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Bazı Çilek Çeşitlerinde in vitro Rejenerasyonun Optimizasyonu

aTolga İzgü, bDilara Gündoğdu, bBaşar Sevindik, bAhsen Işık Özgüven, bYeşim Yalçın Mendi
aEge Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

bÇukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
basarsevindik@hotmail.com

Amaç: Rubygem ve Festival çilek çeşitlerinin in vitro koşullarda farklı bitki büyüme düzenleyicileri 
kombinasyonları ve farklı eksplant tipleri kullanılarak optimum rejenerasyonununsağlanması 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler : Bitki materyalleri (Rubygem ve Festival çilek çeşitleri) YALEX –Yaltır 
Tarım Ürünleri A.Ş. den temin edilmiştir. Çalışma Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 
Bitki Biyoteknolojisi laboratuvarında yürütülmüştür. Bitki materyalinden alınan yaprak ve yaprak 
sapları eksplant kaynağı olarak kullanılmıştır. Eksplantlar önce %70’lik ETOH çözeltisinde 2 dk. 
ardından %15’lik sodyum hipklorid(NaOCl) ve 2 damla Tween-20 çözeltisinde 10 dk. bekletildikten 
sonra steril saf su ile yıkanarak yüzey sterilizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Eksplantlar MS 
(Murashige ve Schoog, 1962 ) bazal ortamında ( 30 g/L sukroz, 1g/L PVP ve 7.5 g/L agar) farklı 
BA (0-0,5-1mgL-1 ) ve NAA (0-0.5-1mgL -1) kombinasyonlarını içeren ortamlarda dört haftada bir 
alt kültüre alınarak , 8 hafta boyunca büyütme odasında (25 °C, 16 saat fotoperyodisite) kültüre 
alınmıştır. Deneme, her petride 5 eksplant olacak şekilde 3 tekerrürlü olarak, faktöriyel düzende 
tesadüf parselleri deneme desenine göre kurulmuştur. Verilerin değerlendirilmesi SPSS paket 
programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Rubygem ve Festival çilek çeşitlerinin yaprak ve yaprak sapı eksplantlarında her iki çeşit 
için kontrol grubunda kallus gözlemlenmemiştir. Rubygem çeşidinde (0 mgL-1 BA-1 mgL-1NAA),(0,5 
mgL-1BA 0,5 mgL-1NAA), (0,5 mgL-1 - BA-1mgL-1NAA), (1 mgL-1BA - 0,5 mgL-1NAA), (1 mgL-

1BA - 1mgL-1NAA) kombinasyonlarını içeren MS ortamlarında kallus oluşumları gözlemlenmiştir. 
Festival çeşidinde ise (0mgL-1BA - 0,5mgL-1NAA) , (0mgL-1BA - 1mgL-1NAA),(0,5mgL-1BA - 
0mgL-1NAA),(0,5mgL-1BA - 0,5mgL-1) (0,5mgL-1BA - 1mgL-1NAA),(1mgL-1BA - 0,5mgL-1NAA), 
(1mgL-1BA - 1mgL-1NAA) kombinasyonlarında kallus oluşumu gözlemlenmiştir. 0,5mgL-1BA ve 
0,5mgL-1 NAA büyüme düzenleyicilerini içeren konsantrasyonda rejenere bitki elde edilmiştir.

Sonuç: Çilekte üretimin devamlılığı için doku kültürü etkili bir yöntemdir. Rubygem ve Festival 
çeşitleri için etkili rejenerasyon konsantrasyonları saptanmıştır . İstatistiksel analiz sonucunda etkili 
konsantrasyonlar belirlenmiştir. 
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