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Bazı Turunçgil Anaçlarının in vitro Koşullarda Mikroçoğaltım 
Olanaklarının Araştırılması
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Amaç: Bu çalışmanın amacı; turunçgillerde anaç olarak kullanılan Tuzcu 3131 turuncu, Carrizo 
sitranjı ve Kleopatra mandarininin in vitro koşullarda mikroçoğaltım olanaklarının belirlenmesidir. 

Gereçler ve Yöntemler: Bitkisel materyaller Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Turunçgil Gen 
Kaynakları Koleksiyonu içerisinden temin edilmiştir. Çalışmada kullanılan bitkisel materyellere 
ait tohumların in vitro koşullarda çimlendirilmesi sağlanmıştır. Yüzey sterilizasyonunda tohumlar 
%70’lik etil alkol’de 2 dk. bekletildikten sonra 3 defa steril saf su ile yıkanmış, ardından 15 dakika 
% 20’lik sodyum hipoklorid çözeltisinde (2-3 damla Tween-20) bekletilmiş ve 3 defa steril saf su 
ile yıkanmıştır. Sterilizasyon sonrası tohumlar MS (Murashige ve Skoog, 1962) basal ortamı içeren 
tüplere aktarılmıştır. Tohumlar 6 hafta süresince büyütme odası koşullarında kültüre alınmıştır 
(16 saat aydınlık 8 saat karanlık, ±25°C). Tohumların çimlenmesi ile oluşan bitkicikler alınarak 
mikroçoğaltım denemesi kurulmuştur. Bu amaçla BAP (benzil amino purin) içermeyen kontrol 
ortamı, BAP 0.5 mg/L ve BAP 1 mg/L konsantrasyonlarını içeren MS besin ortamı hazırlanmış ve 
bitkicikler besin ortamına transfer edilmiştir. Bitkicikler ayda bir alt kültüre alınmışlardır. Üçüncü 
altkültür sonrasında, çoğalmış bitkicikler 1 mg/L IBA (indol butirik asit) içeren besin ortamına 
aktarılmış ve 1 ay sonra oluşan köklü bitkilerin boyları ve kök uzunlukları ölçülmüştür. 

Bulgular: Deneme 4 tekerrür olacak şekilde tesadüf parselleri deneme desenine göre kurulmuştur. 
Deneme sonucunda elde edilen kardeşlenme oranları, bitki boyu, bitki kök uzunluklarına ait verilerle 
varyans analizi gerçekleştirilmiş ve ortalamalar arasındaki farklar LSD testi ile karşılaştırılmıştır. 
İstatistik analizler SPSS paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda 
gerçekleştirilen istatistik analizlerine dayalı olarak, Carrizo sitranjında diğer iki genotipe göre daha 
yüksek oranda bir çoğaltım gerçekleştiği belirlenmiştir. BAP konsantrasyonları karşılaştırıldığında 
ise BAP içermeyen ortamda dikkate değer bir çoğaltımın olmadığı, BAP 0.5 mg/L, BAP 1 mg/L 
konsantrasyonları içeren ortamlarda ise çoğaltımın daha yüksek oranda olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Çalışmada Tuzcu 3131 turuncu, Kleopatra mandarini ve Carrizo sitranjının mikroçoğaltım 
olanakları araştırılmıştır. Sonuç olarak, bitki büyüme düzenleyicilerden olan BAP’ın çalışmada 
kullanılan turunçgil anaçlarının çoğaltılmasında etkin sonuçlar verdiği belirlenmiştir.
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