
ÇEŞİT TESCİL DENEMESİ BAŞVURU FORMU 
 

 
1. Tür adı  : Prunus armeniaca L. 
2. Çeşit adı  : Dilbay 
3. Islahçı kuruluşun adı ve adresi  : İnönü Üniversitesi Kayısı Araştırma 

ve Uygulama Merkez Müdürlüğü  
(Doç. Dr. Bayram Murat Asma) 

4. Tescil için başvuran kuruluşun adı ve adresi  : İnönü Üniversitesi Kayısı Araştırma 
ve Uygulama Merkez Müdürlüğü  
(Doç. Dr. Bayram Murat Asma) 

5. Islah edildiği yer ve yılı  : Malatya–2009 
6. Islah yöntemi  : Melezleme (Suni tozlama) 
7. Çeşit özellik belgesi (1) : Var 
8. Hibrit çeşit ise ebeveynlere ait çeşit özellik belgesi (1) : Var 
9. Üretim izinli ise üretim izin tarihi ve protokol no :  
10. Islahçı kuruluştan alınan yetki belgesi *(1)  : Yok 
11. Yurt dışında tescilli çeşitlerin tescil tarihi ** :  
12. Yurt dışında tescilli olduğunu gösterir belge ***(1) :  
13. Tescil ücretinin ödendiğini gösterir belge (1) : Var 
14. Tavsiye edilen bölgeler-adaptasyon sınırları  : Kayısı yetiştiriciliğine elverişli ve kış 

soğuklama süresi 1000 saatin 
üzerinde olan yerler  

15. Denemeler ile ilgili hazırlanan rapor (Verim sonuçları 
ve bunlara ait istatistiki analizler morfolojik, teknolojik 
analiz değerleri, hastalık ve zararlılarla ilgili veriler (1)  

 
 
: 

 
Var  

16. Yabancı dildeki belgelerin onaylı tercümeleri (1) : Yok 
 

 
 

17. ÇEŞİDE AİT BELİRGİN ÖZELLİKLER  
 
17.1-Biyolojik Özellikler  
         a. Yıllık veya çok yıllık      : Çok yıllık 
         b. Kromozom sayısı      : 2n=16 
         c. Meyve gelişim süresi                    : 81 (80–83 gün) 
         d. Kış soğuklama süresi (+7.2 C’nin altında)   : 968 saat (964–974 saat) 
         e. Kendisiyle uyuşma durumu      : Uyuşmaz 
         f. In vitroda çiçek tozlarının canlılık oranı (TTC testi)   : % 72–78 
         g. Çiçek tozlarının % 1 agar+% 15 sakkarozda çimlenme durumu : % 66–72 
         h. Bir çiçekteki anter sayısı                                          : 31 adet 
          i. Bir anterdeki çiçek tozu sayısı                                  : 3.250-3.450 adet 
 
 
* Yurt dışında partneri olan kuruluşlar, partnerlerine ait çeşitleri getirdiklerinde bu belge   
   istenmez.  
** Çeşit başvuru tarihinden geriye doğru 15 yıldan daha eski tarihte tescil edilmiş ise çeşidin tescil 
edildiği ülkede çeşit listesi veya üretim programında yer aldığına dair yetkili kuruluştan alınmış 
belgenin temini gerekir.  
***OECD listesinde yer almamışsa; çeşidin tescil edildiğini gösterir resmi kuruluştan alınan onaylı 
yazının aslı.  
 
(1)Söz konusu maddeler dosyada yer alma durumuna göre var veya yok olarak yazılacaktır.  
 

 
 



17.2-Morfolojik özellikler   
a. Ağaçları sağlıklı, kuvvetli büyüme özelliğine sahip olup 5–6 metre boyda ve 

dik-yayvan şekilli  
b. Yapraklar koyu yeşil, büyük ve yuvarlak şekilli,  

         c.    Meyveler orta büyüklükte 
         d.    Meyve kabuk ve et rengi turuncu, meyve eti kalın ve sert dokulu  
         e.    Meyveler spur ve bir yıllık dallarda oluşmakta 
         f.     Meyve eliptik, çekirdek oval şekilli 
        g.     Meyve et ve kabuk rengi açık turuncu 
 
17.3-Tarımsal Özellikler  : (Bitki çeşidine göre verim (kg/da), kullanım şekli, yatmaya, dane  

        dökmeye, soğuğa, kuraklığa dayanıklılık vb.durumları   
        belirtilmelidir.) 

a. Ağaçları verimli (6 yaşındaki ağaçların ortalama yaş meyve verimi 25–30 kg) 
b. Meyve belirgin şekilde kırmızı yanak yapıyor 
c. Meyvenin dala bağlantısı orta düzeyde 
d. Meyve eti çekirdeği sıkıca sarıyor, çekirdek evinde boşluk yok, çekirdek 

meyve etine yapışık değil  
e. Tohumları tatlı,    
f. Meyve tatlı, sulu, albenisi yüksek  
g. İlkbahar geç donlarına orta düzeyde dayanıklı 
 

17.4-Teknolojik Özellikler :(Bitki çeşidine göre 1000 dane ağırlığı, yağ, nişasta, şeker  
       oranları, lif kalitesi, yem değerleri vb. kalite değerleri belirtilmelidir.)  

 
a. Meyve ağırlığı 55–65 g,    
b. Çekirdek ağırlığı 2.6–3.1 g,  
c. Tohum ağırlığı 0.7–1.0 g 
d. Suda çözünür kuru madde miktarı % 14–16 
e. Toplam asitlik (Malik asit cinsinden) % 0.65–0.80 
f.  pH 4.50–4.80 
g. Et/çekirdek oranı 19–24/1 

 
 17.5-Hastalık ve zararlılara dayanıklılık-duyarlılık durumları  

a.  
b.  

 
17.6- Çeşidin ayırımına yardım edebilecek ek bilgiler   
 
 
 
17.8- Benzer çeşitlerden farklılığı  
  
Meyvesinin iri (55–65 g) ve erken olgunlaşması, diğer erkenci çeşitlere göre SÇKM miktarının 
daha yüksek olması (% 14–16), meyvelerinin güzel yanak yapması, meyve kalitesi ve 
albenisinin yüksek, tohumlarının tatlı ve meyve et kalınlığının yüksek (3–4 mm) olması.   
 
 
17.9- Varsa çeşide has diğer özellikler  


