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Amaç: Bu çalışmada, yumrularından salep hammaddesi elde edilen ve nesli tükenme tehlikesiyle 
karşı karşıya olan Orchis anatolica türünün in vitro çimlendirilmesi ve bitkiciklerinin oluşturulması 
amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Başlangıç eksplantı olarak O. anatolica türüne ait olgun tohumlar 
kullanıldı. Tohumların sterilizasyon öncesi ve sonrası canlılık testleri yapıldı. Tohumlar besi 
ortamına ekilmeden önce H

2
O

2
 ile 30 dk. muamele edilerek yüzey sterilizasyonları yapıldı. 

Yüzey sterilizasyonları yapılan tohumlar farklı içeriğe sahip temel besi ortamlarına ekildi. Temel 
besi ortamı olarak Lindemann, Knudson C, Orchimax aktif kömürlü ve kömürüsüz, Phytamax 
orchid multiplication kullanılarak, besi ortamlarının O. anatolica tohumlarının çimlenme üzerine 
etkileri araştırıldı. Tohumların canlılık oranlarına göre çimlenme yüzdeleri hesaplandı. Çimlenen 
tohumlardan elde edilen protokormlar kullanılarak, çeşitli sitokininlerle desteklenen Orchimax aktif 
kömürlü ortamda bitkicikler oluşturuldu. Tüm besi ortamlarına %2 sukroz ve %0,8 agar eklendi ve 
pH 5.7-5.8 aralığına ayarlandı. Besi ortamlarının sterilizasyonu otoklavda (121 °C, 1.1 atm. 15 dk) 
yapıldı. Tüm kültür kapları, 25± °C sıcaklıkta, 16/8 aydınlık/karanlık fotoperyoduna ayarlanmış 
beyaz floresans lamba ile aydınlatılan iklim dolaplarında saklandı.

Bulgular: Sterilizasyon öncesi yapılan canlılık testlerinden, tohumların %75,1’inin canlı olduğu 
tespit edildi. Sterilizasyon sonrası yapılan canlılık testlerinde ise tohumların %72,3 oranında 
canlı olduğu tespit edildi. Çimlenme oranlarına bakıldığında Orchimax besi ortamından elde 
edilen oran (% 73) diğer besi ortamlarına göre daha yüksek bulundu. Aynı zamanda çimlenme 
sürerli karşılaştırıldığında Orchimax besi ortamında tohumlar 15 gün gibi kısa bir süre sonunda 
kök rizoidlerini oluşturup çimlenmeye başladıkları tespit edildi. Denenen diğer besi ortamlarında 
ise hem çimlenme oranlarının düşük olduğu hem de çimlenmenin 2 ila 3 ay gibi uzun bir sürede 
gerçekleştiği belirlendi. Bitkicik oluşturma çalışmalarında denenen sitokininlerden kök ve sürgün 
oluşumunda en etkili bitki büyüme düzenleyicisinin 1 mg/L zeatin olduğu tespit edildi. 

Sonuç: Bu araştırma, O. anatolica türünün in vitro ortamda üretimiyle ilgili yapılan detaylı çalışma 
niteliğindedir. Bu çalışma özellikle ekonomik değere sahip ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı 
karşıya olan diğer salep türlerinin doku kültürlerinde üretiminin gerçekleştirilmesi açısından model 
teşkil etmektedir. Bu bakımdan elde edilen veriler gelecekte bu türler hakkında yapılacak olan 
çalışmalarda başvurulabilecek bir kaynak olacaktır.
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Teşekkür: Çalışma kapsamında kullanılan türe ait tohumların tedarik edilmesinde yardımlarını 
esirgemeyen Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü çalışanlarına teşekkür ederiz .


