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Farklı Salisilik Asit Dozlarının
Asma Anaçlarının Tuzluluğa Dayanımı Üzerine Etkileri
D. Kök
Namık Kemal Üniversitesi , Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 59030-Tekirdağ
Sa l isilik asit bitkilerin büyüme ve gelişmelerini etkileyen birçok metabolik ve fizyolojik olay üzerinde etkili ola n i çs el
bi r bi tki büyüme düzenleyicidir. Bu çalışmada, değişik dozlarda hazırlanan s alisilik asidi n (0, 1, 5, 10 mM) tuz s tres i
a l tındaki (8 dS m -1~5120 ppm) 5 BB, SO4 ve 140 Ru a sma anacı çelikleri ni n büyüme ve ba zı fi zyol oji k özel l i kl eri
üzeri ne etkileri belirlenmiştir. Sonuç olarak, tuz stresi altındaki asma anacı çeliklerinde salisilik asidin fa rklı dozlarının
bi rçok yönden etkili olduğu ve özellikle çeliklerin s ürgün ve ya praklarında önemli za rarlar meyda na geti ren 2. ve 3.
derece tuzluluk zararlarının kontrole göre (0 mM) s alisilik asit uygulanmış çeliklerde daha düşük ora nl a rda orta ya
çıktığı tes pi t edi l mi şti r.
Anahtar Kelimeler: Sa l i s i l i k a s i t, büyüme düzenl eyi ci , tuzl ul uk, a s ma a na cı

Impacts of Different Salicylic Acid Doses
on Salinity Tolerance of Grapevine Rootstocks
Sa l icylic a ci d i s a n endogenous pl a nt growth regul a tor tha t ha s effects on a wi de ra nge of meta bol i c a nd
phys i ological events affecting plant growth a nd development. In present s tudy, effects of salicylic a ci d whi ch were
prepa red according to di fferent dos es (0, 1, 5, 10 mM) on growth a nd phys i ol ogi ca l a ttri butes of gra pevi ne
roots tocks of 5 BB, SO4 a nd 140 Ru which were under the salt s tress (8 dS m ~5120 ppm) were determi ned. As a
res ult, different doses of salicylic acid i n grapevine rootstocks under the salt stress were determined to be effecti ve
i n terms of va rious ways a nd e specially, 2nd a nd 3rd degrees of salinity damages which ca use considerable da ma ges
on s hoots and leaves of cuttings were found a t lower ra tes in salicylic a cid treated cuttings tha n untrea ted (0 mM)
cutti ngs .
-1

Key Words: Sa l i cyl i c a ci d, growth regul a tor, s a l i ni ty, gra pevi ne roots tock

Giriş
Bitkiler zaman içinde hayatlarını sürdürdükleri
çevre içinde, gelişimlerini sınırlayıcı farklı olumsuz
koşullara maruz kalabilmektedirler. Bitkilerde
büyüme, gelişme ve metabolizmayı etkileyen veya
engelleyen bu olumsuz hallere stres adı
verilmektedir (Gürel ve Avcıoğlu, 2001). Canlılar
üzerinde etkili olabilen stres koşullarını
kökenlerine göre biyotik (canlı) ve abiyotik (cansız)
olmak üzere iki ana başlık altında toplamak
mümkündür. Abiyotik stres koşullarını tuzluluk,
kuraklık, su fazlalığı, radyasyon, soğuk, sıcak,
çeşitli kimyasallar, topraktaki besin yetersizliği gibi
çevresel faktörler oluştururken; biyotik stres
koşullarını ise virüs, bakteri ve mantarları içeren
patojenler ve böcekler oluşturmaktadır (Mahajan
ve Tuteja, 2005).
Abiyotik stres koşul ları arası yer alan tuzluluk
tarım topraklarını olumsuz yönde etkilemenin yanı
sıra, aynı zamanda bu topraklar üzerinde yetişen
32

bitkiler üzerinde de birçok olumsuzluklara neden
olmaktadır. Dünya tarım alanlarının yaklaşık %
20’si ve sulama yapılan alanların ise % 50’si
tuzluluktan olumsuz şekilde etkilenmektedir (Zhu,
2001).
Asma tuzluluğa karşı dayanımı orta seviyede olan
bir bitki olup (Dowton, 1977; McCarthy ve ark.
1992), bitki üzerinde meydana gelen zararların
çoğunluğu klor iyonlarından kaynaklanmaktadır
(Walker, 1994).
Vitis vinifera L., NaCl tuzluluğuna Amerikan
türlerine göre daha iyi tolerans göstermektedir.
Tuza
tolerans
bakımından
türler
karşılaştırıldığında, en düşük tolerans düzeyinden
başlamak üzere rupestris< berlandieri, riparia <
candicans, champinii, longii < cinerea, cordifolia <
vinifera şeklinde bir sıralama yapmak mümkündür.
-1
Kendi kökleri üzerinde genel olarak 3 g kg ’a
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kadar NaCl tuzluluğuna tolerans gösterebilen
vinifera çeşitleri arasında da farklılıklar
bulunmaktadır. Örneğin, French Colombard tuz
stresine karşı çok yüksek bir tolerans gösterirken;
Sultani Çekirdeksiz, Grenache ve Chenin Blanc orta
düzeyde toleranslı; Barbera, Muscat of Alexandria,
ve Alphonse Lavallée çeşitleri ise tuzluluğa karşı
hassas olarak sınıflandırılmışla rdır. Anaç olarak
kullanılan çeşitler arasında ise Dogridge
(V.champini), Salt Creek (V.champini) ve Harmony
(V.champini x1613)’in daha yüksek düzeyde bir
toleransa sahip oldukları belirtilmektedir (Mullins
ve ark., 1992).
Güneş ve ark. (2003), dokuz değişik asma anacı
(Rup.du Lot, 5 BB, 5C, 1103P, 110 R, 16-13 C, 1616 C, 161-49 C, Harmony) ile dört farklı anaç (1103
P, 5 BB, 140 Ru, 16-13 C) üzerine aşılı Yuvarlak
Çekirdeksiz, üç farklı anaç (1103 P, 5 BB, 41 B)
üzerine aşılı Kalecik Karası ve iki farkl ı anaç (5 BB,
41B) üzerine aşılı Cabernet Sauvignon üzüm
çeşitlerinin B, Na ve Cl alımları sera koşullarında
yürütülen iki farklı çalışma ile belirlenmiştir. Bu
-1
amaçla, B çalışması için; 0 ve 30 mg kg B (H3 BO 3 )
ve aşılı çeşitlerin karşılaştırıldığı denemede ise 0
-1
ve 40 mg kg B (H3 BO 3 ) uygulamalarının etkileri
incelenmiştir.
Anaçlar
ve
çeşit/anaç
kombinasyonları arasında B konsantrasyonları
yönünden önemli farklılıklar belirlenmiştir. Bu
çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; özellikle
161-49 C ve 5 C anaçlarının diğer anaçlara göre
daha tolerant olduğu; çeşitlerden Yuvarlak
Çekirdeksiz için 1103 P ve 5 BB, Kalecik Karası için
41 B ve Cabernet Sauvignon için 1103 P anaçları
üzerine aşılı bitkilerin daha az B içerdikleri ve söz
konusu anaçların, anılan çeşitlerin B’a karşı
toleranslarını
olumlu
yönde
etkiledikleri
belirlenmiştir. Anaçların tuzluluğa toleranslarının
karşılaştırıldığı denemede ise 0 ve 30 mM NaCl,
farklı anaçlar üzerine aşılı üzüm çeşitlerinin
karşılaştırıldığı denemede ise 0 ve 40 mM NaCl
uygulamalarının, yapraklardaki Na ve Cl
konsantrasyonları üzerine etkileri incelenmiştir.
Elde edilen bulgulara göre, tuzlu koşullarda,
anaçların ve farklı anaçlar üzerine aşılı çeşitlerin
Na ve Cl alımları arasında önemli farklılıklar
gözlenmiştir. Anaçlar arasında, daha yüksek Na
(Rup. du Lot, 16-16 C, 16-13 C ve Harmony) ve Cl
(16-13 C, 16-16 C, Harmony, 5 BB ve 161-49 C)
alımı gerçekleştiren anaçlar ile çeşitler arasında
Kalecik Karası, tuzluluğa karşı iyon akümülasyonu
bakımından daha hassas genotipler olarak
belirlenmiştir.
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Sivritepe ve Eriş (1997), in vitro koşullarda 5 BB,
41 B ve 1613 asma anaçlarının tuzluluğa
dayanımlarını konusunda yaptıkları bir çalışmada;
bitkilere MS ortamda % 0, 0.25, 0.50, 0.75 ve 1.00
düzeyinde
NaCl
uygulanmıştır.
Anaçların
proliferasyon, gelişme ve klorofil içerikleri
tuzluluğa bağlı olarak azalmıştır. Sonuçta 1616
anacı tuzluluğa en dayanıklı olarak belirlenirken;
bunu 5 BB ve 41 B anaçları izlemiştir.
Sivritepe ve Eriş (1998), tuza orta dayanıklı 5 BB ve
dayanıklı 1613 anaçlarının tuza dayanımları ve
iyon metabolizmalarındaki değişimleri sera
koşullarında araştırmıştır. Anaçlar % 0, 0.25, 0.50,
0.75 ve 1.00 NaCl içeren besin çözeltisiyle
sulanmıştır. Tuz uygulamaları bitkilerin kök, gövde,
yaprak sapı ve ayalarında Na birikimine ve K:Na
oranının azalmasına neden olurken; buna karşılık
Na:Ca oranının artmasına sebep olmuştur. 5 BB ye
göre 1613 daha az Na almış ve yapraklara aşırı
Na’un taşınmasını engellemiştir. Tuza dayanıklı
1613 anacının 5 BB’ye göre yapraklarında K:Na
oranı daha yüksek ve köklerinde Na:Ca oranı daha
düşük olarak belirlenmiştir. 1613 anacının bu
özelliğinin tuzluluğa toleransında rolü olduğu
sonucuna varılmıştır.
Neja ve ark. (1978), asma köklerinin en yaygın
olarak bulunduğu 60-90 cm arasındaki bölgeden
alınan toprak örneklerinin tuzluluk durumunun
asma verimliliği üzerine yaptığı etkiler konusunda;
toprak tuzluluğunun 1.5-2.5 dS/m olması halinde
asmalarda önemsiz verim kayıplarının (<%10),
toprak tuzluluğunun 2.5-4 dS/m olması halinde
önemli ürün kayıplarının (% 10-25) ve toprak
tuzluluğunun 4.0-7.0 dS/m olması halinde ise çok
önemli ürün kayıplarının (% 25-50) olduğunu ifade
etmiştir.
Yapılan çalışmalarda bağlarda kullanılan sulama
sularının tuzluluk değerinin <1.0 dS/m olması
halinde asmalarda sorun olmadığı; buna karşılık
tuzluluk değerinin 1.0-2.7 dS/m olması halinde
bitkilerde sorunların başladığı ve >2.7 dS/m olması
halinde ise şiddetli sorunların yaşandığı tespit
edilmiştir (Neja ve ark., 1978).
Salisilik asit (SA) bitkilerde yaygın olarak bulunan
ve artık günümüzde bitki büyüme ve gelişmesinin
düzenlenmesinde önemli rol oynadığı kabul edilen
hormon benzeri bir maddedir (Raskin, 1992;
Klessig ve Malamy, 1994). SA bitkilerde çevresel
stres koşullarına dayanım açısından önemli bir
içsel işaret molekülüdür. Biyotik veya abiyotik
stress koşulları altındaki bitkilerde protein
sentezlenmekte ve üretilen bu proteinlerin
33
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çoğunda ABA (absisik asit) (Jin ve ark., 2000) ve SA
(Hoyos ve Zhang, 2000) gibi fitohormonlar etkili
olmaktadır. SA bitkilerde sonrada n kazanılmış
sistemik dayanıklılığı teşvik etmekte ve farklı
abiyotik stres koşulları altındaki bitkiyi strese karşı
korumaktadır.
Bu çalışmanın amacı, farklı Amerikan asma anacı
çeliklerinde değişik dozlarda SA uygulamak
suretiyle bunların tuz stresine karşı dayanımlarını
arttırmak ve çeliklerde büyüme ve morfolojik
değişimleri incelemektir.

Materyal ve Yöntem
Bu çalışma 2007 yılında Namık Kemal Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü uygulama
alanında (40°59ʹ kuzey enlemi, 27°34ʹ doğu
boylamı) gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada tuzluluğa karşı dayanımı birbirinden
farklı olan 5 BB (V. Berlandieri x V. Riparia Teleki
8B; tuzluluğa karşı duyarlı), SO4 (V. Berlandieri x V.
Riparia No.4; tuzluluğa karşı çok duyarlı) ve 140 Ru
(V. berlandieri Rességuier No.2 x V. rupestris du
Lot; tuzluluğa karşı dayanıklı) (Keller, 2010) asma
anacı çelikleri kullanılmıştır. Çelikler Tekirdağ
Bağcılık Araştırma Enstitüsü’ne ait anaçlıklardan
Ocak ayında alınmış ve Mart ayı sonuna kadar
kontrollü koşullarda muhafaza (1-4 °C ve % 80-90
oransal nem) edilmişlerdir. Çelikler soğuk hava
deposundan çıkarıldıktan sonra 24 saat süre ile su
dolu havuzlarda tutulmuş ve sonra 2 gözlü çelikler
haline (7-8 mm) getirilerek Nisan ayı başında içi
perlit ile dolu köklendirme kanallarına (5x0.5x0.5
m) dikilmişlerdir. Çeliklerin köklendirilmesinde
kullanılan perlitin elektriksel iletkenlik değeri (EC)
-1
0.12 dS m ve pH değeri ise 6.33 olarak
belirlenmiştir.
Denemede kullanılan 5 BB, SO4 ve 140 Ru
anaçlarına ait 2 gözlü çelikler tuz stresi öncesinde
4 farklı dozda hazırlanan SA çözeltilerinde (0, 1, 5,
10 mM) 24 saat süre ile bekletilmiş ve böylelikle
çeliklerin bünyelerine SA’yı almaları sağlanmıştır.
Daha sonra çelikler perlit ortamına dikilmiş ve
çeliklerde gelişmeyi takiben sürgün gelişimini 09
no’lu aşamasından (Eichhorn ve Lorenz, 1977)
itibaren çeliklere 8 hafta süreyle tuzlu su
uygulanmaya başlanmıştır. Bu amaçla bağlarda
kullanılacak sulama suları için asgari tuzluluk sınırı
kabul edilen 1.0 dS/m’in (640 ppm) üzerinde olan
8 dS/m (5120 ppm) değeri dikkate alınmıştır (Neja
ve ark., 1978). Çeliklerin bulunduğu parsellere
uygulanacak tuzlu su uygulamaları için, bir hafta
34
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süre ile tuzlu su (1 L/parsel) sonraki hafta için
normal sulama suyu (1 L/parsel) olacak şekilde bir
planlama yapılmıştır.
Yaklaşık iki ay sonra çeliklerde tuzlu su
uygulamaları tamamlanmış ve perlit ortamından
sökümü yapılan çeliklerde; gözlerde uyanma oranı
(%), gözlerde uyanmama oranı (%), sürgün
uzunluğu (cm), sürgün yaş ağırlığı (g), sürgün kuru
ağırlığı (g), sürgünde boğum sayısı (adet),
sürgünde yaprak sayısı (adet), toplam yaprak alanı
2
-1
(cm ), yaprakta toplam klorofil miktarı (mg g ),
-1
yaprakta klorofil a miktarı (mg g ), yaprakta
-1
klorofil b miktarı (mg g ), köklenme oranı (%),
köklenmeme oranı (%), kök uzunluğu (cm), kök yaş
ağırlığı (g) ve kök kuru ağırlığı (g) gibi kriterler
incelenmiştir.
Tuz zararının belirlenmesinde Martinez-Barraso ve
Alveres (1997)’in başka bir bitki türü için kullandığı
skala gerekli değişlikler yapılarak asma anacı
çeliklerine uyarlanmış ve bu yönteme göre
çeliklerde tuzluluk zararı (%) belirlenmiştir. Bu
değerlendirmeye göre; 0. derece tuzluluk zararı:
Çeliklerde tuz stresinden kaynaklanan herhangi bir
nekrotik doku oluşumunun görülmediğini; 1.
derece tuzluluk zararı: Çeliklerde tuz stresi
nedeniyle yaprak uçlarında hafif kuruma ve nekroz
belirtilerinin görüldüğünü, 2. derece tuzluluk
zararı: Çeliklerde tuz stresi nedeniyle yaprak
alanının % 50’den fazlasında ve gövdede nekroz
belirtilerinin görüldüğünü ve 3. derece tuzluluk
zararı: Çeliklerde tuz stresi nedeniyle sürgün
ölümünün gerçekleştiğini göstermektedir.
SA uygulamaları sonrasında tuz stresine maruz
kalan çeliklerin yapraklarında gerçekleştirilen
klorofil analizleri Arnon (1949) yöntemine göre
-1
yapılmış ve toplam klorofil miktarı (mg g ), klorofil
-1
-1
a miktarı (mg g ) ve klorofil b miktarı (mg g )
belirlenmiştir.
Sökümü yapılan çeliklerde toplam yaprak alanını
belirlemek için önce çeliklere ait tüm yapraklar
bilgisayara bağlı bir tarayıcı alet yardımıyla
taranmış; sonra bu yaprakların alanları Kraft
(1995) tarafından geliştirilen bir yaprak alanı
ölçüm programı yardımıyla hesaplanmıştır.
Araştırma iki faktörlü ve tesadüf parselleri
deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak
planlanmıştır. Çalışmada 3 değişik Amerikan asma
anacı üzerinde SA’nın 4 farklı dozu kullanılmış ve
istatistiki analizler her tekerrürde 15 adet çelik
olacak biçimde TARİST istatistik paket programı
kullanılmak suretiyle yapılmıştır. Varyasyon
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kaynaklarına ait ortalamaların karşılaştırılmasında
ise LSD testi (p<0.05) kullanılmıştır.

Bulgular ve Tartışma
Araştırmada farklı dozlarda SA uygulanmış 5 BB,
SO4 ve 140 Ru Amerikan asma anacı çeliklerinde
tuz stresi karşısında gözlerde uyanma oranı (%),
gözlerde uyanmama oranı (%), sürgün uzunluğu
(cm), sürgün yaş ağırlığı (g), sürgün kuru ağırlığı
(g), sürgünde boğum sayısı (adet), sürgünde
2
yaprak sayısı (adet), toplam yaprak alanı (cm ),
-1
yaprakta klorofil b miktarı (mg g ), köklenme
oranı (%), köklenmeme oranı (%), kök uzunluğu
(cm), kök yaş ağırlığı (g) ortalamalarının
istatistiksel açıdan önemli olduğu (p<0.05); buna
karşılık kök kuru ağırlığı (g), yaprakta toplam
-1
klorofil miktarı (mg g ) ve klorofil a miktarı (mg g
1
) ortalamalarının ise istatiksel açıdan önemli
olmadığı görülmüştür (p>0.05) (Çizelge 1).
Asmada gözlerin uyanma durumu, bir çeşit özelliği
olmakla birlikte, aynı zamanda çeşidin özelliklerini
etkileyen budama, terbiye şekli, kullanılan anaç ve
diğer kültürel uygulamalar ile asmanın yetiştiği
ekolojinin de etkisi altında gerçekleşmektedir. Bu
çalışmada asma anaçlarına ait çeliklerde gözlerin
uyanma ve uyanmama durumları uygulanan SA
dozlarına göre değişmekle birlikte (Çizelge 1),
gözlerde en yüksek uyanma oranı 10 mM SA
uygulamasıyla 140 Ru anacında (%73.43); en
düşük oranlar ise 1 ve 5 mM SA uygulamasıyla SO4
anacına ait çeliklerden (%14.41-13.32) elde
edilmiştir. Anaçlara ait çeliklerde uyanmamış göz
oranları incelendiğinde ise, en yüksek oranların 1
ve 5 mM SA uygulamasıyla SO4 anacından
(%85.59-86.67); en düşük oranın ise 10 mM SA
uygulamasıyla 140 Ru anacından (%26.56) elde
edildiği görülmüştür.
Asmada sürgün büyüme ve gelişmesi üzerine
birçok faktör etki etmektedir. Asmada sürgün
büyümesi hava sıcaklığındaki artışla birlikte
giderek artmakta ve toprakta yeterli nem ve besin
maddeleri bulunduğu sürece sürgün büyümesi için
bir kısıtlama olmamaktadır (Ağaoğlu, 2002).
Yapılan bu çalışmada, tuz stresi öncesinde
Amerikan asma anaçlarına ait çeliklere SA’nın
farklı dozları uygulanmış ve tuz stresine maruz
kalan çeliklerde sürgüne ilişkin farklı parametre
değerleri incelenmiştir (Çizelge 1). Buna göre en
yüksek sürgün uzunluğu ortalaması 5 mM SA
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uygulamasıyla 5 BB anacından (10.43 cm) elde
edilirken; en düşük ortalamalar ise 0 mM SA
uygulamasıyla 5 BB (5.36 cm) ve SO4 (4.36 cm)
anaçlarından, 5 ile 10 mM SA uygulamalarıyla ise
140 Ru anacına ait çeliklerden (5.22-5.23 cm) elde
edilmiştir. Sürgün yaş ağırlığı ortalamaları arasında
en yüksek değer 5 mM SA uygulamasıyla 5 BB
anacına ait çeliklerden (2.89 g) elde edilirken; en
düşük değer ise 0 mM SA uygulamasıyla SO4 (0.78
g); 1 ve 5 mM SA uygulamalarıyla ise 140 Ru
anacına ait çeliklerden (0.83-0.82 g) elde
edilmiştir. Denemede kullanılan anaçların sürgün
kuru ağırlığı ortalamaları incelendiğinde, en
yüksek değerin 1 mM SA uygulamasıyla SO4
anacından (0.90 g); en düşük değerlerin ise aynı
önem seviyesinde yer alan sırasıyla 0 mM SA ile
SO4
anacından (0.18 g); 1, 5 ve 10 mM SA
uygulamalarıyla ise 140 Ru anacı çeliklerinden
(0.20-0.16-0.14 g) elde edildiği görülmektedir.
Asmanın kışlık gözlerindeki primer tomurcukl ar
içinde
büyüme
konisindeki
hücrelerin
farklılaşmasıyla sürgün üzerindeki boğum ve
boğum araları oluşmaktadır (Ağaoğlu, 2002; Çelik,
2011). Araştırmada sürgün üzerindeki boğum
sayısı ortalamaları incelendiğinde (Çizelge 1), en
yüksek değerin 10 mM SA uygulamasıyla SO4
anacından (6.80 adet); en düşük değerin ise 0 mM
SA uygulamasıyla 5 BB anacına ait çeliklerden
(4.21 adet) elde edildiği dikkati çekmektedir.
Anaçlara ait çeliklerin yaprak sayıları dikkate
alındığında, en fazla yaprak sayısının 5 mM SA
uygulamasıyla 5 BB anacından (6.35 adet) ve en az
yaprak sayısının ise 0 mM SA uygulamasıyla yine
5BB anacından (3.61 adet) elde edildiği
görülmektedir. Farklı dozlarda SA uygulanan asma
anacı çeliklerinin toplam yaprak alanı ortalamaları
arasında en yüksek değer 1 mM SA uygulamasıyla
2
SO4 anacından (131.50 cm ); en düşük değerler
ise 5 ve 10 mM SA uygulamalarıyla 140 Ru
2
anacından (17.03–23.96 cm ) elde edilmiştir.
Çizelge 1’de verilen farklı dozlarda SA uygulanmış
5 BB, SO4 ve 140 Ru anaçlarına ait çeliklerin tuz
stresi altında yapraklarında belirlenen toplam
klorofil miktarı ve klorofil a miktarı ortalamaları
istatiksel yönden önemli bulunmaz iken; klorofil b
miktarı ortalamalarının istatiksel açıdan önemli
olduğu saptanmıştır.
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Çizelge 1. Tuz stresi altındaki asma anacı çelikleri üzerine farklı SA dozlarının etkileri
Table 1. Impa cts of different SA doses on cuttings of gra pevine rootstock under the salt s tress
5 BB
SA (mM)

SO4
SA (mM)

140 Ru
SA (mM)

Gözlerde uyanma oranı (%)

0
33.33cd

1
25.69ef

5
38.92c

10
33.16cd

0
30.55de

1
14.41g

5
13.32g

10
27.94de

0
19.68fg

1
37.50c

5
55.62b

10
73.43a

Gözlerde uyanmama oranı (%)

66.67de

74.30bc

61.07e

66.84de

69.44cd

85.59a

86.67a

72.06cd

80.31ab

62.50e

44.37f

26.56g

Sürgün uzunluğu (cm)

5.36d

7.86b

10.43a

8.42b

4.36d

7.81b

7.03bc

7.00bc

7.27b

5.55cd

5.22d

5.23d

Sürgün yaş ağırlığı (g)

1.07de

2.32b

2.89a

1.91bc

0.78e

1.97bc

1.82bc

1.47cd

1.83bc

0.83e

0.82e

1.128de

Sürgün kuru ağırlığı (g)

0.24de

0.42b-e

0.62abc

0.593a-d

0.18e

0.90a

0.760ab

0.35cde

0.42b-e

0.20e

0.16e

0.14e

4.21g

5.48b-e

6.44ab

5.53bcd

4.27fg

5.27c-g

4.54d-g

6.80a

5.34b-f

6.31abc

4.38efg

4.54d-g

Sürgünde boğum sayısı (adet)
Sürgünde yaprak sayısı (adet)
Toplam yaprak alanı (cm2 )
-1

Yaprakta toplam klorofil miktarı (mg g )
-1

3.61f

5.19bc

6.35a

5.06bcd

4.06ef

4.64b-e

4.33c-f

5.32b

4.78b-e

4.90b-e

4.22def

4.20def

46.07d-g

71.37c-f

114.65ab

80.72bcd

44.92efg

131.50a

95.28bc

76.22cde

62.75c-f

39.97fg

17.03g

23.96g

33.73

37.61

30.68

36.74

26.24

34.97

31.46

35.93

36.02

30.55

28.10

30.04

Yaprakta klorofil a miktarı (mg g )

20.80

22.50

19.96

22.38

17.54

21.37

20.16

22.35

21.11

19.54

17.26

19.33

Yaprakta klorofil b miktarı (mg g-1 )

12.93abc

15.12a

10.71cd

14.36ab

8.70d

13.60abc

11.31bcd

13.58abc

14.92a

11.00cd

10.84cd

10.70cd

Köklenme oranı (%)

91.67ab

95.59a

73.33d

89.33bc

69.89d

85.41c

86.49bc

72.06d

91.87ab

62.50e

44.06f

26.56g

Köklenmeme oranı (%)

8.33fg

4.41g

26.67d

10.66ef

30.10d

14.58e

13.50ef

27.94d

8.12fg

37.50c

55.93b

73.44a

Kök uzunluğu (cm)

6.67cde

8.12a-e

9.24ab

6.94cde

9.40a

8.53abc

8.40a-d

6.18e

8.32a-d

6.37de

6.79cde

7.33b-e

Kök yaş ağırlığı (g)

0.97e

2.67bc

3.69a

1.75cde

2.12bcd

2.76ab

2.05bcd

1.35de

2.32bcd

1.85b-e

2.02bcd

1.45de

Kök kuru ağırlığı (g)

0.10

0.16

0.20

0.12

0.15

0.20

0.15

0.09

0.13

0.13

0.11

0.04

LSD gözlerde uyanma 0.05
: 6.58
LSD gözlerde uyanmama 0.05
: 6.58
LSD sürgün uzunluğu 0.05
: 1.55 LSD sürgün yaş ağırlığı 0.05
LSD sürgün kuru ağırlığı 0.05
: 0.35
LSD sürgünde boğum sayısı 0.05 : 1.10
LSD sürgünde yaprak sayısı 0.05
: 0.92 LSD toplam yaprak alanı 0.05
LSD yaprakta toplam klorofil 0.05 : Ö.D.
LSD yaprakta klorofil a miktarı 0.05 : Ö.D .
LSD yaprakta klorofil b miktarı 0.05 : 3.28 LSD köklenme durumu 0.05
: 5.63
LSD kök uzunluğu 0.05
: 2.05
LSD yaş kök ağırlığı 0.05
: 0.97 LSD kuru kök ağırlığı 0.05
: Ö.D.
durumu 0.05

: 0.55
: 32.21
: 5.64 LSD köklenmeme

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi
Journal of Tekirdag Agricultural Faculty

Araştırmada çeliklere uygulanan SA dozlarının
yapraklarda klorofil miktarlarını farklı oranlarda
etkilediği ve genel olarak artan SA dozlarının
çeliklerin yapraklarında bulunan klorofil miktarını
arttırdığı tespit edilmiştir. Denemede kullanılan
asma anacı çeliklerinin yapraklarındaki toplam
klorofil miktarı ortalamaları arasında en yüksek
değer 1 mM SA uygulamasıyla 5 BB anacından
-1
(37.61 mg g ) elde edilirken; en düşük değer ise 0
mM SA uygulamasıyla SO4 anacından (26.24 mg g
1
) elde edilmiştir. Çeliklerin yapraklarında
belirlenen klorofil a miktarı ortalamaları arasında
en yüksek değer 1 mM SA uygulamasıyla 5 BB
-1
anacından (22.50 mg g ); en düşük değer ise 5
mM SA uygulamasıyla 140 Ru anacından (17.26
-1
mg g ) elde edilmiştir. Buna karşılık anaç
yapraklarında saptanan klorofil b miktarı
ortalamaları arasında en yüksek değerlerin 1 ve 0
mM SA uygulamalarıyla sırasıyla 5 BB (15.12 mg g
1
-1
) ve 140 Ru (14.92 mg g ) anaçlarından; en düşük
değerin ise 0 mM SA uygulamasıyla SO4
-1
anacından (8.70 mg g ) elde edildiği görülmüştür.
Asma anacı çeliklerinde adventif kök oluşumu
üzerine başta kullanılan türün kendi genetik
özelliği olmak üzere değişik faktörler etki
edebilmektedir (Ağaoğlu, 2002; Çelik, 2011). Tuz
stresi öncesi SA uygulanan 5 BB, SO4 ve 140 Ru
anaçlarına ait çeliklerde köklenme ve köklenmeme
durumlarına ilişkin oranlar Çizel ge 1’de verilmiştir.
Buna göre SA uygulamaları sonrası çeliklerde
köklenme oranı açısından en yüksek değer 1 mM
SA uygulamasıyla 5 BB anacından (%95.59) elde
edilirken; en düşük değer ise 10 mM SA
uygulamasıyla 140 Ru anacından (%26.56) elde
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edilmiştir. Anaçlara ait çeliklerde köklenmeme
durumu açısından en yüksek oranın 10 mM SA
uygulamasıyla 140 Ru anacından (%73.44); en
düşük oranının ise 1 mM SA uygulamasıyla 5 BB
anacından (%4.41) elde edildiği tespit edilmiştir.
Araştırmada yer alan anaçların çelik kök uzunluğu
ortalamaları incelendiğinde (Çizelge 1), en yüksek
değerin 0 mM SA uygulamasıyla SO4 anacından
(9.40 cm); en düşük kök uzunluğu değerinin ise 10
mM SA uygulamasıyla SO4 anacından (6.18 cm)
elde edildiği dikkati çekmektedir. Çeliklerin kök
yaş ağırlığı ortalamaları arasında en yüksek değer
5 mM SA uygulamasıyla 5 BB anacından (3.69 g)
elde edilirken; en düşük değer ise 0 mM SA
uygulamasıyla yine 5 BB anacı çeliklerinden (0.97
g) elde edilmiştir. Kök kuru ağırlığı ortalamaları
istatiksel açıdan önemli olmamakla birlikte,
çeşitlerde en yüksek değerlerin sırasıyla 5 ve 1
mM SA uygulamalarıyla 5 BB (0.20 g) ve SO4 (0.20
g) anacı çeliklerinden; en düşük kök kuru ağırlığı
değerinin ise 10 mM SA uygulamasıyla 140 Ru
anacı çeliklerinden (0.04 g) elde edildiği dikkati
çekmiştir.
Tuza dayanım, bitkilerin tuz stresi altında
yaşamlarını sürdürme ve büyüme döngüsünü
tamamlayabilme kabiliyetleri olarak ifade
edilmekte ve bu durum değişik mekanizmaları
içine alan karışık bir olaydır (Ashraf, 1994). Yüksek
tuz uygulaması öncesinde uygulanacak SA
bitkilerde tuz stresine karşı resiztans geliştirmekte
ve diğer metabolik faaliyetleri desteklemektedir.

Şekil 1. 5 BB anacında tuzluluk zarar derecesi
Figure 1. Degree of salinity damage in 5 BB rootstock
37
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SA uygulanmış çeliklerde tuz stresi koşullarında
yapılan bu çalışmada, çeliklerde sağlıklı sürgün ve
yaprak gelişimi anlamına gelen 0. ve 1. derece
tuzluluk zararlarının 5 BB anacı çeliklerinde
değişen oranlarda 0 mM (%23.21–64.29), 1 mM
(%62.78-31.82), 5 mM (%74.17-25.83) ve 10 mM
(%42.86-53.57) SA uygulamaları sonrasında ortaya
çıktığı; buna karşılık sürgün ve yapraklarda önemli
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zarar anlamına gelen 2. derece tuzluluk zararının
ise 0 mM SA uygulanmasında en yüksek değeri
(%12.50) aldığı ve bunu 1 mM (%5.40), 10 mM
(%3.57) ve 5 mM (%0) SA uygulamalarının izlediği
görülmüştür. 5 BB anacı çeliklerinde 3. derece
tuzluluk zararına ilişkin herhangi bir belirtiye
rastlanmamıştır (Şekil 1).

Şekil 2. SO4 anacında tuzluluk zarar derecesi
Figure 2. Degree of salinity damage in SO4 rootstock

Şekil 3. 140 Ru anacında tuzluluk zarar derecesi
Figure 3. Degree of salinity damage in 140 Ru rootstock
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SO4 anacına ait çeliklerde tuzluluk zararına ilişkin
oranlar incelendiğinde, 0. ve 1. derece tuzluluk
zararlarının SA’nın 0 mM (%28.13-65.63), 1 mM
(%47.22-41.67), 5 mM (%50.00–50.00) ve 10 mM
(%29.23-57.54) dozlarına
göre farklılıklar
gösterdiği; buna karşılık sürgün ve yaprak
gelişimini olumsuz yönde etkilediği bilinen 2. ve 3.
derece tuzluluk zararlarının ise değişen oranlarda
0 mM (%3.13-3.13), 1 mM (%8.33-2.78), 5 mM
(%0-0) ve 10 mM (%7.32-3.13) SA uygulamaları
sonrasında ortaya çıktığı görülmüştür (Şekil 2).
Şekil 3’ de 140 Ru anacı çeliklerinin sürgün ve
yapraklarında belirlenen tuzluluk zararlarına ilişkin
oranlar verilmiştir. Buna göre sürgün ve
yapraklarda 0. ve 1. derece tuzluluk zararlarının
ortaya çıkmasına neden olan SA uygulamaları 0
mM (%22.22-55.56), 1 mM (%46.39-33.33), 5 mM
(%51.34-33.63) ve 10 mM (%37.50-62.50)
dozlarından elde edilmiştir. Buna karşılık, 2. ve 3.
derece tuzluluk zararları ise 0 mM (% 22.22-0), 1
mM (%17.15-3.13), 5 mM (%15.03-0) ve 10 mM
(%0-0) SA uygulamaları sonrasında ortaya
çıkmıştır.

Sonuç
Diğer tarımsal faaliyetler de olduğu gibi, bağcılık
açısından da tuzluluk önemli stres koşullarından
birini oluşturmaktadır. Yüksek tuzluluğa dayanım
açısından hem kültür çeşitleri hem de asma
anaçları arasında farklılıklar görülmektedir.
Tuzluluk sorunun yaşandığı bölgelerde yapılan
bağcılıkta tuzluluğa dayanımı yüksek anaçların
kullanılması gerekmektedir. Bununla birlikte, bazı
durumlarda diğer iyi özellikleri nedeniyle tuzluluğa
dayanımı zayıf olan anaçların üretimde
kullanılması zorunlu olabilmektedir. İşte bu
aşamada bitkilerde farklı stres koşullarına karşı
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toleransı arttıran ve bu mekanizmada bitkide
sinyal molekülü olarak görev yapan SA dikkati
çekmektedir (Asghari ve Aghdam, 2010). SA birçok
bitki tarafından sentezlenmekte ve tuzluluk gibi
abiyotik stres koşulları altındaki bitki dokularında
birikmek suretiyle bitkilerin stres koşullarına
dayanımlarının
artmasında
önemli
rol
oynamaktadır. Bu nedenle tuzluluğa karşı
toleransı zayıf olan anaçlarda stres öncesi
dışarıdan uygulanacak SA ile tuza dayanım
özelliğinin arttırılabilmesi mümkündür. Yapılan bu
çalışmada uygulanan farklı SA dozlarının çeliklerde
etkileri incelenen kritere göre değişmekle birlikte,
SA dozlarının tuz stresi koşullarında çeliklerde
hayati önem taşıyan 2. ve 3. derece tuzluluk
zararlarının
olumsuz
etkilerini
azalttığı
belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan 5 BB anacı
çeliklerinde 2. derece tuzluluk zararının olumsuz
etkisini azaltan SA uygulamaları sırasıyla 5, 10, 1, 0
mM dozları şeklinde olmuş; buna karşılık 3. derece
tuzluluk zararına ilişkin çeliklerde herhangi bir
belirtiye rastlanmamıştır. SO4 anacı çeliklerinin
tuzluluk zararı oranları incelendiğinde, 2. derece
tuzluluk zararının olumsuz etkilerini n azaltan SA
uygulamalarının sırasıyla 5, 0, 10 ve 1 mM
dozlarından elde edildiği; buna karşılık 3. derece
tuzluluk zararının ise 5, 1, 10 ve 0 mM
uygulamaları sonrasında önemli derecede azaldığı
tespit edilmiştir. 140 Ru anacı çeliklerinde ise 2.
derece tuzluluk zararının ortaya çıkışını azaltan SA
uygulamaları sırasıyla 10, 5, 1 ve 0 mM
dozlarından elde edilirken, 3. derece tuzluluk
zararı belirtilerine 0, 5 ve 10 mM SA uygulamaları
sonrasında rastlanmamış; buna karşılık 1 mM SA
uygulaması sonrasında 3. derece tuzluluk zararının
çok düşük oranda ortaya çıktığı görülmüştür.
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