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Kültürü Kullan›larak Bitki Elde Edilmesi*
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Özet: Bu araflt›rma embriyo kültürü tekni¤inin çekirdeksiz üzüm ›slah›nda kullan›labilme olanaklar›n›n ortaya konmas› amac›yla
planlanm›flt›r. Araflt›rmada Sultani çekirdeksiz, Ergin çekirdeksizi, 3A-261, Perlette, Pembe çekirdeksiz, 2B-56, Flame Seedless ve
King’s Ruby çekirdeksiz üzüm çeflitleri kullan›lm›flt›r. Birinci y›lda çeflitlerin çiçek tozu kalite ve üretim miktarlar› saptanm›flt›r. 2. y›lda
ise Çekirdeksiz x Çekirdeksiz melezlemelerinden embriyo kültürü yoluyla bitki eldesine çal›fl›lm›flt›r.
‹ncelenen çeflitlerin tamam›n›n tozlay›c› bir çeflitte olmas› gerekti¤i kadar çiçek tozu canl›l›k ve çimlenme kapasitesine sahip oldu¤u
saptanm›flt›r. Çiçek tozu üretim miktarlar› ve morfolojik homojenlik de¤erleri de yeterli düzeyde görülmüfltür.
Melez kombinasyonlardan embriyo kültürü yoluyla bitki elde edilmesi de baflar›yla gerçekleflmifltir. Embriyolardan 2.5 gün (Ergin
çekirdeksizi x Perlette) ile 9 gün (Flame Seedless x Flame Seedless) gibi k›sa sürede ve %77.1 (Flame Seedless x Perlette)’ in üzerinde
bir çimlenme saptanm›flt›r. Çimlenen embriyolardan %0 (Ergin çekirdeksizi x Perlette) - %78.9 (Perlette x Pembe çekirdeksiz)’u tam
bitkiye dönüflmüfltür.

Obtaining Plants From Seedless x Seedless Grape Crosses Using Embryo Culture
Abstract: This experiment was planned to research the possibilities of the use of embryo culture on seedless grape breeding.
Samples of Sultani çekirdeksiz (Thompson Seedless), Ergin çekirdeksizi, 3A-261, Perlette, Pembe çekirdeksiz, 2B-56, Flame
Seedless and King’s Ruby seedless grape varieties were used. In the first year of experiment, pollen viability and germination, amount
of pollen production and their morphological homogenity levels were determined. In the second year, plants were tried to obtain
from seedless x seedless crossess by embryo culture.
The results obtained in the experiment showed that all of the varieties had enough pollen viability and germination capacity. In
addition, the amount of pollen production and their morphological homojenity levels were sufficient.
Plants were obtained succesfully from hybrid combinations by embryo culture. Germination period of embryos were ranged between
2.5 days (Ergin çekirdeksizi x Perlette) and 9 days (Flame seedless x Perlette). The rate of germination was found over 77.1% (in
Flame Seedless x Perlette). Percent of whole plant obtained from germinated embryos was zero in Ergin çekirdeksizi x Perlette while
78.9% in Perlette x Pembe çekirdeksiz combinations.

Girifl
Sofral›k çekirdeksiz üzüm ›slah›n›n ba¤c›l›k
araflt›rmalar›nda önemli bir yeri vard›r. Bu çeflitlerin
klasik ›slah›nda çekirdeksiz çeflitler yaln›z tozlay›c› olarak
kullan›lm›flt›r. Bu çal›flmalarda çekirdeksizli¤in kal›t›m› da
incelenmifl ve çekirdeksiz genotiplerin elde edilmesine
çal›fl›lm›flt›r.
Cain ve ark. (1) ve Ramming (2) ile Singh ve Brar
(3)’a göre Çekirdekli x Çekirdeksiz melezlemelerinde
çekirdeksizlerin oran› %10-15 dolay›ndad›r. Spiegel-Roy

ve ark. (4)’na göre de Çekirdekli x Çekirdeksiz
melezlerinde çekirdeksiz döllerin s›kl›¤› de¤iflmektedir.
Araflt›r›c›lar, erkek birey olarak Sultani’yi kulland›klar›nda
%6.5; Perlette’te %7.8; Flame Seedless’te ise %9.5
oran›nda çekirdeksizlik saptam›fllard›r. Loomis ve
Weinberger (5) 10 000 den daha fazla birey inceleyerek,
Vitis türlerinde çekirdeksizli¤in kal›t›m› üzerinde
yapt›klar›
çal›flmada,
çekirdekli
çeflitlerin
kendilenmesinden elde edilen döllerde % 0-10.7 oran›nda
çekirdeksiz birey saptam›fllard›r. Çekirdekli x Çekirdeksiz
melezlemeleri benzer sonuçlar vermifl ve bunlarda %0-55

* Bu çal›flma Ç.Ü. Araflt›rma Fonu taraf›ndan desteklenmifltir
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oran›nda çekirdeksizlik gözlenmifltir. Araflt›r›c›lar,
çekirdeksizli¤in resesif faktörler taraf›ndan kontrol
edildi¤ini belirtmifllerdir. Spiegel-Roy ve ark. (6) da
yapt›klar› melezlemelere dayanarak çekirdeksizli¤in iki
resesif genle tafl›nd›¤›n› belirtmifller ve Çekirdekli x
Çekirdeksiz melezlemelerinden elde edilen, dikkate de¤er
ölçüde tohum izine sahip olmayan döllerin oran›n›n
%30.7 oldu¤unu ifade etmifllerdir. Striem ve ark. (7), Oz
ve Early Muscat çekirdekli çeflitlerini Flame Seedless ile
tozlad›klar› çal›flmalar›nda, Oz çeflidi döllerinde %23.7;
Early Muscat’ta ise %1.2 oran›nda geliflmemifl veya
k›smen geliflmifl endosperm içeren bireyler elde etmifltir.
Bunlara karfl›n baz› araflt›r›c›lar (4, 8), çekirdeksizlikte
dominant kontrol olas›l›¤›ndan da sözetmektedir. Bar›fl
ve Gürnil (8), 22 de¤iflik sofral›k çekirdekli çeflitle, Sultani
tipi üç çekirdeksiz çeflidi kulland›klar› çal›flmalar›nda F1
bireylerinde %48 oran›nda çekirdeksiz çeflit oldu¤unu
saptam›fllard›r.
Araflt›r›c›lar,
bulgular›na
göre
stenospermokarpik çekirdeksizli¤in tek allel gen çifti
taraf›ndan kontrol edilen dominant bir özellik oldu¤unu
belirtmifllerdir.
Embriyo kültürü yoluyla, stenospermokarpik
çekirdeksiz çeflitlerden aborsiyon öncesinde al›nan tohum
tasla¤› veya embriyolardan yeni bitkiler elde edilmektedir
(2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). Bu
tekni¤in kullan›labilmesi ile çekirdeksiz üzüm ›slah›
çal›flmalar›nda, Çekirdeksiz x Çekirdeksiz melezlemeleri
uygulanabilir olmufltur. Böylece çekirdeksiz çeflitlerin
geleneksel ›slah yöntemine (12) bir alternatif ç›km›flt›r.
Bu araflt›rmada baz› çekirdeksiz üzüm çeflitlerinin
çiçek tozu kalitelerinin ve üretim miktarlar›n›n saptanmas›
ve bunlar›n birbirleriyle melezlenmeleri sonucunda oluflan
zigotik embriyolardan embriyo kültürü kullan›larak bitki
elde edilmesi amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metot
Bu araflt›rma Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölümünde 1995 ve 1996 y›llar›nda yürütülmüfltür.
Materyal olarak Bahçe Bitkileri Bölümü Araflt›rma
Ba¤›nda yetifltirilen beyaz çekirdeksiz çeflitlerden Ergin
çekirdeksizi, Sultani çekirdeksiz (Thompson Seedless),
3A-261 ve Perlette ile renklilerden Pembe çekirdeksiz,
2B-56, Flame Seedless ve King’s Ruby çeflitleri
kullan›lm›flt›r.
Projede, 1995 y›l›nda öncelikle söz konusu çeflitlerin
çiçek tozu kalite incelemeleri yap›lm›fl ve çiçek tozu üretim
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miktarlar› saptanm›flt›r.
Çiçek tozu kalite incelemeleri kapsam›nda, 1) çiçek
tozu canl›l›k ve 2) çimlendirme testleri yap›lm›flt›r.
Çiçek
tozu
canl›l›k
testlerinde
2,3,5
Triphenyltetrazolium chlorid (TTC) ve Fluorescein
diacetat (FDA) çözeltileri kullan›lm›flt›r. TTC testi Norton
(18)’a , FDA testi ise Heslop-Harrison ve Heslop-Harrison
(19)’a göre yap›lm›flt›r. Normal gün ›fl›¤›nda
gerçeklefltirilen TTC canl›l›k testlerinin uygulanmas›ndan
2 saat sonra yap›lan say›mlarda çiçek tozlar›, boyanma
tonlar›na göre 3 gruba ayr›lm›fl, koyu k›rm›z› boyanan
çiçek tozlar› canl›, aç›k k›rm›z› boyananlar yar› canl› ve
sar›ms› pembe ya da renksiz olanlar cans›z olarak kabul
edilmifllerdir. FDA canl›l›k testinde say›mlar çiçek
tozlar›n›n ekiminden 5 dakika sonra floresans
mikroskopta yap›lm›fl, parlak yeflil görünen çiçek tozlar›
canl›, mat olanlar cans›z olarak de¤erlendirilmifltir. Çiçek
tozlar› çimlendirme testleri ise petride agar yöntemiyle,
%1 agar ortam›na ilave edilmifl %5, %10 ve %15
sakkaroz kar›fl›mlar›nda; ayr›ca as›l› damla yöntemiyle,
%0, %5, %10 , %15 ve %20’lik sakkaroz çözeltilerinde
karfl›laflt›rmal› olarak yap›lm›flt›r (20). Bu testlerde her
çeflit için üç lam veya petri kutusu ve bunlar›n herbirinde
tesadüfi olarak seçilen dörder alanda bulunan çiçek
tozlar›ndan çimlenen ve çimlenmeyenler say›larak
çimlenen çiçek tozlar›n›n oranlar› % olarak belirlenmifltir.
Ayr›ca denemeye al›nan üzüm çeflitlerinde çiçek tozu
üretim miktarlar›n›n saptanabilmesi amac›yla Eti (21)
taraf›ndan
belirlenen
Hemasitometrik
yöntem
uygulanm›flt›r. Bu amaçla her tip için henüz aç›lmam›fl 20
çiçe¤in anterleri say›larak, onarl›k 2 yineleme halinde
ayr›lm›fllard›r. Bu anterler patlad›ktan sonra her yineleme
için 4 lam, her lamda da tesadüfi seçilen 4 alanda çiçek
tozu say›mlar› yap›lm›flt›r. Bu yöntemle ayr›ca çiçek
tozlar›n›n varsa morfolojik geliflme bozukluklar› da
incelenmifltir.
Çal›flman›n 2. y›l›nda, çiçeklenme zaman› birbirine
uyan çeflitlerde kendileme ve karfl›l›kl› melezlemeler
yap›lm›flt›r (Tablo 1).
Melez kombinasyonlardan, tam çiçeklenmeden
sonraki 5-6. haftada al›nan salk›m örnekleri (17)
laboratuvara getirilerek , 1/3’lük orta k›s›mlar›ndan tane
örnekleri al›nm›flt›r (22). Daha sonra Tangolar ve ark.’nda
(17) da belirtilen embriyo kültürü yöntemi ve E20A (17,
23) besi ortam› kullan›larak bu örneklerden bitki elde
edilmesine çal›fl›lm›flt›r. Tanelerden ç›kar›lan ve her
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kombinasyon için yaklafl›k 150 adet kullan›lan ovüller,
petrilerde geçen ovül gelifltirme aflamas›nda 12 hafta
tutulmufltur. Bu süre içinde baz› çeflitlerde ovül içinde
embriyo çimlenmesi gerçekleflmifl ve çimlenme, kökçü¤ün
mikropilden ç›kmas›yla belirlenmifltir. Bu ovüller,
çimlenen ovül (%) kapsam›nda de¤erlendirilmifltir. Daha
sonra ovüllerden ç›kar›lan embriyolar, çimlenmeleri için
yine E20A ortam›na yerlefltirilmifltir. Bu aflamada
çimlenenler, çimlenen embriyo (%) olarak dikkate
al›nm›flt›r. Kültür süresince bafllang›çtan itbaren ayr›ca,
Ovül çimlenme süresi (gün), Ovüldeki embriyo (%),
Embriyo çimlenme süresi (gün) ve Tam bitki (%) (4) gibi
özellikler incelenmifltir.

tozlar›n›n canl›l›k düzeyleri aras›ndaki istatistiksel farkl›l›k
önemli bulunmufltur (Tablo 2). En yüksek canl›l›k düzeyi
(%91.42) Flame Seedless çeflidinde belirlenmifl, bunu
%88.52 de¤eri ile 2B-56 izlemifltir. Di¤er çeflitlere ait
çiçek tozlar›n›n tamam›nda canl›l›k de¤erleri %70’in
üzerinde bulunmufltur. Ayr›ca, teorik olarak %50’sinin
canl› oldu¤u kabul edilen yar› canl› çiçek tozu miktarlar› da
dikkate al›nd›¤›nda, bütün çeflitlerin çiçek tozu canl›l›k
de¤erlerinin oldukça yüksek düzeylerde bulundu¤u
söylenebilir. Cans›z çiçek tozu miktar› yönünden en
yüksek de¤erler ise King’s Ruby, 3A-261 ve Sultani
çekirdeksiz çeflitlerinde (s›ras›yla %21.80, %21.20 ve
%19.22) bulunmufltur.

Tablo 1.

Tablo 2.

‹ncelenen Kombinasyonlar (+. var, -. yok)

De¤iflik Üzüm Çeflitlerine Ait Çiçek Tozlar›n›n TTC Testi
Yard›m›yla Saptanan Canl›l›k De¤erleri (%)

Tozlay›c›
Ana
Pembe çekirdeksiz (Pç.)
Ergin çekirdeksizi (Eç.)
Perlette (P.)
Flame Seedless (FS.)
King’s Ruby (KR.)

Pç.

Eç.

P.

FS.

KR.

2B-56

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

+

+

Araflt›rmada yüzde olarak hesaplanan bütün
de¤erlerin varyans analizi aç› transformasyonlar›na göre
yap›lm›fl olup, çizelgelerde gerçek de¤erler verilmifltir.
‹statistiksel analizler, tesadüf parselleri deneme deseni
esas al›narak yap›lm›fl ve ortalamalar LSD testi ile
karfl›laflt›r›lm›flt›r.

Çeflit

Canl›

Yar› canl›

Cans›z

Perlette

71.34 b

21.90 a

6.76 b

Ergin çekirdeksizi

71.14 b

13.64 ab

15.22 ab

Pembe çekirdeksiz

70.52 b

14.86 ab

14.62 ab

Sultani çekirdeksiz

71.72 b

9.06 bc

19.22 a

King’s Ruby

72.84 b

5.36 cd

21.80 a

Flame Seedless

91.42 a

1.28 d

7.30 b

2B-56

88.52 a

4.87 cd

6.61 b

3A-261

76.33 b

LSD %5

4.64

2.47 d
5.64

21.20 a
6.22

Araflt›rma kapsam›nda incelenen 8 üzüm çeflidine ait
çiçek tozlar›n›n canl›l›k düzeylerini belirleyebilmek
amac›yla TTC ve FDA canl›l›k testleri yap›lm›flt›r.

Denemeye al›nan çeflitlere ait çiçek tozlar›n›n canl›l›k
düzeylerini belirlemek amac›yla yap›lan FDA testinde
floresans mikroskopta parlak yeflil renkli görülen çiçek
tozlar› canl›, mat görülenler cans›z olarak kabul
edilmektedir. Yap›lan FDA testi sonucunda çeflitlere ait
çiçek tozlar›nda belirlenen canl›l›k düzeyleri aras›ndaki
istatistiksel farkl›l›¤›n önemli oldu¤u bulunmufltur (Tablo
3). Çizelgeden de izlenebilece¤i gibi, FDA testinde en
yüksek çiçek tozu canl›l›k de¤erleri Flame Seedless, 3A261 ve King’s Ruby çeflitlerinde (s›ras›yla %65.74,
%62.42 ve %61.94) bulunmufltur, bu yönden en düflük
de¤er (%13.68), 2B-56 çeflidinden elde edilmifltir.

TTC testinde canl› çiçek tozlar› koyu k›rm›z›ya
boyan›rken, aç›k k›rm›z› ve pembe boyanan çiçek tozlar›
yar› canl›, renksiz olanlar ise cans›z olarak kabul
edilmifllerdir. ‹ncelenen çeflitlerde her 3 gruba giren çiçek

TTC ve FDA çiçek tozu canl›l›k testlerinden elde edilen
de¤erler karfl›laflt›r›ld›¤›nda FDA testinde genel olarak
daha düflük canl›l›k de¤erlerinin elde edildi¤i
görülmektedir. Flame Seedless çeflidine ait çiçek

Sonuçlar ve Tart›flma
Çiçek Tozu Kalite
Üretim Miktarlar›

‹ncelemeleri

ve Çiçek Tozu

In Vitro Koflullarda Çiçek Tozu Canl›l›k Testleri
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tozlar›nda her iki testte de en yüksek canl›l›k de¤erleri
elde edilirken, di¤er çeflitlerde TTC ve FDA testi sonuçlar›
yönünden tam bir paralellik görülmemifltir. Hatta 2B-56
çeflidinde oldu¤u gibi birbirinden çok farkl› sonuçlar dahi
elde edilebilmifltir. Nitekim Eti (24), elma, armut, kiraz,
viflne ve erik türlerine ait toplam 10 çeflidin çiçek
tozlar›nda yapt›¤› TTC, FDA ve IKI testlerinden elde etti¤i
canl›l›k de¤erlerini karfl›laflt›r›rken, bu testlerin her zaman
için birbiriyle uyumlu sonuçlar vermeyebildi¤ini
belirlemifltir.
Tablo 3.

De¤iflik Üzüm Çeflitlerine Ait Çiçek Tozlar›n›n FDA Testi
Yard›m›yla Saptanan Canl›l›k De¤erleri (%)

Tablo 4.

De¤iflik Üzüm Çeflitlerine Ait Çiçek Tozlar›n›n As›l› Damla
Yöntemiyle Farkl› Sakkaroz Konsantrasyonlar›nda
Belirlenen De¤erleri (%)

Çeflit

Sakkaroz konsantrasyonlar› (%)
5

Perlette
Ergin çekirdeksizi
Pembe çekirdeksiz
Sultani çekirdeksiz
King’s Ruby
Flame Seedless
2B-56
3A-261
LSD %5

Canl›

Cans›z

47.47 b
36.59 c
31.59 d
21.71 e
61.94 a
65.74 a
13.68 f
62.42 a
2.98

52.53 e
63.41 d
68.41 c
78.29 b
38.06 f
34.26 f
86.32 a
37.58 f
2.98

15

20

Perlette

23.05 e

43.27 b

52.30 b

13.28 d

Ergin çekirdeksizi

34.78 d

55.57 a

51.57 b

19.84 c

Pembe çekirdeksiz

52.40 b

46.88 ab

43.44 c

0.00 e

Sultani çekirdeksiz

13.98 f

30.48 c

0.00 d

0.00 e

King’s Ruby

55.47 b

25.40 d

44.29 c

38.18 b

Flame Seedless

39.00 c

50.74 ab

59.69 a

60.69 a

2B-56
Çeflit

10

0.00 g

3A-261

63.91 a

LSD %5

2.12

0.00 e

0.00 d

0.00 d

45.28 ab

0.00 d

34.79 b

4.29

2.47

2.70

Petride agar yönteminde belirlenen çiçek tozu
çimlenme de¤erleri genel olarak as›l› damla yöntemine
oranla daha düflük düzeylerde olmufltur. En yüksek
çimlenme de¤erlerinin %1 agar+%5 sakkaroz ve %1
agar+%10 sakkaroz ortamlar›nda 2B-56 (s›ras›yla
%30.11 ve %43.20), %1 agar+%15 sakkaroz
ortam›nda ise King’s Ruby çeflitlerinde belirlenmifltir
(Tablo 5).

In Vitro Koflullarda Çiçek Tozu Çimlendirme
Testleri
Çiçek tozlar›n›n çimlenme düzeylerini belirlemek
amac›yla yap›lan testlerde, denemede yer alan üzüm
çeflitlerine ait çiçek tozlar› "as›l› damla" ve "petride agar"
yöntemleri
uygulanarak
in
vitro
koflullarda
çimlendirilmifltir.
As›l› damla yöntemiyle yap›lan çimlendirme testleri
sonucunda, çiçek tozlar›n›n çimlenme düzeyleri aras›ndaki
farkl›l›¤›n önemli oldu¤u bulunmufltur (Tablo 4). Sonuçlar
genel olarak de¤erlendirildi¤inde, çeflitler baz›nda en
yüksek çimlenme de¤erlerinin 3A-261, King’s Ruby ve
Pembe çekirdeksiz çeflidinde (s›ras›yla %63.91, %55.47
ve %52.40) %5 sakkaroz; Ergin çekirdeksizi ve Sultani
çekirdeksiz’de (%55.57 ve %30.48) %10 sakkaroz;
Perlette’te (%52.30) %15 sakkaroz ve Flame Seedless
çeflidinde s›ras›yla (%60.69 ve %59.69) %20 ve %15
sakkaroz ortamlar›nda elde edildi¤i belirlenmifltir. 2B-56
çeflidinde ise bu ortamlarda hiç çimlenme olmam›flt›r.
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Tablo 5.

De¤iflik Üzüm Çeflitlerine Ait Çiçek Tozlar›n›n Agar +
Sakkaroz Kar›fl›mlar›nda Belirlenen Çimlenme De¤erleri (%)

Çeflit

%1 Agar +
%5 Sakkaroz

%1 Agar +

%1 Agar +

%10 Sakkaroz %15 Sakkaroz

Perlette

19.80 bc

24.98 bc

28.25 bc

Ergin çekirdeksizi

18.98 bc

27.94 b

23.03 cd

Pembe çekirdeksiz

19.54 bc

18.80 d

20.79 d

7.69 d

11.09 e

11.40 e

27.63 ab

30.95 b

39.10 a

Sultani çekirdeksiz
King’s Ruby
Flame Seedless

13.93 cd

21.81 cd

17.86 d

2B-56

30.11 a

43.20 a

34.16 b

3A-261

8.73 d

18.31 d

22.53 cd

LSD %5

4.92

3.19

3.46
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Özbek (25) Çavufl üzümü ile birlikte 7 üzüm çeflidinin
çiçek tozu çimlenme oranlar›n› %10-15-20 ve 25’lik
sakkaroz çözeltilerinde incelemifl ve ele al›nan çeflitlere ait
çiçek tozu çimlenme oranlar›n›n %30’un üzerinde
bulundu¤unu ve en uygun konsantrasyonun %15 ve
%20’lik çözeltiler oldu¤unu belirlemifltir. Çekirdekli ve
çekirdeksiz Emperor üzüm çeflitlerinde ‹fltar (26)
taraf›ndan yap›lan bir araflt›rmada %20 sakkaroz ortam›,
en yüksek çiçek tozu çimlenme oran›n› vermifltir. Bu
konsantrasyonda çekirdekli Emperor çiçek tozlar› %78,
çekirdeksiz Emperor çiçek tozlar› ise %75 oran›nda
çimlenmifllerdir. Nagarajan ve Mathava Rao (27), %15 ve
%25’lik sakkaroz konsantrasyonlar›nda üzüm çiçek
tozlar›nda
optimum
çimlenmenin
oldu¤unu
belirlemifllerdir.
2B-56 çeflidine ait çiçek tozlar›nda as›l› damla
yöntemiyle de¤iflik sakkaroz konsantrasyonlar›
kullan›larak yap›lan çimlendirme denemelerinde hiç
çimlenme gerçekleflemezken, ayn› çeflitte agar + sakkaroz
ortam›nda en yüksek çimlenme de¤erine ulafl›lmas› ilgi
çekici bulunmufltur. Çiçek tozlar› in vitro koflullarda
de¤iflik ortamlarda farkl› çimlenme de¤erleri
gösterebilmektedir. Bu nedenle çiçek tozu çimlendirme
testlerinde en az iki farkl› çimlendirme yöntemi ve bu
yöntemlerde
farkl›
substrat
konsantrasyonlar›
denenmelidir. Bu noktada çimlenme baflar›s›n› etkileyen
en önemli faktörlerden biri de çiçek tozu d›fl duvar›n›n
geçirgenlik özelli¤idir. Nitekim, Stanley ve Linskens (20)
ve Ehlers (28), baz› bitkilere ait çiçek tozlar›n›n çimlenme
için çok nemli bir ortama gereksinim duyarken,

baz›lar›n›n daha düflük nem koflullar›nda rahatl›kla
çimlenebildi¤ini belirtmektedirler.
Bu araflt›rmada gerek her iki çimlendirme testinden,
gerekse genel olarak çimlendirme ve canl›l›k testlerinden
elde edilen sonuçlar karfl›laflt›r›ld›¤›nda, de¤erler aras›nda
tam bir paralellik bulunmad›¤› görülmektedir. Norton
(18), bu testler aras›nda pozitif bir iliflki oldu¤unu
belirlemesine karfl›n, Eti ve Stösser (29) çiçek tozu
canl›l›k ve çimlendirme testleri aras›nda her zaman için
uyumlu sonuçlar bulunamayaca¤›n› belirlemifllerdir. Bu
durumda, incelenen çeflitler için en uygun canl›l›k testi ve
çimlendirme ortam›n›n ancak o çeflit için yap›lacak özel ön
deneme testleri ile ortaya ç›kar›labilece¤i söylenebilir
(24).
Bu araflt›rmada incelenen tüm üzüm çeflitlerine ait
çiçek tozlar›n›n farkl› testlerde farkl› de¤erler ortaya
koymalar›na karfl›n, sonuçta hepsinin de tozlay›c› bir
çeflitte aranan canl›l›k ve çimlenme de¤erlerine sahip
olduklar› belirlenmifltir.
Çiçek Tozu Üretim Miktarlar›n›n Saptanmas›
Denemede yer alan üzüm çeflitlerine ait ortalama
anter say›s›, bir çiçekteki ve bir anterdeki ortalama çiçek
tozu say›s› ve morfolojik homojenlik de¤erleri Tablo 6’ da
verilmifltir.
Bir çiçekteki ortalama anter say›s› yönünden çeflitler
aras›ndaki farkl›l›k istatistiksel aç›dan önemli ç›kmam›flt›r.
‹ncelenen üzüm çeflitlerine ait ortalama anter say›lar›n›n
4.8 ile 5.4 aras›nda oldu¤u belirlenmifltir.

Tablo 6.
Çeflit

A*

B*

C*

D*

Perlette
Ergin çekirdeksizi
Pembe çekirdeksiz
Sultani çekirdeksiz
King’s Ruby
Flame Seedless
2B-56
3A-261
LSD %5

5.4
5.1
5.0
4.9
4.9
5.1
5.4
4.8
Ö.D

7518 a
5710 cd
7427 a
5829 c
6569 b
5569 cd
5439 cd
5191 d
621

1411 ab
1120 c
1486 a
1194 bc
1342 ab
1103 c
1007 c
1082 c
218

72.76 a
68.68 a
59.79 b
68.84 a
59.46 b
53.85 c
69.33 a
66.70 a
2.58

De¤iflik Üzüm Çeflitlerinde Belirlenen
Çiçek Tozu Üretim Miktarlar› ve
Morfolojik Homojenlik De¤erleri

Ö.D. : Önemli De¤il
A*: Bir Çiçekteki Ortalama Anter Say›s› (n)
B*: Bir Çiçekteki Ortalama Çiçek Tozu Say›s› (n)
C*: Bir Anterdeki Ortalama Çiçek Tozu Say›s› (B/A) (n)
D*: Morfolojik Olarak Normal Çiçek Tozu Oran› (%)
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Bir çiçekteki ortalama çiçek tozu say›s› yönünden en
yüksek de¤erler Perlette (7518 adet) ve Pembe
çekirdeksiz (7427 adet), bir anterdeki çiçek tozu say›s›
yönünden ise yine Pembe çekirdeksiz (1486 adet) ve
Perlette (1411 adet) çeflitlerinden elde edilmifltir. Bu
kriterler yönünden King’s Ruby çeflidi, Perlette ve Pembe
çekirdeksiz’i izlerken, öteki çeflitlerde daha düflük
de¤erler bulunmufltur.
Bir çiçekteki çiçek tozu say›s› yönünden en düflük
de¤erin (5191 adet) 3A-261 çeflidinde, bir anterdeki
çiçek tozu say›s› yönünden ise en düflük de¤erin (1007
adet) 2B-56 çeflidinde oldu¤u belirlenmifltir. Oberle ve
Goertzen (30), de¤iflik meyve tür ve çeflitlerinde
yapt›klar› bir çal›flmada asmalarda bir anterdeki çiçek tozu
üretim miktar›n›n çeflitlere göre 1242 ile 3790 aras›nda
de¤iflti¤ini bildirmifllerdir.
Çiçek tozlar›n›n morfolojik homojenlik düzeyleri
yönünden en yüksek de¤erler Perlette, 2B-56, Sultani
çekirdeksiz, Ergin çekirdeksizi ve 3A-261 çeflitlerinde
s›ras›yla (% 72.76, % 69.33, % 68.84, % 68.68 ve %
66.70) olarak belirlenirken, bu yönden en düflük de¤er
(% 53.85) Flame Seedless çeflidinden elde edilmifltir. Eti
(31), morfolojik homojenlik de¤eri % 100’ e yaklaflt›kça,
bir çeflidin tozlay›c› olarak kullan›lma flans›n›n artt›¤›n›
belirtmifltir. Araflt›r›c›, bir çeflidin çiçek tozlar›nda
morfolojik homojenlik düzeyinin % 80-90 dolay›nda
olmas› durumunda, ele al›nan çeflidin bu yönden istenilen
özelliklere yeterince sahip oldu¤unun söylenebilece¤ini
ifade etmifltir.
Melez Kombinasyonlardan Embriyo Kültürü
Yoluyla Bitki Elde Edilmesi
Pembe çekirdeksiz üzüm çeflidi kombinasyonlar›ndan
elde edilen bulgular Tablo 7 de verilmifltir (Tablodaki
k›saltmalar, daha sonraki tablolar için de geçerlidir).
Tablo incelendi¤inde, kullan›lan kombinasyonlar aras›nda
yaln›zca çimlenen embriyo ve tam bitkiye dönüflüm oran›
bak›m›ndan önemli farkl›l›¤›n olmad›¤› görülmektedir. En
k›sa çimlenme süreleri, ovüllerde 52.8 gün ile Pç. x Eç.;
embriyolarda ise 4.0 ve 4.3 gün ile ayn› grupta yer alan
Pç. x P. ve Pç. x FS. kombinasyonlar›nda saptanm›flt›r.
Ç›kar›lan embriyolarda ise %95’in üzerinde çimlenme
gerçekleflmifltir.
Tablo 8’de
verilen bulgulardan, Ergin
çekirdeksizi’nde
ovül
çimlenmesinin
olmad›¤›
görülmektedir. Bunun nedeni; muhtemelen bu çeflidin
tohum kabu¤unun di¤erlerinden daha sert ve çimlenme
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için gerek mekanik, gerekse biyokimyasal bir engel
yaratm›fl olmas›d›r. Ancak, 12 haftal›k kültürden sonra
nispeten sert tohum kabu¤u etkisinden kurtar›larak
ç›kar›lan bütün embriyolarda, besi ortam› üzerinde %100
çimlenme gözlenmifltir. Bu durum, Ergin çekirdeksizi
çeflidindeki tohum olgunlu¤unun, ana ebeveyn olarak
di¤er çeflitlerin kullan›ld›¤› kombinasyonlardan daha ileri
düzeye eriflti¤inin bir göstergesi olarak da
yorumlanm›flt›r. Bu çeflitte, ovüldeki embriyo oran› %9.2
(Eç. x Eç.) - 14.9 (Eç. x P.) ve embriyo çimlenme süresi
2.5-5.8 gün aras›nda de¤iflmifltir. Tam bitkiye dönüflüm
oran› ise (Eç. x P.) %0 – 75.0 (Eç. x Pç.) olarak
saptanm›flt›r.
Tablo 7.

Melezler*
Pç. x Pç.
Pç. x Eç.
Pç. x FS.
Pç. x P.
LSD %5**

Pembe çekirdeksiz Üzüm Çeflidi
Embriyo Kültürüne ‹liflkin Bulgular
A*

B*

64.0 ab 11.7 b
52.8 c 18.7 ab
63.2 b 21.0 a
72.8 a 29.6 a
9.1
7.9

C*

D*

E*

F*

13.9 b
20.6 ab
27.7 a
26.9 a
7.4

5.0 b
8.0 a
4.3 c
4.0 c
0.4

100
100
96.3
95.0
Ö.D.

75.0
74.1
66.9
47.5
Ö.D.

* P.: Perlette FS.: Flame Seedless
Eç.: Ergin çekirdeksizi
A*: Ovül çimlenme süresi (gün)
C*: Ovüldeki embriyo (%)
E*: Çimlenen embriyo (%)

Tablo 8.

Kombinasyonlar›n›n

Pç.: Pembe çekirdeksiz
** Ö.D.: Önemli De¤il
B*: Çimlenen ovül (%)
D*: Embriyo çimlenme süresi (gün)
F*: Tam bitki (%)

Ergin çekirdeksizi Üzüm Çeflidi
Embriyo Kültürüne ‹liflkin Bulgular

Kombinasyonlar›n›n

Melezler*

A*

B*

C*

D*

E*

F*

Eç. x Eç.
Eç. x Pç.
Eç. x FS.
Eç. x P.
LSD %5

-

-

9.2 c
10.9 b
11.1 b
14.9 a
1.6

4.4 b
5.0 a
5.8 a
2.5 b
2.0

100
100
100
100
Ö.D.

50.0 ab
75.0 a
20.0 bc
0.0 c
35.5

Perlette çeflidinin ana olarak kullan›ld›¤› bütün
konbinasyonlarda ovül çimlenmesi saptanm›flt›r (Tablo 9).
Perlette çeflidinin kendilenmesi sonucunda elde edilen
ovüllerde çimlenme, daha uzun sürede gerçekleflmifl;
çimlenen ovül yüzdelerinin ise Ergin çekirdeksizi
kombinasyonunda daha düflük oldu¤u (%11.9)
bulunmufltur. Bu çeflitte ovüldeki embriyo oran› P. x Eç.
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kombinasyonunda ( %27.4) ile en düflük olarak
saptanm›fl ve embriyo çimlenme süresi 4.7-5.0 gün;
çimlenen embriyo oran› ise %88.2-93.5 aras›nda
de¤iflmifltir. Tam bitkiye dönüflüm oran›n›n %54.9 (P. x
P.) ile -%78.9 (P. x Pç.) aras›nda oldu¤u saptanm›flt›r.
Tablo 9.

Perlette Üzüm Çeflidi Kombinasyonlar›n›n
Kültürüne ‹liflkin Bulgular

Embriyo

Melezler*

A*

B*

C*

D*

E*

F*

P. x P.
P. x FS.
P. x Pç.
P. x Eç.
LSD %5

87.2 a
78.0 b
78.3 b
75.1 b
7.0

27.3 a
27.0 a
27.4 a
11.9 b
7.7

39.5 a
33.6 a
32.6 a
27.4 b
7.2

5.0
4.7
5.0
4.9
Ö.D.

91.5
93.5
89.3
88.2
Ö.D.

54.9 b
68.8 ab
78.9 a
59.0 ab
19.0

Tablo 10’da verilen Flame Seedless çeflidi
sonuçlar›ndan, kombinasyonlar aras›nda, çimlenen
embriyo kriteri d›fl›ndaki bütün özellikler bak›m›ndan
önemli farkl›l›klar›n oldu¤u görülmektedir. Bu çeflitte
embriyolar›n Pç. ve P. kombinasyonlar›nda oldukça k›sa
sürede çimlendi¤i (s›ras›yla 6 ve 9 gün), çimlenen embriyo
miktar›n›n da hayli yüksek oldu¤u (%77.1-100)
bulunmufltur. Çimlenen embriyolardan %29.2-72.6’s›
tam bitkiye dönüflmüfltür.
Tablo 10.

Flame Seedless Üzüm Çeflidi Kombinasyonlar›n›n Embriyo
Kültürüne ‹liflkin Bulgular

Melezler*

A*

B*

C*

D*

E*

F*

FS. x FS.
FS. x Pç.
FS. x Eç.
FS. x P.
LSD %5

98.0 a
83.8 b
97.0 a
75.2 b
11.1

12.7 a
10.9 ab
7.4 b
5.9 b
9.0

12.7 c
23.9 ab
16.1 bc
24.6 a
5.7

9.0 a
6.0 b
8.8 a
6.8 b
1.1

100
100
93.8
77.1
Ö.D.

50.0 a
72.6 a
56.3 a
29.2 b
27.6

King’s Ruby çeflidinde de Tablo 11’den izlenece¤i gibi,
kombinasyonlarda 49.0-72.2 gün aras›nda de¤iflen
sürelerde, %0.8-5.8 oran›nda ovül çimlenmesi
belirlenmifltir. Ovüllerden ç›kar›lan embriyolarda ise, 5.97.0 günde %79.6-94.4 oran›nda çimlenme görülmüfltür.
2B-56 ile olan kombinasyonlarda en yüksek oranda
(%59.3) tam bitkiye dönüflüm görülmektedir.
Tablo 11. King’s Ruby Üzüm Çeflidi
Kültürüne ‹liflkin Bulgular
Melezler*

A*

KR. x KR.
69.4 a
KR. x FS.
72.2 a
KR. x 2B-56 49.0 b
LSD %5
12.7

Kombinasyonlar›n›n Embriyo

B*

C*

D*

E*

F*

4.9
5.8
0.8
Ö.D.

16.5
18.3
18.4
Ö.D.

6.6 ab
7.0 a
5.9 b
1.3

79.6
85.0
94.4
Ö.D.

24.1 b
40.0 ab
59.3 a
26.1

Elde edilen bulgular›n de¤erlendirilmesinden, bütün
kombinasyonlarda embriyo çimlenmesinin, 2.5 gün (Ergin
çekirdeksizi x Perlette) ile 9.0 gün (Flame Seedless x
Flame Seedless) aras› gibi k›sa bir sürede ve %77.1
(Flame Seedless x Perlette) den daha yüksek bir oranda
gerçekleflti¤i sonucu ortaya ç›km›flt›r. Bu sonuç,
Tangolar ve ark.(17)’n›n ayn› çeflitleri ve E20A besi
ortam›n› kullanarak yapt›klar› çal›flmada tam
çiçeklenmeden sonraki 5. - 6. haftada al›nan örneklerden
elde ettikleri sonuçlarla uygunluk göstermektedir. Bu da
çekirdeksiz x çekirdeksiz melezlemeleri yoluyla
çekirdeksiz üzüm ›slah›nda embriyo kültürü tekni¤inin
baflar›l› bir flekilde kullan›labilece¤ini (2, 9), benzer
konuda çal›flan ve makalenin girifl bölümünde verilen çok
say›da araflt›r›c›n›n da görüfllerine paralel bir flekilde
ortaya koymufltur.
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