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Yerli Patlıcan Anaçlarının (Solanum melongena x 
Solanum aethiopicum) Köklenme Potansiyeli ve 

Fenotipik Kök Mimarisi 
Aşılı sebze üretiminde anaç performansını etkileyen
önemli faktörlerden birisi de anaçların kök yapısı ve
stres koşulları altında topraktaki kök gelişim
kabiliyetidir. Bu çalışmada, anaç ıslah programı
kapsamında geliştirilen türler arası patlıcan anaç
adaylarının (Solanum melongena x Solanum
aethiopicum) kök mimarileri ve kök kalitesini
oluşturan unsurların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Geliştirilen anaç adaylarının klasik testlemeler
sonucunda, Fusarium ve Verticillium solgunluk
hastalığı ile kök-ur nematoduna dayanıklı oldukları
belirlenmiştir. Denemede, 8 adet hibrit patlıcan anaç
adayı ile 3 adet ticari hibrit anaç çeşidi (Hawk, Köksal,
AGR-703) kullanılmıştır.

RS-6 AGR-703
Toplam kök uzunluğu (cm) değerleri, 1299 cm (RS-8)
ile 4322 cm (RS-6) arasında değişim göstermiştir. RS-6
anacının kök kalitesi yönünden hem sera ve hem de
açık arazi koşullarında en yüksek performansı
gösterdiği saptanmıştır. Anaçların köklerine ait uç
sayıları bakımından değerlendirme yapıldığında; RS-6
ve RS-1 anaçları sırasıyla 22538 adet ve 21111 adet en
yüksek uç sayısı değerlerine ulaşmıştır. En düşük uç
sayısı değeri ise RS-7 (10269 adet) anacında
belirlenmiştir. Genel olarak RS-6 ve RS-1 anaçlarının;
kök ucu, kök dallanma sayısı ve kesişen kök sayıları
yönünden, kontrol anaç çeşitlerden daha yüksek
değerlere sahip olduğu bulunmuştur.
Araştırma sonucunda; hem serada ve hem de açıkta
birçok kök parametresi yönünden patlıcan anaç
adaylarının ticari anaçlara göre daha iyi bir köklenme
yapısına ve ticari anaç olarak kullanılabilme
potansiyeline sahip oldukları tespit edilmiştir.
Kaynak: Sarıbaş Ş, Balkaya A., Kandemir D., Karaağaç 
O., 2019, Black Sea Journal of Agriculture 
Cilt 2 - Sayı 3: 137-145 / Temmuz 
2019.

Samsun İli, Lahanagil Üretiminde
Türkiye Birincisi

TÜİK 2018 yılı verilerine göre Samsun ilinde yaklaşık
257.140 dekar alanda 768.931 ton sebze üretildi.
Samsun bölgesinde en çok ekilişi yapılan ve ihracata
uygun ürünler domates, karpuz, biber, kavun, kırmızı
lahana, beyaz lahana, brokoli, patlıcan, fasulye, marul,
pırasa, ıspanak, karnabahar gibi sebzelerdir.

Samsun ili, sebze üretimiyle yıllar ve ürünler itibariyle
Türkiye’de ilk sıralarda yer almıştır. Samsun kara
yaprak lahana, kırmızı lahana, kırmızı pancar, beyaz
lahana, çarliston biber, bayır turp ve beyaz turp
üretiminde 1. sırada yer alırken, kıvırcık marul ve
kırmızı turp üretiminde 2. sırada, pırasa üretiminde 3.
sırada ve karnabahar, ıspanak, brokoli, bal kabağı ve
taze barbunyada ise 4. sırada yer almıştır. Samsun
ilinde FİDEBİRLİK üyesi 2 kuruluş bulunmaktadır:
Agropark Fide ve Bafra Dursunlar Fide.
Kaynak: www.samsun.tarimorman.gov.tr

FİDEBİRLİK Ağustos Ayı Yönetim Kurulu
Toplantısını Yaptı

29 Ağustos 2019 tarihinde Antalya’daki ofisinde
toplanan FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu, aşağıdaki
kararları aldı:
1. Türkiye Tohumcular Birliği’nin Milli Eğitim

Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü ile yaptığı Mesleki Eğitim İşbirliği
Protokolü’nün değerlendirilmesi sonucunda “Alt
Birliklere üye kuruluşların nitelikli işgücünü
yetiştirmek üzere mesleki ve teknik eğitim
faaliyetlerini gerçekleştirmek” amacı uygun
bulunmuş ve toplantıya katılanların oy birliği ile
bu protokolün kabulü onaylanmıştır.

2. 8-9 Kasım 2019 tarihinde Sicilya’da yapılacak
“Akdeniz Bölgesi Uluslararası Domates
Sempozyumu”na seyahat ve konaklama
harcamalarının organizasyon komitesi tarafından
karşılanması taahhüt edilerek davet edilen Genel
Sekreter Kamil Yelboğa’nın söz konusu toplantıya
katılımına oy birliği ile karar verilmiştir.


