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Öz
Erguvan (Cercis siliquastrum), manolya (Magnolia
soulangeana), söğüt yapraklı ispir (Spiraea
salicifolia), Japon ayvası (Chaenomeles japonica ),
filbahri (Philadelphus coronarius saxifragaceae),
leylak (Syringa vulgaris), oya ağacı (Lagerstroemia
indica) ve gülhatmiden (Alcea rosea) alınan yeşil
çeliklerin köklenme performansı üzerine indol
bütirik asit (IBA) uygulamasının etkisi incelenmiştir.
Erguvan çeliklerine 8000 ppm diğer türlerden alınan
çeliklere ise 2000 ppm IBA uygulaması yapılmıştır.
Erguvan çelikleri hem kontrol (0 ppm) hem de 8000
ppm IBA uygulamasında düşük oranda (% 6 ve %
10) bir köklenme başarısı göstermiştir. Japon
ayvasında da IBA uygulamasına rağmen düşük
oranda (%33) köklenme olmuştur. 2000 ppm IBA
uygulaması ile manolyada % 100, söğüt yapraklı
ispirde % 97.7, filbahride % 67.7, leylakta % 73.7,
oya ağacından % 61 oranında köklenme elde
edilmiştir. Gülhatmi çelikleri ise hem hormon
uygulamasında hem de kontrol uygulamasından %
100 oranında köklenme başarısı gözlenmiştir. IBA
uygulamaları manolya, japon ayvası, filbahri, leylak
ve oya ağacı çeliklerinde kök sayısında önemli
artışlara neden olurken, gülhatmi çeliklerinde kök
sayısını azaltmıştır.
Anahtar kelimeler: Adventif kök, süs bitkileri,
çelikle çoğaltma, oksin

Rooting performances of soft-wood cuttings of
some important outdoor ornamental plants
Abstract
The effect of IBA application on the rooting
performance of soft-wood cuttings taken from
redbud (Cercis siliquastrum), magnolia (Magnolia
soulangeana), spiraea (Spiraea salicifolia), Japanese
quince (Chaenomeles japonica), mock-orange
(Philadelphus coronarius saxifragaceae), lilac
(Syringa vulgaris), crapemyrtle (Lagerstroemia
indica) and hollyhock (Alcea rosea) ornamental
plants were investigated. The cuttings of redbud
were treated with 8000 ppm IBA, the cuttings from
other species were dipped into 2000 ppm IBA before
planting. Redbud cuttings showed low rooting
success in both control (6%) and 8000 ppm IBA
(10%) treatment. The Japanese quince showed a low
(33%) rooting rate, even with the application of IBA.
2000 ppm IBA increased rooting ratios to 100%,
97.7%, 67.7%,
73.7% and 61% for magnolia,
spiraea, mock-orange, lilac and crapemyrtle,
respectively. In hollyhock cuttings, 100% rooting
success was observed in both IBA and control
treatments. While IBA applications caused
significant increases in the number of roots in
magnolia, Japanese quince, mock-orange, lilac and
crapemyrtle cuttings, it decreased the number of
roots in hollyhock cuttings.
Key words: Adventif root, auxin, ornamental plants,
propagation by cutting
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Giriş
Kentleşmenin etkisi ile doğadan uzaklaşan insanların
doğa özleminin artması ve çevre sorunlarının ortaya
çıkması, süs bitkilerinin önemini artırarak büyük bir
pazarın doğmasına neden olmuştur. Özellikle son 4050 yıldır süs bitkileri üretim ve pazarlamasında, çok
hızlı
gelişme
ve
değişme
yaşanmaktadır.
Günümüzde, bu sektör pek çok ülkede ekonomiye
katkı sağlayan etkili bir sektör olarak kabul
edilmektedir (Ay, 2009; Cengiz ve ark., 2017).
Süs bitkileri içinde önemli bir yer tutan dış mekan
süs bitkileri genellikle park ve bahçelerin
düzenlenmesinde, karayolu ve metropollerin
ağaçlandırılmasında ve dinlenme (rekreasyon)
sahalarında kullanılan ağaç, çalı ve otsu bitkilerden
oluşmaktadır (Sağlık ve ark., 2012; Cengiz ve ark.,
2017).

Türkiye dış mekan süs bitkilerinde önemli gelişmeler
yaşanmasına rağmen, üretimin yeterli olmadığı
bildirilmektedir. Özellikler büyük boylu fidan
üretiminde sıkıntılar bulunmaktadır. İstanbul ve
Ankara Büyükşehir Belediyelerince fazla miktarda
boylu fidan kullanılmakta ve talep edilmektedir. Bu
talepler başta İtalya olmak üzere, değişik ülkelerden
ithalat yolu ile karşılanmaktadır. Dış mekan süs
bitkilerinde bitki standardı olmadığından fiyatlar çok
değişkenlik göstermekte, fiyatlandırmada çeşitli
faktörler rol oynamaktadır. Bitkinin yüksek boylu ve
formunu almış olması, kalite özeliklerinden olup,
fiyat oluşumunda en büyük etkendir. Genellikle
yavaş büyüyen, çoğaltılması zor ve beceri isteyen
özel bitkiler çok yüksek fiyatlarla satılabilmektedir.
Dış mekan süs bitkileri yetiştiriciliği için ülkemizin
ekolojik koşulları çok uygun olmasına karşın, üretim
tekniklerinin yetersiz, işletmelerin sermayelerinin
sınırlı
oluşu
ve
mekanizasyonun
yaygınlaştırılamaması, özellikle yüksek boylu fidan
üretimini sınırlamaktadır (Anonim, 2012).

Ekonomik anlamda önemi her geçen gün artan ve
yetiştiriciye önemli düzeyde gelir getiren bu
sektörde arzu edilen seviyeye ulaşılmanın önemli
faktörlerden bir tanesi de kaliteli fidan
yetiştirmektir. Süs bitkileri, tohumla veya vejetatif
çoğaltma metotlarından birisiyle çoğaltılmaktadır.
Dış mekan süs bitkileri grubuna giren ağaç ve çalılar
ise yine tohumla çoğaltma yanında, büyük oranda
vejetatif yollarla çoğaltılmaktadır. Vejetatif çoğaltma
yöntemleri arasında ise çelikle çoğaltma sağladığı
birçok
avantajdan
dolayı
daha
yaygın
kullanılmaktadır. Çelikle çoğaltma, kolay ve ucuz
olmasının yanında, küçük bir alanda çok sayıda
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bitkinin çoğaltılmasına imkan vermesi nedeni ile
tercih edilmektedir. Köklü birey elde etmek için ana
bitkinin gövde, dal, kök ve yapraklarından kesilerek
hazırlanan parçalara çelik, bu parçalarla yapılan
üretime de çelikle üretim denilmektedir. Çelikler
çelik alınan bitki kısmına göre dal çeliği, kök çeliği,
yaprak-göz çeliği veya göz çeliği gibi farklı isimlerle
tanımlanmaktadır. Süs bitkilerinin çoğaltılmasında
genel olarak bu çelik tiplerinden dal çelikleri daha
çok tercih edilmektedir (Anonim, 2007).
Süs bitkileri yetiştiriciliği hem dünyada hem de
ülkemizde giderek önemli bir üretim alanı olmasına
rağmen, ülkemizde süs bitkileri yetiştiriciliği ve süs
bitkilerinin çoğaltılması konusunda sınırlı sayıda
bilimsel çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle bu
çalışmada, dış mekan süs bitkileri grubunda yer alan
ve çevre düzenleme çalışmalarında daha çok tercih
edilen bazı türlerin çelikle çoğaltma ve köklenme
başarılarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Yöntem

Bu çalışma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri uygulama alanında bulunan
çelikle
çoğaltma
ünitesinde
yürütülmüştür.
Çalışmada, Tokat’ta bulunan özel bir işletmeden
temin edilen erguvan (Cercis siliquastrum), manolya
(Magnolia soulangeana), söğüt yapraklı ispir
(Spiraea salicifolia), Japon ayvası (Chaenomeles
japonica ), filbahri (Philadelphus coronarius
saxifragaceae), leylak (Syringa vulgaris), oya ağacı
(Lagerstroemia indica) bitkilerine ait yeşil çelikler
kullanılmıştır.

Bütün türlerde, 26 Temmuz tarihinde alınan yıllık
sürgünler 10-12 cm uzunluğunda kesilerek yeşil
çelik olarak kullanılmıştır. Köklenme sürecinde
yapraklardan oluşacak su kaybını azaltmak için
çeliklerin alt kısmındaki yapraklar koparılmış, üst
kısımda ise iki üç yaprak bırakılmıştır. Manolya gibi
büyük yapraklı çeliklerde ise üst kısımda bırakılan
yaprakların yarısı kesilerek 2-3 adet yarım yaprak
bırakılmıştır. Çelikler hazırlanırken alt kısmı gözün
hemen altında düz, üst kısmı ise eğimli olarak
kesilmiştir. Hazırlanan çelikler mantari hastalık
bulaşma riskine karşı, % 0.2 oranında hazırlanan bir
fungusitle muamele edilmiştir. Bu amaçla hazırlanan
çeliklerin tamamı kısa bir süre (2-3 dakika) fungusit
çözeltisine batırılmıştır. Fungusit çözeltisinden
çıkarılan çelikler yaklaşık 5 dakika bekletildikten
sonra, hormon uygulaması yapılmıştır. Her bir tür
için toplam 90 çelik kullanılmış olup bunların yarısı
kontrol olarak kullanılırken diğer yarısı IBA
çözeltisine batırılmıştır. Diğerlerine göre köklenmesi
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daha zor olarak bilinen (Karam ve Gebre, 2004)
erguvan çeliklerine 8000 ppm, diğer türlerin
çeliklerine ise 2000 ppm indol bütirik asit (IBA)
uygulaması yapılmıştır. Hormon uygulaması,
hazırlanan çeliklerin alttan yaklaşık 1 cm
kısımlarının 5 saniye süre ile hormon çözeltisine
batırılması
şeklinde
yapılmıştır.
Hormon
çözeltisinden çıkarılan çelikler, alkolün uçması için
2-3 dakika bekletildikten sonra köklendirme
ortamına dikilmiştir. Köklendirme ortamı olarak
perlit kullanılmıştır. Çelikler 2/3’lük kısımları perlit
içinde kalacak şekilde dikilmiştir. Sisleme sistemine
sahip olan köklendirme ortamında sisleme sistemi 5
dakikada 5 saniye çalışacak şekilde ayarlanmıştır.
Köklendirme ortamında 2 ay bekletilen çelikler, bu
sürenin sonunda köklendirme masalarından
çıkarılarak, köklenme oranları, ortalama kök
uzunlukları, ortalama kök çapları, çelik başına
ortalama kök sayıları belirlenmiştir.
Çalışma, tam şansa deneme desenine göre üç
tekerrürlü ve her tekerrürde 15 çelik olacak şekilde
kurulmuştur. Elde edilen veriler önce varyans
analizine tabi tutulmuş daha sonra, uygulama
ortalamaları arasında önemli bir farklılığın olup
olmadığı LSD çoklu karşılaştırma testi ile tespit
edilmiştir.
Bulgular

Kontrol olarak kullanılan Erguvan çeliklerinin sadece
% 6’sında köklenme olmuştur. IBA uygulamasında
(8000 ppm) ise % 10’luk bir köklenme elde edilmiş
olup bunun anlamlı bir artış olmadığı belirlenmiştir.
Benzer şekilde, kök çapı ve çelik başına kök sayıları
da IBA uygulamasında kontrolden yüksek
görünmesine rağmen aradaki fark istatistikî olarak
önemsiz bulunmuştur. Kök uzunluğu ise kontrol
çeliklerine göre, IBA uygulaması çeliklerinde önemli
derecede daha yüksek bulunmuştur. Kontrol
çeliklerinde 5.5 mm olarak ölçülen ortalama kök
uzunluğu 8000 ppm IBA uygulanan çeliklerde 14.6
mm olarak belirlenmiştir (Çizelge 1).
Çizelge

1.

Uygulama

Kontrol
8000 ppm
IBA
LSD0.05

IBA uygulamasının erguvan yeşil
çeliklerinde adventif kök oluşumu
üzerine etkisi

Kök (%)
6.0 a

10.0 a
4.8

Kök
uzunluğu
(mm)
5.5 b
14.6 a
5.2

Kök çapı
(mm)

Kök sayısı
(adet/çelik)

3.6 a

6.0 a

1.2 a
3.1

2.0 a
4.8

Aynı sütun aynı harfle gösterilen uygulama ortalamaları
arasındaki fark 0.05 ihtimal seviyesinde önemli değildir.

Manolyada kontrol çeliklerinde % 73.3 olan
köklenme 2000 ppm IBA uygulaması ile önemli bir
artış göstermiş ve % 100’e ulaşmıştır. IBA çelik
başına kök sayısında belirgin bir artışa neden
olmuştur. Kontrolde çelik başına ortalama 8.3 adet
kök oluşurken, IBA çözeltisine batırılan çeliklerde bu
sayı 77.9 olarak belirlenmiştir. Kök uzunluğu ve kök
çapı açısından IBA uygulamasından kaynaklanan
önemli bir değişim tespit edilememiştir. (Çizelge 2).
Çizelge

2.

Uygulama

Kontrol
2000 ppm
IBA
LSD0.05

IBA uygulamasının manolya yeşil
çeliklerinde adventif kök oluşumu
üzerine etkisi
73.3 b

Kök
uzunluğu
(mm)
58.8 a

13.1

36.1

Kök (%)

100.0 a

61.1 a

Kök çapı Kök sayısı
(mm)
(adet/çelik)
2.0 a
1.7 a
0.6

8.3 b

77.9 a
7.0

Aynı sütun aynı harfle gösterilen uygulama ortalamaları
arasındaki fark 0.05 ihtimal seviyesinde önemli değildir.

Hormon uygulanmadan dikilen söğüt yapraklı ispir
yeşil çeliklerinin % 79.0’unun köklendiği tespit
edilmiştir. IBA uygulandıktan sonra dikilen
çeliklerde ise % 97.7 oranında bir köklenme
oluşmasına rağmen bu fark istatistiki olarak önemsiz
bulunmuştur. IBA uygulaması kök çapı ve çelik
başına kök sayılarında da önemli bir değişime neden
olmamıştır. Bu türde tek önemli farklılık kök
uzunluğunda gözlenmiş olup IBA uygulamasının kök
uzunluğunda azalmaya neden olduğu belirlenmiştir
(Çizelge 3).
Çizelge 3. IBA uygulamasının söğüt yapraklı ispir
çeliklerinde adventif kök oluşumu üzerine
etkisi
Uygulama
Kontrol
2000
ppm IBA
LSD0.05

79.0 a

Kök
uzunluğu
(mm)
186.6 a

22.9

3.72

Kök (%)
97.7 a

107.2 b

Kök çapı
(mm)

Kök sayısı
(adet/çelik)

1.7 a

18.4 a

1.6 a
0.18

20.0 a
4.8

Aynı sütun aynı harfle gösterilen uygulama ortalamaları
arasındaki fark 0.05 ihtimal seviyesinde önemli değildir.

Japon ayvası kontrol çeliklerinde % 30, 2000 ppm
IBA uygulanan çeliklerde ise % 33.3 oranında
köklenme olmuştur. Ortalama kök uzunluğu, kontrol
çeliklerinde 25.5 mm, IBA uygulanan çeliklerde ise
50.9 mm bulunmuş olmasına rağmen aradaki fark
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istatistiksek olarak önemli bulunmamıştır. Ortalama
kök çapı kontrol uygulamasına göre IBA
uygulamasında daha düşük olarak belirlenmiştir.
Çelik başına ortalama kök sayısı ise IBA
uygulamasına bağlı olarak önemli derecede artış
göstermiştir. Kontrol çeliklerinde çelik başına
ortalama kök sayısı 4.7 iken, bu değer IBA uygulanan
çeliklerde 8.2 olarak tespit edilmiştir (Çizelge 4).
Çizelge 4. IBA uygulamasının Japon ayvası yeşil
çeliklerinde adventif kök oluşumu
üzerine etkisi
Uygulama
Kontrol
2000
ppm IBA
LSD0.05

30.0 a

Kök
uzunluğu
(mm)
25.5 a

10.4

33.3

Kök (%)
33.3 a

50.9 a

Kök çapı
(mm)

Kök sayısı
(adet/çelik)

1.0 b

8.2 a

1.5 a
0.1

4.7 b
1.2

Aynı sütun aynı harfle gösterilen uygulama ortalamaları
arasındaki fark 0.05 ihtimal seviyesinde önemli değildir.

Filbahri çeliklerinde 2000 ppm uygulamasında
kontrol uygulamasından bir miktar daha yüksek
köklenme elde edilmesine karşın aradaki farkın
önemli olmadığı belirlenmiştir.
Kök uzunluğu
açısından da IBA uygulamasının önemli bir etkisi
tespit edilememiştir. Yapılan IBA uygulaması kök
çapında ve kök sayısında önemli bir artışa neden
olmuştur. Özellikle kök sayısında IBA’dan
kaynaklanan artış oldukça belirgin olup, kontrol
uygulamalarında çelik başına ortalama 5.3 adet kök
oluşurken, 2000 ppm IBA uygulaması ile bu sayı 58.6
adet olarak belirlenmiştir (Çizelge 5).
Çizelge

Uygulama
Kontrol
2000
ppm IBA
LSD0.05

5.

IBA uygulamasının
çeliklerinde adventif
üzerine etkisi

53.3 a

Kök
uzunluğu
(mm)
39.3 a

14.9

6.2

Kök (%)
67.7 a

41.9 a

filbahri yeşil
kök oluşumu

Kök çapı
(mm)

Kök sayısı
(adet/çelik)

0.8 a

58.6 a

0.4 b
0.1

5.3 b
2.9

Aynı sütun aynı harfle gösterilen uygulama ortalamaları
arasındaki fark 0.05 ihtimal seviyesinde önemli değildir.

Hormon uygulaması yapılmayan leylak çeliklerinin
% 80’i kök oluştururken IBA uygulanan çeliklerde bu
oran % 73.7 olarak belirlenmiş ve aradaki fark
önemsiz bulunmuştur. Kök çapı açısından da kontrol
ile IBA uygulaması arasında önemli bir fark ortaya
çıkmamıştır. Kök uzunluğu ve çelik başına kök
sayısında ise kontrole kıyasla IBA uygulamasından
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kaynaklanan önemli artışların olduğu bulunmuştur.
Kontrolde 45.8 mm olan ortalama kök uzunluğu IBA
uygulamasında 60.0 mm olarak ölçülmüştür. Çelik
başına kök sayısı ise kontrolde 2.9 iken IBA
uygulanan çeliklerde 19.3 olarak tespit edilmiştir
(Çizelge 6).
Çizelge 6. IBA uygulamasının leylak yeşil çeliklerinde
adventif kök oluşumu üzerine etkisi
Uygulama
Kontrol
2000
ppm IBA
LSD0.05

80.0 a

Kök
uzunluğu
(mm)
45.8 b

31.2

7.34

Kök (%)
73.7 a

60.0 a

Kök çapı
(mm)

Kök sayısı
(adet/çelik)

0.8 a

19.3 a

0.7 a
0.13

2.9 b
0.9

Aynı sütun aynı harfle gösterilen uygulama ortalamaları
arasındaki fark 0.05 ihtimal seviyesinde önemli değildir.

Oya ağacı bitkisinde kontrol çeliklerinin % 54.0’ı IBA
uygulanan çeliklerin ise % 61.0’ı adventif kök
oluşturmuş olup aradaki fark önemli bulunmamıştır.
Bu bitkinin yeşil çeliklerine dikim öncesi uygulanan
IBA’nın ortalama kök uzunluğunu artırdığı
belirlenmiştir. Kontrol çeliklerinde 54.5 mm olan
ortalama kök uzunluğu, IBA uygulanan çeliklerde
66.5 mm olarak ölçülmüştür. IBA çelik başına
ortalama kök sayısında da önemli seviyede bir artışa
neden olmuştur. Kontrol uygulamasında 6.3 olan
çelik başına ortalama kök sayısı, IBA uygulamasında
13.7 olarak belirlenmiştir. Kök çapı ise tam tersine
IBA uygulanan çeliklerde daha düşük bulunmuştur
(Çizelge 7).
Çizelge 7.

IBA uygulamasının oya ağacı yeşil
çeliklerinde adventif kök oluşumu
üzerine etkisi

Uygulama

Kök (%)

Kök çapı
(mm)

Kök sayısı
(adet/çelik)

2000
ppm IBA

Kök
uzunluğu
(mm)

61.0 a

66.5 a

1.6 b

13.7 a

Kontrol
LSD0.05

54.0 a
12.9

54.5 b
5.9

1.9 a
0.2

6.3 b
3.3

Aynı sütun aynı harfle gösterilen uygulama ortalamaları
arasındaki fark 0.05 ihtimal seviyesinde önemli değildir.

Gülhatmi bitkisinde, hem hormon uygulanan hem de
hiçbir uygulama yapılamayan kontrol çeliklerinin
tamamı adventif kök oluşturmuştur. Köklenme oranı
yanında kök kalitesini belirleyen kök uzunluğu ve
ortalama kök sayıları da yüksek bulunmuştur.
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Ortalama kök uzunluğu kontrol çeliklerinde 102.3
mm
olarak
ölçülmüştür.
Bu
değer
IBA
uygulananlarda daha düşük olarak tespit edilmekle
birlikte aradaki fark istatistiksel olarak önemsiz
bulunmuştur. Kök çapı açısından kontrol ile IBA
uygulaması arasında önemli bir farklılık ortaya
çıkmamıştır. Kontrole kıyasla IBA’ nın çelik başına
kök sayısında önemli bir azalmaya neden olduğu
görülmüştür. Kontrol çeliklerinde 80.4 olan çelik
başına ortalama kök sayısı, IBA uygulanan çeliklerde
30.3 olarak belirlenmiştir (Çizelge 4.8).
Çizelge 8. IBA uygulanmış gülhatmi bitkisi yeşil
çeliklerinin köklenme durumu
Uygulama
Kontrol
2000
ppm IBA
LSD0.05

100

Kök
uzunluğu
(mm)
102.3 a

0

22.4

Kök (%)
100

87.7 a

Kök çapı
(mm)

Kök sayısı
(adet/çelik)

1.3 a

30.3 b

0.7 a
0.8

80.4 a
4.1

Aynı sütun aynı harfle gösterilen uygulama ortalamaları
arasındaki fark 0.05 ihtimal seviyesinde önemli değildir.

Tartışma

İncelenen süs bitkileri içerisinde en düşük köklenme
erguvan bitkisinde gözlenmiştir. Bu bitkide kontrol
çelikleri % 6, 8000 ppm IBA uygulanan çeliklerde ise
% 10 oranında bir köklenme elde edilmiştir. Erguvan
çeliklerinde köklenmenin kolay olmadığı Karam ve
Gebre (2004) tarafından da bildirilmiştir. Bu
araştırıcılar erguvanda köklenme yüzdesinin, çeliğin
sürgün üzerindeki pozisyonuna ve çelik alma
zamanına bağlı olarak büyük bir varyasyon
gösterdiğini belirterek; ilkbahar ve kış döneminde
alınan çeliklerde oksin uygulamasına rağmen,
köklenme elde edemediklerini vurgulamışlarıdır.
Aynı araştırıcılar yaz mevsiminde alınan sürgün ucu
çeliklerinde % 43, dip çeliklerde ise % 13 oranında
bir köklenme elde ettiklerini ifade etmişlerdir. Bu
çalışmamızda yıllık sürgünün tamamı çelik
hazırlamada kullanılmış olup, sürgünün uç ve dip
kısmı ayrı ayrı değerlendirilmemiştir. Nispeten
düşük köklenme elde edilmesinin nedeni uç
çeliklerin az olmasından kaynaklanmış olabilir.
Karam ve Gebre (2004) oksin uygulamasının
erguvan çeliklerinde kök uzunluğu, kuru kök ağılığı
ve kök sayısını artırdığını kaydetmiştir. Bu çalışmada
da benzer şekilde kök uzunluğu IBA uygulaması ile
önemli derecede artmıştır. Çelik başına kök
sayısında da IBA uygulaması ile bir miktar artış
gözlenmiş ancak bu artış istatistikî olarak önemli
bulunmamıştır.

Manolya çeliklerinde 2000 ppm IBA uygulaması ile
% 100 oranından köklenme elde edilmiştir. Benzer
sonuçlar farklı zamanlarda çelik alarak IBA
uygulamasının etkisini inceleyen Martin ve Ingram
(1989) tarafında da bildirilmiştir. Aynı araştırıcılar,
bu çalışmadan elde edilen bulgularla uyumlu olarak,
IBA uygulamasının kök sayısı ve kök uzunluğunu
artırdığını belirlemişlerdir.

Söğüt yapraklı ispir (Spiraea salicifolia ) çeliklerinde
de yüksek oranda bir köklenme elde edilmiştir. IBA
uygulanan çeliklerdeki köklenme oranı kontrol
çeliklerinden daha yüksek bulunmasına karşın
tekerrürüler arasında büyük bir varyasyon
olmasında dolayı aradaki fark önemli bulunmamıştır.
Diğer bitkilerin aksine, bu bitkide uygulanan IBA,
ortalama kök uzunluğunda önemli bir azalmaya
neden olmuştur. Bu durum, hormonsuz da köklenme
yeteneği yüksek olan bu tür için, 2000 ppm IBA
dozunun yüksek gelmesi ve engelleyici etki
göstermesinden kaynaklanmış olabilir. Nitekim (Ion,
2011) da söğüt yapraklı ispir çelikleri ile yaptığı
denemelerinde başarılı sonuçlar aldığını; farklı
dönemlerde aldığı yeşil çeliklerde hormon
uygulaması yapmadan % 58 ile % 78 arasında; odun
çeliklerinde ise % 81 ile % 93 arasında köklenme
elde ettiğini bildirmiştir.
Japon ayvasının çelikle çoğaltılması konusunda
yapılan çalışmalarda, farklı sonuçlar rapor edilmiştir.
Bazı araştırıcılar Japon ayvasının odun çelikleri ile
çoğaltılmasının zor olduğunu (Albrecht ve Schulze,
1980; Ratomskyte, 1990; Wells, 1961), buna karşılık
yeşil çelikle çoğaltılabileceği bildirmişledir (Kviklys,
1996; 1998; Kviklys ve Rumpunen, 1996).
Kauppinen ve ark. (2003) ise odun çeliklerinde
köklenme oranının yıllara göre önemli değişiklik
gösterdiğini, birinci yıl 100 mg/I IBA uygulanan
çeliklerde % 85, ikinci yıl ise % 21 oranında
köklenme elde ettiğini bildirmişlerdir. Yeşil çeliklerle
yapılan bir çalışmada ise, çelikler 18 saat süreyle 10
veya 30 mg/I IBA çözeltisine batırılmış ve köklenme
oranının, çeliğin sürgün üzerindeki pozisyonuna
göre değiştiği bildirilmiştir. Sürgünün dip, orta ve uç
kısmından alınan çeliklerde sırasıyla %37, %45 ve
%70 oranında köklenme elde edilmiştir. Aynı
çalışmada köklenme oranının çelik uzunluğuna bağlı
olarak önemli farklılık gösterdiği, uzun çeliklerin
daha iyi köklendiği saptanmıştır. Ayrıca sürgünün
dip ve uç kısmından alınan çelikler karşılaştırılmış ve
dip kısımda alınan çeliklerde köklenme oranının
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biraz daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada
ise kontrol çeliklerinden % 30 oranında bir
köklenme elde edilirken, % 33 köklenme elde edilen
2000 ppm IBA uygulamasının önemli bir etkisi
ortaya çıkmamıştır. Bu şekilde farklı literatür
sonuçları Japon ayvasında, hormon uygulaması
yanında köklenme başarısını etkileyen birçok
faktörün olduğunu ortaya koymaktadır.

Çalışmada ele alınan diğer bir süs bitkisi filbahrinin
(Philadelphus coronarius saxifragaceae) çelikle
çoğaltılması konusunda literatürde fazla bilgi
bulunmamakla birlikte, Philadelphus türlerinin odun
çeliği ve yeşil çelikle çoğaltılabileceği bildirilmiştir
(Hartmann ve ark., 1990; Macdonald, 1986; Sutton
ve Johnson, 1974; Dirr ve Heuser, 1987; Marchant ve
Sherlock, 1984). Bu çalışmada, hormonsuz çeliklerin
% 53.3, IBA uygulananların ise % 66.7 oranından
köklendikleri tespit edilmiştir. Bu sonuç filbahri
bitkisinin çelikle çoğalma potansiyelinin olduğunu
göstermektedir. Farklı konsantrasyonlarda hormon
uygulaması ile daha yüksek başarı oranları elde
edilebilir. En uygun hormon konsantrasyonunu
belirlemeye yönelik çalışmalar faydalı olacaktır.
Leylak bitkisinin zor köklenen bir tür olduğu
bildirilmekle beraber, sürgün gelişiminin hızlı
olduğu yaz mevsiminin ilk günlerinde alınan
çeliklerle
çoğaltılabileceği
bildirilmiştir
(Howard,1996). Ford ve ark. (2002), mayıs
ortasından temmuz başına kadar bir hafta arayla
alınan ve IBA uygulanan yeşil çeliklerde köklenme
oranının, çelik alma tarihine bağlı olarak, % 94 ile %
4 arasında değişim gösterdiği kaydetmişlerdir.
Dinlenme döneminde alınan çeliklerde ise hemen
hemen hiç köklenmenin olmadığını bildirmişlerdir
Bu çalışmada ise kontrol çeliklerinde % 80 oranında
bir köklenme elde edilirken, köklenmeyi teşvik edici
bir hormon olan IBA uygulamasının köklenme oranı
üzerine önemli bir etkisinin olmadığı tespit
edilmiştir. Diğer taraftan IBA’nın kök uzunluğu ve
çelik başına kök sayısında önemli artışlara neden
olduğu görülmüştür. Leylak bitkisinin çelikle
çoğaltılması konusunda çalışan Cameron ve ark.
(2003), çelik alma zamanına bağlı olarak bu türde
köklenme oranının önemli derecede değiştiğini, yaz
mevsiminin ilk günlerinde alınan çeliklerde
başarının daha yüksek olduğunu, sonbahara doğru
köklenme oranının azaldığını belirtmişleridir. Aynı
araştırıcılar dinlenme döneminde yapılan sert
budamanın sürgün gelişimini hızlandırdığını ve bu
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sürgünlerden alınan çeliklerin daha iyi köklendiğini
kaydetmişlerdir. Howard ve Ridout (1992) çelik
alınan ana bitkinin iki haftadan fazla süreyle
karanlıkta tutulmasının köklenme oranını artırdığını
bildirmişlerdir.

Oya ağacında da tatminkâr bir köklenme oranı elde
edilmiş olup, kontrol çeliklerinde % 54 olan
köklenme oranı, 2000 ppm IBA uygulaması ile %
61’e yükselmiştir. Ancak IBA’dan kaynaklanan bu
artış istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır.
Köklenme üzerine IBA’nın etkisi kök uzunluğu ve
çelik başına kök sayısında daha belirgin olarak
ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada çelik alma zamanı
olarak tek bir dönem ve tek IBA dozu kullanılmıştır.
Farklı zamanlarda alınan çeliklerle ve farklı
konsantrasyonda hormon uygulaması yapılacak bir
denemede daha yüksek oranda köklenme elde
edilebilir. Nitekim Hansen ve Kristiansen (2000),
bazı süs bitkileri ile yaptığı çalışmalarında çelik alma
zamanının köklenmede önemli etkisinin olduğunu
belirtmiştir.
Gülhatmi süs çalısının herhangi bir köklenme
hormonu uygulamaksızın yeşil çelikle, sisleme
sistemi altında perlit ortamında başarılı bir şekilde
çoğaltılabileceği görülmüştür. Bu bitkide hem
kontrol hem de, 2000 ppm IBA uygulaması yapılan
çeliklerin tamamı köklenmiştir. Köklenme oranı
yanında köklenen çeliklerde kök kalitesinin de
oldukça yüksek olduğu, ortalama kök uzunluğunun
kontrol çeliklerinde 102.3 mm’ye ulaştığı
belirlenmiştir. Bu bitkide uygulanan IBA çelik başına
ortalama kök sayısında azalmaya neden olmuştur.
Bu durum, hormon uygulaması olmadan da yüksek
bir köklenme yeteneğine sahip olan bu türde
uygulanan hormon dozunun engelleyici olabileceğini
akla getirmektedir.
Sonuç olarak, bu çalışmada kullanılan 8 farklı dış
mekan süs bitkisinden erguvan ve Japon ayvası hariç
diğerlerinde yüksek oranlarda köklenme başarısı
elde edilmiş olup, bu türlerin yeşil çelikle sisleme
sistemi
altında
başarı
ile
çoğaltılabileceği
belirlenmiştir. Erguvan ve Japon ayvasında ise düşük
oranda da olsa bir köklenme elde edilmiştir. Bu
durum bu bitkilerin yeşil çeliklerinde de köklenme
potansiyelinin olduğunu ortaya koymaktadır.
Bundan sonra yapılacak başka çalışmalarda, farklı
uygulamalar kullanılarak bu türlerde daha yüksek
oranda köklenme yüzdesi elde edilebilir.
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