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DALANARAK MELEZ TOHUM İSTİHSALİ
Hüseyin

APAN (1)

ÖZET

Kabakgillerde cinsiyet tipleri çok değişik olup, çevre şartlarının
cinsiyet üzerine tesiri büyüktiir. Bu günkü bilgilerimize göre, kestane
kabağında. sakız kabağında, kavun ve karpuzda erkek kısırbgı tesbit
edilmiş olup. bunların kabtsallık durumları ve melez tohum istihsalindeki potansiyelleri incelenmiştir.
Muhtelif kimyasal regülatör maddelerle de erkek kısırlığı meydana
.

getirilmiştir.

Islah
elde

hıyar

çalışmaları
edilmiştir.

sonunda, tamamen dişi çiçek açan (gynoecious)
Bunlar, F ı melez hıyar tohumu elde etmede kul-

lamlmaktadır.

Hıyarlarda

cinsiyet tiplerine tesir eden genler tesbit

edilmiştir.

Kabakgillerde ticari mahiyette melez tohum istihsali için takip edilec:ek ıslah programları tebit edilmiş olup. bunlardan bir ksmı bu gün
pratiğe intikal etmiştir.
GİRİş

Steril tip bitkilerin araştırılması
Jones ve çalışma arkadaşlarının soğan
larda genetik-stoplasrnik erkek kısırlı·
ğının bulunması ile hızlanmıştır.

ve pahalhğı ile, tabii olarak
meydana gelen erkek kısırlığının devam
ettirilmesinin güçlüğü dolayısayla büyük önem taşımaktadır.

Erkek kısırlığının bitkilerde mevcudiyeti onun melez tohum istihsalinde
kullanılma imkanı bakımından dikkati
toplamaktadır. Cucurbitacea'lerde bazı
kimyasal maddelerle erkek kısırlığının
meydana getirilmesi; suni tozlamanın

Kabakgillerde tam çiçek, erkek ve
çiçek olmak ÜZere üç çeşit çiçek
vardır. Heıhangi bir bitki bu 3 tip çiçeğin muhtelif kombinasyonlarına sahip
olmak suretiyle 8 tip cinsiyet şeklini
meydana getirirler.

güçlüğü

dişi

-(1) Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bag·Bahçe Kürsüsü Doçenti.
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Kabakgillerde cinsiyet tipleri
Cinsiyet tipi
l.Monoecious (Tek evcikli)

Çiçek
Çok
çek

kombinasyonları

miktaıda

erkek ve az miktarda
bitkide bulunmaktadır.

aynı

dişi

çi-

2. Andromonoecious

Çok miktarda erkek ve az miktarda hermafrodit çiçek aynı bjtkide bulunmaktadır.

3. Oynomoecious

Çok miktarda dişi ve az :ııtiktarda hermafrodit çiçek aynı bitkide bulunmaktadır.

4. Hermaphrodite

Bütün çiçekler harmafrodittir.

5.

,

Erkek,

Trİmonoecious

dişi

ve hermafrodit çiçeklerin

karışı

mıdır.

dişi

6. Oynoecious

Hepsi

7. Androecious

Hepsi erkek çiçek açar

çiçek açar

Bir populasyonda eşit miktarda erkek ve
bitkiler bulunmaktadır.

8. Dioecious

dişi

Gynoecious çiçeklenme (hep dişi
çiçek) karakteri hıyar hatları ile birleş
tirilerek melez tohum· üretimi yapıla
bilir. Dişi cinsiyetin kesafet derecesi
çevre şartlarının tesiri altındadır.
ı.

KABAKGİLLEROE

ERKEK

KISIRLIGI
A. Kestane kabağında (cucurbite
maxima) erkek kısırlığı.
Hutchins (1944), iki inbred hat
olan Greengold ve Banana'yı çaprazlamış ve F~ generasyonunda bir erkek ve
bir dişi steril varyant bulduğunu ilk dedefa bildirmektedir. Bu varyantlarda
çiçeğin taç yaprakları normal parlak
sarı değil, ağartılmış beyazımsı sarı idi.
Staınenler küçük, anterler zayıf geliş
miş ve içlerinde polen yoktu. Dişi çiçekler meyve verdiler, fakat bu meyveler
partenokarp olarak gelişmişti.. Partenokarpik meyve ile normal meyva
arasında morfolojik bir farklılık tesbit
184

edilemedi. Normal ve anormal (varyant)
bitkilerin meydana gelmesini bir tek
resesif gen faktörü determine etmektedir.
SC(}tt ve Riner (1946) Çalı karakterinde bir tiple çalışıyorlardı. Araştırıcı
lar, 7 muhtelif hatta mensup birçok
bitkilerin erkek çiçeklerinin çiçek tozu
meydana getirmediğini kaydetmişlerdir.
Fertil ve steriller arasındaki fark sadece
androecium'da Qlup diğer kısımlar birbirine benzerdi. Bu tip erkek kısırlığı
bir resesif gen çifti tarafından determine
edilmektedir.
B.

Sakız kabağında

erkek

(Cucurbita pepo)

kısırlığı

Sinnott ve Durham (1922) Bazı
inbred hatlarda bitkilerin meyva bağ
lamadığını kaydetmişlersede sonradan
bu inbredleri kaybetmişlerdie. Bu durum sterilite veya kuvvetsizliğe atfedildi. Mevsimin veya çevre şartlarının
farlılıklarının bu muvaffakiyetsizliğe sebep olduğunu beyan ettiler.

Kabakgillerde cinsiyet tipleri
Cinsiyet tipi
i .Monoecious (Tek evcikli)

Çiçek
Çok
çek

kombinasyonları

miktaıda
aynı

erkek ve az miktarda
bitkide bulunmaktadır.

dişi

çi-

2. Andromonoecious

Çok miktarda erkek ve az miktarda hermafrodit çiçek aynı bitkide bulunmaktadır.

3. Gynomoecious

Çok miktarda dişi ve az miktarda hermafrodit çiçek aynı bitkide bulunmaktadır.

4. Hermaphrodite

Bütün çiçekler harmafrodittir.

5. Trimonoecious

Erkek,

,

dişi

ve hermafrodit çiçeklerin

karışı

mıdır.

6. Gynoecious

Hepsi

7. Androecious

Hepsi erkek çiçek açar

8. Dioecious

Bir populasyonda eşit miktarda erkek ve
dişi bitkiler bulunmaktadır.

Gynoecious çiçeklenme (hep dişi
çiçek) karakteri hıyar. hatları ile birleş.
tirilerek melez tohum üretimi yapıla
bilir. Dişi cinsiyetin kesafet derecesi
çevre şartlarının tesiri altındadır.
i.

.KABAKGİLLERDE

ERKEK

KıSıRLlGI

A. Kestane kabağında (cucurbite
maxima) erkek. kısırlığı.
Hutchins (1944), iki inbred hat
olan Greengold ve Banana'yı çaprazlamış ve F3 generasyonunda bir erkek ve
bir dişi steril varyant bulduğunu ilk dedefa bildirmektedir. Bu varyantıarda
çiçeğin taç yaprakları normal parlak
sarı değil, ağartılmış beyazınısı sarı idi.
Stamenler küçük, anterler zayıf geliş
miş ve içlerinde polen yoktu. Dişi çiçekler meyve verdiler, fakat bu meyveler
partenokarp olarak gelişmişti. Partenokarpik meyve ile normal meyva
arasında morfolojik bir farklılık tesbit
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dişi

çiçek açar

edilemedi. Normal ve anormal (varyant)
bitkilerin. meydana gelmesini bir tek
resesif gen faktörü determine etmektedir.
Scott ve Riner (1946) Çalı karakterinde bir tiple çalışıyorlardı. Araştırıcı
lar, 7 muhtelif hatta mensup birçok
bitkilerin erkek çiçeklerinin çiçek tozu
meydana getirmediğini kaydetmişlerdir.
Fertil ve steriller arasındaki fark sadece
an.droecium'da Qlup diğer kısımlar birbirine benzerdi. Bu tip erkek kısırlığı
bir resesif gen çifti tarafından determine
edilmektedir.
·B. Sakız kabağında (Cncurbita pepo)
erkek kısırlığı
Sinnott ve Durham (1922) Bazı
inbred hatlarda bitkilerin meyva bağ
lamadığını kaydetmişlersede sonradan
bu inbredleri kaybetmişlerdir. Bu durum sterilite veya kuvvetsizliğe atfedildi. Mevsimin veya çevre şartlarının
farlılıldarının bu muvaffakiyetsizliğesebep olduğunu beyan ettiler.

Shifriss (1945) Kabakgiller üzerinde
bir inbreeding. proğramında cucurbita pepoda erkek kısırlığıda dahil
bazı anormal karekterler kaydetmektedir. Araştırıcı erkek çiçeklerin cinsı
gelişmesinde anormallikler müşahade etmiştir. Erkek kısır çiçeklerde ya androecium'un tamamen gelişmesindeki noksanlık veya anter tamamen dumuri:j. uğ
'ıanuştır. İnbredler anterlerde bulunan
çiçek tozu miktarı bakımından değişik
lik göstermektedir- Çalışılan inbredlerden üç tanesi erkek kısulığı bakıIUlndan·
açılım gösteriyordu. Bunun bir kalıtsal
karekter olduğu ve resesif bir gen çifti
tarafından detennine edildiği teyit edilyaptığı

miştir.

Curtis ve Scarchuk (1948) hem erkek hem dişi steriliteden söz etmektedir. Kendilenmiş bitkilerin soyunun takip edilmesinde (pedigre) anterin inkişafetmediğini ve içinde çiçek tozu bulunmadığını bildirmektedirler. Fertil ve steril erkek çiçeklerin birbirinden farkı, sadece steril çiçeklerde anterlerin bulunmayışıdır. Dişi çiçe~ler de nonnal görünüşlü idi. Fakat olgun meyva meydana getiremediler. Bu karekterin tek bir
resesif gen tarafından determİne edildiği
kar arlaştırılmıştır.
Erkek kısırlığı 1962 yılında Mısırda
Eskandarany (Cucurbita pepo) çeşidinde
müşahade edilmiş, Amerika Birleşik
Devletlerine götürülmüş ve üzerinde detaylı çalışmalar yapılmıştır. Erkek kı
sırlığı, anterlerin anormal görünüşleri ile
ortaya çıkmıştır. Steril çiçeklerin anterleri küçük, kuru ve kahverengi renkUdir.
Normal çiçeklerin anterleri dolgun ve
sarı renklidir. Çiçeğin qiğer kısımlarında
farklılık olmadığı ortaya konmu~tur. Bu
anormalliğin muhtelif çevre şartları altinda değişmediği anlaşılmıştır.

Steril ve fertil ebeveynlerin çapile meydana gelen Fl Ierin
ve kendilenmiş erkek ebeveynin projeni
testi neticesinde bu karakterin resesif
bir gen tarafından determine edildiği
anlaşılmıştır: (Eisa ve Munger, 1968).
razIanması

c.

Kavunda (Cııcnmis melo L.)
erkek kısırlığı

Bohn ve Whitaker (1949) kavunda
bir erkek kısır bitki keşfetmişlerdir.
Yapılan projeni testinde erkek kısırlı
ğının tek bir resesif gen tarafındar determine edildiği ortaya çıkmıştır. Erkek
kısıt bitkiler tetratlarda boş çiçek tozu
duvarlan ihtiva eden küçük, çatlamıyan
antedere sahip erkek ve hermofrodit çiçekler meydana getirmişlerdir.

D. Karpuzda (Citrullus vulgaris)
erkek kısırlıgı
Watts (1962) Sugar Baby karpuz
gama ışınJan ile muamele
etmiş ve xl. populasyonunda bir erkek
ksır mutant bulmuştur ki, bu karekter
bitkinin tüysüz olmasıyla kendini göstermiştir. Tüysüzlük ve erkek kısırlığının
resesif tek bir gen tarafından determine
edildiği ortaya konmuştur- Çiçeklenme
nin erken devrelerinde erkek çiçek tomurcıığu gelişip; açılmamakta, meyva
bağladıktan sonra erkek tomurcukIar
açılabilmekte fakat anterler patlamamaktadır. x2 generasyonundaki tüysüz
bitkilerin meyvalanndaki çekirdekler
yok denecek kadar azdı. Dişi fertilite
karekteri yabancı tozlama ve seleksiyonla geliştirildi. Tüysüz bitkilerde gelişme yavaş, fonksiyonal dişi çiçek geç
gelişmekte ve arZU edilmiyen birçok
meyva karekterleri ortaya çıkmıştır.
tohumlarıUl
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E. Erkek kısırlığın kimyasal mad~
delerle meydana getirilmesi:
Rehm (1952) bitki gelişmesini kontrol eden kimyasal regülatör maddelerin
kullanılmasının çiçeklenmeye bazı tesirleri olduğunu bildirmektedir. Bu
maddeler muamele edilmiş çiçeklerden
meydana gelen meyvalarda gelişmiş tohum sayısının azalmasına veya tamamen
steriliteye yol açabilmektedir. Araştı
rıcı, iki kavun çeşidinde ilk çiçekler
açılmadan
bir hafta önce muhtelifkonsnatrasyonda 2-4,D; TlBA ve
MH püskürtmüştür. Muameleden 1-3
hafta sonra erkek kısıılığı bakımından
kontroHar yapılmıştır. TIBA ve 2-4,
D muamelelerinde erkek kısırlığı meydana gelmiş fakat MH PüskürtüIenlerde
tesir görülmemiştir.
Wittwer ve Hillyer (1954) kimyasal
maddelerle erkek kısırlığının meydana getirilmesinin önemini bilirtmiş-"
Jerdir. Araştırıcılar deneme materyali
olarak 2 hıyar çeşidi (National pickling
ve Burpee Hybrid) ile bir yaz kabağı
çeşidi (C. pepo var. Table Queen)
kullanmışlardır.

Table Queen kabak çeşidinin fideleri 1-2 hakiki yaprak devresinde iken
100 ppm. lik a NAA ile muamele "edilmiştir. Muamelenin 4 ve 5. hakiki yaprak devrinde de tekrar edilmesi, erkek
çiçeklerin açılmasını geciktirrnektedir.
Muamele

edilmiş

bitkiler ilkönce

dişi çiçekler meydana getirdiler. Bit-

kiler 8 gün müddetle dişi çiçek açtIlar.
Ancak 8 günden" sonra erkek çiçekler
açılmıya başlamıştır. 250-350 ppm. maleic hydrazide püskürtmek suretiyle
tam erkek kısırlığı meydana getirilmiş
tir.
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Bu buluştan sonra bu konu üzerinde çalışma yapılmamıştır. Çünkü
kabakgiJlerde cinsiyet üzerinc çevre
şartlarının büyük tesiri vardır.
II.

Hıyarıarda gynomonoecism, hermafrod.ite ve gynoecious batların meydana getirilmesi

Peterson ve Weigle (1958) bir Kore
olan Snogoin gynomonoecious
hıyar hatlarının muhtelif iklim şartları
altında açılım göstererek gynoecious
bitkiler geliştirildiğinİ bildirmektedirler.
çeşidi

Bu gynoecious bitkiler Fl melez
tohum istihsalinde kullanılmaktadır.
Bu dişilik karekterinin meydana gelmesi çevre, şartlarının tesirleri ve belkide genetik modifiye genlerinin te&irleriyle olmaktadır.
Hıyarlarda cjnsiyetin dağılımına çevre şartlarının büyük tesİrİ olduğu bilinmektedir.

Peterson (1960 a) gynoecious karekter bakımından açılım gösteren Shogoin hıyar çeşidi. ile turşuluk hıyar çeşidj olan Wisconsi~ SMR 18 i çaprazıayıp 4 defa Wısconsın SMR 18 ile
geriye melezIenmiştir. Geriye melezlemenin her generasyonunda bir ekstrem
dişi bitki seçilip Wısconsın SMR 18
ile çaprazlarımıştır. Sonra, çoğunlukla
dişi ve az miktarda erkek çiçek açan
bitkiler, 2 generasyon kendilenmiştir.
Sonra elde edilen gynsecious bitkilere,
ikinci hakiki yaprağı 2.5 cm. olduğu
zaman 1500 ppm. gibberellin A3 püskürtülmüştür. Püskürtme 2-3 hafta ara
ile tekrar edilmiştir. Böylece gynoecious
bitkilere erkek çiçek açtırılmış ve 3
generasyon da bu şekilde kendilenmiş
tir. Bundan sonra tohum üretilmiştir.

Hıyarlarda nadir bir gen, ekseriya
tamamen dişi bitkinin meydana gelmesine' sebep olur.
Shifrİss

(1961) bu genin gynoecismi
fakat cinsiyetin değişiklik oranını geciktirdiğini belirtmektedir. Bu gen "Acr" olarak göstekontrol

etmediğini

rilmiştir.

İki muhtelif gynoecious ırkı mey-

dana

getirilmiştir.
(dişİ

2- Tokyo Acr aer (dişi ebevyn) x
Acr acr monoecious (Shifiriss ve arkadaşları, 1964).
Kubıckı

(1965)

dişi

ve monoecious
ile ilk genetiplerde olabilece-

çaprazlanması

rasyonun aşağıdaki
ğini özetlemektedir:

b) Tamamen veya tanıama yakın bir
oranda dişi. Bu durumda monocious
hatlaıı ile yapılacak tekrarlamalı çaprazJamada dişi ebeveyn olarak kullanılabi
lir.
Dişi

Bunlar: 1- Marketer. Acr acr
ebevyn) x acr acr monoecious,

hatların

a) Monocious tip; erkek ve dişi
çiçek oranı tozlanma ve döllenme için
yeterli olacaktır. Bu durumda FI heterotİk generasyon olarak kullanılabilir.

ve hermafrodit hatların çapmeydana gelen ilk generasyon melez1eri, daima tamamen dişidir. Bunlar rnonocious hatlarla melezlenebilir, veya hermafrodit hıyarları
baba olarak kullanmak süretiyle dişi
hatlar meydana getirilir. Münhasıran
bisexual çiçek, açan, kendine verimli,
muhtelif kültür ve iklim şartlarında
kendilenme kapasitesine sahip, meyva
şekli kolayca' tanınabİlir bir hermafmafrodit hıyar hattı elde edilmiştir.
razlanmasında

,--M_I_M_ac-i~,--F_<ıc_rF~X
H elerotik

prodük,iyon

i

m/m i1F/acrF

i

Oi.şi hollorın m.·ydono· gelir i IiJ!

,
~ 50 ac r'!<r.r F
ld)+))

Şekil

1. Dişi hatlarm ve beterotik vproduksiyonu şematik olarak gösterilmesi:

M/M acr+/acr+ = monoecious
M/M acrf/acrf = gynoecious
m/m acrf/acrf = hermaphrodit

187

Kabakgillerde melez tohum istihsali
A. Erkek kısırlığından istifade etmek
suretiyle melez tohum İstihsali
Shifriss (1945) erkek kısır cucurbita
pepo (Sakız kabağı) üzerinde çalışırken
genetik erkek kısırlığının ticari mahiyette
melez tohum üretmedeki önemini be·
lirtmiştir. Erkek kı:.ırlığmın idame ettirilmesi ve çoğaltılmasının, geriye melezleme populasyonunun çığaltılmasıyla
mümkün olacağı aynı araştırıcı tarafın
dan bildirilmektedir.
Erkek kısır cucurbita pepo'dan
istifade edilerek melez tohum istihsali
islah proğramı :
1. Erkek kısırlığının geriye melezleme metodu ile artu edilen çeşide geçirilmesi
msms x MSMS
C. pepo

+

~

MSms

arzu edilen

çeşit

2. Izolasyo.n şartIannda yetiştirilen
geriye melezlenmiş projenin erkek kısır
bitkilerinden tohum alınması; alınan
tohumlardan elde edilen bitkilerin %
50 si erkekkısır, % 50 si fertil olacaktır.
msms X MSms~(Geriye melezIeme) % 50 MS ms + % 50 ms ms
Ö'
feı til
Ö' steril
Heterozigot1an devamlı olarak sterillerle geriye melezIeme suretiyle idame ve çoğaltına sağlanabilir.
3. Geriye melezlenmiş tohumlann
ekilmesiyle· bitkilerin % 50 si erkek
kısu olacaktır. Daha çiçekler açılma
dan erkek kısır olmayan bitkiler sökülpp atılır. Bu iş erkek çiçek tomurcuğunun incelenmesi ile mümkün olur.
Her bitkide bir erkek tomurcu~n incelenmesi kafidir.
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bitkilerin dişi çiçekleri;
yanına dikilmiş iyi vasıflı çeşitten anlar
vasıtasıyla taşınan çiçek tozlanyla tozlamp döllenir ve erkek ,kısır bitkiden
elde edilen tohumlar pratikman melezdir. 3 sıra dişi ebeveyn, i, sıra erkek ebeveyn veya 4 sıra. dişi ebeveyn, 1 sıra
erkek ebeveyn yetiştirilmelidir.
Erkek

kısır

Bu metod Eskandarany çeşidinde
bulunan erkek kısırlığında da aynen
kullanılabilir çünkü bu çeşitte de erkek
kısırlığı bir tek resesif gen çiftçi tarafından determine edilmektedir (Eisa
ve Münger. 1968).
Erkek kısır mutant; kavun1arda ticari çapta melez tohum elde etme ya- .
mnda, önemli bir ıslah materyalı olarak
ta değer taşır. Erkek kısırlığı, muhtelif bitkilerdeki arzu edilen genlerin bir
'hatta geçirilmesinde tatbik edilecek geriye melezierne proğramında recurrent
ebeveyn olarak kullanılabilir. Böylece
Zaman israfına sebep olan elle tozlamadan kurtulunlJ,r.
Seçilmiş

melezler bir izolasyon parselinde erkek kısır bitkilerI e yanyana
yetiştirilir.

Seçilmiş melezler kendi kendini
tozlamak suretiyle meyva bağlar.

Erkek

kısır

bitkiler ise

yabancı

tozlaşma suretiyle meyva bağlar.

Erkek kısır hattının idamesi için ayn bir
izolasyon parseli lütumludur (Bohn
ve Whitaker, 1949).
Watts (1962) Karpuzda arzu edilen
. birçok meyve ve bitki karekter'leri ve
tüysüz bitkilerdeki dişi fertilitesi; tüysüz ve erkek kısırlığı karakteıi taşıyan
bir hatla birleştirilebilir demektedir.
Uygun bir hatta tüysüz ve heterozigot bitkiler kardeş-bacı melezlemesi
yapmak suretiyle matemal breeders'

stok hattı tesis edilebilir. Böylece bir
çaprazlamada gelecek nesil i: i oranında
tüysüz erkek kısır ve heterozigot olmak üzere açılım göstermesi beklenir.
Tüysuz bitkiler aynı ebeveynden
gelen diğer normal bitkilerle izole edilmek suretiyle bu i: i oranı sonraki generasyonlarda da tekrar edilir.
Tüysüz ve erkek kısır bitkilerIe
arZu edilen erkek ebeveyn izole edilir
ve diğerleri sökülüp atılır. Böylece ticarı melez tohum üretimi başarılmış olur.
Erkek

kısırlığı

bitkileri .genetik bakımından kastre etmek demektir. Bu
da melez tohum istihsalinin maliyetini düşürür. Melez tohum istihsalinde
erkek kısırlığın önemi şu faktörlere
bağlıdır.

I. Bitkinin ekonomik önemi ve
melezIerne suretiyle meydana gelen mahsul artışı oranı,
2. Erkek kısırlığın tipi ve muhtelif
çevre şartlarında değişip değişmemesine,
3. Erkek kısırlığın devanu ve çoile bunun ekonomik olarak
kullanılması (Eisa ve Munger, 1968).
ğa1tılması

Hıyarlarda
ı.

melez tohum istihsali

M/Maerf/acrf

X

B.

HıyarIarda

melez tohum İstihsali:

Peterson ve Weigle (1958) gynoe~
ciousçiçeklenme karakterini hıyar hatlarına geçirip bu hatların melez tohum istihsalinde kullanılabileceğine işa
ret etmişlerdir.
Melez tohum elde etmek için;
gynoecious hat dişi ebeveyn olarak
kullanılır ve seçilmiş monoecious çeşitle yanyana yetiştirilir. Yaklaşık olarak 10 uncu boğum çağında gynoecious hatta ortaya çıkan ~bütün monoecious ve intermediet bitkiler ekarte
edilir. Sadece dişi bitkilerle seçilmiş
varyete (baba çeşit) izole edilir. Dişi
bitkilerden elde' edilen tohumlar pratikman melezdir.
Peterson (1960 a) MSU 713-5 ve
hatları kullanmak suretiyle
melez tohum istihsalinde monoeeious
bitkilerin ekarte edilmesine lüzum kalmadığını bildirmektedir. Melez tohumlardan meydana gelen bitkiler meyva
bağlamaları için yeterli çiçek tozunu
teşekküI ettirememektedirler.
Bu sebeple melez tohuma % LO
oranında monoeeious çeşitlerin tohumlarından katılmalı veya tarlada tozladiğer dişi

yıeı

(Şematik)

çeşit

yetiştirilmelidir.

:

m/macrf/aer f -----+ M/m aerf/aer f (F ı)

~

ı!

+

% 50 Hermafrodit
(F ı) M/m aerf/aer f X m/maerf/acr f -----+ % 50 Dişi
~
ı!
(geriye çaprazlama)
+

2. Gynoecious bitki -----+ GA 3 le muamele -----+ erkek
mesi -----+ Kendilerne Mass çoğaltına

çiçeğin

meydana gel-
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M;elez tohum istihsali :
a) Gynoecious_ ve GA3 le erkek
çiçek _ kendile
b) Elde ettiğin tohumu ek. Bütün
monoecious bitkileri ekrate et.
c) Gynoeeious inbred X monoeeious inbred _ Fl melez tohum

M dişi çiçeklerin meydana gelmesine sebep olur
acr+ : Erkek çiçeklerin meydana
gelmesine sebep olur.
aerf : erkekçiçeklerin meydana gelmesine mani olur.
aeı+/acrf : İlk

birkaç boğumda
erkek çiçek meydana gelir, diğer
geri kalan devrelerde tamamiyle
dişi çiçek meydana gelir.

+

d) F 1 melez tohum
% 10 monoeious bitkiden elde edilen tohum (tozlayıcı)
M/M acr+/acr+
M/M acrf/acrf
m/m aerf/aerf

monoeeious
gynoecious
hennafrodit

İşaretler :
~

: gynoecious

(dişi)

Ö' : Hermafrodit
+

Ö' +~

: Monoeeious
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