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MODÜLÜN TANIMI

Bitki üretiminde kullanılan yöntemlerden aĢılama, toprak
altı gövdeleri ile üretim, doku kültürü ile üretim
metotlarının anlatıldığı öğrenme materyalidir.
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ÖNKOġUL

Bu modülün ön koĢulu yoktur.

YETERLĠK

Vegetatif üretim yapmak
Genel Amaç
Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine
uygun olarak vegetatif üretim yapabileceksiniz.
Amaçlar

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

1.

AĢı ile üretim yapabileceksiniz.

2.

Toprak altı gövdeleri ile üretim yapabileceksiniz.

3.

Doku
kültürü
ile
uygulayabileceksiniz.

üretim

yöntemlerini

Ortam: Laboratuvar, sınıf, açık arazi, sera
Donanım: Tepegöz, yazı tahtası, internet, aĢılama alet ve
malzemeleri, konuya uygun bitkiler, televizyon, VCD,
DVD, projeksiyon
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bitkinin tohum dıĢında yaprak, sürgün, soğan, rizom, kök gibi toprak üstü ve toprak
altındaki kısımları ile yapılan üretimine vegatatif üretim adı verilmektedir.
EĢeysiz bir çoğaltma Ģekli olan vegatatif üretimde yaygın olarak kullanılan yöntemler;
ayırma ile, çelikle, aĢıyla, daldırma ile, stolonla, rizomla, etli kökle, yumruyla, soğanla ve
yavru ile üretim Ģeklindedir.
Bitkileri üretmede kullanılan yöntemden biri olan aĢı yöntemi; özellikleri beğenilen
çeĢitlerin çoğaltılmasında baĢvurulan bir yöntemdir. Toprak altı organlarıyla üretim yöntemi
otsu bitkilerde ve ağaçlarda uygulanmaktadır. Doku kültürü ile üretim yöntemi en son
bulunan üretim yöntemi olmasına rağmen diğer üretim yöntemlerinin yerini almaya adaydır.
Doku kültürü çalıĢmaları için mutlaka laboratuvar Ģartları gerekmektedir. Doku kültürü
çalıĢmaları tarıma üretim, araĢtırma ve ıslah konularında yeni kolaylıklar sağlamıĢtır.
Bu modül ile vegetatif üretim yöntemlerinden aĢı ile, toprak altı gövdeleriyle ve doku
kültürü ile bitkileri çoğaltmayı, çoğaltma aĢamalarını ve yöntemlerini öğreneceksiniz.

1

2

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1

AMAÇ

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak aĢı ile üretim
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevrenizdeki fidan üretim iĢletmelerini geziniz.



AĢı ile üretimi nasıl yaptıklarını yakından inceleyiniz.



AĢılama tekniklerini kaynak kitap, dergi ve internet sitelerinden inceleyiniz.



ĠĢletmelerde en çok hangi aĢı ile üretim yaptıklarını araĢtırınız.



Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. AġILAMA
1.1. AĢının Tanımı
AĢılama, iki bitki parçasını bir bitkiymiĢ gibi kaynaĢacak ve büyümelerine devam
edecek Ģekilde birleĢtirme tekniğidir.
AĢı iĢleminin yapılabilmesi için iki ayrı parçaya ihtiyaç vardır. AĢılama sonucu
oluĢacak yeni bitkide göz ya da kalem, ağacın tacını; anaç ise kök sistemini oluĢturur. Bunun
sonucu iki sistem arasında ortak ve birbirine bağımlı ve zorunlu bir yaĢam baĢlamıĢ olur.

ġekil 1.1: Anaç ve kalemden oluĢan taç ve kök sistemler
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Anaç: Kökleri ile topraktan su ve suda erimiĢ gıdaları kaleme yani ağacın taç
bölümüne ileten kısımdır.
Kalem veya göz: Ġstenilen çeĢidi meydana getiren, meyve veren kısımdır. Ağacın taç
kısmıdır.
AĢılama, çok yıllık süs bitkilerinin, sebzelerin ve özellikle meyve ağaçlarının
üretilmesinde uygulanan bir vegetatif çoğaltma yöntemidir.
Çiçekli bitkilerden bazıları yabancı tozlandıkları için genetik açılım gösterir. Bu
bitkilerde tohum ile (generatif) üretim yapıldığında ana bitkiden farklı, çok çeĢitli yeni
bireyler elde edilir. Bu tip bir yetiĢtiricilikte ana çeĢitlerin saflığı muhafaza edilemez.
Ġyi nitelikli bir bitkinin tohumu ya da bir meyvenin çekirdeği ekildiğinde o bitkinin
aynı özelliklerini taĢımayan değiĢik bir bitki elde edilir.
Çelik, daldırma vb. diğer vegetatif yöntemlerle çoğalmaları mümkün olmayan tür ve
çeĢitleri çoğaltmak, üstün özellikleri olan ve az bulunan meyve tür ve çeĢitlerini çoğaltmak
ve yaygınlaĢtırmak için aĢılama yapılır.
AĢılamada istenilen sonucun elde edilmesi ve aĢının uzun süre yaĢaması, yeni bitkinin
kısa sürede verime baĢlaması, yüksek verimli ve uzun ömürlü olması, hastalık ve zararlılara
karĢı dayanıklılık göstermesi, fizyolojik olayların düzenli olarak devam etmesi iki sistemin
birlikte ve uyum içinde geliĢmesi ile mümkündür.

Resim 1.1: Kalem aĢılarından çoban aĢısında anaç ve kalem

Resim 1.2: Göz aĢılarından T göz aĢısında anaç ve kalem
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1.2. AĢının Zamanı
Kalem aĢıları genellikle ilkbaharda vejetasyon baĢlangıcında yapılır. Vejetasyon
baĢlangıcı her bölgede iklim Ģartlarındaki değiĢmeye paralel olarak farklılık gösterir.
Göz aĢılarından sürgün göz aĢıları, ilkbaharda ağaçlara su yürüyünce ve aĢı gözü
olgunlaĢtığı zaman yapılır. Yapıldığı dönemde sürer.
Durgun göz aĢısına 15 Temmuzdan itibaren baĢlanıp anaçlardan su çekilinceye kadar
devam edilir. Durgun göz aĢısının sona erme zamanı, anacın kabuğunun kalkmaması ile
anlaĢılır. Takılan göz, o sene sürmez. Gelecek sene ilkbaharda sürer.

1.3. AĢının Tutmasını Etkileyen Faktörler


Anaçla kalem arasında tabi bir akrabalık olmalıdır. Ancak bu Ģekilde anaç ile
kalem arasında tam bir kaynaĢma mümkün olur. Örneğin; kirazdan alınacak bir
gözün kuĢ kirazı, acı kiraz denilen yabaniye (idris ağacına), kayısıdan alınacak
bir gözün zerdaliye, armuttan alınacak bir gözün ahlata aĢılanması uygun olur.

Kalem ve anaç birbirleri ile uyuĢmaz ise iki birey parçasının birleĢtiği aĢı noktasında
kaynaĢma ya hiç olmaz veya yetersiz olur. ġiĢme gözlenebilir ve buradann aĢı kolaylıkla
kırılabilir. Anaç ve kalem arasında büyüme farklılıkları gözlenir ve ekseri 1-2 yıl içinde aĢılı
fidan ölür.


Bodur bitki elde etmek istendiğinde bodur özellikte anaçlar kullanılmalıdır.

ġekil 1.2: Elma ve armut ağaçlarında anaç-kalem iliĢkilerinin ağacın tacına yansıması
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AĢı zamanında ve mevsiminde yapılmalıdır.
Anaç ve kalem sağlıklı olmalı; kalemlerin alındığı ağaçlar, özellikle virüs ve
benzeri hastalıklar ile bakteriyel hastalık etmenlerini taĢımamalıdır.
Kullanılan kalemde en az canlı bir odun gözü bulunmalıdır. Bu gözler, sağlam
ve henüz uyanmamıĢ olmalıdır.
Kullanılan kalemin fazla su kaybetmesini önlemek için aĢı kalemi ve göz
üzerindeki yapraklar temizlenmeli ve serin bir yerde saklanmalıdır.
AĢı kalemleri sabah ve akĢam serin vakitlerde alınmalı, iyi muhafaza
edilmelidir. Öğle saatlerinde aĢırı sıcaklarda aĢıya birkaç saat ara verilmelidir.
AĢıda kullanılan aletlerin keskin, aĢı bıçağının iyi, aĢıcının da usta ve becerikli
olması gerekir.
AĢı yapıldıktan sonra gözün oynamaması ve su kaybı olmaması için aĢı bağının
iyi sarılması gerekir.
ÇeĢit ve anaç materyali birbirine tam temas etmeli, arada boĢluk kalmamalı,
kambiyum dokuları birbirine karĢılıklı gelmelidir.
Kalemin dibi, anacın sürgün tarafına yerleĢtirmelidir.
AĢı yapılacak anaçların bir hafta önceden sulanarak iyi kabuk vermesi
sağlanmalıdır. AĢı yapılacak kısımlarda sürgün ve dal varsa kesilmelidir.
AĢı, o bölgedeki hâkim rüzgârın estiği yöne yapılmalıdır. Aksi takdirde yapılan
aĢılar, rüzgârla çabucak ayrılabilir.
AĢının yapıldığı günlerde çöğürlere verilecek fazla su, aĢı seviyesini aĢarsa
bağlar gevĢer, göze su girerek kararmasına neden olur ve aĢı tutmaz.
Çekirdekten yetiĢmiĢ ve meyve özellikleri iyi olmayan badem ağaçları, çevirme
aĢıları yoluyla kaliteli meyve yapan verimli ağaçlara dönüĢtürülebilir.
BaĢarılı bir Ģekilde yeni çeĢitlere çevrilen ağaçlar, 3. yıldan itibaren meyveye
yatar.
Çevirme aĢıları için özellikleri bilinen çeĢitlerden aĢı kalemleri temin
edilmelidir.
Çevirme aĢıları genel olarak erken ilkbahar döneminde en iyi sonucu
vermektedir. Bu dönemde çevirme aĢısı yapabilmek için aĢı kalemleri ağaçlar
uyanmadan önce alınmalı ve aĢı zamanına kadar nemini yitirmeden soğukta
(4 oC'de depoda ya da buzdolabının sebzeliğinde) plastik poĢet içinde
saklanmalıdır. Çünkü erken ilkbaharda aĢı yapılırken aĢı kalemleri
"uyanmamıĢ" aĢılanacak ağaçlar ise "uyanmaya baĢlamıĢ (su yürümüĢ)"
olmalıdır.
Çevirme aĢısı olarak kalem ya da göz aĢıları uygulanabilir. Çapı 5 cm kadar
olan dallarda ya da gövdelerde yonga veya çift kapaklı göz aĢıları yapılabilirken
daha kalın dal ve gövdelerde kalem aĢıları uygulanmalıdır.
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ġekil 1.3: Göz aĢısı

Resim 1.3: Kalem aĢısı

1.4. UyuĢmazlık
Yapılan aĢının tutmamasına veya tuttuktan sonra belli bir süre sonra aĢının atılmasına
uyuĢmazlık denilmektedir.
UyuĢmazlık belirtileri Ģunlardır:








BaĢarılı bir kalem veya göz aĢısı yapıldığı hâlde kaynaĢma olmaz.
Ağaçlar erken ölür.
Kalem tuttuktan sonra sürgünler zayıf geliĢir; yapraklar sararır ve kurur.
Kalemde geliĢen sürgünler eğik büyür.
Anaç ve kalemin büyüme hızları farklı olur.
AĢı noktasında, üzerinde veya altında aĢırı büyümeler meydana gelir,
ĢiĢkinleĢmeler oluĢur.

ġekil 1.4: Anaç ve kalem arasında oluĢan ĢiĢkinlikler



Ağaçların veya asmaların aĢı noktasında, düzgün bir yüzey oluĢturarak
kırılmalar olur. Kiraz/idris kombinasyonlarında 7–8 yaĢlarından sonra bu
durumla sıkça karĢılaĢılabilmektedir.
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A

B
ġekil 1.5: UyuĢmazlıkta anaç-kalem arasında ortak tüm ve tam bir dokunun oluĢamaması

Resim 1.4: Anaç-kalem arasında uyuĢmazlık

Anaç ile kalem arasındaki uyuĢmazlığı ortadan kaldırmak için kalem ile anaç arasına
her ikisi ile de uyuĢan bir ara anaç konarak aĢılama yapılabilir. Buna çifte aĢı denir.
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1.5. AĢıda Kullanılan Alet ve Malzemeler
AĢı yapımında aĢı çakısı, serpet, budama makası, aĢı baltası, aĢı tokmağı, bileği taĢı,
testere, aĢı bağı, aĢı macunu kullanılır. Bunların uygun Ģekilde kullanılması, aĢının tutmasını
olumlu yönde etkiler.

Resim1.5: Toplu hâlde aĢı malzemeleri



AĢı çakısı: AĢı Ģekline göre değiĢen çeĢitli aĢı çakıları vardır. Göz aĢısı için
kullanılan aĢı çakılarının ya sapının ucunda veya ağzının arka tarafında bir
tırnak bulunur. Bu kısımla anacın kabuğu kaldırılır. Cevizde uygulanan yama
göz aĢısında ise iki ağızlı aĢı çakıları kullanılır. Bu çakılarda bıçakların arası
2,5-3 cm arasındadır.

Resim1.6: AĢı çakısı
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Resim 1.7: Ġki ağızlı aĢı çakısı



Serpet: Kalem aĢılarında aĢı yerinin, budamalarda çapı büyük olan yaraların
(kesim yerlerinin) perdahlanıp düzeltilmesinde kullanılan, ağzı kavisli olarak
yapılmıĢ, kuvvetli bir çakıdır.

Resim 1.8: Serpet



Budama makası: AĢı kalemlerinin alınması ve hazırlanmasında, anaç ve
fidanların tuvaletinde, aĢıdan evvel anaçlarda aĢı temizliğinde, aĢılı anaçların
tepelerinin kesilmesinde ve ağaçların budanmasında kullanılır. Tek taraflı kesen
budama makasları bitkiyi ezdiği için her iki ağzı keskin olan makaslar tercih
edilmelidir.

Resim 1.9: Budama makası
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AĢı baltası: Yarma kalem aĢılarında anacın yarılarak aĢı kalemlerinin
yerleĢtirileceği yerlerin hazırlanmasında kullanılan tahta saplı, keskin ağızlı, ön
tarafında üçgen Ģeklinde bir yarık açısı bulunan özel tipte bir alettir.

Resim 1.10: AĢı baltası



Testere: AĢı ve budama iĢlerinde, budama makasının kesemeyeceği kadar kalın
olan dalların kesiminde kullanılan, çeĢitli Ģekillerde yapılmıĢ aletlerdir. Ġnce
diĢli ve dar uçlu olanları tercih edilmelidir.

Resim 1.11: Testere



AĢı bağları: AĢı yapıldıktan sonra kalem ile anacın aralarında herhangi bir
boĢluk kalmayacak Ģekilde birleĢmesi ve kalemin oynamaması gerekir. Bunun
için de aĢı yapıldıktan sonra bağlanmalıdır. AĢıda kullanılan bağ malzemeleri
rutubetten ve sıcaktan etkilenmemeli, elastik ve dayanıklı olmalıdır. AĢı bağı
olarak en uygunu rafyadır. Bundan baĢka pamuk, yün iplikler ve polietilen
Ģeritler kullanılabilir.
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Resim 1.12: Plastik aĢı bağları

Resim 1.13: Rafya



AĢı macunları: Macun, aĢıdan sonra aĢı yarasının örtülmesinde kullanılır.
Macun kullanılmazsa aĢı çabuk kurur, su ve havanın teması ile hastalık ve
çürümeler görülebilir.

AĢı macunları kalem aĢılarında kullanılmaktadır. Ġyi bir aĢı macununun soğuktan
çatlamaması, sıcaktan erimemesi ve aĢı yerini bozmaması gerekir.
AĢı macunları sıcak ve soğuk olarak iki Ģekilde yapılır. Soğuk macunlarda ısıtmaya
gerek yoktur. Sürüldükten sonra içinde bulunan uçucu maddeler kaybolur ve macun sertleĢir.
Sıcak macunlar ısıtılmadan kullanılamaz. AĢı yerini yakmaması için kullanırken sıcaklığına
dikkat edilmelidir.

Resim 1.14: AĢı macunu
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AĢı tokmağı: Yarma kalem aĢılarında, aĢı yerinin hazırlanmasında kullanılan,
aĢı baltasına vurarak onun anaçta bir yarık açmasını sağlayan tahta bir
tokmaktır.

1.6. AĢı ÇeĢitleri
AĢılar, kalem aĢıları ve göz aĢıları olarak iki gruba ayrılır.
1.6.1. Kalem AĢıları
Kalem aĢıları, aĢılanacak anacın üzerine üretilecek meyve tür ve çeĢidine ait, bir veya
birkaç aĢı gözü bulunan bir aĢı kaleminin taĢınıp uygulanması Ģeklinde yapılan aĢılardır.
Kalem aĢıları daha çok göz aĢısı yapılamayacak kadar kalın veya durgun T göz aĢısı
yapılmıĢ fakat aĢısı tutmamıĢ kalın anaçlara yapılır.
Kalem, üzerinde birkaç uyur göz bulunan ve bir yıllık sürgünlerden alınmıĢ bir
parçadır. AĢı kalemi bir veya iki boğumlu olabilir.
Kalem aĢılarının yapımına ilkbaharda anaca su yürümeden biraz önce baĢlanır. Su
yürüdükten 5-10 gün sonraya kadar devam eder. Bu devrede kalem üzerindeki gözlerin
uyanmıĢ olması gerekir. Bu nedenle ağaçların durgun devresinde alınan aĢı kalemleri aĢı
zamanına kadar saklanır.
KıĢ döneminde alınan kalemler, aĢı zamanına kadar 50 –100 adetlik demetler yapılıp
üzerlerine çeĢidi yazılarak bağlanır.
Fazla sıcak veya soğuk olmayan, serin yerlerde, nemli kum veya talaĢ içinde saklanır.
Arada kontrol edilerek ısı, nem ve kuruma durumları incelenir.
Kalemler, kesildikten birkaç gün sonra kullanılacaksa içi su dolu bir kovaya konabilir
veya ıslak çuvala sarılı olarak da muhafaza edilebilir.
AĢı yapımında kullanılacak kalem sürgünleri; damızlık olarak seçilen iyi kaliteli,
verimli, hastalıksız, standart meyve çeĢitlerinin ağaçlarından alınmalıdır. Sürgün dalları
piĢkinleĢmiĢ, üzerinde yeterli sayıda sağlıklı göz bulunan, güneĢ gören taraftan, kurĢun
kalem kalınlığında olan bir yıl önceki sürgünlerden alınmalıdır.
Obur dallardan aĢı kalemi alınmamalıdır. Çünkü bu dalların verime yatmaları zor olur.
1.6.1.1. Kabuk (Çoban) AĢısı
Anacın aĢırı kalın olduğu aĢılamalarda kullanılan bir metottur.


Kalem hazırlığı
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Kalemlerin üzerinde en az bir göz olmalıdır.
Kalemin anaca yerleĢtirileceği tarafı tek yöne meyilli olarak keskin bir aĢı çakısıyla bir
seferde kesilir. Burada dikkat edilecek husus, kalemin ilk gözünün dıĢa bakmasıdır.

ġekil 1.6: Kabuk (çoban) aĢısında aĢı kalemlerinin hazırlanıĢı



Anaç hazırlığı

Anacın aĢı yapılacak dalı gövde eksenine dik olarak testere ile kesilir. Kesilen yüzey
serpet ile düzeltilir. Anacın kabuğu aĢı çakısı ile yukarıdan aĢağıya doğru odun tabakasına
kadar derinlikte ve 5-6 cm uzunlukta çizilir. Kabukları kaldırılır.

Resim 1.15: Kabuk (çoban) aĢısında anacın hazırlanması



Kalemin anaca yerleĢtirilmesi

Bir anaca kalınlığına göre 2’den fazla kalem takılabilir.
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ġekil 1.7: Kabuk (çoban) aĢısında anaçta kabuk (çoban) aĢı yerleri

Hazırlanan kalem, kabukla odun dokusu arasına yerleĢtirilir.
Anacın kabuğu aĢırı kalın ise kabuk odun kısmından ayrılacak Ģekilde kaldırılır.
Kalem, kaldırılan kabuğun altına ince bir çivi ile çakılır.
Daha sonra aĢı bağı ile bağlanıp aĢı macunu ile yara yerleri kapatılır.

Resim 1.16: Kabuk (çoban) aĢısında kalemlerin anaca yerleĢtirilmesi ve bağlanması
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Resim 1.17: TutmuĢ ve sürmüĢ kabuk aĢısı

1.6.1.2.Yarma AĢı
Yarma aĢı, ilkbaharda anaca su yürüdüğü zaman yapılır. Anacın kalın olduğu,
yumuĢak çekirdekli türler (elma, armut vb.) ile ceviz ve asmalarda uygulanması tavsiye
edilen ve çeĢit değiĢtirme aĢısı olarak bilinen bir aĢılama metodudur.


Kalem hazırlığı

Kalemler, üzerinde 2 göz kalacak ve bu gözlerin ucu yukarı bakar pozisyonda iki
tarafından da meyilli olacak Ģekilde kesilir.

ġekil 1.8: Yarma aĢıda kalem hazırlığı

Resim 1.18: Yarma aĢıda kalem hazırlığı
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Anaç hazırlığı

AĢı yapılacak anaç, testere ile yatay olarak kesilir. Kesilen anaçta sürtünmenin
etkisiyle kabuk ve kambiyum tabakası yıpranır. Yıpranan bu kısımlar serpet ile ince bir
tabaka hâlinde kesilerek düzeltilir.
Anaç, aĢı baltasıyla ortasından yarılır. Yarma sırasında anacın aĢağılara doğru yarılıp
yara yüzeyinin artmaması için yarma yerinin az aĢağısından iple bağlanır.

ġekil 1.9: Yarma aĢıda anaç hazırlığı
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Resim 1.19: Yarma aĢıda anaç hazırlığı



Kalemin anaca yerleĢtirilmesi

Yarılan yere hazırlanan kalemler, anaçla kalemin kambiyum tabakaları çakıĢacak
Ģekilde yerleĢtirilir. Anaç ve kalemde açılan yara yerleri havayla temas etmeyecek Ģekilde
macunlanır. AĢı bağı ile aĢı yeri bağlanır.
Her anaca en fazla iki kalem takılabilir.

ġekil 1.10: Yarma aĢıda kalemin anaca yerleĢtirilmesi
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Resim 1.20: Yarma aĢıda kalemin anaca yerleĢtirilmesi

Resim 1.21: Yarma aĢıda aĢının macunlanarak bağlanması
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Resim 1.22: TutmuĢ ve sürmüĢ yarma aĢı

1.6.1.3. Kakma AĢı
Kakma aĢı; ilkbaharda ağaçlar uyanmadan önceki döneme kadar yapılabildiği gibi
kalemler iyi muhafaza edildiği takdirde büyüme döneminin baĢlangıcında da yapılabilir.
Kakma aĢı 7,5–10 cm ve daha kalın dallara ve gövdeye uygulanabilir.


Kalem hazırlığı

Kalemler, 10–12 cm uzunlukta ve iki üç gözlü olarak hazırlanır. En alt gözün karĢı
istikametinde ortalama 3 cm’den baĢlanılarak aĢağı doğru incelecek Ģekilde üçgen kesim
yapılır.

ġekil 1.11: Kakma aĢıda kalemin hazırlanması
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Anaç hazırlığı

Anaç, topraktan 10-15 cm yukarıdan düz ve toprağa paralel olarak kesilir. Yara yeri
bıçak veya serpetle düzeltilir. Anacın üst kısmında 4-5 cm uzunlukta (V) Ģeklinde bir yuva
açılır. Bu yuvanın enine kesiti bir üçgen Ģeklindedir.

ġekil 1.12: Kakma aĢıda anacın hazırlanması



Kalemin anaca yerleĢtirilmesi

Her ana dala ortalama 3 kalem takılabilir.
Kesim boyutları aynı olan anaç ile kalemler, kambiyum tabakaları çakıĢacak Ģekilde
yerleĢtirilir.
Anaçtaki kesim ile kalemdeki kesimin aynı boyutlarda olması, kalemin anaç üzerine
iyi oturması ve boĢluk kalmaması açısından önemlidir. Kalemler anaç üzerine
yerleĢtirildikten sonra rafya ile bağlanarak macunlama yapılır.
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ġekil 1.13: Kakma aĢıda kalemin anaca yerleĢtirilmesi

1.6.1.4. Dilcikli ve Dilciksiz Ġngiliz AĢısı
Göz aĢısının baĢarı oranının düĢük olduğu (ceviz, asma, kiraz, elma gibi) bazı türlerde
uygulanan kalem aĢısı yöntemidir. AĢıda tutma oranı yüksektir. Bu yöntemde kalem ve
anacın aynı kalınlıkta olması gerekir. Anaç ile kalemin aynı kalınlıkta olmadığı durumlarda
aĢı tutsa bile ilerleyen zamanlarda kaynaĢma problemlerinden dolayı aĢı yerinde ĢiĢkinlikler
ve uyuĢmazlıklar görülür.

A- Dilciksiz Ġngiliz aĢısı
B- Dilcikli Ġngiliz aĢısı
ġekil 1.14: Ġngiliz aĢısı çeĢitleri



Kalem hazırlığı

Kalemlerin üzerinde en az bir göz olmalıdır.
Kalemin anaca yerleĢtirileceği tarafı tek yöne meyilli olarak keskin bir aĢı çakısıyla bir
seferde kesilir. Burada dikkat edilecek husus, kalemin ilk gözünün dıĢa bakmasıdır.
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Resim 1.23: Ġngiliz aĢısında kalem hazırlığı



Anaç hazırlığı

Anacın kalemin yerleĢtirileceği tarafı tek yöne meyilli olarak kalemdeki kesik ile aynı
uzunlukta olacak Ģekilde keskin bir aĢı çakısıyla bir seferde kesilir.

Resim 1.24: Ġngiliz aĢısında anaç hazırlığı



Kalemin anaca yerleĢtirilmesi

Hazırlanan kalem ve anacın kesilen yüzeyleri kambiyum tabakaları çakıĢacak Ģekilde
karĢı karĢıya getirilerek bağlanır. AĢı yeri aĢı macunu veya parafin ile kapatılır.
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Kesilen kalem ve anaç yüzeylerine birbirine karĢı gelecek Ģekilde dilcik açılır.
Dilcikler birbirine geçecek Ģekilde karĢılıklı olarak yerleĢtirilir. Bu Ģekilde yapılan aĢıya
dilcikli Ġngiliz aĢısı denir.
Kalem ve anaçta dilcik açılmadan yapılan aĢıya dilciksiz Ġngiliz aĢısı denir.

Resim 1.25: Ġngiliz aĢısında kalemin anaca yerleĢtirilmesi ve bağlanması

1.6.1.5. Tamir ve Onarma AĢıları
Meyve ağaçlarında köklerin ve gövdenin toprak iĢleme aletleri, kemirgen hayvanlar ve
hastalıklarla zarar gördüklerinde ağacın ömrünü uzatmak amacıyla tamir aĢıları
uygulanmaktadır.
Bunlar, köprü ve kemer aĢılarıdır.


Köprü aĢı

Ağaçların gövde ve dallarındaki kabukların kemirgenler (tavĢan fare), alet, ekipman,
ilaç vb. etkilerle zarar görmesi sonucunda mevcut yarayı onarmak amacıyla yapılan aĢıdır.
Köprü aĢı, değiĢik birkaç yöntemle yapılabilir.
Birinci yöntemde, kalemlerin uçları düzgün ve dikdörtgen Ģekilde yontulur. Anaçta
onarılması gereken kabuk silinir ve temizlenir. Yara yerlerinin alt ve üst tarafında her kalem
için 5-7 cm uzunlukta kabuk parçası çizilerek çıkarılır. Kabuk, aĢı kaleminin yarasına eĢit
olarak dikdörtgen Ģeklinde çizilir. Çizilen kabuğun 1-1,5 cm’lik dil kısmı bırakılır, gerisi
kesilip atılır. Bu iĢlem aĢılanacak kalemlerin sayısı kadar tekrarlanır. Hazırlanan kalemler, 57 cm uzunluğunda yüzlek olarak kesilir ve aksi yönde 1-1,5 cm’lik ikinci bir kesim yapılır.
Kalemin iki ucu da bu Ģekilde kesilir. Bu kalemler, anaçta hazırlanan yerlerine sokulur,
küçük çivilerle sabitlenir ve macunlanır.
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1. Anaçta yara yerinin düzeltilmesi
2. Anaçta kalemler için yaraların açılması
3. Kalemlerin hazırlanıĢı
4. Anaca kalemlerin yerleĢtirilmesi
5. Kalemlerin çivilerle anaca tutturulması

ġekil 1.15: Köprü aĢısının yapılıĢı

Ġkinci yöntem, kabuk altı aĢısı gibi yapılır. AĢı yapılmadan önce onarılması gereken
kabuk silinir, temizlenir ve düzeltilir. Yara yerinin üst tarafındaki kabukta ters T, alt
tarafında ise T Ģeklinde yaralar açılır. Anaçta açılan yaraların uzunluğuna eĢit olacak Ģekilde
kalemler kesilir. Kalemlerin uçlarında gözlerin alt tarafından kabuğa paralel olacak Ģekilde
düzgün kesimler yapılır. Anaca yerleĢtirildikten sonra ufak çivilerle ya da rafya ile
tutturulduktan sonra macunlanır.
Üçüncü yöntemde ise gövdedeki yaranın alt tarafında geliĢmiĢ olan sürgünler, aĢı
kalemi olarak kullanılarak aĢı yapılır. Bu durumda yalnız yara yerinin üst kısmında ters T
Ģeklinde yara açılır.
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Kapatılacak olan yara dokusu

Yara dokusunun üst kısmına dalı
yerleĢtirmek için açılan yuva

Anaç üzerindeki kambiyum tabakasının
tam olarak ortaya çıkarılması

Kalem açılan yarık içine yerleĢtirilmesi ve
kalemin alt kısmında bir yara dokusu
açılması

Kambiyum tabakaları üst üste gelecek
AĢı macunu sürülüp aĢının tamamlanması
Ģekilde anaç ve kalemin sabitlenmesi
Resim 1.26: Köprü aĢının yapılıĢı
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Resim1.27: Köprü aĢı yapılmıĢ ağaç



Kemer aĢısı

Genellikle tamir aĢısı olarak ağaçların kök ve kök boğazlarında zararlanma meydana
gelmiĢse uygulanır. Ağacın yanına dikilen çöğürler veya ağaç dibinden çıkan sürgünler
gövdeye aĢılanır. Zararlanma çok fazla ise ağacın etrafına 10–15 cm aralıkla çöğürler dikilir
ve aĢılanır. AĢılamada kabuk aĢısı yöntemi uygulanır.


Kalem hazırlığı

Anaç yaralandıktan sonra yan taraflarına 10-15 cm aralıklarla çöğürler dikilir.
Çöğürün (kalem) ucu anaca yerleĢtirilecek hizada tek yöne meyilli olarak (kesilen
yüzey iç tarafa bakacak Ģekilde) keskin bir aĢı çakısıyla bir seferde kesilir.


Anaç hazırlığı

Önce ölü ve yırtılmıĢ kabuk kazınıp atılır. Yara yeri temizlenir, yaralanmıĢ bölgenin
üst tarafındaki kabuk, aĢı bıçağı ile kalemin (çöğür) kesik tarafının içine yerleĢebileceği
boyutta çizilir.

Kalemin anaca yerleĢtirilmesi
Bir anaca kalınlığına göre birden fazla kalem takılabilir.
Hazırlanan kalemin (çöğür) ucu, kabukla odun dokusu arasına yerleĢtirilir.
Anacın kabuğu aĢırı kalın ise kabuk, odun kısmından ayrılacak Ģekilde kaldırılır.
Kalem, kaldırılan kabuğun altına ince bir çivi ile anaca çakılır.
Daha sonra aĢı bağı ile bağlanır, yara yerleri aĢı macunu ile kapatılır.
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ġekil 1.16: Kemer aĢının yanaĢtırma aĢı Ģeklinde yapılması

Yara dokusunun açılması

Fidanın yara dokusuna yerleĢtirilmesi ve
sabitlenmesi

AĢı noktası kaynaĢmıĢ fidanlar

KaynaĢan aĢı noktalarındaki fidanların tepe
kesimi
Resim 1.28: Kök boğazı yaralanmıĢ ağaçta kemer aĢının yapılması

1.6.2. Göz AĢıları
Göz aĢıları, meyve fidanı üretiminde en çok kullanılan aĢı grubudur.
Göz aĢılarının uygulanması, ilkbaharda baĢlar ve sonbaharda büyümenin sona ermesi
ile durur. Bu dönemde kabuk, odundan kolaylıkla ayrılır. Göz aĢısı metotlarının içinde
sadece yonga göz aĢısı, kabuğun odunla ayrılmadığı hâllerde yapılabilir.


Göz aĢısının avantajlı yönleri:
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KurĢun kalemden daha ince anaçlara dahi yapılabildiğinden anacın daha
fazla kalınlaĢması için beklemeye gerek yoktur.

Her anaca bir tek göz takıldığı için az kalem kullanılır.

Anaçta çok az yara açıldığından aĢının tutması diğer aĢılara göre daha
kolay olur. AĢı tutma oranı % 80-95 arasındadır.

AĢı tutmadığı takdirde aynı dönem içinde anaç üzerine birkaç defa daha
aĢı yapılabilir.

Göz aĢısından meydana gelen sürgünler, diğer aĢılara göre daha düzgün
ve daha kuvvetli olur. Bağlamak için ayrıca desteğe gerek yoktur.

Çok kolay yapılan bir aĢıdır. Usta bir aĢıcı ve bir bağlayıcı günde 8001200 arası göz aĢısı yapabilir.

Durgun göz aĢı, diğer iĢlerin azaldığı bir mevsimde yapıldığından
fidanlıklarda iyi bir iĢ bölümü sağlanır.

Macun kullanılmaz.

Çok kolay olduğundan herkes birkaç tecrübeden sonra dikkatle çalıĢtığı
takdirde mükemmel bir Ģekilde göz aĢısı yapılabilir.
Göz aĢıları ve yapıldığı dönemler


Durgun göz aĢıları: 15 Temmuzdan eylül sonlarına kadar yapılır.
Yapıldığı yıl sürmez ancak gelecek ilkbaharda sürer. Özellikle yazları
kısa, kıĢları sert geçen bölgelerde uygulanır.



Sürgün göz aĢısı: Sürgün göz aĢılarında göz, anaca takıldığı yıl uyanır ve
o yıl sürgün meydana gelir. Sürgün göz aĢıları yapıldıktan 10-15 gün
sonra tutar ve sürer. Sürgün göz aĢıları daha çok büyüme mevsimi uzun
olan ılıman iklim bölgelerinde uygulanmalıdır. Sürgün göz aĢıları, bir yıl
içinde iki ayrı dönemde yapılabilir.
o

Ġlkbahar erken sürgün göz aĢısı: Ġlkbaharda ağaçlara su
yürüyünce yapılır. Geçen yılın sürgünleri kullanılır. Bu aĢı elma,
dut, kiraz ağaçlarında kısmen yapılabilir. Ġklimi sert olan yerlerde
yapılmaz. Çünkü süren bu sürgünler iyi odunlaĢmadan kıĢa girer ve
zarar görebilir. Bu aĢı ılıman bölgelerde uygulanır.

o

Haziran göz aĢısı: Mayıs-haziran aylarında yeni sürgünlerden
gözler alınarak yapılır. Odun gözlerini çabuk olgunlaĢtıran tür ve
çeĢitlerde kullanılır.

1.6.2.1. T Göz AĢısı


Göz hazırlığı

Gözler, piĢkinleĢmiĢ yıllık sürgünlerin orta kısımlarından alınmalıdır. Göz alınacak
dalın yaprakları göz alma iĢleminden önce 0,5 cm sap bırakılarak kesilmelidir.
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Göz alma iĢlemi, gözün 1-2 cm altından baĢlayarak göze zarar vermeden odunlu veya
odunsuz olarak aĢı bıçağı ile alınır. AĢı gözü alınırken kabuk kısmına zarar verilmemelidir.

ġekil 1.17: T göz aĢısında göz hazırlığı



Resim 1.29: T göz aĢısında göz hazırlığı

Anaç hazırlığı

AĢı yapılacak anaçta aĢılanacak kısım, üzerindeki dal ve yapraklardan temizlenir.
Anacın kabuğu, keskin bir aĢı bıçağı ile T Ģeklinde toprak seviyesinden 15-20 cm yukarıdan
kesilir.

ġekil 1.18: T göz aĢısında anaç hazırlığı

Resim 1.30: T göz aĢısında anaç hazırlığı


Gözün anaca yerleĢtirilmesi
Kalemden çıkarılan göz, odunlu veya odunsuz olarak alınır; anaçta açılan kabuğun
uçları hafifçe kaldırılarak yukarıdan aĢağıya doğru yerleĢtirilir. Göz mutlaka yukarı doğru
bakmalıdır.
Yağmurlu bölgelerde yağmur sularının açılan T içine girmemesi ve aĢı noktasında
kaynaĢmaya engel olmaması için ters T göz aĢısı yapılır.
AĢı, daha sonra hava almayacak Ģekilde rafya veya diğer aĢı bağları ile bağlanır.
Macunlanmaya gerek yoktur. AĢı bağı 15 gün sonra gevĢetilir veya kesilir.
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AĢı yapılmadan 3–4 gün önce ve yapıldıktan sonra aĢılı bitkilerin sulanması, aĢıda
tutma baĢarısını artırmaktadır.

ġekil 1.19: T göz aĢısında gözün anaca yerleĢtirilmesi ve bağlanması

Resim 1.31: T göz aĢısında gözün anaca yerleĢtirilmesi ve bağlanması

1.6.2.2. Yama Göz AĢısı
Genellikle T göz aĢısının baĢarısız olduğu tür ve çeĢitlerde uygulanır. Bu aĢıda baĢarılı
olmak için gece ve gündüz ısı farkının az olduğu dönemler seçilmelidir. AĢı, çabuk
yapılmalı; çabuk bağlanmalıdır.
Ceviz gibi kalın kabuklu meyvelerde uygulanır. AĢı uygulaması, anaç ve kalemde aynı
boyutlarda yama alınarak yapılır.


Göz hazırlığı

Gözler, piĢkinleĢmiĢ yıllık sürgünlerin orta kısımlarından alınmalıdır. Göz alınacak
dalın yaprakları göz alma iĢleminden önce 0,5 cm sap bırakılarak kesilmelidir.
Keskin çift ağızlı özel bir aĢı bıçağı ile anaçtan çıkarılan yama büyüklüğünde üzerinde
göz bulunan bir yama alınır. AĢı gözü alınırken kabuk kısmına zarar verilmemelidir.
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ġekil 1.20: Yama göz aĢısında göz hazırlığı



Anaç hazırlığı

AĢı yapılacak anaçta aĢılanacak kısım, üzerindeki dal ve yapraklardan temizlenir.
Anacın kabuğu, keskin çift ağızlı özel bir aĢı bıçağı ile toprak seviyesinden 15-20 cm
yukarıdan yama Ģeklinde kesilir.

ġekil 1.21: Yama göz aĢısında anaç hazırlığı



Gözün anaca yerleĢtirilmesi

Kalemden çıkarılan, üzerinde göz bulunan yama; anaçtan çıkarılan yama boĢluğuna
oturtulur. Göz, mutlaka yukarı doğru bakmalıdır.
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AĢı, daha sonra hava almayacak Ģekilde rafya veya diğer aĢı bağları ile bağlanır.
Macunlanmaya gerek yoktur. AĢı bağı 15 gün sonra gevĢetilir veya kesilir.
AĢı yapılmadan 3–4 gün önce ve yapıldıktan sonra aĢılı bitkilerin sulanması, aĢıda
tutma baĢarısını artırmaktadır.

ġekil 1.22: Yama göz aĢısında gözün anaca yerleĢtirilmesi

Resim 1.32: Yama göz aĢısında gözün anaca yerleĢtirilmesi

1.6.2.3. Yongalı Göz AĢısı
Yongalı göz aĢısı, bir kalem yerine sadece bir tomurcuğun aĢılandığı bir kalem
aĢısıdır. T göz aĢısının aksine yongalı göz aĢısı, genellikle kabuğun kalkmadığı zaman da
yapılabilir. Yongalı göz aĢısı, genellikle büyük gövdelere ve özellikle ceviz gibi kalın
kabuklu ağaçlara uygulanır. AĢıda kullanılmak istenilen bir göz, altında bir odun parçası
(yonga) taĢıyacak biçimde aĢı gözü çubuğundan çıkarılır ve benzer bir kesimle anaçtan
çıkarılan aynı büyüklükteki yonganın yerine yerleĢtirilir.
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ġekil 1.23: Yongalı göz aĢısının yapılma biçimleri

Yongalı göz aĢısı, dıĢarıda yeterli sıcaklığın olduğu nisan–mayıs aylarında,
dinlenmedeki tomurcuklarla yapılabildiği gibi aktif büyüme döneminde ve büyüme
döneminin sonunda da yapılabilir. Eğer yongalı göz aĢısı, ağustos – eylül devrelerinde
yapılacak olursa bu dönemde yeni sürgünlerin odun gözlerinden istifade edilir. Yeni odun
tomurcuğunun kullanılmasında yaprak sapı bırakılarak ayası kesilmelidir. Aksi hâlde
yapraktan kaynaklanacak su kaybı, aĢı gözünün ölümüne sebep olabilir. Yongalı göz aĢısı ile
anaca takılan gözler, büyüme mevsiminin sonuna veya yaprak dökümüne kadar yeterli
ölçüde kallus oluĢturmalıdır. ġayet kallus oluĢumu, yani aĢı kaynaĢması yeterli değilse anaca
takılan aĢı gözleri kıĢın ölür.
Yongalı göz aĢısının cazip bir yanı, bu metodun mekanize edilebilir oluĢudur. Yongalı
göz aĢısının yapılmasında kullanılan makineler, genellikle üç bıçağa sahiptir. Bu bıçaklar,
anaç ve kalem üzerinde benzer kesimler yapacak biçimde düzenlenmiĢtir. Bu aĢının
uygulanmasında kullanılacak aĢı gözü çubuğu ve anaç, aynı kalınlıkta olursa aĢının
uygulanıĢı ve kaynaĢma daha mükemmel olacaktır.
 Göz hazırlığı
Gözler, piĢkinleĢmiĢ yıllık sürgünlerin orta kısımlarından alınmalıdır. Göz alınacak
dalın yaprakları, göz alma iĢleminden önce 0,5 cm sap bırakılarak kesilmelidir.
Göz; gözün altından baĢlayarak anaçta açılan kesit boyutunda odunlu olarak aĢı bıçağı
ile alınır. AĢı gözü alınırken kabuk kısmına zarar verilmemelidir.
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ġekil 1.24: Yongalı göz aĢısında gözün hazırlanması

 Anaç hazırlığı
AĢı yapılacak anaçta aĢılanacak kısım, üzerindeki dal ve yapraklardan temizlenir.
Anacın kabuğu, keskin bir aĢı bıçağı ile toprak seviyesinden 15-20 cm yukarıdan odunu ile
birlikte gövdeye dik olarak 0,2-05 cm derinlikte kesilir. Kesilen kısmın 3-4 cm yukarısından
kesiğin arka kısmına doğru gövdeye paralel olarak odunlu kısmı ile kesilerek çıkarılır.

ġekil 1.25: Yongalı göz aĢısında anaç hazırlığı

Resim 1.33: Yongalı göz aĢısında anaç hazırlığı
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 Gözün anaca yerleĢtirilmesi
Kalemden alınan anaç kesiti ile aynı boyuttaki odunlu göz, anaçtaki boĢluğa oturtulur.
Göz, mutlaka yukarı doğru bakmalıdır.
AĢı, daha sonra hava almayacak Ģekilde rafya veya diğer aĢı bağları ile bağlanır.
Macunlanmaya gerek yoktur. AĢı bağı, 15 gün sonra gevĢetilir veya kesilir.
AĢı yapılmadan 3–4 gün önce ve yapıldıktan sonra aĢılı bitkilerin sulanması, aĢıda
tutma baĢarısını artırmaktadır.

ġekil 1.26: Yongalı göz aĢısında gözün anaca yerleĢtirilmesi ve bağlanması

Resim 1.34: Yongalı göz aĢısında gözün anaca yerleĢtirilmesi ve bağlanması

Resim 1.35: TutmuĢ ve sürmüĢ yongalı göz aĢısı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
YGULAMA FAALĠYETĠ

UYGULAMA FAALĠYETĠ
Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlayarak zamanında ve tekniğine uygun bir Ģekilde
değiĢik çeĢitlerde aĢı yapınız.
ĠĢlem Basamakları

 AĢı zamanını tespit ediniz.

 AĢı çeĢidine karar veriniz.

 Kullanılacak malzemeleri temin ediniz.

 Anaçları belirleyiniz.

 Kalem/göz temin ediniz.

 Kalemi/gözü aĢıya hazırlayınız.

 Anacı aĢıya hazırlayınız.

 Kalemi/gözü anaca yerleĢtiriniz.
 AĢıyı bağlayınız.

Öneriler
 Her türün ve çeĢidin aĢı zamanını
ekolojik Ģartlara göre tespit ediniz.
 Durgun veya sürgün göz aĢısına karar
veriniz.
 AĢı yapılacak bitki türlerini belirleyiniz.
 Bitki türüne en uygun aĢı çeĢidini tespit
ediniz.
 AĢı çeĢidine uygun malzemeleri
hazırlayınız.
 Keskin ve temiz malzemeler kullanınız.
 Malzemeleri tam olarak hazırlamadan
aĢıya baĢlamayınız.
 Anaç kalınlığını belirleyiniz.
 Anacın kabuk verip vermediğini kontrol
ediniz.
 Anaç ile kalemin uyuĢma özelliklerini
dikkate alınız.
 Kalem hazırlama Ģekillerini hatırlayınız.
 Gözlerin olgun olmasına dikkat ediniz.
 Dalın odunlaĢmıĢ olmasına dikkat
ediniz.
 Kalem üzerinde en az 2 göz bırakınız.
 Gözlerin yukarı bakmasına dikkat
ediniz.
 Kesimleri bir seferde ve düzgün yapınız.
 ĠĢ güvenliği kurallarına dikkat ediniz.
 Anaca zarar vermeyiniz.
 Anacın kabuğu açılmıyorsa sulama
yapınız.
 Testere ile kesilen yüzeylerde düzeltme
(perdahlama) yapınız.
 ĠĢ güvenliği kurallarına dikkat ediniz.
 Kambiyum tabakalarının birbiri ile
çakıĢmasını sağlayınız.
 Kalem üzerindeki alt gözün dıĢarı
bakmasına dikkat ediniz.
 AĢı gözünü bağlamayınız.
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 AĢıların tutup tutmadığını kontrol
ediniz.






Bağlama iĢlemini çok sıkı yapmayınız.
Yara yerlerine macun sürünüz.
15 gün sonra kontrol ediniz.
AĢı bağlarını anaç ve kaleme zarar
vermeden çözünüz.
 Tutmayan anaçlara zaman varsa yeniden
göz veya kalem yerleĢtiriniz.
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UKONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. AĢı malzemelerini hazırladınız mı?
2. Anaçları belirlediniz mi?
3. Anacın kabuğu açılmıyorsa sulama yaptınız mı?
4. Anaçları aĢıya hazırladınız mı?
5. Gözleri/kalemleri temin ettiniz mi?
6. Gözleri/kalemleri aĢıya hazırladınız mı?
7. Gözleri anaca yerleĢtirdiniz mi?
8. AĢıyı bağladınız mı?
9. ĠĢ güvenliği kurallarına dikkat ettiniz mi?
10. AĢıların tutup tutmadığını kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıda verilen cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

AĢı anaca …………………………………….. yapılır.

2.

Kalemde en az ………………………………. göz bulunmalıdır.

3.

AĢıda kalemin ve anacın ……………………. tabakaları çakıĢmalıdır.

4.

AĢıda kullanılan çakılar …………………….. olmalıdır.

5.

AĢıların

bağlanmasının

mantığı

……………………………………

önlemektir.
6.

……………………aĢıları kalem aĢılarındandır.

7.

…………………… aĢıları göz aĢılarıdır.

8.

Yama göz aĢısı en çok …………………….uygulanır.

9.

AĢı kalemleri …………veya……………… içinde muhafaza edilir.

10.

AĢı bağları ……………ve……………… olmalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak toprak altı
gövdeleri ile üretim yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevrenizdeki fide - fidan üretim iĢletmelerini geziniz.



Toprak altı gövdeleri ile üretimi nasıl yaptıklarını yakından inceleyiniz.



Toprak altı gövdeleri ile üretim tekniklerini kaynak kitap, dergi ve internet
sitelerinden inceleyiniz.



Çevrenizde bulunan bitkilerin toprak altı gövdeleri ile üretilebilenlerini
araĢtırınız.



ĠĢletmelerde en çok hangi toprak altı gövdeleri ile üretim yaptıklarını araĢtırınız.



Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. TOPRAK ALTI GÖVDELERĠ ĠLE
ÜRETĠM
2.1. Soğan ile Üretim
Soğanlar, tek çenekli bitkiler tarafından oluĢturulur. Toprak altında geliĢir. Bitkilerin
soğanları besin maddesi depo etmek ve vegatif üremeyi sağlamak üzere değiĢerek
özelleĢmiĢtir.
Soğanın merkezinde bulunan büyüme konileri soğancık olarak bilinen çok küçük
soğanları oluĢturmak üzere geliĢir. Bu soğancıklar tam büyüdüklerinde ”yavru soğan” adını
alır.
Yavru oluĢumu, soğanların üretiminde kullanılan basit ve güvenilir bir yöntemdir.
Yavrular, ana soğandan ayrılarak üretime uygun irilikte soğan elde etmek için dikilir.
Soğanın cinsine ve yavruların iriliğine bağlı olarak yavruların üretime uygun iriliğe
ulaĢabilmesi için birkaç büyüme mevsimine ihtiyaç gösterebilir.

41

Soğanlar kabuklu ve kabuksuz olmak üzere ikiye ayrılır. Kabuklu soğanlara kuru baĢ
soğan, lale, sümbül, nergis örnek olarak verilebilir. Kabuksuz soğanlar ise genellikle
zambak türlerinde görülür.

ġekil 2.1: Soğanın yapısı

Resim 2.1: Glayöl soğanı

Resim 2.2: Sümbül soğanı

Resim 2.3:Lale soğanı

Resim 2.4:Zambak soğanı
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Resim 2.5: Sofralık soğan

2.1.1. Soğan Üretimi
Soğanlı bitkilerin üretiminde ilk aĢama soğan üretimidir. Kuru baĢ soğan üretiminde
tohumdan üretme ve kıska denen minyatür soğanlarla üretim yöntemleri vardır. Süs
bitkilerinde kullanılan soğanlardan laleler, yavru soğanlarından; zambaklar ise genellikle
yumru pullarının ayrılması suretiyle çoğaltılır.

Resim 2.6: Kıska soğan

Resim 2.7: ÇimlenmiĢ zambak pulları

Resim 2.8: Yavru lale soğanı
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Soğanlı bitkilerin üretiminde toprak; ekimden veya dikimden bir ay önce toprağın
durumuna göre 1–2 defa pullukla ve tam tavında iken sürülmelidir. Keseklerin ufalanması ve
toprak yüzünde bulunan çeĢitli bitki artıklarının temizlenmesi amacıyla tırmıklama yapılır.
Böylece arazi tesviyesi de yapılmıĢ olur.
Soğan üretiminde aĢağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:


Soğanlı bitkilerde yumru, toprak içinde olduğundan ve toprak altında
geliĢtiğinden toprağın sert yapıda ve çakıllı-taĢlı olmasını istemez. Arazi,
toprağı bastıran ve sıkıĢtıran merdane, freze gibi aletlerle sürülmemeli; gevĢek
ve süngerimsi bir hâle getirilerek ekim ve dikime hazır hâle getirilmelidir.



Soğanlı süs bitkilerinde dikim zamanı genelde eylül-ekim aylarıdır.



Dikim aralık ve mesafeleri 20–25 cm’dir.



Dikim yaparken soğanın tabla kısmının altta bulunmasına dikkat edilmelidir.



Dikim derinliği, soğan büyüklüğünün 3–4 misli olmalıdır.



Soğanlı süs bitkileri çiçek açıp solduktan sonra yaprakları sararıp kurur. Bu
dönemde soğanları dinlendirmek ve üretim için yavru soğanlarını almak için
söküm yapılır.



Söküm zamanı bölgelere göre değiĢmekle beraber temmuz-ağustos aylarıdır.
Söküm ırasında soğanları zedelemeden sökmeye dikkat edilmelidir.



Soğanlar, erken sökülürse veya havalar sıcak giderse küçük kalır.



Soğanlar, makine ile veya elle sökülür. Kabuklu soğanlar, toz topraklarından
temizlenir ve güneĢte birkaç gün kurutulur. Kabuksuz soğanlar ise güneĢ
görmeyen, iyi havalanan, tel ızgaralar veya tepsiler üzerinde kurutulur.

Resim 2.9:Soğan üretimi için hazırlanmıĢ arazi
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Resim 2.10: Yemeklik soğan üretimi

Resim 2.11: Lale soğanı üretimi

Resim 2.12: Nergis soğanı üretimi

Resim 2.13: Sümbül soğanı üretimi

Resim 2.14: Zambak soğanı üretimi

2.1.2. Soğanların Muhafazası
Sökülen soğanlar, genelde gölgede kurutulur. Ġriliklerine göre sınıflandırılır. Gelecek
bahara kadar gölge, serin bir ortamda saklanır. Saklama en basit olarak az nemli kum içinde
veya açıkta bekletilerek yapılır. Fazla nem, soğanların çürümesine neden olur. Saklama
ortamında fare, böcek gibi zararlılara mani olacak tedbirler alınmalıdır.
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Resim 2.15: Yemeklik soğan hasadı

Resim 2.16: Lale soğanı hasadı

Soğanlı çiçeklerin soğanları, ortalama olarak 18–20 oC sıcaklıkta ve %70–80 nemde
muhafaza edilir.

2.2. Yumru ile Üretim
Yumru; yedek besin maddelerinin depolandığı toprak altı kök veya gövdelerinin kısa
uç kısmıdır.
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Yumru, bir geliĢim döneminde oluĢan depo ve üreme organıdır. Bu organ, büyüme
mevsiminden sonraki kıĢ döneminde 6–8 hafta dinlenmede kalır. Bu yumru, durgunluk
devresinin sonunda ekolojik Ģartlar uygun olduğu zaman çoğaltma materyali olarak
kullanılır.
Patates ve yer elması, yumru üreten bitkilerdendir. Bir yumruda gövdenin bütün
kısımlarını görmek mümkündür. Yumru üzerinde esas tepe tomurcuğu ve bol miktarda göz
bulunur. Bu nedenle parçalanmadan dikilen bir yumrudan sadece bir adet sürgün veren bitki
elde edilirken parçalanan yumrudan her bir parça adedince yeni bitkiler elde edilir. Yumru
üzerinde bulunan gözler geliĢerek sürgünleri ve üzerlerinde yaprak çiçek ve meyveyi
oluĢturur. Ayrıca sürgünden çıkan kökler, bitkiyi besler.

ġekil 2.2: Yumrunun yapısı

Resim 2.18: Yer elması yumrusu

Resim 2.17: Patates yumrusu

2.2.1. Yumru Üretimi
Yumrular, genellikle bölünerek çoğaltılır. Üzerinde göz ihtiva eden bölünmüĢ
yumrular, usulüne göre hazırlanmıĢ dikim yerlerine 8–10 cm derinlikte, sıra arası 40–60 cm,
sıra üzeri 10–15 cm olacak Ģekilde dikilir.
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Yumru üzerinde bulunan gözlerden sürgün oluĢur. Toprak altında kalan yumrularda
yavru yumru oluĢur. Bitki geliĢimi tamamlanıp yaĢlandığında yumrular toprak altından
sökülür. Hasat olgunluğuna gelmiĢ yumruların toprak üstü kısımları tamamen temizlendikten
sonra yumrular, küçük iĢletmelerde elle, çapa veya bel kullanarak büyük iĢletmelerde ise
pullukla veya patates hasat makineleri ile hasat edilir.

Resim 2.19: Patates hasadı

Resim 2.20: Yer elması hasadı

Hasat edilen yumrular, uygun bir yerde kurutulur. Ġlaçlanarak tekrar üretimde
kullanmaya hazır bir vaziyette depolanır.
2.2.2. Yumruların Muhafazası
Hasat edilen yumrular, havuzlarda iyice yıkanır ve temizlenir. Daha sonra havadar bir
yerde kurutulur. Büyüklüklerine göre boylanarak 10–15 kg’lık kasalarda veya 5–10 kg
plastik torbalarda pazara arz edilir.
En kolay saklama yöntemi, yumruların sökülmeden toprakta bırakılmasıdır. Don
tehlikesi olmayan yörelerde toprakta saklama yöntemi uygulanır.

48

Yumrular en iyi Ģekilde olgun, zedelenmemiĢ ve temiz olarak uygun sıcaklık ve
nemde saklanmalıdır. Solunum sonucu meydana gelen karbondioksit, su ve ısıyı uzaklaĢtırıp
oksijen sağlamak için depoların havalandırma tertibatı iyi olmalıdır.

2.3.Yavru Bitki ile Üretim
Yavru bitkiler, ana gövdenin dibinde veya üzerinde geliĢen yardımcı gövdelerdir.
Yavru gövdeler ana gövdeye göre daha minyatür durumdadır. Yavru gövdeler kısa kalmıĢ,
kalınlaĢmıĢ, rozete benzer bir görünüm almıĢtır.

Resim 2.21: Agavede yavru bitkiler

Yavru bitkiler; palmiye, hurma, ananas ve muz gibi bitkilerde hem ana gövdenin
dibinde bulunur hem de gövdeler üzerinde geliĢmiĢ yan dallar Ģeklinde olabilir.

Resim 2.22: Muzda yavru bitki oluĢumu
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Resim 2.23: Cycas (aristokrasi ağacı)ta yavru bitki oluĢumu

2.3.1. Yavru Bitki Üretimi
Yavru bitki üretimi Ģu aĢamalarda yapılır:


Yavru gövdeler, anaca yakın bir yerden keskin bir bıçakla kesilerek ayrılır.



Köklü yavru gövdeler, doğrudan saksılara veya yetiĢtirilecekleri yerlere
dikilebilir.



Köklü olmayanlar ise önce köklenme ortamında köklendirilir, sonra
yetiĢtirilecekleri yerlere dikilir.



YaĢlı palmiyelerde bulunan köksüz yavru gövdelerini anaçtan ayırdıktan sonra
köklendirmek oldukça güçtür. Bu nedenle yaklaĢık bir büyüme dönemi
süresince tepe daldırmasına tabi tutulmaları önerilir.

2.3.2. Yavru Bitkilerin Muhafazası
Ana bitkiden ayrılan yavru bitkiler; rüzgâr görmeyen, gölge ve serin yerlerde
muhafaza edilir. Eğer alındığı yerden farklı bir yere sevk edilecekse kökleri ve kesim yerleri
nemli jüt çuvallara sarılır. Ġçine nemli talaĢ konulması daha faydalı olur.

2.4. Rizomlar ile Üretim
Toprak altında çoğunlukla yatay olarak geliĢen ve üzerinde pulsu yapraklar ve çoğu
kez kökler taĢıyan gövdelere rizom denir. Bitkinin ana eksenini oluĢturan rizom, alt
yüzünden kök verir. Toprağın üst kısmına doğru yaprak ve çiçek sürgününü uzatır.
Rizomların üretilmesi, bölme yoluyla yapılır. Bu parçaların her biri, yeni bir sürgün
verme yeteneğindedir. Üzerinde birkaç boğum arası bulunan ve üretim amacıyla ayrılan her
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bir parça, bir vegetatif göz veya büyüme konisi taĢımalıdır. Rizom parçası, çoğu kez
istenilen yere doğrudan doğruya dikilebilir.

ġekil 2.3: Rizomun yapısı

2.5. Soğanımsı Gövdeler ile Üretim
Soğanımsı gövde, gövde ekseninin kuru pul benzeri yapraklarla kaplanmıĢ dip
kısmıdır. Esas olarak yaprak pullarından oluĢan soğanın aksine soğanımsı gövde
yapısındadır (Örnek: Glayöl). Olgun bir soğanımsı gövde de kuru yaprak dipleri gövdeyi
kabuk gibi sararak zarara ve su kaybına engel olur.
Gövdenin tepesinde sonradan yaprakları ve çiçek sürgününü oluĢturan tepe sürgünü
tomurcuğu vardır.
Soğanımsı gövdeli bitkilerin üretimi, esas olarak doğal yolla oluĢan yeni soğanımsı
gövdecikler ile yapılır. Bunların çiçeklenme iriliğine gelmesi için 1-2 yıl gerekir. Büyük
soğanımsı gövdeler, her parçada bir tomurcuk kalacak Ģekilde bölünebilir. Bölünen her bir
parçadan yeni bir soğanımsı gövde oluĢur.

ġekil 2.4: Soğanımsı gövdenin yapısı
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Resim 2.24: Glayöl soğanı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Tekniğine uygun olarak toprak altı gövdeleri ile üretim yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 YetiĢtirme ortamını hazırlayınız.

 Soğanları temin ediniz.

Öneriler









 Yumruları temin ediniz.





 Yavru bitkileri temin ediniz.
 Soğan, yumru ve yavruları
köklendirme ortamına dikiniz.
 Bakım yapınız.
 Soğan, yumru ve yavru bitkileri
sökünüz.
 Soğan, yumru ve yavru bitkileri
muhafaza ediniz.














Ekim dikim ortamını derin iĢleyiniz.
Kesekleri kırınız.
TaĢları toplayınız.
Toprağı sıkıĢtırmayınız.
Sağlıklı soğanlar kullanınız.
Soğanların kuru olmasına dikkat ediniz.
Soğanların buruĢmuĢ olmamasına dikkat
ediniz.
Üretimde kullanılacak yumruların çok iri
olmamasına dikkat ediniz.
Çok iri yumruları her parçada en az bir göz
olacak Ģekilde parçalayınız.
Yumruların buruĢmuĢ olmamasına dikkat
ediniz.
Yavru bitkileri ana bitkilerden ayırırken
yaralamamaya özen gösteriniz.
Yavru bitkilerin buruĢmuĢ olmamasına
dikkat ediniz.
Dikim zamanlarına dikkat ediniz.
Toprağın tavlı olmasına dikkat ediniz.
Fazla derin dikim yapmayınız.
Bakım iĢlerini zamanında yapınız.
Sulamaya dikkat ediniz.
Yabancı ot temizliğine dikkat ediniz.
Sökümde üretim materyallerini
yaralamamaya özen gösteriniz.
Uygun ambalajlara koyunuz.
Toprak ve kuru kabukları temizleyiniz.
Kuru ortamlarda muhafaza ediniz.
Depolama ortamının havalandırılmasını
sağlayınız.

U
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz
Değerlendirme Ölçütleri
1

Soğanları temin ettiniz mi?

2

Soğanların sağlığını kontrol ettiniz mi?

3

Dikim yerlerini hazırladınız mı?

4

Soğanları diktiniz mi?

5

Bakım iĢlerini yaptınız mı?

6

Söküm zamanını tespit ettiniz mi?

7

Soğanları söktünüz mü?

8

Sökülen soğanları iriliklerine göre sınıflandırdınız mı?

9

Soğanların muhafaza yerlerini hazırladınız mı?

10

Ambar zararlılarına karĢı tedbir aldınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıda verilen cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Soğanlar ………………… ve …………………… olmak üzere ikiye ayrılır.

2.

Soğanlı bitkilerin üretiminde ilk aĢama ……………………………. dir.

3.

Soğanlı süs bitkilerinde dikim zamanı genelde ……………………….. aylarıdır.

4.

Saklama, en basit olarak az nemli ………… içinde veya açıkta bekletilerek yapılır.

5.

Patates ve yer elması …………………. üreten bitkilerdendir.

6.

Yumru üzerinde bulunan gözler geliĢerek sürgünleri ve üzerlerinde ………… ,
………………….. ve ………………… oluĢturur.

7.

Yer

elması

muhafazasında

don

tehlikesi

olmayan

yörelerde

………………………………… yöntemi uygulanır.
8.

Yavru gövdeler, …………… yakın bir yerden keskin bir bıçakla kesilerek ayrılır.

9.

YaĢlı palmiyelerde bulunan köksüz yavru gövdelerini anaçtan ayırdıktan sonra
köklendirmek oldukça güçtür. Bu nedenle yaklaĢık bir büyüme dönemi süreyle
………………. ……………. tabi tutulmaları önerilir.

10.

Yavru bitkiler, ana gövdenin ……………… veya ……………. geliĢen tali
gövdelerdir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ĞRENME FAALĠYETĠ-3

AMAÇ

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak doku kültürü ile
üretim yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Doku kültürü ile üretim tekniklerini kaynak kitap, dergi ve internet sitelerinden
inceleyiniz.



Çevrenizde bulunan bitkilerin doku kültürü ile üretilebilenlerini araĢtırınız.



Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3. DOKU KÜLTÜRÜ ĠLE ÜRETME
Doku kültürü; mikropsuz Ģartlarda yapay bir besin ortamı içinde hücre, doku, organ
gibi bitki kısımlarından kontrollü çevre koĢullarında yeni doku, bitki veya bitkisel ürünlerin
üretilmesidir.
Bir baĢka ifade ile çok küçük doku veya organ parçalarından ağzı kapatılmıĢ özel cam
tüp ya da kavanozlarda sentetik ve steril beslenme ortamlarında yeni bitki üretimidir.
Bilinen diğer klasik üretim yöntemlerinden farklı olarak bitkinin çeĢitli kısımlarından
alınan küçük bir doku parçası (eksplant), steril (temizlendikten) edildikten sonra çeĢitli besin
maddeleri içeren sentetik steril gıda ortamında (in vitro) ve uygun çevre koĢullarında (ıĢık,
rutubet ve sıcaklık) üretim yapılmaktadır.
Doku kültürü üretimi;


Yeni çeĢitlerin geliĢtirilmesi,



Mevcut çeĢitlerde genetik çeĢitliliğin oluĢturulması,



Kaybolmakta olan türlerin korunması,



Hastalıklardan temizlenmiĢ bitkisel materyal elde edilmesi,



Çoğaltma ve zor olan türlerin üretimi,



Dokuların röntgen ıĢınlarından geçirilerek mutasyonlar (değiĢimler)
edilebilmesi,
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elde



YetiĢtirilmesi uygun olmayan bitkilerin erken seçilmesine imkân sağlaması
amacıyla kullanılmaktadır.

3.1. Doku Kültürü ile Üretim Ortamları


Doku kültürü için kullanılan ortamlar










Su
Makro elementler (azot, fosfor, sodyum, magnezyum, kükürt vb.)
Mikro elementler (demir, manganez, çinko, bakır vb.)
Vitaminler (thiamin, nikotinik asit vb.)
ġekerler (sakkaroz, glikoz vb.)
Jel yapıcı maddeler (agar, pytagel, jelatin vb.)
Amino asitler (glisin, arginin vb.)
Kimyasal olarak tanımlanamayanlar (Hindistan cevizi sütü vb.)
Bitki büyüme düzenleyicileri

Yukarıda verilen ortamlar, bitki türüne özel olarak farklı Ģekilde kullanılır.


Doku kültürü Ģartları


Sıcaklık; kültür odalarında kullanım amacına göre 18±2, 22 ±2 veya 25
±20 oC’ye ayarlanır.



IĢık; genellikle floresan lambalarıyla sağlanır. Aynı zamanda ıĢıklama
süresi ve zamanlaması da önemlidir.




Nem ; % 50–70 arasında bir değere ayarlanır.

Doku kültürü aĢamaları


Uygun bir laboratuvar düzeninin kurulması



Kullanılacak bitki parçalarının ve besin ortamlarının seçimi, hazırlanması
ve sterilizasyonu



Kültüre alınacak bitki parçasının (explant) alınması



Kültüre alınacak bitki parçasının (explant) dezenfekte edilmesi



Bitki parçasının gıda ortamına steril Ģartlarda konulması ve geliĢmesi için
uygun çevre Ģartlarına yerleĢtirilmesi



Uzayan sürgünlerin köklendirilmesi
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Köklenen bitkilerin dıĢ ortama alıĢtırılması

Doku kültürü için besin ortamı hazırlamak gerekir. Besin ortamı hazırlamak zor ve
uzmanlık isteyen bir iĢtir. Hijyenik koĢullar istediğinden herkes tarafından hazırlanması
tavsiye edilmez. Bu nedenle besin ortamı hazırlamada uygun Ģartlarda hazırlanmıĢ stok
çözeltilerin kullanılması daha uygundur. Stok çözelti, herhangi bir maddenin esas kullanım
dozundan 10, 100 veya 1000 kat daha yoğun hazırlanmasıyla elde edilir.
Stok çözeltilerden besin ortamı oluĢturulması istendiğinde 1 litre besin ortamı için
10x’lik stok çözeltiden 100 ml, 100x’lik stok çözeltiden 10 ml, 1000x’lik stok çözeltiden 1
ml alınarak besin ortamı karıĢımı kullanılır.

3.2. Doku Kültürü Üretim Yöntemleri
Doku kültürü üretim yöntemleri gün geçtikçe geliĢmekte ve yeni yöntemler
eklenmektedir. Günümüzde en çok kullanılan yöntemler aĢağıda açıklanmıĢtır.
3.2.1. Meristem Kültürü
Meristem kültürü, sürgün ucundaki meristematik (büyüme yeteneğindeki doku)
büyüme konisi ile hemen altındaki birkaç yaprak taslağını içeren kısmın doku kültürü
koĢullarında geliĢtirilmesidir.

Resim 3.1: Meristem kültüründe kullanılan sürgün ucu

Meristem kültüründe izole (esas bitkiden ayrılan) edilen meristemin büyüklüğü, baĢarı
oranını büyük ölçüde etkilemektedir. Doku büyüklüğü arttıkça baĢarı oranı da artmakta
ancak virüssüz bitki elde etme Ģansı aynı oranda azalmaktadır. Bu nedenle virüssüz bitki elde
etmek amaçlanıyorsa meristemler bir veya iki yaprak taslağı ile izole edilmeli ve eksplant
(parça) büyüklüğü 0.2–0.5 mm arasında olmalıdır.
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ġekil 3.1: Meristem kültürü

3.2.2. Sürgün Ucu Kültürü
Çoğaltılması normal koĢullarda güç olan bitkisel materyalin hızlı bir Ģekilde
çoğaltılması amacıyla yapılır. Sürgün ucu kültürünün meristem kültüründen tek farkı, daha
büyük (2mm-2cm) eksplantların kullanılmasıdır. Meristem kültürü ile elde edilen, üstün
nitelikli, ekonomik öneme sahip türlerin hızlı ve yoğun Ģekilde çoğaltılmasında kullanılır.
Süs bitkileri baĢta olmak üzere çilek, muz, kivi, asma gibi birçok türde kullanılır.

Resim 3.2: Sürgün ucunun geliĢtirilmesi

3.2.3. Anter Kültürü
Ġçinde olgunlaĢmamıĢ çiçek tozlarını (mikro spor) bulunduran anterlerin (erkek çiçek)
tomurcuklardan izole edilerek in vitro (steril gıda ortamında) koĢullarda yapay besin
ortamlarına alınması ve burada mikro sporlardan haploid ( n kromozomlu) embriyoların elde
edilmesine anter kültürü adı verilmektedir.

59

ġekil 3.2: Anter kültürü

Resim 3.3: Kültüre alınan bir anterden embriyo çıkıĢı

Anter kültürü, polen kültürü olarak da bilinir. Haploit (n kromozomlu) bitki üretmek
amacıyla kullanılır ve özellikle bitki ıslahı yönünden önem taĢır.
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Resim 3.4:Anterden yeni bir bitki elde etme aĢamaları

Haploid bitkiler; ıslah çalıĢmalarında, genetik analizlerde ve benzer çalıĢmalarda
kullanılan önemli materyallerdir. Haploid bitkilerin ıslah çalıĢmalarında kullanabilmesinin
nedeni; istenilen bitkiden, istenildiği zaman, yeterli miktarda ve kolay elde edilebilmesidir.
Elde edilen haploid bitkilerin colchissin (hücrelerde kromozom sayısının 2 katına çıkması
için kullanılan bileĢik) veya diğer mutagenlerle (kromozom sayısını değiĢtiren maddeler)
kromozom katlanması sağlanır. Elde edilen bitkiler % 100 homozigottur (n kromozomlu).
Geleneksel yöntemlerle elde edilmesi uzun yıllar alan homozigot hatlar, anter kültürü ile
birkaç ay gibi kısa bir sürede elde edilebilmektedir.
Anter kültürü ayrıca melezleme ıslahında da kullanılmaktadır.

Resim 3.5: Biber anterinden embriyonun çıkıĢı
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3.2.4. Embriyo Kültürü
Çiçek açan bitkilerin tohumlarından ve tohum taslaklarından embriyoların izole
edilerek (ayrılarak) belli ortamlarda kültüre alınması embriyo kültürü olarak
tanımlanmaktadır.
Embriyolar, tohum içinde steril bir ortamda bulunması nedeniyle bunları steril olarak
izole etmek oldukça kolaydır. Tohum veya kapsüller sterilize edildikten sonra embriyolar
steril koĢullarda kendilerini çevreleyen dokulardan izole edilir. Küçük embriyolu bitkilerde
izolasyon sırasında embriyoların zarar görmemesine dikkat edilmesi gerekir. Böyle
durumlarda izolasyon iĢleminin mikroskop altında yapılması gerekir. Ġzole edilmiĢ
embriyolar uygun besin ortamlarında ve uygun değerde fiziksel koĢullarda kültüre alınır.
Ġki tip embriyo kültürü bulunmaktadır. Bunlar:


Olgun tohum embriyolarının kültürü: Bu kültür, oldukça kolaydır. Basit bir
kültür ortamı ile baĢarılı sonuç alınmaktadır. Böylece embriyonik büyümeyi
incelemek ve büyüme dönemlerini ortaya koymak, dormansi (uyku hâli) ve
çimlenmenin metabolik ve biyokimyasal ayrıntılarını analiz etmek mümkün
olmaktadır.



OlgunlaĢmamıĢ erken bölünme fazındaki proembriyoların kültürü: Bu tip
kültür, erken embriyo dönemlerinden itibaren embriyoların besin ihtiyaçlarının
belirlenmesini ve farklılaĢmasını sağlamaktadır. Embriyoların izolasyonu
oldukça zor bir iĢtir. Bu nedenle güç bir kültür yöntemidir. Embriyo kültürüne
tozlanmıĢ yumurtalık (ovaryum) kültürü ve olgunlaĢmamıĢ tohum taslağı
(ovül) kültürü de denilmektedir.

3.2.5. Kallus Kültürü
Kallus kültürü, bitki parçalarının uygun besin ortamlarında kallus (çoğalma
yeteneğindeki yara dokular) oluĢturmasıdır. Kallus kültüründe genellikle gövde ve
köklerdeki kambiyal (çoğalma yeteneğinde) dokular kullanılmakla birlikte meyve, polen,
endosperm (besi doku), olgun ya da olgun olmayan embriyo baĢlangıç materyali olarak
kullanılmaktadır.
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Resim 3.6: Kök dokusundan meydana gelen kallus

Resim 3.7: Embriyo dokusundan meydana gelen kallus

Kallus kültürünün kullanım amaçları:


Genetik değiĢiklik oluĢturmak suretiyle bunlar arasında amaca uygun olanların
seçilmesi



Virüslerle bulaĢık olmayan kallus hücrelerini izole ederek virüssüz bitkilerin
elde edilmesi



Kallus dokularından yararlanılarak aĢı uyuĢmazlığının belirlenmesi



Fizyolojik araĢtırmaların yapılması

3.2.6. Protoplast Kültürü
Selülozik (odunsu) yapıdaki hücre çeperleri (duvar), mekanik ya da enzimatik yollarla
(enzim etkisi ile) çıkarılmıĢ olan hücrelere “protoplast” denilmektedir. Kısaca bir hücrenin
duvarı uzaklaĢtırıldığında geriye kalan kısmına protoplast denir.
Protoplast kültürü; bitki tür ve çeĢitlerinin geliĢtirilmesi amacına yönelik olarak izole
edilen (ayrılan) protoplastların hücre modifikasyonu (değiĢimi) yöntemiyle uygun besin
ortamlarında kültüre alınmasıdır.
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ġekil 3.3: Protoplast kültürü ile bitki üretim Ģeması

Protoplast kültürün kullanım amaçları:


Hücrelerde varyasyonlar (değiĢiklikler) oluĢturarak bunlar arasından amaca
uygun fertlerin seçilmesi



Normal olarak melezlenmesi mümkün olmayan türlerin melezlenebilmesinin
sağlanması



Ġstenilen bitki özellik bilgilerinin yeni bitkilere aktarılması
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Resim 3.8: Doku kültürü ile üretilmiĢ muz fideleri
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Tekniğine uygun olarak doku kültürü ile üretim yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 Uygun bir laboratuvar düzeni kurunuz.
 Doku kültürünün yapılıĢ zamanını tespit
ediniz.
 Kullanılacak besin ortamlarının seçimini
yaparak hazırlayınız.

 Kullanılacak besin ortamlarının
sterilizasyonunu yapınız.
 Kültüre alınacak bitki parçasını
(explant) seçiniz.
 Kültüre alınacak bitki parçasını
(explant) dezenfekte ediniz.
 Bitki parçasını gıda ortamına koyunuz.
 Uzayan sürgünleri köklendirmek için
ortamları hazırlayınız.
 Uzayan sürgünleri köklendirilme
ortamlarına ĢaĢırtınız.
 Köklenen bitkilerin dıĢ ortama
alıĢtırılmasını sağlayınız.

Öneriler
 Tamamen hijyenik bir ortam
hazırlayınız.
 Kullanılacak tüm malzemeleri
dezenfekte ediniz.
 En uygun zamanda parça alınız.
 Çoğaltılacak bitkinin geliĢim durumunu
dikkate alınız.
 Besin ortamındaki malzemelerin
eksiksiz olmasını sağlayınız.
 Kullanılan malzemelerin bitki
parçalarına zarar vermemesine dikkat
ediniz.
 Sterilizasyonu iyi yapınız.
 Sterilizasyonda kullanılan yöntemin
bitki parçalarına zarar vermemesine
dikkat ediniz.
 Çoğaltmaya en uygun parçayı alınız.
 Parçayı steril olarak alınız.
 Dezenfeksiyonda kullanılan yöntemin
bitki parçalarına zarar vermemesine
dikkat ediniz.
 ĠĢ güvenliği kurallarına dikkat ediniz.
 Hijyen kurallarına uyunuz.
 Uygun ortam kullanınız.
 Ortamın steril olmasına dikkat ediniz.
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Hijyen kurallarına uyunuz.
Dikkatli çalıĢınız.
En uygun ısı ve ıĢıkta bekletiniz.
Havalandırmaya dikkat ediniz.

UKONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1

Uygun bir laboratuvar düzeni kurdunuz mu?

2

Doku kültürünün yapılıĢ zamanını tespit ettiniz mi?

3

Besin ortamındaki malzemelerin eksiksiz olmasını sağladınız mı?

4

Kullanılacak besin ortamlarının sterilizasyonunu yaptınız mı?

5

Çoğaltmaya en uygun parçayı aldınız mı?

6

Hijyen kurallarına uydunuz mu?

7

Bitki parçasını gıda ortamına koydunuz mu?

8

Uzayan sürgünleri köklendirme ortamlarına ĢaĢırttınız mı?

9

Köklenen bitkilerin dıĢ ortama alıĢtırılmasını sağladınız mı?

10

ĠĢ güvenliği kurallarına dikkat ettiniz mi?

Evet Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıda verilen cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

………………………….. aseptik (mikropsuz) Ģartlarda yapay bir besin ortamında
hücre, doku veya organ gibi bitki kısımlarından (eksplant) kontrollü çevre koĢullarında
yeni doku, bitki veya bitkisel ürünlerin üretilmesidir.

2.

………………………………., sürgün ucundaki meristematik büyüme konisi ile
hemen altındaki birkaç yaprak taslağını içeren kısmın aseptik in vitro koĢullarda
geliĢtirilmesidir.

3.

……………………. meristem kültüründen tek farkı daha büyük (2mm-2cm)
eksplantların kullanılmasıdır.

4.

…………………………… genellikle gövde ve köklerdeki kambiyal (çoğalma
yeteneğinde) dokular kullanılmakla birlikte meyve, polen, endosperm (besi doku),
olgun ya da olgun olmayan embriyo baĢlangıç materyali olarak kullanılmaktadır.

5.

Doku büyüklüğü arttıkça baĢarı oranı da artmakta ancak ………………… …… elde
etme Ģansı aynı oranda azalmaktadır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıda verilen cümleleri doğru - yanlıĢ durumuna göre iĢaretleyiniz.

1.

(…..) AĢılama, iki bitki parçasını bir bitkiymiĢ gibi kaynaĢacak ve
büyümelerine devam edecek Ģekilde birleĢtirme tekniğidir.

2.

(…..) Kalem veya göz: Kökleri ile topraktan su ve suda erimiĢ gıdaları kaleme yani
ağacın taç kısmına ileten kısımdır.

3.

(…..) Durgun göz aĢısına 15 Temmuzdan itibaren baĢlanıp anaçlardan su çekilinceye
kadar devam edilir.

4.

(…..) AĢıda kullanılacak kalemin fazla su kaybetmesini önlemek için aĢı kalemi
üzerindeki yapraklar temizlenmeden serin bir yerde saklanmalıdır.

5.

(…..) AĢı yapılacak anaçların bir hafta önceden sulanarak iyi kabuk vermesi
sağlanmalıdır. (…..)

6.

(…..) Yapılan aĢının tutmamasına veya tuttuktan sonra belli bir süre sonra aĢının
atılmasına uyuĢmazlık denilmektedir.

7.

(…..) AĢıda kullanılan soğuk macunları ısıtmak gerekir.

8.

(…..) Kalem aĢılarının yapımına ilkbaharda anaca su yürümeden biraz önce baĢlanır.

9.

(…..) Ġngiliz aĢılarında kalem ve anacın aynı kalınlıkta olması gerekir.

10.

(…..) Köprü aĢısı, tamir aĢısı olarak ağaçların kök ve kök boğazlarında zararlanma
meydana gelmiĢse uygulanır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CCEVAP ANAHTARLARI

CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Su yürüyünce
Bir
Kambiyum
Keskin
Yara yerlerinin
hava ile temasını
Çoban,
yarma,ingiliz
Yama,T
aĢısı,Yongalı
Cevize
Nemli kum,nemli
talaĢ
Elastiki, sağlam

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kabuklu,kabuksuz
Soğan üretimi
Eylül-Ekim
Kum içinde
Yumru
Yaprak, çiçek,
meyveyi
Toprakta saklama
Anaca
Tepe daldırması
Dibinde, üzerinde
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Doku kültürü
Meristem
kültürü
Sürgün ucu
kültürünün
Kallus
kültüründe
Virüssüz bitki

1
2
3
4
5

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
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