


Melezleme

Sınırlı sayıda bireyden oluşan popülasyonlarda gerçekleşen çiftleşmeler ileriki kuşaklarda çekinik genlerle

kalıtılan hastalıkların görülme olasılığını artıracağından türün genetik yapısını zayıflatır.

Farklı karakterler bakımından homozigot fertler arasında yapılan melezleme çalışmaları ile genetik yapısı

sağlam bireyler elde edilebilir.

Tür içi melezleme sayesinde türe ait üstün özellikler aynı fert üzerinde toplanmaya çalışılır.

Melezleme, bitki türlerinin ıslahında en iyi sonuç sağlayan yöntemlerden biridir.

Melezleme tekniğinde istendik özelliklere sahip olan iki fert karşılıklı ve kontrollü bir biçimde tozlaştırılır ve 
her iki ebeveynin de üstün özelliklerini bünyesinde toplayan yeni fert elde edilmeye çalışılır. 

Üretilen yeni fertlerin performansı atalarından daha yüksektir. 

Melezleme doğada kendiliğinden olabileceği gibi kontrollü olarak ta yapılabilir.





Verimliliği düşük fakat soğuğa dayanıklı buğday ile verimliliği yüksek ancak soğuğa dayanıksız buğdaylar

arasında yapılacak melezleme ile hem verimliliği yüksek, hem de soğuğa dayanıklı genotipe sahip

buğdaylar elde edilebilir.

Melezleme, tür içinde gerçekleşebileceği gibi türler arası melezleme de mümkündür.

Farklı pamuk türlerinin lif uzunluğu ve dayanıklılığı açısından melezlenmesi, erkek eşek ile dişi at arasında

melezleme sonucu katırın oluşması ya da farklı buğday türleri arasındaki melezlemeler türler arası

melezleme örnekleridir.

Yapay ( Suni ) Döllenme

Bu yöntem daha çok hayvan ıslahında kullanılan bir yöntem olup, üstün özelliklere sahip erkek
hayvanlardan alınan spermlerin dondurularak, üstün genetik yapıdaki yumurtaların döllenmesi maksadını
taşımaktadır.

İnek, koyun, keçi gibi hayvanlarda et ve süt verimliliğinin artırılmasında yapay döllenme önemli sonuçlar
verir.



Poliploidi

Hücrelerdeki kromozom sayısının 3n veya daha fazla olması durumu poliploidi olarak tanımlanır.

Bu canlıların somatik hücrelerinde ikiden daha fazla kromozom takımı bulunmaktadır.

Üretimde yüksek kaliteli ve daha verimli ürün üretmek

üreticilerin en önemli hedeflerindendir.

Ürün ıslah yöntemlerinden biri olan poliploidi genellikle;

ekonomik değeri oldukça yüksek olan sebze, meyve ve süs

bitkilerinde çokça uygulanmaktadır.

Bu bitkilerden çift sayılı poliploid bireyler mayoz bölünme ile

gamet oluşturabilirken tek sayıda poliploid olan fertler kısırdır.



Bitkilerde poliploidi yöntemi kullanımı örnekleri hayvanlara göre daha fazladır.

Poliploid bitkiler normal bitkilere oranla daha fazla kromozom takımına sahip oldukları için daha büyük

hücrelere ve daha fazla klorofile sahiptirler.

Bu bitkiler diploit bitkilere göre daha iri meyveli, daha büyük çiçekli bitkiler haline dönüşürler.

Elma, muz, çekirdeksiz karpuz, patates gibi bitkilere poliploidi tekniği uygulanarak verim artırılmıştır.

Poliploidlik bitkilerde doğal yoldan

veya kolşisin denen bir madde

kullanılarak bölünme esnasında iğ

ipliklerinin oluşumu engellenerek

te sağlanabilir.



Gen aktarımı

Günümüzde genetik mühendisliğinden elde edilen bilgiler yardımıyla türler arasında gen aktarımı

mümkün hale gelmiştir.

Gen aktarımı sayesinde dizilimi değişmiş olan DNA molekülü, rekombinant DNA adını alırken, genetik

yapısına müdahale edilmiş canlılar da genetiği değiştirilmiş ya da transgenik organizma olarak

adlandırılmaktadır.

Peynir yapımında kullanılan kimosin ( rennin ) enzimini kodlayan genin maya mantarlarına aktarılması, A

vitamini üreten altın pirinç eldesi ve insan insülini kodlayan genin bakterilere aktarılması gen aktarımı

çalışmalarının örneklerindendir.


