YONCADA KLONIA IIIZLI SiR ~EKiLDE iiRETiM iON
UYGUN SiR YONTEMiN SEURLENMESi
Carer s.sEviMAyl
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6ZET: Bu ~h§mada yoncada tek bitki anae;lanndan hlZh bir §ekilde
iiretim yapmak isteyen lslahcIlann ve digerlerinin yonca klonlanm
~buk ve giivenilir bir §ekilde koklendirip, e;ogaltmalanna yarayacak
bir yontemin belirlenmesine ~h§Ilml§tJr.
Gene; bir yonca siirgiiniiniin ikinci veya iif:riincii bogumundan
kesilen klonlar, nemli kum, akan su ve stockosorb ortamlanna
dikilmi§tir. Klonlar, koklendirmeyi hlzlanduacak kimyasal madde ve
hormon kullanIlmadan, belirli bir slcakhk derecesinde koklendirilmeye
e;a1J§Ilml§tJr. Klonlar diizenli §ekilde sulanml§ ve baklmlan yapIlml§tJr.
Klonlarda koklenme siireleri birbirinden farkh olmu§tur. Nemli
kum ortammda, klonlar 9. giinde, akan su ortammda 11. giinde,
stockosorb'ta ise 15. giinde koklenmi§lerdir.
Koklenme oranlan; akan su ortammda % 94.2, nemli kum
ortammda % 85.8 ve stockosorb ortammda % 69.2 olarak
bulunmu§tur.

DETERMINATION OF A SUITABLE METHOD IN FAST
PROPAGATION OF ALFALFA CLONES
SUMMARY : In this research, a quick and effective method in the
propagation of alfalfa clones was tried to find out for the researchers
working on alfalfa breeding and propagation of single parent plants
of alfalfa.
Clones cut from first or second node of alfalfa shoot were
planted in three different media -wet sand, running water and
stockosorb. Clones were tried to root at certain temparature wlo using
any chemical and harmon effective on rooting. All material was
watered and cared regularly.
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Rooting periods of clones were find out differently. Rootings
were observed on the 9th day in wet sand medium while on 11 th and
15th days in running water and stockosorb media repectively. The
percentages of rooting in running water, wet sand and stockosorb
were % 94.2, % 85.8 and % 69.2 respectively.
GiRi~

Tanmda bir yll i<;inde bir defa <;i<;ek a<;lp, tohum verebilen tek
bitkilerin yeterince iiretilip yeti§tiricilere verilmesi <;ok zaman
almaktadlr. c;e§itli ozellikleri baklmmdan tanmda hlZh kullamlmasl
istenilen, lslah edilmi§ bir bitkinin tohumlannm iireticilere verilecek
miktarda iiretilmesi i'1in uzun bir siire gerekmektedir.
Yeti§tirdigimiz bitkilerin onemli oldugu belirlenen materyalini
hlzla iiretmek i'1in '1e§itli yontemler kullamlmaktadu.
Bu c;ah§mada tek tek SC'1ilen yonca bitkilerinin lslahl suasmda
gereken fazla saylda ve aym genotipte bitki klonlanmn elde edilmesi
ve iistiin oldugu belirlenen bitkilerin iilke ihtiyacma cevap verebilecek
miktarda ve '1abuk olarak iiretilmesi gereken yontemin belirlenmesine
c;ah§I1ml§tIr.
Bitkisel iiretimde tohumluk olarak, tohum veya c;e§itli bitki
klslmlan kullamhr. Ancak, bitki parc;alan veya <;elik ile iiretim
yontemlerini her bitki ic;in uygulamak miimkiin degildir. Aym
zamanda, bitkilerin bu §ekildeki iiretimi pahah, zaman ahcl ve emek
isteyen bir i§tir.
Yonca iizerinde lslah c;ah§malan yapan ve yoncamn onemli
goriilen tek bitki anac;lanndan hlZh bir iiretim yapmak isteyen ve bu
konu ile ilgilenen diger c;ah§anlann, yonca klonlanm giivenilir §ekilde
koklendirip c;ogaltmalanna yarayacak bir yontemin bulunmasl bu
baklmdan biiyiik onem ta§lmaktadu.
Bu iiretim yontemini ve ozelliklerini inceleyen ara§tIrmalara
c;ok slk rastlanamamaktadu. Yoncamn klonla iiretimini ele alan,
iilkemizde yapIlml§ bir ara§tlrma da yoktur.
Klonla iiretim yolu ile c;ogaltma ancak bazl siis bitkilerinin
yeti§tirilmesinde goriilmektedir. Pck c;ok bahc;e bitkisinde govde
c;elikleri ile iiretmenin onemli bir ticari uygulama oldugu
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belirtilmektedir. Piyasamn istedigi fazla miktardaki bitkinin iiretimine,
genelde klonla iiretim yontemi sayesinde tohum kullamlmadan <;abuk<;a
ula§I1maktadlr.
Tohumla iiretimde kar§lla§llan, kii<;iik tohumlu bitkilerin
<;imlenme gii<;liigii ve tohumun <;imlenebilmesi i<;in belli bir bekleme
siiresinin ge<;mesi (dormansi siiresi) gibi sorunlar, klonla iiretmede
goriilmemektedir.
Klonla e§eysiz iiretim materyalde, genetik safhgl devam
ettirilmesi saglar. Bu ozel olarak se<;ilen melez siis bitkilerinin
tiretiminde <;ok onemlidir.
Dogal ve yapay olarak elde edilen bir<;ok oksinlerin
koklenmeye etkisi olmaktadu. indol butirik asit (IBA), naftalin asetik
asit (NAA), 2,4-diclorofenoksi asetik asit (2,4-D), 2,4,5-trikloro
fenoksi asetik asit (2,4,5-1') gibi maddeler kok olu§umunu
geli§tirmektedir (NICKELL 1982).
Bu maddeler degi§ik siirelerde ve farkh dozlarda
uygulanmaktadlr.
Bitkilerin yaprak, tomurcuk ve kotiledon yapraklannda bulunan
bazl maddeler koke giderek koklenmeyi hlzlandlrmaktadu (WEAVER
1972). Aynca, elveri§li biiyiime ko§ullarmda, klonlarm kok
olu§turabilme giicii bitkilerin iiretiminde de onem ta§lmaktadlr.
Otsu yapldaki klonlann sa<;ak kokleri, ince duvarh parankima
hiicrelerinden meydana gelmektedir. Daha sonra bu hilcreler
meristamatik hticrelere donti§ebilmektedir (WEAVER 1972).
Koklendirrne ortaml, klonlan banndmna i§leminden ba§ka su
ve hava temin etmektedir. Ortamdaki su-hava oram, ortaml olu§turan
par<;aclklann biiyiikliigii ve ortam porozitesi ile ili§kili olmaktadlr
(MAHLSTEDE ve HABER 1957).
Klonlann koklendigi serada nemli kum ortamm optimum
slcakhgmm 18°-20.5°C ve hava slcakhgmm 12.7'-15.5°C arasmda
olmasl gerekmektedir (MAHLSTEDE ve HABER 1957). Biiyiime
hormonlan sadece l§lgtn oldugu ortamda bitkilerde aktif olmaktadu.
Yonca lslahmda, <;ok sayIda yonca klonunun kullamlmasma
gereksinim duyulmaktadtr. Kullanllan klonlarm gene;, olgun ve kuvvetli .
siirgiinlerden elde edilmesi gerekmektedir. Bu ozellikleri tCl§lyan
klonlarda yapIlan koklenrne 'i3h§masmda, kok geli§mesi ve lnzl
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arasmda olumlu bir ili§ki belirlenmi§tir (WHITE 1946).
Nemll kum havuzunda yeti~tirilen olgun bitkilerden alman iki
bogumlu klonlarda genelde dii§iik oranda koklenme elde edilmi§tir.
Akarsu §eklinde hareketli suda koklendirilen klonlartn biiyiik bir klsml
10-15 giinde koklenmi§tir. Aynea suda koklenen klonlar dogrudan
topraga dikildiginde c;ok sayIda fidenin Oldiigii goriilmii§tiir (WHITE
1946).
Bu iki ortamdan ba§ka, biinyesinde c;ok fazla oranda su
bulunduran stoekosorb kullamlml§tu. Bu madde bitkinin ihtiyael olan
suyu bitki koklerine vermektedir. Stoekosorb destile suda boyutunun
200 katl, NPK giibreli suda 100 katI, % 25'lik tuzlu suda 50 katJ suyu
biinyesinde tutabilmektedir. Bu madde aynea topragm su ve besin
maddesi tutma kapasitesini arttumak ic;in kullamlmaktadlr
(ANONYMOUS 1992).
Yem bitkileri lslahmda klonlar; seleksiyonda kullamlan
populasyonlann degi§imini ineelemek, bitkileri degerlendirmek, sec;ilen
bitkilerin heterozigot genotiplerini devam ettirmek, tieari olarak tohum
iiretiminde generasyonlartn saYlslm azaltmak ic;in kuUamlml§tJr
(LORENZETfI 1964).
Yoneada ortalama kok saYlsl ve uzunlugu baklmmdan klonlar
arasmda onemli bir ili§kinin oldugu belirlenmi§ir. B-Indol Asetik Asit
(IAA) ic;erigi ve klonda koklerin saYlStnm artl§l arasmda onemli ve
olumlu bir ili§kinin oldugu belirlenmi§tir. Aym §ekilde (IAA) ic;erigi
ve klonda kok uzunlugunun artl§l arasmda onemli ve olumlu ili§ki
bulunmu§tur (MARIANI ve ark. 1979).
Klonlar c;e§itli konsantrasyonlanndaki naftalin asetik asitin
sudaki c;ozeltilerine batInlmasl ile, kuru toz halindeki hormona
batmlmasmdan daha iyi sonuc;lar ahnml§tIr (NOWASAD 1939).
Yoneada klonlan koklendirmeye ahrken bir bogumlu klonlar
kullamlml§tJr. Bu klonlar bogumun altmdan 3-5 em, bogumun
iistiinden de 1 em kesilerek elde edilmi§tir. Klonlann dikildigi
kasalarda sleakhk 20°C'de tutulmu§tur. Aydmlatma kl§tn 16 saate
C;lkarttlml§tJr. Aynea klonlartn koklenebilmesi ic;in I-Naftalin asetik
asit kullamlml§tIr. Hormon kullamlan klonlarda koklenme % 86.5
olurken, hormon kullantlmayan klonlarda bu oran % 53 olarak
belirlenmi§tir (LESINS 1965).

MATERYAL VE YONTEM
10 Mayls 1994 tarihinde b3§layan vc 6 bafta Mcn bu
~h§mada EI~i Yoncasl se~me bitkilerinden 3 farkh yonca bitkisi
kullamlml§tlT. 1982 yllmda Urfa-Ak~ale Yem Bitkileri Tohum
Uretme Merkezi ve Ceylanpmar TIM parsellerinden 29 farkh yonca
bitkisi se~ilmi§tir. Bu bitkiler Ankara'da serada saksllar i~inde
geli§tirilmeye ~h§llml§tlr. Saksllarda biiyiiyen bitkilerin gen~
siirgiinlerinden klonlar ahnml§tlr.

Yontem
a-Yonca bitkilerinde geli§menin sagianmasl
Ara§hrma materyali olarak gereken klonlm verebilecek yonca
bitkisi boliinerek 4-6' adet 20-25 em ~ph toprak saksllarda
geli§tirilmeye ~h§llml§tlr. Yonca bitkileri serada 15-22°C slcakhkta
tutularak yeti§tirilmi§tir. Dei yada ii~ hafta soma geli§en bitkilerden
~ok fazla saylda gene; siirgiin elde edilmi§tir.
Siirgiinlerin en u~ klsmmdan itibaren ikinci yada ii~iineii
bogumun altmdan klonlar ahnml§tlr.
Farkh ortamlara dikilen klonlarda, kesilen klSlmlarm kesit
yaplsma ozellikle dikkat edilmi§tir. Orta klsml bo§ olan ve doku
bulunmayan siirgiinler kullamlmaml§tlf. Bu yaplda olan klonlar ya§h
kabul edilmi§tir. Daha oneeki ~l§malarda bu ozellikte olan klonlmn
koklenmedigi goriilmii§tiir (LESINS 1965).
b-Klonlann koklendirme ortaml
O~ farkh koklendirme ortaml kullantlml§tlr.

Nemli kum bavuzu : 1-2 mm c;apmda Ylkanml§ kum ortaml
kullamlml§tIr. Kum kavrnlarak steril hale getirilmi§tir. Sera i~risinde
bir masa iizerine 12 em kahnhgmda serilmi§tir. Kum havuzunun
altmdan 30 em <;apmda, bir soba tarafmdan lSlttlan born ge<;irilmi§tir.
Kum i<;ine giinde iki defa su verilerek ortamm nemi muhafaza
edilmi§tir.
Alttan yapllan lSltma sistemi ile kuma dikilen klonlarm kok
vereeek dip klslmlan 20°C slcakhkta tutulmaya ~ah§Ilml§tIr. Bu

sleakhk 5 ve 10 em derinlikte sleakhgl Ol<;en toprak termometresi He
giinde 3 defa ol~tilerek kontrol edilmi§tir.
Yava§ akao su ortaml : 120-130 em uzunlugunda, 5 em
geni§liginde, 5 em derinliginde galvaniz sa~tan imal edilmi§ kaplar
kullamlml§tIr. Kanahn bir ueu kapah, diger taraftaki Heu a~lk
blfakllml§hr. A<;lk olan klslma 1 em yiiksekliginde bir kapak konularak
kanal i<;erisinde biriken suyun belirli bir seviyede tutulmasl
saglanml§tlr. Kanahn her iki kenan arasma teller gerilmi§tir.
Ortasmdan halka §eklinde biikiilen teller i~erisine klonlar
yerle§tirilmi§tir. Farkh bitkilerden alman klonlar dik olarak ve kesilme
nOktalan kanaldaki suyun i<;inde kalaeak §ekilde, teller tarafmdan
desteklenerek ortama yerle§tirilmi§tir.
Akan suyun sleakhgl termostat yardlmlyla 15.5°C olaeak
§ekilde ayarlanml§tIr. Her bir kanala ii<; farkh bitkiden alman lO'ar
klon yerle§tirilmi§tir. Klonlann yeterli l§lk ve havayl alabilmeleri i<;in
aralannda 3 em mesafe blrakIlml§tIr.
Klonlarda siirekli olarak fotosentez olu§umunu te§vik etmek
i<;in kanallann 40 em iizerine 1176 liiksliik l§lk saglayan ii<; adet
florasan lambasl yerle§tirilmi§tir. Bu l§lk geee ve gUndUz devamh
olarak kullamlml§tIr.
Stockosorb ortaml : 50x37x8 em boyutlarmdaki plastik kap
i<;ersine 15 litre su doldurulmu§tur. Bu su i<;ine 80 gr stoekosorb ilave
edilmi§tir. Bu madde yaplsl geregi bUnyesinde haeminin 50-200 katI
su tutabilmektedir. Plastik kap i<;indeki stoekosorb suyu ahp §i§tikee
jel haline gelmi§tir. Bu ortama belirlenen bitkilerden alman klonlar 3
em derinlige kadar batmlarak dikilmi§lerdir. Her bitkiden 10'ar klon
ahnml§tIr. Klonlar akan su ortammda oldugu gibi burada da I§lk
altmda koklendirilmeye <;ah§Ilml§tIr.
Akan su ve stoekosorb ortamlarl 1 m yUksekliginde polietilen
bir ortii ile ortiilerek ortamda yiiksek oranda nem bulunmaSI
saglanml§tlr. Bu §ekilde, terleme yoluyla fazla su kaybeden klonlarm
zarar gormesi onlenrni§tir.
Ara§t1rmada 3 farkh yonea bitkisi kullamlml§tIr. U<; degi§ik
ortamda yonea klonlarmdan 40'ar adet ahnarak d6rt tekrarlamah olarak
deneme kurulmu§tur.

ARA~TIRMA

SONUC;LARI VE

TARTI~MA

Klonlar e§ zamanh olarak serada yeti§tirilen yonca bitkilerinin
gen<; siirgiinlerinden ahnml§tIr. U<; ortamda da 10 Mayls 1994
tarihinde koklenme ortamma dikilmi§lerdir. Ortamlara gore klonlann
koklenme tarihleride farkh olmu§tur. ilk koklenme nemli kum
havuzunda olmu§tur. Burada 9. giinden itibaren koklenmeler
ba§laml§tlr. Akan su ortammda ise koklenmeler 12-15. giinde
olmu§tur. Stockosorb'ta ise koklenme gecikmi§tir. Bu ortamda 15-23.
giinlerde klonlann <;ok kii<;iik kok<;iikler <;lkardlgl goriilmii§tiir.
Klonlann koklerinin biiyOme hiZI da ortamlara gore degi§mi§tir.
Nemli kum havuzunda ilk olarak kokler meydana gelmi§tir. Fakat bu
koklerin sayisl 1-2 siirgOn olarak gozlenmi§tir. Akan su ortammda,
nemli kum ortamma gore biraz daha ge~ koklenme olmu§tur. Fakat,
koklenmeden soma kok~iiklerin biiyiime hizIDln yiiksek ve koklerin
saylsmm fazla oldugu goriilmii§tiir. Stockosorb'ta koklenme <;ok yava§
ve ge<; devrede olmu§tur.
Koklendirme ortamma alman gen<; siirgiinlerin ortamlara gore
degi§ik olarak, farkh kisimlarmda kok<;Okler meydana gelmi§tir.
Kumda koklenen klonlann kesilen klslmlannda bir yara dokusu
olu§mu§tur. Daha soma bu kisim <;iiriimii§ ve olmO§tiir. Olii kIsmm iist
tarafmdan kok<;Okler meydana gelmi§tir. Akan suda ise klonlarm
kesilen kIsmmda yara dokusu olu§mu§ ve buradan kok<;iikler ~lkmI§tIr.
Stockosorb'ta ise akan su ortammda oldugu gibi kok<;iikler
kesilen yiizeyden <;ok yava§ ve kii~iik yapIlI olarak meydana gelmi§tir.
Klonlann, ii<; farkh ortamda dikimden soma 15. ve 25. giinde
koklenen klon sayIlanna ait degerlerin varyans anaIizleri <;izelge 1 ve
<;izelge 2'de, koklenme oranlarl ise ~ekil l 'de gosterilmi§tir.
15.giinde (F=20.41) ve 25.giinde (F=23.73) 0.01 diizeyinde
istatistiki olarak onemli fark bulunmu§tur.
Ortamlar arasmda ise 15.giinde (F=3.68) ve 25.giinde (F=11.65)
istatistiki olarak onemli fark gozlenmi§tir. Ortamlar arasmda 15
giindeki farkhhk 0.05 diizeyinde onemli bulunurken, 25.giinde yapIlan
gozlemde O.Ol'lik seviyede onemli bir fark belirlenmi§tir.

<;izelge 1. 15.giinde koklenen klon saytlanna ait degerlerin varyans

analizi
Varyasyon
Kaynagl

Serbestlik
Derecesi

Kareler
Toplanu

Kareler
Ortalamasl
241.33
3944.12
193.21
1060.77
574.87
288.46

Bloklar
Klonlar
Hata
Ortam
KlonxOrtam
Hata

3
2
6
2
4
18

732.94
7888.23
1159.27
2121.55
2299.46
5192.30

Toplam

35

19384.75

P

F

1.25
20.41"
3.68
1.99

0

0.37
0.00
0.04
0.13

V.K.: % 29.24
<;izelge 2. 25.gilnde koklenen klon sayllanna ait degerlerin varyans
analizi
Varyasyon
Kaynagl

Serbestlik
Derecesi

Kareler
Toplaml

Kareler
Ortalamasl
372.87
1151.68
48.54
1867.82
77.05
160.31

Bloklar
Klonlar
Hata
Ortam
KlonxOrtam
Hata

3
2
6
2
4
18

1118.61
2303.37
291.25
3735.64
308.19
2885.63

Toplam

35

10642.68

V.K.: % 17.74
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P

F

7.68
23.73'0
11.65
0.48

00

0.01
0.00
0.00

'00

'00

.0

'0

.0

'0

.0

•0

.0

.0
KU"
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1. 15. ve 25. giinlerde klonlann koklenme oranlan

<;;izelge 3'te klonlann 15.giinde koklenmelerine ait asgari
onemlilik katsayllanna ait degerler verilmi§tir. 15.giinde koklenen
klonlar arasmda 19A ve 13 nolu klonlar en iyi koklenme oramna sahip
bitkiler olurken, 2D'nin koklenme oramnm dii§iik oldugu goriilmii§tiir.
Koklenme ortamlan baklmmdan akan su ortammda en fazla koklenme
meydana gelmesine kar§lhk stockosorb'ta koklenme oram ~k dii§iik
olmu§tur.

<;;izelge 3. 15.giindeki koklenmelere ait ortalamalarm L.S.D. testi
degerleri
Klonlar
19A
13
2D

Ortalamalar(0.05)
92.8 A
77.0 A
38.9 B

Ortamlar
Akan su
Kum
Stockosorb

Ortalamalar(O.Ol)
83.7 A
75.5 AB
54.8 B

<;;izelge 4'te ise 25. giinde yaptlan saylmda klonlar ve koklenme
ortalamalan arasmda yaptlan kar§tla§tlrmalar gosterilmi§tir.

<;izelge 4. 25.giindeki koklenmelere ait
degerleri
Klonlar
19A
13

20

Ortalamalar(O.05)

~Halamalann

Ortamlar
Akan su
Kum
Stockosorb

96.2 A
93.5 A
75.4 B

L.S.D. testi

Ortalamalar(O.01)
98.5 A
91.7 AB
72.2 B

25. giinde yapllan ol~iimlerde klonlar i~rsinde 19A % 96.2 He
en fazla koklenen bitki olurken, 13 nolu bitkide koklenme oram %
93.5 oramnda olmu§tur. Bu iki bitkide koklenme oram yiiksek
bulunurken, 2D'de ise koklenme dii§iik olmu§, % 75.4 oranmda kok
meydana gelmi§tir. Ortamlar i~risinde akan suda en yiiksek koklenme
goriiWrken (% 98.5), stockosorb ortammda koklenme % 72.2 ile en
dii§iik oranda meydana gelmi§tir.
Koklenen klonlar, koklenmeden soma dogrudan topraga
aktarIldlklannda en az oWm oram akan suda koklenen bitkilerde
olmu§tur. Nemli kum havuzunda ve stockosorb ortammda koklenen
klonlarda miim oramnm daha yiiksek oldugu goriilmii§tiir.
<;izelge 5 ve 6'da farkh ortamlarda koklenen klonlann 15. ve
25 giinde koklenme oranlarl gosterilmi§tir.
25.giinde yapIlan ol~iimler sonunda akan su ortammda en fazla
koklenmenin oldugu belirlenmi§tir. Bu oran her ii~ bitkide ortalama
olarak % 94.2 olarak bulunmu§tur. Nemli kum havuzundaki koklenme
oram % 85.8, stockosorb ortamda ise % 69.2 olmu§tur.
<;izelge 5. 15.giinde klonlarm
NemH 101m

Bitki- Klon Koklenen Koklenme
ler
oram(%)
saYlsl klon
saY1SI
40
26
65
2D
40
70
28
13
19A 40
33
82.5
Ort.
40
29
72.5
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ii~

farkh ortamdaki koklenme oranlan

Akan su
Stockosorb
Klon Koklenen Koklenme Klon Koklenen Koklenme
oram(%) saYlS1 klon
oram(%)
saYlS1 klon
sa)'ISI
sa)'IS!
40
14
35
40
12
30
40
37
40
92.5
23
57.5
40
40
100
40
30
75
30.3
40
40
75.8
21.7
54

~izeige

6. 25.giinde kioniann

ii~

farkh ortamdaki koklenme oranian

Nc:mli tum
Ahn su
StoclrO!!Orb
Bitki- Klan KOklenen KOklenme Klan KOklenen KOklenme Klan KOldenen KOklenme
0Ian1(%) saY151 klan
aran1(%) 8a)'1ll1 klan
aram(%)
ler
saYllll klan
sa)'!!l

M)'!S!

2D
13
19A
Ort.

40
40
40
40

32
35
36
34.3

80
87.5
90
85.8

40
40
40
40

33
40
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Bir ba§ka ~h§mada 6farkh yonca bitkisinde, akan su ortammda
120 kiondan 72'si (% 60) koklenmi§tir. Nemli kumda ise 240 klondan
147'sinin koklendigi, koklenme orammn da % 61 oldugu belirtilmi§tir
(SEViMAY 1994).
Diger bir ~h§mada, akan su yonteminde 23 farkh bitkiden
aiman 2043 kiondan1835'i (% 89.8), 11.17 giinde koklenmi§tir. Aym
ar3§tIrmada nemli kum ortammda maksimum olarak % 30-40
oramnda koklenmenin oidugu goriiImii§tiir (WHITE 1946).
Yirmi dokuz farkh yonca bitkisi nemli kum ortammda
koklendirilmi§tir. 1160 kiondan 984'iiniin koklendigi ve koklenme
orammn % 82 oidugu belirlenmi§tir (EU;i ve SEviMAY 1990).
Ara§hrmada kullandlglmlz yonca bitkilerinden elde edilen
kioniarda meydana gelen kokienmeleri dikkate aIdlglmlzda, kioniarda
koklenme oranlanmn aym oimadlgmi goriiyoruz. Elimizdeki
materyalin genotipinin koklenmeye kar§l farkh reaksiyon gosterdigi
a<;lk<;a ortaya konmaktadu. Farkh genotiplere sahip oiduklan bilinen
bu ara§tIrma materyalinin gosterdigi farkh koklenme ozelligi
genotipten kaynakianmaktadlf.
Farkh ortamlarda yonca bitkileri degi§ik oraniarda koklenme
gostermi§tir. Bitkiler arasmda farkhhk goriiIen bu ~h§mada, ortamlar
arasmda da belirgin bir farkhhk ortaya <;llall1§t1r.
Bu ara§t1rmada dogrudan dogruya dogal ko§ullarda
yeti§tirdigimiz yonca materyali ile ara§t1rmalanmlzl stirdtirmeye ozen
gosterilmi§tir. Bu suretle vartlan sonu~lan eide etmek i<;in her
ara§t1ncmm uygulayabilecegi yontemier ortaya konulmaya <;ah§llml§t1r.
Kokiendirmelerde herhangi bir hormon kullamimaml§tlr. Boylece her
ko§ulda uygulanabilecek yontemler He yonca klonlarmda ba§anh

koklendirmeler yapIlabilmi§tir. Sonuc; olarak ara§tIrmadan elde edilen

bilgilerin herkes tarafmdan uygulamada ba§anlt ile kullanabilecegi
ortaya konulmu§tur.
Diger taraftan her gec;en giin yeti§tirme veya hlZh biiyiitme ic;in
kullanIlan kimyasal maddelerin, c;e§itli hormonlann insan ve canh
hayatmdaki olumsuz etkileri ortaya C;lkmaktadlr. Onemli bir hayvan
yemi olan yoncanm hlZh iiretiminde ve yeti§tirilmesinde uyguladlglmlz
bu dogal iiretme yontemlerinin daha elveri§li ve saghkh yontemler
oldugu dii§iiniilebilir.
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