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Anaç Olarak Kullan›lan Baz› Vitis Tür ve Çeflitlerinin Çiçek Yap›lar›
ve Tozlay›c› Özellikleri Üzerinde Araflt›rmalar
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Özet: 15 Amerikan asma anac›n›n (Rupestris du Lot, 99 R, 110 R, 1103 P, 420 A, SO 4, 5 C, 44-53 M, 1616 C, Ramsey, 1613
C, 41 B, 5 BB, Fercal, ve Harmony) kullan›ld›¤› bu araflt›rmada, asma ›slah› çal›flmalar›nda büyük önem tafl›mas› nedeniyle anaçlar›n
çiçek biyolojileri üzerinde çal›fl›lm›flt›r. Bu amaçla çiçeklerin anatomik ve morfolojik yap›lar›, çiçek tozlar›n›n verimlilik, canl›l›k ve
çimlenme oranlar› ile boyut ve flekilleri incelenmifltir. Araflt›rma sonucunda üç temel çiçek yap›s› (erkek çiçek, fonksiyonel erkek çiçek
ve fonksiyonel difli çiçek) gözlenmifltir. Fonksiyonel difli çiçekli anaçlar›n çiçek tozlar›n›n anormal flekilli olduklar› ve çimlenmedikleri
belirlenmifltir. Di¤er çiçek yap›lar›na sahip anaçlar›n ise, çiçek tozlar›n›n prolate flekilli olduklar› ve kullan›lan çimlendirme ortamlar›na
göre %8.50-32.70 aras›nda de¤iflen oranlarda çimlendikleri belirlenmifltir. Çimlenme gücüne sahip erkek ve fonksiyonel erkek
çiçeklerde çiçek tozu verimlili¤i 1242-1968 aras›nda de¤iflirken, fonksiyonel difli çiçekler 1050-1124 aras›nda de¤iflen verimlilik
de¤erleri göstermifllerdir. Bu sonuçlara göre, erkek ve fonksiyonel erkek çiçekli anaçlar›n yeterli veya yüksek tozlay›c› özelliklere
sahip olduklar› belirlenmifltir.
Anahtar Sözcükler: Asma anaçlar›, çiçek yap›s›, çiçek tozu, çimlenme, verimlilik

Studies on Flower Types and Pollination Properties of Some Vitis Species and
Cultivars Used as Rootstocks
Abstract: 15 American rootstocks (Rupestris du Lot, 99 R, 110 R, 1103 P, 420 A, SO 4, 5 C, 44-53 M, 1616 C, Ramsey, 1613
C, 41 B, 5 BB, Fercal, Harmony) were used as plant materials. Because of the importance of rootstock breeding programs, the
flower biology of rootstocks were studied. For this reason, the morphology and anatomy of the flowers and the productivity,
viability, germination rate, size and shape classification of the pollens were examined. According to the results of the study, three
flower types (male, functionally male and functionally female flowers) were determined. Rootstocks having functionally female
flowers showed abnormal pollen shape and did not germinate. Rootstocks with male and functionally male flowers had a prolate
shape and germination rates varied between 8.60 and 32.70%. At the same time, pollen productivity was found to vary from 1242
to 1968 in male and functionally male flowers whereas it was 1050-1124 in functionally female flowers. According to the results,
rootstocks with male and functionally male flowers showed enough or high pollinator characteristics.
Key Words: Grapevine rootstocks, flower type, pollen, germination, productivity

Girifl
Amerikan türleri Vitis asmalar›n›n çok büyük bir
grubunu oluflturmaktad›r. Bu türlerin, ancak s›n›rl›
say›daki bir bölümünün ürünleri de¤erlendirilebilmektedir. Bununla birlikte, söz konusu türlerin ba¤c›l›k
aç›s›ndan önemi, hastal›k ve zararl›lar ile olumsuz iklim ve
toprak koflullar›na farkl› düzeylerde toleransa sahip
olmalar› nedeniyle Vitis vinifera L. türü için anaç olarak
kullan›lmalar›d›r. Amerikan türleri aras›nda veya bu türler
ile Vitis vinifera L. aras›ndaki melezlemeler yoluyla asma
anaçlar›n›n elde edilmesi, asma ›slah programlar›n›n

amaçlar›ndan birisini oluflturmaktad›r. Bu kapsamda ise,
Amerikan asma anaçlar›n›n çiçek biyolojilerinin
incelenmesi önem kazanmaktad›r. Bu araflt›rma ile, onbefl
Amerikan asma anac›n›n çiçek biyolojileri morfolojik ve
anatomik olarak incelenmifl ve tozlay›c› özellikleri
de¤erlendirilmifltir.

Materyal ve Metot
Bu araflt›rma, 1996-1998 y›llar› aras›nda
yürütülmüfltür. Araflt›rmada Ankara Üniversitesi Ziraat
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Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araflt›rma ve Uygulama
Ba¤› ile Kalecik Ba¤c›l›k Araflt›rma ‹stasyonu anaç
adaptasyon ve koleksiyon parsellerinde yetifltirilmekte
olan 15 anaç ( Rupestris du Lot, 99 R, 110 R, 1103 P,
420 A, SO 4, 5 C, 44-53 M, 1616 C, Ramsey, 1613 C,
41 B, 5 BB, Fercal, Harmony ) üzerinde çal›fl›lm›flt›r.

Çiçek yap›lar›n›n morfolojik ve anatomik olarak
incelenmesi: Bu amaçla, aç›lmaya haz›r ve aç›lm›fl çiçek
örnekleri kullan›lm›flt›r. FAA (formalin-asetik asit-alkol)
çözeltisinde tespit edilen çiçekler, parafin metoduna
uygun olarak kesite haz›rlanm›fllard›r. Rotary mikrotomla
10 µm kal›nl›¤›nda al›nan kesitler, hematoksilen ile
boyanm›fl ve sabit preperatlar ›fl›k mikroskobunda
incelenmifllerdir (Marasal›,1992).
Çiçek tozu boyutlar›n›n ölçülmesi ve flekil
s›n›fland›rmalar›n›n yap›lmas›: Ifl›k mikroskobunda
oküler ve objektif mikrometreler kullan›larak çiçek
tozlar›n›n polar (P) ve ekvatoral (E) boyutlar›
ölçülmüfltür. Daha sonra P/E oranlar› hesaplanarak, bu
de¤erlerden Kapp (1969) taraf›ndan oluflturulmufl olan
s›n›fland›rma esas al›narak çiçek tozu flekilleri
belirlenmifltir.
Çiçek
tozu
canl›l›k
testleri:
2,3,5
triphenyltetrazolium chlorid (TTC) ile iyotlu potasyum
iyodür (IKI) çözeltileri kullan›lm›flt›r. TTC testi Norton
(1996)’a, IKI testi ise Gatenby ve Beams (1950)’e göre
yap›lm›flt›r. Her iki yöntemde iyi boyanan çiçek tozlar›
canl›, aç›k renkte veya renksiz olanlar ise cans›z olarak
kabul edilmifllerdir. Her bir anaç için 30 çiçek tozunda
ölçüm yap›lm›fl ve ortalama de¤erler standart hata
de¤erleri ile birlikte verilmifltir.
Çiçek tozu çimlendirme testleri: Bu amaçla 5 farkl›
çimlendirme ortam› kullan›lm›flt›r. Bunlar as›l› damla
yönteminin kullan›ld›¤› %20 sakkaroz + 10 ppm borik
asit çözeltisi (A) ile, ortam›n %1’lik agar ile kat›laflt›r›ld›¤›:
%20 sakkaroz (B), %20 sakkaroz + 10 ppm borik asit
(C), %20 sakkaroz +10 ppm borik asit + 10 ppm IBA (D)
ve %20 sakkaroz + 10 ppm borik asit + 10 ppm IBA +
5 ppm GA3 (E) içeren ortamlard›r. Say›mlar, çimlendirme
ortamlar›na ekilen çiçek tozlar›n›n, s›cakl›¤› 27±1°C olan
etüvde bir gün bekletilmelerinin ard›ndan yap›lm›flt›r.
Çimlendirme denemeleri üç tekerrürlü ve her tekerrürde
üç lam olacak flekilde düzenlenmifl ve bir lam üzerinde
dört farkl› alanda yap›lan say›m sonuçlar›na ait
ortalamalar % olarak ifade edilmifltir.
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Çiçek tozu verimlili¤inin belirlenmesi: Anaçlar›n
çiçek tozu verimlilikleri hemasitometrik yönteme göre
(Eti, 1990), üç tekerrürlü ve her tekerrür için 10 say›m
yap›larak belirlenmifltir.
Bulgular›n istatistik de¤erlendirilmesi: Çiçek
tozlar›nda canl›l›k testi ve çimlendirme testlerinden elde
edilen bulgular her anaç için kendi içinde; çiçek tozu
verimlili¤ine ait bulgular ise anaçlar aras›nda istatistik
de¤erlendirmeye tabi tutulmufltur. Tesadüf parselleri
düzeninde varyans analizi yap›lm›fl, ortalamalar aras›ndaki
farkl›l›klar Duncan testi (P≤0.05) ile de¤erlendirilmifltir.
Bulgular ve Tart›flma
Çiçek yap›lar›n›n morfolojik ve anatomik olarak
incelenmesi
Morfolojik ve anatomik incelemelere göre erkek çiçek,
fonksiyonel erkek çiçek ve fonksiyonel difli çiçek olmak
üzere üç çiçek yap›s› belirlenmifl; anatomik
de¤erlendirmeler sonucunda ise fonksiyonel erkek
çiçeklerde tohum taslaklar›n›n kusurlu ve kusursuz olmak
üzere iki farkl› tipte geliflti¤i gözlenmifltir.
Erkek çiçekler: Bu tip çiçeklerde difli organ, çanak
halkas› üzerinde dejenere olmufl bir yumurtal›k kal›nt›s›
halindedir. Tohum taslaklar›n›n tamamen kusurlu oldu¤u
izlenmifltir. Buna karfl›l›k dik yap›l› filamentler üzerindeki
anterlerde çiçek tozlar›n›n varl›¤› gözlenmifltir (fiekil 1).
Çal›flmada Rupestris du Lot, 99 R, 110 R, 1103 P, 420
A, SO 4 ve 1616 C anaçlar›n›n erkek çiçekli oldu¤u
belirlenmifltir.

fiekil 1.

Erkek çiçek yap›s› (Rupestris du lot)
(A: Anter, Yk: Morfolojik ve anatomik olarak kusurlu
yumurtal›k)
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Fonksiyonel erkek çiçekler: Difli organ›n daha ileri bir
aflamada dejenere oldu¤u çiçekler, fonksiyonel erkek
çiçekler olarak tan›mlanm›flt›r (fiekil 2). Bu çiçeklerde
tamamen kusurlu tohum taslaklar›n›n yan› s›ra, az say›da
olmakla birlikte döllenebilir nitelikte tohum taslaklar›na
sahip, oldukça k›sa yap›l› bir boyuncuk ve normal
görünümlü tepecik hücreleri ile son bulan difli organlar›n
tan›mlad›¤› kesitler elde edilmifltir (fiekil 3). Marasal› ve
ark. (1995) taraf›ndan, “morfolojik olarak küçük yap›l›
bir difli organ ile flekil olarak kusursuz tohum taslaklar›na
sahip erkek çiçekler” olarak tan›mlanan fonksiyonel erkek
çiçek yap›s›n›n, çeflide özgü olmad›¤›, ayn› çeflit içerisinde
normal ve kusurlu yap›lar›n bulunabilece¤i sonucuna
var›lm›flt›r. Fonksiyonel erkek çiçekler 99 R, 420 A,
Ramsey ve 5 C anaçlar›nda belirlenmifltir.

Fonksiyonel difli çiçekler: Asmalarda korollan›n
(birleflmifl taç yapraklar) at›lmas›n›n ard›ndan k›vr›lm›fl
erkek organlar› ile tan›mlanan fonksiyonel difli çiçek yap›s›
5 BB, 44-53 M, 1613 C, 41 B, Fercal ve Harmony
anaçlar›nda belirlenmifltir (fiekil 4). Tohum taslaklar›n›n
kusurlu olmad›¤› difli organlar tozlanma ve döllenme
kabiliyetinde olduklar›ndan, bu çeflitler oldukça küçük
yap›l› tanelerden oluflan küçük salk›mlar oluflturmufllard›r.

fiekil 4.

Korolla at›lmadan önceki bir kesitte fonksiyonel difli çiçek
yap›s› (Harmony)
(K: Korolla, A: Anter, T: Tohum tasla¤›)

Çiçek tozu boyutlar› ve flekil s›n›fland›rmalar›

fiekil 2.

Kusurlu tohum taslaklar›na sahip fonksiyonel erkek çiçek
(420 A)
(Bk: Kusurlu yap›daki boyuncuk)

fiekil 3.

‹yi geliflmifl tohum taslaklar›na sahip fonksiyonel erkek
çiçek (99R)
(T: Tohum tasla¤›)

Fonksiyonel difli çiçekli anaçlarda, polar ve ekvatoral
ay›r›m›n belirgin olmamas› ve flekil düzensizlikleri
nedeniyle boyutlar ölçülememifl, çiçek tozlar› anormal
flekilli (fiekil 5), olarak ifade edilmifltir Erkek ve
fonksiyonel erkek çiçekli anaçlar›n çiçek tozlar› ise,
yap›lan ölçümlere göre prolate flekilli (fiekil 6) olarak
tan›mlanm›flt›r (Tablo 1).

fiekil 5.

Anormal flekilli çiçek tozlar› (41 B)

395

Anaç Olarak Kullan›lan Baz› Vitis Tür ve Çeflitlerinin Çiçek Yap›lar› ve Tozlay›c› Özellikleri Üzerinde Araflt›rmalar

fiekil 6.

Ahmedullah (1983), 43 asma genotipinde, erkek
çiçeklilerde polar eksen boyutunun 19.6-30.4 µm,
ekvatoral eksen boyutunun ise 11.2-16.7 µm aras›nda
de¤iflti¤ini belirlemifltir. Uzun ve ‹lter (1987), tricolporate
(3 yar›kl› ve 3 delikli) çiçek tozlar›n›n ortalama polar
eksen boyutunun 24.9 µm, ekvatoral eksen boyutunun da
15.9 µm oldu¤unu; Martens ve ark.(1989) ise, farkl›
kromozom say›s›na sahip 157 asma genotipinde polar
eksen boyutunun 22.2-30.7 µm aras›nda de¤iflti¤ini
belirlemifllerdir. Polar eksen boyutunun ekvatoral eksen
boyutuna oranlanmas› ile bulunan P/E oran›n›n 1.59-1.97
aras›nda de¤iflti¤inin belirlendi¤i araflt›rmada, Kapp
(1969)’›n s›n›fland›rmas› esas al›nd›¤›nda, fonksiyonel difli
çiçekli anaçlar d›fl›ndaki tüm anaçlara ait çiçek tozlar›n›n
“prolate” flekilli olduklar› tespit edilmifltir.

Prolate flekilli çiçek tozlar› (Rupestris du Lot)

Ahmedullah (1983), aralar›nda 1613 C anac›n›n da
bulundu¤u fonksiyonel difli çiçekli anaç ve üzüm
çeflitlerinde çiçek tozlar›n›n porlardan yoksun olu¤unu
belirtmifl ve ço¤unlu¤u yuvarla¤a yak›n görünümlü bu
çiçek tozlar›n› “anormal” flekilli olarak nitelemifltir.
Fonksiyonel difli çiçekli anaç ve çeflitlerde görülen çiçek
tozu yap›s›n›n, genetik yap›dan kaynaklanan bir özellik
oldu¤u bildirilmektedir (Lombardo ve ark., 1980).
Araflt›rmada, di¤er çiçek yap›lar›na sahip anaçlar›n çiçek
tozlar› üzerinde yap›lan ölçümlerde ise, polar eksen
boyutlar›n›n 24.6-30.7 µm, ekvatoral boyutlar›n›n da
14.9-18.4 µm aras›nda de¤iflti¤i tespit edilmifltir.
Tablo 1.

Çiçek tozu canl›l›k testleri
Asma anaçlar›na ait çiçek tozlar›n›n, TTC ve IKI
çözeltileri ile boyanma durumlar›na göre belirlenen
canl›l›k oranlar› Tablo 2’de sunulmufltur. Buna göre, 99
R, 1103 P, 1616 C, 1613 C, 41 B ve Harmony
anaçlar›nda, boyama yöntemleri bak›m›ndan elde edilen
farkl›l›k önemsiz bulunurken, Rupestris du Lot, 110 R,
420 A, SO 4, 5 C, 44-53 M, Ramsey, 5 BB ve Fercal
anaçlar›nda yöntemler aras›ndaki farkl›l›klar önemli
bulunmufltur. TTC testinde en yüksek çiçek tozu canl›l›k
düzeyi % 71.98 ile 44-53 M anac›nda saptan›rken, bu
anac› %69.48 ve %69.20 gibi birbirine çok yak›n

Asma anaçlar›n›n çiçek tozu boyutlar› ve flekil s›n›fland›rmalar›

Anaçlar

Polar (µm)

Ekvatoral (µm)

P/E

fiekil

Rupestris du Lot

30.50±0.82

16.50±0.69

1.85

Prolate

99R

30.40±0.98

15.40±0.43

1.97

Prolate

110 R

24.60±0.59

15.50±1.01

1.59

Prolate

1103 P

30.70±1.21

16.00±0.26

1.92

Prolate

420 A

25.30±1.24

15.20±0.39

1.66

Prolate

SO 4

28.00±0.99

14.90±0.50

1.88

Prolate

5C

30.30±0.93

16.50±0.38

1.84

Prolate

44-53 M

26.40±0.71

16.50±0.66

1.60

Prolate

1616 C

29.60±0.67

18.40±0.65

1.61

Prolate

Ramsey

29.00±1.063

17.20±0.37

1.69

Prolate

1613 C

Anormal

41 B

Anormal

5 BB

Anormal

Fercal

Anormal

Harmony

Anormal
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Tablo 2.

Asma anaçlar›na ait çiçek tozlar›n›n TTC ve IKI testleri ile
saptanan canl›l›k oranlar›

Anaçlar

TTC(%)

IKI(%)

Rupestris du Lot

54.18 a

33.89 b

99 R

63.90 a

63.43 a

110 R

64.86 a

36.74 b

1103 P

54.82 a

47.33 a

420 A

69.20 a

33.68 b

SO 4

69.48 a

36.85 b

5C

62.40 a

36.70 b

44-53 M

71.98 a

57.30 b

1616 C

61.06 a

64.14 a

Ramsey

51.07 a

44.23 b

1613 C

36.04 a

40.40 a

41 B

44.20 a

30.48 a

5 BB

50.14 a

30.14 b

Fercal

50.22 a

36.38 b

Harmony

21.00 a

17.53 a

de¤erlerle SO 4 ve 420 A anaçlar› izlemifllerdir. Bu
yöntemde en düflük canl›l›k oran› %21.00 ile Harmony
anac›nda elde edilmifltir. IKI testinde çiçek tozu canl›l›k
düzeyi %64.14 (1616 C) ile %17.53 (Harmony)
aras›nda de¤iflen oranlarda bulunmufltur. Eti (1991),
elma, armut, viflne, kiraz ve erik türlerine ait toplam 10
çeflide ait çiçek tozlar›n›n canl›l›k düzeylerini TTC, IKI ve
FDA (Fluorescein diacetat) testleri ile belirledi¤i
araflt›rmas›nda, bu testlerin her meyve tür ve çeflidi için
her zaman ayn› ölçüde baflar›l› olmayabilece¤ini ve uyumlu
sonuçlar vermeyebilece¤ini bildirmifltir. Benzer flekilde
Norton (1996), 12 farkl› tetrazolium tuzunu kulland›¤›
çiçek tozu canl›l›k testlerinde çeflitlere ve çözeltilere göre
farkl› sonuçlar elde etmifltir. Araflt›rmada anaçlara göre
farkl›l›k gösteren çiçek tozu canl›l›k oranlar› genel olarak
de¤erlendirildi¤inde, fonksiyonel difli çiçek yap›s›na sahip
anaçlarda canl›l›¤›n di¤er çiçek yap›lar›ndan daha düflük
oldu¤u dikkati çekmektedir. Bu durum özellikle TTC
testinde belirgindir. Fonksiyonel difli çiçekli anaçlarda
çiçek tozu canl›l›¤› %21.00-50.22 aras›nda de¤iflirken,
erkek çiçekli ve fonksiyonel erkek çiçekli anaçlarda
%51.07-71.97 aras›nda de¤iflen canl›l›k de¤erlerine
ulafl›lm›flt›r.
IKI testinde ise, fonksiyonel difli çiçekli 1613 C
anac›n›n çiçek tozu canl›l›k düzeyi, aralar›nda SO 4, 5 C ve
420 A gibi TTC testinde oldukça yüksek de¤erlerin elde

edildi¤i anaçlar olmak üzere, erkek çiçekleri verimli
anaçlar›n bir k›sm›ndan daha yüksek oldu¤u bulunmufltur.
Erkek organlar› steril çiçek tozlar›na sahip tür ve
çeflitlerde çiçek tozlar›n›n belirli oranlarda canl› olmas›
rastlan›lan bir durumdur. Nitekim Oberle ve Watson
(1953), aralar›nda asman›n da oldu¤u baz› meyve
türlerinde steril çiçek tozlar›na sahip çeflitlerde çiçek
tozlar›n›n yap›lan canl›l›k testlerinde yaklafl›k 2/3’ünün
boyand›klar›n› tespit etmifllerdir.

Çiçek tozu çimlendirme testleri
Çiçek tozu çimlendirme sonuçlar› Tablo 3’de
sunulmufltur. Buna göre, Rupestris du Lot, 99 R, 1103 P,
420 A, SO 4, 44-53 M, 1616 C ve Ramsey anaçlar›nda
ortamlara göre çimlenme oranlar› aras›ndaki farkl›l›¤›n
istatistik olarak önemli, 110 R ve 5 C anaçlar›nda ise
önemli olmad›¤› belirlenmifltir. Genel olarak çiçek tozu
çimlendirme ortamlar› içerisinde, %20 sakkaroz + 10
ppm borik asit kar›fl›m›n›n kullan›ld›¤› A ortam› ile, %20
sakkaroz + 10 ppm borik asit + 10 ppm IBA kar›fl›m›n›n
%1’lik agar ile kat›laflt›r›ld›¤› D ortam›ndan daha yüksek
çimlenme oranlar›na ulafl›ld›¤› söylenebilir. Buna göre,
Rupestris du Lot (%28.40), 1103 P (%25.70), 420 A
(%32.76), SO 4 (%26.76) ve 5 C (%16.73) anaçlar›nda
A ortam›ndan; 110 R (%25.18), 44-53 M (%25.23),
1616 C (%26.14) ve Ramsey (%16.42) anaçlar›nda ise
D ortam›nda en yüksek çimlenme de¤erleri elde
edilmifltir. Daha baflar›l› çimlenme sonuçlar› elde edilen A
ve D ortamlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda, bulgular aras›ndaki
farkl›l›¤›n istatistik olarak önemli olmad›¤›, tesadüften
kaynakland›¤› belirlenmifltir. Di¤er taraftan, fonksiyonel
difli çiçek yap›s›na sahip 1613 C, 41 B, 5 BB, Fercal ve
Harmony anaçlar›nda, beklenildi¤i gibi çiçek tozu
çimlenmesi elde edilmemifltir. Bu sonuç, fonksiyonel difli
çiçekli asmalarda gerçeklefltirilen benzer araflt›rma
sonuçlar› ile uyumludur. Örne¤in, Kimura ve ark. (1997),
Vitis coignetiae türüne ait fonksiyonel difli çiçekli
asmalarda, Vitis vinifera türünde ise Çavufl (Fidan ve
Çelik, 1979; Çelik,1993), Tahannebi, Hönüsü, Bal
üzümü, Besni (K›sakürek, 1959) üzüm çeflitlerinde ayn›
durum tespit edilmifltir. Bu çeflitlerde canl›l›k testlerinde
belli oranlarda canl› çiçek tozu gözlenmesine karfl›n,
çimlenmenin olmamas› çiçek tozlar›n›n acolporate yap›s›
ile aç›klanmaktad›r. (Moore, 1970; Pratt, 1971).
Çiçek tozu canl›l›¤› ile çimlendirme testi sonuçlar›
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, paralellik kurulabilecek bir iliflkinin
olmad›¤› görülmüfltür. Özellikle TTC testinden elde edilen
yüksek canl›l›k oranlar›n›n, çimlendirme testlerinden elde
397

Anaç Olarak Kullan›lan Baz› Vitis Tür ve Çeflitlerinin Çiçek Yap›lar› ve Tozlay›c› Özellikleri Üzerinde Araflt›rmalar

Tablo 3.

Anaçlara göre befl farkl› ortamdan elde edilen çiçek tozu çimlendirme testi sonuçlar› (%)

Anaçlar

Çiçek Tozu Çimlendirme Ortamlar›
A

B

C

D

E

Rupestris du Lot

28.40 a

18.74 c

22.40 bc

26.32 ab

23.96 ab

99 R

24.02 ab

20.95 b

20.32 b

29.40 a

20.13 b

110 R

22.53 a

20.09 a

24.32 a

25.18 a

24.33 a

1103 P

25.70 a

14.11 b

20.81 a

22.87 a

21.47 a

420 A

32.76 a

22.35 b

22.65 b

30.90 a

21.72 b

SO 4

26.76 a

15.24 d

20.14 bc

24.20 ab

19.80 cd

5C

16.73 a

8.40 b

14.40 a

15.53 a

13.41 a

44-53 M

24.30 a

12.77 b

12.27 b

25.23 a

24.50 a

1616 C

23.25 a

15.14 b

16.36 b

26.14 a

23.09 a

Ramsey

15.20 a

8.60 b

10.20 b

16.42 a

8.70 b

1613 C

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

41 B

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5 BB

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Fercal

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Harmony

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

edilen sonuçlara yans›mad›¤› belirlenmifltir. Benzer flekilde
Norton (1996), TTC, NTC (neo tetrazolium chlorid) ve TB
(tetrazolium blue) testlerinden elde edilen canl›l›k
oranlar›n›n, çimlenme oranlar›ndan daha yüksek
oldu¤unu, MTT [3(4-5-dimethylthiazolyl 1-2)2,5diphenyl tetrazolium bromide)] ile yap›lan canl›l›k testi
sonuçlar› ile çimlendirme testleri aras›nda ise tam bir
paralellik oldu¤unu bildirmektedir. Eti (1991) ile Eti ve
Stösser (1998)’in bulgular›, canl›l›k ve çimlendirme testi
sonuçlar›n›n her zaman uyumlu sonuçlar vermedi¤ini, bu
nedenle tür ve çeflitlere uygun canl›l›k ve çimlendirme
testlerinin ortaya konulmas› gerekti¤ini bildirmifllerdir.

Çiçek tozu verimlili¤i
Asma anaçlar›na ait çiçeklerdeki ortalama anter say›s›
ile anter düzeyinde ortalama çiçek tozu say›s› anlam›ndaki
çiçek tozu verimlili¤i bak›m›ndan elde edilen sonuçlar
Tablo 4’de verilmifltir.
Çiçeklerde ortalama anter say›s›n›n 5 ya da 6 olarak
belirlendi¤i
anaçlarda
çiçek
tozu
verimlili¤i
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, 420 A anac›n›n en verimli (1968)
oldu¤u ve bu anac› s›ras›yla 99 R (1594) ve 44-53 M
(1589) anaçlar›n›n izledi¤i görülmektedir. En düflük
verimlilik de¤eri Harmony anac›nda (1050) elde
edilmifltir. Genel olarak, fonksiyonel difli çiçekli anaçlar›n
çiçek tozu verimlili¤inin di¤er çiçek yap›lar›na (erkek ve
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fonksiyonel erkek çiçek) sahip anaçlara göre daha düflük
oldu¤u söylenebilir. Benzer flekilde, Kimura ve ark.
(1997), Vitis coignetiae türünde fonksiyonel difli
çiçeklerin verimlili¤inin, erkek çiçeklere göre daha düflük
oldu¤unu belirtmektedirler. Oberle ve Goertzen (1957)
ise, üzüm çeflitlerinde ortalama de¤erler olarak anter
bafl›na çiçek tozu verimlili¤inin 1242 ile 3790 aras›nda
de¤iflti¤ini belirtmifllerdir. Bu araflt›rmada ise, anaçlar
düzeyinde daha düflük verimlilik bulgular›na ulafl›lm›fl olup
genel s›n›rlar›n 1050-1968 aras›nda de¤iflti¤i
belirlenmifltir.
Tablo 4.

Anaçlarda ortalama anter say›s› ve anter bafl›na ortalama
çiçek tozu verimlili¤i

Anaçlar
Rupestris du Lot
99 R
110 R
1103 P
420 A
SO 4
5C
44-53
1616 C
Ramsey
1613 C
41 B
5 BB
Fercal
Harmony

Anter say›s›
5.6
5.6
5.4
5.2
5.5
5.2
5.8
5.2
6.4
5.2
5.2
5.2
5.5
5.4
5.2

Çiçek tozu verimlili¤i
1496
1594
1376
1409
1968
1292
1242
1589
1385
1314
1180
1100
1075
1124
1050

bc
b
cde
cd
a
def
efg
b
cd
def
fgh
h
h
gh
h
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