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Projenin Amacı ve Gerekçesi 
Ülkemiz açısından stratejik bir öneme sahip pamuk bitkisinin, verim, erkencilik ve lif 

kalite özellikleri başta olmak üzere üretim tekniği yönünden önemli olan özelliklerini bir 
genotipte toplayabilmek amaçlanmaktadır. Verim yanında, erkencilik ve lif kalite özelliklerinin 
iyileştirilmesi yapılacak olan ıslah çalışmasının başarısı, amacın iyi belirlenmesi, ıslah 
programında yer alacak genotiplerin iyi seçilmesi ve bunlardan oluşturulacak melez 
populasyonlarda, üzerinde çalışılan özelliklerin genetik yapısının iyi irdelenmesi, seleksiyon 
yöntemlerinin doğru bir şekilde belirlenmesi ile olasıdır. Çift melez yöntemi ile diğer 
melezleme yöntemlerine oranla daha geniş bir genetiksel havuz oluşturabilmektedir. Bu proje 
ile ülkemiz için ekonomik değere sahip olan pamuk bitkisinin; verim, erkencilik ve lif kalite 
özellikleri başta olmak üzere istenilen özelliklerin bir genotipte toplanabilmesi amacıyla, 
Gossypium hirsutum L. ve Gossypium barbadense L. pamuk türlerine ait 5 genotip “çift-melez” 
melezleme tekniği uyarınca melezlerek, oluşturulan genotipik yapıda özellikle epistatik etkiler, 
ortaya konarak, detaylı bir şekilde irdelenmesi amaçlanmaktadır. 

 
Materyal-Metot 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde daha önce yapılmış olan çalışmalarda; Kütlü pamuk 

verimi yüksek bulunan STV-468, Çırçır randımanı yüksek bulunan Nazilli-84 S, Lif teknolojik 
özellikleri üstün bulunan Giza-75 ve Delcerro Erkenci olan Fantom ve Paum-15 çeşitleri ile 
elde edilen 45 adet Çift Melez Kombinasyonu çalışmanın başlangıç materyalini 
oluşturmuştur. 2016 yılında seçilen 36 adet F6 hattı, 5 adet kontrol çeşit (Stoneville 468, BA 
119, Teks, Carmen ve Gloria) ile birlikte, Augmented Deneme Desenine göre, 4 blok ve her 
parselde 2 sıra olacak şekilde tarlada yetiştirilmiştir. Ekim öncesi tarlaya 8 kg/da saf N ve 8 
kg/da saf P2O5 verilmiştir. Üst gübre olarak 6 kg/da saf N çapa makinesi ile boğaz doldurma 
esnasında verilmiştir. Denemenin sıra arası 0,7 m; sıra uzunlukları 12 m’dir. İlk sulama 
20/Haz/2016 tarihinde olmak üzere toplamda 5 kez karık sulama yapılmıştır. Diyarbakır Zirai 
Mücadele Araştırma İstasyonu uzmanları tarafından zararlı kontrolleri periyodik aralıklarla 
yapılmıştır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları  

2016 YILINA AİT LİF BİTKİLERİ FAALİYET RAPORU 



 

Bulgular ve Tartışma 
2015 yılında Projede hasat döneminde beklenmedik bir şekilde yaşanan olumsuz hava 

koşulundan ötürü verim ve lif kalite özellikleri alınamamış olup, 36 adet F5 hatlarının 
generasyon atlatılması sağlanarak bu hatların arasında herhangi bir seçime gidilememiştir. 2016 
yılında 36 adet F6 hattı, 5 adet kontrol çeşit (Stoneville 468, BA 119, Teks, Carmen ve Gloria) 
tarlada yetiştirilmiş olup, kalite ve verim değerleri açısından ön plana çıkan hatlar olduğu 
gözlemlenmiştir. Projede 36 adet F6 hatları arasında; Bitki Boyu bakımından; 76,16 cm ile 
111,10 cm arasında değişmiş olup, en uzun bitki boyuna sahip 27 numaralı genotip, en düşük 
bitki boyu uzunluğu ise 22a numaralı genotip olduğu saptanmıştır. İlk Meyve Dalına Kadar 
ki Boğum Sayısı bakımından; en yüksek 22a (8,51 adet/bitki) numaralı genotip, en düşük 21c 
(3,84 adet/bitki)) numaralı hattımızdan elde edilmiştir. Odun Dalı Sayısı bakımından; 16b 
(0,21 adet/bitki) numaralı genotip en düşük, 16 (4,21 adet/bitki) numaralı genotip ise en 
yüksek değer aldığı gözlemlenmiştir. Meyve Dalı Sayısı Bakımından; en yüksek 16 (10,38 
adet/bitki) numaralı genotip, en düşük 27 (9,91 adet/bitki) numaralı hattımızdan elde 
edilmiştir. Ortalama koza sayısı 11,38 olmasına karşın, en yüksek koza sayısı 19,99 adet ile 
12 numaralı genotip iken en düşük koza sayısı 6,33 adet ile 4 numaralı hattımızdan elde 
edilmiştir. Çiçeklenme gün sayısı ortalamaları 67,47 ile 68,17 arasında değişmiştir. Tek koza 
ağırlığı bakımından 27 numaralı genotip 5,89 g ile en yüksek değeri, 11 numaralı genotip ise 
3,71 g ile en düşük değeri almıştır. Kontrol çeşitlerimiz arasında kütlü verim değerleri 
bakımından en yüksek BA119 iken, sırasıyla STV468, CARMEN, TEKS ve  GLORİA takip 
etmiştir. Çırçır Randımanında ise kontrol çeşitlerimizden en yüksek TEKS en düşük değere 
sahip çeşit ise GLORİA çeşidimiz olmuştur. Erkencilik yönünden ise en geçci kontrol çeşidimiz 
STV468 olup kontrol çeşitlerimizin ortalaması %79,8 ‘dir. Çizelge 1’ de kütlü verim 
bakımından kontrol çeşitlerimizden daha yüksek değere sahip yalnızca bir hattımız daha yüksek 
değere ulaşırken, çırçır randımanı yönünden 15 hattımız ve erkencilik yönünden ise 14 hattımız 
ön plana çıkmıştır. 

 
Çizelge 1. 2016 yılında Augmented deneme desenine göre; melez kombinasyonlar 

arasında Kütlü Verim, Çırçır Randımanı ve Erkencilik parametreleri bakımından, standart 
çeşitlerimize eşit, büyük, küçük ve en yüksek değere ulaşmış kontrol çeşitleri geçen melez 
hatlarımızın sayıları; 

Genotipler 
Kütlü Verim 

(kg/da) 
Çırçır Randımanı 

(%) 
Erkencilik (%) 

CARMEN  257,66 40,68 77,61 
TEKS 250,00 41,77 80,66 

STV 468 304,16 41,67 80,69 
GLORIA 245,98 39,99 77,13 
BA 119 378,94 41,64 82,90 

STANDARTLARIN 
ORTALAMASI 

287,35 41,15 79,80 

Standartlara Eşit, Büyük, Küçük ve En Yüksek Kontrolü Geçen Hat Sayıları 

EŞİT 16 5 3 

KÜÇÜK 9 13 13 

BÜYÜK 11 18 20 

En Yüksek Kontrolü 
Geçen Hat Sayısı 

1 15 14 



Çizelge 2. 2016 yılında Augmented deneme desenine göre; melez kombinasyonlar arasında, 
İplik Olabilirlik İndeksi, Lif İnceliği, Lif Uzunluğu ve Lif Kopma Dayanıklılığı bakımından, standart 
çeşitlerimize eşit, büyük, küçük ve en yüksek değere ulaşmış kontrol çeşitleri geçen melez hatlarımızın 
sayıları; 

 

Çizelge 2 ‘den de anlaşılacağı üzere; SCI bakımından beş adet hattımız kontrol 
çeşitlerimizden daha yüksek değere ulaşırken, lif inceliği bakımından dokuz, lif uzunluğu 
bakımından üç ve lif kopma dayanıklılığı bakımından iki adet hattımız kontrol çeşitlerimizden 
daha yüksek değerlere ulaşmıştır. Kontrol çeşitlere bakıldığı zaman iplik olabilirlik indeksi en 
yüksek TEKS (153,42) gözlemlenirken, en düşük STV 468 (129,07)  tespit edilmiştir. Kontrol 
çeşitlerimiz arasında lif inceliği bakımından en düşük değere GLORİA çeşidi ulaşırken, kontrol 
çeşitlerimiz arasında en yüksek değere ulaşan çeşit BA119 ‘dur. Lif uzunluğu yönünden kontrol 
çeşitlerimiz artan bir şekilde sırasıyla STV 468, BA119, GLORİA, TEKS ve 31,09 ile en uzun 
lifli çeşidimiz CARMEN’dir. Lif kopma dayanıklılığı parametresi bakımından kontrol 
çeşitlerimiz arasında en dayanıklı olan çeşit TEKS olduğu gözlemlenmiş olup, kontrol 
çeşitlerimizin ortalaması 31,52 g/tex olduğu saptanmıştır. 

Genotipler SCI 
Lif İnceliği 

(mic) 
Lif Uzunluğu 

(mm) 

Lif Kopma 
Dayanıklılığı 

(g/tex) 
     

CARMEN  146,89 4,45 31,09 31,52 
TEKS 153,42 4,69 30,43 34,38 

STV 468 129,07 4,68 28,05 30,19 
GLORIA 140,42 4,33 29,34 31,25 
BA 119 132,89 4,90 28,67 30,26 

STANDARTLARIN 
ORTALAMASI 

140,54 4,61 29,51 31,52 

Standartlara Eşit, Büyük, Küçük ve En Yüksek Kontrolü Geçen Hat Sayıları 

EŞİT 1 3 2 8 

KÜÇÜK 13 3 11 8 

BÜYÜK 8 16 9 6 

En Yüksek Kontrolü 
Geçen Hat Sayısı 

5 9 3 2 



Şekil 1. 2016 yılında yürütülen denemede Kalite ve Verim Parametreleri bakımından ön 
plana çıkan hatlar. 

 

 

1. Verim değerleri bakımından öne çıkan 12 genotip (26a, 18f, 11, 25, 18g, 3b, 29, 15a, 18a, 
18e, 39c, 31a) ve 3 adet kontrol çeşitle (STV 468, TEKS, BA 119) Tesadüf Blokları Deneme 
desenine göre 4 tekrarlamalı olarak Verim Denemesi 

2. Lif Kalite parametreleri yönünden öne çıkan 8 genotip (44a, 18b, 22, 25b, 22e, 9, 21c, 51b) 
ve 3 adet kontrol çeşitle (TEKS, STV 468 ve GLORİA) Tesadüf Blokları Deneme desenine 
göre 4 tekrarlamalı olarak Kalite Denemesi olmak üzere2 adet Tesadüf Blokları Deneme 
Desenine göre dört tekrarlamalı ekimi planlanmıştır. 

 

 


