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 6-benzil amino pürin (6-BA) ve indol-3-
asetik asitin (IAA) farklı konsantrasyonları 
eklenmiş ve Gamborg vitaminlerini içeren 
Murashige ve Skoog (MS) (1962) besi ortamında 
kültürü başlatılan Pistacia vera L. kültivar 
“Atlı”nın aksenik kültürleri 1.0 mgl-1 6-BA içeren 
MS besi ortamında alt kültürü yapılarak yaklaşık 4 
yıl in vitro ortamda muhafaza edilmiştir. Bu stok 
kültürler kullanılarak, in vitro köklenmeyi etkileyen 
faktörler çalışılmıştır. Kültür için kullanılan kap 
tipinin, mikroçeliklerin bazal kesikli uçlarının farklı 
konsantrasyonda ve sürede indol-3-bütirik asit 
(IBA) çözeltilerine daldırılmasının, bazal kesik 
uçların kültüre alınmadan önce steril saf su ile 
yıkanmasının, klonlanmış mikroçeliklerin ve 
explant uzunluğunun köklenmeye etkileri 
araştırılmıştır. Maksimum köklenme yüzdesi 
(%92); %3 şeker, 5.5 gl-1 agar ve 1.0 mgl-1 6-BA 
içeren MS besi ortamında çoğaltılan klonlanmış ve 
köklenme ortamına aktarılmadan önce herhangi bir 
daldırma işlemi yapmadan kesik uçları yıkanmış, 4 
cm’den büyük mikroçeliklerin, 5.5 gl-1 agar ve 2.0 
mgl-1 IBA içeren MS köklenme besi ortamında 14 
gün kültürde kaldıktan sonra, bitki büyüme 
düzenleyicisi içermeyen MS besi ortamına transfer 
edilmeleri ile elde edilmiştir. Bu çalışmanın 
amaçlarından birisi de, köklenme ortamında 
çalışılan mikroçeliklerde in vitro kültür sırasında 
kallus oluşumunun inhibe edilmesidir. Magenta GA 
7 kültür kaplarında köklenmeye bırakılan 
mikroçelikler cam tüplere nazaran daha az kallus 
oluşturmuştur. Ancak, Magenta GA 7 kaplarında da 
test edilen köklenme besi ortamının içeriğine bağlı 
olarak farklı oranlarda kallus oluşumları 
gözlenmiştir. Köklenmiş bitkicikler, 1:1:1 oranında 
toprak, kum ve torf karışımından oluşan tam steril 
kompost içeren saksılarda, kolayca in vivo ortama 
adapte edilmiştir. Bu çalışma ile, antepfıstığının in 
vitro köklendirilmesi çalışmalarında, daha önce 
rapor edilen in vitro metotlara göre önemli bir 
iyileştirme sağlanmıştır.  
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 Günümüzde in vitro çoğaltım, endemik ve 
tehlike altındaki bitkilerin korunmasında oldukça 
etkili bir yöntem olarak uygulama alanı bulmuştur. 
Bu çalışmada Kırklareli-İğneada sahilinden 
toplanan endemik ve tehlike altındaki (EN) 
Centaurea kilaea Boiss. tohumları kullanılmıştır. 
Tohumlar yüzey sterilizasyonu için %30 luk ticari 
çamaşır suyunda 20 dk. tutulmuş, ardından 3 defa 
steril distile su ile çalkalanmıştır. Çimlenme ortamı 
olarak hormonsuz MS ortamı kullanılmıştır. 
Çimlendirilen fidelerden 1 aylık süre sonunda 
alınan aksiller tomurcuklar 1 mg/L BA içeren MS 
ortamında kültüre alınmıştır. Bir ay sonunda elde 
edilen sürgünler gelişim ve boy uzaması için 
hormonsuz MS ortamına aktarılmıştır. 15 gün bu 
ortamda kalan sürgünlerin boyları ve yaprak 
sayıları tespit edilmiştir. Çalışmanın bu 
aşamasından itibaren iki klon soyu kullanılmıştır. 
Bu klonlar 0,3 mg/L NAA bulunan ortama 
alınmıştır. Sürgünlerin yarısı 4 C’de karanlıkta 
muhafaza edilirken, diğer yarısı 25 °C’de aydınlıkta 
kültüre edilmiştir. Bu sürgünlerin birinci aydan 
itibaren her ay boyları ölçülmüş, köklenmeleri ve 
yaprak sayıları kaydedilmiştir. Ayrıca her ay her iki 
gruptan da örnekler fikse edilerek anatomik 
incelemeler yapılmıştır. Yaklaşık altı ay sonunda 25 
°C’de büyütülen ve soğukta muhafaza edilen 
bitkilerin arasındaki farklar ortaya konmuştur. 
 Bu çalışma Trakya Bilimsel Araştırma 
Projeleri Komisyonu tarafından TUBAP-763 nolu 
proje ile desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Centaurea kilaea, endemik, 
doku kültürü, mikroçoğaltım, soğukta muhafaza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


