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Cinsler arası melezleme (embriyo 

kurtarma) ile haploid bitki üretmek mümkündür. 
Cinsler arası melezleme tekniklerinde başarı, büyük 
bir oranda melezlemenin yapıldığı bitkilerin 
genotipine bağlıdır. Daha önce aynı kültür koşulları 
altında buğdayın mısır ile melezlenmesi, haploid 
embriyo ve bitki üretilmesi bakımından (Triticum 
durum Desf. var. ‘Kunduru 1149’ ve ‘Berkmen 
469’) tetraploid buğday çeşitlerinde denenmiş ve 
farklılıklar bulunmuştur. Bu çalışmamızın amacı ise 
yukarıda belirtilen çeşitlerden daha fazla haploid 
bitki üretebilmek için farklı kültür ortamları ve 
oksin uygulamaları ile embriyo kurtarma oranını 
artırmaktır. Ayrıca tekniğin özelliğinden ileri gelen, 
mısır poleninin elde edilmesindeki zorluklar da göz 
önünde bulundurularak, bir dönem önce üretilmiş 
ve depolanmış mısır polenlerinden alınan sonuçlar, 
taze mısır polenleri ile melezlemelerden alınan 
sonuçlarla karşılaştırılmıştır.  

Triticum durum Desf. var. ‘Kunduru 1149’ 
ve ‘Berkmen 469’ makarnalık buğday çeşitleri 
mısır (Zea mays L.) ile melezlenmiş, sağlıklı 
embriyo oluşumunu desteklemek için iki ayrı oksin 
çeşidi olan 2,4-D ve Dicamba bitki büyüme 
düzenleyicileri olarak kullanılmıştır. Oksin 
uygulamasından 12-18 gün sonra başaklar 
toplanarak oluşan embriyolar MS (Sigma-M5524) 
ve B5 (Sigma-G5768) hazır kültür ortamlarına 
aktarılmışlardır. Kültür ortamına alınan embriyolar 
20±1°C’de 16s/8s gündüz/gece periyodunda 
inkübatöre alınmışlardır. Yaklaşık 1 haftalık süre 
sonunda kallus oluşumu gözlemlenmiştir. Kunduru 
1149 ve Berkmen 469 çeşitlerinden toplam olarak 
2168 çiçek melezlenmiştir. Toplam %0.09 oranında 
embriyo elde edilmiştir. Berkmen 469 çeşidi, 2,4-D 
uygulamasıyla % 0.22 embriyo üretirken, Kunduru 
1149 çeşidi 2,4-D ile % 0.16 embriyo üretmiştir. 
Bulgulara göre; Kunduru 1149 ve Berkmen 469 
çeşitlerinden Dicamba ve 2,4-D ile elde edilen 
embriyo üretimi sonuçları P<0.01 seviyesinde 
önemli bulunmuştur. Taze polenler ve depolanmış 
polenlerle yapılan melezlemeler sonucunda 
embriyo sayısı ile elde edilen sonuçlar arasındaki 
farklılıklar da istatistiksel olarak önemlidir 
(P<0.01). 
  
Anahtar Kelimeler: Triticum durum Desf., Zea 
mays L., cinsler arası melezleme, haploid embriyo, 
polen depolaması  
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 Lysimachia vulgaris L. (Kargaotu, 
Primulaceae) balgam söktürücü, ateş düşürücü, 
kanamayı durdurucu ve yaraları iyileştirici özelliği 
olan tıbbi bir bitkidir. Bitkinin içeriğinde bulunan 
flavonol glikosit, yüksek tansiyon tedavisinde 
kullanılan bir maddedir. Diyare ve dizanteri gibi 
mide-bağırsak rahatsızlıkları tedavisi için de 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, L. vulgaris 
bitkisinin in vitro kültür protokolü oluşturulmuştur. 
Explantlar (yaprak, gövde ve kök) çeşitli büyüme 
hormonları içeren ortamlara (4.43 g/L Murashige ve 
Skoog Minimal Organics + 30 g/L Sukroz + 8 g/L 
Bacto Agar) yerleştirilmiştir. BA ve TDZ 
hormonları arasından çoklu sürgün gelişimi her 
explant için en iyi TDZ hormonu ile sağlanmıştır. 
Explantlar arasından  gövde explantı en fazla 
sürgün oluşturmuştur. Dört hafta sonunda elde 
edilen sürgünler oksin içeren  ortamlarda 
köklendirilerek tam rejenerasyon sağlanmıştır. 
Köklendirme için dört farklı oksin kullanılmış 
(IAA, IBA, 2,4-D ve NAA) ve 0.5 mg/L IAA en 
fazla kök oluşumuna sebep olmuştur. Köklenmiş 
rejenerantlar 4-5 hafta sonunda steril vermikülit 
içeren magenta kaplarına konmuş ve 3 hafta 
sonunda da steril toprak içeren saksılara transfer 
edilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler: Lysimachia vulgaris, in vitro 
kültür, doku kültürü, Primulaceae  
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 Birçok alanda olduğu gibi sekonder 
(ikincil) bitki metabolitlerin üretilmesi ve bunların 
sentezlenmesine ait temel bilgilere ulaşılması 
konularında da, bitki doku kültürleri araştırıcılara 
büyük olanaklar sunmaktadır. Aynı zamanda, bitki 
hücre kültürleri, önemli farmosotiklerin ve yüksek 
öneme sahip metabolitlerin üretimi için yaygın 
olarak calışılmaktadır. İkincil metabolit üretimi için 


