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r.ınııı vıı xrivtlf.rRi BAKANLüĞü
Türlmsül Aİ,ştlrmilnr Gcocl Müdtirluğtl

_ Dcİcüne silrcsincc İıctcoro|ojilr k{llllır ıufulııl. Deneme yeıiııdc cihaz]ar yoksa,.n
yaİln istas}on lerileri djkkaıe a]ınl.,

- AIan dencmeleri doğal e}iosisıenr.lc },apılır.
- Dcncme aİnİ, n. konllraİ alanltıü l illi pJlkla. !.c kuş sı_ğıD,na alanlırı 8ibi özel

ckolııjik ılnenıc sahiP aIıınl ra olun rl71İlliı hcli]liınl.iidiı..
_ ljlcr tiİıcıil(.n bjr (},osi,iıcır] Jitl kıılrr.!ıl ise. On 1.a(ın doğal etosisıem€ o|an ozaklük

tJclj(ilıü]cliJil

- Dcncıne rılan,ndaki kül rc llom]ş !(!.iü }lkn],krab lürleri ile bu türle.in test €dilen
transgenik bitkiyc Llzakllğl bcli.ıileceklir. l:]gcr dencme aıanl, bclirli bir İülttlr bitk'sinin
iİolcsyon mesafe§i içıDd( is.. bL|ı0lliIr biıLlsl.

5. cıda nladdesi üreljmi antacıylİ mı }-elişlirildiği?
6. Çoğlrltım malgİyaIi ürclimi ımacıY]i mı yctjştiriıdiği?

7. Islah nör§eİile.inden ibaİeı miclıl?

8. Diğer dcney§ğL amaçlar için mj oldtıEu? İJeliltiıDelidir,
, S.nraki yIllarda yap,lacıİ dcncmc]cri 1,olı)1.1şıırmık içiı) dcneme alanı slnırlan, sabit

kazıİlarl işal1:ılcnnt.,litlil t't! iİı{ıİİiin d.!jls., Lır ).Jtlndnki nircn8i noklala.ı ıespil cdilmeıj
\ e krol,i§i çıkarı]mıIıJlr l]u ittıı"tl§r hısnı §olırall ktlllnnlm dönc inde de yerindc kalmohdır.

, Çoğnlrln] n]ıl.r),iılinin kJıa ilc clrİlı \ıvllnrııslnı önlcn]ek için he. türlül iğdbi.ler
alınıf, Aynca duflem! mxlralli dişınd.ı 8lİtldii!il tırkdilde. yerinde imha edi]melidir.

Oenetik yopısı değiştirilniş conhlorın ve netobolik iirijnlerinin kıso ye uzun
vodede ekosjsten sireçleri ve işlevleri üzerinde nosıl bir etki yopocoğ heruiz
bilinnenektedir.

İnson soğığı iizerindeki riakler goz önll-nde bulundurularok ve ozellikle sınır ö'tesi
hareketler izerinde odaklonorok, biyolojik çeşitlilğn korunnası ve sürdirülebilir
kullanımı üzerinde olunsuz etkilere sahip olobilecek ve nodern biyoleknoloji
kulhnılarok elde edilniş olon genetiğ değştirilniş canh oıganiznalorün givenli
rukli, nuanelesi ve kullqnını olonındo yeterli bir koruna düzeyinin sağlonıp
sağlonnadığı bir lwttoş ye tiketici olorok tarofınızca nerak edilnekledir.

Ulkenizde tronsgenik ijrlin onalizi yopabilecek laboroluorlorın bulunnonosı ve dış
ahmın fononen *otan ljlkenin bildirinine göre yopılnosı nerokınızo kuşku ve

koygıyı do eklenişfir.

Bu nedenle Ekoloji Kolektifi tarafündon Torın§ol Araştırno Genel /l,\üdürlüğü
(TA6Eü)'ne, bilgl edinne yolu ile başvurulnuş ve aşağdo oyrıntılorı ile
oklorocoğnız sorular sorulnuşlur. TAaEU'in bilgi edinne boşvurunuzo verdiği
ce vaP lordo oşoğ do sunu lnok tad ü r i

1. TA6€ı1,1 bılıyesinde oluşturulon ve olon daııeneleri için başwıaları
dcğerlendiren "beğerlendı'rne Konisr.oı J" nun ülkenizde kobul ettiği çeşitler
nelerdir?

Cevoo 1: Bu kopsohdo ülkeınizde DK 626 Bt, RX 770 Bt, P31 B13 Bt, P 33 A14
Si, P 33 V08 Bf,33P67 mıs|r çeşitleri ve 5690 RR, DP 20 B/RR, DP 410 B pomuk

çeşille?l denemeye olınmış olup, kobul edilen ve izin verilen herhongi bir çeşit
bulunmomokiodır,

2. Şu ono kador TAeE/rl lorofındon Alon Deıı.lenelerhi Yarijtnekle
görevlendirilen Afaştırna Kuruluşları hoıgi firnolordır ve bu firnolorın
hazırlodığ'aencnc planlorının" içerikleri ııedir?

cevaD 2: Bu firmolor; Pion€er. DeltoDin€ v€ r^onsqnto'dur. Denemeler Ek -

l'de verilen Ve AroŞtlrmo Enstifüleri torofındqn hozırlonon deneme plonlorıno

9öre yürütülmektedir.
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3. Her bir deııene dlanı foaliyctl.rinin ne zonon boşlonışlır? ,l.(.

l.\liı)I VIa K(i\ işl.ıalti ıü,\üi,\\LI(";t
'l'ırıtrı5Jı 

^rışılrnr!lıt, 
(;(ncl }|üdüİlüğii

2.2.:. Trınsgcoik i\Iı§ırIn. ııcd(f olma] ıı 7-tlnr|l ırö(cktc e FaJdıl, Böccklcr€ }iarşı
EtkisiIin Bclirlcnmc§i
N(ıslf bitkisinin Dajİı tırlll l'ğndloiil di,ııc,Di (ıIclczL]n Dön.mi. Süt oluırl Dönenıi. sarı

olum Dön€mi vc scrt Oıılm Diincnri)'indc l)-\'.\(' \akunllu hircck ıoplfira a]eti ill: hcr

Pal§clden lbrklt 5 nok|aJa. a]nı slra üzcriürdciii \ n ]ana j bitkiden olmal üerc ıoplam 25

biıkinin tüm yeşil aksanıı üzcrinde bülunan bi|(tkl.r ılrplanaca_ı.. polieıil(.n lorbalarda, buz kabı

içindc laborıtuara 8cliril,,jrck t;§nittcri 1ıpılacılıır, 'toplıınan bıiccklcr l'ıy.lalı ve zırıdl
böcekıcr olarak kaydeıJiIdiklen sonra .ıikcılcnip ı.şiıise hazır halc gcıirilccek Ve iIg;ıi

uzııanlairr gönderilecekıir. llcdef ol,nlran di:cr 7xrxrlı lepidopier ıürlerinin İarva ve butaşmJ

durulD]ın }ukanda a(ll gcçcİ l'.nol(riik Jaiİ*nrlcldc "!(jllC kontıol tajntemi"n€ görc saVIiarıtt

[ı\dcdiicu\..lıir. P rtıZil(,ııl. c ilü]ili oIıı.tk J] ! ]ını csniI§jnda lirüıcıt hcdcl'a..ljlılux aıı

}unırırı.tlar i§areı le ncccİ l bcytl/ = r,ı.a,,lısi/ \. \ı!ah = I)arazitli) r,ğ bu yumuna|ardan

piıraziloitlcrin çüküp çıknraJığı gözlcDrlcırcrelt İit.dc,iilocektir. Eldc edilen verilcr 50 ucunda

dencmeye alınan t ansgenik mislİ çcş i dilcr sı.lndan çeşitlerle karşılaşnrılarak

değeİlendiri İecektir.

2.2.3. Rbk D.ğcrıcndirme§i

Deneme alanrnda v€ izolasyon alanı içcrisindc ka]an kısımda:

-Hcdefdışı faydalı ve zaraİıı orga.ıi7jnalala olan ğıİilcr beürlerım€iidi..

-Yalay gcn atlamaları olup olmadığı incclrnınclidir.

-]'oksikolojik çallŞnrOlJr pcstisiıtcrde oıduğu gjbi firma bildirimıeri ve referans

lalıoraıııar soııuçlıı csıs aılnafl lr dc!c.l.ndiril jr

- Alın denem.5aiftsi hiı(ikle soıı!n. hıt\!.ı !C çc\rc {llJra \c İ'auna) iizcriıe (ıliın

c(kiı(rinin ar.lşıırnrJ\n l(,nu alJn iil.|ıiLlCr h.ıı.ınrındtın tkini ılln, .n az j (brş) Il sürc

jlc iztennelidir

soNUçLAR
sayün şe değ€rlcndiİmc sonucunda .],l,J eJilc,r \.cİilel isıalistiki anaıiz yaPtlalak kanlyi

vırı]ır

DENEürE si'jREsiNCı] ],tıTtiL.\(,r\K Di('jER KA},ITL._tR

- lıaçlamı u],gulanralırı ilc ililili kırıllaı. Jtncııe sijİesincc ka]dcdjlil

&gp-.,3:__Her bir firmo içan deneme olonın fooliyetleri Çukurovo
Aroştırmo ve Nqzilli Pomuk Aro5iırmo Enstitüleri torofındon
bölgelerde 1998 yllındon itiboren bqşlomıştır.

Torımsol
bElirlenen

4. Denene alonlannın boyullorı nelerdir?

Qygp1| Alon denerneleri esos olınorok hozırlonon projelere gdre çolışnolor en
oz 308 m2 ile en fozlo 36oo m2 lik deneme olonlorlndo yürütülmüştür,

5. üz konusu olon deıEnclerinin gcrçckleştirildği:
o- Bölgclerin ili, ilçesi. köyü, nevkii, yeri nere'idir, tek lck EPS
koordinalları nelerdir?
b- Bölglelerde izolasyon nesofcsi içiıde kolon diğer bitki lıjrleri nclcrdir
c- Bu bdlgalerin doho öııce tronsglcnik bİr çcşİdin dcncınıesinde kıllanılnokta
mıdır?
d- Bölgelerdc izolosyon nesafcsi içiıde yetişliilen diğer bitkilcr dc dahil,
ölçkli bir kroki nevcut nudur?

cevaD 5: -

o) Çukulovq Torlmsol Aroştırmo Enstitüsü-Korotoş-Adono ve Nozilli Pomuk

Aroşfırmo Enstiiüsünün Nozilli merkezdeki orqzilerinde,
b)İzolosyon mesofesi içinde denemeden boşko herhongi bir batka ekima

yopılmoınıştır.
c)Bu biilgeler doho önce İrqnsgenik bir çeşidin denenmesinde kullonılmomıştır.

d) D€neme olom ve izolosyon ınesofesinin nosıl düzenleneceği Ek-l 'de verilen
deneme plontorındo oyrıntlll olorok belirlenmEktedir, İzolosyon nesofesi içinde

herhongi bir diğer tür yetiştirilınemektedir. Buno göre de deneme Plonlno göre

gerekli krokiler hozırlonmokto ve ekilecek çeşiflerin ismi işlenmektedir. Bu

işlemler Ek-| 'de verildiği 5ekilde uy9ulonmışt|r

6. Denene olonlorının yönetilcn bir ekosistene ni veyo doğal bir
ekosi'lene ni dahildir ve eğ€r yöı.tilen bir eko'isten saz konusu isc, en

)/okın eko'istene ne kodordır?

QgLJr. ğeneme qlonlorı tqmomen torım orozisidir. İzolosyon mesofesi bitkinin

türüne gdre Tronsgenik Küliür Bitkilerinin Alon Denemeleri Hokkındo Tolimqtto

belirİjlmektedir. Bu mesof eler oşoğıdo verilmiştir.

lı[inimum İzo|osyon ıVıesofeleri ve Hosot sonrosl Arozi Kullqnım Klsıtlomolorı

]

.]

ı'.l(. 78. Y.nirılll!ll.. 06 l 7l, 
^NK,\ll.\'l'tl 
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Vtj KaiI iŞı.r:Ri t}AKANLIĞr
-l'aİınıs3l Arıştlİni{l.rr ccnc! }liidiirlüğü

J_Bitki Bo).u (cnı)l siil olunı daıneminden sonrtı üopralü },ıi7eyinden tePe püskülü uct]na kada_r

ölçülcİ krs)nr.

s_Koçın Yük§ckliği (cm): süı olum diincnindelr sonra, loprak }iizeyinden ü§l koçanın çüktİğl

boğııma koda, olan mcsnfc.

6-Koçın Ucİ Kıpıİlığı (I-5): Koçan tlcünıın koçan kavuzu ıaİaİndan ö(ülme duİumuDa

_!öre 1-5 sİalasına 8irre dcğc.lcıldiriljr, |_Ki|iıll. j-/\çlk

7-ı}ilki cijrünüü ü (t_5 ): (c§idc ıliı 1riıki lbnİlıı hıınıı.ıjcır biı.şekilde zayf yadA kuvv.t!i

g(İ,iİriim olüşlurmasııı,ı gijl. l-j sliılltısıntl !iİ.{ d.!(llcndirilil. l-Çot i}i. 5_Köti]

8-KOçın (;irİününlii (l-s):l.oçın 1ıpısını iııkılarak. Iı]\1.clli. diiz!ün. homoj.n bir yapı

oıuşttjrmJ durumuna töİj ı-5 sıaliısım gilrc dcğ.rlc,ıdiriıjr. ı-Çok iyi. s-Kötü
9_Koç"o Ağıİllğ, (kg): lııİscldcki toçanlantı hasa. aElrlığr

lo_Dınelomüj oranı (7.): ılasaı sont,ası ıane_koçan ornnı

ıl-Hağıt N€mi (y,): Flnsıütan §onraki ıaltıın uoınd8 tiincdeki rıenr oranr

ı2-Tınc verini(k9da): t{ğr pflİselden onadaki .jön sıradan eıde edilğn ıanc üfünü tanthp.

ncm ölçmc aleti i]e ncm orıuıı b€lirlendikıen soİtİa % 15 nem düzeyiİe 8ö.c di]zeltmc yapılıp

kg/da olarak hesaplınacakıır.

llcr yıI cldc edilcn Vc!,jler. vnr}rn§ §İiıizi iıe de8er]cndirilir. cruplann farklılıklaıı F

ıesti ilc beljrlenir,
* I']-sM[r'na]İ ivlısır için'tallln§ıl DeE!rlc/i a]Içİlc Kı]ı!U,ltı

2,2. Iıitkj Ko.ı!,n:ı l i;niindcn Değerlcndirn)t

].2.1. Ntlslrkurdü (() n"rl1,/rJ tlbn.) fc }{t§ıİ Ko{ınkurdu (s nonagrioiıfus L.fr'ı^ Karyl
Dıyanılr1,1,ğün Bclirl(nmc§i
Mısır bitkilerinin ıopr;ık yüzeyiDe çıklşıürdJn iıibarcn yAPılaüı kontsol]erde lvlısırkurdu ve

Mısır Koçankurdu'na ah bir yunıufta pakğ(i \'uyu künresi görüldüğü zaman. dcnemede y.r a]an

biıtiin parsc]lerc kullınıl,tn iltıcın cllii sürcsinc b ğlı oırırak l0_ l5 gi],]de bir olnak tizeı.e

topıan 3 ilıçlamn yapılacakı|l. llaç olİıllk. rulısııljı !c etki orant yüksek bir ilaç külan!lacaklır.

ilaçlama sün aıomi26rü yapıtıcakıır. İlaçlanladaİ öı)ce kalibras_Yonu yap!ıacaktır. ıta§attan l5_

20 gün öncc, dcnemedc ycı alaı çeşiılerin ilitçll ve iıaçsız hcr Par€linin ona yerinde farİh 5

nokİada avnü sıri tizerinde 1,an yına bulııı;ın j biıki olıllak üzere ıoPlam 25 bilki top.ak

kcsilğück ctiketlcııin !:ırscl dışıı].t alınaı.ıli geıekli kııııııl ve savıın yapılır, Her parsel için

hiık ilcr ıck !ek konııt,l cdilCrcI gii!dc(l,jlj J.]ii ,i1\ lsl. l]tll.ışlk koçdn İa) l§ı, b!ılışıl koçındaki

cınlt lana te Pııpn stl!üsl vc blçıkln tarlliın gi'!d(.içindcki canll la.!a pLİptt saytsı ayn ayrl

kaydedileceİ ve clde cdilcı veriler isıalisıi1\ progrrıDda değerığndirilccektir.

?. Denene olonlarının, koruıan olonlar, nilli porklor ve kuş sığınna
oloalon gibi özel ekolojik 6nene sohiP olanlora Uzoklğının ne kadardır ?

cevoD 7|. Deneıne olonlorı korunon olonlor, tnilli porklor ve kuş sığınmo olonlorü

gibi özel ekolojik öneme sohip olonlorq oldukço uzok mesofededir.

lrliniınuın tzolosyon /ılesof esi Hoso' sonrosl
Arozi kullonım
kısıfloınosı

yonco 30o m 3 yıl
Arpo 3n 2 ylO
Konolo {grossaco nopus) 2OO m (diğer Brossico

tihleri'nden uzoklık)
50 m (yoboncı ot durumundoki
okrobo bitkilereı uzokılk)

3 yıl

Brossico
roPo(Brossico
coıİPesfris)

400 m (B. ropo bitkilerinden uzoklık)
20O m ( diğer Brossico
türlerinden uzoklık)
50 m (yoboncı ol durumundoki
okrobo bifkil€re1 uzokhk)

5 yıl

Brossico junceo (doğu

hordolı)
40o m (Brossico jurceo
bitkilerinden uzoklık)
2OO ın (diğer Brossico
tğrlerinden Uzakhk)
50 ın (yoboncı ot dunJnundoki
okrobq bitkalere 2 uzoklık)

5 yıl

Mısır 10o m 1yıl
Keİen 3m ? ,ın
Potates 3 m; yeni virol genler to5lyon

Patote5ler

2 yll (2o m. Tak bir

açin 60 m ç€rçeve olqn dqhil)
Soyo Fosulyesi 3m l yıl

Çilek 2OOm3 1yıl
Tütün 4o0 n 1 yıl
Doınoles 20 ın 1 yıl
Buğdoy 3m" ?yıI"

P.K.7$. Y.niıı.tıl|c. 06l7|. ANKAR.r T(l : J15 
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8. €ğer denene olonı, belirli bir kültıjr bitkisinin nininun izalqsyon
nesofesi içinde i'e, bU kültth bitkisinin gıdo noddesi veyo tohumluk ijretini
on oc ıyla n ı re t iştiril n e ktedir ?

cevoD E:. Deneıne olonı herhongi bir kültür bitkisinin minimum izolosyon
mesofesinden çok dohouzoktodır. Deneıne kurulon olonlordo yukordo verilen
izolosyon mesof eIerine uyulmuşiur.

9. Denene alonındo yo do yokınındo ncsli lehlikede olon tıfu,Ier bulunnokto
nıdır?

&gp_Lbeneme olonlorı yokınındo nesli tehIikede olon türler bulıınmomokfodIr

l0. Yerel faunanın denene noter/ollcrini yiyerek zoror görne olosılğı vor
nıdır ve eğer bir olasılık varso buau dnlenck hcrhoıgi bir lcdbir ohamolıto
nıdır, alındı ise bu tedbirin nedir?

Qg2jağenemeler süresince yerel founo yokındon tokip edalmişfir. Denene
süresance yefi founoyo herhongi bir oluınsuz etki oImodığı olmon gözlemlerle
fespit edilmiştir,

l.ARlı.ı V[ KöYi!f.i lti BAKı\NLıĞI'i'ı.ınN:ıl Arışllrtrlılır G.nc| }ıüdürlüğü
l..ı. Dcncİı€rİiİ kurulm:ısl

l..ı. ı. EkimJ)ikirrı

I]kim mibzcrl( !uİn(la btlirıil.tr .|iiıı] nomtuna giiıc }apılıcalltr, .I.ohumIugun

(lcıcnı( altınlnd.rn alıl.]ç Jlşı UliıLlİşllnlİıı\lı\! ainl.ır)ck içiıı rcrckli iinlcnrler alıİİraıldtr. Lkim
xİrtlcı\ ]x g.ıırilcn \ C e||lıı \,ırılı)Jı clJ. lJllı i..lJn !,,hı,)ıIıık bi. iUüanakla in]!ra edilnr.lidir.
l,{.]. Nülıürcl işlc.lt(ı

I)(n.İrc;ılxD]nJı ]JIltıCJt Itılıu(] ı|lcnıl(.. stJn!hrı iısrOnoİıil la!si).c tıa[.ılcrinc
3öre yapülüalldıl.

1.1.3. Hİ!ıt v€ üas!1 sonrı!,I vapıııcnk işlcnülcr

Flasaı işjemi hcr Parscl için onadJkj (l(in slradan !ffja koçan hasaa makincsD]c Joksn
ell€ yapılmalı ve hası( ınlklan imha (.dilİ)ğlidir. [Iasıı sonrası eldc edilcn üriin. in5an rc
hayvan sağl,gl üzğrin. oıası riskleriD anşıı.llnıası için ].AGEN! ıaraIindan bcljrlenecel
ltunüluşıara. TAcEivl'in ınıinraı ilc garntJcrilln.li V!,ana]izler sonuçlandrktaı] sonİa arıa kaIın
ür{n iİnha edilmc|idir.

Hisat sonrnsl Jl,ncnıJ. üjene,üıc .tlJnlnln !iin,j,mi
kurülu§ıa.ca yapül|r 

anlnln vönctinıi ve denetimi denemeyi liiriiten

Bu ılanda lentli gclcnlcr olrıP oln)nJı!ırıı hclirluııct içiı dcncnıe_v,i ıakip eıJcn 1.ıl boş
bırakılnıalı. bir sonra|i \lldllgcn aklrrlmınln olJtİİ}, ci]g, birnıiinavcbc bitkisiekilmelidir.

ı.4.4. itaç Uygüiımalı.l
ilaçlı panellcrdc ilaç uygulamal:ın. zjrıi lvrücadcte Tckni\ Talimattanndaki csasla-r

dahilinde yaPdlr,

2. DEĞERLENDiR}IE (SAYIitr vE I)E(-jERLİ\DiItı.ıE)

2.1 Agrodonıik Dcğc.lendirm('

Dcnenl.de }.r alan çeşilıcriıl ,ügron(ıDit \iıldcn ürcĞeİlcndifilnı.si içjn aşığ|daki
8ilzll'nrlL,r }apll.rrak İcf i ıuplıınnıalıılır.

ı-Pır$eldeki Bitki sı],ıs(adct): seyrchm.ı.lclt §o»raki dön.ındc parsclıe.dcki biıki s.l)ısl
2-Hı§atloki Biıki s yı§(adci): lIasat iincğsi pJrscldcki bitki sayı§l
3,TcPc Püsküıü Çıkış süıO§i (gün): Erint üırih'nd§n ı.,pc Pii§kiiuerinin salkınlnlll I/j
kısmInda anıcr dökme lırilıinc laJır gcçııı ş-İıı s..1ısı

ll. Denene olonlorıno ekilecek naferyollare, ilaçlomoya ve hasolo ilişkiı,
aşğıdaki sorulorın cevaplorının ne olduğı,
l4aleryollerin ekilnesine ilişkin:
-Ne kadar tohunluk kullanılnışfır?
-Tohunluk noteryali nosıl poketlenniŞtir?
-Çoğobın nateryolleri elle ni yoksa nakin. ile ni ekilniştir?
-Ekinden ortokalan ?ohun vor nıdır, vorsa ne kadardır ve ne yopılmıştır?
İloçlonoyo ilişkiıı;
-Denenelerde pe;tisif kullonılnış mıdır ve kullonılnoklo nıdır?
-Eğer kullonılnışso ve kullonılıyorso bu pcstisi er tecıilli nidir?
-Eğer tcscilli ise o ürıiıılerde kıllonın izni Yar nıdır?
Hosoto ilişkin:
-Bitkilerin tohun boğlonnasına kin verilmckte nidir?
-Eğer izin verilecekle tohunlor vc hasal cdilecek diğer bilki kısımları el veya

nokine ile ni hasal edilnekt dir?
-Hosot makine ile yopılocakso, tohunlığın denene olonının dışına yoyılnosını

Enlenek için haıqi tedbı'rler ohaııaktır?
-Hosat ortıklorı nosıl yok edilnektedir?

l,.l(,
'E, 
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,l,Altli\{ VD K(h.i§LIRİ BAXANt,lÖl-|'arl ıı l ,.\.İşlt.nııI.r (;cnol ]\ıiidiirtİgü

-1,|t.\ iis(; ıiN iK vllsllt (,I,]Şi-rl-ı:RiNt)Ii sl r\:§l).1ltT ALAN DıjNtiMI] ırE.toDt!

l. DI]NE rE KoŞt,LLAıtl

l.t.'I'ran§g€ı!ik Bltki (]eşidi ilo'rest OİgtıDizmı§|

Transgenik Bilki (]eşidi :

'resı organiz,nasl

1,2.Dcıem. sllrc§i ve Dcntrn( Ycrinin Özcuiklcri

l,2. |. Dencmc sİİc§i
, l)ğncın( cn i,/ iIi (]ı \ıl sin(\l. \.linlllr. (;crckıi göriildüğil durumlarda dğneme

ı.krarliınll

1.2.2, DOncmc Yeri iı, ÖzotlililOri
_ Denemc bir önceki ylldın zarilrlı ile bulaşlk oldüğu bilinen biİ al6ndı Lu.ülmahdır.
_ lli, llçesi, köyü. Mevİii. Ye[i beli.ljl]neıidir,
_ İzolasyon nlcsal'Cs;: En .l7 40O m m.saĞdc ll. (]rtin rnısır bitki§i bulunmamahdlr.

Diğcr bitki iiırle.i de İaydcdilmelidir,

_ Ön bilkiler tespit edilmclidir,

_ Bu a]ırun dnha önce transgc ik bir çeşidin denemesinde kollğnl]lp, kullaTıılmadtğı

belirüilrnclidjr,

- Ekim pıanıııda izolısyon nıesal'csj içiı)dğ yğıiştirilen diger bitkiler belinilr,ıelidir,
_ Dene,ıı. yurinin ,v(tiştirn)e dL.jntlrlindcki ı}ıtk nıaksimun1. ffinim!rnı. orıalama

sı.altlüklan ilc alIıli ıtıplaıı }1ı!ı| nliı.ıarlan. ,ıispi nem ve llzun yıı]aı o(alanıalao
bi. çizelg. ile vcrillD.lidir

_ Dencme nlnnlnılı nrelctlı f]om vc liıüıDı üzerin€ ğıkileri. d€ncme öncesi, den.mc

sürcsil]cc vc dcnemc §onrasında bOlirleDıitğlidir.

-Hosat cdilniş noteryal ne kodordır ve bununlo ne lopılnakfadır? Eğer
nolerloller elde tutulndyo d.van edilnekle ıie nosıl nuhofozo
edilncktedir?
-€ld. hiç tohun kalnış mıdır? €ğer kolmışsa nasıl nuhofaza edilnektedİr?

cevoD 11 :

A- r,lot.rYolin ekilmcsine ilişkin;
o. "Tohumluk İtholot Uygulomo Genelgesi" kopsomındo yolnızco oroşiırmo ve

deneıne omoçlı olmok üzere, Bokonlığ|mızco uygun görülınesi holinde
tohumluklorın ithqline izin verilmekte olup, bugüne kodor deneme omoçlı 187
kg tronsgenik iohumluk ithol edilmiştir.
b. Torıın ve Köyişleri Bokonlığının uygulomokto olduğu fohumluklorın
ombolojlonınosı ve tq§tnınosı mevzuof|no ek olorok noylonloro sorılı ve kopolı

kutulordo toşınmış, loş|mo süresince diğer 1ür y. çeşiİlerden oYrl
İuİulmuşİur.
c. Çoğolİlın moteı/ollerinin fomomı mokine ile ekilmektedir. Mokineler
ekimden önce ve ekimden somo İemizlenmektedir, Ekim sonrosl tetnizliği,
ekimin yopıldığı olondo yopılmoktodır,
d. Ekim omocıylo getirilen ve ekim sonundo elde fozlo kolon iohumluk bir
tutonoklo yokılorok iİnho edilmektedir,

B- iloçloınoyo i|işkin;
o. ku llonılınoktod ı r
b. Tescillidir.
c. VordIr.

c- Hosota ilişkin;
o. Evet verilmektedir.
b. Elle hosof edilmektedir,

Herbisit uygulomosı ve foprok işleme ile yok edilınektedir
Ürün ve çeşide göre değişnekledir. Bir kısmı loboroluqr çolışmolorı için
oyrılmokto kolonı yokılorok imho edilmektedir.
Loborotuor çolışmolonı için oyrılonlordon yorısı şohit numune olorok,
loborotuor çolışmolorı bitinceye kodor, oğzı kopolı iorbolordo kutulorın
içinde ve diğer tohumlordon qyr| olorok kopolı orİomdo soklonmokİodır.

12. Hosot sonroıı dbhene ilişkin oşoğıdoki sorulorın cevoplorınıo ne olduğı,
Hosdl sonrosı döIande:
-Denene olonı kinin lönelini ve dcnelimi dltında olnaktodır?

c
d
a

f
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I.3. DcDcmc De§eni vc l'eİtibi
Doğal koşuIlardı dcncmc, Böıüı)nrüş Par§eıl.İ '|'esadiif Blokları Dğneme Desenlne

gijrc. nna parseılcr jlıçlı vc ilaçsız. ah POıscllcı.i çeşillcİ oluşı(ıttak şekjlde .| ttkeİrtlrlü olar0k

ku.ulur_ P;!,5el biiytiklüğii cır az 5.6n (8 slr.ılı ) İ ]0 nı, ,l ] 2 ın2 olarak kurıılnıolıdır,



-İzolosyon nesofesi içı'ndeki alan kinin ydnetni ve denclini oltında
olnoklodır?
-Denenenin kırulduğı bu alon hangi onaçla kullonılacaktır?

ccvoD 12, Hosol sonrqsl dön€mdc;
o) Aroşt|rmo Enstitüsü yönetimi ve denetiıni oItlndodlr
b)Aroştlrmq Ensritüsü uzİnonlorının y6'netimi ve deneİimi oltlndodlr.
c) Denemeden sonro iki yıl süre ile hiçbir 5ekilde kullonülmohoktodür

13. Aloa denenelerinin başlodığı ondan itiboren gijnijnüze kodor, tohuın
yeyo çoğoltım materyolinin koza ile ctrafo yoyılnosının söz konusu olmuş
nudu. ve bu tar kozaları önleneye ydnelik ohnon ciddi önlenler ohnnaklo
nıdır ve olası bir kazo holinde nc aibi ocil durun planlorı vordır?

cevao 13: Bugine kodor herhongi bir kozo ıneydono gelmemiştir. Tolimotto
belirtildiği ve oşoğ|do veri|diği şekilde işleın yopılmoklodır,

"Denemeden sonro orto kolon bitki moteryoli olonın herbisille muomelesi veyo
toprok işlemeyle orfodon koldırılmoll ve deneme protokolünde bu iş|emin yopılış

şekli oçıklonmolıdır, Almon tedbirlere roğmen, özellikle hosodIn yeterince erken
yopllomodığı durumlordq, müteokip büyüme döneınande kendi 9elen bitkiler
şeklinde fronsgenak bitkilerin ortoyo çıkmosı mümkündür. Kendi gelen bitkileran
yok edilmesini goronti etmek izere, deneme fomomlondıkton sonro, bir izleıne
prosedürünün uygulonmosı şortfır. Denemeyi yürüten kuruluş deneme olonındo,

orijinol tohumluk üretiminin 9erEktirdiği rotosyon süresa kodor bir zomondo oynı

veyo okrobo bir tijrü yetastarmemeyi kobul etmelidir. Bu süre içerisinde, denene
olonı kendi gelenler ve tozloşobildiği yoboncI türler bqkımındon izlenecekiir."

74. Alan denenelerinin izlennesinde:
- denene sijrecinde hdngi izlene proledlrinih uygulomnoktodır?
-denene sonrosı dönen için hotgi izlene Prosedajrijntin uygalannaktodır?
-denene ırıreci ve soırosı dönen için izlenelerin ne sıklıktodır?
-izbne sonuç ve faoliyetlerinin kayıt bir be ıflevcut nudur?

cevoD 14r
Alon denemeleranin izlenmesinde;

o)Deneme sahecinde hongi izleıne Prosedüriinün uygulondığı;

Deneme sürecinde oşoğıdo beIirtilen gözlemler yopı|arok veri ioplonmokiodIr. 1-

Pors€ldeki Bitki Soyıs(odet): 5eyreltıneden sonroki dönemde porsellerdeki

bitki soylsl
2-Hqsottoki Biİki soyıs(odef)ı Hosot dncesi porseldeki bitki soyısl

,l.(.
1,ARIjıt Vr: ritj}.işLDRİ ı}AK_A.NLlĞI

Tırtms.l Ar.lşitf nıııln|. (jen(l j\ıüdürlüğii

parscldeki rozel çiçeı §a!.ısı ilc kozA !. ıaıık] .dJ ıcspiı cdiI,.rn cJrıIı larlaıarln toplaİıl. o
parscldeki can]l larva surıstnj oluşlurınalüılıl.

2.2.2. ıIedef oımay!n orgıniznııl..ıo sa\.ınıl
Dcncmede. diğer oıganizınal r ö/.ılilİ. dolal ılüş,nxnlann olumlu !c olumsllz ]-öndcetkilcnmelcrinin olııp dmadlgl sn\ıl]ı!t LJ\JcJjlt»clidir lJu durun) hcr savlm sününde

ıçkrırlanmalıdır.

2._ı.]. tii§k Dcğcİlıjndi.nıcsi
Dcıİ.llüt aıırİln(liı \( i,,,l1ısrı,n ı|ııl içrri.in.Ic |\ıl.,lr tıs!nüJı]
l1edtl Jlşı lJ\diılı \e 7ilıllı orgıl]llılı.ıiiılJ oliılı.ıkilcr bcıırlennleli,jir

-Yıtı1 gen ıtlını.ılırı t lup olnıadı!ı in..lcnn]ülnlır.
. _ t.kJitol(,jıI. çillllılJlJl tı.lı,!iılü.:. c oldoğu gibi linİ.l bildirimlcİi ve r€ltrans
hlroriııuviu sonuçIxrI cs s JllnJlJN d(_!'rrhnJl1,1lIl!J.Jir

3. SoNUçLAR
Aİnın sonuçiaİ. u}grln isıxlisliki .]nıtillcr )anlIarık. vcrilcr dcgerl!ndiril;.

,ı. Df,NEtrıE sÜREsiNcE TUTULAC.\K DiĞER riA.YtTLAR
ilaçlama uyguıamalarü ile ilgili kalıı!ıı. Jcnen]t süresince ka),dL,dilir-

. . 
D€neme siiresince metcorolojii( klyılar ıutulur. Denemc yerinde cihazlar yoksa, en

,vakın istas}on Vcriıeri dikkate alınır.
Alan denemcleri doğat ekosisıeır]d( v6tııIır, Anca! doğa! closisıcnrde denemenin

g.rçekleştiriıem.diği hilleİde. \,öncıiIen bir.1,osistcnrdc uv!ıulanlr.
DĞncnrc alnnnrın. korun.ın alunııı.. ıııllı parlıı.ır'ic kuş slg|nmJ 3lanlar| !ibi özcl

ğt(,kiil öncmc sahiP alJnlara olİn .tJılnlt!ı uli.ılııll(IiJj..
Eğcr r'öııdilflt bir cto\isı.m sii7 tlınrısıı ;§ü. cn ]akın \jOgJl eloslsl.me olan uzst|lI

bcIiniın]cıidir
Dcncmd alanınJuki külıürc alüİnı§ \,.j\a }Jklo akraba türlijri ilc bu taiİlğrin ıcsı cdilcn

lrans_qcnik bitkiye uzaklığl belirıi|ccekıir. !:!.r dcncme olsnı. bclirli bir İüItitr biılisiıiJ,
izoıasyoır mesıl'csi içindc ise. bu kıjl|ur biıkiJl.

], Gida maddğsiürolimia ıacırla nı )(ıi§tirildili?
2. Çoğallım ınat!.ryali üreıim i aİla( ı) la n]ı ).cİişlirildili?
3. lslah nörscrilcrindğn ibareı midirl'
4. Diger deneysel amıçıaf için mi ol(ırı!ul' IJclinilmctidir-
Sonİaki yüllarda yapılncak dercnıclcri koliıylnŞllrmak için denem€ alanı sınırlın_ sabiı

kaztklırla işaretlenrneıidir. Bu mümkün dc_iilsc_ en !ıı(lodahi niİcngi noktaıan lcspil tdilmcli
ve krckisi çıkarıImaıldlr Bu işreıler hasat sonrısl kullrınlm dJneminde de ye.inde kairnatldıı

Çoğaltım maüer!alinin kaz6 ile cı]:,]lğ lJİılmaslnl önl.mek için hcr ıüİlü ıcdbirler ahnır.
Aynca deneme müali dışı,ıdı giirüldü!ü IlıkJirJc, rcrindc inıha cdilmcli<lir.
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rnnııı ,ıı xOvı!İiRi ItAKANLıĞı'ı.İltrtsal 
^İ.şİrn!ıhr 

(;cn(t )t ü.lü rlüğü

l,s,l. tikim_Diliin]
Ço!ahlİr mir(i,:11ıll. ckiııı İla(incsı jlc tkilnıclidir,
F.kinıcIcn iır(x }.alJn çollnlıııİ n\ ı.L\ alj ilrrlı.l cdjlecekıir.
Ç'(ığ.ı]ılm ıİıllı!nılillin d.nclnC ;ılanlnLlaır lİr.ıç dlş] uznklıŞtırllmasİnı önlemck için|ı.kçilcrlL, kor!nmal jdır

1.5.2. Kiltürğl irtcn,lcr
Bölge için öncrilen killtOrel işı(mler {ygulanıCnklı..

1.5.3. HaJat v€ Hı!a. sonrısı Yıpılacık işlemlcr
. . Bitki]erin ıohum baüIamaslna izin verjlecck, gerekti numuneler al]nacat velıborafuvarda koza Ve lif anaIizıcri yaplla.aliılr

llasat elle yapIIacaktır.
Hasd anıklarr. den.mcyi yür0ıen kuİuluŞlar ıarıflndan imha cdileccktir.

. llasat edilmjş nrıteryal, 8erclli öl(iinr. ıartuı 4l"",İ".i 
-yİpljİİoo 

.on., 
"la.ruttıIİıayacak Ve İnha cdilccı.,kı jr

Ha§aı §onİas] clönenrdc dCl)cı)lc ılJnünln ),önc(jıni vt dcnctimi dĞneneyi yürüığD
kuruluşlarca vanllacııkılr.

l.jJ§aı soİr l dij|]cnl(]c ij,o]ıs)otr n]csalısi içindcki tılanın yönetiüti ve dğrıetimiJcncııı(} i ).iruıcır ltın.ltışlııea yapı lu,:nİıır.
llasal sonrils1 diiılcmdc. dcncıncnın Iurııldugu bu alanın; k.ndi 8elenleİ olüp,olmadıEıru, grılanak. için dcnemeyi ıflkip cJcn y ll",a" "l*.*" ,İ"",,İl;'.;;.iiİ';;; *"/.rrans8enik bi*i vc alraha lürled )elişıirilmcm<liJjl.

ı.5.4. İlİç Lüygulımalı[|
IIaç uyguIamaları. Ziraı M(icadele Tckniİ Tıliınıtı esaslarını 8öre yaPılmalldıİ,

2. DEĞDRLENDiRME (SAYıM v[ DEĞDRLENDİıWE)

2. l AgroDomik Değeİl€ndirm.
!|er parselden en nz 0ç bitkiden olİrlık lizere toplanı 50 adeı İoza ömeği alınıLı"§borıtuvarda koza ve liı'özcllik]eri bel jrleııı.
KğnJr lcsirI(liJllUıklxn sonrJ. J.xlr(l|,ü k.llJn il§lırl h:ts.rl cCli1.1 \e de(ara killIü,,erlmIiız(ü inJ(n değcrlen(1,1 illl

:.z, gitrl «orunı,l \ ijnün.lCn l)cğcrl(ndi,',|(
2.2.1. slyım scLliıe 7.a|ı,:,nı

ccnerJıif or!anhnİ (larilll]nıila, f,iriildüğü ıarjhlen iıibaren, denemcde haffada bir günh(dcı,organianJıann. pıntııcıin onı sıııiunn,ı.ıı<ı t,iııı;ıcr tzcrinac sıılr;İ;;;;;;,;:-" '

!) Yeşilkoİt için;
II.r porsclin oıla sıüallrılld . ikj aduı ] ü.lik pamuk stıa§l üzcrİtdcki Pıımuk bilkilcrinit]

tüm ğksann incelencİck canlı larva ı e ,r uııurıı saYllan ka),dediliİ,

b) Pcnıbckurt İçh;
. Her parselin kcnnİlaTlndan cn aZ l._5 m entniyel şeridi bırakılarak gcri kalo» alünü rozel

:-|ç:klcrin, 
terıfl:iı kopırılıııdııı sıvılmılılır. Koİa varsa. l * p-"*İa"İlÖ ş",-Jf,"İall*,Llplitnilcal( lArirli ve ko7Jhr ]tıhnrJltl\,llı,l| !ctiri]ip. kcsilerek Canıı lar,,,alar sayılmaıdtr. Her

3-Tepe Püskülıi Çıkış Süresi (9ün)ı Ekim torihanden fepe püsküllerinin solkımının
ı/3 kısmlndo onİer dökme torihine kodor geçen 9ün soyı5l.
4-giİki Boyu (ctı)l 5üİ olum dijnaminden sonro toProk yizeyinden İePe Püskülü
ucuno kodor ölçülen kısım.

5-Koçon yüksekliği (cm)l süf olum döneminden sono. toProk yüzeyinden üst
koçonln çlktlğl boğuıno kodor olon mesofe.
6-Koçon Ucu Kopolılığı (1-5)ı Koçon ucunun koçon kovuzu torofındon örtülme
durumuno 9öre 1-5 skolosmo 9öre değerlendirilir. 1-Kopol1.5-Açık
7_Bitki 6örünümü (1-5 ): Çeşide oif bitki forınu homojen bir şekilde zoyıf yodo

kuwetli görünüm oluşturnqsInq göre 1-5 skoİosmo g6re değerlendirilir . l-Çok iyi,
5_Kötü

8-Koçon 6rüOmi (|-5):Koçon yoPısıno bokılorok, kuvvetli, düzgün, homojen biı,
yopı oluşturmo durumuna giire 1-5 skolosrno 9öre değerlendirilir. 1-Çok iyi, 5-Kötü

9-Koçan Ağırlığı (k9): Porseldeki koçonlorın hosot oğırlığı
10-Doneleme oronı (%): Hosot sonrosı tone-koçon oronl
11-Hdsot Nema (%): Hosotton sonroki fortlm qnlndo tqnedeki nern oronı

l2-Tone Verimi(kg/dc\ Her porselden ortodoki dört sırodon elde edilen tone
ürünü tortılıp, nem ölçme olefi ile nem oronı belirlendikien sonro % 15 nem

dizzyine göre dizeltme yopılıp kgldo olorok hesoplonmıştlr.
Her yıl elde edilen ver iler , voryons onoliz i ile d eğer lend ir ili r.

b)Dencmc sonrosl döırcm için hongi izl"mc Proscdihinğn uygrlondığı;
Deneme olonlorı 2 y|l boyunco herhongi bir bitki ekimine izin verilmeyerek boş

bırqkılınoktodır. İzolosyon mesofesi içinde kolon ve deneme olonı 2 yıl boyunco

konfrol oltIndo tutulmuş ve torlolor her yıl en oz iki defo sürülmü5tür.

c)Deneıne sor"ci ve sonrosl dönem için izlemelerin ne sıklıkto olduğu:

Deneme süresince izleme Ek-|'de verilen metodo göre yoPılmıştlr. Denene
sonrosı izleme ise her hofto gözlemlerle yürütülmüştür. Deneme sonrosı izleınede
kühürel tedbirler onlqmındq herhongi bir oluınsuzluk olduğundo koylt tutulmosl
gerekliğinden, herhongi bir olumsuzluk gözlenmediğinden koylt tuİulmqrnıştlr.
Deneme olonındoki floro ve founoyo eikilerin izlenmesinde, bitkil€nin ekili olduğu

d<jneındeki etkiler yerinde gaiz|enmi§tir. Floro ve founodo olumsuz bir değigim

meydono gelmemiş ve bu nedenle deneıne sonrosı dönemde bu onloındo izlemeye

9erek duyulınomıştır.

d) İzleme sonuç ve fooliyeflerinin koyıt edildiği bir belgenin o|up olrnodığı;
Fooliyetler gelişıne roporlorı §eklinde koyıt oltıno olınmoktodır. olumsuz sonuç

olııodığı sürece koyıt tutulmoınoktodIr.

r,K, 7ş, Yeni lıhll|c. oıııı..rıxlııi r'.| j ]ıi 
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!5. Alon deneneleriae ilişkin olarok TAOEıU torofındon yo do oroştırnocı
firnolor tarofından çewe holkıno bir bibilendirn. yoPılnokta nıdır şoyet

nedir?lŞso

l.(.
TAıtlü}I YE Kö.r iŞı.EItİ BAı(ANLIĞl

'I'nrtnı§ıl Arışilrnıılır (;eneI Müdürliiğü

ı,RANSGENiK PAltlUK çEşiTLERiNDD sl,ANDAI{,ı, AL^N DENEME IüIEToDU

cevoD 15: Alon denemelerine ilişkin olorok; oroştlrmo ensfiİüsünde görevli

personete bi19ilendirme yopülmoktodır. Deneıne olonı holko oçık olmodığındon

holkın bilgilendirilm esine gzrek duyulmomıştır. Tolimotlo belirtilen holkın

bilgilendirilmesi konusu. oroşttrmo enstiİüsü orqzisi dışlndo ve orqştüfmo

ensfatüsü horicindeki kurum ve kuruluşlor torqfındon yopılocok denemelere

uygulonmoktodır.

l. DENEME KOşULLARI
1.t.Transgctrih Bitki Çcşidi iıe Tcst orginünıa (lİİ' sı

Tran§renik Bitki Çeşidi I Pamut
Ten or8anizfiasl ]Lına

1.2.Dencmc süİCsi t,c D(nenıe \ crinin ()zolliklcri
1.2.1, Dcncİnc süİesi

D.ncıüre cn a/ ikl (]) 1ıl siirct l! ! plllİ. (icl.ı]i gijriildii!i] duunlnrda dcne,tle

Doho Fozlo Biloi tcin:
EKOLOJI KOLEKTIE!

PK 374 ygniş.hir/ ANK^RA
İnkılop Sok. 26/4 Kızlov/ 

^NKARATe|ı +90.312.425 77 63
Folsı .90.312.425 T7 64
ekoloiikole i@vohoo.com

h|lğ| / /www .ekoloiistler.oro

1,2.2.Dcn.nı( \ eİinin Orcllilrhri
Dcncmc. bir i'nccki ),l,.jan zafirll ilc buliış,l L,hn }erdc kurulmalldır_
Dcneme y€riniİ ik]inr \€ lopra\ ö/clıikıüri. Pan]uk lannrına u}3un olmaıı v. küllürcl

işlemler rahatlıkla yapı]abilmclidif,
]'mj§8enik panıuli biıkisindc. dcncmc koşulların! bozabilccck durumiarın meydana

get_rnemesi için bitki]er. diğer pımuk hrartılarından m inkiin olduğu kadat az bulaşük olmalı
vğ hcdef organizmalar etkilenmernclidir, tltı]cfo.ganiiarnalİrın etkilenebilcccği ,oğunluuarda,
spesifik ilaçlarla hedcf dışı ofganizmalaıa kirşı ilaçlama yapılmalıdrr.

Deneüe kuru]aİ alanın ili. ilçcsi. kö}ü, nrcvkii. yerj eksiksiz oıarak belirıilmeliüf.
lzolasyon mesafesi içinde, panıuli çeşiıleri, akruba tfuleri olmayacak ve diğe. biüj

tlırleİi kayd€dilecektir. (izolasyon mcsal'esi cn az 10o meıre olmalldır). Denemc alalrnın,2000
metrcden daha yakünında an kolonilcriniı bOlunmamasıııa dikkat edihnelidir.

Dcne,ne kuulacak 0lanın ön bilİjlc.i b!liniımelidiİ.
Tıans8cnik bilti]crin_ dcnenrcnin lrınıl,]ıı!,ı.ılandn: y1l gcçmcdcn bcnzcr bir dencnrc

Dencı»c alnnl. lzola§l,(]n mcsaltsi için,]! l00 ınclrc ntcsalir.jc kal.rn tiim aıanın \,e bu
ılan içinJ. kJlın eİjli. dikili bitki ıür !c çcşiıl.rin lsnli. ijlçekIi kroki)€ işıcnerek ekıeum.lidir.

1.3.Dcneo1e Dcscni vc Tcrtibi
Deneme Deseni : T.sadütBlollan
Parsel Büyüklülii : parsel alınl en a./ 5(, nr:olmalıd!r.
'tek€r.ürlğr : lcker.ür sıtüsl. h.ıJ scrbcsrljk dcrcccsi 9'un aıılndi oımay3cal

şckildc cn az4 olafık oluşturulmalıdır.
Kenar l,e Koİuyucu slrılann kullalıımı : tsIokların kenarlanna J slm nıuhafıZ clili.

A}tıca, her parsel 6 slİa oIacak şekildc ckiImclidi.. I'ar§cllğrin boş l,e son kü§ınılarından 2'şcr
metİelik k§ımlar kenar tesiri olırak kabuI edilir !c dcğerlcndirme},e alınmaz.

1.4. Dcncme Karaktcrleri
Karakterler : BaiIgedc y3)gln olnrak .,lilen st lıdan çeşidin ilnçlı vc ilaçsız kıralitcri.

tesılcnecek ırans8enik çcşiü. trnn§scnik çcşiJin nıodifi)e edilnıenıiş i|açll re ilaçsız karaİlcri
olıniık üze.e en az 5 karnktcr olmal|dır.

Transgcnik çcşiı (ltr) iIL,ırans§cltil ç.§iılın tırodiıi)e.diııncn)iş biı karakıeri ve b,jlsc
sılu]dardı olarnk alın.ın çdşi,lin hir İa.ilkıc.i, lıcılcı .rganizmalır karşı hiç ilaçlanmayacikıır.
Dilql karakr.rlcr gcr(kıiiilt,ic ıhti)iü.ı giilc h.r ıiiılti ararlılar.ı kı.§ı il§çlan)a !.Pllntaİdlr.
tIeddf or8anizmalarllı dışln.h. gğreııigin.]c t!ııısg.nil. p.rscılcr !e şıhiı parsel]erd€ spcsifik
ilaçlar kullanllaIak ilaçlamı tanııtllal|dır.
ı.5. DcocnıeDinKurulma§l

P.X.78, Y..inlah.l!o, 06l7l. 
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