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Amaç: Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde doğal olarak yetişen Lamiaceae familyasına 
ait Thymus pseudopulegioides Klokov&Des-Shost. türüne ait tohumların çimlenebileceği en uygun 
besi ortamının tespiti amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: T. pseudopulegioides tohumları Ağustos sonunda Rize-Anzer yaylasında 
doğal olarak yetişen habitatlarından elde edildi. Toplanan tohumlar kurutma kâğıtları içerisinde 2 
ay boyunca +4 °C’de bekletildi. Tohumların sterilizasyon öncesi ve sonrası canlılık testleri yapıldı. 
Tohumlar besi ortamına ekilmeden önce iki farklı yöntem kullanılarak yüzey sterilizasyonuna 
tabi tutuldu. Birinci yöntemde, tohumlar 1 saat musluk suyunda yıkandıktan sonra %20’lik ticari 
çamaşır suyu içerisinde 10 dk. çalkalanarak bekletildi. Daha sonra, 3 kez steril saf su içeren 
kaplarda 5’er dakika bekletildikten sonra besi ortamına aktarıldı. Diğer yöntemde ise tohumlar 12 
saat %5’lik sukroz çözeltisinde bekletildikten sonra 30 dk. H
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 ile yüzey sterilizasyonuna tabi 

tutuldu ve besi ortamına ekildi. Yüzey sterilizasyonları yapılan tohumların 4 farklı besi ortamında 
(Linsmaier & Skoog, White Medium, Schenk & Hildebrant ve Gamborg B5 temel besi ortamları) 
çimlenme yüzdeleri araştırıldı. Tüm besi ortamlarına %2 sukroz ve %0,8 agar eklendi ve pH 5.7-5.8 
aralığına ayarlandı. Besi ortamlarının sterilizasyonu otoklavda (121 °C, 1.1 atm. 15 dk.) yapıldı. 
Besi ortamlarına ekilen tohumların çimlenme yüzdeleri ve süreleri takip edildi.

Bulgular: Sterilizasyon öncesi yapılan canlılık testlerinden, tohumların %61,2 canlı olduğu tespit 
edildi. Sterilizasyon sonrası yapılan canlılık testlerinde ise denenen iki yöntemin tohumların 
canlılıkları üzerinde olumsuz etkiye sahip olmadığı ve tohumların %59,7 oranında canlı olduğu 
tespit edildi. Ancak tohumlar besi ortamına aktarıldıktan sonra, %20’lik çamaşır suyu ile yapılan 
sterilizasyonda daha sık kontaminasyona rastlandı. Temel besi ortamlarının çimlenme üzerine 
etkisinin araştırıldığı çalışmalarda ise besi ortamlarının tohumların çimlenme oranları ve süreleri 
üzerinde farklı etkilerinin olduğu belirlendi. Tohumların çimlenme oranları ve çimlenmeye başlama 
süreleri sırasıyla Linsmaier & Skoog temel besi ortamında %90,19/11. gün, White Medium temel besi 
ortamında %71,18/6. gün, Schenk & Hildebrant temel besi ortamında %60,91/7. gün ve Gamborg 
B-5 temel besi ortamında %90,93/5. gün olarak belirlendi. Çimlenme süreleri ve çimlenme yüzdeleri 
göz önünde bulundurulduğunda, en uygun besi ortamı Gamborg B5 temel besi ortamıdır. Bunun 
yanında Linsmaier & Skoog temel besi ortamı da yüksek çimlenme oranına sahiptir. 

Sonuç: Literatür incelendiğinde T. pseudopulegioides türünün doku kültürü ile çoğaltımı hakkında 
bir rapora rastlanmamıştır. Yapılan bu çalışma sonraki çalışmaların (kallus kültürleri, organogenez, 
somatik embriyogenez gibi) başlangıç aşaması niteliğindedir. Çimlenme üzerinde etkili ortamın 
tespit edilmesi daha sonraki çalışmalarda kullanılacak olan besi ortamının ne olacağı konusunda 
bilgi vermektedir. 
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