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Özet: Bu çalışma St Julien A ve GF 31 erik anaçlarına ait odun çeliklerinde adventif kök formasyonu
boyunca meydana gelen değişimleri incelemek amacıyla yürütülmüştür. Her iki anacın çeliklerinde
önceden oluşmuş kök taslaklarının olmadığı belirlenmiştir. Köklenme sürecinin safhaları;
a) Vasküler bölgede meristematik aktivite
b) Hücresel proliferasyon ile kök başlangıçlarının belirimi
c) Kök taslaklarının oluşumu ve
d) Adventif kök uzaması şeklinde gözlemlenmiştir. Adventif kök taslaklarının vasküler kambiyum
ve hemen komşu sekonder floem parankimasından orjinlendiği belirlenmiştir. Korteks
dokusunda kümeler halindeki lif hücrelerinin varlığının kök taslağının oluşumu ve gelişimine
doğrudan etki yapmadığı gözlenmiştir.
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Anatomical Changes during Adventitious Root Formation in Some Plum Rootstocks
Abstract: The aim of this study was to investigate anatomical changes during adventitious root formation
in St Julien A and GF 31 plum rootstocks. In these rootstocks no performed root initials or primordia
were found. Stages of rooting process;
a) Meristematic activity in vascular zone
b) Cellular proliferation and appearance of root initials
c) Formation of root primordium and
d) Adventitious root elongation. Adventitious root primordium arose from near the vascular
cambium and secondary phloem parenchymatous tissues also contributed. Presence of
perivascular fibers and sclereids did no a mechanical barrier in inhibition of root formation and
retard rooting.
Keywords: Plum, adventitious rooting, propagation, anatomy
1. GİRİŞ
Vejetatif veya klonal çoğaltma pek çok meyve türünde ticari olarak kullanılan oldukça önemli bir
çoğaltma metodudur. Odunlu bitkiler genel olarak gövde çelikleri ile üretilirler. Bu nedenle başarılı bir
klonal çoğaltma için adventif kök oluşumu anahtar rol oynamaktadır (Davies vd., 1982). Adventif kök
oluşumunun başlaması, oksin ve sitokininler gibi bitki büyüme maddeleri, poliaminler gibi nitrojen
bileşikler, karbonhidratlar ve genetik yapı tarafından düzenlenmektedir (Hartmann vd., 1997).
Çok yıllık odunsu bitkilerin çeliklerinde adventif kökler genellikle sekonder floemde yer alan canlı
parankima hücrelerinden bazen de vasküler ışınlar, kambiyum, floem, kallus ve lentisellerden meydana
gelebilmektedirler. Yapılan çalışmalar, adventif kök oluşum orijinlerinin, tür ve çeşide göre farklılık
gösterdiğini ortaya koymaktadır (Bhella ve Roberts, 1975; Davies ve Hartmann, 1988; Hartmann vd.,
1994; Koyuncu, 1997; Koyuncu ve Balta, 2004; Lovell ve White, 1986).

Günümüze kadar çeliklerde kök oluşum mekanizmaları ile ilgili birçok çalışma yapılmış ve bu
çalışmalarda çeliklerin anatomik yapıları üzerinde de durulmuştur. Yapılan çalışmalardan da anlaşılacağı
gibi çeliklerde köklenme süresince anatomik yapıda birtakım değişikliklerin meydana geldiği
görülmektedir. Bugüne kadar gerek otsu gerekse odunsu bitkiler üzerinde yapılan çalışmalarda kök
oluşumunda rol oynayan dokular ile ilgili bulgular elde edilmiştir (Koyuncu, 1997; Lovell ve White,
1986; Bhella ve Roberts, 1975; Davies ve Hartmann, 1988).
Bu çalışma ile meyvecilikte gelişmiş ülkelerde eriğe anaç olarak yaygın bir şekilde kullanılan ve
köklenme yetenekleri bakımından farklık gösteren (Soylu, 1993) St. Julien A (zor köklenen) ve
Myrobolan GF 31 (kolay köklenen) erik klon anaçlarında adventif kök formasyonu boyunca anatomik
yapıda meydana gelen değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır.

2. MATERYAL VE METOT
2.1. Materyal
2.1.1. Deneme yeri: Bu çalışma S.D.Ü Ziraat Fakültesi’ne ait köklendirme serasında ve Ziraat Fakültesi
laboratuarında yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan St. Julien A ve Myrobolan GF 31 klonal erik
anaçlarına ait çelikler, S.D.Ü Ziraat Fakültesi Kuleönü Araştırma ve Uygulama Bahçesi’nde bulunan
anaçlık parselinden temin edilmiştir.
2.2. Metot
2.2.1. Çelik alma zamanları ve dikimleri: Denemede incelenen anaçlara ait çelikler Mart ayında alınmış
ve sürgünlerin üzerinde 3–4 göz bulunduran 20–25 cm uzunluğundaki uç çelikleri kullanılmıştır.
Çeliklerde köklenmeyi uyarmak amacıyla 2000 ppm dozunda IBA (Indolyl-3-butyric acid) hormon
çözeltisi kullanılmıştır. Köklendirme; alt ısıtmalı köklendirme ünitelerinde, perlit ortamında yapılmıştır.
2.2.2. Çeliklerden kök bölgesi örneklerinin alınması ve muhafazası: Anatomik ve histolojik olarak
incelemeler yapmak amacıyla çelik dikim tarihinden itibaren belirli aralıklarla köklendirme ortamından 3
adet çelik alınmış ve çelik tabanlarının 3–5 cm’lik kısımları kesilerek bir süre FAA içerisinde muhafaza
edilmiştir.
2.2.3. Anatomik incelemeler: Tespit (FAA) çözeltisinden çıkarılan örnekler infiltrasyon ve
dehidratasyon işlemlerinden sonra parafine gömülmüştür. Bu örneklerden, kızaklı mikrotom (Leica SM
2000 R) yardımıyla 8–12 mikron kalınlıklarında ve köklenme bölgesini temsil edecek şekilde enine
kesitler alınmıştır. Kök bölgesinden alınan kesitler, safranin boyama yöntemi kullanılarak boyanmış ve
hazırlanan daimi preparatlar Olympus marka ışık mikroskobunda incelenerek fotoğraflanmıştır. Enine
kesitlere ait şematik resimler Macromedia Flash MX programı yardımıyla çizilmiştir.
3. BULGULAR ve TARTIŞMA
Üzerinde çalıştığımız her iki anaca ait çeliklerde yapılan makroskobik gözlemlerde dikimden 10 gün
sonra çelik tabanında kallus tabakasının oluşmaya başladığı gözlenmiştir. Ancak ileriki dönemlerde bu
tabaka zayıf bir gelişim göstermiştir. Çelik tabanında düzensiz parankimatik hücrelerin oluşturduğu kallus
tabakasının büyük oranda kambiyumdan orjinlendiği görülmektedir. Mackenzie vd. (1988), M 26

anacının yaralanmış çeliklerinde kambiyumdan orijinlemiş kallus dokusunun meydana geldiğini
bildirmektedirler.
Kallus oluşumu köklenmesi yavaş olan bitki türleri için bir avantaj olarak görülmekle birlikte (Hartmann
vd., 1997; Koyuncu ve Tekintaş, 1999) kallus oluşumu ve yoğunluğu ile kök gelişimi arasında doğrudan
bir ilişki bulunmadığı bildirilmektedir (Skolidis vd., 1990). Kallus oluşum zamanları bakımından ise
anaçlar arasında farklılık tesbit edilmemiştir.
St Julien A ve GF 31 anaçlarında önceden oluşmuş kök başlangıçlarına veya kök taslaklarına
rastlanmamıştır. Elma, erik ve şeftali gibi bazı meyve türlerinin çeliklerinde bu şekilde önceden oluşmuş
kök taslaklarının bulunmadığı bildirilmektedir (Hübl vd., 1984; Qrunfleh 1992; Skolidis vd., 1990; Vural,
2004).
St. Julien A anacı çeliklerine ait enine kesitlerde sekonder floem bölgesindeki öz ışınlarında yana doğru
bir genişleme olduğu ve burada hücresel bir faaliyetin başladığı görülmektedir. Bu yapının kök
başlangıçlarının belirimi olduğu tespit edilmiştir (Şekil 1a).
İncelenen kesitlerde kambiyumun hemen üzerinde angiospermlerde adventif kök oluşum yerlerinden biri
olarak bilinen sekonder floem hücrelerinden orjinlendiği düşünülen adventif kök oluşumuna rastlanmıştır.
Bulgularımıza paralel olarak Hübl vd., (1984), vişne ve eriklerde kök başlangıçlarının dikimden 2-3 hafta
sonra belirginleştiğini ve kambiyum bölgesinde belli bir yerde lokalize olduğunu bildirmektedirler.
Şekil 1b’de adventif kökün önündeki kesintili gruplar halinde meydana gelmiş sklerenkima hücrelerinin
arasından geçerek gelişimine devam ettiği görülmektedir. Dolayısıyla sklerenkima tabakasının çeliklerde
kök oluşumunu engelleyici bir etkide bulunmadığı gözlenmiştir. Aynı şekilde Myrobolan ve Istahara erik
anacı ile Ortenauer ve Hauszwetsche erik çeşitlerine ait odun çeliklerinde, kök çıkışı ve az köklenmeye,
sklerenkimatik lif halkalarının mekanik bir engel oluşturmadığı belirtilmektedir (Skolidis vd., 1990).
Buna karşın cevizde kambiyum ve öz ışınlarından orijinlenen kök öncülerinin sklerenkima demetleri
tarafından engellendiği bildirilmektedir (Yalçın, 1993). Bazı bitki türlerinde sklerenkimatik hücrelerin
sürekli bir halka şeklinde bulunması, suberin, tanen ve reçine kanalları ile dal izlerinin varlığı çeliklerde
kök farklılaşmasına yol açacak parankimatik hücrelerin azlığına sebep olabilmekte dolayısıyla köklenme
meydana gelmeyebilmektedir (Davies ve Hartmann, 1988; Koyuncu, 1997; White and Lovel, 1984). Bazı
türlerde ise sklerenkima tabakasının varlığı çalışmamızda olduğu gibi kök oluşumu için mekanik bir engel
oluşturmamaktadır (Qrunfleh 1992). Ancak Beakbane (1969), Fagus, Prunus ve Quercus gibi köklenme
kapasitesi zayıf olan türlerde sklerenkima dokusunun fizyolojik veya mekanik engel oluşturduğunu ileri
sürmektedir.
GF 31 anacı çeliklerinde yine kambiyum faaliyeti sonucu oluşan kallus dokusu içerisinde ksilem
elemanlarına rastlanmıştır. Sekonder floemden orjinlendiği düşünülen kök başlangıcı hücrelerinin
dilatasyonu sonucu aradaki parankimatik hücrelerin meristematik özellik kazanarak kök primordiyumu
oluşumuna yönelik olarak farklılaştıkları belirlenmiştir. Kök başlangıçlarının henüz vasküler
bağlantılarının mevcut olmadığı görülmektedir (Şekil 1c).

Kambiyumun hemen üzerinde oluşan hücresel faaliyetler sonucu meydana gelmiş olan adventif kök
taslağının oluştuğu yerde öz ışınlarının yanlara doğru açılarını değiştirdikleri gözlenmiştir. Bu bölgedeki
hücrelerin daha büyük boyutlu oldukları görülmektedir.
Daha ileriki dönemde kök başlangıcı hücrelerinin meydana getirdiği hücre kümelerinin adventif kök
taslağını oluşturduğu ve bu yapının vaskuler dokularla bağlantı kurduğu görülmektedir (Şekil 1d).
Sonraki aşamada kambiyuma yakın floem hücrelerinin farklılaşması sonucu oluşan adventif kök
primordiyumunun 900’lik açı yaparak çelik tabanından dışarı çıktığı belirlenmiştir.
Anaçlarda önceden oluşmuş kök taslaklarına rastlanmamıştır. Ancak yapılan çalışmalar kolay bir
köklenme için önceden oluşmuş kök taslaklarının bulunmasının zorunlu olmadığını göstermektedir
(Hartmann vd., 1997; Hübl vd., 1984). St. Julien A ve GF 31 çeliklerinde dikimi izleyen 15. günde alınan
kesitlerde, kambiyal aktivitenin önemli ölçüde arttığı tespit edilmiştir.
St. Julien A ve GF 31 anaçlarında kök taslaklarının floem dokusundaki hücrelerin farklılaşması sonucu
meydana geldikleri belirlenmiştir. Ancak Skolidis vd. (1990), Myrobalan ve Istahara erik anaçlarında kök
başlangıçlarının kallus dokusunda oluştuğunu ve bunu kök çıkışlarının takip ettiğini bildirmektedirler.
Daha sonra bu kök taslaklarının gelişerek korteks içerisinden dışa doğru büyüdüğü ve çelik tabanının
kenarlarından dışarıya çıktıkları gözlenmiştir. Bu köklerin çeliklerin kesim yüzeyine yakın bir bölgede
oluştukları saptanmıştır.
Bu çalışmada St. Julien A ve GF 31 erik anaçlarında adventif kök oluşum seyri incelenmiştir. Anaçlarda
sürekli olmayan gruplar şeklinde bulunan sklerenkima hücrelerinin adventif kök oluşumunu sınırlandıran
mekanik bir bariyer oluşturmadığı belirlenmiştir. Adventif kök oluşumunun anatomik özellikleri yanında
fizyolojik temellerinin de daha iyi anlaşılması için gelecekte yapılacak olan çalışmaların biyokimyasal
çalışmalara odaklanması ve fizyolojik faktörlerin daha iyi anlaşılması gerektiğini düşünmekteyiz.
4. TEŞEKKÜR
Bu çalışmanın (APYB–2003/18 no’lu proje) yürütülmesinde maddi destek sağlayan Süleyman Demirel
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi’ne teşekkür ederiz.

a

Öı
Kb
Kb

Öı
Tr
Tr

b
Sl Sl

Sl

Ak

Ak

Ak

Kl
Kl

Kl

c

Öı

Kp
Kl

Kp

Kl
Öı

d

K

Ks

K

Ak

Ö

Ak
Ö

Sl

Ks
Sl

Şekil 1. St. Julien A (a-b) ve GF 31 (c-d) çeliklerine ait enine kesitlerde adventif kök oluşumları; a) Öz
ışınlarının dilatasyonu ve kök başlangıçlarının oluşumu, b) Gelişmiş bir adventif kök taslağı, c) Kök
taslağının görünümü, d) Kök taslağının gelişerek sklerenkima halkasını geçmesi
(kb: kök başlangıçları, k: kambiyum, sl: sklerenkima, ks: ksilem, kp: primordiumu, tr: trake, kl: kallus, ö:
öz, öı: öz ışını, ak: adventif kök)
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