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Bursa Siyahı (Ficus carica L. cv. Bursa Siyahı) 
İncir Çeşidinin in vitro Koşullarda NaCl Stresine 
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Ficus carica L. türüne ait Bursa Siyahı 
incir çeşidi tohumları in vitro koşullar altında 
çimlendirilmiş ve elde edilen fidecikler farklı 
konsantrasyonlarda (40, 80, 120, 240, 320, 480 
mM) NaCl  içeren ve  içermeyen (kontrol) 
Murashige and Skoog (MS) besi ortamlarında tuz 
stresine maruz bırakılmıştır. Denemenin 
başlamasından iki hafta sonra  40, 80, 120, 240, 320 
ve 480 mM NaCl içeren in vitro ortamlarda 
bitkiciklerin canlılıklarını korudukları gözlenmiştir 
(sırası ile % canlılık, % 100, %100, % 93.75, % 
87.5, % 50 ve % 37.5). Yaklaşık 6 hafta sonra 
bitkicikler; bitki yaş ağırlığı (YA), sürgün boyu 
(SB), yaprak sayısı (YS),  kök sayısı (KS) ve kök 
boyu (KB) gibi parametreler açısından 
değerlendirilmiştir. Değerlendirilen tüm 
parametreler açısından 40 mM NaCl içeren MS 
ortamında tutulan bitkicikler maksimum gelişme 
gösterirken, konsantrasyon artışına bağlı olarak 
bitkilerde tuz stresinin etkileri görülmüştür. 
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Ekim Zamanının Ketencik (Camelina sativa (L.) 
Crantz)’ın Biyolojik ve Tarımsal Karakterlerine 
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Türkiye petrolden sonra en fazla dövizi 

yağ ve yağlı tohumların ithalatına ödemektedir. Yağ 
bitkileri üretimimizin artırılması ile üretimdeki 
açığı kapatmada ilk akla gelecek konu ekim 
alanlarının genişletilmesi, mevcut üretim 
alanlarındaki verimin artırılması ve alternatif yağ 
bitkilerinin üretime sokulmasıdır.  

Ketencik Camelina sativa L. (Crantz), 
kışlık ve yazlık olarak yetiştirilebilen bir kültür 
bitkisidir. Ketencik tohumunda % 37-41 oranında 
yağ bulunmakta olup bu yağ yaklaşık % 88’i 

doymamış, % 12’sı doymuş yağ asitlerinden 
oluşmaktadır. Toplam yağ asitlerinin yaklaşık % 
50’sini çoklu doymamış yağ asitlerinden linoleik 
(% 23)(18:2n-6) ve α-linolenik (%31)(C18:3n-3) 
asit, % 32’sini tekli doymamış yağ asitlerinden 
oleik (% 17) (18:1) ve eikosenik (% 15) (C20:1) 
asit oluşturmaktadır. 

Ketencik, bronz çağından beri Avrupa da 
yetiştiriciliği yapılmakta olup, düşük girdili 
alternatif ve endüstriyel amaçlı kullanıma uygun 
bitkiler üzerinde çalışmaların yoğunlaşması ile ilgi 
çeken bitkiler arasında son yıllarda önemi oldukça 
artmıştır. Ketencik, hem kışlık hem de yazlık olarak 
yetiştirilmesinin mümkün olması nedeniyle 
alternatif yağ bitkileri arasında ülkemiz açısından 
da önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak ketencik 
bitkisinin ticari anlamda Türkiye’de yetiştirildiğine 
dair her hangi bir yayına bugüne kadar 
rastlanmamıştır. Bu nedenle bu bitkinin Türk 
çiftçisinin üretimine sunulabilmesi için bitki 
üzerinde başta ekim zamanı olmak üzere yetiştirme 
tekniği paketine yönelik çalışmaların ivedilikle 
başlatılması gerekir.  

Bu araştırma, ülkemiz için alternatif kışlık 
ve yazlık bir yağ bitkisi olma olasılığı çok yüksek 
olan ketencik bitkisinin ekim zamanının biyolojik 
ve tarımsal özelliklerine etkisini belirlemek 
amacıyla, OMU, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 
Bölümünde, 2006-2007 periyodunda yürütülmüştür. 
Bu araştırmada; 7 farklı ekim zamanının ketencik 
bitkisinin çıkış süresine, çiçeklenme başlangıç 
tarihine, tam çiçeklenme tarihine, son çiçeklenme 
tarihine, çiçeklenme periyoduna, olgunlaşma 
tarihine, bitki başına kapsül sayısına, bitki başına 
tane sayısına, bitki başına kapsül ağırlına, bitki 
başına tane verimine, tane indeksine ve 1000 tane 
ağırlığına etkileri incelenmiştir.  

Araştırma sonucu yapılan Temel Bileşen 
Analizi (Principal Component Analizi)’ne göre; 
biyolojik karakterler ile tarımsal karakterler 
arasında negatif bir korelasyonun olduğu tespit 
edilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucu hesaplanan 
toplam varyasyonun % 44.18’ini I. Temel Bileşenin 
(PC1) ve % 29.85‘ini de II. Temel Bileşenin (PC2) 
oluşturduğu saptanmıştır.  

Bu makalede ele alınan karakterlere dayalı 
olarak Samsun ekolojik koşullarında en uygun 
ketencik ekim zamanını tespit etmek için gerekli 
parametrelerin kullanılması ve analiz edilerek 
yorumlaması yapılacaktır.   
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