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Amaç: Tıbbi özelliğinin yanı sıra birçok kullanım alanına sahip olan Papaver somniferum (haşhaş) 
bitkisinin Afyon, Anayurt ve Kemerkaya çeşitlerinin farklı borik asit konsantrasyonlarındaki 
çimlenme kabiliyetleri ve fide gelişimleri karşılaştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmanın materyalini oluşturan haşhaş bitkisinin Afyon, Anayurt ve 
Kemerkaya çeşitlerine ait tohumları, BİBAM’dan temin edilmiştir. Tohumların çimlenme deneyleri 
kontrol (saf su), 10, 30, 50, 100, 200, 300, 500 mM olmak üzere 8 farklı borik asit çözeltisi 
kullanılmıştır. Tohumlar ekilmeden önce %10’luk çamaşır suyu ile sterilizasyona tabi tutulmuştur. 
Her petriye 50’şer tohum ekilmiş ve ekimler 3 tekrarlı olarak gerçekleştirilmiştir. Ekimi yapılan 
tohumlar 18 saat 25°C gündüz, 6 saat 20°C gece fotoperiyoduna ayarlı iklimlendirme kabininde 
15 gün süreyle bekletilmiştir. Çimlenme başladıktan sonra her gün çimlenen tohum sayıları 
kaydedilmiş ve buna göre her bir çeşide ait tohunmların çimlenme hızları hesaplanmıştır. 

Bulgular: Araştırmada kullanılan üç farklı Papaver somniferum çeşidi karşılaştırıldığında en 
yüksek çimlenme yüzdesi 10 mM’lık borik asit çözeltisinde Afyon çeşidinde tespit edilmiştir, sonra 
sırasıyla Kemerkaya ve Anayurt çeşidi gelmektedir. Çimlenme hızı, tüm konsantrasyonlardaki borik 
asit çözeltilerinde, en yüksek olan çeşit Anayurt olup bunu afyon ve Kemerkaya takip etmektedir.

Sonuç: Papaver somniferum çeşitlerinin tohumlarına ait çimlenme hızı ve çimlenme kabiliyeti 
arasında aynı borik asit konsantrasyonlarında farklılıklar tespit edilmiştir. En yüksek çimlenme 
yüzdesine sahip çeşit Afyon çeşidi iken, en düşük çimlenme yüzdesi Anayurt çeşidinde 
görülmüştür. Çimlenme hızı bakımından en yüksek çimlenme hızı Anayurt çeşidinde iken en düşün 
çimlenme hızı Kemerkaya çeşidinde tespit edilmiştir. 10 mM’lık borik asit çözeltisinde çimlenen 
tohumların çimlenme yüzdesi, kontrol grubunda bulunan tohumlardan fazladır. Çimlenme yüzdesi 
ve çimlenme hızı ne kadar yüksek olursa tohumların çimlenme gücünün o kadar yüksek olduğu 
bilinmektedir. Buna göre çalışma, invivo şartlarda, çimlenme kabiliyeti en yüksek olan haşhaş 
çeşidine en uygun borik asit çözeltisi uygulanmasıyla tohumlardan yüksek verim elde edilmesi için 
yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır. 
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