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Erzurum ve Çevresinde Yetişen Endemik 
Salvia huberi (Lamiaceae) Türünün Tohumlarının Çimlenme 

Kapasitesi ve Hormonal Etkileşimi

Yusuf Kaya, Nurten Kaderoğlu
Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzurum, aysunur_@hotmail.com

Amaç: Salvia huberi Hedge türü dar yayılışlı endemik tür olmasından dolayı tohumlarının 
çimlenme kapasitesi ve hormonal etkileşimi incelenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Erzurum ve Tortum çevresinden eylül ayında toplanan S. huberi ve 
endemik S. longipedicellata Hedge’da tohumlarına canlılık testi uygulanmıştır. 

%0.4’lük giberellik asit (GA3) çözeltisi ve %0.3’lük kinetin çözeltisi hazırlanmıştır. Farklı 
konsantrasyonlarda GA3, kinetin ve her iki çözeltinin karışımı petrilere ilave edilmiştir. Daha sonra 
sterilize edilmiş tohumlar düzenli olarak petrilere ekilmiş ve 20Cº’de çimlenme kabininde, 21 gün 
boyunca çimlenmesi gözlemlenmiştir. 21. günde kök (radikula) ve gövde (plumula) uzunlukları 
ölçülmüştür. Aynı işlemler karşılaştırma materyali olan endemik S. longipedicellata tohumlarına 
da uygulanmıştır. Ölçülen radikula ve plumula uzunlukları Duncan çoklu karşılaştırma testine göre 
istatistiksel değerlendirilmiştir.

Bulgular: Salvia huberi tohumlarına uygulanan canlılık testi sonucunda, embriyoların 65 tanesinin 
boyandığı, bu nedenle %65 oranında, S. longipedicellata’da ise canlılık %93 olarak tespit edilmiştir.

Yapılan deneylerde normal şartlar altında tohumlar çimlenmemiştir. Salvia huberi’nin çimlenme 
gücünün en fazla kinetin ve GA3 hormonlarının birlikte uygulandığı konsantrasyonda olduğu 
tespit edilmiştir. Giberellik asit radikula ve plumula gelişimini artırmıştır. Belirlenen çimlenme 
gücü yüzdesi ve ölçülen radikula ile plumula uzunlukları bakımından bulunan değerler, istatistiksel 
olarak önemlidir.

Salvia longipedicellata GA3 ve kinetin hormonlarının birlikte uygulamaları radikula gelişimini 
azaltmıştır. GA3 ise plumula gelişimini teşvik etmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Salvia huberi endemik türü dar yayılışlıdır. Bunun nedenlerinden biride 
çimlenme kapasitesinin düşük olmasıdır. Bu durum bitkinin tükeneceği anlamına gelir. Çimlenme 
kapasiteleri bazı bitkisel hormonlarla artırılabilir. GA3 hormonu bitkilerde uyku halini (dormansi) 
kaldırıp çimlenmeyi hızlandırır. Sitokininlerin sentetik olanlarına kinetin adı verilir. Sitokinin 
hormonu özellikle hücre bölünmesini hızlandırırlar ve çimlenmeyi uyarırlar. Salvia huberi türünün 
normal şartlar altında çimlenmemesi çimlenme kapasitesinin düşük olduğunu göstermektedir. 
Bitkisel hormonların kullanılmasıyla özellikle GA3 tohumların dormansisini tam kırmasada 
radikula ve plumula uzunluklarını önemli ölçüde teşvik etmiştir. 
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