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Lycopersicon esculentum (Domates, Solanaceae) cv. Safari F1
Çeşidinden Kallus Eldesi ve Elde Edilen Kallusların Gelişimine 

in vitro Şartlarda Fazla Borun Etkisi

Havva Duran, Esin Oluk, Cansu Göksel
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, cansugok137@hotmail.com

Amaç: Bu çalışmada, bor elementine orta derecede gereksinimi olduğu bilinen domates bitkisinin 
Lycopersicon esculentum Mill. (domates) cv. Safari F1 çeşidinden bor fazlalığı bulunan in 
vitro koşullarda kallus eldesi hedeflenmiştir. Böylece elde edilecek kallus hatlarından ileriki bir 
çalışmada fazla bor varlığına uyum sağlamış domates bitkilerinin rejenerasyonu planlanmaktadır.

Gereçler ve Yöntemler: Neobi tohumculuktan elde edilen bitkinin tohumları klorak ve alkolle 
yüzey sterilizasyonundan geçirildikten sonra 20 ml sulu agar bulunan 100 ml lik erlenlere 5’er 
adet olacak şekilde ekilmişlerdir. 7 günlük aseptik fidelerden alınan yaprak, hipokotil ve kotiledon 
parçaları 0,5 mg/l NAA+2 mg/L BAP ve 2 mg/l NAA+3 mg/L BAP içeren Murashige-Skoog (MS) 
besi ortamında inkübe edilmişler ve 15 günde bir altkültüre alınmışlardır. 3 ayın sonunda kalluslar 
0.2 mM H
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 içeren MS ortamına aktarılmıştır. Tüm denemeler 16/8 fotoperyod, 25°C sıcaklıkta 

yürütülmüştür.

Bulgular: Bitkinin tohumları sulu agarda bir haftanın sonunda %100 oranında çimlenmiştir. Bu 
fidelerden alınan kotiledon, hipokotil ve yaprak eksplantlarının kallus oluşturma oranı, 15 günlük 6 
altkültür (≈ 3 ay) sonunda, 0.5 mg/l NAA+3 mg/L BAP içeren MS ortamında sırasıyla % 30, 42 ve 
64; 2 mg/l NAA+3 mg/L BAP içeren MS ortamında ise yine sırasıyla % 40, 68 ve 76 olarak ortaya 
çıkmıştır. 2 mg/l NAA+3 mg/L BAP varlığında gelişen yaprak kökenli kallusların diğerlerine göre 
daha sağlıklı bir yapıda olduğu gözlenmiş ve bor uygulaması bu kalluslara gerçekleştirilmiştir. 
15 günlük 0.2 mM H

3
BO

3
 uygulaması sonunda yapılan ölçümlerde, taze ağırlık artış oranı, bor 

uygulanan kalluslarda %40’ta kalırken, kontrol gurubu kalluslarda %70 olarak kaydedilmiştir.

Sonuç: Lycopersicon esculentum cv. Safari F1 çeşidinden ilk kez kallus elde edilen çalışmamızda, 
eksplant olarak yaprağın ve ortam olarak da 2 mg/l NAA+3 mg/L BAP içeren MS’in etkili 
olduğu kaydedilmiştir. 3 aylık kalluslara bor uygulamasının ise biyomas taze ağırlığında bir azalış 
meydana getirmesinin yanı sıra morfolojik olarak da nekrotikleşme gibi olumsuz etkilerinin olduğu 
belirlenmiştir. Borlu ortamda elde edilen kalluslar, bor fazlalığına karşı oluşturulan metabolik 
cevapların araştırılması amacıyla sıvı azotta dondurularak saklanmıştır. Kontrol gurubu kalluslar 
ise yeni derişimdeki bor uygulamaları için altkültüre alınarak korunmaya devam edilmektedir.
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