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ÖZET: Tohum ve epikotil aşı yöntemlerinin, Karadeniz Bölgesinde tüplü kestane fidanı yetiştiriciliğinde
uygulanabilirliğini araştıran bu çalışma, 2003 yılında OMÜ Ziraat Fakültesi fidanlık serasında yürütülmüştür.
Çalışmada anaç olarak SA5-1 kestane genotipinin yeni çimlenmiş tohumları ile genç çöğürleri, aşı kalemi olarak yine
aynı genotipten kış dinlenme döneminde alınan kalemler kullanılmıştır. Araştırmada, üç aşı yöntemi (tohum, epikotil
üzerine yarma ve epikotil üzerine yongalı göz) uygulanmıştır. Aşılamalar, 7-9 Mayıs ve 6-9 Haziran tarihlerinde
olmak üzere 2 dönemde yapılmıştır. Aşılamadan sonra aşı sürme, aşılı fidanların yaşama oranları ile aşı sürgünü
gelişimleri incelenmiştir. Denemede, tohum aşısı hariç, diğer aşı yöntemlerinden bir yılda tüplü kestane fidanı
üretilebilmiştir. Bununla birlikte; aşı sürme ve fidanlarda yaşama oranı bakımından en yüksek başarı 1. dönemde
uygulanan epikotil üzerine yarma aşıdan elde edilmiştir (sırasıyla % 75.4 ve 59.6).
Anahtar Kelimeler: Kestane, tohum aşısı, epikotil aşıları, aşı başarısı
DETERMINATION OF USABILITY OF NURSERY SEED AND EPICOTYL GRAFTING METHODS ON
GRAFTED NURSERY TREE PRODUCTION IN CHESTNUT

ABSTRACT: The objective of this study was to determine the usability of nursery seed and epicotyl grafting
methods on potted chestnut nursery tree production in the Black Sea Region. The study was carried out under nursery
greenhouse conditions during 2003. In the study, newly germinated chestnut seeds and young seedlings of SA 5-1
genotypes were used as rootstock and scions with dormant buds for same genotypes were used as scion materials.
Three grafting methods were applied, namely, nursery seed grafting, wedge grafting on epicotyl and chip budding on
epicotyl. Graftings were done for two periods (7-9 May and 6-9 June). Graft sprouting ratio (%), survival ratio (%)
and scion shoot growth were investigated in order to determine of usability of methods. In the study, potted chestnut
nursery tree could be produced in one year from all the grafting methods except nursery seed grafting. However, the
best success for graft sprouting and survival ratio was obtained from wedge grafting on epicotyl (respectively; 75.4
and 59.6 %).
Key Words: Chestnut, nursery seed grafting, epicotyl grafts, graft success
1. GİRİŞ
Kestanenin vegetatif çoğaltılması aşı, çelik,
daldırma ve mikro üretim yöntemleri ile
yapılabilmektedir. Çelikle ve mikro üretimle
çoğaltmada, olgun materyalin çoğaltılmasında
çok büyük zorluklar vardır ve çoğaltma başarısı
genotipe göre çok fazla değişmektedir (Vieitez,
1981; Ferrini, 1993; Giovanneli ve Giannini,
1999; Soylu ve Ertürk, 1999). Bu yöntemlerde
başarı sağlamak için
ağaçlarda bir takım
gençleştirme ön uygulamalarının yapılması
gerekmektedir (Ballester ve ark., 1989; Vieitez ve
Ballester, 1989; Sanchez ve ark., 1998). Daldırma
ile çoğaltma, kestanede bazı klonal anaçların
çoğaltılmasında
ekonomik
olarak
kullanılmaktadır. Bu çoğaltma yönteminde de çok
fazla işgücüne, alana ve zamana ihtiyaç
duyulması gibi bazı dezavantajlar vardır (Keys,
1978; Chapa ve ark., 1990; Ridley ve Beaumont,
1999). Kestanenin vegetatif çoğaltılmasında şu an
için en ekonomik ve pratik yöntem aşı ile
çoğaltmadır (Keys, 1978; Soylu, 1984; Ferrini,
1993).
Ülkemizde, kestane fidanı üretiminde en
uygun aşı zaman ve yöntemini belirlemek için

*

bazı araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar
sonucunda, Soylu (1982) ve Serdar (2000),
ilkbaharda anaçlar yapraklandıktan sonra yapılan
ters T aşısını, Özkarakaş ve Önal (1997),
Eylül’ün ilk yarısında yapılan yama göz aşısını,
Tekintaş ve ark., (2003) ise şubat ayı içerisinde
yapılan yongalı göz aşısını tavsiye etmişlerdir. Bu
yöntemlerin kullanılabilmesi için anaç olarak 1-2
yaşlı çöğürlere ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla
tohum ekiminden itibaren fidan yetiştirme süresi
2-3 yıllık bir zaman almaktadır.
Bazı ülkelerde kestanede fidan yetiştirme
süresini kısaltmak ve maliyeti düşürmek amacıyla
tohum ve epikotil aşıları üzerinde araştırmalar
yapılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir
(Keys, 1978; Jaynes, 1980; Vieitez ve Vieitez,
1981; Soylu, 1982; Sawano ve ark., 1983; Şen ve
ark., 1993; Greenwell, 2002). Bu yöntemlerde
aşılar, tohuma veya yeni çimlenmiş bitkinin
değişik kısımlarına uygulanmaktadır.
Tohum ve epikotil aşıları, diğer aşı
bazı
yöntemleriyle
karşılaştırıldıklarında
avantajlara sahiptir: bu yöntemlerde yeni
çimlenmiş kestane tohumları veya bitkileri
kullanıldığından aşı yapmak için 1-2 yaşlı anaca

.
Bu araştırma O.M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: Z-364), Yüksek
Lisans Çalışmasından alınmıştır.
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aylık, 7-10 yapraklı, 23.5±1.5 uzunluk ve 4.7 ±
0.6 mm çapa sahip epikotilleri olan genç çöğürler
kullanılmıştır (Jaynes, 1965; 1980; Sawano ve
ark., 1983).
Aşı kalemleri Mart-2003'de Sinop'ta SA5-1
tipine ait ağaçların bulunduğu bir üretici
bahçesinden temin edilmiştir. Aşı kalemleri
bakırlı preparatlarla ilaçlandıktan sonra delikli
siyah polietilen naylon içerisinde nemli perlit
ortamına konulmuş ve kullanılacağı aşı dönemine
kadar 0 ± 0.5°C’de muhafaza edilmiştir
(Kotobuki, 1996; Serdar, 2000).
Tohum aşı yönteminde, aşı işlemi tohumda
çimlenme başladıktan sonra yapılmıştır. Önce,
radisil 1-1,5 mm tohum kabuğunu da içerecek
şekilde keskin bir bıçak yardımıyla kesilmiştir.
Daha sonra maket bıçağı ile tohumda yer
açılmıştır. Aşı kalemi, kama şeklinde hazırlanmış
ve tohumda açılan yere, kotiledonlara zarar
vermeden yerleştirilmiştir (Jaynes, 1965). Aşı
işleminden sonra kalemin üst kısmına nem
kaybetmemesi için aşı macunu sürülmüştür.
Aşılanmış olan tohumlar, içinde bahçe toprağı ve
çam ibresi karışımı olan 30 x 40 cm boyutlarında
siyah polietilen tüplere dikilmişlerdir. Aşılı
tohumların dikilmesi sırasında polietilen tüplerin
orta – üst kısmında açılan yere nemli torf ilave
edilmiş ve aşı kaynaşma bölgesi tamamen torf
içinde olacak şekilde dikim yapılmıştır.
Epikotil üzerine yarma aşıda, epikotil, toprak
seviyesinden itibaren 4-7 cm’den kesilmiş ve
keskin bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye
yarılmıştır. Aşı kalemi kama şeklinde hazırlanmış
ve epikotilde açılan yere yerleştirilip, yaklaşık
5.5 mm genişlik ve 0.19 mm kalınlıktaki plastik
aşı bağı ile bağlanmıştır. Daha sonra kalemin üst
kısmına aşı macunu sürülmüştür (Sawano ve ark.,
1983). Aşılamadan 2 ay sonra aşı bağları
çözülmüştür.
Epikotil üzerine yongalı göz aşısında, aşı
kaleminden alınan yongalı aşı gözü, anaçta 4-7
cm yükseklikte açılan yere, en azından bir tarafı
tam çakışacak şekilde yerleştirilmiş ve 5.5 mm
genişlik ve 0,19 mm kalınlığındaki plastik aşı
bağı ile bağlanmıştır (Jaynes, 1980). Aşı
işleminden 19 gün sonra, aşı yerinden yaklaşık 10
cm yükseklikten epikotil kesilmiş, böylece tutan
aşıların sürmesi sağlanmıştır. Aşılamadan 2 ay
sonra aşı bağları çıkartılmış ve aşı yerinin üst
tarafında kalan epikotil kısmı tamamen
kesilmiştir.
Araştırmada değişik aşı yöntemlerinin
kestanede
tüplü
fidan
üretiminde
kullanılabilirliğini saptamak amacıyla aşı sürme
oranı ve aşılı fidanların yaşama oranları ile aşı
sürgünü boy ve çap değerleri incelenmiştir.
Araştırma, “Faktöriyel Düzende Tesadüf
Parselleri Deneme Desenine” göre 3 tekerrürlü

ihtiyaç yoktur, aşı zamanı sınırlı değildir,
tohumların katlama ve ekim tarihleri ayarlanarak
değişik zamanlarda aşılar yapılabilir, daha ince
aşı kalemleri kullanılabilir, aşı tekniği konusunda
fazla deneyime ihtiyaç yoktur (McKay ve Jaynes,
1969; Keys, 1978).
Bu araştırmanın amacı, Karadeniz Bölgesi
koşullarında kestanenin aşı ile çoğaltılmasında
tohum
ve
epikotil
aşı
yöntemlerinin
uygulanabilirliğini belirlemektir.
2. MATERYAL VE METOT
Bu araştırma, 2003 yılında Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne ait fidanlık
serasında yürütülmüştür. Çalışmada SA 5-1
(Castanea sativa) kestane genotipi (Serdar, 1999)
hem anaç hem de kalem olarak kullanılmıştır.
Denemenin
yapıldığı
fidanlık
serasında
termohigrografla sıcaklık ve nem kayıtları
alınmıştır.
Araştırmada tohum, epikotil üzerine yarma ve
epikotil üzerine yongalı göz aşısı olmak üzere 3
aşı yöntemi ve 7-9 Mayıs ve 6-9 Haziranda olmak
üzere 2 aşı dönemi kullanılmıştır.
Denemede Ekim 2002'de Sinop’tan alınan 1112 g ağırlık ve 2.5-3.0 cm uzunluktaki tohumlar,
nem içerikleri yaklaşık % 47’ye kadar düşecek
şekilde gölge bir yerde kurutulmuş ve Benomyl
içerikli bir fungusit ile muamele edilmişlerdir. Bu
işlemden sonra, tohumlar, soğuk hava deposunda,
delikli polietilen içerisinde 0-4°C’de muhafaza
edilmiştir (Bilgener ve Serdar, 1997).
Farklı dönemlerde değişik aşı yöntemlerini
uygulayabilmek amacıyla, tohumlar, farklı
zamanlarda katlamaya alınmıştır (Çizelge 1).
Katlama işleminde tohumlar, yaklaşık olarak 2.5
ay süreyle plastik kasalarda nemli perlit içerisinde
+4°C’de muhafaza edilmiştir. Katlamadan
çıkarılan tohumlarda, saçak kök oluşumunu
artırmak amacıyla kök ucu kesimi yapılmıştır.
Epikotil üzerine yarma ve yongalı göz aşıları için
tohumlar 3 Mart ve 22 Nisan’da içinde bahçe
toprağı ve çam ibresi karışımı bulunan 30 x 40
cm boyutlarında siyah polietilen tüplere
ekilmiştir.
Araştırmada anaç materyali olarak tohum
aşıları için radisilleri 6.6 ± 0.8 cm uzunluk ve 4.9
± 0.7 mm kalınlığa sahip yeni çimlenmiş kestane
tohumları, epikotil aşıları için ise yaklaşık 2-2.5
Çizelge 1. Araştırmada değişik aşı dönem ve
yöntemlerine
göre
tohumların
katlamaya alınma tarihleri
Aşı
Dönemi

1
2

Aşı
Yöntemi

Tohum aşısı
Epikotil aşıları
Tohum aşısı
Epikotil aşıları

Katlamaya Alınma
Tarihi

6 Şubat 2003
25 Aralık 2002
10 Mart 2003
6 Şubat 2002
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olarak kurulmuş ve her tekerrürde 20 aşı
yapılmıştır
(Düzgüneş
ve
ark.,
1987).
Ortalamaların standart hatalarına göre Şekillerde
her bir sütuna hata barları eklenmiştir (p< 0.05).

Araştırmada,
bazı
aşı
dönem
ve
yöntemlerinde, süren aşıların bir kısmı
muhtemelen kaynaşmanın daha zayıf olması
nedeniyle vegetasyon periyodu içerisinde
kurumuştur. Bu kurumalar, özellikle epikotil
üzerine yarma aşılarda daha yüksek olmuştur.
Bununla birlikte başlangıçta yapılan aşı sayısına
göre en yüksek fidan yaşama oranı yine epikotil
üzerine yarma aşılardan elde edilmiştir (Şekil 2).
Denemede, bazı fidanlarda aşı yerlerinde
şişkinlikler görülmüştür. Bu belirtilerin görüldüğü
fidanların bir kısmı vegetasyon sonuna doğru
kurumuşlardır. Santamour (1988), Huang ve ark.
(1994), Oraguzie ve ark. (1998), Craddock ve
Bassi (1999) ve Desvignes (1999), kestanede
görüldüğü
erken
aşı
uyuşmazlığının
kombinasyonlarda aşı birleşme noktasında
şişkinliklerin
bulunduğunu
bildirmişlerdir.
Araştırmamızda, SA 5-1 (Castanea sativa Mill.)
genotipi hem anaç hem de kalem olarak
kullanılmıştır. Bu durumda, anaç vegetatif
olmadığı için aynı genotip içerisinde uyuşmazlık
olayı söz konusu olabilir. Serdar (2000), 19961999 yıllarında yaptığı araştırmada, 554-14 anacı

3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA

Araştırmada, tohum aşı yönteminde, hiçbir aşı
döneminde başarı elde edilememiştir. Bu nedenle
tohum aşıları istatistiksel analize alınmamış ve
Şekillerde gösterilmemiştir. McKay ve Jaynes
(1969), tohum aşı yönteminde aşı başarısının
kullanılan çeşit, anaç ve ortam koşullarına göre %
0-90 arasında değiştiğini bildirmiştir. Tohum aşı
tekniğinde kestane tohumları 3.5 cm’den daha
büyük olduğunda % 82.3, daha küçük olduğunda
ise % 49.8 aşı başarısı elde edilmiştir (Wang ve
Qian, 1998). Denememizde, bu yöntemdeki
başarısızlığın sebebi; SA 5-1 genotipinin
tohumlarının 3.5 cm’den küçük olması (Wang ve
Qian,
1998)
veya
tohum
yapısındaki
farklılıklardan ileri gelebilir. Nitekim, Greenwell
(2002), tohum aşısı yöntemindeki başarısızlığın
nedenlerini; kotiledonların düzensiz şekilli
olmasına, kotiledonda petiollerin oluştuğu
yerdeki açılarda farklılık olmasına, aşırı
sulamalardan
ve
aşı
bıçağının
steril
olmamasından
kaynaklanan
fungus
enfeksiyonuna
ve
iç
kurdu
zararına
bağlamaktadır. Ferrini (1993), bu aşı tekniğinin
fidanlık endüstrisi için uygun bir yöntem
olabilmesi için daha fazla araştırmalara ihtiyaç
duyulduğunu bildirmiştir.
Araştırmada, en yüksek aşı başarısı % 75.4
sürme oranı ile 1. dönemde epikotil üzerine
uygulanan yarma aşıdan elde edilmiştir (Şekil 1).
Sawano ve ark., (1983), kestanede epikotil
üzerine
yaptıkları
yarma
aşılarda
sera
koşullarında % 100, arazi koşullarında % 82.5 aşı
başarısı elde etmiştir.
Denemede, aşılamadan sonraki 20 günlük
ortalama sıcaklıkların 1. Dönem için 19.7 °C, 2.
Dönem için ise 25.5 °C olduğu tespit edilmiştir.
Epikotil üzerine yarma aşıda aşı dönemleri
arasında aşı başarısı yönünden önemli derecede
farklılık bulunurken, yongalı göz aşısında
dönemler arasındaki farklılık istatistiksel olarak
önemsiz bulunmuştur (Şekil 1).
Epikotil
üzerine uygulanan yongalı göz
aşılarında aşı sürme oranları sırasıyla % 21.7 ve
% 20.7 olmuştur (Şekil 1). Soylu (1982),
Marmara Bölgesi kestane çeşit ve tipleriyle
değişik dönemlerde yaptığı bir araştırmada, bu
yöntem ile % 2-44 aşı tutma oranı elde etmiş ve
en yüksek başarı % 56 olmuştur. Van’da
kontrollü şartlarda yapılan bir araştırmada ise
bu aşı yöntemiyle % 10 aşı başarısı elde edilmiştir
(Şen ve ark., 1993).

Aşı Sürme Oranı (%)

100
80

1.Dönem

2.Dönem

75,4
62,7

60
40

21,7 20,7

20
0
Epik.-Yarma

Epik.-Yongalı

Aşı Yöntemleri

Şekil 1. Farklı dönemlerde uygulanan epikotil üzerine
yarma ve yongalı göz aşılarında sürme oranları (%)

Fidan Yaşama Oranı (%)

100

1.Dönem
2.Dönem

80
60

59,6

50,4

40
20,8 20,7

20
0
Epik.-Yarma

Epik.-Yongalı

Aşı Yöntemleri

Şekil 2. Farklı dönemlerde uygulanan epikotil üzerine
yarma ve yongalı göz aşılarında fidan yaşama
oranları (%)
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(1982) Marmara Bölgesi çeşitleriyle yaptığı
araştırmada bu aşı yöntemi ile 15.1 cm sürgün
boyu ve 3.4 mm sürgün çapı elde etmiştir.
Epikotil üzerine yarma aşıda 1. Dönemdeki
aşı sürgünü boyu, 2. Döneme göre daha kısa iken,
aşı sürgünü çapı, daha kalın olmuştur (Şekil 3,4).
Yarma aşının, epikotilde farklı yüksekliklere
(5cm, 15-20 cm ve 30 cm ) uygulandığı bir
araştırmada, en iyi sürgün gelişimi 50.2 cm ile
15-20 cm aşı yüksekliğinden elde edilmiştir.
Araştırmada büyük tohumlardan elde edilen
anaçlarda, küçük tohumlardan elde edilenlere
göre fidan gelişiminin daha iyi olduğu
bildirilmiştir (Sawano ve ark. (1983). Park
(1968) arazi koşullarında, plastik serada ve
plastik malçlı ortamlarda 20 Nisan, 30 Nisan ve
10 Mayıs’ta epikotil üzerine yarma aşılar
yapmıştır. Araştırmada en iyi fidan gelişimi (94.6
cm boy ve 8.6 mm çap) arazide 7 cm derinliğe
ekilen tohumlardan elde edilen epikotillerin 20
Nisan’da aşılanmasıyla elde edilmiştir. Araştırıcı,
epikotil aşılarının, ilkbaharda erken dönemde
yapıldığında aşılı fidan gelişiminin daha kuvvetli
olduğunu bildirmiştir.
Sonuç olarak, araştırmada kullanılan aşı
yöntem ve dönemleri içerisinde, bir yılda tüplü
kestane fidanı üretiminde en uygun metodun 1.
Dönemde (7-9 Mayıs) epikotil üzerine yarma aşı
uygulaması olduğu söylenebilir. Bununla birlikte
bu yöntemde aşı başarısı, yaşama oranı ve fidan
kalitesinin biraz daha yükseltilebilmesi için farklı
tohum iriliğine sahip anaçlar, farklı anaç ve kalem
kombinasyonları ve farklı ışık ve sıcaklıktaki aşı
kaynaştırma ve fidan yetiştirme ortamları
konularında araştırmalara ihtiyaç vardır.

kullanıldığında bazı aşılarda aşı yerlerinde
anormallikler ve fidanlarda kurumalar olduğunu;
554-14 anacının SE 21-9 ile iyi uyuşabildiği
halde, SA 5-1 ile uyuşabilirliğinin zayıf
olduğunu, bu kombinasyonda uyuşmazlığın
olabileceğini belirlemiştir. Hardy (1960) ve Stoke
(1961), kestanede tür içi aşılamalarda uyuşmazlık
olmaması gerektiğini belirtmişler, McDaniels
(1955) ve Santamour (1988) ise Çin kestanesinde
tür içi aşılarda da uyuşmazlıklar olduğunu
bildirmişlerdir. MacDaniels (1955), tür içi
aşılarda uyuşmazlığın anaç ve kalemin çok büyük
bir yayılım alanı ve farklı orjinlerin
bulunabileceği
coğrafik
bölgelerden
ileri
gelmelerinden kaynaklanabileceğini bildirmiştir.
Nitekim, Huang ve ark. (1994)’a göre Zhang ve
ark. (1987); geniş bir alana yayılan ve genotipik
farklılıkların yüksek olduğu Çin kestanelerinde %
0.5 genetik uyuşmazlık olduğunu bildirmişlerdir.
Araştırmada en iyi aşı sürgünü gelişimi 23.8
cm boy ve 4.78 mm çap ile 1. dönemde epikotil
üzerine uygulanan yongalı göz aşılarından elde
edilmiştir (Şekil 3,4). Bununla birlikte bu aşı
yöntemi için dönemler arasındaki farklılıklar
istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Soylu

Aşı Sürgünü Boyu (cm)

30

1.Dönem

2.Dönem
23,8

25
20
15

22,6

17,6
15,4

10
5
0

Epik.-Yarma Epik.-Yongalı
Aşı Yöntemleri
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