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Öz: Bu çal ış man ı n amac ı , ülkemizin ha ş ha ş  tar ı m ı  yap ı lan alanlar ı nda halen ekilmekte olan mevcut 
çe ş itlerin yan ı nda, üreticilerin de istekleri do ğ rultusunda, hem kapsül ve tohum verimi yüksek olan hem de 
morfin oran ı  ülke ortalamas ı ndan daha yüksek bir düzeyde olan baz ı  materyaller geli ş tirmek ve elde etmektir. İ ki 
y ı l süreyle yürütülen çal ış malar ı n ilk y ı l ı nda seçilmi ş  olan yedi hat resiprok olarak melezlenmi ş ; elde edilen 
melezlerle birlikte anaç hatlar ikinci y ı l verim denemesine al ı nm ış t ı r. Melez ve anaç hatlar ı n verim öğ eleri 
karşı laş t ı r ı lm ış  ve aralar ı ndaki heterosis ile heterobeltiosis de ğ erleri incelenmi ş tir. Araş t ı rma sonuçlar ı na göre 
heterosis ve heterobeltiosis de ğ erleri bak ı m ı ndan önemli baz ı  karakterlerde elde edilen de ğ erler ş öyle 
bulunmu ş tur: Bitki ba şı na tohum verimi bak ı m ı ndan heterosis % -13.42 ile % 37.14; heterobeltiosis % -22.48 ile 
% 36.29; dekara kapsül verimi bak ı m ı ndan heterosis % -33.92 ile % 45.39, heterobeltiosis % —40.83 ile % 
34.67; dekara tohum verimi bak ı m ı ndan heterosis % -32.05 ile % 45.89, heterobeltiosis % -38.34 ile % 43.22; 
morfin oran ı  bak ı m ı ndan heterosis % -24.21 ile % 44.62; heterobeltiosis % -32.44 ile % 32.68; dekara morfin 
verimi bak ı m ı ndan heterosis % -37.63 ile % 100.39; heterobeltiosis % -54.68 ile % 95.21 aras ı nda değ iş im 
göstermi ş tir. 

Anahtar Kelimeler: Haş haş , Papaversomniferum, heterosis, heterobeltiosis, verim ö ğ eleri. 

Researches on Heterosis on Yield and Yield Components of Some Poppy 
Hybrid (Papaversomniferum L.) Lines 

Abstract: The aim of this study is to improve some poppy materials which both the seed yield and 
capsule yield are higher and its morphine ratio is higher level than the average ratio of the country. The current 
sown varieties that on the poppy cultivated areas are selected according to the wishes of the producers. The 
seven lines were crossed reciprocal that were selected in first year of the study which was carried out two years. 
The parent lines were taken with their hybrids to yield experiments in the second year. Yield components of 
hybrid and parent lines were compared and investigated for heterosis and heterobeltiosis between these lines. 
Heterosis and heterobeltiosis values of some important traits of the material have been giyen below: for seed 
yield per plant changed between -13.42% to 37.14% and -22.48% to 36.29%; for capsul yield -33.92% to 
45.39% and -40.83% to 34.67%; for seed yield -32.05% to 45.89% and -38.34% to 43.22%; for morphine 
content -24.21% to 44.62% and -32.44% to 32.68%; for morphine yield -37.63% to 100.39% and —54.68% 
to 95.21%, respectively. 

Key Words: Poppy, Papaversomniferum, heterosis, heterobeltiosis, yield components. 

Giri ş  

Haş haş , tohum ve ya ğı ndan yararlan ı lan ve ayn ı  
zamanda t ı bbi amaçla veya süs bitkisi olarak da 
kullan ı lan çok yönlü bir bitkidir. Kapsül kabu ğ unda 
bulunan, özellikle morfin ba ş ta olmak üzere, papaverin, 
tebain ve kodein gibi alkaloitleri önemli ilaç 
hammaddesidir ve eczac ı l ı kta analjezik ve spazm 
giderici olarak yararlan ı lmaktad ı r. 

Eskiden 	beri 	haş ha şı n 	farkl ı 	amaçlarla 
yeti ş tirilmesi, bu yönlere uygun seleksiyon ve ı slah ı n ı n 

* Doktora tezinin bir k ı sm ı ndan yararlan ı larak haz ı rlanm ış t ı r. 
1)Selçuk Üniv. Çumra Meslek Yüksek Okulu Çumra- Konya 
2)Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü- Ankara  

yap ı lmas ı yla, farkl ı  kullan ı m ve iklim şartlar ı na adapte 
olmu ş  bir çok yerel ı rk, kimyasal tip varyeteler ve 
çeş itler geli ş erek bugüne gelinmi ş tir. Böylece bitkinin 
kültürü kuzey yar ı  kürede Bombay'dan Moskova'ya, 
güney yar ı  kürede Tazmanya'ya kadar geni ş  bir co ğ rafi 
alana yay ı lm ış t ı r. 

Daha önce ülkemizde uygulanm ış  olan 
yasaklamalardan 	önce, 	genetik 	stoklar ı n 
olu ş turulamam ış 	olmas ı , 	yetiş tirme 	tekniklerinin 
yeterince uygulanamamas ı  vb. sebeplerden dolay ı  
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yeti ş tirilen ha ş haş larda morfin oranlar ı  çok dü ş müş tür. 
Bu durum ülkemizde kurulmu ş  olan ilk ve tek alkaloid 
fabrikas ı n ı n verimlili ğ ini azaltm ış ; morfin maliyeti 
artm ış , pazarlamada baz ı  s ı k ı nt ı lar doğ urmu ş tur 
(Arslan ve ark. 1986). 

Bugün haş haş  ülkemizin en önemli t ı bbi bitkisi 
olup, ülke ekonomisinde büyük bir paya sahiptir. Bu 
pay ı n büyük olmas ı nda, haş haş  üreten ülkeler 
aras ı nda dünya pazarlar ı na devaml ı , kaliteli ve 
kontrollü ürün vermesinin rolü çoktur. 

Papaver somniferum'da varyete ve çevre 
faktörlerine ba ğ l ı  olarak farkl ı  oranlarda yabanc ı  
döllenme görülmekle birlikte, bu oran %15-40 aras ı nda 
değ iş mektedir (Morice ve Louarn 1971). Hint 
varyetelerindeki yabanc ı  döllenme s ı n ı rlar ı  da; çiçek 
rengi ve tozlay ı c ı lar ı n populasyonunun büyüklü ğ üne 
göre %0-70 aras ı nda de ğ i ş mektedir (Khanna ve 
Shukla 1983). 

Papaver somniferum'da tar ı msal ve kimyasal 
karakterler yönünden heterosis belirlenmi ş tir. Saini ve 
Kaicker (1982), ha ş ha ş ta kapsül verimi için %52.8, 
tohum verimi için %22.7, afyon verimi için %43.6 
heterosis kaydetmi ş lerdir. Kapsüldeki morfin oran ı  
sonuçlar ı  karars ı zd ı r ancak, hibritlerde morfin oran ı  
genelde anaç de ğ erler aras ı nda orta bir değ ere sahiptir 
(Dubedout 1993, Sharma ve Singh 1983, Morice ve 
Louarn 1971). Bununla birlikte baz ı  anaç 
kombinasyonlar ı nda morfin oran ı  yönünden belirgin 
heterosis bulunmu ş tur (Khanna ve Gupta 1981, Singh 
ve Khanna 1991). 

Çal ış mada agronomik karakterlerden, kapsül ve 
tohum verimi yüksek, morfin oran ı  %0.8 ve daha 
yüksek olan hatlar ı n geli ş tirilmesi amaçlanm ış t ı r. 

Materyal ve Yöntem 

Deneme, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 
Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlas ı nda 
yürütülmü ş tür. Bu çal ış mada materyal olarak, daha 
önce üzerinde çal ışı larak seçilmi ş  ve üç y ı l süreyle 
kendilenmi ş  olan 7 hat ve bunlar ı n resiprok melezleri 
kullan ı lm ış t ı r. Ara ş t ı rmada kullan ı lan 7 hat resiprok 
olarak melezlenmi ş lerdir. Bu anaçlar ı n çiçeklenme 
zaman ı n ı n birbirine yak ı n olmas ı , önceki y ı llarda 
bitkisel özellik ve agronomik yönden birbirlerine 
yak ı nl ı k göstermeleri ve di ğ er hatlardan daha iyi 
karakterde olmalar ı  seçilmelerine neden olmu ş tur. 
Melezleme yap ı lacak olan anaç hatlar, 2 m enindeki ve 
2 m boyundaki parsellere 40 cm s ı ra aras ı yla, 3 
tekerrürlü olarak tesadüf bloklar ı  deneme desenine 
göre ekilmi ş lerdir. Ekim i ş lemi, 01-10-1998 tarihinde 
yap ı lm ış t ı r. 

İ lk y ı lda elde edilen melezler, atalar ı  ile birlikte 
k ı smen dengede latis deneme desenine göre 3 
tekerrürlü olarak k ış l ı k ekilmi ş lerdir (Manas 1970). 
Ekim, 5.09.1999 tarihinde 40 cm s ı ra aras ı , 10 cm s ı ra 
üzeri olacak ş ekilde yap ı lm ış t ı r. Deneme desenine 
göre her bir blokta 7 adet hat x 7 = 49 adet parsel 
bulunmaktad ı r. Parsellerin uzunlu ğ u 3 m, eni 2 m 
olacak şekilde toplam parsel alan ı  6 m2 , her bir blo ğ un 
alan ı  da 294 m2  dir. Toplam deneme alan ı  yollar dahil 
910 m2 'dir. 

Bu ara ş t ı rmada kullan ı lan, k ış l ı k olarak ekilmi ş  
olan 42 melez döl ve 7 anaçta baz ı  fenolojik ve 
morfolojik gözlemler ile morfolojik ve agronomik 
ölçümler yap ı lm ış t ı r. Tüm morfin analizleri, Bolvadin 
Alkaloid fabrikas ı nda HPLC (Yüksek Bas ı nçta Likit 
Kromatografisi) cihaz ı nda yap ı lm ış t ı r. 

Incelenen karakterlere ait varyans analizi 
sonuçlar ı ndan anaç ve F1 ortalamalar ı  aras ı ndaki 
farklar bulunarak melez gücü oran ı  hesaplanm ış t ı r 
(Kaymak 1980). Melez gücü, F, melezlerinin anaçlar 
ortalamas ı na (AO) göre % olarak üstünlü ğ ü olup, 
aş ağı daki formül ile bulunmu ş tur. 

Melez gücü (H) = F i  — AO / AO x 100 
AO = Anaçlar ı n ortalamas ı  = 1. Anaç + 

2. Anaç / 2 
Heterobeltiyosis: F, döllerinin üstün anaçtan 

farkl ı l ığı n ı n % olarak ifadesidir. 
Heterobeltiyosis (Hb) = F1 — ÜA / ÜA x 100 
ÜA: Üstün anaç 

Araş t ı rma Bulgular! ve Tart ış ma 

Bitki boyu: incelenen karakterlerden elde edilen 
ortalama de ğ erler Çizelge 1'de gösterilmi ş tir. 

Çizelge 2'ye dikkat edilecek olursa, ha ş haş larda 
melez gücünün bitki boyu bak ı m ı ndan anaçlara etkisi 
% -5.44 ile % 11.81 aras ı nda değ i ş tiğ i anla şı lacakt ı r. 

En yüksek melez gücü etkisi %11.81 ile 35 (2x3) 
numaral ı  melezde gözlenirken; en dü ş ük melez gücü 
etkisi de% -5.44 ile 2 (2x1) numaral ı  melezde tespit 
edilmi ş tir. En yüksek melez gücünün belirlendi ğ i 
kombinasyondaki ana bitkinin boyu 106.03 cm, baba 
bitkinin boyu 101.70 cm iken melez bitkinin boyu 
116.13 cm olarak ölçülmü ş tür. 

Üstün anaca göre F, melez gücünün etkisi % -
6.19 ile % 9.53 aras ı nda değ iş miş tir. Melez bitkilerden 
en yüksek üstün anaca göre melez gücü etkisi %9.53 
ile 35 (2x3) numaral ı  melezden; en dü ş ük ise % - 6.19 
ile 2 (2x1) numaral ı  melezden elde edilmi ş tir. 
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I şı kan (1963), yapt ığı  çal ış mas ı nda bitki boyu 
bak ı m ı ndan % 5 ile % 19 aras ı nda değ i şen heterosis 
tespit etmi ş tir. Sharma ve ark. (1988), yapt ı klar ı  
çal ış mada yerel bir çe ş it olan Shyama'n ı n ham afyon 
verimi, bitki boyu ve çiçeklenme gün say ı s ı  bak ı m ı ndan 
yüksek heterosis gösterdi ğ ini belirlemi ş lerdir. Singh ve 
Khanna (1991), 6 anaç ve 15 hibrit kullanarak 
yapt ı klar ı  çal ış mada, çiçeklenme gün say ı s ı  ve bitki 
boyu d ışı nda tüm karakterlerde göze çarp ı c ı  bir 
heterosis gözlemiş lerdir 

Bitki ba şı na kapsül verimi: Bitki başı na kapsül 
verimi yönünden melez gücü etkisi de ğ erleri % -22.47 
ile % 40.30 aras ı nda değ i ş mi ş tir. Bitki ba şı na kapsül 
verimi yönünden melez gücü etkisi en yüksek % 40.30 
ile 35 (2x3) numaral ı  melezde; en dü ş ük ise % -22.47 
ile 5 (5x1) numaral ı  melezde görülmü ş tür. Bu yönden 
melez gücü en yüksek olan kombinasyonda ana 
bitkinin bitki ba şı na kapsül verimi 12.06 g, baba bitkinin 
10.72 g ve melez bitkinin de 15.98 g olarak 
ölçülmü ş tür. 

Üstün anaca göre F ı  melez gücü etkisi de ğ erleri 
-33.11 ile % 36.57 aras ı nda değ iş iklik göstermi ş tir. 

Haş haş larda bitki ba şı na kapsül verimi yönünden 
üstün anaca göre melez gücü etkisi de ğ eri en yüksek 
(% 36.57) olan 35 (2x3) numaral ı  melez; en dü ş ük olan 
ise 5 (5x1) numaral ı  melez olmu ş tur. 

Bitki başı na tohum verimi: Haş haş larda bitki 
ba şı na tohum verimi yönünden melez gücü etkisi % -
13.42 ile % 37.14 aras ı nda değ iş iklik göstermi ş tir. 
Haş haş lar ı n bitki ba şı na tohum verimi yönünden melez 
gücü etkisi en yüksek % 37.14 ile 46 (4x7) numaral ı  
melezde, en dü şük ise % -13.42 değ eri ile 5 (5x1) 
numaral ı  melezde olmu ş tur. Melez gücü etkisi en 
yüksek olan kombinasyonda ana bitkinin bitki ba şı na 
tohum verimi 17.00 g, baba bitkinin 16.79 g ve melez 
bitkinin de 23.17 g olarak ölçülmü ş tür. 

Üstün anaca göre F1 melez gücü etkisi de ğ erleri 
% -22.48 ile % 36.29 aras ı nda değ iş miş tir. Bu 
değ erlerden 34 tanesi pozitif, 8 tanesi de negatif bir 
etki göstermi ş lerdir. Ha ş haş lar ı n bitki ba şı na tohum 
verimi yönünden üstün anaca göre melez gücü etkisi 
en yüksek olan ı  % 36.29 ile 46 (4x7) numaral ı  melez, 
en düş ük olan ı  ise % -22.48 ile yine 5 (5x1) numaral ı  
melezdir. 

Sip ve ark. (1977), denemelerinde, kapsül ba şı na 
tohum verimi ve bo ş  kapsül a ğı rl ığı n ı n kal ı t ı m ı nda 
dominans ı n etkisi olduğ u halde, diallel melezlerin ve 
verimin di ğ er komponentleri üzerine as ı l etkiyi eklemeli 
gen etkilerinin yapt ığı n ı , heterosisin etkisinin çok az 
olduğ unu kaydetmi ş tir; ayr ı ca kal ı t ı m katsay ı s ı n ı , 
kapsül ba şı na tohum verimi için %65-75 ve bo ş  kapsül 
ağı rl ığı  için %70-75 olarak bulmu ş tur. 

Çizelge 1'den anla şı laca ğı  üzere, incelenen 
karakterlerden bitki boyu 99.33- 116.1 cm, bitki ba şı na 
kapsül verimi 9.22- 17.55 g, bitki ba şı na tohum verimi 
14.28- 26.00 g, kapsül geni ş liğ i 4.26- 5.11 cm, kapsül 
uzunluğ u 3.37-4.35 cm, kapsül verimi 45.03- 133.1 
kg/da, tohum verimi 51.20- 151.1 kg/da, morfin oran ı  % 
0.421- 0.739 ile morfin verimi 0.269- 0.669 kg/da 
değ erleri aras ı nda değ iş iklik göstermi ş tir. 

Genel itibariyle bak ı ld ığı nda, özellikle melez 
hatlar ı n bir çok karakterde anaç hatlardan daha iyi 
sonuç verdikleri görülmektedir. 

Kapsül geni ş liğ i: Çizelge 2'den anla şı lacağı  
gibi, kapsül geni ş li ğ i bak ı m ı ndan heterosis % -10.01 ile 
% 10.19 aras ı nda değ iş miş tir. Kapsül geni ş li ğ i 
bak ı m ı ndan en yüksek heterosis değ eri (% 10.19) 46 
(4x7) numaral ı  melezden, en dü ş ük ise (% -10.01) 5 
(5x1) numaral ı  melezden elde edilmi ş tir. 

Üstün anaca göre F ı  melez gücü etkisi değ erleri 
% -11.27 ile % 8.68 aras ı nda değ iş miş tir. Üstün anaca 
göre melez gücü etkisi en yüksek (% 8.68) 46 (4x7) 
numaral ı  melezde, en dü ş ük ise (% -11.27) 2 (2x1) 
numaral ı  melezde olmu ş tur. 

Kapsül uzunluğ u: Çizelge 2'ye dikkat edilecek 
olursa, kapsül uzunlu ğ u bak ı m ı ndan melez gücü etkisi 
değ erleri % -7.88 ile % 10.92 aras ı nda değ i ş iklik 
göstermiş tir. Kapsül uzunlu ğ u bak ı m ı ndan heterosis 
değ eri en yüksek (% 10.92) 33 (1x6) numaral ı  melez 
hat olurken, en dü ş ük değ er (% -7.88) 41 (3x5) 
numaral ı  melezde ortaya ç ı km ış t ı r. 

Üstün anaca göre F1 melez gücü de ğ erleri % - 
12.14 ile % 8.24 aras ı nda değ i ş miş tir. Bu karakter 
yönünden en yüksek de ğ er (% 8.24) 33 (1x6) numaral ı  
melezden elde edilmi ş , en dü ş ük değ er ((% -12.14) ise 
41 (3x5) numaral ı  melezden elde edilmi ş tir. 

Kapsül geni ş liğ i ve kapsül uzunlu ğ u bak ı m ı ndan 
heterosis 	ve 	heterobeltiosis 	ile 	ilgili 	literatüre 
rastlanmad ığı ndan 	onlarla 	ilgili 	bir 	referans 
verilememi ş tir. 

Kapsül verimi: Dekara kapsül verimi bak ı m ı ndan 
melez gücü etkisi de ğ erleri % -33.92 ile % 45.30 
aras ı nda değ i ş iklik göstermi ş tir. Haş haş larda dekara 
kapsül verimi bak ı m ı ndan melez gücü etkisi en fazla % 
45.30 ile 31 (1x4) numaral ı  melezde; en az olan ise % 
-33.92 ile 37 (2x5) numaral ı  melezde olmu ş tur. Melez 
gücü etkisi en yüksek olan kombinasyonda ana bitkinin 
kapsül verimi 53.38 kg/da, baba bitkinin 62.53 kg/da ve 
melez bitkinin de 84.21 kg/da olarak ortaya ç ı km ış t ı r. 
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Çizelge 1. Haş haş  melezlerinde incelenen karakterlerden elde edilen ortalama de ğ erler. 

Melez Bitki 
boyu 
(cm) 

Bitki 
başı na 
kapsül 
verimi 

(9) 

Bitki 
ba şı na 
tohum 
verimi 

(9) 

Kapsül 
geniş liğ i 

(cm) 

Kapsül 
uzunluğ u 

(cm) 

Kapsül 
verimi 
(kg/da) 

Tohum 
verimi 
(kg/da) 

Morfin 
oran ı  
(%) 

Morfı n 
verimi 
(kg/da) 

1(1.anaç) 107.7 10.63 15.30 4.97 4.15 53.38 62.22 0.651 0.348 
2(2x1) 101.1 9.22 14.28 4.41 3.60 45.03 51.20 0.659 0.358 
3(3x1) 108.9 14.29 20.24 5.06 3.67 87.43 98.07 0.523 0.457 
4(4x1) 108.2 14.59 23.43 4.70 3.89 70.88 91.11 0.501 0.355 
5(5x1) 105.7 9.80 15.00 4.45 3.62 63.83 81.10 0.498 0.318 
6(6x1) 112.2 12.77 19.52 5.00 3.81 76.23 94.25 0.636 0.442 
7(7x1) 111.2 14.40 20.94 4.99 3.37 65.88 93.85 0.560 0.369 

8(2.anaç) 106.0 12.06 16.27 4.83 3.68 76.10 74.07 0.712 0.542 
9(3x2) 106.8 11.23 17.11 4.90 3.53 71.61 86.69 0.689 0.493 
10(4x2) 105.7 13.31 19.90 4.48 3.74 71.74 115.6 0.481 0.345 
11(5x2) 111.1 15.02 19.79 4.85 3.91 82.37 102.6 0.557 0.459 
12(6x2) 111.1 14.88 21.83 4.56 3.72 80.46 85.50 0.690 0.555 
13(7x2) 109.1 15.81 21.59 4.80 4.22 57.35 71.55 0.604 0.346 

14(3.anaç) 101.7 10.72 17.19 4.58 3.99 93.87 109.4 0.707 0.664 
15(4x3) 104.2 13.25 19.03 4.57 3.56 81.61 111.6 0.479 0.391 
16(5x3) 110.2 13.53 20.26 4.64 3.90 101.4 120.2 0.486 0.493 
17(6x3) 104.4 14.30 21.98 4.74 3.63 63.39 84.53 0.691 0.438 
18(7x3) 106.8 15.93 20.20 4.86 4.17 58.60 67.44 0.521 0.305 

19(4.anaç) 99.33 14.62 17.00 4.26 3.58 59.20 80.05 0.557 0.348 
20(5x4) 106.2 16.19 21.74 4.50 3.52 90.59 107.5 0.739 0.669 
21(6x4) 110.7 .17.55 26.00 4.92 3.75 . 133.1 î151.1 0.524 0.427 
22(7x4) 103.3 13.72 20.49 4.52 3.72 71.87 95.15 0.501 0.360 

23(5.anaç) 106.8 14.65 19.35 4.92 3.91 91.08 97.41 0.465 0.424 
24(6x5) 110.8 14.28 20.92 4.77 3.50 104.9 105.5 0.518 0.529 
25(7x5) 110.8 16.21 21.37 4.68 3.71 94.23 120.8 0.421 0.397 

26(6.anaç) 105.8 12.61 18.69 4.79 3.39 52.01 75.59 0.537 0.312 
27(7x6) 111.5 14.12 21.10 4.73 3.38 90.97 99.38 0.656 0.575 

28(7.anaç) 103.9 12.81 16.79 4.38 3.55 72.90 89.14 0.404 0.295 
29(1x2) 113.5 13.72 19.24 5.05 3.76 90.59 112.1 0.657 0.595 
30(1x3) 111.4 13.21 18.12 5.04 3.72 94.79 106.7 0.532 0.504 
31(1x4) 111.7 14.43 20.22 4.94 3.90 94.54 99.93 0.582 0.490 
32(1x5) 113.6 15.19 21.02 5.05 3.82 65.98 89.08 0.472 0.311 
33(1x6) 114.4 15.57 21.56 5.00 3.92 70.62 84.43 0.631 0.446 
34(1x7) 111.4 14.55 21.55 4.90 3.55 65.75 88.80 0.545 0.358 
35(2x3) 116.1 15.98 21.45 5.11 3.61 70.64 83.41 0.660 0.466 
36(2x4) 108.8 14.66 22.43 4.55 3.75 57.33 91.93 0.514 0.295 
37(2x5) 103.3 13.74 17.95 4.85 3.89 55.24 70.52 0.545 0.301 
38(2x6) 111.4 11.69 17.64 4.81 3.49 87.87 87.13 0.537 0.472 
39(2x7) 101.0 9.79 14.57 4.40 3.93 53.88 63.67 0.500 0.269 
40(3x4) 106.4 12.13 17.47 4.69 4.00 74.55 87.17 0.541 0.403 
41(3x5) 108.3 13.66 19.00 4.98 4.11 88.48 105.1 0.616 0.545 
42(3x6) 113.4 16.27 23.00 5.10 3.68 96.12 121.0 0.619 0.595 
43(3x7) 103.0 12.84 19.72 4.61 3.81 57.73 76.81 0.521 0.301 
44(4x5) 109.5 13.95 20.01 4.88 3.90 94.09 110.4 0.474 0.446 
45(4x6) 104.7 11.41 16.90 4.40 3.75 83.96 91.06 0.565 0.456 
46(4x7) 105.9 14.42 23.17 4.76 3.63 97.47 120.6 0.555 0.541 
47(5x6) 108.5 14.05 20.67 4.68 3.83 90.76 113.1 0.490 0.445 
48(5x7) 109.0 16.31 23.49 4.82 4.35 ' ' 68.79 80.87 0.532 0.366 
49(6x7) 109.0 16.14 23.02 5.03 3.45 94.18 113.2 0.616 0.549 

Ort. 108.1 13.80 19.79 4.68 3.68 77.89 94.28 0.565 0.432 
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Çizelge 2. Bitki boyu, bitki ba şı na kapsül verimi, bitki ba şı na tohum verimi, kapsül geni ş liğ i ve kapsül uzunlu ğ u 
bak ı m ı ndan heterosis (%) ve heterobeltiosis (%). 

Bitki boyu Bitki ba şı na kapsül 
verimi 

Bitki ba şı na tohum 
verimi 

Kapsül geni ş liğ i Kapsül uzunluğ u 

Melez H* Hb** H Hb H Hb H Hb H Hb 
2(2x1) -5,44 -6,19 -18,73 -23,5 -  -9,53 -12,2 -10 -11,27 -7,28 -7,6 
3(3x1) 4,02 1,10 33,86 33,3* 24,59 17,7 5,97 1,81 6,90 5,6 
4(4x1) 4,51 0,43 15,56 -0,21 24,46 18,2 1,84 -5,43 0,43 -1,4 , 
5(5x1) -1,48 -1,92 -22,47 -33,11 -13,42 -22,4: -10,01 -10,46 -4,24 -7,6 
6(6x1) 5,11 4,17 9,90 1,2 14,86 4,4• 2,46 0,60 8,01 5,4* 
7(7x1) 5,06 3,18 22,87 12,41 30,51 24,7• 6,95 0,60 -0,70 -1,9 ,  
9(3x2) 2,83 0,73 -1,40 -6,8: 2,33 -0,41 4,14 1,45 -2,74 -3,4'  
10(4x2) 2,97 -0,28 -0,22 -8,9; 19,63 17,0; -1,43 -7,25 1,74 0,2* 
11(5x2) 4,45 4,08 12,47 2,5 11,12 2,2 -0,51 -1,42 -5,77 -9,50 
12(6x2) 4,90 4,78 20,63 18,0$ 24,89 16,81 -5,20 -5,59 1,75 -0,2* 
13(7x2) 3,91 2,87 27,14 23,4 ,  30,61 28,5* 4,23 -0,62 -3,66 -5,2; 
15(4x3) 3,70 2,49 4,58 -9,3 11,32 10,71 3,39 -0,22 3,37 2,6 , 
16(5x3) 5,72 3,21 6,66 -7,6 -  10,89 4,7 e -2,32 -5,69 -1,52 -6,0 
17(6x3) 0,63 -1,32 22,59 13,4. 22,52 17,61 1,17 -1,04 0,74 -0,5: 
18(7x3) 3,92 2,82 35,40 24,3; 18,89 17,51 8,48 6,11 -1,84 -4,1; 
20(5x4) 3,03 -0,56 10,63 10,51 19,61 12,3 - -1,96 -8,54 -4,46 -9,5. 
21(6x4) 7,90 4,60 28,90 20,0' 34,49 28,41 8,73 2,71 5,93 5,31 
22(7x4) 1,69 -0,55 0,04 -6,1; 21,28 20,5 4,63 3,20 4,86 1,6; 
24(6x5) 4,22 3,75 4,77 -2,5 9,99 8,11 -1,75 -3,05 2,80 -3,1 
25(7x5) 5,16 3,75 18,06 10,6 - 18,26 10,4• 0,65 -4,88 2,16 -0,2; 
27(7x6) 6,37 5,42 11,09 10,2 18,94 12,8* 3,16 -1,25 2,30 -1,3* 
29(1x2) 6,16 5,32 20,93 13,7; 21,89 18,2 -  3,06 1,61 4,42 3,9: 
30(1x3) 6,38 3,40 23,75 23,2 11,54 5,41 5,55 1,41 0,86 -0,2: 
31(1x4) 7,89 3,68 14,30 -1,3 o 25,20 18,9' 7,04 -0,60 2,75 0,8 - 
32(1x5) 5,94 5,47 20,17 3,6* 21,33 8,6 2,12 1,61 3,69 I 
33 1x6 7,12 6,15 33,99 23,4 26,86 15,3; 2,46 0,60 10 92 8,2 
34(1x7) 5,30 3,42 24,15 13,5. 34,31 28 3 - 4,81 -1,41 -2,38 -3,6. 
35(2x3) 11,81 953 ' 40,30 36,5 28,21 24,7 8,61 5,80 -0,14 -0,8; 
36(2x4) 5,93 2,58 9,90 0,2 34,84 31,9• 0,11 -5,80 -2,91 -4,3. 
37(2x5) -2,89 -3,22 2,88 -6,21 0,79 -7,2 ,  -0,51 -1,42 7,42 3,1 
38(2x6) 5,15 5,04 -5,23 -7,3$ 0,92 -5,6 • 0 -0,41 1,75 -0,2* 
39(2x7) -3,81 -4,77 -21,27 -23,5; -11,86 -13,2 • -4,45 -8,90 -6,20 -7,7; 
40(3x4) 5,85 4,62 -4,26 -17,0 2,19 1,6 6,11 2,40 -2,49 -3,2 s 
41(3x5) 3,93 1,46 7,69 -6,7; 4,00 -1,81 4,84 1,22 r ,

-7,88 -12,1 
42(3x6) 9,33 7,21 39,48 29,0. 28,21 23,0; 8,86 6,47 1,33 e 
43(3x7) 0,22 -0,84 9,14 0,2 16,07 14,7 , 2,90 0,66 -4,40 -6,6 
44(4x5) 6,23 2,53 -4,68 -4,7: 10,10 3,41 6,32 -0,81 2,23 -3,1 
45(4x6) 2,08 -1,04 -16,20 -21,9; -5,30 -9,5 -2,76 -8,14 5,64 5,01 
46(4x7) 4,25 1,95 5,14 -1,3 37,14 36,2* 10,19 8,68' 0,86 -2,2 ,  
47(5x6) 2,11 1,65 3,08 -4,1 I 8,68 6,8 ,  -3,60 -4,88 -1,40 -7,1 ,  
48(5x7) 3,48 2,09 18,79 11,3 29,99 21,4. 3,66 -2,03 -7,03 -9,2 
49(6x7) 3,96 3,02 26,99 26,0$ 29,76 23,1 9,71 5,01 -1,44 -4,9* 

Ort. 4,04 2,28 11,70 4,01 16,69 11,4* 2,33 -2,58 0,34 -2,0 - 

H*: HeterosisHb** 
Heterobeltiosis (Üstün anaca göre melez gücü etkisi) 

Üstün anaca göre F-I melez gücü etkisi de ğ erleri 
de % -40.83 ile % 34.67 aras ı nda bulunmu ş tur. 
Ha ş haş larda dekara kapsül verimi bak ı m ı ndan üstün 
anaca göre melez gücü etkisi en yüksek (%34.67) 31 
(1x4) numaral ı  melezde, en dü ş ük (% -40.83) ise 2 
(2x1) numaral ı  melezde belirlenmi ş tir. 

Saini ve Kaicker (1982), ha ş haş ta kapsül verimi 
için %52.8 heterosis kaydetmi ş tir. Patidar (1994), 
yürüttü ğ ü bir ara ş t ı rmada kapsül verimi yönünden 
heterosisi %71.6 - 131.2 ve heterobeltiosisi de % -76.5 
- 131.2 olarak belirlemi ş tir. 

Tohum verimi: Dekara tohum verimi bak ı m ı ndan 
melez gücü etkisi de ğ erleri % -32.05 ile % 45.89 
aras ı nda değ i ş miş tir. Ha ş haş larda dekara tohum 
verimi bak ı m ı ndan melez gücü etkisi en fazla % 45.89 
değ eri ile 29 (1x2) numaral ı  melezde; en az ise % -
32.05 değ eri ile 18 (7x3) numaral ı  melezde 
belirlenmi ş tir (Çizelge 3). Melez gücü en yüksek olan 
kombinasyonda ana bitkinin tohum verimi 62.22 kg/da, 
baba bitkinin 74.07 kg/da iken melez bitkinin 99.42 
kg/da olarak belirlenmi ş tir. 
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Üstün anaca göre F1 melez gücü de ğ erleri % -
38.34 ile % 41.22 aras ı nda değ i ş iklik göstermi ş tir. 
Haş haş larda dekara tohum verimi bak ı m ı ndan üstün 
anaca göre melez gücü en yüksek % 41.22 değ eri ile 
21 (6x4) numaral ı  melez; en dü ş ük ise % -38.34 
değ eri ile 18 (7x3) numaral ı  melez olarak 
belirlenmi ş tir. 

Saini ve Kaicker (1982), yapt ı klar ı  çal ış mada 
tohum verimi için %22.7 heterosis kaydetmi ş lerdir. 
Popov ve ark. (1974), Rusya, Avrupa ve Asya ekolojik 
grubuna ba ğ l ı  sonbaharda ekilen varyeteleri ile 
yürüttükleri bir çal ış mada; Anadolu ekolojik grubuna 
bağ l ı  lokal melezlerden %50-75 daha dü ş ük tohum 
verimi gösterdiklerini tespit etmi ş lerdir. Hlavackova 
(1978) yürüttü ğ ü çal ış mas ı nda, Fi'de tohum veriminde 
ve boyda en yüksek heterosis görüldü ğ ünü; tohum 
veriminin kal ı t ı m değ erlerinin %30-80 aras ı nda 
değ iş tiğ ini belirlemi ş tir. Srivastava ve Sharma (1987), 
yapt ı klar ı  çal ış malar ı nda 6 seçilmi ş  hatt ı n tohum verimi 
%117-150'lik art ış  kaydederek kontrollere göre belirgin 
bir üstünlük gösterdiklerini tespit etmi ş lerdir. Patidar 
(1994), tohum verimi yönünden anaç ortalamas ı  ve 
üstün anaç heterosis de ğ erlerini s ı rayla %40.9-145.2 
ve %43.8-134 aras ı nda bulmu ş tur. 

Morfin oran ı : Morfin oran ı  bak ı m ı ndan melez 
gücü etkisi de ğ erleri % -24.21 ile % 44.62 aras ı nda 
değ i ş mi ş tir. Haş haş larda morfin oran ı  bak ı m ı ndan 
melez gücü etkisi en yüksek %44.62 ile 20 (5x4) 
numaral ı  melezde, en dü ş ük ise % -24.21 ile 15 (4x3) 
numaral ı  melezde belirlenmi ş tir (Çizelge 3). Melez 
gücü en yüksek olan kombinasyonda ana bitkinin 
morfin oran ı  % 0.465, baba bitkinin % 0.557 ve melez 
bitkinin de % 0.739 olarak gerçekle ş mi ş tir. 

Üstün anaca göre melez gücü etkisi de ğ erleri de 
°A) -32.44 ile % 32.68 aras ı nda de ğ i ş iklik göstermi ş tir. 
Morfı n oran ı  bak ı m ı ndan gözlenen üstün anaca göre 
melez gücü etkisi en yüksek % 32.68 ile 20 (5x4) 
numaral ı  melezde, en dü ş ük % -32.44 ile 10 (4x2) 
numaral ı  melezde olmu ş tur. 

	

Patidar (1994), 	üstün 	anaç heterosisinin 
maksimum seviyesini, afyon verimi bak ı m ı ndan %46.3 
ve morfin oran ı  bak ı m ı ndan ise %37.1 olarak 
bulmu ş tur. Morice ve Louarn (1971), Sharma ve Singh 
(1983), Dubedout (1993), kapsüldeki morfin oran ı  
sonuçlar ı n ı n karars ı z olduğ unu ancak hibritlerde morfin 
oran ı n ı n genelde anaç de ğ erler aras ı nda orta bir 
değ ere sahip oldu ğ unu; Khanna ve Gupta (1981), 
Singh ve Khanna (1991), bununla birlikte baz ı  anaç 
kombinasyonlar ı nda morfin oran ı  yönünden belirgin 
heterosisin bulundu ğ unu bildirmi ş lerdir. 

Popov ve ark. (1974), F 1  hibritlerinin, anaçlar ı n ı n 
%0.45-0.60'l ı k 	morfin 	oranlar ı na 	k ı yasla 	kuru  

kapsüllerinde %0.7-0.9'Iuk morfin oran ı  gösterdiklerini 
ve k ış l ı k ekime uygun olduklar ı n ı  kaydetmiş lerdir. 
Singh ve Khanna (1975), kapsül say ı s ı  ve afyon verimi 
için heterosisin belirgin bir ş ekilde ortaya ç ı kt ığı n ı , 
morfin oran ı  için ise heterosis olmad ığı n ı  
kaydetmi ş lerdir. Srivastava ve Sharma (1987), 
çal ış malar ı nda elde ettikleri melezlerin afyon verimi ve 
morfin oran ı  bak ı m ı ndan, s ı rayla %32-66 ve %25- 
39'1uk art ış  kaydederek her üç y ı lda da anaç 
kontrollere göre belirgin bir üstünlük gösterdiklerini 
tespit etmi ş lerdir. 

Morfin verimi: Ha ş haş lar ı n morfin verimi 
bak ı m ı ndan melez gücü etkisi de ğ erleri % -37.63 ile °A 
100.39 aras ı nda değ i ş mi ş tir. Morfı n verimi bak ı m ı ndan 
melez gücü etkisi en yüksek % 100.39 de ğ eri ile 27 
(7x6) numaral ı  melezde, en dü ş ük % -37.63 de ğ eri ile 
37 (2x5) numaral ı  melezde tespit edilmi ş tir (Çizelge 3). 
Melez gücü en yüksek olan kombinasyonda ana 
bitkinin morfı n verimi 0.295 kg/da, baba bitkinin 0.279 
kg/da ve melez bitkinin de 0.575 kg/da ölçülmü ş tür. 

Üstün anaca göre Fi melez gücü etkisi de ğ erleri 
% -54.68 ile % 95.21 aras ı nda değ iş iklik göstermi ş tir. 
Haş ha ş lar ı n morfin veriminin üstün anaca göre melez 
gücü etkisi en yüksek olan % 95.21 ile 27 (7x6) 
numaral ı  melez, en dü ş ük olan % -54.68 ile 43 (3x7) 
numaral ı  melezdir. 

Srivastava ve Sharma (1987), çal ış malar ı nda 
elde ettikleri melezlerin tohum verimi, afyon verimi ve 
morfı n oran ı  bak ı m ı ndan, s ı rayla %117-150, %32-66 
ve %25-39'luk art ış  kaydederek anaç kontrollere göre 
belirgin bir üstünlük gösterdiklerini tespit etmi ş lerdir. 
Khanna ve Shukla (1988), Papaver somniferum ve 
Papaver setigerum aras ı ndaki melezlerde; afyon verimi 
ve alkaloid oran ı  karakterleri bak ı m ı ndan F1 döllerinin 
triploidlerinde heterosis gözlemi ş lerdir. Sharma ve ark. 
(1988), yapt ı klar ı  çal ış mada yeni olan Shyama 
çeş idinin en iyi baba anaç özelli ğ ine sahip oldu ğ unu, 
ham afyon verimi, bitki boyu ve çiçeklenme gün say ı s ı  
bak ı m ı ndan yüksek heterosis gösterdi ğ ini 
belirlemi ş lerdir. Patidar (1994), yürüttü ğ ü bir 
ara ş t ı rmada üstün anaç heterosisinin maksimum 
seviyesinin, afyon verimi bak ı m ı ndan %46.3 ve morfin 
oran ı  bak ı m ı ndan ise %37.1 oldu ğ unu tespit etmi ş tir. 
Lal ve Sharma (1995), elde ettikleri hibritleri Shyama 
çeş idi ile kar şı laş t ı rd ı klar ı nda afyon veriminde önemli 
pozitif heterosisin aç ığ a ç ı kt ığı n ı , ancak alkaloid 
oran ı nda negatif heterosisin olduğ unu tespit 
etmi ş lerdir. Sudhir-Shukla ve Shukla (1998), elde 
ettikleri baz ı  hibritlerde afyon verimi bak ı m ı ndan, 
tohum verimi ve morfin oran ı  bak ı m ı ndan yüksek 
heterosis ve dü ş ük kendilenme depresyonu 
gözlemi ş lerdir. 
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Çizelge 3. Dekara kapsül verimi, dekara tohum verimi, morfin oran ı  ve morfin verimi bak ı m ı ndan heterosis (%) ve 
heterobeltiosis (%). 

Kapsül verimi Tohum verimi Morfin oran ı  Morfin verimi 
Melez H* Hb** H Hb H Hb H Hb 
2(2x1) -30,44 -40,83 -24,87 -36,76 -3,30 -7,44 -19,49 -33,93 
3(3x1) 18,75 -6,86 14,31 -18,16 -22,97 -26,03 -9,56 -31,10 
4(4x1) 22,30 13,35 28,08 17,78 -17,05 -23,04 2,07 1,96 
5(5x1) -11,63 -29,92 1,61 -26,21 -10,75 -23,50 -17,55 -24,95 
6(6x1) 32,00 30,31 36,78 29,99 7,07 -2,30 31,57 22,56 
7(7x1) 4,34 -9,63 24,01 7,57 6,16 -13,98 14,93 6,17 
9(3x2) -15,74 -23,71 -5,48 -30,62 -2,89 -3,23 -18,14 -25,66 
10(4x2) 3,50 -5,73 42,67 40,35 -24,19 -3244 -22,47 -36,31 
11(5x2) -1,46 -9,56 19,71 7,06 -5,35 -21,77 -4,95 -15,32 
12(6x2) 25,61 5,73 14,26 13,38 10,49 -3,09 35,22 2,46 
13(7x2) -23,02 -24,64 -12,32 -23,75 8,24 -15,17 -15,36 -33,89 
15(4x3) 4,36 -13,06 17,84 2,05 -24,21 < -32,25 -14,30 -30,69 
16(5x3) 9,64 8,01 16,21 9,86 -17,06 -31,26 -9,35 -25,75 
17(6x3) -13,09 -32,47 -8,60 -22,71 11,09 -2,26 -7,10 -34,00 
18(7x3) -29,72 -37,57 -32,05 ' -38,34 -6,21 -26,31 -23,53 -39,42 
20(5x4) 17,95 -0,54 21,11 10,32 - 	4462 -' 32,68 73,48 58,07 
21(6x4) 42,26 30,29 45,27 4122 -4,20 -5,92 36,05 22,57 
22(7x4) 6,14 -1,41 12,48 6,74 4,27 -10,05 12,03 3,38 
24(6x5) 42,71 12,10 21,94 8,28 3,39 -3,54 50,50 24,88 
25(7x5) 14,93 3,46 29,49 23,99 -3,11 -9,46 10,50 -6,33 
27(7x6) 40,33 20,22 20,66 11,49 39,43 22,16 10039 95,21 
29(1x2) 39,93 19,04 45,89, 34,22 -3,60 -7,72 33,85 9,85 
30(1x3) 28,75 0,98 24,35 -2,45 -21,65 -24,75 -0,26 -24,01 
31(1x4) 45,30 - 	34,67 40,48 24,83 -3,64 -10,6C 40,88 40,72 
32(1x5) -8,65 -27,56 11,61 -8,55 -15,41 -27,50 -19,22 -26,47 
33(1x6) 34,02 , 	32,30 22,53 11,69 6,23 -3,07 42,15 28,23 
34(1x7) 4,13 -9,81 17,34 -0,38 3,32 -16,28 11,63 3,12 
35(2x3) -16,88 -24,75 -9,06 -23,74 -6,98 -7,30 -22,65 -29,75 
36(2x4) -17,25 -24,66 19,30 14,84 -18,99 -27,81 -33,79 -45,61 
37(2x5) -33,92 -39,35 -17,75 -27,60 -7,39 -23,46 -37,63 -44,44 
38(2x6) 37,18 15,47 16,44 15,27 -14,01 -24,58 14,93 -12,91 
39(2x7) -27,68 -29,20 -21,98 -28,57 -10,39 -29,78 -35,58 -50,28 
40(3x4) -4,67 -20,58 -7,96 -20,30 -14,40 -23,48 -20,29 -39,23 
41(3x5) -4,32 -5,74 1,61 -3,95 5,12 -12,87 0,27 -17,87 
42(3x6) 31,78 2,40 30,89 10,68 -0,48 -12,45 26,20 -10,35 
43(3x7) -30,77 -38,50 -22,61 -29,77' -6,21 -26,31 -37,22 -54,68 
44(4x5) 22,51 3,30 24,42 13,34 -7,24 -14,90 15,57 5,30 
45(4x6) 40,75 28,95 17,01 13,75 3,29 1,44 45,18 30,80 
46(4x7) 43,94 33,70 42,56 35,29 15,50 -0,36 68,31 55,32 
47(5x6) 26,86 -0,35 30,71 16,07 -2,20 -8,75 26,55 5,01 
48(5x7) -16,10 -24,47 -13,30 -16,98 22,44 14,41 1,93 -13,59 
49(6x7) 42,79 22,33 37,45 27,00 30,92 14,71 91,47 86,53 

Ort. 9,46 -3,92 13,64 2,10 -1,25 -12,13 9,94 -4,87 
H*: Heterosis 
Hb**: Heterobeltiosis (Üstün anaca göre melez gücü etkisi) 

Sonuç ve Öneriler 

Ara ş t ı rma sonucu elde edilen bu de ğ erlere 
göre incelenen karakterler yönünden özellikle 21 
(6x4), 25 (7x5) ve 42 (3x6) numaral ı  melezlerin 
gerçekten de üstün performans gösterdikleri 
anla şı lmaktad ı r. Anaç hatlardan 8 (2. anaç) ve 14 
(3. anaç) numaral ı  hatlar morfin oranlar ı  bak ı m ı ndan 
diğ er anaç hatlar ve baz ı  melez döllere göre ön 
s ı ralarda yer alm ış lard ı r. 

Heterosisin yüksek oranda görüldü ğ ü melez döller 
46 (4x7), 35 (2x3) numaral ı  melezler olmu ş lar, heterosis 
oran ı  genelde dü ş ük olan melezler de gözlenmi ş tir. 
Bunlardan özellikle 5 (5x1) numaral ı  melezde, kapsül 
geniş li ğ i, bitki ba şı na kapsül verimi ve bitki ba şı na tohum 
verimi gibi karakterlerde en dü ş ük heterosis belirlenmi ş tir. 
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Yap ı lan bu aç ı klamalar ışığı nda özellikle 4, 5 
ve 6 numaral ı  anaçlar ı n (s ı rayla 19, 23 ve 26 
numaral ı  hatlar) genel itibariyle üzerinde durulmas ı  
gereken hatlar oldu ğ u ortaya ç ı kmaktad ı r. Say ı lan 
bu anaç hatlar ı n örneğ in çok fazla say ı da yap ı lmas ı  
istenen melezlemelerde (yoklama melezlemeleri) 
anaç olarak kullan ı labileceğ i aç ı kt ı r. Ileride 
yap ı lmas ı  gereken çal ış malara ışı k tutacağı na 
inan ı lan bu çal ış man ı n ülkemiz tar ı m ı na 
kazand ı raca ğı  art ı lar ı  ileride görmek mümkün 
olabilir. 

Yürütülen bu çal ış ma içinde elde edilen baz ı  
bulgulara göre, tüm karakterlerde ayn ı  oranda 
heterosis ve heterobeltiosis görülmemi ş tir. Bunun 
nedeni, özellikle verim kriterlerini içine alan morf ı n 
oran ve verimi, tohum ve kapsül verimleri gibi 
özellikler tek gen taraf ı ndan idare edilmediklerinden; 
heterosis amaçl ı  bir döllenme de hangi genlerin 
etkisini göstereceğ i net olmayabilir. Al ı nacak F1 
döllerinde görülmesi beklenen üyelerin özellikleri 
zaten Mendel kurallar ı nda olduğ u gibidir. Bu oran 
gereğ i çal ış man ı n süresinin yürütüldü ğ ü y ı llar içinde 
k ı s ı tl ı  olmas ı  nedeniyle ancak belli özelliklerine göre 
seleksiyon yap ı lm ış t ı r. Bu yüzden bir karakterde 
heterosis yüksek ç ı karken bir di ğ erinde dü ş ük 
olabilmektedir. 

Bu çal ış mada kullan ı lm ış  olan, baz ı  agronomik 
özellikleri ve verim de ğ erleri yönünden üstün olan 
hatlar, halen Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 
Tarla Bitkileri Bölümünde yürütülmekte olan ı slah 
çal ış malar ı nda yer almaktad ı r. Özellikle morfin oran ı  
yönünden ön plana ç ı kan hatlar bu amaca yönelik 
geli ş tirilmesi dü ş ünülen hatlar için bir ön materyal 
olarak değ erlendirilmektedir. Bir k ı sm ı  ise Toprak 
Mahsulleri Ofisine iletilerek orada yap ı lan ı slah 
çal ış malar ı nda yerini alm ış  ve tescil edilen çe ş itlerin 
yer ald ığı  ı slah programlar ı nda kullan ı lm ış t ı r. 

Bu çal ış madan elde edilen verilere göre; ş u an 
için hat seviyesinde olacak bir talep için yeterli 
miktarda olmasa da tohum teminine kaynak 
gösterilmek ş art ı yla gidilebilir. Aksi halde hiçbir 
ı slahç ı  kendi ı slah materyalini gerekçesiz bir ş ekilde 
hiçbir kurum veya kurulu ş a vermez. 

Bu çal ış man ı n tamamen devam ı  niteli ğ inde 
olmasa da, halen çal ış malar devam etmektedir. Ş u 
an itibariyle, ad ı  geçen bölümde yürütülen ortak 
projeler içinde ha ş haş  hatlar ı n ı n kullan ı m ı  devam 
etmekte ve yabani ha ş ha ş  materyalleri ile 
melezleme gibi çal ış malara devam edilmektedir. 
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