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Red Globe Şeftali ve Fantasia Nektarin Çeşitleri ile St. Julien A Anacının Uyuşma
Durumlarının Belirlenmesi
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Özet: Bu çalışma da St Julien A erik anacı üzerine aşılı Red Globe Şeftali ve Fantasia Nektarin
çeşitlerinde aşı uyuşma durumları incelenmiştir. Aşılamalar yongalı göz aşısı metodu kullanılarak Mart
ayında yapılmıştır. Anatomik incelemeler yapmak amacıyla aşılamadan 2 hafta 1, 2, 3 ve 4 ay sonra aşı
örnekleri alınmıştır. Aşılamadan 2 hafta sonra yapılan mikroskobik incelemeler sonucunda anaç ve kalem
arasında kallus dokusunun oluştuğu ve kallus köprüsünün kurulduğu gözlemlenmiştir. Daha ileriki
dönemlerde de kambiyal devamlılığın sağlandığı belirlenmiştir. Aşı kombinasyonlarında uyuşmazlığa
yönelik herhangi bir anatomik gelişme bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aşı uyuşmazlığı, şeftali, nektarin, St. Julien A, aşı
Determination of Compatibility Situations of Red Globe Peach and Fantasia Nectarine
Varieties Grafted on St Julien A Rootstock
Abstract: In this study was to investigate graft compatibility situations of Red Globe peach and Fantasia
nectarine varieties grafted on St Julien A plum rootstock. Grafts were done by chip budding in March. In
order to accomplish anatomical investigations, graft samples were taken 2 weeks, 1, 2, 3 and 4 months
after from grafting. According to the microscopic observations after 2 weeks from budding callus tissue
formed and callus bridge was determined. In the later period, cambial continuity between scion and
rootstock was established. Anatomical development related to incompatibility in these graft combinations
was not found.
Keywords: Graft incompatibility, peach, nectarine, St. Julien A rootstock, graft
GİRİŞ
Aşı uyuşmazlığı gerçekte anaç ve kalem arasındaki genetik farklılıklarla ilişkili olmakla birlikte
mekanizması tam olarak belirlenememiştir (Pina ve Errea, 2005). Farklı genotipler arasında yapılan
aşıların büyük bir kısmında aşı yapıldıktan sonra farklı fizyolojik, biyokimyasal ve anatomik etkileşimler
ortaya çıkabilmektedir. Birçok hipotez uyuşmazlığı açıklamada bu etkilerin varlığını ortaya koymaktadır.
Aşı başarısızlığına ise uyuşmazlık ile birlikte, aşı hataları, çevre şartlarının uygun olmaması, hastalık ve
zararlılar gibi etmenler de neden olabilmektedir (Hartman vd., 1997).
Fidan üretiminde, aşılanan kombinasyonlarda aşı gelişimini morfolojik olarak izlemek ve uyuşma
durumunu saptamak uzunca bir zaman almakta, üstelik bitki gelişimine etki eden çok çeşitli faktörler
bulunması nedeni ile etkili bir şekilde tanı konamamaktadır (Mosse, 1962). Aşılamalarda anaç ile kalem
arasında nekrotik tabakaların durumu, kallus dokusunun oluşumu, kallus köprüsünün kurulması,
kambiyal farklılaşma, kambiyal devamlılık ve yeni vaskuler dokuların oluşumu izlenerek kombinasyonun
uyuşur ve uyuşmaz olacağı hakkında sağlıklı bir fikir sahibi olunabilmektedir.
Prunus cinsi içerisinde yer alan sert çekirdekli meyve türleri, kök gelişme özellikleri ve değişik topraklara
uyum dereceleri yönünden farklılık göstermektedir. Bu nedenle bir türün iyi yetişmediği toprak

koşullarında başka bir tür anaç olarak kullanılabilmektedir (Rom ve Carlson, 1987). Fakat türler ve
çeşitler arasında yapılan aşılamalar uyuşmazlık gösterebilmektedir (Ermel vd., 1999; Hartmann vd., 1997;
Witt, 1997).
Isparta bölgesinin göller yöresi olduğu ve jeolojik yapısı göz önüne alındığında, üzerinde yoğun
meyvecilik yapılan arazilerin bir kısmının kurumuş göl veya akarsu yatakları olduğu ve taban suyunun
yüksekliği görülmektedir. Bu özelliklere sahip topraklarda ise neme dayanımı yüksek olan anaçlar
kullanma gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Erik anaçları genel olarak nemli ve ağır topraklarda kayısı, şeftali ve nektarin yetiştiriciliği için
kullanılmaktadır (Rathore, 2003; Pathak ve Pathak, 2003; Witt, 1997). Ancak bazı erik anaçları üzerine
aşılı şeftali ve nektarin çeşitlerinde uyuşmazlık ortaya çıkabilmektedir. Bu durum şeftali ve nektarin
yetiştiriciliği açısından erik anacı kullanımını sınırlandırmaktadır. Bu nedenle erik anacı üzerine aşılı
şeftali ve nektarin çeşitlerinde aşı kaynaşmasının incelenmesi; aşı kombinasyonlarının uyuşma
durumlarının belirlenmesi uygun anaç-kalem seçimi açısından oldukça önemlidir.
Bu çalışma ile St. Julien A erik anacı üzerine aşılanan Fantasia nektarin çeşidi ile Red Globe şeftali
çeşidinin oluşturduğu aşı kombinasyonlarında aşı kaynaşmasının ve dokusal gelişme seyrinin incelenmesi
amaçlanmıştır.

2. MATERYAL ve METOT
2.1. Bitkisel materyal
Çalışmamızın bitkisel materyalini, nemli ve alkali topraklara dayanımı yüksek ve orta kuvvette ağaçlar
oluşturan St. Julien A anacı, çeşit olarak da yetiştiriciliği son yıllarda hızla artan Fantasia nektarin çeşidi
ile Red Globe şeftali çeşidi oluşturmuştur. Aşılamalar yongalı göz aşısı metodu kullanılarak Mart ayında
yapılmıştır. Her aşı kombinasyonunu 50’şer adet fidan oluşturmuştur.
2.2. Anatomik ve histolojik incelemeler
Anatomik ve histolojik incelemeler yapmak amacıyla aşılamadan sonraki 2. hafta, 1.ay, 2.ay, 3.ay ve
4.ayda aşı yerlerinin 1cm altını ve üstünü temsil edecek şekilde her bir kombinasyondan 3’er adet aşı
örneği alınmış ve inceleninceye kadar %70’lik etil alkol içerisinde muhafaza edilmiştir. Muhafaza
çözeltisi içerisinden çıkarılan aşı örnekleri dehidratasyon ve infiltrasyon işlemlerinden geçirildikten sonra
parafine doyurulmuştur. Parafine alınan örneklerden 20–35 mikron kalınlıklarında ve aşı yerlerinin farklı
bölgelerini temsil edecek şekilde kesitler alınmıştır. Aşı örneklerine ait kesitler, safranin ile boyandıktan
sonra Olympus marka ışık mikroskobunda incelenerek fotoğraflanmıştır. Bu fotoğraflar üzerinde kallus
oluşumu, nekrotik tabakaların durumu, kambiyal farklılaşma, kambiyal devamlılık ve yeni vaskuler
dokuların oluşumu incelenmiştir.
2. BULGULAR ve TARTIŞMA
St Julien A anacı üzerine aşılı Fantasia nektarin çeşidinde aşı tutma oranı % 70–80 oranında
gerçekleşirken bu oran Red Globe şeftali çeşidinde % 50–60 oranında kalmıştır. Bu oranın aşılamadan

sonraki dönemde hava sıcaklıklarındaki artış ve sulama da meydana gelen problemler nedeniyle azaldığı
düşünülmektedir.
Tüm aşı kombinasyonlarında aşılamadan sonraki dönemde yapılan makroskobik incelemelerde herhangi
bir uyuşmazlık belirtisine rastlanmamıştır. Red Globe/St Julien A ve Fantasia/St Julien A aşı
kombinasyonlarında aşılamadan 2 hafta sonra alınan örneklerin enine kesitlerinde aşı birleşme yerlerinde
kallus oluşumu gözlenmiştir. İncelenen enine kesitlerde kambiyal farklılaşmaya rastlanmamıştır. Errea
vd. (1994a), Prunus türlerinde kallus hücrelerinin aşılamadan bir hafta sonra oluştuğunu
bildirmektedirler. Aşı kombinasyonlarında aşı birleşme bölgesinde oluşan kallus dokusunun anacın
ksilem ve öz ışını, kalemin ise büyük oranda kambiyum hücrelerinden orjinlendiği görülmektedir. Aynı
şekilde Mosse (1962), kallus dokusunun, anacın genç ksilem ve ksilem öz ışını hücrelerinden; kalemin ise
kambiyum ve sekonder floem hücrelerinden meydana geldiğini bildirmektedir. Kallus dokusunun
yoğunluğu döneme bağlı olarak artış göstermekle birlikte tatminkar görülmemektedir. Ünal ve Özçağıran
(1986), aşı yerinde zayıf kallus oluşumunun, aşının kötü yapılmasından ve aşıdan önce ve sonraki bakım
şartlarının iyi olmamasından kaynaklanabileceğini belirtmektedirler.
Aşılamadan 1 ay sonra aşı kombinasyonlarında kallus dokusunda vaskuler farklılaşmanın meydana
geldiği ve buna bağlı olarak da yeni vasküler dokuların oluştuğu tespit edilmiştir (Şekil 1). Genel olarak
Prunus türlerine ait aşı kombinasyonlarında vasküler farklılaşmanın 13 gün sonra gerçekleştiği
bildirilmektedir (Errea vd., 1994b). Tekintaş ve Dolgun (1996), badem üzerine aşılanmış bazı şeftali ve
nektarin çeşitlerinde aşı bölgesinde kambiyal farklılaşmanın kalemden kallus dokusuna doğru aşılamadan
20–28 gün sonra gerçekleştiğini, kallus dokusu içerisinde gelişimini tamamlayan kambiyumda yeni iletim
dokuları oluşumun ise 40 günlük örneklerde gözlendiğini bildirmektedirler. Balta (1993), fındıkta yaptığı
çalışmada kallus dokusunda ilk kambiyal farklılaşmayı 18 gün sonra alınan kesitlerde tespit etmiştir.
Kambiyal devamlılığın ise yongalı göz aşılarında aşılamadan 26 gün sonra, dilciksiz aşılarda aşılamadan
42 gün sonra tesis edildiğini bildirmektedir. Ünal ve Özçağıran (1986), armut/ayva aşı
kombinasyonlarında aşı kaynaşmasını inceledikleri bir çalışmada, aşılamadan 1 ay sonra kambiyum,
ksilem ve floem dokularının her aşı kombinasyonunda genellikle farklı miktarlarda oluştuğunu
bildirmektedirler. Aynı şekilde, cevizde 40 gün sonra incelenen aşı örneklerinde yeni oluşan kambiyum
dokusunun yeni vaskuler dokuları ürettiği belirtilmektedir (Kazankaya, 1996). Kankaya vd., (2001), Pixy
anacı üzerine aşılı Thyrinte, Şekerpare ve Hacıhaliloğlu kayısı çeşitlerinde aşılamadan 15 gün sonra aşı
birleşme yerlerinde zayıf bir kallus oluşumunun meydana geldiğini, Hasanbey çeşidinde ise kambiyal
farklılaşma ve yeni vasküler dokuların oluştuğunu gözlemişlerdir.
Hartmann vd. (1997)’e göre uyuşmaz kayısı/erik kombinasyonlarında kambiyum ve vasküler dokular
içinde bazen kallus farklılaşması görülmekte, ancak kallusun büyük bir bölümünde hiçbir zaman
farklılaşma meydana gelmemektedir. Bu şekilde birleşmede mekanik zayıflık ortaya çıkmaktadır
Red Globe çeşidinin oluşturduğu aşı kombinasyonunda birleşme yüzeylerinde özelliklede anaç
ksileminde çok az nekrotik alanlara rastlanmıştır. Fantasia çeşidinde bu alanın daha geniş olduğu göze
çarpmaktadır. Daha sonraki dönemlerde bu nekrotik alanların anaç ve kalem arasında oluşan kallus
tabakası tarafından absorbe edildiği ve bu alanların aşıların sağlıklı gelişmelerine engel teşkil etmediği

belirlenmiştir (Şekil 2, Şekil 4). Benzer şekilde Mosse (1962), aşı bölgesinde zararlanmış hücrelerin
oluşturduğu bu nekrotik tabakaların, aşılamadan sonra oluşan kallus dokusu tarafından parçalandığını ve
bu şekilde anaç ve kalemde kaynaşmanın sağlandığını bildirmektedir.
Aşılamadan 3 ay sonra aşı örneklerinden alınan enine kesitlerde bir önceki döneme ilişkin dokusal
gelişmelerin devam ettiği ve aşıların yan birleşme yerlerinde kambiyal devamlılığın başarılı bir şekilde
gerçekleştiği saptanmıştır (Şekil 3).
Aşılamadan 4 ay sonra incelenen örneklerde aşılar arasında kallus köprüsünün kurulduğu, kambiyal
farklılaşmaların devamlılık kazandığı tespit edilmiştir. (Şekil 4). İncelenen kesitlerde aşı kaynaşması
yönünden herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.
Moore (1984), uyuşur bir aşı kombinasyonunda tipik olarak meydana gelen olaylardan sonuncusunun
vasküler farklılaşma olduğunu bildirmektedir. Buna karşın anaç ve kalem arasında vasküler bağlantının
sağlanması durumunda bile başarısız aşı kombinasyonları ortaya çıkabilmektedir.
Üzerinde çalıştığımız Red Globe/St Julien A ve Fantasia/St Julien A aşı kombinasyonlarının aşı birleşme
bölgelerinde öncelikle anaç ve kalemden kallus dokusunun oluştuğu, kallus dokusu içerisinde vasküler
farklılaşmanın meydana geldiği ve ileriki dönemlerde kambiyal devamlılığın sağlandığı belirlenmiştir. Bu
anlamda uyuşmazlığa yönelik herhangi bir anatomik gelişme saptanmamıştır. Ancak yapılan çalışmalarda
genel olarak şeftali/erik aşı kombinasyonlarının uyuşma durumlarının orta derecede olduğu rapor
edilmektedir (Pathak ve Pathak, 2003). Bu durum göze alındığında uyuşur olduğu düşünülen şeftali/erik
aşı kombinasyonlarının dikkatli bir şekilde takip edilmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz.
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Şekil 4. Red Globe/St. Julien A aşı
kombinasyonunda aşılamadan 4 ay sonra
aşı gelişme durumu.

(Ak: anaç kambiyumu, Kl: kallus, Nt: nekrotik tabaka, Kb: kambiyum)

