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ÖZET 

Doktora Tezi 

BAZI STERNBERGIA TÜRLERİNDE DOKU KÜLTÜRLERİYLE SOĞANCIK 
ÜRETİMİ VE DIŞ KOŞULLARA ALIŞTIRILMASI 

 
Cuma KARAOĞLU 

 
Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 

 
Danışman: Prof. Dr. Sebahattin ÖZCAN 

Ülkemiz genetik çeşitliliğinde önemli bir yere sahip olan ve geofit olarak adlandırılan 
soğanlı bitkiler; içermiş oldukları alkaloidler ve sahip oldukları güzel çiçeklerden dolayı 
parfümeri ve ilaç sanayisi ile süs bitkisi olarak önemli bir potansiyele sahiptir. 
Amaryllidaceae familyasına dahil olan Sternbergia cinsi de önemli geofitlerdendir. Bu 
çalışmada Sternbergia cinsine ait Sternbergia candida, S. fischeriana, S. clusiana ve S. 
lutea türlerinden in vitro soğancık eldesi ve dış koşullara adaptasyonla ilgili çalışmalar 
yapılmıştır. S. candida’nın olgunlaşmamış embriyolarından ve ikili soğan pul 
yapraklarından in vitro koşullarda yüksek oranda soğancıklar elde edilmiştir. Bu 
soğancıklardan; gelişimlerini ilk 6 aydan sonra + 15 ˚C’de sürdüren, soğan çapı 1 cm ve 
üzeri, köklü veya kökleri koparılmış olarak torf, perlit ve vermikülit (1:1:1) içeren 
saksılara aktarılan, +15 ˚C ve % 80 nem içeren iklim dolabında gelişimlerine devam 
eden ve burada dormansiye girip hasat edilerek toprağa aktarılanların en yüksek 
adaptasyonu sağladıkları tespit edilmiştir. S. fischeriana’nın ikili soğan pul 
yapraklarından en yüksek sonuç eksplant başına 10 adet soğancık ile 1 mg/l BAP - 0.5 
mg/l NAA içeren MS besin ortamından, olgunlaşmamış embriyolarından en yüksek 
sonuç ise eksplant başına 2.9 adet soğancık ile 4 mg/l BAP - 1 mg/l NAA içeren MS 
besin ortamından elde edilmiştir. S. clusiana’nın ikili soğan pul yapraklarından ve 
olgunlaşmamış embriyolarından sırasıyla; ekplant başına 2.1 ve 2.2 adet soğancık ile 2 
mg/l BAP ve 1 mg/l NAA içeren MS besin ortamından en yüksek sonuçlar elde 
edilmiştir. S. lutea’nın ikili soğan pul yapraklarından en yüksek sonuç ise eksplant 
başına 15 adet soğancık ile 4 mg/l BAP ve 0.5 mg/l NAA içeren MS besin ortamından 
elde edilmiştir. S. candida, S. fischeriana, S. clusiana ve S. lutea türlerinden önemli 
sayıda in vitro soğancık elde edilmiştir. S. candida soğancıklarıyla yapılan dış koşullara 
adaptasyonla ilgili denemelerden tespit edilen yöntemler; Süs ve tıbbi bitki olarak 
ekonomik önemi olan geofit bitkilerin hızlı çoğaltımı ve dış koşullara adaptasyonunun 
sağlanması için uygulanabilecektir. Bu uygulamalarla hem bu bitkilere olan talepler 
karşılanmış olacak, hem de bu bitkilerin doğadan aşırı sökümleri neticesinde nesillerinin 
tehlike altına girmesi engellenebilecektir.  

Mart 2008,   75 sayfa  

Anahtar Kelimeler: Sternbergia, mikroçoğaltım,  köklendirme, ön üşütme, dormansi, 
aklimatizasyon   
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ABSTRACT 

Ph. D. Thesis 

IN VITRO BULBLET PRODUCTION FROM SOME OF STERNBERGIA 
SPECIES AND THEIR ACCLIMATIZATION 

 
Cuma KARAOĞLU 

University of Ankara 
Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Field Crops 
 

Supervisor: Prof. Dr. Sebahattin ÖZCAN 

Bulbous plants (geophytes) are an important part of genetic biodiversity of Turkey and 
have a great potential in perfume, pharmaceuticals industry since, they contain alkaloids 
and ornamental flower industry because of beautiful flowers. The genus Sternbergia is 
an important geophytes of  Amaryllidaceae family. The study was conducted on 
Sternbergia candida, S. fischeriana, S. clusiana and S. lutea species belonging to Sternbergia 
genus to regenerate bulblets in vitro and acclimatise them to outside conditions. High frequency 
of bulblets were recorded on immature embryos and twin scale explants of S. candida.  As a 
result of these experiments, the cultured bulblets were subcultured to +15 oC after 6 
months. Thereafter, the bulblets that achieved bulb diameter of 1 cm or more with roots 
or removed roots were transferred to +15 oC and 80% humidity in pots containing torf, 
perlite and vermiculite (1:1:1) in the growth chamber. The bulblets entered dormancy 
under these conditions; therefore these were given cold treatment at +5 oC, which 
resulted in maximum acclimatization. The highest number of 10 and 2.9 bulblets per 
explant from twin scale and immature embryo of S. fischeriana were recorded on MS 
medium containing 1 mg/l BAP – 0.5 mg/l NAA and 4 mg/l BAP – 1 mg/l NAA 
respectively.  The highest number of 2.1 and 2.2 bulblets per explant from each of twin 
scale and immature embryo of S. clusiana were recorded on MS medium containing 2 
mg/l BAP–1 mg/l NAA. The highest number of 15 bulblets per explant from twin scales 
of S. lutea were recorded on MS medium containing 4 mg/l BAP – 0.5 mg/l NAA. 
Significant number of bulblets were obtained from  S. candida, S. fischeriana, S. 
clusiana and S. lutea. The methods determined from in vitro micropropagation and 
acclimatization experiments on S. candida, can also be applied for the micropropagation 
and acclimatisation of other economically important ornamental and medicinal 
geophytes. The techniques will not only meet demands of these plants but will also 
reduce risks of their disappearance due to their unauthorized collection from wild flora.  

March 2008,   75 pages 

Key Words: Sternbergia, micropropogation, rooting, pre-cold treaetment, dormancy,    
acclimatization 
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g, mg, µg                            gram, milligram, mikrogram 

l, ml, µl                            litre, mili litre, mikro litre 

IBA                                            Indol-3- butrik asit 

KNA                                          Naftelen asetik asidin potasyum tuzu 

K.O                              Kareler ortalaması 

K.T                          Kareler toplamı 

KTO                                          Kallus teşvik ortamı 

LS                                              Linsmaer ve Skoog temel besin ortamı 

MS                                            Murashige ve Skoog temel besin ortamı 

NAA                                         Naftelen asetik asit 

NaOH                                       Sodyumhidroksit 

HCL                                          Hidroklorik asit 

Pikloram                                   4-amino-3,5,6-trikloro pikolinik asit 

S.D                                           Serbestlik derecesi 

SOO                                         Soğancık oluşturma ortamı 

SGO                                         Soğancık geliştirme ortamı 

SOGO                                       Soğancık olgunlaştırma ortamı 

TDZ                                          Thidiazuran (1 Phenil 3- (1,2,3-thidiazol 5yL urea) 

V.K.                            Varyasyon kaynakları 

2,4-D                                         2,4 Diklorofenoksi asetik asit 

CITES                                      Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin  

                                                 Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme    

IUCN                                       Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası  

                                                 Birlik 

CR                                           Critically Endangered (nesli tükenme tehlikesi altında) 

EN                                           Endangered (nesli tehlike altında) 
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1. GİRİŞ 
 
 

Türkiye, coğrafi konumu, değişik iklim ve toprak özelliklerine sahip olmasının sonucu 

zengin bir bitki çeşitliliğine sahiptir. Ülkemiz Avrupa- Sibirya, Akdeniz ve İran- Turan 

fitocoğrafik bölgelerin kesiştiği bir konumdadır. Anadolu’nun büyük yükseklik 

farklarına, zengin su kaynaklarına, orman, bozkır, bataklık- sulak alan, kumul vb. çok 

farklı habitatlara sahip olması bu çeşitliliğin artmasında önemli rol oynamıştır. Bunun 

sonucu olarak en son derlemelere göre ülkemizde yaklaşık üçte biri endemik olmak 

üzere toplam  11 014 adet bitki taksonu (tür, alttür, varyete vb.) yetişmektedir (Güner 

vd. 2000).  

 
 
Yılın büyük bir kısmını toprak altında soğan, yumru ve rizom gibi organları ile geçiren 

ve geofit adı verilen soğanlı- yumrulu bitkilerde bu bitki çeşitliliğinin önemli bir 

kısmını oluştururlar. Son derlemelere göre ülkemizde 688 adet geofit bulunmaktadır 

(Özhatay vd. 2003) ve ülkemiz florasının %6’dan fazlasını teşkil etmektedir. Bundan 

dolayı yabancı kaynaklarda Anadolu geofitlerin anavatanı olarak adlandırılmaktadır 

(Schacht 1955).  

 

 

Türkiye florası geçmişten beri yabancıların ilgisini çekmektedir. Bu nedenle ülkemize 

her yıl çok sayıda bilimsel, amatör veya ticari amaçlı botanikçi gelmekte; bunların çok 

az bir kısmı ülkemiz florasına ve bilime katkıda bulunurken, bir kısmı da kendi özel 

meraklarını tatmin veya ticari amaçlarla Anadolu’dan bitki toplamakta ve bunları kendi 

ülkelerine götürmektedirler (Koyuncu ve Ekim 1987). 

 
 
Özellikle geofitler yabancıların ilgisini çekmiş; ilk önce İstanbul bahçelerini süslemek 

amacı ile doğadan toplanan bazı soğanlı bitkiler Avrupa’ya götürülmüştür (Mathew and 

Baytop 1984). Sonraki yıllarda bu iş düzenli bir ticarete dönüştürülmüş ve günümüze 

kadar devam etmiştir. Bunların miktar ve sayıları yıllara göre önemli değişmeler 

göstermiştir. Bir tebliğde ihracatı yapılan geofit sayısı 25 cins ve 62 tür olarak 

verilmiştir (Demiriz 1987). Eski ihracat katalogları ve endemik olmasına rağmen bugün 

bazı türlerin Avrupa pazarlarında satılması bunu doğrulamaktadır. Ancak, 1974-1989 
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arasında yönetmeliksiz, 1989’dan sonra ise çıkarılan bir yönetmelikle yapılan 

düzenlemelerle çok önemli gelişmeler sağlanmış, bugün ihraç edilen doğal çiçek 

soğanları 14 cins ve 21 tür ile sınırlandırılmıştır. Bu cins ve türler ihracat miktarları ile 

birlikte Çizelge 1.1’de verilmiştir (Anonim 2005).  

 
 

Çizelge 1.1 2005 yılında Türkiye’den ihraç edilen geofitler ve ihracat miktarları (Anonim 
2005) 
 
Tür Adı Kaynak Kontenjan (adet) Satılan (adet) 

Anemone blanda 

Arum dioscoridis 

Arum italicum 

Cyclamen cilicium 

Cyclamen coum 

Cyclamen hederifolium 

Dracunculus vulgaris 

Eranthis hyemalis 

Fritillaria imperialis 

Fritillaria persica 

Galanthus elwesii 

Galanthus woronowii 

Geranium tuberosum 

Leucojum aestivum 

Lilium candidum 

Lilium ciliatum 

Lilium martagon 

Ornithogalum nutans 

Scilla bifolia 

Sternbergia lutea 

Urginea maritima 

Doğa 

Doğa + kültür 

Doğa + kültür 

Doğa 

Doğa  

Doğa + kültür 

Doğa 

Doğa 

Kültür 

Kültür 

Doğa + kültür 

Doğa + kültür 

Doğa 

Doğa + kültür 

Kültür 

Kültür 

Kültür 

Doğa 

Doğa 

Kültür 

Doğa 

7 000 000 

200 000 

200 000 

290 000 

496 000 

1 800 000 

250 000 

4 000 000 

100 000 

150 000 

6 283 000 

2 000 000 

850 000 

4 000 000 

kotasız 

1 500 

2 500 

150 000 

100 000 

kotasız 

5000 

7 000 000  

25 200 

141 000 

250 000 

400 000 

1 300 000 

161 100 

4 000 000 

25 500 

132 210 

6 100 000 

1 880 000 

218 500 

3 537 000 

645 000 

1 500 

2 500 

- 

50 000 

428 330 

3 603 
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Ekonomik yönden dünyada ve ülkemizde geofitlerin önemi artmaktadır. Dünyada süs 

bitkileri endüstrisinin getirisi 50 milyar dolardan fazladır. Bu miktarın içerisinde çiçek 

soğanları 0.9 milyar $ ile yer almaktadır (De groot 1998). Türkiye’de çiçek soğanları 

genel olarak doğadan toplanıp satılmaktadır. Ülkemizde geofitlerin ihracatından yılda 

yaklaşık 2 milyon $ gelir sağlanmaktadır (Yazgan vd. 2005). 

 
 

Geofitlerin büyük bir kısmı Liliaceae, Iridaceae ve Amaryllidaceae familyalarına 

dahildir. Sternbergia  lutea, Galanthus elwesii, Galanthus woronowii ve  Leucojum aestivum  

türleri Amaryllidaceae familyasına dahildir. Bu familyaya dahil soğanların ülkemizden 

ihraç edilen soğanlar içerisinde önemli bir yeri vardır (Çizelge 1.1, Anonim 2005). 

Amaryllidaceae familyası dünyada 85 cins ve 1300 civarında türle temsil edilmektedir 

(Arslan 1998). Bu türlerin büyük bir kısmı Akdeniz çevresi, Afrika’nın güneyi ve 

tropik Amerika’da yayılış gösterirler. Davis’e göre (1988) bu familya ülkemizde 6 

doğal, ikisi kültür 8 cins ve 20 kadar türle temsil edilmektedir ve cins sayısı 

bakımından 1188 cins içerisinde 38. sırada yer almaktadır. Amaryllidaceae familyasına 

dahil bir çok tür süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Bunların en önemlisi nergizdir. 

Nerine, Amaryllis, Hippeastrum, Clivia, Galanthus, Leucojum, Sternbergia vb. cinslere 

dahil türler de bu amaçla kullanılmaktadır. 

 

 
 Amaryllidaceae familyasına dahil türlerin pek çoğu zehirli bitkilerdir. Özellikle süs 

bitkisi olarak üretilen bitkilerin soğanları yemeklik soğan (Allium cepa) soğanları ile 

karıştırıldığında zehirlenmeler görülmektedir. Ayrıca hayvanlarda da yem içerisinde bu 

soğanların bulunması durumunda zehirlenme ve ölümler meydana gelmektedir. 

Almanya’da bu familyaya dahil Clivia, Narcissus ve Galanthus’dan 639 zehirlenme 

vakası meydana gelmiştir. Zehirli madde bu familyaya dahil tüm bitkilerde az veya çok 

bulunan ve Amaryllidaceae alkaloidleri olarak isimlendirilen ve sayıları 150 civarında 

olan alkaloid grubudur. Bu alkaloidlerin temel yapısı N-Benzyl-N-ß-

phenylethylamin’dir. Lycorin, Galanthamin, Tazettin bu alkaloidlerden bazılarıdır 

(Teuscher 1990). 
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Amaryllidaceae alkaloidleri değişik kimyasal yapıya ve farmakolojik etkilere sahiptir. 

Bu etkilerinden dolayı antimikrobiyal, analjezik (ağrı kesici), antitümör, antiviral, 

ekspektoran (balgam söktürücü), pürgatif (müshil), tansiyon düşürücü, antikolirjenik 

(safra salgısını azaltıcı), vücut dayanıklılığını arttırıcı ve alzheimer hastalığının 

tedavisinde kullanılmaktadır (Barthelmes et al. 2001, Teuscher 1990, Koyuncu vd. 

1993). Nergis soğanları, Galanthus ve Leucojum soğan ve yaprakları ticari ilaç 

üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla Leucojum aestivum 

yaprakları bazı yıllar ülkemizden Bulgaristan’a ihraç edilmektedir. Bu yıl için 310 ton 

göl soğanı yaprağının Bulgaristan’a ihracına müsaade verilmiştir. Galanthamin 1956 

yılında Farmakolog D. Pankow tarafından tespit edilmiş ve L. Ivanova tarafından 

Galathus nivalis yapraklarından ekstrakte edilmiştir. Nivalin adıyla piyasaya sürülen 

ilaç, çocuk felci hastalığından sonra uygulanan fizik tedavide kullanılmaktadır. İskelet 

kaslarını geliştirici etkiye sahiptir (Zeybek 1985). 

 

 
Sternbergia cinsinin ismi 1761-1838 yılları arasında yaşamış olan ve bunlar üzerinde 

ilk çalışmayı yapan botanikçi Kaspar Graf Steinberg’in adına izafeten verilmiştir. 

Duman vd. (2002), Sternbergia cinsine dahil tür sayısını 7 tür, bir alttür olmak üzere 8 

takson olarak vermektedirler. Ancak, Pascal (2003) tür sayısını aşağıdaki gibi 

vermiştir:  

 
 

S. candida B. Mathew & T. Baytop 1979  

 S. clusiana Ker-Gawl. ex Sprengel 1825 

 S. colchiciflora Wald & Kit. 1803. 

 S. colchiciflora var. dalmatica 

 S. fischeriana (Herbert) Rupr. 

 S. greuteriana Kamari & Artelari 

 S. lutea (L.) Ker- Gawl. ex Sprengel 

 S. lutea ssp. sicula (Tineo ex Guss) D.A. Webb. 

 S. minoica Ravenna 2001 

 S. pulchella Bois. & Blanche 1859 
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Ülkemizde bulunduğu belirtilen S. schubertii Schenk türünün sonraki aramalarda 

bulunamadığından ve ayırt edici özellikleri çok belirgin olmadığından S. lutea ile aynı 

tür olduğu belirtilmesine rağmen (Duman vd 2002), başka bir çalışmada bu türün 

yeniden bulunduğu belirtilmektedir (Pasche and Kerndorff 2002). Ülkemizden ihraç 

edilen Galanthus türleri ve Sternbergia lutea CITES (Nesli Tehlikede Olan Yabani 

Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) listesinde yer 

almaktadır. Yani ticareti kontrol altında yapılmadığında nesilleri tehlikede olan 

türlerdir. Sternbergia lutea türü karaçiğdem adı altında üretilerek ihraç edilmektedir. 

1974’de 69 bin adet olan ihraç miktarı 1983’te 365 bin, 1991’de 927 bin adede çıkmış; 

2000 yılında 729 bin adet satılmıştır. CITES listesinde yer almasına rağmen üretimden 

ihraç edildiği için ihracatı serbest (kotaya tabi olmayan) türler arasında yer almaktadır.  

 

 
Sternbergia lutea sonbaharda yapraklarıyla birlikte sarı renkte çiçek açar. S. lutea türü 

nedeni tam olarak bilinmeyen genetiksel bazı uyuşmazlıklardan ötürü tohum 

bağlayamamaktadır. Bu yüzden sadece soğanlarından çoğaltılabilmektedir. S. clusiana 

türü de sonbaharda çiçek açmasına rağmen bu türün yaprakları ve meyvesi ilkbaharda 

oluşmaktadır.  

 

 
S. candida türü endemik bir tür olup, ülkemizde Fethiye civarında doğal olarak 

yetişmektedir. İlkbaharda çiçek açan ve çiçekleri cins içerisinde beyaz renkli olan tek 

tür olup, hoş kokuludur. Duman vd. (2002)’e göre türün IUCN (Doğa ve Doğal 

Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik) Kırmızı liste kategorilerine göre 

vahim (CR) kategorisinde yer alması gerekir. Gerek yayılış alanının darlığı gerekse 

yayılış gösterdiği yerin turistik bölge oluşu ve burasının yamaç paraşütçülüğü yapılan 

yere yakın olması bunu doğrulamaktadır. S. candida’nın  hayat evresinin uzun olması 

ve Türkiye’de tek bir lokalitede bulunması nedeniyle yüksek risk taşıması, bitkiyi 

üretmeye yönelik hızlı ve kontrollü çoğaltım yöntemlerinin kullanılmasını zorunlu 

kılmaktadır. 
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S. fischeriana türü de ilkbaharda sarı renkli çiçek açan bir tür olup, ülkemizde Muğla, 

Denizli, Adana, Hatay, Karaman, Malatya ve Siirt illerinde deniz seviyesinden 1800 

m’ye kadar olan yerlerde oldukça kesikli ve seyrek bir yayılış göstermektedir. 

Bulunduğu lokasyonlarda çok az fertle temsil edildiğinden, Türkiye Bitkileri Kırmızı 

Kitabında “tehlikede” (EN) kategorisinde yer almaktadır (Ekim vd. 2000). Bu tür 

ayrıca Suriye, İran, Irak, Keşmir ve Transkafkasya’da yayılış göstermektedir.  

 
 

Bu türlerin üretime alınması ve üretiminde başarılı olunması halinde türlerin nesilleri 

korunduğu gibi, ihracat şansı da olabilecektir. Nitekim S. candida türü daha 1979 

yılında bilim alemine tanıtılmasına rağmen, 1981 yılında İngiltere’de çiçek fuarlarında 

tek bir soğanı 5 sterlinden satılmıştır (Özhatay vd. 1997).  

 

 
Geofitlerin tohumla üretiminde önemli problemlerle karşılaşılmaktadır. Tohumun 

ekiminden ancak 5-6 yıl sonra çiçek oluşturabilecek bitkiler elde edilebilmektedir. Ana 

soğanlarla üretimde ise her bir soğan 3 yıllık bir dönemde ancak 1-3 yavru soğan 

üretebilmektedir (Arslan vd. 2002). Bundan dolayı geofitlerin kültüre alınabilmeleri 

için alternatif hızlı çoğaltım tekniklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.  

 
 

Doku kültürü ile soğanlı bitkilerde çeşitli eksplantlar; sürgün ve kök uçları (Hasegawa 

1992, Kerbauy 1993), gövde ve yaprak eksplantları (Shigeta et al. 1996),  

olgunlaşmamış çiçek parçaları (Richwine et al. 1995), soğan pul yaprakları (Ault 1995, 

Çakırlar vd. 1994, Stanilova et al.  1994, Karaoğlu 2004), olgunlaşmamış çiçek sapları 

(Stabbert and Niederwieser 1999), olgunlaşmamış embriyo (Arslan vd. 2003, Karaoğlu 

2004, Mirici et al. 2005, Doğan-Kalyoncu 2007) kullanılarak hızlı soğan eldesi 

çalışmaları yapılmıştır.  

 

 
Olgunlaşmamış embriyolardan soğancık üretimi ise ilk defa  Sternbergia candida ve S. 

fischeriana türlerinden elde edilmiştir (Arslan vd. 2003, Mirici et al 2005). 

TOGTAG/TARP-1843 proje koduyla TÜBİTAK tarafından desteklenen ve 1998-2002 

yılları arasında yapılan bu çalışmada endemik ve tehlike altındaki Sternbergia candida 
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ve S. fischeriana türlerinde tek bir olgunlaşmamış embriyo eksplantından 1 yıl 

içerisinde ortalama 80 adet soğancık üretimi gerçekleştirilebilmiştir. Ancak bu 

çalışmada elde edilen soğancıkların dış şartlara ve toprağa aktarılmasında 

başarısızlıklar yaşanmıştır. 

 
 
 Bu çalışmanın amacı, hem tehdit altında olmaları hem de ekonomik önemlerinin 

bulunması sebebiyle önemli bir gen kaynağı olan Sternbergia türlerinden; Sternbergia 

candida, S. fischeriana, S. clusiana ve S. lutea’dan; in vitro soğancık üretilmesi ve 

üretilen bu soğancıkların dış koşullara adaptasyonunun sağlanmasıdır. Geliştirilen bu 

yöntemin diğer geofit türleri için de kullanımı amaçlanmaktadır. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 
 

Taeb and Alderson (1990) tarafından Merry Widow lale çeşidinin gövde 

eksplantlarından 1 mg/l NAA ve 1 mg/l BAP içeren MS ortamında sürgün 

rejenerasyonu elde edilmiştir. Bu ortamda eksplantlar 12 veya 16 hafta 20 ˚C de inkübe 

edildiğinde,  eksplantın taban kısmında soğan primordiumlarının oluşmaya başladığı 

belirtilmiştir. Primordiumların gelişmesi ve artırılması için kültür kaplarına 1 ve 10 

ppm etilen veya 1, 10 ve 100 µM ACC (1-aminosiklopropan-karboksilik asit) 

eklenmiştir. Gövde eksplantlarında endogenus ACC’nin düzeyi 7 günlük 

inkübasyondan sonra artmış fakat kültür kaplarındaki atmosferde etilen artışı 

olmamıştır. Çiçekli gövde eksplantlarının inkübasyonunun ilk döneminde dokuların 

ACC’den etilene dönüşüm için gerekli olan enzimleri içermediği bildirilmiştir.  

 
 

Squires et al. (1991) tarafından nergizin hızlı çoğaltımında transplantasyon safhaları 

araştırılmıştır. Çalışmada büyüme düzenleyicisi içermeyen ortamda alt kültüre alınan 

sürgünlerin oluşturduğu soğanlar kullanılmıştır. Aktif karbon içeren ortam en yüksek 

sonucu vermiştir. Sürgünler önce 20 °C de kültüre alınmış, oluşan soğancıklar dış 

ortama aktarılmadan önce dormansinin kırılması için 5 °C de depolanmıştır. 

Transplantasyon başarısının büyük çapta çeşide bağlı olduğu ve %47.8 ile %81.2 

arasında başarı sağlandığı bildirilmiştir. En yüksek başarı 0.2 gr dan daha ağır olan 

soğancıklardan elde edilmiş ancak, soğancıkların boyutlarındaki artış çok düşük 

bulunmuştur. 

 
 

Stanilova et al. (1994)’nin  Leucojum aestivum L. ve Lilium rhodopaeum Delip’le 

yapmış oldukları doku kültürü çalışmalarında; bu bitkilerin in vitro hızlı çoğaltım ve 

bitkilerin farklı organlarının morfogenetik potansiyelleri araştırılmıştır. Eksplant 

olarak; soğan, gövde, yaprak ve ovaryum kullanılmıştır. L. aestivum’un yaprakları, L. 

rhodopaeum’un ise soğan basal kısmının en yüksek rejenerasyon kabiliyetine sahip 

olduğu bildirilmiştir. Kullanılan ortamlardan ise; 1 mg/l BAP ve 1mg/l kinetin içeren 

MS ile 0.5mg/l NAA ve 0.1mg/l kinetin içeren LS besin ortamı en iyi sonucu vermiştir. 
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Ayrıca, düşük dozda (5Gy) gamma ışını uygulamasının soğan oluşumunu olumlu 

yönde etkilediği bildirilmiştir.    

 
 

Çakırlar vd. (1994) tarafından Galanthus elwesii ve G. ikariae’nin doku kültürü 

yöntemleriyle çoğaltılması için en uygun eksplant tipi ve besin ortamı araştırılmıştır. 

Soğan parçası ile tek veya çift yapraklı soğan pul yapraklı eksplantlarının en iyi 

soğancık oluşturma yeteneğinde oldukları belirtilmiştir. MS ortamının Galanthus doku 

kültürüne uygun olduğu, Gamborg ortamının da soğancık oluşumunu önemli düzeyde 

artırdığı bildirilmiştir. Yine, % 6 oranında kullanılan sakkaroz ile en yüksek sayıda 

soğancık üretilmiştir. 

 
 

Ault (1995) tarafından Eucomis zambesiaca, E. comasa, E. autumnalis’ in çift pul 

yaprakları in vitro’da sürgün oluşumu için 4.4, 11.1 ve 22.2 µM BA ile 5.4 µM NAA 

içeren MS ortamlarında kültüre alınmıştır. Her üç türden de elde edilen sürgünler 0, 

2.7, 5.4 ve 10.8 µM NAA içeren ortamda köklendirmeye alınmış olup, sırasıyla %95, 

%98 ve %100 köklenme başarısı bildirilmiştir. 

 

 
Hannweg et al. (1996) tarafından, Güney Afrikada önemli bir ticari soğan olan Bowiea 

volubilis’in çiçek sapı parçalarından organogenik bitki regenerasyonu elde edilmiştir. 10 

mm uzunluğunda çiçek sapları 30 g/l sukroz, 10 g/l agar, 1 mg/l 2.4-D ve BAP içeren 

MS besin ortamında 6-8 hafta karanlıkta kültüre alınmıştır. Daha sonra eksplantlar 

büyüme düzenleyicileri olmayan yeni ortama aktarılmıştır. Bu ortamda sürgün ve soğan 

oluşumu, köklenme 4-5 hafta içerisinde gerçekleştirilmiştir. Eksplant başına 4.6 adet 

bitki elde edilmiştir. 

 
 

Bonnier and Van Tuyl (1997) tarafından zambağın genetik materyal olarak uzun süre 

korunması için; in vitro’da rejenere olan 10 zambak genotipinin soğanları 28 ay –2 °C 

ve 25 ˚C de farklı dört ortamda (1/4 MS veya tam MS , %9 veya %6 sukroz ) 

saklayarak filiz soğan gelişimi sağlanmıştır. Bütün zambak genotiplerinde filizlenme ve 
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soğan büyümesi açısından en iyi sonucun ¼ kuvvetindeki MS ve %9 sukroz içeren 

ortamda 25 °C de 28 ay depolanan uygulamadan elde edildiği bildirilmiştir.   

 
 
Marinangeli and Curvetto (1997) tarafından; Lilium longiflorum ve hibritlerinde 

çalışılmıştır. Genotip farklılığının soğanların ürettiği biomas ve sayısında önemli 

farklılık gösterdiği bildirilmiştir. Aynı değişiklik TA (traumatic asid)  ile muamele 

edildikten sonra da tesbit edilmiştir. TA uygulaması soğan oluşumunu % 20’den  

%40’a ve soğanların ağırlığını da %20’den %60’a çıkarmıştır. Düşük kaliteli soğanların 

kullanılması soğanların biomasına ve sayısına olumsuz etki yapmış ve TA kullanımı bu 

olumsuzluğu ortadan kaldıramamıştır. 

 
 

Ayabe and Sumi (1998) tarafından sarımsak (Allium sativum L.) dişlerinden alınan 

gövde disklerinin hızlı çoğaltım için uygun eksplant olduğu bildirilmiştir. Bu 

eksplantlar hem büyüme düzenleyici içermeyen LS ortamına hem de 0.1 mg/l NAA ve 

0.1 mg/l BA içeren LS ortamında kültüre alındığında 2 hafta sonra her bir eksplanttan 

çok sayıda sürgün ucu geliştiği belirtilmiştir. Ancak, büyüme düzenleyici içermeyen 

ortamın, büyüme düzenleyici içeren ortamdan daha fazla (bir eksplanttan 15’den fazla) 

sürgün verdiği tespit edilmiştir. Sürgünlerin %90’nından fazlasının soğan oluşturduğu 

ve rejenerasyon çalışmasından önce soğanların yaklaşık 8 hafta 4 °C de ön muamele 

yapılmasının hem sürgün oluşumunu hem de soğan oluşumunu artırdığı bildirilmiştir. 

 

 
Bhagyalakshmi (1999)’nin yaptığı çalışmada Crocus sativus L.’un ovaryum 

eksplantından  adventif sürgün rejenerasyonu üzerine ortamın, inkübasyon koşullarının 

ve eksplant yaşının etkisi incelenilmiştir. En yüksek kallus oluşumunun 5.7 µM NAA 

ve 4.4 µM BAP içeren MS ortamında karanlıkta 20 °C de inkübe edildiği zaman 

meydana geldiği,   yine aynı koşullarda ovaryum başına 1.5 adet sürgün elde edildiği 

bildirilmiştir. 

 
 

Selles et al. (1999) tarafından; Narcissus confusus’un iki hattının olgunlaşmış 

tohumlarının alkoloid üretimi kapasiteleri karşılaştırılmıştır. Bunun için, hatların 
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olgunlaşmış embriyo eksplantlarında kallus oluşumu, somatik embriyogenesis ve 

organogenesis kapasiteleri araştırılmıştır. Alkaloid içeriği HPLC ile belirlenmiştir. 

Belirli kallusların az miktarda galantamin ürettiği ve galantamin miktarının doku 

farklılaşmasının derecesiyle arttığı bildirilmiştir. Rejenere olan bütün bitkilerin 

morfolojik karekterler bakımından normal olduğu da belirtilmiştir. 

 
 
Stabbert and Niederwieser (1999) tarafından Lachenalia cinsine ait üç varyetede in 

vitro soğan oluşumu ve oluşan soğanların toprağa aktarılmasında etkili bir metod 

geliştirdikleri bildirilmiştir. Yaprak eksplantından elde edilen sürgünler düşük ısıda (4–

15 °C) bırakıldıktan 2 hafta sonra soğan oluşumunun başladığı bildirilmiştir. Ayrıca, 

adventif sürgünlerin yaşının soğan oluşumu için çok önemli olduğu, 4 mm den küçük 

sürgünlerin soğan oluşturmadığı ve soğan oluşumu için %3 ile %6 sukroz içeren 

ortamlar karşılaştırıldığında %6’nın daha iyi sonuç verdiği belirtilmiştir. Soğanların 

toprakta yaşama şanslarınında boyutları ile doğrudan bağlantılı olduğu bulunmuştur.  

 

 
Hussey (2000) tarafından 12 süs bitkisinin  in vitro’da soğan oluşturmaya verdikleri 

tepki karşılaştırılmıştır. 9 türde hiç kallus oluşmadan direkt olarak gövde dokusundan, 5 

türde ovaryumdan, 4 türde ise yaprak dokusundan bitki gelişimi olmuştur. Gladiolus, 

Hyacinthus, Muscari, Ornithogalum ve Scilla’da MS ortamına hiç büyüme düzenleyici 

eklemeden bitkicik elde edilmiştir. Hippeastrum, Schizoslylis, Sparaxis, ve Ipheion’da 

ortama oksin eklenerek sonuç elde edilmiştir. Freesia, Tulipa ve Narcissus’da ise direkt 

eksplant üzerinden bitki elde edilememiştir. 10 türde soğan ve korm parçaları 

kullanılarak soğancık elde edilmiş olsa da bunlarda bulaşıklık önemli bir engel teşkil 

etmiştir. Tulipa ve Hippeastrum dışındaki bitkilerde  kallus elde edilmiştir. Gladiolus, 

Sparaxis ve Schizostylis dışındaki türlerde ise kallustan bitki oluşmuştur. Bulunan 

farklar bu tür ve aileler arasında basit bir ilişki olmadığını göstermiştir. 

 
 
Shibli and Ajlouni (2000) tarafından, endemik Iris’te somatik embiryogenes; kallus, 

süspansiyon ve protoplast kültürlerinden elde edilmiştir. Kallusların alt kültürü 4.5 µM 

2,4-D, 0.5 µM Kinetin, 4.5 µM NAA ve 300 mg/l prolin içeren ortamda karanlıkta 

yapılmıştır. Rejenerasyon ortamı olarak BA, Zeatin ve TDZ (sırasıyla; 0, 4, 5, 9 ve 13.5 
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µM konsantrasyonlarında)’nin 0.49 µM IBA ve 0.45 µM 2,4-D ile kombinasyonu ile 

hazırlanan ortamlar kullanılmıştır. En yüksek embriyogenesis 4.5 µM BA’da elde 

edilmiştir. Zeatin ve TDZ’nin embriyogenesiste etkisi olmadığı görülmüştür. 0.2 M 

sukroz, glukoz ve fruktoz ile karşılaştırıldığında daha etkili olduğu bulunmuştur. 4.5 

µM 2,4-D içeren ortamda 4 hafta içinde süspansiyon kültüründen gelişen hücreler 0.2 

M sukroz, 4.5 µM BA içeren ortama transfer edildiğinde oldukça iyi sonuçlar (3568 

embriyo/g hücre) elde edilmiştir. Bütün çalışma sonucunda gelişen embriyoların % 90’ı 

köklenerek tam bir bitki haline gelmişlerdir. Üretilen bitkilerin ise % 95’i dış koşullara 

aktarılmıştır.  

 
 
Zaidi et al. (2000) tarafından soğanlı ve yumrulu bitkilerde yapılan in vitro çalışmalar 

gözden geçirilmiştir. Buradan elde edilen sonuçlara göre; besin ortamı olarak en fazla 

MS besin ortamının kullanıldığını, büyüme düzenleyicilerin istenen gelişim sürecine 

göre (somatik embriyogenesis, organogenesis ve direkt organogenesis) BAP, Kinetin, 

2,4-D gibi büyüme düzenleyicilerinin farklı kombinasyonlarının kullanıldığını, 2,4-

D’nin daha çok kallus oluşturmada, düşük oksin yüksek sitokinin kombinasyonunun 

sürgün oluşturmada, yüksek oksin düşük sitokinin veya sadece oksinin ise 

köklendirmede kullanıldığı bildirilmiştir.  

 
 

Ziv and Lilien-Kipnis (2000) tarafından, Allium, Dichelostemma, Eucrosia, Gladiolus, 

Haemanthus, Hyacinthus,  Narcissus, Nerine ve Ornithagalum cinslerine ait soğanlarla 

yapılan çalışmada çiçek kısımlarının, soğan pul yaprakları ve kormlardan alınan apikal 

meristem uçlarının rejenerasyon kapasiteleri karşılaştırılmıştır. Tüm türlerde genel 

olarak çiçekten alınan eksplantların soğan ve korm eksplantlarından daha başarılı 

olduğu bildirilmiştir.   

 
 
Sage et al. (2000) tarafından Narcissus pseudonarcissus “Golden Harvest” çeşidinin 

yaprak eksplantlarından sürgün rejenerasyonu ve soğan explantlarından somatik 

embriyo elde edilmiştir. Denemelerde somatik embriyogenesis için yaprak laminası, 

yaprak tabanı ve soğan pul yaprakları gibi eksplantlar kullanılmıştır. Somatik 

embriyogenesis için 5  µM 2,4-D ve 0.5 µM 2,4-D veya 5 µM BAP içeren ortamların 
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başarılı olduğu ve skap eksplantının diğer eksplantlardan daha erken somatik 

embriyogenesis oluşturduğu bildirilmiştir. Ayrıca, yaprak eksplantlarında 2,4-D’nin 

etkili olduğunu picloramın ise etkisiz olduğunu tesbit etmişlerdir. Somatik embriyolar 4 

°C’ de 4.9 µM IBA içeren ortamda bitkiciklere dönüştürülmüş ve bu bitkiler ex vitro 

koşullara aktarılmıştır. 

 
  
Chang et al. (2000) tarafından, Çin’de endemik olarak yetişen Lilium speciosum 

Thunb. var. gloriosoides Baker türü üzerinde çalışılmıştır. Bu çalışmada eksplant 

olarak serada yetiştirilen bitkinin yaprakları kullanılmıştır. Bu yapraklar 3 mg/l 2,4-D 

ve 0.25 mg/l BA ilaveli MS besin ortamında kültüre alınmıştır. Burada oluşan 

kalluslardan soğancıklar gelişmiş, gelişen soğancıklarda; 0.1 mg/l NAA, 170 mg/l 

NaH2PO4 ve l g/l aktif karbon içeren MS besin ortamında köklendirmeye alınmıştır. Bu 

işlem 3 ayda sekiz kez tekrarlanmış, dokuz ayın sonunda 6000 bitki üretilmiştir. 

Üretilen bu bitkilerden 200 ü 4 hafta sera koşullarında tutulmuş ve %98 oranında 

canlılık sağlanmış, ikinci yılda ise normal çiçek açtığı bildirilmiştir. 

 

 
Wawrosch et al. (2001) tarafından, çok pahalı bir tıbbi bitki olan Nepal zambağı 

(Lilium nepalanse D. Don) için bir hızlı çoğaltım protokolü geliştirilmiştir. 

Olgunlaşmamış soğanlardan hazırlanan çift soğan pul yaprak eksplantlarından 20 µM 

Zeatin içeren MS ortamında sürgünler elde edilmiştir. Bir eksplanttan dört hafta sonra 

yedi sürgünden fazla sürgün oluştuğu bildirilmiştir. Ayrıca, köklendirmenin ½ MS 

ortamında MS ortamına göre daha iyi sonuç verdiği belirtilmiştir. 

 
 

Paek and Murty (2002) tarafından Fritillaria thunbergii’nin soğan pul yaprakları ile 

yapılan rejenerasyon çalışmasında en iyi sonucun 1.62 µM NAA ve 4.65 µM Kinetin 

içeren MS ortamından (%13,7) elde edildiği bildirilmiştir. Elde edilen soğanlar kültür 

sonunda 5 °C de beş hafta bekletilerek kompost, vermikulit ve perlit (1:1:1) içeren 

ortama aktarıldığında 10 mm çapındaki soğanların %100’ünün sürgün verdiği tespit 

edilmiştir. Ayrıca, rejenerasyon çalışmasına başlamadan önce soğanları 10 °C’ de 6 

hafta bekletmenin rejenerasyonu olumlu yönde etkilediği bildirilmiştir.  
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Tıpırdamaz (2003) tarafından, Galanthus ikariae’ nin soğan pul yapraklarından in 

vitro’ da elde edilen adventif soğancıkların köklendirilmesi ve dış koşullara aktarılma 

aşaması çalışılmıştır. Köklendirme için, soğancıklar farklı konsantrasyonlarda sukroz 

(30, 60 g/l), aktif kömür (AK) (% 0.2, 0.5 ve 1.0), NAA (0, 0.01, 0.1 ve 0.5 mg/l) 

içeren tam, 1/2, 1/4, 1/8 kuvvette değiştirilmiş Murashige ve Skoog (DMS) 

ortamlarında kültüre alınmıştır. Kültürler 23°C sıcaklık ve 16/8 saat aydınlık/karanlık 

fotoperyoduna ayarlanmış iklim dolabında 16 hafta süreyle inkübe edilmiştir. En 

yüksek köklenme oranı 0.5 mg/l
 
NAA içeren kültür ortamlarında elde edilmiştir. Dış 

koşullara aktarma aşaması denemeleri için 1/8 DMS, 0.5 mg/l
 
NAA, % 0.5 aktif kömür 

ve 60 g/l
 
sukroz içeren ortam ile 1/2 DMS, 0.5 NAA, % 0.5 aktif kömür ve 30 g/l

 

sukroz içeren ortamlarda köklendirilmiş soğancıklar ya direkt olarak ya da 8 hafta 4°C’ 

de inkube edildikten sonra %2 sukroz ve gibberelik asittin (GA3) değişik dozlarını (10 

ve 50 mg/l) içeren DMS ortamında 4 hafta inkübe edildikten sonra toprağa 

aktarılmışlardır. Bu  uygulamalar içinde en yüksek yaşama oranı 1/2 DMS, 0.5 NAA, 

% 0.5 aktif kömür ve 30 g/l
 
sukroz içeren ortamda kültüre alınarak köklendirilen ve 

direkt toprağa aktarılan soğancıklarda görülmüş ve % 28 olarak belirtilmiştir. 

 
 

Arslan vd. (2003) tarafından, in vitro hızlı çoğaltım için Sternbergia candida ve S. 

fischeriana türlerinin öncelikle soğan pul yaprak eksplantları farklı oranlarda büyüme 

düzenleyicileri içeren besin ortamlarında kültüre alınmıştır. Soğancık oluşturan eksplant 

oranı (% 75.99) ve eksplant başına soğancık sayısı (3.30 adet) birlikte düşünüldüğünde 

en yüksek soğancık oluşumu S. candida türünde 4 mg/l BAP ve 0.50 mg/l KNA içeren 

besin ortamında 2 pul yapraklı soğan eksplantlarından elde edilmiştir. S. fischeriana’da 

ise en yüksek soğancık oluşumu (% 76.67 ve 2.59 adet) 2 mg/l BAP ve 0.50 mg/l KNA 

içeren ortamda yine 2 pul yapraklı eksplantlardan üretilmiştir. Öte yandan, S. 

candida’nın olgunlaşmamış zigotik embriyolarının 6 mg/l pikloram içeren besin 

ortamında kültüre alınmasıyla 1.5 yıl sonunda eksplant başına ortalama 80 adet soğancık 

üretimi sağlanmıştır. Üretilen soğancıklar büyüklüklerine göre sınıflandırılarak 5 ºC de 

muhafaza edilmiştir. Soğancıklar bu şartlarda 5 hafta bekletildikten sonra toprağa 

aktarılmıştır. Ancak, toprağa aktarılan soğancıklarda ya gelişme olmamış ya da cılız bir 

gelişme gözlenmiştir.  
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Karaoğlu (2004) tarafından yapılan çalışmada göl soğanı bitkisinde in vitro hızlı 

çoğaltım için soğan pul yaprakları ve olgunlaşmamış embriyo eksplantları değişik BAP 

ve NAA içeren ortamlarda kültüre alınmıştır.  4 ve 2 pul yapraklı soğan eksplantlarında 

en fazla soğancık oluşumu sırasıyla 6.67 ve 5.83 adetle 1 mg/l BAP ve 1 mg/l NAA ile 

2 mg/l BAP ve 0.5 mg/l NAA içeren MS besin ortamından elde edilmiştir. 

Olgunlaşmamış embriyolarda ise en fazla soğancık 2.27 adetle 0.5 mg/l BAP ve 4 mg/l 

NAA içeren MS besin ortamından elde edilmiştir. Elde edilen soğancıklar 1 mg/l NAA 

içeren MS besin ortamında köklendirilmiştir. Köklenen soğancıklar dış koşullara 

başarılı bir şekilde aktarılmıştır.  

 
 

Oran and Fattash (2005) tarafından Sternbergia clusiana’nın soğanları kullanılarak  

yapılan çalışmada sterilizasyon için soğanlar 70% ethanol’de 1 dakika, 1 ml 6.5% 

NaOCl ile 2-3 damla Tween 80 içeren 100 ml’lik çözeltide 30 d karıştırıcıda 

tutulduktan sonra 3 kez saf sudan geçirilmiştir. Büyüme düzenleyici olarak; IBA (0, 1, 

5, 10 ve 20 µM) ve BAP (0, 1, 5, 10 ve 20 µM)’nin değişik konsantrasyonları 

kullanılmıştır. Eksplant başına en yüksek soğancık sayısı tek pul yapraklı eksplantlarda; 

0.73 adet ile 20 µM BA içeren MS besin ortamında, 2 pul yapraklı eksplantlarda; 10 

µM BA ile 1 µM IBA içeren MS besin ortamından elde edilmiştir.   

 

 
Naik and Nayak (2005) tarafından, Ornithogalum virens’ te soğan pul yaprağı 

kullanılarak kallus oluşumu ve indirekt organogenesis elde edilmiştir. Sürgün oluşumu 

1 mg/l NAA ve 2 mg/l BA içeren ortamda sağlanmıştır. Soğan pul yaprağı ile 2 mg/l 

2,4-D içeren MS besin ortamında kallus kültürü yapılmıştır. Kallustan en iyi sürgün 

regenerasyonu 2 mg/l NAA ve 0.5 mg/l BA içeren ortamdan gözlenmiştir. 

Soğancıklardan kök oluşumu ise hormonsuz MS ortamında sağlanmıştır. Soğancıklar  

saksılara başarılı olarak aktarılmıştır. Direkt soğancık oluşumu ise soğan pul 

yaprağından 1 mg/l NAA, 2 mg/l BA ve 60 g/l sukroz içeren ortamda gerçekleşmiştir. 

Soğan büyüklüğü ise ½ MS’de arttırılmıştır. In vitro’ da oluşan soğancıklar direkt 

olarak saksıya aktarılmıştır.  

 

 



 16 

Mirici et al. (2005)’nin yaptığı çalışmada; in vitro hızlı çoğaltım için Sternbergia 

fischeriana’nın olgunlaşmamış embriyo eksplantları farklı oranlarda büyüme 

düzenleyicileri içeren besin ortamlarında kültüre alınmıştır. 4 mg/l BA ve 0.25 mg/l 

NAA ya da 2 mg/l 2,4-D içeren besin ortamında eksplant başına ortalama 80 adet 

soğancık üretimi sağlanmıştır. Üretilen soğancıklar büyüklüklerine göre sınıflandırılarak 

5 ºC de muhafaza edilmiştir. Bu şartlarda 5 hafta tutulduktan sonra soğancıkların toprağa 

aktarıldığı bildirilmiştir. 

 
 
Doğan-Kalyoncu (2007) tarafından, Türkiye'de endemik olarak bulunan Tulipa 

sintenisii Baker ve Tulipa armena’nın olgunlaşmamış embriyolarından ilk kez in vitro 

soğancık üretimi yapılmıştır. Olgunlaşmamış embriyolar farklı oranlarda oksin ve 

sitokinin içeren MS (tek aşamalı protokol) ve N6  (4 aşamalı protokol))  besin 

ortamlarında kültüre alınmıştır. Kültür başlangıcından 16 ay sonra 4 aşamalı 

protokolde T. sintenesii türünde eksplant başına ortalama 22.67 adet, T. armena’da 

ise 16.42 adet soğancık üretimi gerçekleşmiştir. T. sintenesii türünde tek aşamalı 

protokol kullanılarak ise 27.10 adet soğancık elde edilebilmiştir. Bu çalışma 

sonucunda T. sintenesii ve T. Armena’da soğan eksplantlarında görülen 

bulaşıklıktan ötürü, olgunlaşmamış embriyonun in vitro çoğaltım için en uygun 

eksplant olduğu tespit edilmiştir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
 
3.1. Materyal 
 
 
Sternbergia candida ve S. lutea  soğanları; Prof. Dr. Neşet ARSLAN tarafından  doğal 

yetişme alanlarından toplanmıştır. S. fischeriana ve S. clusiana soğanları ise Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme parsellerinden 

sökülmüştür. Soğanlar kuruması için oda sıcaklığında karanlıkta 1-1,5 ay kadar 

bekletilmiştir.Yine, S. candida, S. fischeriana, S. clusiana’ya ait olgunlaşmamış 

meyveler de Prof. Dr. Neşet ARSLAN tarafından doğal yetişme alanlarından 

toplanmıştır. Bu türlerin fotoğrafları  Şekil 3.1 de verilmiştir. 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
Şekil 3.1 S. candida (a), S. lutea (b), S. clusiana (c) ve S. fischeriana (d) çiçekleri. 
 

 

a b 

d c 
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3.2 Yöntem 
 
 
3.2.1 Eksplant sterilizasyonu 
 
 
Denemede kullanılan soğanların dıştaki kurumuş yaprakları temizlendikten sonra 

deterjanlı su ile yıkanıp daha sonra akan musluk suyunda durulanmıştır. Durulanan 

soğanlar % 80’lik ticari çamaşır suyunda (axion) 20 d sterilizasyona tabi tutulmuştur. 

Sterilizasyonu yapılan soğanlar 3 kez 5’er d steril saf su ile durulanmıştır. 

Olgunlaşmamış tohumları içeren meyveler ise % 70 lik ticari çamaşır suyunda  20 d 

yüzey sterilizasyonuna tabi tutulduktan sonra soğan eksplantlarında olduğu gibi 3 kez 

5’er d steril saf su ile durulanmıştır. Steril edilen olgunlaşmamış tohumlardan 

embriyolar, pens ve bistüri yardımıyla çıkarılıp steril petriler içerisindeki besin 

ortamlarına konulmuştur. 

 
 
3.2.2 Besin ortamı ve kültür koşulları 
 
 
Denemelerde temel besin ortamı olarak MS (Murashige ve Skoog 1962) ve N6 (Chu vd 

1975) mineral tuzları ve vitaminleri kullanılmıştır (Çizelge 3.1.). Ortam hazırlığında saf 

su kullanılmış olup, gerektiğinde besin ortamına farklı konsantrasyonlarda bitki 

büyümesini düzenleyiciler ilave edilmiştir. Besin ortamının pH’sı 1 N NaOH ya da 1 N 

HCl kullanılarak ayarlandıktan sonra 1.2 atmosfer basınç altında ve 121°C’de 20 

dakika tutularak steril edilmiştir. Tüm kültürler beyaz floresan ışığı altında 16 saat ışık 

ve 8 saatlik karanlık fotoperiyotta 24°C’de tutulmuştur.  
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Çizelge 3.1 Denemelerde kullanılan MS ve N6 temel besin ortamlarının içeriği 
 

Bileşikler MS (mg/l) N6 (mg/l) 
Makro besin 
elementleri 

NH4NO3 
KNO3 
CaCl2.2H2O 
MgSO4.7H2O 
KH2PO4 

1650 
1900 
440 
370 
- 

463 
2830 
166 
185 
400 
 

 

Mikro besin 
elementleri 

KI 
H3BO3 
MnSO4.4H2O 
ZnSO4.7H2O 
Na2MoO4.2H2O 
CuSO4.5H2O 
CoCl2.6H2O 
FeSO4.7H2O 
Na2EDTA.2H2O 
Fe2(SO4)3 

0.83 
6.2 
22.3 
8.6 
0.25 
0.025 
0.025 
27.8 
37.3 
2.5 

0.8 
1.6 
3.33 
1.5 
- 
- 
- 

27.85 
37.25 

 
 

 

Vitaminler 
 
 
 

İnositol 
Nikotinic Asit 
Piridoksin-HCl 
Thiamin-HCl 
 

100 
0.5 
0.5 
0.1 
 

100 
1 
0.5 
0.1 
 

 

 

 
 
 
3.2.2.1 Soğan pul yaprakların kültüründe kullanılan ortamlar 
 
 
Soğan pul yapraklarının kültüründe MS besin ortamı kullanılmıştır. Temel besin 

ortamlarına bitki türüne göre; BAP ve NAA’nın farklı konsantrasyonları, 30 mg/l 

sukroz ilave edilmiş olup, 6.5 g/l agar ile katılaştırılmıştır. Besin ortamının pH’sı 5.7’e 

ayarlanmıştır.  
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3.2.2.2. Olgunlaşmamış embriyoların kültüründe kullanılan ortamlar 
 
 
Olgunlaşmamış embriyoların kültüründe temel besin ortamı olarak, N6 veya MS 

mineral tuzları ve vitaminleri kullanılmıştır. Amaca göre % 2–6 oranında sukroz 

ortama katılmış, %0.25’lik gelrit veya  %0.7’lik agar ile katı hale getirilmiştir. Ayrıca, 

bu ortama soğancık oluşumunu teşvik etmek için; 2,4-D, L-proline,  casein hydrolysate 

ve mannitol gibi kimyasallar da ilave edilmiştir. Kullanılan tüm ortamların pH’sı 5.7’ye 

ayarlanmıştır. Olgunlaşmamış embriyolardan soğancık oluşumu 2 farklı protokolde 

yürütülmüştür.  

 
 
Protokol 1 (4 aşamalı protokol); 
 
 
a) Kallus teşvik ortamı (KTO): N6 mineralleri ve vitaminleri, 2.3 g/l L-proline, 200 

mg/l kazeyin hidrolisat, 20 g/l sukroz, BAP (2 ve 4 mg/l dozlarında), NAA (0.5, 1 

ve 4 mg/l dozlarında), TDZ (0.5 mg/l), picloram (1,2 ve 4 mg/l), kinetin (0.5 mg/l), 

2,4-D (1 mg/l) 2.5 g/l jelrit 

 
 
b) Soğancık oluşturma ortamı (SOO): Kallus teşvik ortamı ve 30 g/l mannitol 
 
 
c) Soğancık geliştirme ortamı (SGO): MS mineralleri ve vitaminleri, 60 g/l sukroz, 6 

g/l agar 

 
 
d) Soğancık olgunlaştırma ortamı (SOGO): MS, 20 g/l sukroz, 6 g/l agar  
 
 
Protokol 2 (Tek aşamalı protokol); bu protokolde embriyolar farklı oranlarda BAP ile 

NAA  içeren MS ortamında kültüre alınmıştır.  
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3.2.3 Doku kültürü tekniğinin yapılışı 
 
 
3.2.3.1 Soğan pul yapraklarının kültürü    
 
 
Yüzey sterilizasyonundan sonra steril kabin içerisinde soğanların dış pul yaprakları 

çıkartılıp atıldıktan sonra kalan soğan kısmı denemelerde kullanılmıştır. Eksplant 

olarak; daha önceki çalışmalarda iyi sonuç veren çift pul yapraklar, 4-5 mm 

genişliğinde 8-10 mm uzunluğunda ve 2 mm kadar bazal doku içerecek şekilde 

kullanılmıştır.  Kültürler ilk zamanlar petri kaplarında tutulmuş, büyümelerini takiben 

magenta kaplarına alınmıştır.  

 
 
3.2.3.2 Olgunlaşmamış embriyoların kültürü 
 
 
Protokol 1 de; Bronsema et al. (1997) ve Arslan vd. (2002) tarafından kullanılan 

yöntem geliştirilerek uygulanmıştır. Yüzey sterilizasyonundan sonra meyve kabuğu 

kesilerek içerisinden olgunlaşmamış tohumlar çıkarılmıştır. Pens ve bisturi yardımıyla 

tohumlardan olgunlaşmamış zigotik embriyolar çıkartılarak KTO (kallus teşvik 

ortamı)’na yerleştirilmiştir. Her petri kutusuna eldeki eksplant sayısına göre 5–10 adet 

zarar görmemiş zigotik embriyo (yaklaşık 3 mm çapında) kültüre alınmıştır. Bu 

ortamda zigotik embriyolar 25 ± 1 ˚C’ de karanlıkta 2 hafta süreyle inkübe edildikten 

sonra, gelişen kalluslar SOO (soğancık oluşturma ortamı)’na aktarılmıştır. Bu ortamda 

2 hafta aralıklarla alt kültür yapılmıştır. Somatik embriyoları taşıyan kalluslar SGO 

(Soğancık geliştirme ortamı)’na aktarılarak yavaş yavaş ışıklı ortama alıştırılmıştır. 

Soğancık geliştirme ortamına aktarıldıktan sonra ilk üç gün havlu kağıdı ile sarılmış 

daha sonra havlu kağıdı alınmıştır. Son olarak kültürler Soğancık olgunlaştırma 

ortamına (SOGO) aktarılarak 2 ayda bir bu ortamda alt kültüre alınmıştır.  

 
 
Protokol 2’de yüzey sterilizasyona tabi tutulan meyvelerden olgunlaşmamış embriyolar 

izole edilerek farklı oranlarda BAP ile NAA, içeren MS ortamında. 16 saat aydınlık ve 8 

saat karanlık fotoperyotta kültüre alınmıştır. Eksplantlar 4 haftada bir aynı ortamda alt 

kültüre alınarak gelişimleri gözlenmiştir. 
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3.2.4 Elde edilen soğancıkların köklendirilmesi  
 
 
Daha önceki çalışmalarda karşılaşılan problemlerden dolayı, soğancıklar  ilk 6 ay 

büyüme düzenleyici içeren MS besi ortamında, daha sonra sadece MS besi ortamında 

tutulmuşlardır. Bu ortamlarda kendiliğinden köklenen soğancıklar bir sonraki aşamada 

kullanılmışlardır. Yapılan çalışmalarda dış koşullara aktarımda soğan çapının önemli 

olması sebebiyle soğancıklar; 15, 30, 45 ve 60 mg/l sukroz ve 7, 8 ve 10 g/l agar içeren 

MS besi ortamında denemeye alınmışlardır.  

 
 
 3.2.5 Elde edilen soğancıkların dış koşullara adaptasyonu  
 
 
 Geofitler üzerinde en az araştırma yapılan konu in vitro soğancıkların dış şartlara 

adaptasyonu aşamasında olmuştur. Bu eksiklikten yola çıkılarak değişik uygulamalar 

yapılmıştır. In vitro’da elde edilen soğancıklar önce soğan çaplarına göre( 1 cm’den 

küçük, 1-1.5 cm ve 1.5 cm’den büyük) 3 gruba ayrılmış daha sonra yine köklü, köksüz 

ve kökleri koparılmış olmak üzere 3 gruba ayrılıp 3 tekerrürlü saksı denemesine 

alınmışlardır. Saksı toprağı olarak; torf, perlit ve vermikülit(1:1:1) karışımı 

kullanılmıştır. Saksılar önce %80 nem içeren iklim dolabında 22 °C’de 16/8 

fotoperyotta kültüre alınmışlar daha sonra sözlü görüşmede Prof. Dr. Neşet ARSLAN; 

“geofit bitkilerin en uygun sıcaklık isteği 15 °C dir” tavsiyesi üzerine iklim dolabının 

sıcaklığı 15 °C ye düşürülmüştür. Saksı toprağı karışımının etkisini belirlemek için; 

torf, perlit ve vermikülit farklı oranlarda karıştırılarak denemeye alınmıştır. İklim 

dolabı içindeki sıcaklık ve nem oranının etkisini araştırmak için saksılar; 15 °C ‘de 

%80 nem içeren iklim dolabında, 15 °C’de nem içermeyen iklim dolabında, 24°C’de 

nem içermeyen iklim dolabında ve sera koşullarında olmak üzere 4 değişik ortamda 6 

hafta tutulmuşlardır. İklim dolaplarından hasat edilen soğancıklar 5 hafta +5 °C’de 

tutulduktan sonra kontrollü ve tarla koşullarının etkisinin araştırılması için soğanlar; 

Uluslar arası ticarette ölçü birimi olarak kullanılan soğan çevresine göre 

sınıflandırılarak  sera ve tarlaya  dikilmişlerdir.  
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3.2.6 İstatistik analizler 

 

 

Laboratuar denemeleri tesadüf parselleri deneme desenine göre kurulmuş olup her 

muamele içerisinde 5-10 adet eksplantın bulunduğu, 3 tekerrürlü 100 x 10 mm’lik petri 

kutuları veya Magenta kaplarından oluşmuştur. Saksı denemeleri her saksıda 1-3 adet 

soğancık olacak şekilde 3 tekerrürlü olarak faktöriyel denemeye alınmıştır. İstatistik 

analizinden önce yüzde değerlere, Arcsin dönüştürme işlemi yapılmıştır (Snedecor and 

Cochran 1967). Muameleler arasındaki önemlilik varyans analizi ile belirlenerek 

ortalamalar arasındaki farklılık SPSS Bilgisayar Programı kullanılarak Duncan Testi ile 

karşılaştırılmıştır. 
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4. BULGULAR 
 
 
4.1. Sternbergia candida Çalışmalarında Elde Edilen Sonuçlar  
 
 
4.1.1 Sternbergia candida’da soğan pul yapraklarının  kültürü 
 
 
Doğal yetişme alanlarından Mayıs ayında toplanan S. candida soğanları 8 hafta kese 

kağıdı içerisinde karanlık ve rutubetsiz bir yerde tutulmuştur. Yüzey sterilizasyonuna 

tabi tutulan soğanlar; dış pul yaprakları alındıktan sonra kültüre alınmışlardır. 

Çalışmadaki öncelikli amaç bol miktarda in vitro soğancık oluşturmak olduğu için daha 

önceki çalışmalar dikkate alınarak soğan pul yaprağı eksplantları 2 mg/l BAP ve 0.5 

mg/l NAA içeren MS besin ortamında kültüre alınmışlardır. Soğancıklar tek bir 

ortamdan elde edildiği için herhangi bir  istatistiksel çalışma yapılmamıştır. Kültür 

başlangıcından 10 gün sonra eksplantların hacimlerinde artışlar görülmüştür. 1 ay sonra 

da pul yapraklarının arasından soğancıklar görülmeye başlanmıştır (Şekil 4.1). 

Kültürler 1 ay aralıklarla alt kültüre alınmıştır. Gelişmelerine bağlı olarak 6. haftadan 

itibaren magenta kaplarına alınmıştır (Şekil 4.2). Kültürlerde 10. haftadan sonra 

soğancıklar belirgin hale gelmeye başlamıştır (Şekil 4.3). Eksplantlardan 6. ayda 

gelişmiş soğancıklar elde edilmiştir (Şekil 4.4). 
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Şekil 4.1 Sternbergia candida’da kültür başlangıcından 4 hafta sonra 2 mg/l BAP ve 
                0.5 mg/l NAA içeren ortamda soğan pul yapraklarından soğancık gelişimi 
 
 

 

Şekil 4.2 Sternbergia candida’da kültür başlangıcından 6 hafta sonra 2 mg/l BAP ve 
                0.5 mg/l NAA içeren ortamda soğan pul yapraklarından soğancık gelişimi 
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Şekil 4.3 Sternbergia candida’da kültür başlangıcından 10 hafta sonra 2 mg/l BAP ve 
                0.5 mg/l NAA içeren ortamda soğan pul yapraklarından soğancık gelişimi 
 

 

Şekil 4.4 Sternbergia candida’da kültür başlangıcından 6 ay sonra 2 mg/l BAP ve  
               0.5 mg/l NAA içeren ortamda soğan pul yapraklarından soğancık gelişimi 
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4.1.2 Sternbergia candida’da olgunlaşmamış embriyolarının  kültürü 
 
 
S. candida embriyolarının kültüründe protokol 1 uygulanmıştır. Olgunlaşmamış 

embriyolar KTO ortamında kültüre alındıktan 10 gün sonra kallus oluşumu başlamıştır 

(Şekil 4.5). Bu ortamda zigotik embriyolar 25 ± 1 ºC’de karanlıkta 2 hafta süreyle 

inkübe edildikten sonra, gelişen kalluslar SOO’ya aktarılmıştır. Bu ortamda kallus 

oluşumunda önemli artışlar olmuştur. Eksplantlar 3 kez 2 haftada bir alt kültüre 

alınmıştır. Daha sonra eksplantlar SGO’ya aktarılarak, yavaş yavaş ışıklı ortama 

alıştırılmıştır. Bunun için petriler ilk 3 gün kağıt havlu ile sarılmış olup, daha sonra 

kağıt havlular çıkarılmıştır. SGO’ya aktarıldıktan 2 hafta sonra sürgün oluşumları 

gözlenmiştir (Şekil 4.6). Son olarak kültürler SOGO’ya aktarılarak 2 ayda bir bu 

ortamda alt kültüre alınmıştır (Şekil 4.7). 8. ayda soğancıklar belirgin hale gelmiştir 

(Şekil 4.8). Kültür başlangıcından 10 ay sonra soğancıkların sayımı yapılmıştır (Şekil 

4.9).  

 

 

 

Şekil 4.5 Sternbergia candida’da kültür başlangıcından 10 gün sonra 2 mg/l BAP ve 
                 0.5 mg/l NAA içeren ortamda olgunlaşmamış embriyodan oluşan kalluslar 
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Şekil 4.6 Sternbergia candida’da kültür başlangıcından 2 ay sonra 4 mg/l BAP ve 
               0.5 mg/l NAA içeren ortamda olgunlaşmamış embriyodan oluşan sürgünler 
 

 

Şekil 4.7 Sternbergia candida’da kültür başlangıcından 6 ay sonra 4 mg/l BAP ve 
              1 mg/l NAA içeren ortamda olgunlaşmamış embriyodan oluşan soğancıklar 
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Şekil 4.8 Sternbergia candida’da kültür başlangıcından 8 ay sonra 0.5 mg/l TDZ ve  
               0.5 mg/l NAA içeren ortamda olgunlaşmamış embriyodan oluşan soğancıklar 
 

 

Şekil 4.9 Sternbergia candida’da kültür başlangıcından 10 ay sonra 4 mg/l BAP ve  
              0.5 mg/l NAA içeren ortamda olgunlaşmamış embriyodan oluşan soğancıklar 
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Kültür başlangıcından 10 ay sonra farklı büyüme düzenleyicilerin S. candida’nın 

olgunlaşmamış embriyo eksplantında soğancık oluşturan eksplant oranı ve eksplant 

başına soğancık sayısına etkisine ait varyans analizi  (Çizelge 4.1) verilmiştir. 1, 2 ve 4 

mg/l Picloram içeren ortamlarda herhangi bir soğancık oluşumu gözlenmediğinden 

istatistiklere dahil edilmemiştir.   

 
 
Çizelge 4.1 incelendiğinde; farklı büyüme düzenleyici konsantrasyonlarına sahip 

ortamların soğancık oluşturan eksplant oranına ve eksplant başına soğancık sayısına 

etkisi 0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur.  

 

 

Çizelge 4.1 Kültür başlangıcından 10 ay sonra farklı büyüme düzenleyicilerin S. candida’nın 
                   olgunlaşmamış embriyolarından soğancık gelişimine etkisine ait varyans analizi 
 

Soğancık oluşturan eksplant oranı 
(%) 

Eksplant başına soğancık sayısı Varyasyon 

kaynakları 
S.D K.O F K.O F 

Genel 32 - - - - 

Ortamlar 10 1146.667 3.379** 15.411 3.768** 

Hata 22 171.283 - 3.214 - 

A.Ö.F (% 5) 3.425 25.00 

** 0.01 düzeyinde önemli 

 
 
Kültür başlangıcından 10 ay sonra farklı büyüme düzenleyicilerin S. candida’nın 

olgunlaşmamış embriyo eksplantında soğancık oluşturan eksplant yüzdesi ve eksplant 

başına soğancık sayısına ait Duncan testi sonuçları Çizelge 4.2’de verilmiştir.  
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Çizelge 4.2 Kültür başlangıcından 10 ay sonra farklı büyüme düzenleyicilerin 
                   S. candida’nın olgunlaşmamış embriyolarından soğancık gelişimine etkisi 
 

Ortamlar Soğancık oluşturan eksplant oranı (%)* Eksplant başına 
soğancık sayısı (adet) * 

0.5mg/l TDZ ve 
0.5 mg/l NAA 

60.00 51.145ab** 4.917 ab 

2 mg/l BAP ve 0.5 
mg/l NAA 

80.00 63.435ab 7.00 a 

0.5 mg/l Kinetin 
ve 4 mg/l NAA 

46.667 43.077 b 1.722 bc 

1 mg/l 2,4-D 20.00 16.923c 0.777 c 

1 mg/l NAA 86.667 72.290 a 1.45  bc 

0.5 mg/l Kinetin 73.333 59.213 ab 1.277 bc 

4 mg/l Kinetin 80.00 63.435ab 1.00  bc 

4 mg/l BAP ve 0.5 
mg/l NAA 

60.00 51.145ab 6.50 a 

4 mg/l Kinetin ve 
0.5 mg/l NAA 

80.00 73.077a 2.867 bc 

4 mg/l BAP 80.00 63.435ab 1.083 bc 

2 mg/l BAP 66.667 54.991 ab 2.767 bc 

1 mg/l Picloram - -  - 

2 mg/l Picloram - - - 

4 mg/l Picloram - - - 

*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen sonuçlar arasındaki fark Duncan testine göre 0.01 düzeyinde önemlidir 
** Arcsinüs transformasyon  değerleridir 

 
 
Çizelge 4.2’ye göre soğancık oluşturan eksplant yüzdesi bakımından en yüksek sonuç; 

%73.08 ile 4 mg/l Kinetin ve 0.5 mg/l NAA ile %72.3 ile 1 mg/l NAA içeren MS besin 

ortamından elde edilmiştir. Bu ortamları sırasıyla 4 mg/l BAP (% 63.435), 4 mg/l 

Kinetin (% 63.435), 2 mg/l BAP ve 0.5 NAA(% 63.435), 0.5 mg/l Kinetin (%59.2), 2 

mg/l BAP (% 55),  0.5mg/l TDZ ve 0.5 mg/l NAA (%51.2), 4 mg/l BAP ve 0.5 mg/l 

NAA (%51.2), 0.5 mg/l Kinetin ve 4 mg/l NAA (%43.1) izlemiştir. En düşük değer ise 

1 mg/l 2,4-D (%16.9) içeren MS besin ortamından elde edilmiştir. Çizelge 4.2 eksplant 

başına soğancık sayısı yönüyle incelendiğinde; 7 adet soğancık ile en yüksek sonuç 2 

mg/l BAP ve 0.5 mg/l NAA içeren ortamdan elde edilirken 4 mg/l BAP ve 0.5 mg/l 

NAA ortamıda 6.5 adet soğancık ile istatistiksel olarak aynı sırada yer almıştır. Bu 

ortamları sırasıyla 0.5mg/l TDZ ve 0.5 mg/l NAA( 5 adet), 4 mg/l Kinetin ve 0.5 mg/l 
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NAA (2.9 adet), 2 mg/l BAP (2.8 adet). 0.5 mg/l Kinetin ve 4 mg/l NAA (1.7 adet), 1 

mg/l NAA (1.5 adet), 0.5 mg/l Kinetin (1.3 adet), 4 mg/l Kinetin (1 adet), 4 mg/l BAP 

(1.1 adet) içeren ortamlar izlemiştir. 1 mg/l 2,4-D 0.8 adet soğancık ile en düşük 

sonucu vermiştir. 

 
 
4.1.3 S. candida’dan In vitro elde edilen soğancıkların geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar 
 
 
Soğan pul yapraklarından ve embriyolardan In vitro elde edilen soğancıkların 

çaplarının artırılmasında farklı sukroz ve agar dozlarının etkisini araştırmak için 

soğancıklar; 15, 30, 45 ve 60 g/l sukroz ile 7, 8 ve 10 g/l agar içeren MS besin 

ortamında kültüre alınmışlardır. Farklı sukroz (Çizelge 4.3.) ve agar dozlarının (Çizelge 

4.4)  soğan çapına etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmasına rağmen, yüksek 

oranda sukroz (60 g/l)ve agar (10 g/l) dozlarının daha büyük soğan çapı oluşturduğu 

gözlenmiştir. 

 
 
 Çizelge 4.3 Farklı sukroz dozlarının S. candida ‘da soğan çapına etkisi 
 
Sukroz  dozları 

(g/l) 
Soğan çapı (cm)  
kültür başlangıcı 

Soğan çapı (cm) 
6 hafta sonra 

15 1.000 1.000 

30 0.800 0.800 

45 1.000 1.050 

60 0.950 1.025 

 
 
Çizelge 4.4 Farklı agar dozlarının S. candida ‘da soğan çapına etkisi 
 
Agar dozları (g/l) Soğan çapı (cm)  

kültür başlangıcı 
Soğan çapı (cm) 
9 hafta sonra 

7 1.495 1.500 

8 1.297 1.297 

10 1.320 1.360 
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4.1.4 Soğancıkların saksıya aktarılması 

 
 
 Saksı toprağının etkisini araştırmak için soğancıklar;  

• Torf, perlit ve vermikülit (1:1:1) 

• Torf ve perlit (1:1) 

• Torf ve vermikülit (1:1) 

• Torf, perlit ve vermikülit (2:1:1) 

 
 
Karışımlarında denemeye alınmış ancak denemeler arasında istatistiki bir fark 

görülmemiştir. İstatistiksel olarak bir fark görülmese de denemeye Torf, perlit ve 

vermikülit (1:1:1) karışımı ile devam edilmiştir. 

 
 
Saksıya aktarma aşamasına gelen soğancıklar; 

• köksüz (Şekil 4.10) 

• kökleri koparılmış (Şekil 4.11)  

• köklü (Şekil 4.12) olarak 3 gruba ayrılmışlar,  

 
 
bu gruplarda kendi aralarında soğan çaplarına göre; 

• 1 cm’den küçük (Şekil 4.13) 

• 1-1.5 cm arası (Şekil 4.14) 

•  1.5 cm’ den büyük (Şekil 4.15)  

 
 
olacak şekilde 3 gruba ayrılarak 3 tekerrürlü olarak torf, perlit ve vermikülit (1:1:1) 

içeren saksılarda denemeye alınmışlardır.  



 34 

  

Şekil 4.10 Saksıya aktarma aşamasına gelen köksüz S. candida soğancıkları 

  

Şekil 4.11 Saksıya aktarma aşamasına gelen kökleri koparılmış S. candida soğancıkları 
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Şekil 4.12 Saksıya aktarma aşamasına gelen köklü S. candida soğancıkları 

  

Şekil 4.13 Saksıya aktarma aşamasına gelen 1 cm’den küçük S. candida soğancıkları 
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Şekil 4.14 Saksıya aktarma aşamasına gelen 1- 1.5 cm arası S. candida soğancıkları 

 

    
 

Şekil 4.15 Saksıya aktarma aşamasına gelen 1.5 cm’den büyük S. candida soğancıkları 
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Saksılara aktartıldıktan 6 hafta sonra yapılan sayımlarda; yaprak sayısına, yaprak 

uzunluğuna, kök sayısına, kök uzunluğuna ve canlılıklarına ait istatistikler yapılmıştır.  

 
 
S. candida’da In vitro gelişen soğancıkların kök durumları ve soğan çaplarının yaprak 

sayısına etkisine ait varyans analizi ve Duncan testi sonuçları; sırasıyla Çizelge 4.5 ve 

Çizelge 4.6’da verilmiştir. 

 
 
Çizelge 4.5 S. candida’da in vitro gelişen soğancıkların kök durumları ve soğan 
                    çaplarının bitki başına yaprak sayısına etkisine ait varyans analizi  
 

Yaprak sayısı Varyasyon 
kaynakları 

S.D K.O F 
Genel 26  - 
Kök durumu 2 21.815 8.414** 

Soğan çapı 2 26.815 10.343** 
Kök durumu X soğan çapı 4 2.593 1.00 
Hata 18 2.593  

A.Ö.F (% 5) 1.595 

   ** 0.01 düzeyinde önemli 

 
 
Çizelge 4.6 S. candida’da in vitro gelişen soğancıkların kök durumları ve soğan 
                   çaplarının bitki başına yaprak sayısına etkisi  
 

 1 cm < 1-1.5 cm 1.5 cm > Ortalama* 
Köksüz 0 2 3.667 1.889b 
Kökleri koparılmış 4 4.667 6 4.889a 

Köklü 2.667 2.667 7.00 4.11a 

Ortalama* 2.222b 3.111b 5.556a  

*Aynı sütunda ve satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark Duncan testine göre 0.01 
düzeyinde önemlidir 

 
 
Çizelge 4.5 incelendiğinde hem kök durumunun hemde soğan çapının yaprak sayısı 

üzerine etkisi 0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. Ancak kök durumu X soğan çapı 

interaksiyonu önemsiz bulunmuştur. Çizelge 4.6 incelendiğinde kök durumları 

içerisinde bitki başına ortalama olarak 4.9 adet yaprak ile kökleri koparılmış soğanlar 
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en yüksek yaprak sayısını vermiştir. 4.1 adet yaprak sayısıyla köklü soğancıklarda 

istatistiksel olarak kökleri koparılmış soğancıklarla aynı kategoriye girmişlerdir. 

Köksüz soğancıklar ise 1.9 adet yaprak sayısı ile diğer gruba girmişlerdir. Soğan çapına 

göre Çizelge 4.4. incelendiğinde; 5.6 adet yaprak sayısıyla en yüksek rakamı soğan çapı 

1.5 cm’den büyük olan soğancıklar vermiştir. 1-1.5 cm arası ve 1 cm’den küçük olan 

soğancıklar sırasıyla 3.1 ve 2.2 adet yaprak sayısıyla diğer grupta yer almışlardır. 

 
 
Yaprak uzunluğuna ait varyans analizi ve duncan testi sonucu sırasıyla Çizelge 4.7 ve 

Çizelge 4.8’de verilmiştir. 

 

 

Çizelge 4.7 S. candida’da in vitro gelişen soğancıkların kök durumları ve soğan 
                   çaplarının yaprak uzunluğuna etkisine ait varyans analizi  
 

Yaprak uzunluğu Varyasyon 
kaynakları 

S.D K.O F 
Genel 26  - 

Kök durumu 2 75.740 6.224** 

Soğan çapı 2 55.690 4.576* 

Kök durumu X soğan çapı 4 16.768 1.378 

Hata 18 12.173  

A.Ö.F (% 5) 3.455 

* 0.05 düzeyinde önemli ** 0.01 düzeyinde önemli   

 
 
Çizelge 4.8 S. candida’da in vitro gelişen soğancıkların kök durumları ve soğan 
                   çaplarının yaprak uzunluğuna etkisi  
 

 1 cm < 1-1.5 cm 1.5 cm > Ortalama** 

Köksüz 0 3.833 8.100 3.978b 

Kökleri koparılmış 10.833 7.333 11 9.722a 

Köklü 7.333 4.667 10.667 7.556a 

Ortalama* 6.056b 5.278b 9.922a  

*Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark Duncan testine göre 0.05 düzeyinde önemlidir 
**Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark Duncan testine göre 0.01 düzeyinde önemlidir       
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Çizelge 4.7 incelendiğinde yaprak uzunluğuna; kök durumunun etkisi 0.01 düzeyinde, 

soğan çapının etkisi ise 0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur. Kök durumu X soğan çapı 

interaksiyonu ise önemsiz bulunmuştur. Çizelge 4.8 incelendiğinde; en yüksek yaprak 

uzunluğu ortalaması 9.7 cm ile kökleri koparılmış soğancıklardan ölçülmüştür. 7.6 cm 

ortalama yaprak uzunluğu ile köklü soğancıklarda istatistiksel olarak kökleri koparılmış 

soğancıklarla aynı gruba girmiştir. Köksüz soğancıklar ise 4 cm’lik yaprak uzunluğu ile 

2. gruba girmiştir. Soğan çapının yaprak uzunluğu üzerine etkisi incelendiğinde; 9.9 cm 

ortalama yaprak uzunluğu ile en iyi sonuç soğan çapı 1.5 cm’den büyük soğancıklardan 

elde edilmiştir. 1-1.5 cm arası ve 1 cm’den küçük olan soğancıklar sırasıyla 5.3 ve 6.1 

cm yaprak uzunluğu ile 2. grupta yer almışlardır. 

 
 
S. candida’da in vitro gelişen soğancıkların kök durumları ve soğan çaplarının kök 

sayısına etkisine ait varyans analizi tablosu incelendiğinde; kök durumunun ve soğan 

çapının etkisi 0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. Kök durumu X soğan çapı 

interaksiyonu ise 0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.9). 

 
 
Çizelge 4.9 S. candida’da in vitro gelişen soğancıkların kök durumları ve soğan 
                   çaplarının kök sayısına etkisine ait varyans analizi 
  

Kök sayısı Varyasyon 
kaynakları 

S.D K.O F 
Genel 26  - 

Kök durumu 2 179.593 9.679** 

Soğan çapı 2 142.370 7.673** 

Kök durumu X soğan çapı 4 70.148 3.780* 

Hata 18 18.556  

A.Ö.F (% 5) 4.266 

   ** 0.01 düzeyinde önemli  * 0.05 düzeyinde önemli 

   
 
Kök sayısına ait duncan testi  incelendiğinde kök durumuna göre; 11.1 adet ortalama 

kök sayısıyla en yüksek sonuç köklü soğancıklardan elde edilmiştir. Bunu kökleri 

koparılmış ve köksüz soğancıklar sırasıyla 5.9 ve  2.2 adet kök sayısıyla takip etmiştir.. 
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Soğan çapına göre en yüksek sonuç ise; 11 adet ortalama ile soğan çapı 1.5 cm’den 

büyük soğancıklardan elde edilmiştir. Soğan çapı 1-1.5 cm arası ve 1 cm’den küçük 

olan soğancıklar ise 4.1’er adet kök sayısıyla 2. sırada yer almışlardır (Çizelge 4.10).  

                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                
Çizelge 4.10 S. candida’da in vitro gelişen soğancıkların kök durumları ve soğan  
                      çaplarının kök sayısına etkisi 
 

 1 cm < 1-1.5 cm 1.5 cm > Ortalama** 

Köksüz 0 4.667 2.000 2.222b 

Kökleri koparılmış 3.667 3.667 10.333 5.889b 

Köklü 8.667 4.000 20.667 11.111a 

Ortalama** 4.111b 4.111b 11.000a  

**Aynı sütunda ve satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark Duncan testine göre 0.01 
düzeyinde önemlidir  
 
 
S. candida’da in vitro gelişen soğancıkların kök durumları ve soğan çaplarının kök 

uzunluğuna etkisine ait varyans analizi tablosu incelendiğinde; kök durumunun etkisi 

0.01 düzeyinde önemli, soğan çapının etkisi ise 0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur. 

Kök durumu X soğan çapı interaksiyonu ise önemsiz bulunmuştur (Çizelge 4.11). 

 
 
Çizelge 4.11 S. candida’da in vitro gelişen soğancıkların kök durumları ve soğan  
                     çaplarının kök uzunluğuna etkisine ait varyans analizi  
 

Kök uzunluğu Varyasyon 
kaynakları 

S.D K.O F 
Genel 26  - 

Kök durumu 2 245.843 5.567** 

Soğan çapı 2 180.843 4.095* 

Kökdurumu X soğan çapı 4 30.815 0.698 

Hata 18 44.157  

A.Ö.F (% 5) 6.581 

  ** 0.01 düzeyinde önemli  * 0.05 düzeyinde önemli 
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Kök uzunluğuna ait duncan testi incelendiğinde kök durumuna göre; 12.7 cm  ortalama 

kök uzunluğuyla en yüksek sonuç kökleri koparılmış soğancıklardan elde edilmiştir. 

Köklü soğancıklarda 10.1 cm’lik kök uzunluğu ortalamasıyla aynı grupta yer almıştır. 

Köksüz soğancıklar ise 2.6 cm’lik kök uzunluğu ortalamasıyla en düşük sonucu 

vermiştir (Çizelge 4.12). 

 
 
Soğan çapına göre en yüksek kök uzunluğu ise; 13.1 cm ortalama kök uzunluğu ile 

soğan çapı 1.5 cm’den büyük soğancıklardan elde edilmiştir. Soğan çapı 1-1.5 cm arası 

olan soğancıklar 4.2 cm kök uzunluğu ile 2 grupta yer almıştır. Soğan çapı 1 cm’den 

küçük olan soğancıklar ise 8.1 cm’lik kök uzunluğu ile hem 1. grupta hemde 2. grupta 

yer almıştır (Çizelge 4.12).      

 
                                                                                                                                                                                                                     
Çizelge 4.12 S. candida’da in vitro gelişen soğancıkların kök durumları ve soğan 
                      çaplarının kök uzunluğuna etkisi 
 

 1 cm < 1-1.5 cm 1.5 cm > Ortalama** 

Köksüz 0 1.167 6.667 2.611b 

Kökleri koparılmış 15.00 8.00 15.00 12.667a 

Köklü 9.333 3.333 17.667 10.111a 

Ortalama* 8.111ab 4.167b 13.111a  

* Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark Duncan testine göre 0.05 düzeyinde önemlidir 
**Aynı sütunda ve satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark Duncan testine göre 0.01 düzeyinde 
    önemlidir  
 
 
 
 

S. candida’da in vitro gelişen soğancıkların kök durumları ve soğan çaplarının soğan 

canlılığı üzerine etkisine ait varyans analizi tablosu incelendiğinde; kök durumunun ve 

soğan çapının etkisi 0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur. Kök durumu X soğan çapı 

interaksiyonu ise önemsiz bulunmuştur (Çizelge 4.13). 
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Çizelge 4.13 S. candida’da in vitro gelişen soğancıkların kök durumları ve soğan  
                     çaplarının soğan canlılığı üzerine etkisine ait varyans analizi  
 

Canlılık oranı(%) Varyasyon 
kaynakları 

S.D K.O F 
Genel 26  - 

Kök durumu 2 3600 4.000* 

Soğan çapı 2 3600 4.000* 

Kökdurumu X soğan çapı 4 1800 2.000 

Hata 18 900  

A.Ö.F (% 5) 29.71 

   * 0.05 düzeyinde önemli 

   
 
Soğan canlılığı oranına ait duncan testinde kök durumuna göre; %100 canlılık 

ortalamasıyla en yüksek sonuç kökleri koparılmış soğancıklardan elde edilmiştir. Köklü 

soğancıklarda %77.8’lik canlılık oranıyla istatistiksel olarak aynı sınıfta yer almıştır. 

Köksüz soğancıklar ise %55.6’lık canlılık oranıyla diğer sınıfta yer almıştır (Çizelge 

4.14). 

 
 
Soğan çapına göre canlılık oranında ise en yüksek sonuç; %100 canlılık oranıyla 1.5 

cm’den büyük soğancıklarda tesbit edilmiştir. %77.8 canlılık oranıyla 1-1.5 cm arası 

soğancıklar hem 1. grup hemde 2. grup içerisinde yer almıştır. 1 cm’den küçük 

soğancıklar ise %55.6 canlılık oranıyla 2.grup içerisinde yer almıştır (Çizelge 4.14).  

                       
                                                                                                                                                                                                                                                                
Çizelge 4.14 S. candida’da in vitro gelişen soğancıkların kök durumları ve soğan 
                     çaplarının soğan canlılığı üzerine etkisi 
 
 1 cm < 1-1.5 cm 1.5 cm > Ortalama* 

Köksüz 0 66.667 100.00 55.556b 

Kökleri koparılmış 100.00 100.00 100.00 100.00a 

Köklü 66.667 66.667 100.00 77.778ab 

Ortalama* 55.556b 77.778ab 100.00a  

*Aynı sütunda ve satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark Duncan testine göre 0.05 düzeyinde 
önemlidir  
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Saksılara aktarılan soğancıkların büyük bir kısmı gelişmelerine devam etmiş 

hacimlerinde önemli oranda artışlar olmuştur. Saksılara ilk alındıklarındaki yaprak 

gelişimleri ile 6 hafta sonraki gelişimleri Şekil 4.16 ve Şekil 4.17’de gösterilmiştir.  

 

 

 

Şekil 4.16 Saksılara alınan S. candida soğancıklarının başlangıç durumları 

 

 

Şekil 4.17 S. candida soğancıklarının saksılarda 6 hafta sonraki durumları 
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Soğan çapı 1.5 cm’den büyük olan soğancıkların saksılara alındıktan 6 hafta sonraki 

durumları Şekil 4.18’de verilmiştir.  Şekil 4.18’de görüldüğü gibi köksüz ve kökleri 

koparılmış olan soğancıklarda yeniden sağlıklı  kökler meydana gelmiştir. 

 

 

Şekil 4.18 Köksüz (solda), kökleri koparılmış (ortada) ve köklü (sağda) S. candida  
                 soğancıklarının saksılara alındıktan 6 hafta sonraki durumları 
 

 
 
Saksıya aktarıldıktan 6 hafta sonra canlılıkları devam eden S. candida’ya ait 

soğancıklar iklim dolabı içindeki nem ve sıcaklık koşullarının soğan canlılığının 

devamı üzerine etkisini araştırmak için; 
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• 15 oC’de % 80 nem içeren iklim dolabına  

• 15 oC’de nem içermeyen iklim dolabına 

• 24 oC’de nem içermeyen iklim dolabına  

• Sera koşullarına    

 

 

alınmışlardır. 15 oC’de % 80 nem içeren iklim dolabına konan saksıların  hepsi 

canlılıklarını devam ettirmelerine rağmen (Çizelge 4.15)  denemelerin kendi içindeki 

tekerrürleri arasındaki farkların çok yüksek olmasından dolayı ( %0- %100) istatistiksel 

hesaplamada bir fark görülmemiştir. 

 

 

Çizelge 4.15 İklim dolabı içerisindeki nem ve sıcaklık koşullarının S. candida’ya ait  
                     soğancıkların canlılığına etkisi  
 

İklim dolabı koşulları Canlılık oranı(%) 

15 oC’de % 80 nem içeren iklim dolabı 100 

15 oC’ de nem içermeyen iklim dolabı 33.333 

24 oC’de nem içermeyen iklim dolabı 33.333 

Sera koşulları 33.333 

 
 
 
S. candida’ya ait soğancıkların farklı iklim dolaplarında 6 hafta sonraki durumları 

Şekil 4.19 ve Şekil 4.20’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.19 S. candida’ya ait soğancıkların 15 oC’de % 80 nem içeren (solda) ve 15  
                 oC’ de nem içermeyen (sağda) iklim dolabındaki görünümü 
 

  

Şekil 4.20 S. candida’ya ait soğancıkların 24 oC’de nem içermeyen (solda) iklim 
                 dolabındaki ve sera koşullarındaki (sağda) görünümü 
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4.2 Sternbergia fisheriana çalışmalarında elde edilen sonuçlar 
 
 
4.2.1 Sternbergia fisheriana’da soğan pul yapraklarının  kültürü 
 
 
Tarla bitkileri bölümü deneme arazisinden Mayıs ayında toplanan S. fisheriana 

soğanları 8 hafta kese kağıdı içerisinde karanlık ve rutubetsiz bir yerde tutulmuştur. 

Yüzey sterilizasyonuna tabi tutulan soğanlar; dış pul yaprakları alındıktan sonra kültüre 

alınmışlardır. Eksplantlar daha önceki çalışmalar dikkate alınarak BAP (1, 2 ve 4 mg/l) 

ve NAA (0.5 ve 1 mg/l)’nın 6 farklı konsantrasyonunu içeren MS besin ortamında 

kültüre alınmışlardır. Kültür başlangıcından 3 hafta sonra eksplantların hacimlerinde 

artışlar görülmüş pul yapraklarının arasında şişkinlikler başlamıştır (Şekil 4.21) 

Kültürler 1 ay aralıklarla alt kültüre alınarak gelişmelerine bağlı olarak 2. aydan 

itibaren magenta kaplarına alınmıştır (Şekil 4.22). Kültür başlangıcından 4 ay sonra 

magenta kabını dolduran soğancıklar (Şekil 4.23) 6 ay sonra gelişimlerini 

tamamlayarak dormansiye girmişlerdir (Şekil 4.24).  

 
 
S. fisheriana’nın soğan pul yaprakları eksplantında kültür başlangıcından 6 ay sonra 

farklı BAP ve NAA konsantrasyonlarının soğancık oluşturan eksplant oranı ve eksplant 

başına soğancık sayısına etkisine ait varyans analizi ve Duncan testi sonuçları (Çizelge 

4.16. ve Çizelge 4.17) verilmiştir. 
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Şekil 4.21 Sternbergia fisheriana’da kültür başlangıcından 3 hafta sonra 1 mg/l BAP ve 
                 0.5 mg/l NAA içeren ortamda soğan pul yapraklarından soğancık gelişimi 
 

 

Şekil 4.22 Sternbergia fisheriana’da kültür başlangıcından 2 ay  sonra 2 mg/l BAP ve 
                 0.5 mg/l NAA içeren ortamda soğan pul yapraklarından soğancık gelişimi 
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Şekil 4.23 Sternbergia fisheriana’da kültür başlangıcından 4 ay  sonra 2 mg/l BAP ve 
                 0.5 mg/l NAA içeren ortamda soğan pul yapraklarından soğancık gelişimi 
 

 

Şekil 4.24 Sternbergia fisheriana’da kültür başlangıcından 6 ay  sonra 2 mg/l BAP ve  
                 0.5 mg/l NAA içeren ortamda soğan pul yapraklarından soğancık gelişimi 
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Çizelge 4.16 S. fisheriana’nın soğan pul yapraklarında kültür başlangıcından 6 ay sonra farklı 
                    BAP ve NAA konsantrasyonlarının soğancık gelişimine etkisine ait varyans analizi  
 

Soğancık oluşturan eksplant 
oranı  

Eksplant başına soğancık sayısı  Varyasyon 
kaynakları 

S.D K.O F K.O F 
Genel 17 - - -  

Ortam 5 76.313 0.847 25.321 5.540** 

Hata 12 90.050 - 4.571  

A.Ö.F (% 5) - 3.803 

** 0.01 düzeyinde önemli   
 
 
Çizelge 4.16 incelendiğinde; farklı BAP ve NAA konsantrasyonlarının S. 

fisheriana’nın soğan pul yaprakları eksplantında soğancık oluşturan eksplant oranına 

etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmasına karşın, eksplant başına soğancık 

sayısına etkisi 0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur.  

 
 
Çizelge 4.17 incelendiğinde; eksplant başına soğancık sayısında en yüksek sonuç 10.0 

adet ile 1 mg/l BAP ve 0.5 mg/l NAA içeren ortamdan elde edilmiştir. Diğer ortamlar ; 

1 mg/l BAP ve 1 mg/l NAA(4.7 adet), 2 mg/l BAP ve 0.5 mg/l NAA (4.7 adet), 2 mg/l 

BAP ve 1 mg/l NAA (3.3 adet), 4 mg/l BAP ve 1 mg/l NAA (2.5 adet), 4 mg/l BAP ve 

0.5 mg/l NAA (1.9 adet)  olarak sıralanmışlardır. 

 
 
Çizelge 4.17  S. fisheriana’nın soğan pul yapraklarında kültür başlangıcından 6 ay sonra farklı 
                      BAP ve NAA konsantrasyonlarının soğancık  sayısına etkisi 
 

Ortamlar (mg/l) 
BAP                     NAA 

Soğancık oluşturan 
eksplant oranı (%) 

Eksplant başına soğancık 
sayısı (adet)* 

1 mg/l BAP   0.5 mg/l NAA 46.667 10.00 a 

1 mg/l BAP   1 mg/l NAA 43.333 4.667b 

2 mg/l BAP   0.5 mg/l NAA 50.00 4.667 b 

2 mg/l BAP  1 mg/l NAA 40.00 3.333 b 

4 mg/l BAP  0.5 mg/l NAA 60.00 1.943 b 

4 mg/l BAP  1 mg/l NAA 60.00 2.50 b 

*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen sonuçlar arasındaki fark Duncan testine göre 0.01 düzeyinde önemlidir 
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4.2.2 Sternbergia fisheriana’da olgunlaşmamış embriyolarının  kültürü 
 
 
Sternbergia fisheriana’ya ait meyveler Mayıs ayı başında Prof. Dr. Neşet ARSLAN  

tarafından doğal yetişme alanlarından toplanmıştır. Olgunlaşmamış embriyolar fazla 

sayıda temin edilemediğinden protokol 2’ye göre denemeye alınmışlardır. 

Eksplantlarda 2 hafta içinde hacimlerinde 2 kat artış olmuş, 1 ay sonrada kallus ve 

sürgün oluşumları görülmeye başlanmıştır (Şekil 4. 25). Kültürler ayda bir alt kültüre 

alınarak gelişimleri takip edilmiştir. Kültür başlangıcından 2 ay sonra eksplantlarda 

sürgünler belirgin hale gelmiştir (Şekil 4. 26).  

 
 
Kültür başlangıcından 4 ay  sonra Sternbergia fisheriana’da olgunlaşmamış 

embriyoların sürgün oluşturma oranı ve eksplant başına sürgün sayısı ile ilgili 

istatistikler yapılmıştır (Çizelge 4.18). 

 
 
Çizelge 4.18 incelendiğinde en yüksek sonucun; % 100 sürgün oluşturan eksplant oranı  

ve 2.9 adet eksplant başına sürgün sayısı ile  4 mg/l BAP ve 1 mg/l NAA ortamından 

elde edilmesine rağmen ortamlar arasındaki fark istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. 

 
 
Çizelge 4.18 S. fisheriana’nın olgunlaşmamış embriyolarında kültür başlangıcından 4 
                     ay sonra farklı BAP ve NAA konsantrasyonlarının  sürgün sayısına etkisi 
 

Ortamlar (mg/l) 
BAP                   NAA 

Sürgün oluşturan 
eksplant oranı (%) 

Eksplant başına sürgün 
sayısı (adet) 

2 mg/l BAP   0.5 mg/l NAA 93.333 2.833 

2 mg/l BAP  1 mg/l NAA 93.333 2.00 

4 mg/l BAP  0.5 mg/l NAA 85.00 1.833  

4 mg/l BAP  1 mg/l NAA 100.00 2.867  
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Şekil 4.25 Sternbergia fisheriana’da kültür başlangıcından 1 ay  sonra 4 mg/l BAP ve 0.5 mg/l  
                  NAA içeren ortamda olgunlaşmamış embriyolardan kallus ve sürgün oluşumu 
 

 

Şekil 4.26 Sternbergia fisheriana’da kültür başlangıcından 2 ay  sonra 4 mg/l BAP ve 0.5 mg/l  
                 NAA içeren ortamda olgunlaşmamış embriyolardan kallus ve sürgün gelişimi 
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4.3 Sternbergia clusiana Çalışmalarında Elde Edilen Sonuçlar 
 
 
4.3.1 Sternbergia clusiana’da soğan pul yapraklarının  kültürü 
 
 
Tarla bitkileri bölümü deneme arazisinden Mayıs ayında toplanan S. clusiana soğanları 

8 hafta kese kağıdı içerisinde karanlık ve rutubetsiz bir yerde tutulmuştur. Yüzey 

sterilizasyonuna tabi tutulan soğanlar; dış pul yaprakları alındıktan sonra kültüre 

alınmıştır. Eksplantlar daha önceki çalışmalar dikkate alınarak BAP(1, 2 ve 4 mg/l) ve 

NAA(0.5 ve 1 mg/l) nın 6 farklı konsantrasyonunu içeren MS besin ortamında kültüre 

alınmışlardır. Kültür başlangıcından 2 hafta sonra eksplantların hacimlerinde artışlar 

görülmüş pul yapraklarının arasında şişkinlikler başlamıştır. Kültürler 1 ay aralıklarla 

alt kültüre alınmışlardır. 2. ayda soğan pul yaprakları arasından soğacıklar gelişmeye 

başlamıştır (Şekil 4.27). Kültür başlangıcından 3 ay sonra soğancıklarda yoğun bir kök 

oluşumu dikkat çekmiştir (Şekil 4.28). 5 ay sonra magenta kaplarına sığmayan 

soğancıklar (Şekil 4.29 ve Şekil 4.30) gelişimlerini takiben kültür başlangıcından 6 ay 

sonra saksılara aktarılmıştır (Şekil 4.31).    

 

 

Şekil 4.27 Sternbergia clusiana’da kültür başlangıcından 2 ay  sonra 2 mg/l BAP ve 
                  0.5 mg/l NAA içeren ortamda soğan pul yapraklarından soğancık gelişimi 
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Şekil 4.28 Sternbergia clusiana’da kültür başlangıcından 3 ay  sonra 2 mg/l BAP ve 1    
                 mg/l NAA içeren ortamda soğan pul yapraklarından soğancık ve kök gelişimi 
 

 

Şekil 4.29 Sternbergia clusiana’da kültür başlangıcından 5 ay  sonra 2 mg/l BAP ve 1 mg/l 
                 NAA içeren ortamda soğan pul yapraklarından soğancık ve kök gelişimi  
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Şekil 4.30 Sternbergia clusiana’da kültür başlangıcından 5 ay  sonra 2 mg/l BAP ve 1 
                 mg/l NAA içeren ortamda soğan pul yapraklarından soğancık ve kök gelişimi 
 

 

Şekil 4.31 Sternbergia clusiana’da kültür başlangıcından 6 ay  sonra soğan pul  
                 yapraklarından gelişen soğancıkların saksıya aktarılması 
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Sternbergia clusiana’da kültür başlangıcından 6 ay  sonra soğan pul yapraklarından 

soğancık oluşturan eksplant oranı ve eksplant başına soğancık sayısı ile ilgili 

istatistikler yapılmıştır (Çizelge 4. 19). 

 

 

Çizelge 4.19 S. clusiana’nın soğan pul yapraklarında kültür başlangıcından 6 ay sonra 
                      farklı BAP ve NAA konsantrasyonlarının soğancık sayısına etkisi 
 

Ortamlar (mg/l) 
BAP                   NAA 

Soğancık oluşturan 
eksplant oranı (%) 

Eksplant başına 
soğancık sayısı (adet) 

1 mg/l BAP   0.5 mg/l NAA 33.333 0.333 

1 mg/l BAP   1 mg/l NAA 41.667 1.167 

2 mg/l BAP   0.5 mg/l NAA 50.00 2.00 

2 mg/l BAP  1 mg/l NAA 50.00 2.083 

4 mg/l BAP  0.5 mg/l NAA 33.333 0.667 

4 mg/l BAP  1 mg/l NAA 50.00 1.833 

 
 
 
 
Çizelge 4.19’a göre ortamların soğancık oluşturan eksplant oranına ve eksplant başına 

soğancık sayısına etkisi istatistiksel olarak önemsiz olmuştur. Ancak  2 mg/l BAP ve 1 

mg/l NAA içeren ortam % 50 soğancık oluşturan eksplant oranı ve eksplant başına 2.1 

adet soğancık ile en yüksek sonucu veren ortam olmuştur. 

 
 
4.3.2 Sternbergia clusiana’da olgunlaşmamış embriyoların  kültürü 
 
 
Sternbergia clusiana’ya ait meyveler Mayıs ayı başında Prof. Dr. Neşet ARSLAN  

tarafından doğal yetişme alanlarından toplanmıştır. Kültürler protokol 2’ye göre 

denemeye alınmışlardır. Eksplantlarda 2 hafta içinde hacimlerinde 2 kat artış olmuş, 1 

ay sonrada kallus ve sürgün oluşumları görülmeye başlanmıştır (Şekil 4. 32). Kültürler 

ayda bir alt kültüre alınarak gelişimleri takip edilmiştir. Kültür başlangıcından 2 ay 

sonra eksplantlarda sürgünler belirgin hale gelmiştir (Şekil 4. 33). 4 ay sonra 

soğancıklar oluşmaya başlamıştır (Şekil 4. 34).  
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Sternbergia clusiana’da kültür başlangıcından  4 ay  sonra farklı BAP ve NAA 

konsantrasyonlarının olgunlaşmamış embriyolardan sürgün oluşturma oranı ve eksplant 

başına sürgün sayısına etkisine ait istatistikler yapılmıştır (Çizelge 4. 20). Sürgün 

oluşturma oranına ve eksplant başına sürgün sayısına ortamların etkisi istatistiki olarak 

önemsiz bulunmuştur. Ancak, en yüksek sürgün rejenerasyonu % 93.3 oranı ve 

eksplant başına 2.2 adet sürgün sayısı ile 2 mg/l BAP ve 1 mg/l NAA içeren besin 

ortamından elde edilmiştir.  

 
 
 
Çizelge 4.20 S. clusiana’nın olgunlaşmamış embriyolarında kültür başlangıcından 4 ay 
                     sonra farklı BAP ve NAA konsantrasyonlarının sürgün sayısına etkisi 
 

Ortamlar (mg/l) 
BAP                   NAA 

Sürgün oluşturan 
eksplant oranı 

Eksplant başına sürgün 
sayısı (adet) 

2 mg/l BAP   0.5 mg/l NAA 93.333 2.167 

2 mg/l BAP  1 mg/l NAA 93.333 2.223 

4 mg/l BAP  0.5 mg/l NAA 93.333 1.890  

4 mg/l BAP  1 mg/l NAA 70.00 1.667  
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Şekil 4.32 Sternbergia clusiana’da kültür başlangıcından 1 ay  sonra 2 mg/l BAP ve 0.5 mg/l  
                 NAA içeren ortamda olgunlaşmamış embriyolardan kallus ve sürgün oluşumu 

 
Şekil 4.33 Sternbergia clusiana’da kültür başlangıcından 2 ay  sonra 2 mg/l BAP ve 0.5 mg/l  
                 NAA içeren ortamda olgunlaşmamış embriyolardan kallus ve sürgün oluşumu 

 
Şekil 4.34 Sternbergia clusiana’da kültür başlangıcından  4 ay  sonra 4 mg/l BAP ve 0.5 mg/l  
                 NAA içeren ortamda olgunlaşmamış embriyolardan soğancık  oluşumu 
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4.4 Sternbergia lutea’da Soğan Pul Yapraklarının  Kültürü 
 
 
S. lutea türü meyve bağlamadığı için eksplant kaynağı olarak sadece soğan pul 

yaprakları kullanılmıştır. Tarla bitkileri bölümü deneme arazisinden Mayıs ayında 

toplanan S. lutea soğanları 8 hafta kese kağıdı içerisinde karanlık ve rutubetsiz bir 

yerde tutulmuştur. Yüzey sterilizasyonuna tabi tutulan soğanlar; dış pul yaprakları 

alındıktan sonra kültüre alınmıştır. Eksplantlar daha önceki çalışmalar dikkate alınarak 

BAP (1, 2 ve 4 mg/l) ve NAA (0.5 ve 1 mg/l)’nın 6 farklı konsantrasyonunu içeren MS 

besin ortamında kültüre alınmıştır. 

 
 
 Kültür başlangıcından 2 hafta sonra eksplantların hacimlerinde artışlar görülmüş olup 

pul yapraklarının arasında şişkinlikler başlamıştır. Kültürler 1 ay aralıklarla alt kültüre 

alınarak gelişmelerine bağlı olarak 2. aydan itibaren magenta kaplarına aktarılmıştır. 

Kültürlerin bir kısmında kallus ve somatik embriyolar görülürken, bir kısmında ise 

direk soğancık oluşumu gözlenmiştir (Şekil 4.35 ve Şekil 4.36). Kültür başlangıcından 

4 ay sonra 1 eksplant üzerinde bol miktarda sürgün oluşmuştur (Şekil 4.37). Kültür 

başlangıcından 6 ay sonra ise soğancıklar magentanın içini tamamen kaplamışlardır 

(Şekil 4.38). Soğancıklar bu aşamadan sonra saksılara aktarılmıştır (Şekil 4.39).  

 
 
Kültür başlangıcından 6 ay sonra S. lutea’nın soğan pul yapraklarından soğancık 

oluşturan eksplant oranı ve eksplant başına soğancık sayısı ile ilgili istatistikler 

yapılmıştır (Çizelge 4.21). Yapılan istatistiklerde en yüksek soğancık oluşturan 

eksplant oranı; 2 mg/l BAP ve 1 mg/l NAA ile 4 mg/l BAP ve 1 mg/l NAA içeren 

ortamlardan % 41.7 ile elde edilmiştir. 4 mg/l BAP ve 0.5 mg/l NAA içeren ortamdan 

eksplant başına 15 adet soğancık ile en yüksek sonuç elde eidlmiştir. Ancak yapılan 

istatistiklerde ortamların  soğancık oluşturan eksplant oranı ve eksplant başına soğancık 

sayısı üzerine etkisi istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. 
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Çizelge 4.21 S. lutea’nın soğan pul yapraklarında kültür başlangıcından 6 ay sonra 
                      farklı BAP ve NAA konsantrasyonlarının soğancık sayısına etkisi 
 

Ortamlar (mg/l) 
BAP                   NAA 

Soğancık oluşturan 
eksplant oranı (%) 

Eksplant başına 
soğancık sayısı (adet) 

1 mg/l BAP   0.5 mg/l NAA 33.333 2.110 

1 mg/l BAP   1 mg/l NAA 8.333 1.667 

2 mg/l BAP   0.5 mg/l NAA 33.333 8.50 

2 mg/l BAP  1 mg/l NAA 41.667 1.00 

4 mg/l BAP  0.5 mg/l NAA 25.00 15.00 

4 mg/l BAP  1 mg/l NAA 41.667 2.222 

 
 
 

 

Şekil 4.35  Sternbergia lutea’da kültür başlangıcından 2 ay  sonra 4 mg/l BAP ve 0.5  
                   mg/l NAA içeren ortamda soğan pul yapraklarından kallus ve sürgün gelişimi  
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Şekil 4.36 Sternbergia lutea’da kültür başlangıcından 2 ay  sonra 2 mg/l BAP ve 0.5 
                  mg/l NAA içeren ortamda soğan pul yapraklarından direkt soğancık gelişimi 
 

     

Şekil 4.37 Sternbergia lutea’da kültür başlangıcından 4 ay  sonra 4 mg/l BAP ve 0.5 
                  mg/l NAA içeren ortamda soğan pul yapraklarından soğancık gelişimi 
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Şekil 4.38 Sternbergia lutea’da kültür başlangıcından 6 ay  sonra 4 mg/l BAP ve 0.5 
                  mg/l NAA içeren ortamda soğan pul yapraklarından soğancık gelişimi 
 

 
 
Şekil 4.39 Sternbergia lutea’da kültür başlangıcından 6 ay  sonra soğan pul  
                 yapraklarından gelişen soğancıkların saksıya aktarılması 
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ 
 
 
Ülkemizde doğadan toplanarak ihracatı yapılan tür sayısı yaklaşık 347 adettir. Bu tür 

zenginliği içinde yer alan ve ihraç edilen, her biri ayrı bir güzellikte çiçeğe sahip olan 

türlerin yer aldığı yumrulu ve soğanlı bitkiler (geofitler)’in yeri büyüktür. Bu türler ilaç 

ve parfümeri sanayinde kullanılmakla beraber, gösterişli çiçeklerinden dolayı da süs 

bitkisi olarak önemleri gittikçe artmaktadır. Amaryllidaceae familyasına dahil olan 

Sternbergia cinsi de önemli geofitlerdendir. Geofitlerin büyük bir kısmının tohumdan 

çiçek açabilecek bir soğan boyutuna ulaşabilmesi için 4-5 yıla, hatta daha uzun yıllara 

gereksinimleri vardır. Bazı geofitler ise tohum oluşturamamaktadırlar. Bu nedenlerle 

geofitler  sadece vejetatif olarak çoğaltılırlar. Ancak  vejetatif üretimlerininde (yılda 2-3 

adet) düşük olması  sebebiyle bu bitkiler için alternatif hızlı çoğaltım tekniklerinin 

geliştirilmesi gerekmektedir.  

 
 
Bu amaçla Sternbergia candida, S. fisheriana, S. clusiana ve S. lutea türlerinin soğan 

pul yaprakları farklı oranlarda BAP ve NAA içeren besin ortamlarında kültüre 

alınmışlardır. S. candida’nın olgunlaşmamış embriyolarından soğancık oluşumunda; 

2,4-D, Picloram, TDZ, Kinetin, BAP ve NAA’nın değişik konsantrasyonları 

kullanılmıştır. S. fisheriana ve S. clusiana türlerinden  az miktarda meyve temin 

edildiğinden olgunlaşmamış embriyolar protokol 2 de kültüre alınmışlardır. Ayrıca 

geofitlerle ilgili yapılan in vitro çalışmalarda elde edilen bitkilerin dış koşullara 

adaptasyonunda büyük sorunlarla karşılaşıldığından; S. candida türünden elde edilen 

soğancıklarla, soğan çapının artırılması ve dış koşullara adaptasyonla ilgili farklı 

denemeler kurulmuştur.   

 
 
5.1. Sternbergia candida’da Soğan Pul Yapraklarının ve Olgunlaşmamış  
       Embriyoların Kültürü 
 
 
Sternbergia candida’ da daha önceki yapılan çalışmalarda (Arslan vd. 2003) yüksek 

oranda in vitro soğancıklar elde edilmiş ancak dış koşullara adaptasyonunda sorunlarla 

karşılaşılmış ve dış koşullara tam bir adaptasyon sağlanamamıştır. Bu çalışmada 

aklimatizasyonla ilgili sorunların aşılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda   ilk olarak bol 
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miktarda soğan elde etmek için Sternbergia candida’nın soğan pul yaprakları; %80’lik 

çamaşır suyunda yüzey sterilizasyonu yapıldıktan sonra, Arslan vd. (2003) ve Mirici et 

al. (2005)’un belirlemiş oldukları en iyi ortam olan 2mg/l BAP ve 0.5 mg/l NAA içeren  

MS besin ortamında kültüre alınmıştır. Bu ortamda 3 haftada bir alt kültür yapılarak 

soğancıkların gelişmesi sağlanmıştır. Kültür başlangıcından 6 ay sonra bol miktarda 

soğan elde edilmiştir.  

 
 
Doğal yetişme alanından toplanan Sternbergia candida’ya ait meyveler yüzey 

sterilizasyonuna tabi tutulduktan sonra yaklaşık 1-2 mm büyüklüğündeki 

olgunlaşmamış embriyolar tohumlardan çıkartılarak farklı oran ve kombinasyonlarda 

büyüme düzenleyici içeren agar ile katılaştırılmış KTO (kallus teşvik ortamı) 

ortamlarında kültüre alınmıştır. Kültür başlangıcından 1 hafta sonra embriyoların 

hacimlerinde  bir artış gözlenmiş olup, 20  gün sonra da bazı kültürlerde kallus oluşumu 

başlamıştır. Bu ortamda zigotik embriyolar  25 ± 1 ºC’de karanlıkta 8 hafta süreyle 

inkübe edildikten sonra, gelişen kalluslar SOO (soğancık oluşturma ortamı) ortamına 

aktarılmıştır. Bu ortamda 2 haftada bir alt kültür yapılmıştır. Daha sonra sürgünleri 

taşıyan kalluslar SGO (soğancık geliştirme ortamı) ortamına aktarılarak, yavaş yavaş 

ışıklı ortama alıştırılmıştır. SGO ortamına aktarıldıktan 8 hafta sonra yavaş yavaş 

sürgün oluşumu gözlenmiştir. Bu ortamda 2 hafta aralıklarla alt kültür yapılmıştır. 

Soğancık geliştirme ortamına aktarıldıktan sonra ilk üç gün havlu kağıdı ile sarılmış 

daha sonra havlu kağıdı alınmıştır. Son olarak kültürler Soğancık olgunlaştırma 

ortamına (SOGO) aktarılarak 2 ayda bir bu ortamda alt kültüre alınmıştır. Bazı 

ortamlarda sürgünlerin tamamı soğancığa dönüşürken, bazı ortamlarda ise sürgün ve 

soğancık oluşumu beraber gözlenmiştir.  

 
 
Daha önceki çalışmalarda olgunlaşmamış embriyo eksplantlarından yüksek oranda 

bitki rejenerasyonu buğday (Vasil et al. 1993), bezelye (Özcan et al. 1993), Korunga 

(Özcan et al.  1996), macar fiği (Sancak et al.  2000) ve mısır (Özcan 2002) gibi 

bitkilerde elde edilmiştir. Geofitlerde ise in vitro kültürde daha çok soğan pul 

yaprakları ve gövde eksplantları kullanılmıştır. Ayrıca, Selles et al. (1999) Narcissus 

confusus’un olgun tohumlarını pikloram ve 2,4-D içeren MS besin ortamında kültüre 
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aldıklarında embriyogenik kallus ve sonuçta soğancık elde ettiklerini bildirmişlerdir. 

Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlarda oldukça düşük kalmıştır. 

 
 
Geofitlerde olgunlaşmamış embriyoların kullanımı ilk defa Sternbergia candida ve S. 

fisheriana (Arslan vd. 2003, Mirici et al. 2005) türlerinde gerçekleşmiştir. 

Olgunlaşmamış embriyolar kullanılarak her iki türde yüksek oranlarda soğancık üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ise bazı eksplantlarda 45 adetten fazla soğancık elde 

edilmesine rağmen kültürlerin genelinde bu sayıya ulaşılamamış ve elde edilen 

soğancık sayısı düşük olmuştur. Bunun sebebi olarak doğal yetişme alanlarından 

toplanan olgunlaşmamış embriyoların fizyolojik yaşının önemli olduğu 

düşünülmektedir.  

 
 
S. candida’nın hem soğan pul yapraklarından hem de olgunlaşmamış embriyolarından 

elde edilen soğancıklar farklı denemelerde kullanılmıştır. Soğan çapının dış koşullara 

adaptasyonda önemi bilindiği için soğancıklar; 15, 30, 45 ve 60 g/l sukroz içeren MS 

besin ortamında kültüre alınmıştır. Yüksek orandaki sukrozun olumlu etkisine rağmen 

uygulamalarda istatistiki bir fark bulunamamıştır. Farklı agar dozlarının etkisini 

araştırmak için soğancıklar; 7,8 ve 10 g/l agar içeren MS besin ortamında kültüre 

alınmıştır. 10 g/l agarın hem soğancık çapını artırdığı hemde köklemeyi teşvik ettiği 

görülmüş ancak uygulamalar arasında istatistiki fark görülmemiştir. Soğanlı bitkilerin 

doğal yaşam alanlarında daha düşük sıcaklık isteği bilindiğinden, soğancıklar geliştikten 

sonra kültürler 15 °C’ye ayarlanmış iklim dolabına alınmışlardır. Burada 3 ay 

gelişimlerine devam eden soğancıklar; köklü, köksüz ve kökleri koparılmış olarak 3 

gruba ayrılmış, ardından bu gruplarda kendi arasında soğan çapına göre; 1 cm’den 

küçük, 1-1.5 cm arası ve 1.5 cm’den büyük olmak üzere yine 3 gruba ayrılarak torf, 

perlit ve vermikülit (1:1:1) içeren saksılara dikilmiştir. Torf, perlit ve vermikülitin 

değişik oranları kullanılarak yapılan denemede istatistiki bir fark bulunamamıştır. İklim 

dolabı içerisindeki nem ve sıcaklık farklılıkları ile ilgili yapılan çalışmalarda da yine 

istatistiki bir fark saptanamamıştır. Ancak saksılar en yüksek değerleri veren  15 °C ve 

% 80 nem içeren iklim dolabında kültüre alınmışlardır. Burada 2 ay kalan soğancıklarda 

yaprak sayısı, yaprak uzunluğu, kök sayısı, kök uzunluğu ve canlılıkla ilgili istatistikler 

yapılmıştır. Yaprak sayısı ve yaprak uzunluğuna göre en yüksek değerler soğan çapı 1.5 
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cm’den büyük köklü ya da kökleri koparılmış soğancıklarda görülmüş, kök sayısına göre 

en yüksek değerler soğan çapı 1.5 cm’den büyük ve köklü olan soğancıklarda, kök 

uzunluğunda en yüksek değerler soğan çapı 1.5 cm’den büyük köklü yada kökleri 

koparılmış soğancıklarda görülmüş, en yüksek canlı kalma oranı ise soğan çapı 1.5 

cm’den büyük ve kökleri koparılmış soğancıklarda görülmüştür. Yapılan bu istatistiklere 

göre soğan çapının dış koşullara adaptasyonda önemli bir faktör olduğu; S. candida 

türünde soğan çapının 1 cm’den büyük olması gerektiği belirlenmiştir. Köklü yada 

kökleri koparılmış olan soğancıkların dış koşullara adaptasyonunun yüksek olduğu  

görülmüştür. Yani, kökleri koparılmış ve soğan çapı 1.5 cm’den büyük olan 

soğancıkların tamamı canlılıklarını devam ettirmişlerdir. 

 
 
 Tıpırdamaz (2003) Galanthus ikareae’de dış koşullara aktarılan soğancıkların % 28’nin 

canlı kaldığını bildirmiştir. Ayabe and Sumi (1998) sarımsakta yaptıkları yaklaşık 8 

hafta 4 oC’de ön muamele yapılmasının hem sürgün oluşumunu hem de soğan 

oluşumunu arttırdığını bildirmişlerdir. Sage et al. (2000)  tarafından Narcissus 

pseudonarcissus “Golden Harvest” çeşidinde 4 oC’de 4,9 µM IBA içeren ortamda in 

vitro soğancıklar elde edilmiş ve ex vitro koşullara transfer edilmiştir. Stabbert and 

Niederwieser (1999) tarafından Lachenalia cinsine ait üç varyetede in vitro soğan 

oluşumu ve oluşan soğanların toprağa aktarılmasında etkili bir metod geliştirildiği 

bildirilmiştir. Yaprak eksplantından elde edilen sürgünlerin düşük ısıda (4-15 oC) 

bırakıldıktan 2 hafta sonra soğan oluşumunun başladığı bildirilmiştir. Yapılan çalışmalar  

bu tez çalışmasını destekler nitelikte bulunmuştur.  

 
 
5.2. Sternbergia fisheriana, Sternbergia clusiana ve Sternbergia lutea’da  Soğan Pul 
       Yapraklarının Kültürü 
 
 
Sternbergia fisheriana, S. clusiana ve S. lutea’nın soğan pul yaprakları % 80’lik ticari 

çamaşır suyunda (axion) yüzey sterlizasyonuna tabi tutulduktan sonra 1, 2 ve 4 mg/l 

BAP ile 0.5 ve 1 mg/l NAA içeren MS besin ortamında kültüre alınmıştır. Kültür 

başlangıcından 3 hafta sonra eksplantların hacimlerinde artışlar görülmüş pul 

yapraklarının arasında şişkinlikler başlamıştır. Kültürler 1 ay aralıklarla alt kültüre 

alınmış ve gelişmelerine bağlı olarak 2. aydan itibaren magenta kaplarına aktarılmıştır. 
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6 ay sonra tam gelişmiş soğancıklar elde edilmiştir.  Sternbergia fisheriana’da eksplant 

başına 10 adet soğancıkla 1 mg/l BAP ve 0.5 mg/l NAA içeren MS besi ortamı en iyi 

sonucu vermiştir. Sternbergia clusiana’da 2.083 adet soğancıkla 2 mg/l BAP ve 0.5 

mg/l NAA içeren MS besin ortamı en yüksek sonucu vermiştir ancak diğer ortamlar 

arasında istatistiksel bir fark görülmemiştir. Sternbergia lutea’da ise en yüksek 

soğancık oluşumu 15 adet ile 4 mg/l BAP ve 0.5 mg/l NAA içeren MS besi ortamında 

gözlemlenmiştir. Kültürlerde % 20-30 oranında mantari veya bakteriyel kökenli 

enfeksiyonlara rastlanmıştır. Aynı şekilde Çakırlar vd. (1994) farklı yüzey sterilizasyon 

yöntemleri uygulamalarına karşın, Galanthus elwesii’de enfeksiyon oranını % 29, G. 

İkariae’de ise % 50’nin altına düşürememişlerdir. Girmen (1986) enfeksiyon oranının 

Galanthus, Leucojum ve Tulipa kültürlerinde % 40-50 olduğunu bildirmiştir. Yine 

Karaoğlu (2004) enfeksiyon oranının Leucojum aestivum’da %15-20 olduğunu ayrıca 

alt kültüre alma işlemlerinde de % 10-15 oranında endojen kaynaklı bulaşıklıklar 

görüldüğünü bildirmiştir. Enfeksiyon oranını en fazla etkileyen faktörün ise materyalin 

yetiştiği yer ve iklim koşulları olduğu belirtilmektedir (Koch 1974).  

 
 
Bitki büyüme düzenleyicileri in vitro kültürde bitki rejenerasyonunu en fazla etkileyen 

faktörlerin başında gelmektedir. Ortamdaki oksin-stokinin dengesi iyi kurulduğu 

durumlarda birçok bitki türünde yüksek oranda bitki rejenerasyonu 

gerçekleştirilebilmiştir (Özcan et al.  1993 ve Özcan et al. 1996). Ayrıca, kullanılan 

bitki genotipi de rejenerasyonun başarısında etkili olmaktadır (Khawar and Özcan 

2002). Çakırlar vd. (1994) Galanthus türlerinde soğan pul yapraklarından soğancık 

oluşumu üzerine BAP’nün kinetinden, KNA’in ise IAA’ten daha etkili olduğunu 

belirtip, en yüksek soğancık oluşumunu 2 mg/l BAP ve 0.1 mg/l veya 0.2 mg/l KNA 

içeren ortamlardan elde etmişlerdir. Sage et al.  (2000) Narcissus pseudonarcissus’un 

soğan pul yapraklarından 5 µM 2,4-D ve 0.5 µM BAP içeren ortamda önce somatik 

embryogenesis daha sonra da soğancık elde etmişlerdir. Aynı şekilde, Ziv and Lilien-

Kipnis (2000) Allium, Dichelostemma, Eucrosia, Gladiolus, Haemanthus, Hyacinthus, 

Narcissus, Nerine ve Ortnithagalum cinslerinin; Wawrosch et al. (2001) Lilium 

nepalanse’nin ve Paek and Murty (2002) Fritillaria thunbergii’nin soğan pul 

yapraklarından değişik oranlarda 2,4-D, BAP, Zeatin, Kinetin ve NAA içeren 

ortamlarda in vitro soğancık elde etmişlerdir. Oran and Fattash (2005) Sternbergia 
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clusiana’nın soğan pul yaprağı eksplantında eksplant başına en yüksek soğancık 

sayısını tek pul yapraklı eksplantlarda; 0.73 adet ile 20 µM BA içeren MS besin 

ortamında, 2 pul yapraklı eksplantlarda; 0.73 adet ile 10 µM BA ile 1 µM IBA içeren 

MS besin ortamından elde ettiklerini bildirmişlerdir. 

 
 
 Bu çalışmada da S.  fisheriana’dan eksplant başına 10 adet, S.  clusiana’dan ekplant 

başına 2.083 adet ve S. lutea’dan ekplant başına 15 adet soğancık gibi yüksek oranlarda 

soğancık elde edilmiştir (Çizelge 5.1). Çizelge 5.1’de görüldüğü gibi herbir Sternbergia 

türünün  büyüme düzenleyicilere vermiş oldukları tepkiler birbirlerinden farklıdır. Bu 

sebeple hem Sternbergia türlerinde hemde diğer geofitlerle ilgili yapılan çalışmalarda 

büyüme düzenleyici konsantrasyonlarının  her bir tür için yeniden çalışılması 

gerekecektir.  

 
 
Çizelge 5.1 Farklı BAP ve NAA konsantrasyonlarının S. fisheriana, S.  clusiana ve  S. 
                   lutea’nın soğan pul yapraklarından soğancık gelişimine etkisi 
 
Ortamlar (mg/l) 

BAP                   NAA 
S. fisheriana 

(adet) 
S. clusiana 
(adet) 

S.  lutea 
(adet) 

1 mg/l BAP   0.5 mg/l NAA 10.00  0.333 2.110 

1 mg/l BAP   1 mg/l NAA 4.667 1.167 1.667 

2 mg/l BAP   0.5 mg/l NAA 4.667  2.00 8.50 

2 mg/l BAP  1 mg/l NAA 3.333  2.083 1.00 

4 mg/l BAP  0.5 mg/l NAA 1.943  0.667 15.00 

4 mg/l BAP  1 mg/l NAA 2.50  1.833 2.222 

 

 
 
5.3. Sternbergia fisheriana ve S. clusiana’da  Olgunlaşmamış Embriyoların Kültürü 
 
 
Sternbergia fisheriana ve S. clusiana’ya  ait meyveler Mayıs ayı başında doğal yetişme 

alanlarından toplanmıştır. Meyvelerin azlığından ötürü kültürler protokol 2’ye göre 
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denemeye alınmışlardır. Eksplantlarda 2 hafta içinde hacimlerinde 2 kat artış olmuş, 1 

ay sonrada kallus ve sürgün oluşumları görülmeye başlanmıştır. Kültürler ayda bir alt 

kültüre alınarak gelişimleri takip edilmiştir. Kültür başlangıcından 2 ay sonra 

eksplantlarda sürgünler belirgin hale gelmiş, 4 ay sonra ise soğancıklar oluşmaya 

başlamıştır. Yapılan istatistiklerde ortamlar arasında bir fark bulunamamış ancak S. 

fisheriana’da 2.83 adet soğancık ile 2 mg/l BAP ve 0.5 mg/l NAA içeren ortam en 

yüksek sonucu verirken, S. clusiana’da 2.223 adet soğancık ile 2 mg/l BAP ve 1 mg/l 

NAA içeren ortam en yüksek sonucu vermiştir. Bu rakamlar Arslan vd. (2003) ve 

Mirici et al. (2005)’un belirttiği sayıların çok altında kalmıştır. Aradaki bu farkın 

olgunlaşmamış embriyoların toplanma döneminden kaynaklandığı düşünülmektedir.       

 
 
Geofitlerle yapılan birçok doku kültürü çalışmalarında In vitro soğancıklar elde edilmiş 

ancak çoğunda dış koşullara adaptasyon sağlanamamıştır. Bu tez çalışmasında da 

öncelikli olarak  Sternbergia candida, S. fisheriana, S. clusiana ve S. lutea’nın soğan 

pul yapraklarından, S. candida, S. fisheriana ve  S.  clusiana’nın olgunlaşmamış 

embriyolarından in vitro koşullarda soğancık üretimi sağlanmıştır. Daha sonra S. 

candida’dan elde edilen soğancıkların dış koşullara adaptasyonu başarıyla sağlanmış ve 

soğancıklar tarla koşullarına alınmıştır. Bu çalışmada da görülmüştür ki olgunlaşmamış 

embriyolardan her zaman çok sayıda bitki elde edilememektedir. Bu  hususda bitkinin 

fizyolojik yaşı in vitro kültür için çok önemlidir. Daha sonraki yapılacak  çalışmalarda  

bu konunun üzerinde durulması gerekmektedir 

 
 
Dış koşullara adaptasyonla ilgili S. candida’dan elde edilen sonuçlara göre geofitlerle 

yapılan in vitro çalışmalarda kültür kaplarının ilk 6 aydan sonra +15 oC’de tutulması, 

soğancıkların saksılara köklü yada kökleri koparılmış olarak aktarılması, saksı toprağı 

olarak; torf, perlit ve vermikülit (1:1:1) karışımının kullanılması, iklim dolabı 

koşullarının  +15 °C ve % 80 nem içerek şekilde ayarlanması, soğancıkların 

dormansisinin kırılması için +5 °C en az 1 ay tutulması gibi yöntemler; bu bitkilerle 

yapılan in vitro çalışmalardaki başarıyı olumlu yönde etkileyecektir.  
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Bu çalışmada ki verilere göre; bir soğandan türlere göre değişmekle birlikte ortalama 

20 adet ekplant alınabilecek alınan her bir ekplanttanda 100 den fazla soğancık elde 

edilebilecektir. Doğal koşullarda geofit bitkilerin birçoğunda vejetatif olarak yılda 2-3 

adet soğancık oluşturduğu göz önüne alınırsa; in vitro teknikler geofitlerin vejetatif 

çoğaltılmalarına önemli bir alternatif olacaktır. Bu sayede hem bu bitkilere karşı oluşan 

talepler karşılanmış olacak hemde bu bitkilerin doğadan aşırı bir şekilde sökülmelerinin 

önüne geçilip nesilleri tükenme tehlikesi altında olan türlerin nesillerinin devamı 

sağlanabilecektir.  
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