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Öz: Bu araştırmada, anaç ıslah programı kapsamında geliştirilen ümitvar hibrit (C. moshata x C. moshata) bal
kabağı anaç adaylarının aşılı hıyar yetiştiriciliğinde meyve kalitesi ve verim unsurları üzerine olan etkilerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Denemede, anaç ıslahı projesi kapsamında geliştirilen tür içi bal kabağı melezlerinden
elde edilen on adet yerli hibrit anaç adayı ile TZ148 ve RS841 ticari anaç çeşitleri kullanılmıştır. Tüm anaçlara,
Gordion ve Sardes hıyar çeşidi aşılanmıştır. Aşısız Gordion ve Sardes çeşitleri ise kontrol uygulaması olarak
değerlendirilmiştir. Bal kabağı anaç adaylarının, aşılı hıyar yetiştiriciliğinde meyve kalitesi ve verim unsurları
üzerine etkilerinin belirlenebilmesi amacıyla; meyve boyu, meyve çapı, meyve şekil indeksi, meyve eti sertliği,
suda çözünebilir kuru madde miktarı, titre edilebilir asitlik miktarı, ortalama meyve ağırlığı, ortalama meyve sayısı
ile erkenci ve toplam verim özellikleri incelenmiştir. İncelenen anaç/kalem kombinasyonlarında; meyve boyunun
16.68 cm - 20.47 cm, meyve çapının 28.20 mm - 38.11 mm, meyve eti sertliğinin 3.91 kg/cm2 - 4.82 kg/cm2, titre
edilebilir asitliğin 1.01 mval/100 ml -1.22 mval/100 ml arasında değiştiği tespit edilmiştir. Dekara toplam verim
miktarı yönünden anaç/Sardes kombinasyonlarında özellikle RS17 ile RS8 nolu anaçların; anaç/Gordion
kombinasyonlarında ise RS17 ile RS9 nolu anaçların öne çıktığı saptanmıştır. Çalışma sonucunda, bu yerli bal
kabağı anaç adaylarının ticari anaçlarla hemen hemen aynı veya daha yüksek potansiyele sahip olduğunun
belirlenmesi, aşılı hıyar fidesi üretiminde ticari anaç olarak kullanılabileceklerini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Hıyar, bal kabağı anacı, aşılı fide, kalite, verim

Effects of Pumpkin (Cucurbita moshata Duch.) Rootstocks on Fruit Quality and Yield
Components in Grafted Cucumber Cultivation
Abstract: This research aimed to determine the effects of promising pumpkin (Cucurbita moshata Duch.)
rootstock candidates on fruit quality and yield components in grafted cucumber cultivation. Ten rootstock
candidates, obtained from intraspecific pumpkin hybrids that has developed by rootstock breeding project and TZ
148 and RS 841 commercial rootstocks were used in the study. Gordion and Sardes cucumber cultivars were used
as scion. Ungrafted Gordion and Sardes cultivars were evaluated as control. In order to determine the effect of
rootstocks on cucumber fruit quality and yield components; fruit length, fruit diameter, fruit shape index, fruit
firmness, soluble solids content, the titratable acidity, mean fruit weight, mean fruit number, early and total yield
parameters were examined. In the study, depending on different rootstock/scion combinations, it was determined
that the fruit length was 16.68 cm - 20.47 cm, the fruit diameter was 28.20 mm - 38.11 mm, the fruit firmness was
3.91 kg/cm2 - 4.82 kg/cm2, the titratable acidity was 1.01 mval/100 ml -1.22 mVal/100 ml. It was determined that
in terms of total yield values per dekar, RS17 and RS8 rootstocks in rootstock/Sardes combinations and RS17 and
RS9 rootstocks in rootstock/Gordion combinations were similar or better compared to commercial rootstocks. The
results showed that these selected pumpkin rootstock candidates can be used as commercial rootstock for the
grafted cucumber seedling production.
Keywords: Cucumber, pumpkin rootstock, grafted seedling, quality, yield
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1. Giriş
Hıyar (Cucumis sativus), tarımsal üretimde
dünyanın birçok ülkesinde ekonomik değere sahip
olan, açıkta ve örtüaltında sebze yetiştiriciliğinde
yaygın olarak kullanılan türlerden birisidir. 2016
yılı tarım istatistiği verilerine göre Türkiye’nin
yıllık toplam hıyar üretim miktarı, 301.888 da
alanda 1.676.897 tona ulaşmıştır. Ülkemiz üretim
miktarı yönünden Çin’den sonra ikinci sırada yer
almaktadır (TÜİK 2016; FAO 2014). Örtüaltı
hıyar üretim miktarı ise 1.077.783 tondur (TÜİK
2016). Bu üretim miktarı, ülkemiz toplam hıyar
üretim
miktarının
yaklaşık
%64’ünü
oluşturmaktadır.
Son
yıllarda
hıyar
yetiştiriciliğinde hibrit çeşit kullanımına bağlı
olarak birim alandan elde edilen verim değerleri
artmaya başlamıştır.
Hem açıkta, hem de örtüaltı sebze
yetiştiriciliğinde toprak yorgunluğu ve toprak
kökenli hastalık ve zararlıların artışı, birim
alandan alınan verim miktarı ve meyve kalitesini
azaltan önemli nedenler arasındadır. Sebze
yetiştiriciliğinde verim ve meyve kalitesini
artırmak amacıyla aşılı fide kullanımı, son
yıllarda artış göstermektedir. Aşılı fide güçlü bir
kök yapısı ile topraktan su ve bitki besin maddesi
alımını artırmakta ve hastalık ve zararlı
etmenlerine karşı dayanıklılığı sağlayarak ürün
verimlilik
potansiyelini
olumlu
düzeyde
etkilemektedir. Sebzelerde aşılamanın abiyotik ve
biyotik stres koşullarına ve verim üzerine olumlu
etki yaptığı gerek bilimsel ve gerekse pratik
uygulamalar
sonucunda
birçok
araştırıcı
tarafından ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur
(Kovalev 1990; Ra ve ark. 1995; Oda ve ark.
1996; Lee ve ark. 1997; Ruiz ve Romero 1999;
Fernandez-Garcia ve ark. 2002; Khah 2005; Yarşi
ve Sarı 2006; Karaağaç ve Balkaya 2013; Güngör
ve Balkaya 2016).
Sebzelerde aşılama, özellikle Cucurbitaceae
(karpuz, hıyar ve kavun) ve Solanaceae (domates,
patlıcan ve biber) familyası sebzelerinde yaygın
olarak uygulanmaktadır. Son yıllarda kullanılan
teknolojiler sayesinde ülkemizde aşılı fide
üretiminde önemli gelişmeler kaydedilmiştir
(Balkaya ve ark. 2015). Ülkemizde aşılı fide
üretiminin başladığı 2001 yılında 3 işletmede
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250.000 adet aşılı sebze fidesi üretimi yapılırken,
2015 yılı itibariyle aşılı fide üreten işletme sayısı
31’e yükselmiş ve üretilen aşılı fide miktarı ise
175 milyon adede ulaşmıştır. Üretimi yapılan aşılı
fidelerin, yaklaşık 9 milyon adedini aşılı hıyar
fideleri oluşturmaktadır (FİDEBİRLİK 2016).
Aşılı fide ile hıyar yetiştiriciliği, daha çok
toprak kökenli hastalıkların kontrol edilmesi
amacıyla yapılmaktadır (King ve ark. 2008).
Bunun yanında, verim artışı (Lee 1994;
Echevarria ve Castro 2002) ve abiyotik stres
koşullarına dayanıklılık (Ahn ve ark. 1999;
Schwarz ve ark. 2010; Yıldız ve Balkaya 2016)
sağlamak amacıyla da aşılı hıyar fidesi
kullanılmaktadır.
Hıyarın aşılanmasında; aşılamaya en uygun
nitelikli çeşitlerin (kalem) seçilmesi yanında,
güçlü ve uyumlu anaçların belirlenmesi de büyük
bir önem arz etmektedir (Yıldız ve Balkaya 2016).
Anaçların özellikle hastalık ve zararlılara
mukavemet yönünden tolerant/dayanıklı olması
gereklidir. Aşılı hıyar fidesi üretiminde
günümüzde hıyara anaç olarak daha çok
Cucurbita moschata, Cucurbita maxima x C.
moschata ve Cucurbita ficifolia türlerine ait anaç
çeşitleri kullanılmaktadır (Davis ve ark. 2008;
Balkaya 2014). Ülkemizde aşılı hıyar fidesi
üretiminde
halen
yerli
anaç
kullanımı
bulunmamaktadır. Kullanılan anaçların tamamı
yurt dışından ithal edilmektedir.
Bu çalışmada; TÜBİTAK TEYDEB Projesi
kapsamında
vegetatif
büyüme
özellikleri
yönünden ticari anaçlara göre benzer veya daha
iyi büyüme performanslarına sahip oldukları
belirlenmiş olan (Kobal ve ark. 2016) on adet
hibrit bal kabağı anaç adayının, aşılı hıyar
yetiştiriciliğinde verimlilik unsurları ve meyve
kalitesi üzerine olan etkileri incelenmiştir.
2. Materyal ve Metot
2.1 . Materyal
Çalışmada hıyar anaç ıslahı programı
kapsamında geliştirilen, on adet hibrit bal kabağı
anacı (RS7, RS8, RS9, RS13, RS15, RS16, RS17,
RS18, RS26, RS35) ile TZ148 ve RS841 ticari
anaçları kullanılmıştır. Belirtilen anaçlar üzerine
Gordion ve Sardes çeşitleri aşılanmıştır. Ayrıca,
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aşısız Gordion ve Sardes çeşitlerine ait bitkiler de
kontrol uygulaması olarak denemede yer almıştır.
2.2. Metot
Hıyara anaç olarak kullanılan anaç ve kalem
kombinasyonlarına ait tohum ekimleri ve aşılama
işlemleri, Antalya Tarım A.Ş′nin fide üretim
tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Farklı anaç/kalem
kombinasyonlarına ait aşılı ve aşısız bitkilerin
(kontrol) yetiştiriciliği, Samsun İlinde Karadeniz
Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait ısıtma
yapılmayan plastik serada yürütülmüştür.
Denemede tüm anaç/kalem kombinasyonlarına ait
aşılı fideler ile aşısız fideler, 3 tekerrürlü ve her
bir tekerrürde 10 bitki olacak şekilde tesadüf
blokları deneme desenine göre 16 Nisan 2014
tarihinde dikilmiştir. Dikim, 80 x 40 cm sıra arası
ve sıra üzeri mesafelerde çift sıra dikim sistemine
göre gerçekleştirilmiştir. Deneme arazisinden
alınan toprak analiz sonuçlarına göre belirlenen
gübreleme programı ile üretime başlamadan önce
taban gübrelemesi, deneme boyunca belirli
aralıklarla potasyum nitrat, amonyum nitrat ve
makro elementler ile gübreleme yapılmıştır.
Ayrıca, yetiştiricilik boyunca gerekli sulama ve
ilaçlama işlemleri düzenli olarak uygulanmıştır.
Denemeye alınan aşısız hıyar çeşitlerine ait
bitkiler ile farklı anaç/kalem kombinasyonlarına
ait aşılı hıyar bitkilerinde meyve kalite özellikleri
yönünden; meyve boyu (cm), meyve çapı (mm),
meyve şekil indeksi (meyve boyu/meyve çapı),
meyve eti sertliği (kg/cm2), suda çözünebilir kuru
madde (%) ve titre edilebilir asitlik (mval/100 ml)
parametreleri incelenmiştir. Aşılı ve aşısız hıyar
bitkileri; ortalama meyve ağırlığı (g), ortalama
meyve sayısı (adet/bitki), erkenci verim (kg/da) ve
dekara verim (kg/da) potansiyeli bakımından
değerlendirilmiştir.
Denemede
ilk
hasat
21.05.2014 tarihinde başlamış ve toplam 20 kez
hasat yapılmıştır. Hasat başlangıcından itibaren
ilk 4 hasada ait verim değerleri erkenci verim
olarak kaydedilmiştir (Kurum 2010).
Elde
edilen
verilerin
istatistik
değerlendirilmesi varyans analiziyle, “JUMP
5.01” istatistik programı kullanılarak yapılmıştır.
Grafiklerin çiziminde, “Microsoft Office Excel
2010” paket programı kullanılmıştır.

3. Bulgular ve Tartışma
3.1. Kabak Anaçlarının Hıyarda Meyve
Kalite
Özellikleri
Üzerine
Etkilerinin
İncelenmesi
3.1.1. Meyve Boyu, Meyve Çapı ve Meyve
Şekil İndeksi
Araştırmada kullanılan farklı anaç/kalem
kombinasyonlarından
elde
edilen
hıyar
meyvelerinde yapılan ölçümler sonucunda,
ortalama meyve boyu ve meyve çapı değerleri
yönünden Gordion çeşidinde anacın etkisinin
önemli olduğu belirlenmiştir. Gordion çeşidinde,
en uzun meyveler RS7 (20.47 cm) ve RS8 (20.17
cm) anaçları üzerine aşılı bitkilerden hasat
edilmiştir. En kısa meyveler ise RS26/Gordion
(16.68 cm) aşı kombinasyonunda kaydedilmiştir
(Çizelge 1).
Anaç/Sardes kombinasyonlarında meyve boyu
değerleri farklılık göstermemiştir.
Anaç/Gordion kombinasyonlarında; ortalama
meyve çapının 28.20 mm ile 38.11 mm arasında
değişim
gösterdiği
belirlenmiştir.
Sardes
kombinasyonlarında ise 30.98 - 36.71 mm
arasında olduğu kaydedilmiştir. RS26/Gordion
kombinasyonunun 28.20 mm ile en düşük değere,
RS17/Gordion kombinasyonunun da 38.11 mm ile
en yüksek değere sahip olduğu tespit edilmiştir
(Çizelge 1). Kurum (2010) farklı ticari anaçların,
Termessos F1 hıyar çeşidiyle gösterdiği
performanslarını incelediği çalışmasında, meyve
boyunun 14.46 cm - 17.82 cm, meyve çapının ise
28.40 mm-33.95 mm arasında ölçüldüğünü
bildirmiştir. Ya-qin ve Zhi-long (2007), iki farklı
hıyar çeşidini Cucurbita ficifolia anacı üzerine
aşılamışlar ve aşılı bitkilerde meyve boyu ve
meyve çapı değerlerinin, aşısız bitkilerden daha
yüksek ve önemli düzeyde farklılık gösterdiğini
bildirmişlerdir. Araştırıcılar, meyve boyu ve
meyve çapı değerleri üzerine, aşıda kullanılan
anaçlar kadar çeşitlerin de etkisinin olduğunu
bildirmişlerdir. Araştırma sonuçları, belirtilen
literatürleri destekler niteliktedir.
Aşılama sonucunda kabak anaç adaylarının
meyve şekil indeksi üzerine etkisi önemsiz
bulunmuştur. Meyve şekil indeksi değerleri, 4.94
ile 6.64 arasında değişim göstermiştir (Şekil 1).
Yapılan birçok çalışmada, aşılamanın meyve şekil
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indeksi üzerine etkili olmadığı vurgulanmıştır
(Davis ve Perkins-Veazie 2005; Proietti ve ark.

2008; Rouphael ve ark. 2008; Karaağaç 2013).

Çizelge 1. Aşılı ve aşısız hıyar meyvelerinde meyve boyu (cm) ve meyve çapı (mm)
Table 1. Fruit length (cm) and fruit diameter (mm) of grafted and ungrafted cucumber
Kalem
Anaç
RS7
RS8
RS9
RS13
RS15
RS16
RS17
RS18
RS26
RS35
TZ148
RS841
Kontrol
P

Gordion
Meyve boyu
(cm)
20.47 a
20.17 a
19.00 ab
19.17 ab
19.17 ab
19.83 ab
18.75 a-c
18.83 ab
16.68 c
18.75 a-c
17.31 bc
18.42 a-c
19.41 ab
<0.05

Sardes
Meyve çapı
(mm)
37.01 a-c
35.62 a-d
37.14 ab
33.29 de
35.98 a-d
31.42 ef
38.11 a
31.66 ef
28.20 f
34.40 b-e
31.92 e
34.86 a-e
33.62 c-e
<0.05

3.1.2. Meyve Eti Sertliği, SÇKM ve Titre
Edilebilir Asitlik
İncelenen
hıyar
anaç/kalem
kombinasyonlarında meyve eti sertliği yönünden
Gordion ticari çeşidiyle aşılananlar arasında
önemli düzeyde farklılıkların olduğu saptanmıştır.
Meyve eti sertliği yönünden en yüksek değerler;
RS8/Gordion (4.82 kg/cm2) ve RS18/Gordion

Meyve boyu
(cm)
20.33
19.25
18.33
19.58
18.67
19.00
19.08
19.75
18.75
18.75
19.00
18.92
18.42
Ö.D.

Meyve çapı
(mm)
32.83
31.89
31.02
33.75
31.81
33.33
33.75
33.40
31.75
34.76
36.71
32.94
30.98
Ö.D.

(4.61
kg/cm2)
kombinasyonlarında
tespit
edilmiştir. En düşük meyve eti sertliği 3.66
kg/cm2
değeri
ile
RS26/Gordion
kombinasyonunda belirlenmiştir (Çizelge 2).
Anaç/Sardes kombinasyonlarının, meyve eti
sertliği üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur. Aşılı
anaç/kalem kombinasyonlarının büyük bir
çoğunluğunun, aşısız hıyar çeşitlerine göre daha
sert meyve etine sahip oldukları saptanmıştır.

Şekil 1. Aşılı ve aşısız hıyar meyvelerinin meyve şekil indeksi
Figure 1. Fruit shape index of cucumber fruits harvested from grafted and ungrafted
40
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Bu konuda yapılmış bazı araştırma sonuçları
da, aşılamanın genel olarak meyve eti sertliğini
artırdığını bildirmektedir. (Roberts ve ark. 2005;
Taylor ve ark. 2006; Huitrón-Ramírez ve ark.
2009). Ancak, bazı araştırıcılar, meyve eti
sertliğinin anaca bağlı olarak değiştiğini de ifade
etmişlerdir (Yamasaki ve ark. 1994; Yetişir ve
ark. 2003; Davis ve Perkins-Veazie 2005; Bruton
ve ark. 2009).
Çalışmada kullanılan hıyar anaç/kalem
kombinasyonlarında SÇKM yönünden önemli
düzeyde bir farklılık bulunmamıştır. En yüksek
SÇKM değeri, RS8/Sardes anaç/kalem

kombinasyonundan (%3.13) elde edilmiştir
(Çizelge 2). Anaç/kalem kombinasyonlarında
SÇKM ortalama değeri %3.07 ve aşısız hıyarlarda
ise %2.91 olarak belirlenmiştir. Yarşi ve ark.
(2008), yapmış oldukları çalışmada aşılı hıyarda
en yüksek SÇKM değerini Elsi anacında %2.98
olarak belirlemişlerdir. Çalışmada yer alan Jumbo
anacına aşılananlarda %2.90, aşısız hıyarda %2.78
ve CF anacına aşılananlarda ise %2.75 olarak
tespit etmişlerdir. Bu çalışmada da, SÇKM
değerlerinin
farklı
anaç/kalem
kombinasyonlarında ve aşısız bitkilerde belirgin
farklılıklar gösterdiği saptanmıştır.

Çizelge 2. Aşılı ve aşısız hıyar meyvelerinin bazı kalite özellikleri
Table 2. Some quality characteristics of cucumber fruits harvested from grafted and ungrafted plants
Kalem

Gordion

Sardes

Anaç

Meyve eti
sertliği
(kg/cm2)

SÇKM
(%)

Titre edilebilir
asitlik
(mval/100 ml)

Meyve eti
sertliği
(kg/cm2)

SÇKM
(%)

Titre edilebilir
asitlik
(mval/100ml)

RS 7
RS 8
RS 9
RS 13
RS 15
RS 16
RS 17
RS 18
RS 26
RS 35
TZ 148
RS 841
Kontrol
P

4.00 c-e
4.82 a
4.54 a-c
4.46 a-d
4.04 b-e
4.21 b-e
4.55 a-c
4.61 ab
3.66 e
4.52 a-c
3.87 de
4.26 a-e
4.02 b-e
<0.05

3.03
2.93
2.80
2.93
2.97
3.07
3.03
2.87
2.83
2.97
2.97
2.87
2.97
Ö.D.

1.01
1.05
1.22
1.16
1.03
1.17
1.19
1.07
1.01
1.03
1.03
1.11
1.02
Ö.D.

4.20
3.94
4.46
3.91
4.19
4.14
4.12
4.27
4.21
4.41
4.54
4.25
3.99
Ö.D.

2.77
3.13
3.03
2.95
2.87
2.80
2.97
3.00
3.03
3.00
2.98
3.00
2.85
Ö.D.

1.03
1.07
1.18
1.20
1.09
1.10
1.17
1.13
1.05
1.08
1.05
1.14
1.10
Ö.D.

İncelenen
anaç/kalem
kombinasyonları
arasında titre edilebilir asitlik değerleri yönünden
önemli düzeyde bir farklılık bulunmamıştır.
Bununla birlikte, anaç/kalem kombinasyonlarında
titre edilebilir asitlik değerlerinin 1.01 mval/100
ml (RS7/Gordion, RS26/Gordion) ile 1.22
mval/100 ml (RS9/Gordion) arasında değişim
gösterdiği belirlenmiştir (Çizelge 2).
Araştırmada, meyve kalitesi ile ilgili bulgular
birlikte değerlendirildiğinde; Gordion çeşidiyle
aşılanan anaçların, meyve boyu, meyve çapı ve
meyve eti sertliği değerleri üzerine önemli

düzeyde etkisinin olduğu, SÇKM ve titre
edilebilir asitlik değerleri üzerine önemli düzeyde
etkisinin
olmadığı
kaydedilmiştir.
Sardes
çeşidiyle aşılanan farklı anaçların, incelenen
meyve kalite özellikleri üzerine önemli düzeyde
etki etmediği belirlenmiştir. Ülkemizde aşılı hıyar
bitkisinde yapılan çalışmalarda da farklı anaçların
hıyarda bazı meyve kalite özellikleri üzerine
etkisinin
belirgin
düzeylerde
olmadığı
belirtilmiştir (Yarşi ve ark. 2008; Uysal 2010;
Cansev ve Özgür 2010; Kurum 2010; Günay
2011).
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3.2. Kabak Anaçlarının Hıyarda Bazı
Verim Unsurları Üzerine Etkileri
3.2.1. Ortalama Meyve Ağırlığı ve Ortalama
Meyve Sayısı
Denemede Gordion çeşidi ile aşılanan anaçlar
ve kontrol bitkileri arasında ortalama meyve
ağırlığı değerleri yönünden önemli düzeyde
farklılıkların olduğu, Sardes çeşidiyle aşılanan
anaçlar ve kontrol bitkilerinde ise önemli
düzeylerde farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir.
Anaç/Gordion kombinasyonlarında en yüksek
ortalama meyve ağırlığı değerleri, RS35 ve RS13
anaçları üzerine aşılı bitkilerde sırasıyla 121.67 g
ve 119.78 g olarak belirlenmiştir. En düşük
meyve ağırlığı ise 89.77 g ile RS15 anacı üzerine
aşılanmış bitkilerden elde edilmiştir. Anaç/Sardes
kombinasyonlarında ise en yüksek ortalama
meyve ağırlığı değerleri RS9 (123.25 g) ve RS13
(120.78 g) anaçlarına aşılanmış bitkilerde

kaydedilmiştir. Aşılı hıyar bitkilerinde kullanılan
anaçların büyük bir çoğunluğunun, kontrole göre
ortalama meyve ağırlığını arttırdığı saptanmıştır
(Çizelge 3).
İncelenen
anaç/kalem
kombinasyonları
arasında ortalama meyve sayısı değerleri
yönünden önemli düzeyde farklılıkların olduğu
tespit edilmiştir. Çalışmada aşısız ve farklı kabak
anaçları üzerine aşılı hıyarlarda ortalama meyve
sayılarının 22.00 adet/bitki - 47.53 adet/bitki
arasında dağılış gösterdikleri saptanmıştır.
Gordion çeşidiyle aşılanan anaçlarda, bitki başına
ortalama meyve sayısı en fazla RS17 anacında
(40.25 adet/bitki), Sardes çeşidinde ise TZ148
anacında (47.53 adet/bitki) belirlenmiştir.
Denemede en az meyve sayısı, 22.0 adet/bitki ile
aşısız Sardes hıyar çeşidinde tespit edilmiştir
(Çizelge 3).

Çizelge 3. Aşılı ve aşısız hıyar bitkilerinde meyve ağırlığı (g) ve meyve sayısı (adet/bitki)
Table 3. Fruit weight (g) and number (number/plant) of grafted and ungrafted cucumber plants
Kalem
Anaç
RS7
RS8
RS9
RS13
RS15
RS16
RS17
RS18
RS26
RS35
TZ148
RS841
Kontrol
P

Gordion
Meyve ağırlığı
Meyve sayısı
(g)
(adet/bitki)
103.05 c-e
30.08 b-e
116.60 a-c
30.25 b-e
110.23 a-d
37.42 ab
119.78 ab
28.75 c-e
89.77 e
32.67 a-d
105.86 b-d
29.57 b-e
108.27 a-d
40.25 a
105.37 b-d
36.83 a-c
114.47 a-c
26.33 de
121.67 a
28.93 b-e
115.33 a-c
35.00 a-c
96.15 de
37.17 a-c
97.93 de
24.08 e
<0.05
<0.01

Bal kabağı anaçları ile aşılı Gordion çeşidinde
ortalama meyve sayısının, aşısız hıyar bitkilerine
göre %36.09 oranında, farklı kabak anaçları ile
aşılı Sardes çeşidinde ise ortalama meyve
sayısının, aşısız hıyar bitkilerine göre %58.64
oranında daha fazla artış gösterdiği saptanmıştır.
Yapılan birçok çalışmada, aşılamanın meyve
sayısını arttırıcı yönde olumlu etkisinin olduğu
bildirilmiştir (Colla ve ark. 2006; Rouphael ve
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Sardes
Meyve ağırlığı
Meyve sayısı
(g)
(adet/bitki)
110.82
37.39 bc
115.43
39.58 b
123.25
28.42 dc
120.78
31.25 dc
119.39
28.36 de
112.89
27.25 d-f
106.17
47.50 a
115.79
30.31 dc
117.85
26.92 ef
113.96
32.83 cd
112.32
47.53 a
90.67
41.49 b
112.59
22.00 f
Ö.D.
<0.01

ark. 2008; Huitrón-Ramírez ve ark. 2009; Güngör
2015). Bazı çalışmalarda ise bitkideki meyve
sayısının anaca bağlı olarak değişkenlikler
gösterdiği belirtilmiştir (Yamasaki ve ark.1994;
Yetişir ve Sarı 2003; Karaağaç 2013).
Çalışmamızda genel olarak bitki başına meyve
sayısının, aşılama ile arttığı ve bu artış oranının
kullanılan anaca göre değişkenlik gösterdiği
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şeklindeki bulgularımız,
içerisindedir.

literatürlerle

uyum

3.2.2. Erkenci Verim ve Toplam Verim
Gordion ve Sardes çeşitleriyle aşılanan anaç
adaylarının erkenci verim değeri ve toplam verim
miktarı üzerine etkileri, Çizelge 4’de verilmiştir.
Araştırma sonuçları incelendiğinde; kabak anaç
adaylarının, erkenci verim ve toplam verim
üzerine etkisinin her iki çeşitte de önemli
düzeylerde olduğu bulunmuştur. Anaç/kalem
kombinasyonlarında erkenci verim değerlerinin

2227.08 kg/da (RS18/Sardes) ile 5776.83 kg/da
(TZ148/Gordion) arasında değişim gösterdiği
tespit edilmiştir. Erkenci verim miktarlarının
toplam verim içerisinde aldıkları değerlere
bakıldığında aşısız bitkilerin, genel olarak
anaç/kalem kombinasyonlarına göre daha yüksek
paya (%61 (Sardes) ve %46 (Gordion) sahip
oldukları dikkat çekmektedir (Şekil 2, Şekil 3).

Şekil 2. Anaç/Sardes kombinasyonlarının ve aşısız Sardes çeşidinin erkenci ve toplam verimi
Figure 2. The early (kg/da) and total yield (kg/da) sin rootstock/Sardes combinations and ungrafted
Sardes cultivar
Anaç/Sardes kombinasyonlarına göre en
yüksek verim değerleri; TZ148 (16161.46 kg/da)
ve RS17 (15550.00 kg/da) anaçlarında;
anaç/Gordion kombinasyonlarında ise RS17
(13719.44) ve RS9 (10283.68) anaçlarında
kaydedilmiştir. En düşük verim değerleri ise
sırasıyla
RS7/Gordion
(9039.93
kg/da),
RS26/Gordion (9317.92 kg/da), RS15/Gordion
(9441.67 kg/da) ve RS16/Sardes (9452.29 kg/da)
anaç/kalem kombinasyonlarında belirlenmiştir.
Kontrol olarak kullanılan aşısız hıyar bitkilerinin,
en düşük toplam verim değerlerine sahip oldukları
tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda farklı bal
kabağı anaçlarının erkenci verim ve toplam verim
değerleri üzerine etkisinin, kullanılan çeşide göre
farklılık gösterdiği kaydedilmiştir.

Monokültür yetiştiriciliğin yaygın olduğu
örtüaltı tarımında ve açıkta yapılan yetiştiricilikte
aşılı fide kullanımının en önemli amaçlarından
birisi de, birim alandan elde edilen verim
potansiyelini artırmasıdır. Özellikle aşılı bitkilerin
köklerinin daha güçlü gelişmesi, topraktan daha
iyi beslenmesi ve toprak kökenli hastalıklara karşı
dayanımının daha fazla olması toplam ve erkenci
verimde daha yüksek değerlere ulaşılmasını
sağlamaktadır. Cucurbitaceae familyasına ait
türlerde yapılan birçok çalışmada, aşılı bitkilerle
yapılan yetiştiricilikte verimin olumlu yönde
arttığı ortaya konulmuştur (Yetişir 2001; Salam ve
ark. 2002; Rouphael ve ark. 2008; Kurum 2010;
Günay 2011; Karaağaç 2013; Güngör 2015).
Araştırma sonuçları, genel olarak belirtilen
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literatürleri destekler nitelikte bulunmuştur. Kobal
ve ark. (2016) tarafından hıyar anacı olarak
vejetatif büyüme yönünden öne çıkan anaçların

verim değerleri üzerine de olumlu yönde etki
yaptıkları tespit edilmiştir.

Şekil 3. Anaç/Gordion kombinasyonlarının ve aşısız Gordion çeşidinin erkenci ve toplam verimi
Figure 3. The early (kg/da) and total yield (kg/da) in rootstock/Gordion combinations and ungrafted
Gordion cultivar
Çizelge 4. Aşılı ve aşısız hıyar bitkilerinde erkenci (kg/da) ve toplam verim (kg/da)
Table 4. Early (kg/da) and total yield (kg/da) of grafted and ungrafted cucumber plants
Kalem
Anaç
RS7
RS8
RS9
RS13
RS15
RS16
RS17
RS18
RS26
RS35
TZ148
RS841
Kontrol
P

Sardes
Erkenci verim
(kg/da)
3280.40 de
2659.00 e
4876.92 a-c
3536.42 c-e
3649.08 b-e
2803.67 e
5202.17 ab
2227.08 e
3379.17 c-e
2787.33 e
4803.00 a-d
5240.08 a
4389.58 a-d
<0.05

Toplam verim
(kg/da)
12486.46 a-d
14825.00 a-c
10283.68 b-d
11570.49 a-d
10698.61 a-d
9452.29 cd
15550.00 ab
10920.14 a-d
9998.96 cd
11750.70 a-d
16161.46 a
11398.96 a-d
7248.96 d
<0.05

4. Sonuç
Ülkemizde aşılı fide sektörü hızlı bir gelişme
göstermesine rağmen, halen aşılı fide üretiminde
kullanılan anaç/çeşit ıslahı konusunda yürütülen
çok fazla ıslah programı bulunmamaktadır. Bu
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Gordion
Erkenci verim
Toplam verim
(kg/da)
(kg/da)
5258.67 a-c
9039.93 ab
2677.42 d
11455.90 ab
4253.33 a-d
12929.17 a
3499.92 cd
10367.99 ab
3519.50 cd
9441.67 ab
2925.33 d
9488.54 ab
5575.25 ab
13719.44 a
3200.42 d
12452.43 ab
3476.00 cd
9317.92 ab
3078.46 d
10361.46 ab
5776.83 a
12509.03 ab
3742.25 b-d
11084.38 ab
3364.58 cd
7328.13 b
<0.05
<0.05

çalışmayla, Türkiye’de ilk kez anaç ıslah
programı kapsamında elde edilen tür içi
melezlerin, aşılı hıyar fidesi üretimi için anaçlık
olabilme
özellikleri
yönünden
mevcut
potansiyelleri ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur.
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Araştırma sonuçlarına göre; farklı anaçların
erkenci verim ve toplam verim değerleri üzerine
etkisinin, kullanılan çeşide göre farklılık
gösterdiği belirlenmiştir. Dekara verim değerleri
yönünden
anaç/Sardes
kombinasyonlarında;
seçilen anaçlar içerisinde özellikle RS17 ve RS8
nolu anaçların; anaç/Gordion kombinasyonlarında
ise RS17 ve RS9 nolu anaçların daha fazla öne
çıktıkları saptanmıştır. RS17 anacı, Sardes
çeşidinde dekara verim miktarını kontrole göre
yaklaşık %114 oranında ve Gordion çeşidinde ise
%87 oranında artırmıştır. Verim ve kalite
özellikleri yönünden kabak anaç adaylarının ticari
kabak anaçlarına benzer düzeyde performans
göstermesi ilerleyen zamanlarda anaç çeşit adayı
olabileceklerini göstermektedir. Bu adayların
önümüzdeki dönem firma tarafından Tohum
Tescil Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğüne
Standart Tohumluk kaydına başvuruları yapılarak
aşılı hıyar üretiminde yerli anaç olarak
kullanılması planlanmaktadır.
Teşekkür
Bu araştırmada TEYDEB-311O194 nolu proje
kapsamında maddi olanak sağlayan TUBİTAK’a,
Antalya
Tarım
A.Ş’ye
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çalışmanın
gerçekleşmesini sağlayan Karadeniz Tarımsal
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