. 

Idari Yapı: Bölüm başkanı doğrudan Enstitü müdürü ve Teknik 
koordinatöre bağlıdır. Bölümde halen ekip halinde çalışan 5 ziraat 
mühendisi araştırıcı görev yapmaktadır. 3 teknisyen ve işçiyle labora-
tuvar, sera ve tarla faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 

Altyapı Imkanları: Çalışmaların yürütülmesi için şu altyapı imkân-
ları mevcuttur.
•	Temel	patoloji	laboratuvarı:	80	m2

•	Sera:	İki	adet	kontrollü	sera:	240	m2

•	İklim	dolabı	/	odası:	Toplam	20	m2

Tarla imkânları: Yenimahalle’de 0,1 ha ve Haymana araştırma çiftli-
ğinde yağmurlama, sisleme, sulama sistemine sahip 1,5 ha tarla.

Yürütülen Faaliyetler: Sürvey: Her yıl İç Anadolu bölgesinde yürü-
tülen sürveylerle bölgede görülen hastalıkların durumları incelen-
mektedir. 
Patojen virulens paternlerinin belirlenmesi: Ülke genelinde değişik 
lokasyonlarda ekilen kapan nörserileriyle özellikle buğday pas et-
menlerinin virulens değişimleri belirlenmektedir. Bu çalışmaya ek 
olarak pas hastalıklarında serada kontrollü koşullarda ırkların belir-
lenmesi çalışmaları yürütülmektedir.

Tarla ve sera dayanıklılık testleri: Islah çalışmalarında kullanılan ve 
geliştirilen materyal önemli hastalıklara karşı test edilmektedir. Bu 
çalışmalar sera ve tarla koşullarında gerçekleştirilmekte ve her yıl 25-
30 bin civarında materyalin dayanıklılık durumları belirlenmektedir. 
Bu çalışmalarda değerlendirilen nörseriler arasında erken ve ileri 
kademe verim denemeleri, çeşit ve çeşit adayları, dayanıklılık kay-
nakları ve diğer nörseriler (introduksiyon materyali, gen kaynakları, 
yabani türler v.b. gibi) bulunmaktadır.

Çalışma Stratejisi
Bölüm çalışmalarının temel stratejileri; 
•	 Çiftçi	ve	ülke	ekonomisi	açısından	ekonomik	derecede	önemli	bu-

lunan konularda çalışılması,
•	 Kaynakların	etkin	kullanılabilmesi	için	ıslah,	kalite,	gen	kaynakları	

ve agronomi gibi diğer ilgili disiplinlerle ortaklaşa çalışılması,
•	 Yurt	içi	ve	Uluslararası	kuruluşlarla	işbirliği	yapılarak	çalışmaların	

entegre bir yaklaşımla ele alınarak projelerin geliştrilmesi ve yürü-
tülmesidir. 

Çalışma Konuları
Yürütülen faaliyetler kapsamında aşağıdaki alanlarda patoloji çalış-
maları, diğer projelerle entegrasyon içerisinde gerçekleştirilmektedir.
•	Buğday	(ekmeklik-makarnalık)	hastalıkları,
•	Arpa	(yemlik-maltlık)	hastalıkları,
•	Nohut	hastalıkları,
•	Gen	kaynakları	hastalık	değerlendirmeleri,
•	Hububat	 ve	baklagil	hastalıklarına	dayanıklılık	kaynakları	 testleri	
(ICARDA ile işbirliği halinde)
•	Uluslararası	kışlık	buğday	geliştirme	programı	(Turkey/CIMMYT/	
ICARDA)
•	Diğer	yurtiçi	ve	yurtdışı	kuruluşların	materyalleri

Elde Edillen Önemli Bulgular: Uzun yıllar yapılan çalışmalarla böl-
gede sorun olan önemli buğday, arpa ve nohut hastalıklarının durum-

ları ve çalışma öncelikleri belirlenmiştir. Ayrıca buğday pas hastalık-
larının virülens paternleri ve dayanıklılık genlerinin reaksiyonları 
belirlenerek ıslah programlarının yönlendirilmeleri sağlanmıştır.
Dayanıklılık test çalışmalarıyla değişik hastalıklara dayanıklı toplam 
1.250 buğday, 550 arpa ile antraknoza dayanıklı 150 nohut hat ve çe-
şidi belirlenmiştir.
Bunların yanı sıra yapılan çalışmalar sonucunda sarı pas dayanıklı 
olarak belirlenen Ikizce 96, Yakar 99, Mızrak, Aksel 2000, Bayraktar 
2000, Demir 2000, Atlı-2002, Seval, Lütfibey ve Kenanbey ekmeklik 
buğday çeşitleri, Kızıltan 91 makarnalık buğday çeşidi, sürme hasta-
lığına dayanıklı Zencirci 2002 ekmeklik buğday çeşidinin geliştiril-
mesine katkıda bulunulmuştur. Bunun yanı sıra arpada, arpa yaprak 
lekesine dayanıklı Çetin 2000 ve Avcı 2002 çeşitleri ile nohut antrak-
nozu hastalığına toleranslı Gökçe ve Akçin nohut çeşitleri ilgili ıslah 
bölümleri ile birlikte geliştirilmiştir. 

Üzerinde Çalışılan Hastalıklar ve Önemli Özellikleri
Buğday Hastalıkları
Paslar (Puccinia spp.): Paslar rüzgarla yayılır. Yaprak, sap ve başaklar-
da görülerek fotosentez alanını daraltır ve danelerin cılız kalmasına 
neden olur. Tüm dünyada buğdayın en önemli hastalık grubudur. 
Özellikle sarı pas (P.striiformis) ilkbaharın serin ve yağışlı olduğu 
koşullarda (İç Anadolu gibi) ürün kaybına neden olmaktadır. Kahve-
rengi pas daha ılıman geçit bölgelerinde, kara pas ise yetişme sezonun 
uzadığı kesimlerde özellikle geçci çeşitlerde görülür. Paslarla en eko-
nomik mücadele yöntemi dayanıklı çeşit kullanılmasıdır.

Sürme (Tilletia foetida, T.caries): Tohumla taşınan bir hastalıktır. 
Olgun başaklarda daneler siyah, bayat balık kokusu veren sporlarla 
doludur. Harman sırasında bu daneler parçalanır ve sporlar sağlam 
danelere bulaşır. Bu tohumlar ekilirse oluşacak bitkilerde sürme gö-
rülür. Hastalık temiz ve ilaçlanmış tohum kullanarak kontrol edilebi-
lir. Dayanıklı hatlar mevcuttur. 

Rastık (Ustilago tritici): Çiçeklenme döneminde başaklar siyah toz-
lar halinde rastık sporlarıyla doludur. Bu bitkilerde dane oluşmaz ve 
aynı zamanda hastalık, sağlam görünen diğer bitkilere de etmenin 
sporlarının uçarak çiçek enfeksiyonu yapması ile bulaşır. Bu bulaşık 
tohumlar ekildiğinde çıkan bitkilerde başaklanma ile birlikte rastıklı 

başaklar görülür. Hastalıktan korunmak için temiz veya ilaçlı tohum 
kullanmak gerekir. Dayanıklı hatlar mevcuttur.

ARPA HASTALIKLARI
Yaprak Lekesi (Rhynchosporium secalis): Hastalık bitkinin yaprakla-
rında lekeler oluşturarak fotosentez alanını azaltır ve danelerin cılız 
kalmasına neden olur. Özellikle serin ve yağışlı geçen bölge ve yıllar-
da yaygınlığı ve zararı artar. En ekonomik mücadele şekli dayanıklı 
çeşitler kullanmaktır. 

Arpa Çizgili Yaprak Lekesi (Pyrenophora graminea): Tohumla taşınan 
bu hastalık yapraklarda ana damar boyunca çizgi halinde lekeler oluş-
turur. Başaklanma önlenir, çıkan başaklarda taneler cılız olur. Has-
talık tohum ilaçlamasıyla önlenebilir. Ancak en ekonomik mücadele 
yöntemi temiz tohum ve dayanıklı çeşit kullanılmasıdır.

Kapalı Rastık (Ustilago hordei): Tohumla taşınan bu hastalıkta olgun-
laşma zamanında zarımsı yapıda ki danelerin içinin siyah sporlarla 
dolu olduğu görülür. Harman sırasında bu yapı parçalanır ve ortaya 
çıkan sporlar sağlıklı tohumlara hastalığı bulaştırır. Bulaşık tohumlar 
ekildiğinde bunlardan hastalıklı bitkiler oluşur. Hastalıkla mücadele 
temiz ve ilaçlı tohumluk veya dayanıklı çeşitler kullanılarak yapılır.

NOHUT HASTALIKLARI
Antraknoz (Ascochyta rabiei): Nohutun en yaygın görülen ve en 
önemli hastalığıdır. Yağışlı geçen yıllarda daha çok görülür. Yaprak-
larda lekeler ve saplarda kırılmalara neden olur. Bunun sonucu da-
nelerin oluşumunu veya irileşmesini engeller. Danelerde de lekeler 
yapar. Lekeli tohumlar ekildiğinde antraknoz yine görülür ve zarar 
yapar. Tohum ve bitki artıklarıyla bulaşır. Hastalıkla mücadele için 
temiz tohumluk kullanılmalı, hastalıklı bitki artıkları yok edilmeli, 
uygun zamanda ekim yapılmalı ve dayanıklı çeşit kullanılmalıdır.

ÇEŞİT KATALOĞU Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü28 ÇEŞİT KATALOĞUTarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 29



YETİŞTİRME TEKNİĞİ BÖLÜMÜ

Bölüm; Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri için sürdürülebilir tarım 
tekniklerini geliştirmekle yükümlüdür.  Vizyon :

•	 Toprak	verimliliğini	korumak	ve	geliştirmek	(yeşil,kimyasal	
gübreleme,kompost vb)

•	 Canlı	ve	cansız	kaynaklı	streslere	karşı	yetiştirmeci	çözümler	
bulmak (yabancı ot, hastalık, kuraklık,soğuk vb.) 

•	 Geliştirilen	 çeşitlerin	 farklı	 yetiştirme	 şartlarındaki	 perfor-
manslarının testi (verim denemeleri, tohum,gübre, ekim za-
manı vb)

•	 Farklı	yetiştirme	sistemlerinin	test	edilmesi	(ekim	nöbeti	sis-
temleri)

•	 Korumalı	ve	düşük	girdili	tarım	amaçlarına	uygun	araştırma-
lar (azaltılmış ve sıfır toprak işleme)

•	 Organik	ürün	yetiştirme	metotları

Bugüne Kadar Yapılan Çalışmalar ve Tarıma Katkısı

1. 1926-1960: Ekimin yağışı beklemeden ve ilkbahara kalmadan 
kuruya yapılması tekniği ile oldukça önemli bir katkı ortaya 
çıkmıştır. Yatırıma ihtiyaç göstermeyen bu teknikle verimde 
%40-60 artış elde edilmiştir. 

2. 1960-1980: Bu dönem yetiştirme tekniği araştırma ve çalış-
maları verimde artışa ve bizce en önemlisi tarıma dayalı güb-
re, ilaç ve makine sanayindeki büyüme ve gelişmeleri destek-
lemiştir. 

3. 1981-1995: Bu dönemde iki büyük proje yürütülmüştür. 
Bunlarda	biri	ve	en	önemlisi	“nadas	alalarının	değerlendiril-
mesi” kısaca NAD’da bölümümüz özellikle nadas alanlarına 
ekilecek olan ürünlerin yetiştirmeleri üzerinde çok sayıda 

araştırma yapmış ve bunları il müdürlükleri yayım servisi ve 
çiftçilerle yapılan sık toplantılarda dile getirmiştir. 

Ekim nöbeti denemesinden bir görüntü

4. 1996-2012: 1960 lardan sonra başlayan yaygın pulluk ve diğer 
sürümlerle toprak karasabanla    sürüldüğü dönemde nispe-
ten koruduğu yapısını tümüyle kaybetmiş ve Orta Anadolu 
da yaygın rüzgar ve su erozyonları başlamış ve bu erozyonlar 
şehirleri bile tehdit edecek duruma gelmiştir.  Tarım alanları-
mızı tehdit eden su ve rüzgar erozyonu en etkili bir şekilde iş-
lemesiz tarım- doğrudan ekimle kontrol edilmektedir. Bu ko-
nudaki çalışmalarımız 1998  yılında 3 ekim nöbeti sisteminde 
başlamış ve 10 yıl çakılı olarak sürdürülmüştür. Bu çalışma 
çok olumlu sonuçlar vermiştir. Nadas buğday sisteminde 
doğrudan ekim –kimyasal nadas uygulaması kara nadastan 
çoğu yıllarda daha fazla verim vermiştir ve organik maddede 
ve su geçirgenliğinde artışlar elde edilmiştir. Mercimek-buğ-
day sisteminde de doğrudan ekimle elde edilen mercimek 
ve buğday verimleri geleneksel sürümlü sistemle aynı bazen 
daha yüksek verimler vermiştir.

Anızın rüzgar erozyonunu durdurması

Büyük alanlarda demonstrasyon ekimleri yapılmış ve tarla gün-
lerinde çiftçilere ve katılımcılara gösterilmiştir.Bölgede önder 
çiftçilere bu konuda her türlü teknik desteğimiz sürmektedir ve 
başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Toprak işlemesiz tarım (Tarla Günü)

İşlemesiz Yöntem
Kimyasal (ilaçlı) Nadas ve Direk Ekim

En iyi toprak hazırlığı yöntemi nadas tarlalarda oluşan otların 
kimyasal ilaçlarla kontrol edilmesi ve ekim zamanında ekimin 
direk ekim makineleriyle yapılmasıdır. 10 yıllık araştırmalarda, 
bu yöntemle elde edilen buğday veriminin pulluk ve kazaya-
ğı sürümlerinden oluşan yöntemle elde edilen ile aynı olduğu, 
ayrıca sürüm maliyetinde %50 tasarruf yapıldığı bulunmuştur. 
Bu yöntemde ilkbaharda yabancı otların çıktığı zaman (iki-dört 
yapraklı devre) toptan öldürücü ilaçlardan glyphosate bileşimli 
olanlardan biri (piyasada Touchdown, knockout, mamba, vb. ad-
larla satılan.) dekara 300- 350 ml olacak şekilde en fazla 20 litre 
suyla birlikte pülverizatörle tarlaya atılır. İlaçlamanın etkinliğini 

artırmak amacıyla bir depo (400 lt) suya 3-4 kg amonyum sülfat 
gübresi eritilerek depoya ilave edilir. Ekim doğrudan ekim ma-
kinaları veya toprağın durumuna göre elde olan diskli hububat 
mibzerleri ile de gerçekleştirilebilir. Bunun için mibzerin üzerine 
ağırlıklar konabilir.

Yetiştirme Tekniği Bölümünün Mevcut Projeleri

Orta Anadolu’da ekim Nöbeti Araştırmaları:

1. Kıraç tarlada ikili ekim nöbeti araştırmaları (9 ekim nöbeti)

2. Kıraç tarlada dörtlü ekim nöbeti araştırmaları (5 ekim nöbeti)

3. Yarı taban tarlada ikili ekim nöbetleri (9 ekim nöbeti)

4. Yarı taban tarlada dörtlü ekim nöbeti (5 ekim nöbeti)

-Korumalı Tarım Sisteminin Kırıkkale ilinde Yaygınlaştırılma-
sı-2012-2015

-Ankara Ekolojik Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitle-
rinin Organik Tarımdaki Performanslarının Belirlenmesi 2012-
2017
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BİYOÇEŞİTLİLİK VE GENETİK KAYNAKLAR BÖLÜMÜ

Türkiye Tohum Gen Bankası (TTGB) 2010 yılında hizmete açıl-
mıştır. 

TTGB’nin başlıca amaçları, endemik ve yabani türler dahil olmak 
üzere Türkiye’deki bitki genetik kaynaklarının toplanması, muha-
faza altına alınması, morfolojik ve moleküler karakterizasyonun 
yapılmasıdır. 

TTGB’de şu anda yaklaşık 41.000 aksesyon ve 6.140 herbaryum 
örneği optimum koşullarda muhafaza altındadır:

Bitki  Grubu Tür Sayısı Örnek Sayısı

Tahıllar 54 22087

Baklagil 19 563

Yem bitkileri 35 1214

Endüstri Bitkileri 12 633

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 11 255

Sebzeler 110 270

Diğer türler (Endemikler dahil) 67 495

 25517

Yedekleme Materyali  15528

TOPLAM 308 41045

Türkiye Tohum Gen Bankası Birimleri:

•	Dokümantasyon

•	Tohum	Temizleme

•	Tohum	Fizyolojisi	Laboratuvarı

•	Kurutma	Odası

•	Paketleme	Odası

•	Tohum	Muhafaza	Odaları

 - Uzun Dönem Muhafaza Odaları

 - Orta Dönem Muhafaza Odaları

 - Kısa Dönem Muhafaza Odaları

•	Üretme	ve	Yenileme

•	Moleküler	Biyoloji	Laboratuvarı

•	Herbaryum

Misyon:

Türkiye’de yetiştirilen tarla bitkileri genetik kaynakları materyali 
(yerel çeşitler/köy popülasyonları, kültür bitkilerinin yabani ak-
rabaları, doğada mevcut diğer yabani türler ve geçit formları), 
ıslah edilmiş/geliştirilmiş çeşitleri ve bazı önemli karakterlere 
sahip ıslah hatları ile nadir, endemik ve tehdit altındaki bitki 
türlerini tespit etmek, toplamak, muhafaza altına almak ve bu 
materyalleri morfolojik ve moleküler olarak karakterize etmektir.

Ayrıca biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanı-
mına yönelik halkın bilinçlendirilmesi ve eğitim çalışmalarında 
rol almak, akademik çalışmalara işbirliği ve katkı sağlamak, ül-
kemizde ve dünyada bu konuda yapılan çalışmaları takip etmek 
ve uygulamaktır.

Vizyon:

Biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kullanımı ile ilgili 
konularda düşünce, öneri ve politikalar üreterek daha güçlü ve 
etkin rol oynayan bir gen bankası haline gelmektir.

Tarihçe:
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde 1988 yı-
lında güvenlik yedeklemesi amacıyla 44 adet derin dondurucu-
dan oluşan bir gen bankası kurulmuştur. Daha sonra 2010 yılın-
da 250.000 örnek kapasiteli dünyanın sayılı gen bankalarından 
birisi olan Türkiye Tohum Gen Bankası hizmete girmiştir.

Mevcut Projeler:

1. Bazı Yerel Makarnalık Buğday Genotiplerinin Kuraklığa Tole-
ransı Yönünden Morfolojik Karakterizasyonu, Kalite Özellik-
leri Ve Sarı Pas Hastalığına Reaksiyonları İle Bazı Çeşitlerin 
Moleküler Özelliklerinin Belirlenmesi (TAGEM)

2. Ankara İlinde Tehdit Altında Bulunan Endemik Bitki Türleri-
nin Ex Situ Muhafazası (TAGEM)

3. Eğriova Yaylası (Beypazarı-Ankara) Üzerine Floristik Bir Ça-
lışma (TAGEM)

4. Ankara İlinde Yerel Ayaş Domates Tohumluğunun Toplanma-
sı Ve Muhafazası (TAGEM)

5. Tarla Bitkileri Genetik Kaynakları Muhafazası Projesi 
(TAGEM)

6. Tohumun Yolculuğu (TÜBİTAK 4004)
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COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA BÖLÜMÜ

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) Araş-
tırma Merkezi`nin kuruluşu, Hükümetimiz ile Uluslararası İmar 
ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) arasında 25 Mart 1993 
tarihinde imzalanan, 5 Temmuz 1993 tarih ve 21628 sayılı Resmi 
Gazetede	yayınlanarak	yürürlüğe	giren	“Genetik	Çeşitliliğin	Ye-
rinde Muhafazası” projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.  Ta-
rımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde 
1997 yılında faaliyete geçen bölüm 2000 yılında Makam oluru 
ile Enstitümüze bağlanmış olup faaliyetlerini bir bölüm olarak 
yürütmektedir.

Dünya bankası kaynakları ile altyapı kurulumu ve eğitim çalış-
maları gerçekleştirilen merkez bakanlığımız kaynakları ve proje 
bazlı olarak yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan temin ettiği bütçele-
ri de kullanmaktadır.

Amacımız

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama tekniklerini kulla-
narak tarımda başta karar verici makamlar olmak üzere çiftçileri-
miz ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu verileri üretmek. 
 
Hedefimiz

Sürdürülebilir tarımsal üretime ve yönetimine katkı sağlayacak 
uzaktan algılama (UA) ve coğrafi bilgi sistemlerini (CBS) kulla-
nan bilimsel araştırma ve proje çalışmaları yürütmek ve bu çalış-
maları ilerleyen teknoloji ile birlikte geliştirmek.

Çalışma Konuları

•	 Kuraklık	ve	ürün	gelişimini	izleme,	iklim	değişikliğinin	tarıma	
etkileri

•	 Agro-metetorolojik	simülasyon	modelleri	ve	uzaktan	algılama	
ile ürün  rekolte tahmini  

•	 Agro-ekolojik	bölgeler	ve	ürün	uygunluk	alanlarının	belirlen-
mesi, tür çeşitliliğinin tespiti ve haritalanması

•	 Kar	dağılım,	miktar	ve	erimesinin	izlenmesi,	sel-taşkın	harita-
laması ve tarıma etkileri  

•	 Çevresel	kirliliklerin	tarım	alanlarına	etkisi

•	 Tarımsal	envanter	ve		arazi	kullanım	planlaması	çalışmaları	

•	 Hastalık	ve	zararlılarla	ilgili	modeller	geliştirilmesi

•	 Erozyon	ve	çölleşmeye	yönelik	izleme	ve	araştırmaları	

TAMAMLANAN PROJELER

Tübitak Projeleri 

1.Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi (TÜBITAK-KA-
MAG/ 1007)

2.Türkiye’de Tarımsal Ekolojik Bölgelerin ve Ürünlerin Potansi-
yel Uygunluk Alanlarının Belirlenmesi Projesi (TÜBITAK-KA-
MAG/ 1007) 

 DIŞ KAYNAKLI PROJELER
1. Türkiye’nin İklim değişikliğine uyum kapasitesinin geliştiril-

mesi projesi  (FAO-UNDP)
2. Orta Anadolu Bölgesinde Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma 

Yönetmeliği (Axis 2) ile Uyumlu Olarak Sürdürülebilir Mera 
Yönetim Metotlarının Geliştirilmesi Projesi (Hollanda hükü-
meti-G2G/07/TR/9/3)

3. Fındık Alanlarının Uzaktan Algılama ile Tespit Edilmesinde 
Arazi Topoğrafyasının Etkisinin İncelenmesi ve Alternatif Ta-
rım Ürünlerine Uygunluğunun Belirlenmesi (AB-JRC).

4. Ürün - Verim Tahminleri ve Ürün Gelişiminin izlenmesi Pro-
jesi (FAO-TCP/TUR/3002)

5. Balıkesir-Burhaniye’de Zeytin Yetiştirilen Alanların Belirlen-
mesi ve Zeytin Veri Tabanı Oluşturulması” Pilot Projesi (AB 
- Joint Research Center)

 DİĞER PROJELER
1. Tarımsal Rekolte İzleme Ve Tahmin Sistemi Projesi (TARİT) 
2. Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Uzaktan Algılama Teknikleri Kul-

lanılarak Ankara İli Yenimahalle ve Polatlı İlçelerindeki Tarım 
Alanlarının Amaç Dışı Kullanımının Belirlenmesi 

3. Edirne İlinde Ürün Deseninin CBS ve Uzaktan Algılama Yön-
temleri Kullanılarak Belirlenmesi ve Ayçiçeği Verim Tahmini 

4. Seyhan Havzasında İklim İsteklerine Göre Kiraz Yetiştirmeye 
Uygun Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belir-
lenmesi 

5. Gaziantep ilinde tarım alanlarının uydu görüntüleri ile belir-
lenmesi 

6. Muğla İli Güllük Körfezinde Kirliliğin CBS ve Uzaktan Algıla-
ma Sistemleri İle İzlenmesi 

7. Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikleri Kullanılarak Tarımsal Veri 
Tabanı Oluşturulması ve Arazi Kullanım Planlaması Yapılması 
projesi.

8. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri Kulla-
nılarak Ankara İlinde Tahıl Ekim Alanlarının Tespit Edilmesi 
Projesi

 DEVAM EDEN PROJELER
1. Buğday ve Arpa Verim Tahmini Yöntemlerinin Araştırılması 
2. Spektral Vejetasyon İndeksleri ve Bitki Karakteristikleri Ara-

sındaki ilişkilerin Belirlenmesi 
3. Türkiye’de Ürün Gelişim ve Uygunluk Veritabanlarının CBS 

Yöntemleri kullanılarak Oluşturulması 
4. Buğdayda Farklı Azot Uygulamalarının Verim ve Hyperspekt-

ral Yansıma Özellikleri Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması
5. Mera Varlığının Ve Mera Durum Sınıflarının Belirlenmesi 

Projesi 
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ÜRETME VE İŞLETME BÖLÜMÜ

Üretme ve İşletme Bölümü; Enstitümüz tarafından geliştirilen 
ve tescil ettirilen serin iklim tahılları, yemeklik tane baklagiller 
ve yem bitkilerine ait çeşitlerin; Tohumluk Sertifikasyonu ve Pa-
zarlanması Yönetmeliklerine uygun olarak, orijinal kademede 
tohumluk üretimlerini gerçekleştirmektedir.

Tohumluk üretim çalışmaları; Ankara il merkezine     45 km me-
safede Gölbaşı ilçe sınırları içinde bulunan, İkizce Araştırma ve 
Uygulama Çiftliği’nde yaklaşık 4000 dekar alanda yürütülmek-
tedir.

İkizce Araştırma ve Uygulama Çiftliği

Ayrıca, Ankara Esenboğa Hava Limanı sınırları içinde bulunan 
yaklaşık 3500 dekarlık alanda mahsul amaçlı hububat üretimi 
gerçekleştirilmektedir. Tarım alanında meydana gelen yenilikler 
ve teknik uygulamalar takip edilmekte, alet-makine parkımız her 
geçen gün biraz daha modernize edilerek iyileştirilmektedir.

TOHUMLUK ÜRETIM ÇALIŞMALARI

Üretme ve İşletme Bölümü, ekimden hasada kadar, yetiştirme 
tekniğinin tüm öğelerini (Toprak işleme, ekim, gübreleme, ilaç-
lama, hasat-harman) uygulayarak, tohumluk üretimini gerçek-
leştirmektedir. Tohumluk üretim hakkını verdiğimiz firmalar, 
çiftçilerimiz için, sertifikalı tohumluk üretimi yapmaktadırlar.

Üretim Aşamalarımız:
Hasattan sonra, ekim yapılacak tarlalarda iklim koşullarına bağlı 
olarak Ekim-Kasım aylarında  20-25 cm derinlikte çizel pulluk ile 
ilk sürüm gerçekleştirilmektedir.

Tarla Hazırlıkları

Nisan-Mayıs aylarında 10-12 cm derinlikte diskaro veya kazayağı 
ile ikileme, otlanma durumuna göre de  8-10 cm derinlikte kaza-
yağı-tırmık takımı ile üçleme yapılarak tarlalar ekime hazır hale 
getirilmektedir.
Tohumluklar, ekim öncesi mantari hastalıklara ve toprak altı 
zararlılarına karşı ilaçlanır. 1000 tane ağırlığı ve çimlenme gücü 
yüksek tohumlukların Pnömatik (havalı) mibzerler ile ekimi ger-
çekleştirilmektedir. Her bir tahıl çeşidi için ekim öncesi mibzer 
temizliği ve tohum-gübre ayarı dikkatle yapılır.

Kombine Mibzer ile Ekim

Mibzer Temizliği ve Ayarı

Bahar aylarında iklim koşulları ve bitki istekleri dikkate alına-
rak üst gübreleme (bahar veya çim gübrelemesi) ile yabancı otlar 
için, tahıllar sapa kalkmadan önce yabancı ot yoğunluğuna göre 
ilaçlama yapılmaktadır. Süne, zabrus, tel kurdu gibi zararlıların 
yanı sıra kış zararı ve hastalık etmenleri gözlemlenmektedir.

İlaçlama ve Gübreleme

Bitkilerin gelişme durumları, yıllık yağış ve sıcaklık faktörlerine 
bağlı olarak bitkilerde kuraklık stresi başlamadan önce, tarla ka-
pasitesi seviyesinde 1 veya 2 defa sulama yapılmaktadır.

Sulama

Kademeli tohumluk üretilen tarlalar, başaklanma devresinden 
itibaren dikkatlice gezilip, yabancı ve tip dışı bitkilerin tarladan 
uzaklaştırılması sağlanır. Yabancı bitki (yabancı ot, farklı cins, 
tür ve çeşit) çekme işlemi baharda başlar ve hasada kadar devam 
eder.

Yabancı Bitki Çekme İşlemi

Hasat öncesi Biçerdöverin bakım ve ayarları yapılmakta, kırık 
tane gibi istenmeyen unsurlar giderilmektedir. Hasat olgunluğu 
takip edilerek tanede rutubet %12’ye düştüğünde hasat işlemi 
gerçekleştirilmektedir.

Hububat ve Baklagil Hasatı

Periyodik tarla işlemleri gerçekleştirildikten sonra hasat edilen 
ürünlerin temizlenmesi için konvansiyonel ve optik ayıklama 
yapan cihazlar (Sortex) ile daha temiz ve kaliteli tohumluk elde 
edilmektedir. Selektörlenen ürünler paketlenerek depolanmak-
tadır.
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BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ

Biyoteknoloji birimi çalışmalarına 1996 yılında bitki ıslahı prog-
ramlarında karşılaşılan sorunların çözümüne yardımcı olmak 
amacıyla Islah ve Genetik Bölümü bünyesinde kurulan labora-
tuvarda başlamıştır. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülen DPT projesi ile birimimiz 2013 
yılında Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’ne dönüştürülmüştür. 

VİZYONUMUZ:
•	 Bilim	ve	teknoloji	ve	AR-GE’nin	gelişmesi	için	gerekli	araştır-

malara temel oluşturacak altyapıları oluşturarak üniversitele-
rin, kamu ve özel sektörün hizmetine sunan,

•	 Bilim	ve	teknoloji	eğitim	merkezi	olan,
•	 Bitkisel	ve	Mikrobiyal	Biyoteknoloji	alanında,	ulusal	ve	ulus-

lararası iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlayacak projeleri 
üreten bir merkez olmayı kendine hedef edinmiştir.

MİSYONUMUZ:
•	 Bitki	tür	ve	çeşitlerinin	genetik	tanımlamalarını	ve	akrabalık	

derecelerini belirlemek,
•	 Markör	destekli	seleksiyon	(Marker	Assisted	Selection)	tekniği	

ile tarımsal açıdan önemli genleri; kültür bitkilerinin yabani 

akrabalarında, geliştirilen çeşitlerde ve ıslah hatlarında ortaya 
çıkarmak,

•	 Yeni	bitki	çeşidi	geliştirilmesine,	var	olan	çeşitlere	yeni	özellik-
ler kazandırılmasına olanak sağlamak,

•	 Tarımsal	açıdan	önemli	abiyotik	ve	biyotik	stres	etmenlerinin,	
hastalık ve zararlılara dayanıklılık mekanizmalarının incelen-
mesine yönelik araştırmalar yapmak,

•	 Doku	kültürü	yöntemleri	kullanılarak	bitkilerin	hızlı	çoğaltıl-
masını, virüslerden ari bitki elde edilmesini sağlamak,

•	 Doubled	Haploid	bitki	eldesi	ile	kısa	sürede	genetik	olarak	du-
rulmuş bitki hatlarının geliştirilmesi ve ıslah süresinin kısaltıl-
masını sağlamak,

•	 Elde	 edilen	 sonuçların	 ıslah	 programlarına	 entegrasyonunu	
sağlamak,

•	 Başta	gıda	ve	tarım	sektörü	olmak	üzere	diğer	sektörlerde	kul-
lanılan mikroorganizma izolasyonunu, tanımlamasını ve mu-
hafazasını sağlamak,

•	 Fermantasyon	süreçleri	ile	metabolitler	üretmek,
•	 Mikrobiyal	enzimleri	üretmek,	saflaştırmak,	immobilizasyonu	

ve stabilizasyonunu içeren süreçleri ve yöntemleri geliştirmek,
•	 Protein	yapı-işlev	ilişkilerini	incelemek,
•	 Mutasyon	teknikleri	ile	mikroorganizma	geliştirmek,
•	 Rekombinant	DNA	 teknolojileri	 ile	 enzimlerin	 aktivitelerini	

geliştirmek ve sürdürülebilir alternatif enerji odaklı mikroor-
ganizma elde etmek,

•	 Buğday,	mısır,	kolza,	aspir	vb.	tarla	bitkilerinin	sap,	saman	vb.	
biyokütlesinden (biomass) mikroorganizma katalizörlüğünde 
biyoetanol ve enerji üretmek,

•	 Gen	manipülasyonları	ile	katma	değeri	yüksek	ürünleri	ürete-
bilen mikroorganizmaları geliştirmek,

•	 Tarımsal	ve	endüstriyel	önemi	olan	proteinleri	üretmek,	saf-
laştırmak, karakterize etmek ve endüstrinin kullanımına sun-
mak,

•	 Yenilenebilir	enerji	kaynaklarını	geliştirmek	ve	biyoekonomi-
ye hizmet sunmak,

•	 Genomik,	 proteomik	 ve	metabolomik	 çalışmalar	 ve	 bilimsel	
araştırmalar yapmak,

•	 Eğitim	projelerini	hayata	geçirmek.

MOLEKÜLER BİTKİ ISLAHI BİRİMİ

Laboratuvarlarımızda bitki materyalleri üzerine biyokimyasal 
ve moleküler biyolojik çalışmalar yapılmakta, stres koşulları ve 
hastalıklara dirençli bitkileri belirlemek amacıyla markör destek-
li seleksiyon ve moleküler karakterizasyon çalışmaları yürütül-
mektedir. 

 Çalışma Alanları
•	 Genetik	çeşitlilik	ve	moleküler	sistematik
•	 Genetik	karakterizasyon
•	 Genetik	haritalama
•	 Moleküler	fizyoloji
•	 Moleküler	patoloji
•	 Markör	destekli	seleksiyon	(Marker	Assisted	Selection)

 Altyapısı
•	 Moleküler	Biyoloji	Laboratuvarı
•	 DNA	Sekanslama	Ünitesi
•	 RT-	PCR	Ünitesi
•	 Biyoanalizör	Ünitesi

DOKU KÜLTÜRÜ VE 
GENETİK TRANSFORMASYON BİRİMİ

Birimimizde,  bitki doku ve organları in vitro koşullar altında 
yeni çeşit geliştirme, mevcut çeşitlerde genetik varyabilite oluş-
turma ve ıslah süresini kısaltma  gibi çalışmalarda materyal 
olarak  kullanılmaktadır. Bunun yanısıra virüsten ari bitki elde 
edilmesi ve hızlı çoğaltım çalışmaları yapılmaktadır.

 Çalışma Alanları
•	 Hızlı	bitki	çoğaltımı
•	 Patojenlerden	ari	bitki	eldesi
•	 Tehlike	altında	olan	türlerin	korunması
•	 Çoğalması	zor	olan	türlerin	üretimi
•	 Doubled-Haploid	bitki	üretimi
•	 Gen	aktarımı

 Altyapı
•	 Doku	kültürü	laboratuvarı
•	 İklim	dolapları
•	 Tam	kontrollü	seralar

MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ VE 
GENETİK KAYNAKLAR BİRİMİ

Birimimizde, biyolojik güç ve zengin gen potansiyelleri olan mik-
roorganizmaların Biyoteknoloji ve Biyoekonomi için kullanımı 
amaçlanmıştır. Bilim-Teknoloji ve ülkemiz AR-GE’sine hizmet 
amaçlı yeni ulusal ve uluslararası projelerin hayata geçirilmesi 
hedeflenmektedir.

 Çalışma Alanları
•	 Mikrobiyal	Biyoteknoloji
•	 Enzimoloji
•	 Genetik	Mühendisliği
•	 Mikrobiyal	Biyoçeşitlilik
•	 Mikroorganizma	Genetik	Kaynakları

 Altyapı
•	 Mikrobiyal	Biyoteknoloji	Laboratuvarı
•	 Mikroorganizma	Genetik	Kaynaklar	Ünitesi
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Tescil Yılı : 1984
Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 85-95 cm’dir. Çiçek rengi erguvani menekşeden menekşe moruna doğru 

değişiklik gösterir. Çiçekleri salkım şeklindedir. Salkım boyu 4.70 cm’dir. Bir salkımda 
7-10 adet bakla olup 4-7 tanesi tohum bağlar. Meyve 2-3 bazende 4 kıvrımlıdır. To-
humların şekli böbrek, yumurta, eldiven, kalp ve yarım kalp olarak çeşitlilik gösterir. 
Tohum rengi ise koyu ve açık taba ile koyu ve açık sarıdır. 1000 tane ağırlığı 2.09-2.47g 
arasında değişmektedir.

Tarımsal Özellikleri : Ülkemizde tescil ettirilen ilk sentetik çeşittir. Sulu koşullarda yetiştirilmek üzere ıs-
lah edilmiştir. Kışa, kurağa ve yatmaya dayanıklıdır. Sıraya ekimde 1-2 kg/da, serpme 
ekimde 3-4 kg/da tohum kullanılır.

Verim Özellikleri : Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgelerinde 1 ton, sahil kuşağında ise ortalama 2 ton 
kuru ot alınır. Yılda 4-5 biçim yapılır. 

Teknolojik Özellikleri : %10 çiçeklenme devresinde biçildiğinde kuru otunda, %16-18 ham protein, %1-1.5 
ham yağ, %9-11 kül, %25-30 ham selüloz, %34-36 azotsuz öz maddeler ve %5-6 su 
bulunur.

Hastalık ve Zararlı Durumu : Hastalıklara dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler : Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgeleri

BİLENSOY 80 (Yonca)
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Tescil Yılı : 2003

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Ana sap uzunluğu  50-105cm olup dik gelişir. 1000 tane ağırlığı 14-18 g’dır.

Tarımsal Özellikleri : Bölgemizde ilkbaharda ekilir  ve  dekara 5-6 kg tohum atılır. Kışa ve kurağa dayanımı 
iyidir. Çiçeklenme gün sayısı 141 ile 158 gün arasındadır. Yatmaya dayanıklıdır.

Verim Özellikleri : İç Anadolu şartlarında ortalama 335 kg/da kuru ot, 1215 kg/da yeşil ot alınır.  Yılda bir 
biçim yapılır. Tohum verimi 30-60 kg/da’dır. 

Teknolojik Özellikleri : Kuru otunda ham protein oranı %13-15 arasındadır. 

Hastalık ve Zararlı Durumu : Küllemeye dayanımı orta düzeydedir. 

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgeleri ile benzer şartlar için yazlık bir çeşittir. 

ÖZERBEY 03 (Korunga)

Tescil Yılı : 2002

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Ana sap uzunluğu 24.6- 61.8cm olup yarı yatık gelişir. 1000 tane ağırlığı 47.8- 59.9g’dır.

Tarımsal Özellikleri : Kışa dayanıklılığı çok iyi ve kurağa dayanıklılığı iyi olan bir çeşittir. Çiçek rengi pem-
bedir. Çiçeklenme gün sayısı 157 ile 239 gün arasındadır. Fizyolojik olum gün sayısı 
201 ile 272 gün arasında değişir. Ekimde 8-10 kg/da tohum kullanılır. Tahıllar (özel-
likle Arpa) ile karışım halinde kuru ot ve silaj üretmek amacıyla yetiştirilebilir. Beyaz 
çiçekli Macar fiğine göre (örnek, Tarm Beyazı-98) 7 gün daha erkencidir.

Verim Özellikleri : Kuru ot verimi 52.5 ile 846.8 kg/da olup tane verimi 68.0 ile 207.1 kg/da’dır. Ortalama 
kuru ot ve tane verimi sırayla 337.8 ve 107.9 kg/da’dır.

Teknolojik Özellikleri : Kuru otundaki ham protein oranı % 14.8’dir. 

Hastalık ve Zararlı Durumu : Külleme ve yaprak lekesine dayanıklılığı iyidir.

Tavsiye Edilen Bölgeler : Orta Anadolu Bölgesi ve benzer şartlara sahip bölgelerde kışlık olarak yetiştirilir.

ANADOLU PEMBESİ 2002 (Macar Fiği)
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Tescil Yılı : 1998

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Ana sap uzunluğu 40-80cm’dir. Çiçek rengi beyaz olup çiçekler 13-17mm uzunluğun-
da salkım şeklindedir. Tohum rengi siyah benekli ve noktalı, elipsoid yuvarlak şeklin-
dedir. 1000 dane ağırlığı 35-50g dır.

Tarımsal Özellikleri : Kışa dayanıklılığı çok iyi, kurağa dayanıklılığı iyi bir çeşittir. Tahıllar (özellikle Arpa) 
ile karışım halinde kuru ot ve silaj üretmek amacıyla yetiştirilmektedir.

Verim Özellikleri : Kuru ot verimi 200-400 kg/da, tane verimi 75-150 kg/da’dır.

Teknolojik Özellikleri : Kuru ve yaş ot kalitesi iyidir. 

Hastalık ve Zararlı Durumu : Külleme ve yaprak lekesine dayanıklılığı iyidir. 

Tavsiye Edilen Bölgeler : Orta Anadolu Bölgesi ve benzer şartlar için geliştirilmiş kışlık bir çeşittir. 

TARM BEYAZI 98 (Macar Fiği)

Tescil Yılı : 2013

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 74.2 cm olup doğal bitki boyu 43.0 cm ile 58.7 cm arasındadır. Ana sap 
kalınlığı 2.3- 2.8 mm’dir. Bitkideki ana sap sayısı 2-4’dür. Beyaz çiçeklidir. 1000 tane 
ağırlığı 32.9 g’dır. Yatma durumu yarı yatık özelliktedir.

Tarımsal Özellikleri : Kışa dayanması çok iyi, kurağa dayanması iyidir. Çiçeklenme gün  ve fizyolojik olum 
gün sayısı sırayla 176-204  ve 222-241’dür. Yeşil ot verimi 1773.7 kg/da olup standart 
çeşitlere (Tarmbeyazı-98 ve Altonova -2002) göre (1678.5 kg/da) % 5.7 daha fazladır. 
Kuru ot verimi 489.6 kg/da’dır.  Biyolojik ve tane verimi sırayla 456.9 kg/da ve 90.2 kg/
da’dır.  Bu çeşidin tane verimi kontrol çeşitlerine göre (85.0 kg/da) % 6.1 daha fazladır. 

Teknolojik Özellikleri : Kuru otunda ham protein, ham lif, kuru madde, NDF, ADF ve ham yağ oranları  sıray-
la % 12.6,  % 22.2, % 91.8, % 49.7, % 36.1 ve % 0.6’dır. Tanede ham protein, kuru madde 
ve ham yağ oranları sırayla % 24.8, % 92.6 ve % 1.8’dır. 

Çeşide Has Özellikler : İç Anadolu Bölgesi ve benzer şartlar için kışlık bir çeşittir. Kuru ot üretimi için dekara 
7-8 kg tohum kullanılır. Arpa ile karışım halinde kuru ot ve silaj üretmek amacıyla 
yetiştirilebilir. Karışımda 4-5 kg arpa, 7-8 kg Macar fiği tohumu kullanılır.

KANSUR (Macar Fiği)
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Tescil Yılı : 2008

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Ana sap  uzunluğu 26.0-31.7 cm olup ana dal sayısı 1 adettir. 1000 tane ağırlığı 68.1g’dır.

Tarımsal Özellikleri : Çiçeklenme gün sayısı 174-213, Fizyolojik olum gün sayısı 215-253 arasında değişir. 
Soğuğa toleranslı, kurağa dayanıklıdır. Tanesi için yetiştirilir. Kar örtüsü olmadan -15 
oC’ye kadar soğuklardan zarar görmemektedir. Tanesi için yetiştirilmesi tavsiye edil-
mekle birlikte,  ot için de yetiştirilebilir. Hayvanların severek tükettiği lezzetli ve besle-
yici bir ota sahiptir.

Verim Özellikleri : Biyolojik verimi 342.6 kg/da, tane verimi 107.7 kg/da’dır. 

Teknolojik Özellikleri : Tanesinde ham protein oranı % 27.7, ham selüloz oranı % 4.6’dir. 

Tavsiye Edilen Bölgeler : Soğuğa toleranslı olması nedeniyle kışlık yetiştirilebilir.  Orta Anadolu Bölgesi ve Ge-
çit Bölgelerinde kışı sert geçmeyen yerler için tavsiye edilir.

AYAZ 08 (Yaygın Fiğ)

Tescil Yılı : 2002 

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Morfolojik Özellikleri : Ana sap uzunluğu 48,2- 60,3cm olan, yarı yatık ve yatık gelişen bir çeşittir. 1000 tane 
ağırlığı 33,0- 55,5g arasında değişmektedir. 

Tarımsal Özellikleri : Çiçeklenme gün sayısı 162 ile 212, fizyolojik olum gün sayısı ise 204 ile 250 arasında 
değişmektedir. 

Verim Özellikleri : Kuru ot verimi 352 kg/da ve tane verimi 92 kg/da’dır. Topraktaki nemi değerlendirmesi 
iyi olduğu için, iklim şartlarının elverişli gittiği yıllarda daha yüksek ot verimi verebil-
mektedir. 

Teknolojik Özellikleri : Kuru otunda ham protein oranı % 14,00’dür. Yumuşak ve lezzetli bir ot kalitesine sahip 
olduğu için, hayvanlar tarafından Macar fiğine göre daha fazla tercih edilmektedir. 

Tavsiye Edilen Bölgeler : Orta Anadolu Bölgesi ve benzer şartlar için önerilen kışlık bir çeşittir. Kışın sert geçtiği 
yıllarda zarar görebilmektedir.

SEĞMEN 2002 (Tüylü Meyveli Fiğ)
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Tescil Yılı : 1989

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : 2 sıralı, kılçıklı, uzun başaklı, kavuzlu, beyaz taneli, dar-koyu yeşil yapraklı, bitki boyu 
90-100 cm’dir.

Tarımsal Özellikleri : Alternatif gelişme tabiatında, yatmaya orta dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi yüksek, 
orta geççi, başak kırılıcılığı yok ve kolay harmanlanabilir.

Verim Özellikleri : Kuru koşullarda 350-450 kg/da’dır.

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 40-42 g; Protein oranı % 11-13; Elek üstü (2,5 mm <)  % 80-85, ve 
biyolojik değeri en yüksek çeşitlerden birisidir (% 87.8).

Hastalık Durumu : Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına orta dayanıklıdır.

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban ve kıraç alanlarına tavsiye edilir.

Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:
Tohumluk miktarı: 20-22 kg/da sertifikalı tohum, Ekim zamanı: 1-15 Ekim tarihleri arası, Ekim derinliği: 4-5 cm, 
Gübreleme: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.

Bülbül 89 (İki Sıralı Yemlik Arpa)

Tescil Yılı : 1992

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : 2 sıralı, kılçıklı, uzun başaklı, kavuzlu-beyaz taneli, ince uzun yapraklı, bitki boyu 90-100 
cm’dir.

Tarımsal Özellikleri : Alternatif gelişme tabiatında, yatmaya dayanıklı, kurak ve mikro element (Çinko ve Bor) 
toksisitesine toleranslı, kardeşlenme kapasitesi yüksek, ekim nöbetinde en istikrarlı, or-
ta-erkenci, başak kırılıcılığı yok ve kolay harmanlanabilir bir çeşittir.

Verim Özellikleri : Kuru koşullarda 350-450 kg/da’dır.

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 40-45 g; Protein oranı % 10-12; Elek üstü (2.5 mm <)  % 85 ve biyolojik 
değeri orta (% 74.9)’dur.

Hastalık Durumu : Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına orta dayanıklıdır.

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban ve kıraç alanlarına tavsiye edilir.

Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:
Tohumluk miktarı: 20-22 kg/da sertifikalı tohum, Ekim zamanı : 1-15 Ekim tarihleri arası, Ekim derinliği: 4-5 cm, 
Gübreleme: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.

TARM 92 (İki Sıralı Yemlik Arpa)
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Tescil Yılı : 2000

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : 6 sıralı, geniş ve uzun başaklı, kılçıklı, geniş koyu yapraklı, kavuzlu, beyaz taneli, 95-
110 cm boyundadır.

Tarımsal Özellikleri : Kışlık, yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi yüksek, suya ve azota tepkisi iyi, 
yüksek biyolojik verimli, orta-geççi, başak kırılıcılığı olmayan ve kolay harmanlanabi-
lir bir çeşittir.

Verim Özellikleri : Destek sulu koşullarda 450-550 kg/da’dır.

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 38-40 g; Protein oranı % 11-13; Elek üstü 2.5 mm < % 80 (sulu şart-
larda)’ dir.

Hastalık Durumu : Arpa yaprak lekesi, arpa çizgili yaprak lekesi ve kar küfü hastalıklarına dayanıklıdır.

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yüksek alanlarındaki, arpa yetiştirilen taban/yarı ta-
ban ve destek sulama yapılan alanlarına yalın ve Fiğ ile karışımlarda tavsiye edilir.

Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:
Tohumluk miktarı: 20-22 kg/da sertifikalı tohum, Ekim zamanı: 1-15 Ekim tarihleri arası, Ekim derinliği: 4-5 cm, 
Gübreleme: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.

Çetin 2000 (Altı Sıralı Yemlik Arpa)

Tescil Yılı : 2002

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : 6 sıralı, kılçıklı, orta ve uzun başaklı, beyaz homojen taneli, geniş koyu yapraklı, 95-105 
cm bitki boyundadır.

Tarımsal Özellikleri : Kışlık, yatmaya dayanıklı, suya ve azota tepkisi çok iyi, yüksek kardeşlenme ve biyolojik 
verime sahip, orta-geççi, başak kırılıcılığı olmayan ve kolay harmanlanabilir bir çeşittir.

Verim Özellikleri : Destek sulu koşullarda 450-600 kg/da’dır.

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 38-40 g; Protein oranı % 9-11; Elek üstü (2.5 mm <) % 80-85 (sulu 
şartlarda)’dır.

Hastalık Durumu : Arpa yaprak lekesi, arpa çizgili yaprak lekesi ve kar küfü hastalıklarına dayanıklıdır.

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu, Geçit ve Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek alanlarının taban/yarı taban ve 
destek sulama yapılan alanlarına yalın ve fiğ ile karışımlarda tavsiye edilir.

Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:
Tohumluk miktarı: 20-22 kg/da sertifikalı tohum, Ekim zamanı : 1-15 Ekim tarihleri arası, Ekim derinliği: 4-5 cm, 
Gübreleme: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.

Avcı 2002 (Altı Sıralı Yemlik Arpa)
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Tescil Yılı : 2002

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : 2 sıralı, kılçıklı, düzgün ve uzun başaklı, ince kavuzlu beyaz iri taneli, geniş-uzun yap-
raklı,  95-115 cm boyundadır.

Tarımsal Özellikleri : Kışlık gelişme tabiatında, yatmaya dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, suya ve azota tep-
kisi iyi, eş zamanlı oluma sahip, orta-geççi, başak kırılıcılığı yok ve kolay harmanlana-
bilir özelliktedir.

Verim Özellikleri : Destek sulu koşullarda 450-550 kg/da’dır.

Teknolojik Özellikleri : Maltlık kalitesi yüksek, 1000 tane ağırlığı 45-50 g, Protein oranı % 9.5-11.5, Elek üstü 
(2.5 mm) % 95-98 (destek sulu şartlarda), ince kavuzlu ve iri tanelidir.

Hastalık Durumu : Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına orta dayanıklıdır.

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin yarı taban/taban ve destek sulama yapılan alanlarına 
önerilir.

Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:
Tohumluk miktarı: 20-22 kg/da sertifikalı tohum, Ekim zamanı: 1-15 Ekim tarihleri arası, Ekim derinliği: 4-5 cm, 
Gübreleme: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.

Aydanhanım (İki Sıralı Maltlık Arpa)

Tescil Yılı : 2003

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Saplar 80-100 cm uzunluğunda yatmaya dayanıklı yapraklar, açık yeşil ve yarı dik. 2 sıra-
lı, uzun, sık, yarı dik, kılçıkları paralel ve dişlidir.

Tarımsal Özellikleri : Alternatif gelişme tabiatlıdır. Kışa ve yatmaya dayanıklı, orta erkenci, suya ve gübreye 
reaksiyonu iyi ve yüksek verimli bir çeşittir.

Verim Özellikleri : Destek sulu koşullarda 400-500 kg/da’dır.

Teknolojik Özellikleri : Maltlık kalitesi yüksek, 1000 tane ağırlığı 34.5-42.5 g, protein oranı %11.4-12.7, elek üstü 
(2.5 mm) % 87.8-96.8, ince kavuzlu dolgun iri tanelidir.

Hastalık Durumu : Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına orta dayanıklıdır.

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin yarı taban/taban ve destek sulama yapılan alanlarına 
önerilir.

Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:
Tohumluk miktarı: 20-22 kg/da sertifikalı tohum, Ekim zamanı : 1-15 Ekim tarihleri arası, Ekim derinliği: 4-5 cm, 
Gübreleme: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.

Zeynelağa (İki Sıralı Maltlık Arpa)
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Tescil Yılı : 2012
Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Morfolojik Özellikleri : 2 sıralı, kılçıklı, uzun ve düzgün başaklı, beyaz ve iri taneli, geniş uzun yapraklı ve 

uzun boylu bir çeşittir.
Tarımsal Özellikleri : Alternatif gelişme tabiatında, sağlam saplı yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi 

yüksek, suya ve azota tepkisi iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı 
orta, başak kırılıcılığı olmayan ve kolay harmanlanabilen, yüksek verimli bir çeşittir.

Verim Özellikleri : Destek sulu koşullarda 450-650 kg/da’dır.
Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 35-56 g, protein oranı % 9-15.5, hektolitre ağırlığı 65.2-71 kg/hl, 2.8-

2.5 mm elek üstü değeri % 60.8-96.2 arasında değişmektedir.
Hastalık Durumu : Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına karşı orta dayanıklıdır.
Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin yarı taban/taban ve destek sulama yapılan alanlarına 

önerilir.

Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:
Tohumluk miktarı: 20-22 kg/da sertifikalı tohum, Ekim zamanı: 1-15 Ekim tarihleri arası, Ekim derinliği: 4-5 cm, 
Gübreleme: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.

Akar (İki Sıralı Yemlik Arpa)

Tescil Yılı : 2012

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : 2 sıralı, kavuzsuz (çıplak), kılçıklı, orta-uzun başaklı, beyaz-kehribar tane rengine sahip, 
orta-kısa boylu bir çeşittir.

Tarımsal Özellikleri : Yazlık gelişme tabiatında, sağlam saplı yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi yük-
sek, suya ve azota tepkisi iyi, orta-erkenci, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başak kırılıcı-
lığı olmayan ve harmandan sonra kavuzu taneden ayrılan, yüksek verimli bir çeşittir.

Verim Özellikleri : Destek sulu koşullarda 400-600 kg/da’dır.

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 28.8-38.9 g, protein oranı % 11.8-17, hektolitre ağırlığı 68.7-81.8 kg/hl, 
2.8-2.5 mm elek üstü değeri % 22.8-50.3 arasında değişmektedir.

Hastalık Durumu : Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına karşı orta dayanıklıdır.

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin yarı taban/taban ve destek sulama yapılan alanlarına 
yazlık ekim için önerilir.

Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:
Tohumluk miktarı: 24-26 kg/da sertifikalı tohum, Ekim zamanı : 1-15 Mart tarihleri arası, Ekim derinliği: 3 cm, 
Gübreleme: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.

Özen (İki Sıralı Yazlık Kavuzsuz Arpa)
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Tescil Yılı : 2013

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : 2 sıralı, kılçıklı, uzun ve düzgün başaklı, beyaz ve iri taneli, geniş uzun yapraklı ve 
uzun boylu bir çeşittir.

Tarımsal Özellikleri : Alternatif gelişme tabiatında, sağlam saplı yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi 
yüksek, suya ve azota tepkisi iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı 
orta, başak kırılıcılığı olmayan ve kolay harmanlanabilen, yüksek verimli bir çeşittir.

Verim Özellikleri : Destek sulu koşullarda 430-690 kg/da’dır.

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 33.4 - 48 g, protein oranı % 9.9-15.9, hektolitre ağırlığı 63.0-70.5 kg/
hl, 2.8-2.5 mm elek üstü değeri % 49.5-93.4 arasında değişmektedir.

Hastalık Durumu : Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına karşı orta dayanıklıdır.

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin yarı taban/taban ve destek sulama yapılan alanlarına 
önerilir.

Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:
Tohumluk miktarı: 20-22 kg/da sertifikalı tohum, Ekim zamanı: 1-15 Ekim tarihleri arası, Ekim derinliği: 4-5 cm, 
Gübreleme: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.

Burakbey (İki Sıralı Yemlik Arpa)

Tescil Yılı : 2014

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : 2 sıralı, kavuzsuz (çıplak), kılçıklı, orta-uzun başaklı, beyaz-kehribar tane rengine sahip, 
orta-uzun boylu bir çeşittir.

Tarımsal Özellikleri : Alternatif gelişme tabiatında, sağlam saplı yatmaya orta dayanıklı, kardeşlenme kapasi-
tesi yüksek, suya ve azota tepkisi iyi, orta-geççi, başak kırılıcılığı olmayan ve harmandan 
sonra kavuzu taneden ayrılan, yüksek verimli bir çeşittir.

Verim Özellikleri : Kuru koşullarda 350-450 kg/da’dır.

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 35.3-45.1 g, protein oranı % 12.9-17.9, hektolitre ağırlığı 76.5-80 kg/hl, 
2.8-2.5 mm elek üstü değeri % 17.9-63.3 arasında değişmektedir.

Hastalık Durumu : Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına karşı orta dayanıklıdır.

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin yarı taban ve taban alanlarına önerilir.

Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:
Tohumluk miktarı: 24-26 kg/da sertifikalı tohum, Ekim zamanı : 1-15 Ekim tarihleri arası, Ekim derinliği: 3 cm, 
Gübreleme: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.

Yalın (İki Sıralı Kavuzsuz Arpa)
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Tescil Yılı : 2001

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 22-31 cm, ilk bakla yüksekliği 11-14 cm, yarı dik gelişme tabiatlı, tane dökme 

problemi yok.

Tarımsal Özellikleri : Kışlık ve erkenci, kışa toleranslı, kurağa hassas, %50 çiçeklenme gün sayısı 214-221 gün, 

olgunlaşma gün sayısı 263-267 gün

Verim Özellikleri : Ortalama verimi 163-200 kg/ da

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 36.5 gr, tane kabuk rengi kahverengi, kotiledon rengi kırmızı, elek ana-

lizinde tanelerin % 64’ü 4 mm, % 31’i 4,5 mm elek üzerinde   kalmıştır.

Hastalık Durumu : Solgunluk hastalığına orta derecede hassas

Tavsiye Edilen Bölgeler : Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgeleri

Kafkas (Kışlık Kırmızı Mercimek)

Tescil Yılı : 2001

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 22-30 cm, ilk bakla yüksekliği 11-15 cm, dik gelişme tabiatına sahip, tane 

dökme problemi yok.

Tarımsal Özellikleri : Kışlık ve erkenci, soğuğa toleranslı, kurağa hassas, %50 çiçeklenme gün sayısı 219-232 

gün, olgunlaşma gün sayısı 264-268 gün

Verim Özellikleri : Ortalama verim 150-195 kg/da

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 36.7 gr, tane kabuk rengi açık kahverengi, kotiledon rengi kırmızı, elek 

analizinde tanelerin %56’sı 4,5 mm, %35’i 4 mm elek üzerinde kalmıştır.

Hastalık Durumu : Verimi kısıtlayan hastalığı bulunmamaktadır.

Tavsiye Edilen Bölgeler : Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgeleri

Çiftçi (Kışlık Kırmızı Mercimek)
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Tescil Yılı : 2012

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 30-54 cm, İlk bakla yüksekliği 13-24 cm, Yarı Dik gelişme tabiatlı

Tarımsal Özellikleri : Kışlık, Kışa toleranslı, %50 çiçeklenme gün sayısı 199-206 gün, Olgunlaşma gün sayısı 

248-255 gün

Verim Özellikleri : Ortalama verim 144-272 kg/da

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 28.8-32.9 g, Kabuk rengi: Yeşil, Kotiledon rengi: Sarı, Elek analizinde  

% 89’si 4 mm elek üzerinde kalmıştır. Protein oranı % 24, Pişme süresi 34 dak., Fe içeriği 

114 mg/kg, Zn 13 mg/kg, Se 0.2 mg/kg

Hastalık Durumu : Verimi kısıtlayan hastalığı bulunmamaktadır.

Tavsiye Edilen Bölgeler : Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgeleri

Ceren (Kışlık Yeşil Mercimek)

Tescil Yılı : 2012

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 28-44 cm, Tohum Kabuk rengi: Yeşil, Kotiledon rengi: Sarı, İlk bakla yüksek-
liği 11-21 cm, Dik gelişme tabiatlı 

Tarımsal Özellikleri : Kışlık, Kışa toleranslı, %50 çiçeklenme gün sayısı 217-220 gün, Olgunlaşma gün sayısı 
260-263 gün

Verim Özellikleri : Ortalama verim 165-200 kg/da

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 56.1-76.1 g, Elek analizinde % 20.6 6mm, % 41.8  5 mm, % 37.6, 4 mm 
elek üzerinde kalmıştır. Protein oranı % 22.5-26.1, Pişme süresi 25 dakika, Fe içeriği 116 
mg/kg, Zn 13 mg/kg, Se 0.2 mg/kg

Hastalık Durumu : Verimi kısıtlayan hastalığı yoktur.

Tavsiye Edilen Bölgeler : Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgeleri

Ankarayeşili (Kışlık Yeşil Mercimek)
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Tescil Yılı : 2001

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 25-30 cm, Tohum Kabuk rengi: Yeşil, Kotiledon rengi: Sarı, İlk bakla yüksek-

liği 14-18 cm, Bitki büyüme şekli dik

Tarımsal Özellikleri : Yazlık, Kurağa toleranslı, Dik gelişme tabiatlı, %50 çiçeklenme gün sayısı 60-70 gün, Ol-

gunlaşma gün sayısı 90-95 gün, Soğuğa hassas

Verim Özellikleri : Ortalama verim 130-160 kg/da

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 72 gr, Elek analizinde tanelerin  %11’i 7mm, %74’ü 6 mm, %15’ü 5 mm 

elek üzerinde kalmıştır. Protein oranı % 26.1

Hastalık Durumu : Verimi kısıtlayan hastalığı bulunmamaktadır.

Tavsiye Edilen Bölgeler : Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgeleri

Meyveci (Yazlık Yeşil Mercimek)

Tescil Yılı : 2013

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Bitki büyüme şekli dik, Bitki boyu  28-41 cm, İlk bakla yüksekliği 17-28 cm, Tohum 
Kabuk rengi: Yeşil, Kotiledon rengi: Sarı 

Tarımsal Özellikleri : Yazlık, Kurağa toleranslı, % 50 çiçeklenme gün sayısı 67- 72 gün, Olgunlaşma gün sayısı 
92-110, Soğuğa hassas, Dik gelişme tabiatlı

Verim Özellikleri : Ortalama verim 138-176  kg/da

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 65.0- 72.2 gr, 7 mm elekte % 3,05 , 6 mm elekte 77.7, 5 mm elekte 16.51. 
Pişme süresi 29 dk. Protein oranı % 24.5

Hastalık Durumu : Verimi kısıtlayan hastalığı yoktur.

Tavsiye Edilen Bölgeler : Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgeleri

Karagül (Yazlık Yeşil Mercimek)
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Tescil Yılı : 1991

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 30-35 cm, dik gelişme tabiatında, ilk bakla yüksekliği 18 cm

Tarımsal Özellikleri : Yazlık, kurağa toleranslı, %50 çiçeklenme gün sayısı 64 gün, olgunlaşma gün sayısı 110-

115 gün, erkenci, makinalı hasada uygun

Verim Özellikleri : Ortalama verim 150-200 kg/da

Teknolojik Özellikleri : Taneleri krem renginde, koç başı tipinde, 100 tane ağırlığı 44-46 gr, Elek Analizi: % 19’u 

9 mm, % 69’u 8 mm ve %12’si 8 nolu elek üzerinde kalmaktadır. Protein oranı %24.

Hastalık Durumu : Antraknoz-yanıklık hastalığına karşı toleranslı

Tavsiye Edilen Bölgeler : Orta Anadolu Bölgesi ve geçit bölgeleri ile benzer ekolojilere önerilmektedir.

Akçin 91 (Nohut)

Tescil Yılı : 1997

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 30-35 cm, dik gelişme tabiatında, ilk bakla yüksekliği 10 cm 

Tarımsal Özellikleri : Yazlık, kurağa toleranslı, %50 çiçeklenme gün sayısı 60 gün, olgunlaşma gün sayısı 105-
110 gün, erkenci, makinalı hasada uygun

Verim Özellikleri : Ortalama verim 150-200 kg/da

Teknolojik Özellikleri : Taneleri krem renginde, koç başı tipinde, 100 tane ağırlığı 45-47 g, pişme süresi 50-62 
dakika, protein oranı % 20. Elek analizinde % 55’i 8 mm, % 40’ı 9 mm elek üzerinde kal-
mıştır.

Hastalık Durumu : Antraknoz-yanıklık hastalığına karşı toleranslı

Tavsiye Edilen Bölgeler : Orta Anadolu Bölgesi ve geçit bölgeleri ile benzer ekolojilere  önerilmektedir.

Gökçe (Nohut)
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Tescil Yılı : 1999

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 50-55 cm, dik gelişme tabiatında, ilk bakla yüksekliği 20 cm

Tarımsal Özellikleri : Yazlık, kurağa toleranslı, % 50 çiçeklenme gün sayısı 67 gün, olgunlaşma gün sayısı 100-

110 gün, makinalı hasada uygun

Verim Özellikleri : Ortalama verim 150-175 kg/da

Teknolojik Özellikleri : Taneleri krem renginde, koç başı tipinde, 100 tane ağırlığı 50-51 g, protein oranı % 25. 

Elek analizinde % 41’i 9 mm, % 44’ü 8 mm ve % 14’ü 7 mm elek üzerinde kalmıştır.

Hastalık Durumu : Antraknoz-yanıklık hastalığına karşı toleranslı

Tavsiye Edilen Bölgeler : Orta Anadolu Bölgesi ve geçit bölgeleri ile benzer ekolojilere önerilmektedir.

Uzunlu 99 (Nohut)

Tescil Yılı : 2012

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Bitki boyu 34-87 cm, ilk bakla yüksekliği 9-17 cm. 

Tarımsal Özellikleri : %50 çiçeklenme gün sayısı 45-60 gün, olgunlaşma gün sayısı 86-106 gün, erkenci, yarı 
sarılıcı bitki tipindedir.

Verim Özellikleri : Ortalama verim 182-327 kg/da

Teknolojik Özellikleri : Tane rengi beyaz, tane tipi çalı, 100 tane ağırlığı 25.7-33.7 g, protein oranı %19.2-25.0, 
pişme süresi 36-42 dk.

Hastalık Durumu : Mozaik virüsüne orta dayanıklıdır.

Tavsiye Edilen Bölgeler : Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgeleri

Berrak (Fasulye)
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Gün 91 (Ekmeklik Buğday)

Tescil Yılı : 1991

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Kırmızı ve sert taneli, kılçıklı ve beyaz başaklı, başakları uzun, orta sık ve yarı yatık bir 
yapıya sahip ekmeklik buğday çeşididir. Başaktaki tane sayısı oldukça yüksek, sağlam 

saplı ve orta boyludur.

Tarımsal Özellikleri : Alternatif gelişme tabiatlıdır. İlkbahar gelişmesi çok iyi olduğundan yabancı otlarla reka-
beti oldukça iyi, soğuğa, kışa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, gübreye tepkisi 

iyi, yatma görülmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi olan bir çeşittir.

Verim Özellikleri : Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgelerinde 350-400 kg/da verim vermektedir.

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 27–30 g, hektolitre ağırlığı 76–79 kg, alveograf değeri 220–300, sedi-

mantasyon değeri 35–40 ve absorbsiyon değeri 59–61 arasındadır.

Hastalık Durumu : Sarı pasa hassas, sürme için ilaçlanmalı.

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Geçit bölgeleri ile benzeri yörelerin yarı taban ve taban alanlarına öneril-
mektedir.

İkizce 96 (Ekmeklik Buğday)

Tescil Yılı : 1996

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Kırmızı ve sert taneli, tane şekli yarı yuvarlak, kılçıklı ve beyaz başaklı, başakları orta-u-

zun, orta sık ve dik, orta boylu ve sağlam saplı bir yapıya sahiptir. 

Tarımsal Özellikleri : Alternatif gelişme tabiatlı, kardeşlenmesi İç Anadolu Bölgesinde yetiştirilen çeşitlerden 
daha iyi, kurağa dayanıklı, gübreye tepkisi yüksek, tane dökmeyen ve harman olma kabi-

liyeti iyi olan bir çeşittir.

Verim Özellikleri : Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgelerinde 300-350 kg/da verim vermektedir.

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 28 – 32 gr civarında, protein oranı % 12 – 14, hektolitre ağırlığı 79–81 
kg, alveograf değeri 175–250, sedimantasyon değeri 34–50 ve absorbsiyon değeri 61–63 

arasındadır. 

Hastalık Durumu : Sarı pasa hassas, sürme için ilaçlanmalı.

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Geçit bölgeleri ve özellikle soğuğun problem olduğu yüksek yerlerin kıraç, 
yarı taban alanlarına önerilmektedir.
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Bayraktar 2000 (Ekmeklik Buğday)

Tescil Yılı : 2000

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Beyaz başaklı, kılçıklı, beyaz ve yarı sert taneli, orta boyludur.

Tarımsal Özellikleri : Kışlık gelişme tabiatlı ve erkencidir, erkenciliği nedeniyle ilkbaharda gelen kuraklardan 

az etkilenmektedir. Yatmaya dayanıklı, gübreye tepkisi yüksek, tane dökmeyen ve har-

man olma kabiliyeti iyi bir çeşittir. İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin tamamına adapte 

olabilmektedir.

Verim Özellikleri : Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgelerinde 350-400 kg/da verim vermektedir.

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 31 - 34 g,  hektolitre ağırlığı 78 - 81 kg ve protein oranı % 11 - 13 olarak 

bulunmuştur. Ekmeklik kalitesi iyidir. 

Hastalık Durumu : Sarı pasa dayanıklı, sürme için ilaçlanmalı. 

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin buğday tarımı yapılan kıraç ve yarı taban alanlarına 

önerilmektedir.

Demir 2000 (Ekmeklik Buğday)

Tescil Yılı : 2000

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Beyaz başaklı, kılçıklı, kırmızı sert taneli, orta boylu bir çeşittir. 

Tarımsal Özellikleri : Alternatif gelişme tabiatlı ve orta geççidir. Soğuğa, kurağa ve yatmaya mukavemeti yük-

sek, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi olan bir çeşittir. Gübreye tepkisi yük-

sektir. Destek sulu şartlarda yüksek tane verim ve sap verimine sahiptir.

Verim Özellikleri : Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgelerinde kuru şartlarda 350-400 kg/da, destek sulu 

şartlarda 500 – 600 kg/da verim vermektedir.

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 34 - 37 gr,  hektolitre ağırlığı 78 - 82 kg, protein oranı % 12 - 15 civarın-

dadır. 

Hastalık Durumu : Sarı pasa dayanıklı, sürme için ilaçlanmalı. 

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin buğday tarımı yapılan taban alanlarına ve destek sula-

ma yapılan alanlara önerilmektedir. 
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Tosunbey (Ekmeklik Buğday)

Tescil Yılı : 2004

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Kılçıklı ve beyaz başaklı, beyaz tanelidir. Başaktaki tane sayısı oldukça yüksek, sağlam 
saplı ve orta boyludur.

Tarımsal Özellikleri : Alternatif gelişme tabiatlı, soğuğa, kurağa ve yatmaya dayanıklı, gübreye tepkisi iyi olan 
bir çeşittir.

Verim Özellikleri : Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgelerinde kuru şartlarda 300-400 kg/da, destek sulu 
şartlarda 450 – 600 kg/da verim vermektedir.

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 28–35 gr, hektolitre ağırlığı 79–80 kg, sedimantasyon 50–66,3, protein 
oranı %13–14, yumuşama değeri 55–80 ve Bezostaya–1 düzeyindeki ekmeklik kalitesi 
ile 1.sınıfta yer almaktadır. Beyaz taneli olmasına rağmen 1. Sınıf ekmeklik kalitesine 
sahiptir. 

Hastalık Durumu : Sarı pasa orta hassas, sürme için ilaçlanmalı. 

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Geçit bölgeleri ile benzeri yörelerin yarı taban ve taban alanlarına öneril-
mektedir.

Eser (Bisküvilik Buğday)

Tescil Yılı : 2002

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Beyaz, yarı sert taneli, kılçık, kavuz, tane ve başak rengi beyaz, başakları orta-uzun, orta 

sık ve dik, orta boylu ve sağlam saplıdır.

Tarımsal Özellikleri : Alternatif gelişme tabiatlı, soğuğa dayanıklılığı ve kardeşlenmesi iyi, gübreye tepkisi yük-

sek, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi olan bir çeşittir. 

Verim Özellikleri : Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgelerinde kuru şartlarda 300-400 kg/da, destek sulu 

şartlarda 550 – 700 kg/da verim vermektedir.

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 29,8–39,0 gr, hektolitre ağırlığı 72,5–81,4 kg, protein oranı %11,3–12,8, 

absorbsiyon değeri %57–68 arasında değişen ve Gerek–79 ile aynı grupta yer alan ek-

meklik ve bisküvilik bir çeşittir.

Hastalık Durumu : Sarı pasa hassas sürme için ilaçlanmalı. 

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin özellikle bisküvi fabrikalarının alım yörelerinde sulama 

yapılabilen veya taban alanlarına önerilmektedir.
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Lütfübey (Ekmeklik Buğday)

Tescil Yılı : 2010

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Kırmızı ve sert taneli, kılçıklı ve renkli başaklı, başakları uzun, orta sık ve yarı yatık bir 
yapıya sahip ekmeklik buğday çeşididir. Başaktaki tane sayısı oldukça yüksek, sağlam 
saplı ve orta boyludur.

Tarımsal Özellikleri : Kışlık gelişme tabiatlıdır. İlkbahar gelişmesi çok iyi olduğundan yabancı otlarla rekabeti 
oldukça iyi, soğuğa, kışa ve kurağa dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, gübreye tepkisi iyi, 
yatma görülmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi olan bir çeşittir.

Verim Özellikleri : Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgelerinde kuru şartlarda 300-350 kg/da verim vermek-
tedir.

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 28–33 g, hektolitre ağırlığı 77–80 kg, alveograf değeri 200–250, sedi-
mantasyon değeri 35–40 ve absorbsiyon değeri 59–61 arasındadır. 

Hastalık Durumu : Sarı pasa dayanıklı, sürme için ilaçlanmalı. 

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Geçit bölgeleri ile benzeri yörelerin kıraç ve yarı taban alanlarına öneril-
mektedir.

Kenanbey (Ekmeklik Buğday)

Tescil Yılı : 2009

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Beyaz başaklı, kılçıklı, beyaz ve yarı sert taneli, orta boyludur. 

Tarımsal Özellikleri : Alternatif gelişme tabiatlı ve orta geççi, soğuğa ve kurağa dayanıklılığı iyi kardeşlenmesi 

yüksek, su kullanım etkinliği ve gübreye reaksiyonu oldukça iyi, tane dökmeyen ve har-

man olma kabiliyeti iyi olan bir çeşittir. Soğuk ve kurağa dayanıklı, İç Anadolu ve Geçit 

bölgelerinin tamamına adapte olabilmektedir.

Verim Özellikleri : Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgelerinde kuru şartlarda 350-400 kg/da verim vermek-

tedir.

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 30-32 g,  hektolitre ağırlığı 76-81 kg, Sedimantasyon değeri ise 30-40 ve 

protein oranı %12-14 olarak bulunmuştur. Ekmeklik kalitesi iyidir. 

Hastalık Durumu : Sarı pasa dayanıklı, sürme için ilaçlanmalı. 

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin buğday tarımı yapılan kıraç ve yarı taban alanlarına 

önerilmektedir.
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Kızıltan 91 (Makarnalık Buğday)

Tescil Yılı : 1991

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Kılçıklı ve kahverengi kavuzlu, Başakları orta-uzun, orta-sık ve dik, orta boylu ve sağlam 
saplıdır. 

Tarımsal Özellikleri : Alternatif gelişme tabiatına sahiptir. İlkbahar kuraklarından en az etkilenen, İç Anadolu 
ve Geçit bölgelerinde kurağa dayanıklılığı en iyi, kışa ve soğuğa dayanıklılığı Kundu-
ru–1149, Çakmak–79 çeşitlerinden daha iyi bir çeşittir. 

Verim Özellikleri : Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgelerinde kuru şartlarda 300-350 kg/da verim vermek-
tedir.

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 37–42 gr, hektolitre ağırlığı 75–80 kg, protein oranı %13–17, camsılık 
oranı % 70–100, SDS değerleri 15–20 arasındadır. Makarnalık kalitesi Çakmak-79’dan 
daha iyi, Kunduru–1149 ile aynıdır. Ülkemizde bilinen en iyi bulgurluk çeşittir.

Hastalık Durumu : Sarı pasa orta hassas, sürme için ilaçlanmalı. 

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban ve taban alanları ile kuraklığın problem ol-
duğu yörelerin taban ve yarı taban alanlara önerilmektedir. 

Ç-1252 (Makarnalık Buğday)

Tescil Yılı : 1999

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Kılçıklı ve kahverengi kavuzlu, başaklar orta-uzun, orta-sık ve eğik bir yapıda, Orta boy-
lu ve sağlam saplıdır.

Tarımsal Özellikleri : Alternatif gelişme tabiatlı, yabancı otlarla rekabeti, soğuğa ve kışa dayanıklılığı iyi, yat-
maya dayanıklılığı yüksek, kardeşlenmesi orta, gübreye tepkisi oldukça iyi, uygun azotlu 
gübreleme ile dönme görülmeyen, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi olan bir 
çeşittir.

Verim Özellikleri : Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgelerinde kuru şartlarda 300-350 kg/da, destek sulu 
şartlarda 450 – 600 kg/da verim vermektedir.

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 38–42 gr civarında, hektolitre ağırlığı 75–78 kg arasında, camsılık oranı 
%70–90, SDS değeri 15–21 arasındadır. Makarnalık kalitesi çok iyidir.

Hastalık Durumu : Sarı pasa orta hassas, sürme için ilaçlanmalı. 

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Batı Geçit Bölgelerinde su stresinin olmadığı yarı taban, taban ve sulanan 
alanlarda verim potansiyeli çok yüksektir. 
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Mirzabey 2000 (Makarnalık Buğday)

Tescil Yılı : 2000

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Kahverengi kavuzlu ve beyaz kılçıklı, başakları uzun, orta sık ve eğik, Çakmak–79 ile 
aynı boyda ve sağlam saplı bir çeşittir. 

Tarımsal Özellikleri : Alternatif gelişme tabiatlı, yatmaya dayanıklı, soğuğa, kışa ve kurağa dayanıklılığı iyi, 
gübreye tepkisi oldukça iyi ve kardeşlenmesi uygun şartlarda yüksektir. Uygun gübrele-
me yapıldığında dönme görülmeyen ve camsılık oranı artan, tane dökmeyen ve harman 
olma kabiliyeti iyi olan bir çeşittir. 

Verim Özellikleri : Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgelerinde kuru şartlarda 300-350 kg/da verim vermek-
tedir.

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 36-40 g, hektolitre ağırlığı 76-78 kg, SDS değerleri 12-19 arasındadır, 
protein oranı % 13-15’dir. Makarnalık kalitesi iyidir.

Hastalık Durumu : Sarı pasa orta hassas, sürme için ilaçlanmalı. 

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Geçit bölgeleri ile Batı geçitte Afyon, Uşak yörelerinde kurağın ve soğuğun 
kısıtlayıcı faktör olduğu yarı taban ve taban alanlara önerilmektedir.

Eminbey (Makarnalık Buğday)

Tescil Yılı : 2009
Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Morfolojik Özellikleri : Kılçıklı ve beyaz başaklı, başakları orta uzun, orta sık ve dik, orta boylu ve sağlam saplı, 

tane şekli uzamış yumurta biçimindedir. 
Tarımsal Özellikleri : Kışlık gelişme tabiatlı, yatmaya dayanıklı, soğuğa, kışa ve kurağa dayanıklılığı iyi, gübre-

ye tepkisi oldukça iyi ve kardeşlenmesi uygun şartlarda yüksektir. Uygun gübreleme ya-
pıldığında dönme görülmeyen ve camsılık oranı artan, tane dökmeyen ve harman olma 
kabiliyeti iyi olan bir çeşittir. 

Verim Özellikleri : Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgelerinde kuru şartlarda 300-350 kg/da, destek sulu 
şartlarda 450 –500 kg/da verim vermektedir.

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 30-42 g, hektolitre ağırlığı 79-84 kg, protein oranı % 12,5-17,6 camsılık 
oranı % 96, renk 10,5-12 (b sarılık değeri 23-27 arasında) ve SDS değeri ise 30-46 arasın-
dadır. Protein kalitesi ve irmik rengiyle makarnalık kalitesi çok iyi bir çeşittir.

Hastalık Durumu : Sarı pasa orta hassas, sürme için ilaçlanmalı. 
Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Geçit bölgeleri ve benzer yörelerin yarı taban ve taban alanlarına öneril-

mektedir.
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İmren (Makarnalık Buğday)

Tescil Yılı : 2009

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri : Kılçıklı ve renkli başaklı, başakları orta uzun, orta sık ve dik, orta boylu ve sağlam saplı-
dır. 

Tarımsal Özellikleri : Alternatif gelişme tabiatlı, yatmaya dayanıklı, soğuğa, kışa ve kurağa dayanıklılığı iyi, 
gübreye tepkisi oldukça iyi ve kardeşlenmesi uygun şartlarda yüksektir. Uygun gübrele-
me yapıldığında dönme görülmeyen ve camsılık oranı artan, tane dökmeyen ve harman 
olma kabiliyeti iyi olan bir çeşittir. 

Verim Özellikleri : Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgelerinde kuru şartlarda 350-400 kg/da, destek sulu 
şartlarda 550-700 kg/da verim vermektedir.

Teknolojik Özellikleri : 1000 tane ağırlığı 32-37 g, hektolitre ağırlığı 78-82 kg, protein oranı % 12-15, camsılık 
oranı % 97, b sarılık değeri 22-24 ve SDS değeri ise 12-16 arasındadır. Makarnalık kalitesi 
iyi bir çeşittir.

Hastalık Durumu : Sarı pasa orta hassas, sürme için ilaçlanmalı. 

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Batı Geçit Bölgesinin Kurak ve Yarı Kurak şartlarında denenmesi.



TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİNASI

- Biyoteknoloji Araştırma Bölümü
- Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü 

Türkiye Tohum Gen Bankası

Hastalık ve Zararlılara Dayanıklılık Bölümü

Hastalık ve Zararlılara Dayanıklılık Bölümü 
Tam Kontrollü Seraları

Kalite Değerlendirme ve Gıda Bölümü



İkizce Araştırma ve Uygulama Çiftliği (6000 da) Esenboğa Arazisi (3500 da)



Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Şehit Cem Ersever Cad.  No. 9-11 Yenimahalle / ANKARA

T. +90.312 343 10 50   F. +90.312 327 28 93

www.tarlabitkileri.gov.tr










