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Erkek ve Dişi Sakız Ağaçlarının (Pistacia lentiscus) Çeliklerinden 
Zorlama Teknikleri Yoluyla in Vitro Kültürlerin Başlatılması
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Amaç: Bu çalışmanın amacı; geleneksel yöntemlerle çoğaltılması zor olan olgun sakız ağacının, 
in vitro mikroçoğaltılmasında kullanılacak sürgün uçlarının elde edilmesi için uygun bir zorlama 
tekniği geliştirmektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çeşme yöresinde iyi kalitede sakız verdiği tespit edilen erkek ve dişi sakız 
ağaçlarının 1-2 yaşlı dallarından alınan 20-25 cm uzunluğundaki çelikler kullanılmıştır. Çeliklere 
uygulanan zorlama teknikleri sonucu; apikal, lateral ve latent gözlerden meydana gelen birkaç cm 
uzunluğundaki sürgünler kültür başlatma çalışmalarında kullanılmıştır. Çalışılan zorlama teknikleri 
genel olarak iki grupta ele alınmış olup: (1) Katı ortam; a.Torfa dikim, b.Torfta yüzey daldırması, 
c. Perlitte yüzey daldırması ve (2) Sıvı ortam; a. Steril saf su, b. 30 gl-1 sukroz içeren steril saf 
su, c. 100 ml l-1 MS makroelementlerini içeren steril saf su. (Sıvı ortam uygulamalarında 1 l’lik 
beher kullanılmış olup, ortamlar günlük olarak yenilenmiştir. Sıvı ortam uygulamaları bitki büyüme 
odasında, katı ortam uygulamaları ise alıştırma (aklimatizasyon) odası şartlarında yapılmıştır).

Bulgular: Hem erkek hem dişi varyeteler için katı ortam içerisinde en iyi sonucu perlitte yapılan 
yüzey daldırması vermiştir. Ortamda bulundurulan çeliklerin hiçbirinin canlılığını kaybetmediği 
görülmüştür. Dişi varyetelerde yaklaşık %70, erkek varyetelerde ise yaklaşık %55 oranında çelikten 
in vitro kültür başlatılmasında kullanılabilecek sürgünler elde edilmiştir. Diğer katı ortamlarda 
da farklı oranlarda canlı çelik miktarları elde edilmiş olmasına rağmen, bu çeliklerden düşük 
oranlarda sürgün oluşturan çelik tespit edilmiştir. Bununla birlikte, katı ortamların tamamından 
elde edilen sürgünlerin sterilizasyonu uygun ve yeterli miktarda sterilant ile yapılmış olmasına 
rağmen, kültürlerde görülen endojen kaynaklı bakteriyel enfeksiyon nedeniyle aksenik olarak 
alkültür çalışmalarında kullanılabilecek temiz materyal elde edilememiştir. Bu amaçla yapılan 
sıvı ortam çalışmalarında ise, en iyi sonucu steril saf su uygulaması vermiştir. Yaklaşık %40-50 
oranında sürgün oluşturan çelik elde edilen uygulama sonucunda; gelişen sürgünler uygun yüzey 
sterilizasyonuyla aksenik olarak in vitro kültür başlatılabilecek materyal elde edilmiştir. 

Sonuç: Sakız ağacının olgun erkek ve dişi genotiplerinden in vitro aksenik rejenerantların eldesi 
ilk defa bu çalışmayla gerçekleştirilmiştir. Bu sonuçlar, iyi kalitede ve yüksek miktarda sakız veren 
genotiplerin hızlı çoğaltılması için kullanılacak in vitro çoğaltma tekniklerinin geliştirilmesine 
zemin oluşturması anlamında büyük öneme sahiptir.
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