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 Ülkemizin değişik ekolojilere sahip olması, erken verimlilik, taze tüketimin yanı sıra 

meyve suyu ve konserve olarak işlenebilmesi, ara tarım bitkisi olarak kullanılabilmesi, 

çeşitliliğin fazlalığı ve son yıllarda iyi pazar oluşturması şeftali tarımını önemli bir hale 

getirmiştir. 

Fidan üretiminde aşılanan kombinasyonlarda aşı gelişiminin makroskopik olarak 

izlenmesi ve uyuşma durumunun saptanması uzun zaman almakta, bitki gelişimine etki eden 

çok çeşitli faktörler bulunması nedeniyle kesin bir tanı konulamamaktadır. Oysa aşı 

kombinasyonlarının, aşılmadan hemen sonra alınan enine ve boyuna kesitlerle izlenmesi, 

kombinasyonun başarılı olup olmayacağı konusunda çok kısa sürede ve güvenilir bir şekilde 

sonuca götürmektedir. 

2003-2008 yılları arasında Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen 

bu çalışmada, GF 677, Cadaman ve Myrobolan 29 C klonal anaçlarının Redhaven ve Fantasia 

çeşitleri ile oluşturduğu aşı kombinasyonlarının uyuşma durumları belirlenmiştir.  

Çalışmada GF-677, Cadaman ve Myrobolan 29 C klon anaçları üzerine Redhaven 

şeftali ve Fantasia nektarin çeşitleri aşılanmıştır. Aşılamalar 2003 Ağustos ayı içerisinde T 

göz aşısı tekniği uygulanarak yapılmıştır.  

Aşılarda kaynaşmanın meydana gelişini ve aşı yerlerinin anatomik yapısını incelemek 

amacıyla aşılamadan 12 ay sonra aşı noktasının 1 cm altından ve üzerinden kesilerek 5’er aşı 

örneği alınmıştır. Aşı yerlerinden alınan örnekler %1’lik formaldehit asetik asit içerisinde 

muhafaza edilmiştir. Alınan bu 12 aylık aşı örneklerinden Leica SM 2000R marka mikrotom 

yardımıyla 30-60 µ (mikron) kalınlıklar arasında enine ve boyuna kesitler alınmıştır.  Alınan 

kesitler  %1’lik iyotlu potasyum iyodür (IKI) çözeltisi ile boyanmış ve anaç ile kalemde 

nişasta birikimi olup olmadığı gözlemlenmiştir. Kesitler mikrotomla alındıktan sonra %1’lik 

IKI çözeltisi içerisinde 10-20 saniye tutulduktan sonra sırasıyla %70, %80, %90, %96 ve 

%100’lük etil alkol çözeltilerinde 7-8 dakika arasında bekletilmiştir. Son olarak ksilol 

çözeltisinde 7-8 dakika bekletildikten sonra entellanla kapama işlemi gerçekleştirilerek 

mikroskop ve binoküler altında ayrı ayrı incelenmiştir. Mikroskobik incelemeleri müteakip 



fotoğrafların çekimi bilgisayarlı kamera yardımıyla 40 büyütmeli olarak gerçekleştirilmiştir. 

Bütün kesitlerde; 

-Anaç ve kalem arasındaki kallus dokusunun yapısı ve bu doku içindeki nekrotik 

tabakaların durumu, 

- Kambiyal farklılaşmanın ve yeni iletim dokularının oluşması, 

- Anaç ve kalem arasında kambiyum tabakasının meydana gelişi ve kambiyal 

devamlılığın durumu, 

- Odun dokusunun devamlılığı ve yapısı  gibi özellikleri incelenmiştir 

  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada yer alan GF-677, Cadaman ve Myrobolan 29 C klon anaçları üzerine 

Redhaven şeftali ve Fantasia nektarin çeşitleri 2003 Ağustos ayı içerisinde T göz aşısı tekniği 

ile aşılanmıştır.  Aşılamadan 12 ay sonra aşı bölgesinden alınan enine ve boyuna kesitlerde aşı 

kaynaşma durumları incelenmiştir.  

GF-677 ve Myrobolan 29 C ile oluşturulan tüm aşı kombinasyonlarında anaç ve 

kalemden kallus oluştuğu, nekrotik tabakaların lokalize olduğu, kambiyal farklılaşma ve 

devamlılığın sağlandığı, vasküler sistemin geliştiği belirlenmiştir. Mikroskobik incelemeler 

sonucunda uyuşmazlığa ilişkin herhangi bir gelişme saptanmamıştır.  

Myrobolan 29 C ile oluşturulan tüm aşı kombinasyonlarında yapılan anatomik 

incelemelerde herhangi bir uyuşmazlık belirtisine rastlanmamasına rağmen, bu 

kombinasyonlara ait fidanlar 1 sene sonra yoğun bir şekilde uyuşmazlık belirtileri göstermiş 

olup, bu kombinasyonlar uyuşmaz olarak değerlendirilmiştir. 

 
Fantasia / Myrobolan 29 C kombinasyonundaki uyuşmazlık belirtileri 

 



 Cadaman anacı ile oluşturulan kombinasyonlarda aşıların alt, orta ve üst seviyelerinde 

yapılan mikroskobik gözlemlerde çok yoğun nekrotik tabakalar gözlenmiştir. Bu anaç üzerine 

aşılı Redhaven ve Fantasia çeşitlerinin gelişimlerinin uyuşmazlık kapsamında 

değerlendirilebileceği kanaatine varılmıştır. Cadaman gerek ülkemizde gerekse yurt dışında 

şeftali ve nektarin anacı olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Redhaven / Cadaman kombinasyonundan alınan 12 aylık enine kesit 

 

Birçok şeftali ve nektarin çeşidi ile uyuşmazlık göstermemesine rağmen çalışmamızda 

ortaya konulduğu gibi çeşit bazında uyuşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden bu anaç 

ile olan şeftali ve nektarin kombinasyonlarının dikkatli değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

Nekrotik Tabaka 

Kambiyum  

Ksilem  

 

Anaç  


	SONUÇ VE ÖNERİLER

