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2 weeks, the rooted plants were acclimatized and planted in a potting mixture of sterilized garden 
soil and forest humus (1: 1) in plastic cups, hardened in a mist chamber (50% relative humidity) for 
2 weeks before transfer to a green house.

Results and Discussion: The highest level of proliferation was obtained when shoot apices 
were cultured on Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with 1.0 mg L–1 BAP, 0,1 
mg L–1 NAA, 3% sucrose, and 0.7% agar. The highest rooting percentage was obtained when 
adventitious buds were cultured on MS medium supplemented with 1 mg L–1 IBA, 3% sucrose, and 
0.7% agar. These in vitro-raised plants grew normally in greenhouse and natural habitat without 
showing any morphological variation.
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Amaç: Bu çalışmada nesli tehlike altında olan Geraniaceae familyasına ait Erodium somanum 
(H. Peşmen)’un in vitro koşullarda mikroçoğaltımı çalışılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Yüzey sterilizasyonu yapılan tohumların Murashige ve Skoog (1962) ortamında 
çimlendirmesi ile elde edilen bitkiciklere ait sürgün ucu ve petiol eksplantları mikroçoğaltım 
çalışmalarında kullanılmıştır. Sürgün rejenerasyonu için farklı sitokinin; 6-Benzil amino pürin 
(BAP), Kinetin (KIN) ve oksin; İndol-3-butirik asit (IBA), İndol-3-asetik asit (IAA) ve Naftalen 
asetik asit (NAA) konsantrasyonlarda bitki büyüme düzenleyicileri içeren MS ortamları 
kullanılmıştır. Elde edilen sürgünler farklı konsantrasyonlarda oksin (IBA ve NAA) içeren MS 
ortamlarda köklendirmeye alınmışlardır.

Bulgular: Uygulanan sterilizasyon işlemi ardından çimlendirmeye alınan tohumlarda çimlenme 
oranı % 70 olarak belirlenmiştir. En iyi sürgün gelişimi sürgün ucu eksplantında 2mg/l IBA ve 
1mg/l IAA içeren MS ortamında belirlenmiştir. Elde edilen sürgünlerdeki en iyi kök gelişimi 0,5 
mg/l IBA içeren MS ortamda olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Endemik, Erodium somanum (H. Peşmen), in vitro çoğaltım, Murashige ve 
Skoog ortamı, BAP, IBA, NAA, KIN.


