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ÖZET
ÇELİK ALMA ZAMANI VE FARKLI IBA DOZLARININ ZEYTİN
(Olea europaea L.) ÇELİKLERİNİN KÖKLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN
ARAŞTIRILMASI
Bu çalışma, çelik alma zamanı ve farklı IBA dozlarının zeytin (Olea europaea L)
çeliklerinin köklenmesi üzerine etkisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışma
ile Artvin’in Yusufeli İlçesinde yapılan Deriner barajından dolayı kaybolan ya da su
altında kalan zeytin çeşitlerinin tekrardan bölgeye kazandırılması hedeflenmektedir.
Çalışmada farklı dönemlerde (Şubat, Temmuz ve Kasım ayları) alınan zeytin
çeliklerinin kontrol, 2000 ppm IBA ve 4000 ppm IBA uygulayarak köklenmeye olan
etkileri araştırılmıştır. Çalışma sonucunda, en iyi köklenme oranı, kök uzunluğu ve
kök sayısı Şubat ayında alınan zeytin çeliklerinde 4000 ppm IBA uygulamasında tespit
edilmiştir. Daha sonra sırasıyla Kasım ve Temmuz aylarındaki 4000 ppm IBA
uygulamasında en yüksek köklenme oranı tespit edilmiştir. Şubat ayında alınan
çeliklerde en yüksek köklenme oranı 4000 ppm IBA uygulamasında %70,33, Kasım
ve Temmuz aylarında ise sırasıyla % 62,33 ve %54,33 olarak saptanmıştır. Çalışma
sonucunda çelik alma zamanının köklenme oranı üzerinde önemli oranda etkili olduğu
ve indole buturic acid (IBA)’in köklenmeye, kök uzunluğuna ve kök sayısına olumlu
etki yaptığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zeytin (Olea europaea L.), Vejejatif çoğaltma, Çelik, Butko,
IBA, Köklenme, Sıcaklık

VI

SUMMARY
EFFECTS OF DIFFERENT PERIODS AND IBA CONCENTRATIONS ON
ROOTING ABILITY OF OLIVE ( Olea europae L) CUTTINGS

This research was carried out to investigate the effects of IBA and cutting timings on
rooting ability of Olea europaea L. For this purpose, green and hardwood cuttings
were taken at 3 different vegetation periods in 2014 from Yusufeli, Artvin province.
The collected cuttings then treated with IBA (0, 2000, 4000).
The cuttings were placed into perlite+ peat moss rooting media. The rooting rate, root
length and root numbers were determined during the study. According to obtained
results, the best rooting performance was obtained from 4000 ppm IBA application.
IBA 4000 ppm application was stimulated rooting of Olea europaea. Cuttings
collected in February had statistically higher rooting percentage, root number and root
length. In this study, it was determined that IBA concentrations and cutting timings
had an affect on rooting percentage, root length and root number.
Keywords: Olive (Olea europaea L.), Butko, Vegetative propagation, Cutting, IBA,
Rooting, Temperature
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1.GENEL BİLGİLER
1.1 .Giriş
Zeytin (Olea europaea L.), çok eski çağlardan günümüze kadar yetiştirilen meyve
türlerinden birisidir. Kesin olarak bilinmemekle beraber, zeytinin İsa’dan 4000 yıl
önce Güneydoğu Anadolu’dan başlayıp Suriye, Lübnan ve İsrail’i içine alan bölgede,
Sami kavimlerince yetiştirilmeye başlandığı düşünülmektedir. Daha sonra Kıbrıs ve
Girit’e ulaşan zeytin, M.Ö. 1400’den itibaren Anadolu yoluyla Yunanistan’a, daha
sonra da Kuzey Afrika’ya kadar yayılmıştır. Romalılar döneminde zeytin tüm Akdeniz
kıyılarında yetiştirilen bir meyve türü haline gelmiştir (Zohary and Spiegel-Roy, 1975;
Blazquez, 1997; Fabbri et al., 2004). Günümüzde, dünya genelinde yaklaşık 10 milyon
ha alanda 890 milyon zeytin ağacı yetiştirilmekte ve yılda 10 milyon ton zeytin
üretildiği tahmin edilmektedir (Fabbri et al., 2004; Tunalıoğlu ve Karahocagil, 2006).
Zeytin (Olea europaea L.) Akdeniz havzasının karakteristik bir bitkisidir. Her bitkinin
genel özellikleri bilinerek hedefe ve ticari amaca yönelik birçok çoğaltma yöntemi
bulunmaktadır (Özkaya, 1990). Zeytinin yaprakları ve kökleri dışında kalan kalın dal
ya da yarı odun çelikler, dip sürgünler, meyve dalı sürgünleri, yumru ve yumruya
benzer vegetatif organlar kullanılarak zeytinin çoğaltmasında kullanılmaktadır (Dağ,
1985). Bu çoğaltma yöntemlerinden en iyi ve en yaygın kullanımı gençlik kısırlığı
sorunu göstermeyen yarı odun çeliklerle çoğaltmadır (Çelik ve ark., 2005). Zeytin
çeliklerinde iyi bir köklenme için büyüme düzenleyici madde uygulanması oldukça
yaygındır. Bu amaçla IBA (indol bütirik asit) ve NAA (naftalin asetik asit) yada IBANAA’nın farklı kombinasyonlardaki uygulamaları önerilmektedir (Hartmann et al.,
2002). Ayrıca, bazı poliaminlerin ve floridzin veya floroglusinol gibi maddelerin
oksinlerle karıştırılarak kullanılması da zeytin çeşitlerinde köklenme başarısını
arttırdığı gözlenmiştir (Özkaya ve Çelik, 1994; Seyhan ve Usta, 1997; İsfendiyaroğlu
ve Özeker, 2008). Ancak zeytin çeşitleri arasındaki köklenme farklılıkları nedeniyle,
zeytin çeliklerinin köklenmesi üzerine pek çok çalışma halen yapılmaktadır.
Günümüzde köklenmeyi uyartıcı birçok sentetik madde bulunmaktadır.
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Zeytin fidanı üretimi, günümüzde daha çok çelikten köklendirme ve bazen de çöğür
üzerine aşı ile yapılmaktadır. Ticari amaçlı ve kamu kuruluşları tarafından kendi
yörelerine özgü olan fidanların fidan üretiminde kullanılan çeşitler; Manzanilla, Nizip
yağlık, Ayvalık, Gemlik gibi çeşitler çelikle, aşı ile üretilen ise Uslu, İzmir sofralık,
Domat, Memecik, Yamalak sarısı gibi çeşitlerdir. Aşı ve çelikle ile üretimde köklenme
oranları çeşitlere bağlı olarak değişmektedir (Anonim, 2008).
Son yıllarda gelişen tarım teknikleri ve çalışmaları gösteriyor ki çeşitlerin hastalık ve
zararlılara olan dayanıklıkları, meyve kalitesi ve verime olan etkisi ve bölgedeki iklim
koşullarına olan uyumuyla birlikte büyüme gücüne olumlu etki yapacak en üstün
tiplerdeki anaçlar kullanılarak daha kaliteli ve sağlıklı ağaçlar elde edilmektedir. Bu
nedenlerden dolayı anaçlar fidan üretimlerinde önemli bir paya sahiptir. Anaçlar gerek
toprak olan uyumu gerekse bazı hastalıklara karşı öneme sahiptir. Böylelikle
meyvecilikte üretim miktarı ve kalitesinin arttırarak hem de üzerine aşılı olan çeşidin
performansını, çevreye olan uyumu ve adaptasyon sorunlarını önemli ölçüde anaç
etkilemekte olup anaç seçimi çok önemlidir (Baş, 1998).
Dünya zeytin ağacı varlığının % 97’si Akdeniz havzasında bulunmaktadır (Tunalıoğlu
ve Karahocagil, 2006). Türkiye 2017 yılında Yaklaşık 175 milyon zeytin ağacına
sahiptir. Yaklaşık olarak ise 2 milyon ton sofralık ve yağlık zeytin üretimini
oluşturmaktadır (Tüik 2017 Gıda Tarım ve Ormancılık Bakanlığı) (Tablo 1 ).
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Tablo 1. Türkiye’de 2000- 2017 Yılları Arası Zeytin Üretim Miktarı

Ağaç sayısı(Bin)

Üretim (Ton)
Sofralık

Yağlık

1 415 000

375 000

1 040 000

36 669

1 750 000

550 000

1 200 000

120 821

36 240

1 820 000

480 000

1 340 000

167 030

129 161

37 869

1 676 000

390 000

1 286 000

2014

168 997

140 712

28 285

1 768 000

438 000

1 330 000

2015

171 992

144 760

27 232

1 700 000

400 000

1 300 000

2016

173 785

147 430

26 355

1 730 000

430 000

1 300 000

148263

26 331

2 100 000

460 000

1 640 000

Meyve

Meyve

Toplam

Veren

Vermeyen

Toplam

2010

156 448

111 398

45 050

2011

154 611

117 942

2012

157 061

2013

2017 174 594

Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Zeytin; Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu bölgelerinde yetişir. Her
bölgede kendine özgü zeytin çeşitleri bulunmaktadır. Doğu Karadeniz bölgesinde ise
genellikle kendine özgü Butko, Otur, Saçaklı otur ve Sati zeytin çeşitleri
bulunmaktadır. Butko zeytin çeşidi Artvin ve Artvin iklimine sahip bölgelerde
yaygındır. Meyveleri genellikle iri, çekirdekleri orta irilikte olup yüksek oranda yağ
içerir. Olgunluk dönmeleri o yılki iklim şartlarına bağlı olarak genellikle erken
olgunlaşıp fakat olgunluk periyodu uzundur. Soğuğa dayanıklı bir çeşit olduğundan
dolayı geçit bölgelerde de önerilebilir. Yağlık ve sofralık olarak değerlendirilen bir
çeşittir. Çalışmada Doğu Karadeniz’e özgü çeşit olan butko çeşidinden yaralanarak bu
çeşidin çelikle çoğaltma yöntemleri denenmiştir.
Çalışmanın yürütüldüğü Artvin İlinde yaklaşık olarak 800 da alanda 227 ton zeytin
üretimi yapılmaktadır. Artvin’in yaklaşık 700 da alanda 188 ton zeytin üretimi
Yusufeli İlçesinde yapılmaktadır (Tüik, 2018) (Tablo 2 ).
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Tablo 2. 2015-2017 Yılları Arası Artvin İli ve Artvin’in Yusufeli İlçesinin Zeytin
Üretim Miktarları
Yıllar

Meyve Veren

Üretim

Meyve Veren

Üretim

Ağaç Sayısı

Miktarı

Ağaç Sayısı

Miktarı

( Artvin İli

(Artvin İli

(Yusufeli

(Yusufeli

Geneli)

Geneli)

İlçesi)

İlçesi)

( Ton)

( Ton)

2015

22383

163

16504

133

2016

22419

140

16520

113

2017

21652

227

16009

188

2018

21678

213

16009

177

Bu çalışmada Artvin de yok olmakta olan Artvin’in yöresel çeşidi butko zeytin
çeşidinin; Artvin İlinde sayısını ve üretim miktarını artırarak korunması
hedeflenmiştir. Bu amaçla 2014 yılında Artvin-Yusufeli İlçesine bağlı Havuzlu
köyünden üç farklı dönemde (Şubat, Temmuz ve Kasım aylarında) alınan zeytin
çeliklerinin köklenme yüzdesi, kök sayısı ve kök uzunluğu üzerine farklı IBA
konsantrasyonlarının (0, 2000 ppm, 4000 ppm) etkisi araştırılmıştır.
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1.2. Literatür Çalışması
Wiesman ve Lavee (1995), Zeytin çeliklerinde IBA ve karbonhidrat kaynakları
arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada IBA+Karbonhidratların köklenme
oranında, kök sayısında ve kök uzunluğunda olumlu etkisi olduğunu belirtmişlerdir.
Yalnız IBA kullanımı IBA+ Karbonhidrat kullanımına göre daha az kök sayısı, kök
uzunluğu ve kök oranına sahip olduğunu saptamışlardır.
Bazı zeytin (Olea europae L.) çeşitlerinde farklı uygulamaların çeliklerde anatomik
ve biyokimyasal yapı üzerine etkisi Özkaya (1997) tarafından araştırılmıştır.
Çalışmada Gemlik (kolay köklenen) ve Domat’a (zor köklenen)

ait yarı odun

çeliklerinin farklı uygulamaları (IBA, yaralama, yaralama+ IBA ) takiben gölgeli
plastik tünellerde köklenmelerini ( 90 gün ) süresince her 15 güne bir alınan örneklerde
içsel karbonhidratlar (toplam şeker, nişasta) ve fenolik birleşikler değişimi ile
anatomik farklılıkları incelenmiştir. Toplam şeker miktarının genelde domat çeşidinin
gemliğe göre daha yüksek, çelikte en fazla şeker miktarını sırasıyla yaprak, kabuk ve
odunda olduğunu gözlemlenmiştir. Yoğun kallus oluşumu domat çeşitte olduğunu
belirtmiştir. Çelikte mekanik köklenmeyi engelleyicinin yaralama uygulaması ile
giderilmediğini ve sonuçta uygulamanın köklendirmeyi artırmadığını sadece IBA nın
etkinliğini arttırdığını ve kök çıkış yeri ile yara yeri arasında ilişkinin olmadığı
saptanmıştır.
Özelbaykal ve Gezerel(2005) 2003-2004 yıllarında Çukurova Üniversitesi Ziraat
Fakültesi araştırma alanında çalışmayı yürütmüşlerdir. Çalışmada iki farklı zeytin
çeşidinden alınan çeliklere kontrol, 2000, 4000 ve 6000 ppm IBA uygulanarak
köklenme performanslarını incelemişlerdir. Her uygulama için 50 adet zeytin çeliği
alınmıştır. Çalışma sonucunda 4000 ve 6000 ppm IBA uygulamalar kontrole göre daha
iyi köklenme olduğunu gözlemlemişlerdir. Gemlik çeşidinin Domat’a göre daha iyi
köklenmeye sahip olduğunu belirtmişlerdir.
IBA nın farklı konsantrasyonu ve farklı yerlerden alınan zeytin çeliklerinin
köklenmelerine olan etkisi Ismaili (2007) tarafından araştırılmıştır. Çalışma 20052007 yıllarında yürütülmüştür. IBA lar ise kontrol, 1000, 3000 ve 5000 ppm de
uygulama yapmıştır. Zeytinden alınan çelikler 25 °C sıcaklık , %80 nem ve 10-12 saat
( 4500-5000 lüx) ışıkta 70 gün sonrası çeliklerdeki köklenmeye bakmıştır. Çeliklerdeki
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kök yüzdelerine bakıldığında her bir çeşit için ortalama IBA 1000ppm de %16.1, 3000
ppm de % 36.6 ve 5000 ppm de % 44,9 olarak sonuçları saptamıştır. Saptamasında
3000 ve 5000 ppm her ikisini kullanmasıyla ortalama olarak %76 den daha fazla
çeşitlerin köklendirmesinde artış sağladığını belirtmiştir.
Kostelenos (2008), Köklenme çalışmasını zeytin çeşitlerinde yazın ve sonbahar da
alınan çeliklerde yapmıştır. İki kökleme ortamı oluşturmuştur. Bunlar organik ortam
ve perlit ortamıdır. Hormonlardan ise IBA ve NAA konsantrasyonu uygulaması
yapmıştır. Konsantrasyonlar 500, 1000, 2000 ve 4000 ppm de iki farklı hormonda üç
farklı çeşitte köklendirme üzerine araştırma yapmıştır. Çeşitler ise Arbequina,
Kalamata ve Mastoidisdir. En yüksek köklenmenin organik subtratta ve Arbequina da
en az ise Kalamatada olduğunu belirtmiştir. Çalışması çok yönlü olup farklı farklı
sonuçlar elde etmiştir. Köklenme değil aynı zamanda nişasta, şeker vb. bulgularda elde
etmiştir. Çeşitlere göre IBA ve NAA farklı sonuçlar saptamıştır.
Domat zeytini çeliklerinin kök re jenerasyonunda yaralama etkisi yaparak yaptıkları
çalışmada domat zeytin çeliklerinde art arda iki yıl yaralanma etkisini incelemişlerdir.
Şubat ayının ortasında alınan yapraklı yarı odun çeliklere yaralama etkisi ile 5 g.L¹
indol butirik asit ( IBA) uygulanmıştır. Yüzeysel çizme uygulamasında özellikle ikinci
yılda köklenme düzeyinde önemli derecede arttırdığını belirtmişlerdir. En yüksek
köklenme % 68, kök sayısı (4,5) yüzeye uygulanan yüzeysel çizme yoluyla uygulanan
çeliklerde gözlemlenirken hiç çizilmeyen yaralanmayan çeliklerde ise %21 köklenme
ve 1,0 adet kök saptandığını belirtmişlerdir. En uzun kök uzunluğu 36,8 mm olduğunu
belirtilmiştir. Yüzeysel çizme yani yaralama işlemi domat zeytin çeliklerinde
uygulandığında köklenme oranın artacağını da belirtmişlerdir (İsfendiyaroğlu ve
Özeker, 2009).
Çavdar (2009) yüksek lisans çalışmasında bazı oksin ve oksin-fenolik madde
kombinasyonları uygulayarak ‘domat’ zeytini (Olea europaea L.) çeliklerinin
köklenmesi üzerine etkilerini çalışmıştır. Farklı IBA (indol butirik asit) - NAA
(naftalen asetik asit) kombinasyonlarının yanı sıra, IBA’nın SA (salisilik asit) ve PG
(floroglusinol) gibi fenoliklerle birlikte yapılan değişik uygulamalarıyla Domat zeytini
çeliklerinde in vivo da köklenmenin daha fazla olmasını hedeflemiştir. Birinci yılda,
5 g.l-1 IBA + 2 g.l-1 NAA kombinasyonuyla çeliklerde en yüksek köklenme oranı (%
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40) elde edilmiştir. İkinci yılda ise aynı oranda fakat obur sürgünlerden hazırlanan
çeliklerde ise % 60 lık başarı sağladığını gözlemlemiştir. Çalışmasında bu iki yıl
içerisinde farklı denemeler yaparak değişik sonuçlarda elde etmiştir.
Kurd and ark., (2010),Zeytin çeliklerin yaralama ve IBA nın köklenmeye olan etkisini
araştırmışlardır. Çalışma Pakistanda coratina zeytin çeşidi üzerinde çalışmayı
yürütmüşlerdir. 2- 4 yapraklı ve 15-18 cm uzunluğunda çelikler alınıp kesilerek(
yaralayarak) 3000, 4000 ve 5000 ppm IBA batırılarak köklenmeye bırakılmıştır. En
iyi kök uzunluğu, kök sayısı ve köklenme 4000 ppm IBA de olduğunu saptamışlardır.
Artan konsantrasyonla birlikte köklenmenin azaldığını gözlemişlerdir. 3000 ppm
ortalama IBA 4,883ab, 4000 ppm IBA da ortalama 5,687a ve 5000ppm IBA da ise
2,587 bc olduğunu saptamışlardır.
Yapılan bir çalışmada, Gemlik zeytin çeşidinin (Olea europaea L.) çeliklerinde
Trichoderma harzianum uygulamalarının kök gelişimi, fidan kalitesi ve karbonhidrat
birikimi üzerine etkilerinin belirlenmesi araştırılmıştır (Taşçı ve ark., 2010). Çalışmaa
yaklaşık 2800 adet zeytin çeliği ile 5 farklı uygulama deneyerek ve her uygulamada
10 adet olmak üzere, toplam 300 adet zeytin çelik seçilerek 15 günlük aralıklarla
kontrol etmiştir. Uygulama; köklenme öncesi toz uygulama (10g/L), köklenme sonrası
toz uygulama (10g/L), köklenme sonrası bandırma yöntemiyle granül uygulama,
köklenme sonrası harca karıştırma yöntemiyle granül uygulama ve kontrol olmak
üzere 5 farklı şekilde yapılmıştır. Trichoderma harzianum uygulamalarının Gemlik
zeytin çeliklerinde kök oranlarında ve kök gelişimlerinde olumlu etkisi olduğu
belirtmişlerdir. Uygulamalar içerisinde köklenme sonrası uygulanan Trichoderma
harzianum izolatı içeren Granül Simderma®’nın zeytin çeliklerinde kök sayısı, kök
uzunluğu, köklenme yüzdesi ve kök yaş ağırlığı üzerine olumlu etkilerinin sağladığını
belirtmiştir.
Aslmoshtangi and Shahsavar (2011) yaptıkları çalışmada iki farklı zeytinde H2O2
(hidrojen peroksit H2O2 (0-3.5% w/v)) ve IBA’nın (indol butirik asit 4000 mg.l-1)
köklenmeye olan etkisini araştırdıkları çalışmada H2O2ve 4000 ppm IBA kullanarak
çeşitler üzerinde köklenme, kök sayısı ve kök uzunluğunu incelemişlerdir. Her iki çeşit
arasında önemli bir farklılığın olmadığı ancak 4000 ppm IBA in H2O2göre köklenme,
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kök sayısı ve kök sayısında fazla olduğunu saplamışlardır. Oksin gruplarının
köklenmeye olumlu etkisi olduğunu vurgulamışlardır.
İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde gemlik ve domat zeytinlerde zeytin çelikleri
alınarak köklenme başarılarını inceleyen araştırma sonucunda domat zeytin çeşidine
ait çeliklerde sağlanamadığı belirlenmiştir. Gemlik zeytin çeşidinde ise köklenme
yüzdesi ilkbahar dönemde %33 sonbahar dönemde alınan çeliklerde ise % 25
olduğunu saptanmıştır (Akyol, 2011).
Tütüncü ve ark. (2013), bazı zeytin çeşitlerinin çeliklerinin köklendirme olanakları
araştırmasında; zor köklenen domat ve sarı ulak zeytin çeşidi ve kolay köklenen
gemlik zeytin çeşitlerinde farklı oksin konsantrasyonlarında (IBA, IAA)

ve

beraberinde Agrobacterium rhizogens kullanarak köklenme başarısını incelenmiştir.
Çalışmada Gemlik zeytin çeşidinde ortalama % 22 köklenme başarısı, Domatta
köklenme olmaması ve sarı ulakta ise % 3 lük bir başarı sağlanmıştır. 2000, 3000, 4000
ve 5000 ppm +bakteri konsantrasyonlarında en iyi köklenme oranı 4000ppm IBA +
bakteride sağlandığını belirtmişlerdir. Çalışmada bakteri hormon birleşimi çok fazla
bir etkisinin olmadığını belirtmişlerdir nedenini ise çeliklerin alınma dönemi, hormon
konsantrasyonu önemli olduğunu ve sisleme ile birlikte bakterilerin yıkanması vb.
nedenlerden dolayı olduğunu belirtmişlerdir.
Bazı yabani zeytin genotiplerinin çelikle köklendirme performanslarını araştıran bir
çalışma 2012 yılında Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma istasyonu
müdürlüğünde yürütülmüştür (Uğur ve ark., 2013). Çalışmada 4000 ppm IBA
kullanılmıştır. Köklendirme ortam sıcaklığı 250C ve 90 gün bekledikten sonra
köklenme durumlarını incelenmiştir.

Çalışma sonucunda 9 ve 5 numaralı

genotiplerinin iyi köklendiğini tespit etmişlerdir. Doğada yabani olarak bulunan
yabani zeytinlerin kök metabolizmalarının bulundukları zor toprak koşullarına iyi
adapte olmakta ve anaç olarak kullanılabileceğini ancak bunların çelikle çoğaltımı
oldukça zor olduğu da ortaya çıkmıştır.
Şeker ve ark. (2013), 2004-2006 yılları arasında Doğu Karadeniz bölgesine özgü
Butko, Otur ve Sati zeytin çeşitlerinin pomolojik özelliklerini üzerine çalışma
yürütmüştür. Doğu Karadeniz bölgesinin Artvin ili Yusufeli ilçesinden yöreye özgü
Butko, Otur ve Sati zeytin çeşitlerinin meyveleri olgunlaşma zamanları dikkate
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alınarak meyve şekli, meyve ağırlığı, meyve sayısı, meyve boyu, meyve eni, meyve
indeksi, çekirdek ağırlığı, çekirdek eni, çekirdek boyu, et oranı ve olgunluk
indekslerine bakarak çalışmayı yürütmüşlerdir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre
en iri meyveleri Oturda en küçük meyveleri ise Butko çeşidinde olduğunu
gözlemlemişlerdir.
Şeker ve ark. (2013), 2004- 2006 yılları arasında Doğu Karadeniz bölgesine özgü
Butko, Otur ve Sati zeytin çeşitlerinin pomolojik özelliklerini üzerine çalışma
yürütmüştür. Çalışmanın devamı niteliğinde olan bu çalışmasında Artvin ili Yusufeli
ilçesinden yöreye özgü Butko, Otur ve Sati zeytin çeşitlerine ait zeytinyağı
örneklerinden ana parametreler olarak oleik asit cinsinden serbest asitlik (%) değerleri,
iyot sayıları, peroksit sayıları (meq g O2/kg), toplam fenol miktarları (GAE mg/kg),
UV absorbans değerleri (232 ve 270 nm) ve kırılma indisleri belirlemişlerdir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında oleik asit miktarı en fazla Otur
çeşidinde olduğu ve %76,10 dir. Daha sonra Sati çeşidinin %75,30 ve Butko çeşidinin
ise %74,92 olarak hesaplamışlardır.
Pakistan’da yapılan çalışmada farklı konsantrasyonlarda IBA (kontrol, 100, 200 ve
300 ppm IBA) ‘ın sert ve yarı sert zeytin kesimlerinde etkisi araştırılmıştır.
Araştırmada sert kesim zeytinin bitki başına düşen sürgün sayısı, sürgün uzunluğu ve
sürgün çapı yarı sert kesime göre daha iyi olduğunu gözlemlemişlerdir. Bunlardan
alınan çeliklerde uygulan IBA da 300 ppm IBA nın diğer IBA’lara göre bitki başına
kök sayısı, kök uzunluğu ve kök çapı daha iyi olduğunu saptamışlardır (Jan and ark.,
2015).
Güler ve ark. (2016), gemlik zeytin çeşidinin yarı odun çeliklerin köklenmesi üzerine
1 ml/ L Gabiokat (biyo- organik katalizorler ve iyonik olmayan aktif madde içeren
solüsyon) köklenmeye olan etkisini araştırmışlardır. 60. Gün sonunda Gabiokat
kontrole göre köklenme oranında önemli oranda köklenmeye teşvik ettiğini ve
köklenmeyi artırdığını gözlemlemişlerdir.
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2.MATERYAL VE YÖNTEM
2.1 Materyal
2.1.1. Denemede Kullanılan Materyaller
Denemede kullanmak üzere kullanılacak materyaller; zeytin çeliği, toprak, torf, kum,
budama makası, bıçak, poşet, etiket, farklı dozlarda kullanmak üzere IBA, Alkol,
beher, karıştırıcı, eldiven vs. malzemeler kullanılmıştır.

2.2. Yöntem
2.2.1. Zeytin Çeliği Alınacak Yerlerin Seçimi
Artvin İli gerek iklim gerekse de topoğrafik yapısı itibariyle zeytin yetiştiriciliğine
uygundur. Zeytin çeliği alma çalışmaları Artvin’in Yusufeli İlçesine bağlı Havuzlu
köyünde yürütülmüştür. Zeytin çelikleri daha önceden belirlenerek işaretlenen
Havuzlu köyündeki zeytin bahçelerinden alınmıştır.

Şekil 1. Havuzlu Köyündeki Zeytinlikler
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2.2.2. Ağaç Seçimi Ve İşaretlemesi
Yusufeli’ne bağlı Havuzlu köyündeki zeytin bahçesinde sağlıklı, zayıf düşmemiş, don,
dolu zararı görmemiş ağaçlar seçilmiştir.

Şekil 2. Ağaçların Belirlenmesi
2.2.3. Çeliklerin Alınması
Daha önce belirlenen ve gözlemlenen sağlıklı ve çeşit özelliği taşıyan 1 yıllık zeytin
ağaçların sürgünlerinden (ortalama çapı 2,5-3 mm) çelikler alınmıştır.

Şekil 3. Zeytin Çeliği Kontrolü ve Alımı
11

2.2.4. Çeliklerin Alınma Zamanları
Çalışmanın yürütüldüğü Havuzlu köyünde daha önce belirlenen yer ve ağaçlarda 2014
yılında Şubat,

Temmuz ve Kasım ayları olmak üzere 3 dönemde zeytin çeliği

alınmıştır. Çelikler makroskobik gözlem yapılarak en sağlıklı olanlar seçilerek
alınmıştır.

Şekil 4. Zeytin Çeliklerinin Farklı Dönemlerde Alınması
2.2.5. Çelik Hazırlanması
Üç dönemde Havuzlu köyünden alınan çelikler 4-6 yapraklı olarak ve 25-35 cm
uzunluğunda dipteki gözün hemen altından düz olarak, uçta ise gözün hemen
üzerinden meyilli olarak kesilir. Hazırlanan çeliklerin sayımı ve hormon uygulaması
gibi uygulamaları kolaylaştırmak amacıyla 25’lik demetler halinde bir araya
getirilerek hazırlanmıştır.
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Şekil 5. Çeliklerin Hazırlanması

Şekil 6. Çeliklerin Toplanması
2.2.6. Çelik Sayısı
Çalışmada her bir dönem uygulama için ayrı ayrı 900’er adet çelik hazırlanarak
toplamda ise 2700 adet zeytin çeliği kullanılmıştır.
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2.2.7. Seranın Hazırlanması
2.2.7.1.Köklendirme Ortamı
Çelikler için ideal bir köklendirme ortamı için; toprağın iyi havalanmayı sağlayacak
ve yüksek su tutma kapasitesine sahip aynı zamanda süzek olmalıdır. Perlit pH’sı nötre
yakın olması, havalanma ve su tutma kabiliyetinin yüksek oluşu nedeniyle tercih
edilmektedir. Perlit ya tek olarak ya da içine torf ile karıştırılarak kullanılabilmektedir.
Çalışmada perlit ve torf karışımı yapılarak köklendirme ortamı hazırlanmıştır.
Böylelikle hem su tutma ve havalanması için hemde söküm zamanında köklerin zarar
görmemesi için bu karışım kullanılmıştır.

Şekil 7. Çeliklerin Toprağı (Torf + Perlit)
2.2.7.2. Sıcaklık
Çeliklerin köklenme periyodu boyunca klima, soğutucu fan ve ısıtıcılar yardımıyla
sıcaklığın 20–25 °C ‘de sabit tutulmak suretiyle çeliklerin köklenmesi sağlanmıştır.
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Şekil 8. Sera İklimlendirme Panosu
2.2.7.3. Nem
Zeytin çeliğin köklenmesinde sıcaklık yanında neminde önemli bir yeri vardır. Ortam
nemi % 85–90 civarında tutulmalıdır. Ortam nemi % 85–90, sislemede kullanılacak
suyun sıcaklığı ise ortalama 14-18 °C olacak şekilde sisleme yapılmıştır. Böylelikle
çeliklerin köklenme sürecindeki gerek duyduğu nem miktarı sağlanmıştır.

15

Şekil 9. Sera Sisleme
2.2.7.4. Işık
4-6 yapraklı olarak dikilen çeliklerin fotosentez yapabilmeleri için ışığa
gereksinmeleri vardır. Bundan dolayı serada 16 saat ışık 8 saat karanlık olacak şekilde
sistem ayarlanmıştır.
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Şekil 10. Sera Aydınlatma
2.2.8. Çalışılan Hormon ve Konsantrasyonları
2014 yılında Yusufeli İlçesine bağlı Havuzlu köyünde farklı dönemlerde alınan zeytin
çelikleri IBA’nın ( indol butirik asit) farklı konsantrasyonlarında; (2000 ppm, 4000
ppm ve kontrol şeklinde) denemeye alınmıştır.

2.2.8.1. Hormon Hazırlanması
Farklı dönemlerde alınan çelikler 3 farklı IBA konsantrasyonu uygulanarak (kontrol,
2000 ve 4000 ppm) köklenmesi incelenmiştir.

2.2.8.2. Kontrol Grubu
Alınan zeytin çeliklerine herhangi bir hormon uygulaması yapılmamıştır. Hazırlanan
çelikler hormona batırılmadan direkt olarak torf- perlit karışımı yastıklara batırılarak
dikilmek suretiyle köklenmeye bırakılmıştır.
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2.2.8.3. 2000 ppm IBA (IndolButirik Asit) Hazırlanması
2 gr IBA + 450 cc % 96'lık Etil alkol + 550 cc saf su;
2 gr IBA 450 cc alkolde tamamen eritilir üzerine 550 cc saf su konur. Hazırlanan
solüsyon ışık almayacak şekilde şişeye konularak buzdolabında 1-1,5 ay kullanılabilir.
Hazırlanan bu solüsyon 25 lik çelik demetinin girebileceği büyüklükte bir behere
konur. Beher içerisinde hormonun yüksekliği 3-5 cm olmalıdır. Çelikler, hazırlanan
2000 ppm IBA konsantrasyonuna batırıldıktan sonra torf- perlit karışımına batırılarak
dikilmek suretiyle köklenmeye bırakılmıştır.

2.2.8.4. 4000 ppm IBA(IndolButirik Asit) Hazırlanması
4 gr IBA + 450 cc % 96'lık Etil alkol + 550 cc saf su;
4 gr IBA 450 cc alkolde tamamen eritilir üzerine 550 cc saf su konur. Hazırlanan
solüsyon ışık almayacak şekilde şişeye konularak buzdolabında 1-1,5 ay kullanılabilir.
Hazırlanan bu solüsyon 25 lik çelik demetinin girebileceği büyüklükte bir behere
konur. Beher içerisinde hormonun yüksekliği 3-5 cm olmalıdır. Çelikler, hazırlanan
4000 ppm IBA batırıldıktan sonra torf- perlit karışımına batırılarak dikilmek suretiyle
köklenmeye bırakılmıştır.

2.2.8.5. Çeliklere Hormon Uygulaması
25 lik demetler halinde hazırlanan çelikler hormona dipten 2-2,5 cm lik kısmı girecek
şekilde 5 saniye süre ile batırılır, bir süre alkolün uçması beklenerek daha önce
hazırladığımız köklendirme yastıklarına (torf ve perlit karışımındaki toprağa) hormona
batırılmış 3-4 cmlik kısmı batırılarak dikilir.
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2.2.9. M² ‘deki Çelik Sayısı
Çalışmada yaklaşık olarak M²de (4cm x 4cm) 600-1000 arasında zeytin çeliği
dikilmiştir. Serada hazırladığımız toprağa 3 farklı konsantrasyon için ayrı ayrı ve
aralarında belirleyici boşluk bırakılarak çelikler dikilmiştir. Çelikleri biraz aralıklı
dikilmesinin sebebi ise köklerin en az zarar görecek şekilde sökülmesini sağlamaktır.

Şekil 11. Seradaki Zeytin Çelikleri
2.2.10. Köklenmesi Süresi
Sera ortamında uygun koşullarda yerine dikilen çelikler 60-90 gün süreyle 20-25 C
sıcaklıkta ve % 85-90 nem olacak şekilde tutularak köklenmesi sağlanmıştır.

2.2.11. Çeliklerin Sökülmesi
Sera ortamında uygun koşullar altında; kontrol, 2000 ppm ve 4000 ppm IBA dozları
uygulanarak köklendirmek için yerine dikilen çelikler 60-90 gün sonunda ayrı ayrı
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topraktan sökülerek her bir dönem için 900 adet çelik tek tek kontrol edilmiştir.
Kontrol sırasında çelikler; köklenen, köklenmeyen ve kallus oluşturan diye gruplar
oluşturularak sayımlar yapılmıştır (Şekil 2.12).

Şekil 12. Zeytin Çeliklerin Sökülmesi
2.2.12. Şaşırtma Döneminde Kullanılan Toprağın Özellikleri
Şaşırtma amacıyla kullanılmak üzere hazırlanmış olan toprak içinde irili ufaklı taşların
bulunmaması için toprak elenmiştir. Sonra toprak + gübre karışımı konularak homojen
bir karışım elde edilerek köklenen çelikler için uygun bir toprak karışımı sağlanmıştır.

2.2.13. Şaşırtma Dönemi
Seradan köklenmiş olarak sökülen zeytin çelikleri 8x12 cm ebadında (Şekil 12) küçük
naylon torbalara veya saksılara şaşırtılmıştır. Şaşırtma saksılara yapıldığında drenajı
sağlamak içine çakıl taşları saksıların dibine yerleştirilerek dikimi sağlanmıştır.
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Şekil 13. Şaşırtma Toprağı
2.2.14. Şaşırtılan Çeliklerin Bakımı
Şaşırtılan çelikler daha önce belirlenen uygun yerlere dizilerek can suyu verilmiştir.
Şaşırtma işlemi yapıldıktan sonra bitkilerin ortama alışmaları belli bir zaman
almaktadır. Yaklaşık bu zaman olarak 1- 3 haftayı almaktadır.

2.2.15. Çeliklerin Gübrelenmesi
Çelikler torbaya veya saksıya alıştıktan sonra çeliklere 15 günde bir dengeli(damlama
gübresi) gübre verilmiştir. Böylelikle ortalama 12-15 ay içerisinde uygun çap ve
büyüklüğe ulaşan zeytin fidanlarının tarlaya dikim aşamasına geldiği görülmüştür.

2.2.16. Verilerin Analizi
Çalışmada dokuz tekrarlı rastlantı parselleri deneme deseni uygulanmış olup çeliklerin
köklenme durumları varyans analizi ile SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir.
İşlemler arasında farklılıklar bulunması durumunda ortalama değerler arasındaki
farklılıkları görebilmek amacı ile Duncan’s New MultipleRange Test (p<0.05)
uygulanmıştır (Zar 1996).
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3. BULGULAR
Çalışmada daha önce belirlenen Artvin’in Yusufeli İlçesine bağlı Havuzlu köyünde
Şubat, Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere 3 dönemde zeytin çeliği alınmıştır.
Alınan bu çelikler kontrol, 2000ppm ve 4000 ppm IBA konsantrasyonlarında
hazırlanan hormona batırılarak köklenmeye alınmıştır.

3.1. Şubat Ayında Alınan Çeliklerden Elde Edilen Sonuçlar
Şubat ayında Yusufeli İlçesi’ne bağlı Havuzlu köyünden alınan zeytin çelikleri
kontrol, 2000 ve 4000 ppm IBA dozu uygulaması yapılarak köklendirme işlemi
yapılmıştır.
Yapılan çalışma sonucunda kontrol grubunda 300 adet çelikten; köklenen, kallus
oluşturan ve köklenmeyenler sırasıyla 161, 23 ve 116 adet zeytin çeliği olduğu ve
köklenme oranlarının ise; % 53,66 , % 7,68 ve % 38,66 olarak hesaplanmıştır. (Şekil
14 ve 15).

Şubat Ayı

Şubat Ayı

Şekil 14. Şubat Ayında Sökülen Çelikler
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2000ppm IBA uygulamasındaki 300 adet çelikten; köklenen, kallus oluşturan ve
köklenmeyen çelikler sırasıyla 172, 42 ve 86 adet olduğu ve köklenme oranlarının ise
% 57,34, % 14 ve % 28,66 olarak tespit edilmiştir (Şekil 14 ve 15).
4000ppm IBA hormonu uygulamasında ise300 zeytin çeliğinden; köklenen, kallus
oluşturan ve köklenmeyen çelikler sırasıyla 211, 43 ve 46 adet olduğu ve köklenme
oranlarının ise;% 70,33,%14,34 ve % 15,33 olarak hesaplanmıştır (Şekil 14 ve 15).
Şubat ayında alınan zeytin çelikleri 90 gün sonunda kontrol, 2000 ppm ve 4000 ppm
IBA dozu uygulamalarına bakıldığında en iyi köklenmenin 4000 ppm de olduğu
gözlemlenmiştir. 4000ppm deki zeytin çeliğinin köklenme oranı en yüksek değer olan
% 70,33 olarak hesaplanmıştır.
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Şekil 15. Şubat Ayında Alınan Çeliklerin Genel Grafiği
3.2. Temmuz Ayında Alınan Çeliklerden Elde Edilen Sonuçlar
Temmuz ayında Yusufeli İlçesi’ne bağlı havuzlu köyünde alınan zeytin çeliklerine
kontrol, 2000ppm ve 4000 ppm IBA uygulaması yapılarak köklendirme işlemi
yapılmıştır.
Yusufeli ilçesine bağlı havuzlu köyünde 2014 yılının Temmuz ayında alınan zeytin
çelikleri hiçbir IBA hormonu dozuna daldırılmadan köklendirme işlemi yapılmıştır.
Yapılan çalışmada 300 adet zeytin çeliğinden 127 adet köklenen, 33 adet kallus
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oluşturan ve 140 adette ise hiç köklenme olmamıştır (Şekil 16 ve 17).300 adet çelikte
köklenme oranı % 42,34 kallus oluşturma oranı %11 köklenmeme oranı ise % 46,66
olarak hesaplanmıştır.

Temmuz Ayı

Temmuz Ayı

Şekil 16. Temmuz Ayında Sökülen Çelikler
2000 ppm IBA hormon uygulamasındaki 300adet zeytin çeliğinden 142 adet köklenen,
21 adet kallus oluşturan ve 137 adette ise hiç köklenme olmamıştır (Şekil 16 ve
17).Köklenme oranı ise % 47,33,kallus oluşturma oranı % 7 ve köklenmeme oranı ise
% 45,66 olarak hesaplanmıştır.
4000 ppm IBA hormon uygulamasındaki 300 adet zeytin çeliğinden 163 adet
köklenen, 46 adet kallus oluşturan ve 91 adette ise hiç köklenme olmadığı
gözlemlenmiştir. Köklenme oranı ise % 54,33 kallus oluşturma oranı %15,34
köklenmeme oranı ise % 30,33 olarak hesaplanmıştır(Şekil 16 ve 17).
Temmuz ayında alınan zeytin çelikleri 90 gün sonunda kontrol, 2000 ppm ve 4000ppm
IBA uygulamasına bakıldığında en iyi köklenmenin 4000 ppm dozunda olduğu
gözlemlenmiş olup köklenme oranı en yüksek değer % 54,33 olarak hesaplanmıştır.
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Şekil 17. Temmuz Ayında Alınan Çeliklerin Genel Grafiği
3.3. Kasım Ayında Alınan Çeliklerden Elde Edilen Sonuçlar
Kasım ayında Yusufeli ilçesine bağlı Havuzlu köyünden alınan zeytin çeliklerine
kontrol, 2000 ve 4000 ppm IBA dozu uygulaması yapılarak köklendirme işlemi
yapılmıştır. Köklendirme işlemi yapıldıktan 90 gün sonra alınan sonuçlar aşağıda
belirtilmiştir (Şekil 18 ve 19).
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Kasım Ayı

Kasım Ayı

Şekil 18. Kasım Ayında Sökülen Çelikler
Yapılan çalışma sonucunda kontrol grubunda 300 adet çelikten; köklenen, kallus
oluşturan ve köklenmeyenler sırasıyla 143, 47 ve 110 adet olarak sayılmıştır.
Köklenme oranı ise % 47,68 kallus oluşturma oranı % 15,66 köklenmeme oranı ise %
36,66 olarak hesaplanmıştır (Şekil 18 ve 19).
2000 ppm IBA hormonu dozuna daldırarak köklendirme işleminde ise; 300 adet zeytin
çeliğinden 163 adet köklenen, 29 adet kallus oluşturan ve 108 adette ise hiç köklenme
olmadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla oran olarak% 54,34, % 9,66 ve % 36 olarak tespit
edilmiştir(Şekil 18 ve 19).
4000ppm IBA hormonu dozuna daldırılarak köklendirme işlemi yapılmıştır. 300
zeytin çeliğinden 187 adet köklenen, 18 adet kallus oluşturan ve 95 adette ise hiç
köklenme olmamıştır. Sırasıyla oran olarak% 62,33, % 6 ve

% 31,66 olarak

hesaplanmıştır (Şekil 18 ve 19).
Kasım ayında alınan zeytin çelikleri 90 gün sonunda kontrol, 2000 ppm ve 4000 ppm
IBA uygulamasına bakıldığında en iyi köklenmenin 4000 ppm de olduğu
gözlemlenmiş olup köklenme oranı en yüksek değer % 62,33 olarak hesaplanmıştır.
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Şekil 19. Kasım Ayında Alınan Çeliklerin Genel Grafiği
3.4. Çelik Alma Zamanı ve IBA Oranlarının Köklenme Yüzdesine etkisi
Yapılan çalışma bir bütün olarak değerlendirildiğinde, istatistik analiz sonucu çelik
alma zamanı ve IBA oranının köklenme yüzdesi üzerinde önemli oranda etkili olduğu
ancak etkileşimin olmadığı belirlenmiştir. Çelik alma zamanı dikkate alındığında en
yüksek köklenme yüzdesinin Şubat ayında elde edildiği görülmektedir (%60,5). IBA
oranı dikkate alındığında en yüksek köklenme yüzdesi 4000 ppm IBA uygulaması
sonucu elde edildiği görülmektedir (%62,3). En yüksek köklenme yüzdesi Şubat
ayında alınan ve 4000 ppm IBA uygulaması yapılan zeytin çeliklerinde olduğu
(%70,3) gözlemlenmiştir. En düşük köklenme yüzdesi ise Temmuz ayında alınan
kontrol grubu zeytin çeliklerinde ise (% 46,66) olarak saptanmıştır (Tablo 3ve 4).
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Tablo 3. Zeytin Çeliklerin Köklenme Oranları
Kasım

Köklenme (%)

Kallus (%)

Köklenmeme

42,34

11,00

46,60

47,68

15,60

36,60

2000
ppm
IBA

57,34

14,00

28,60

53,33

15,30

31,30

54,34

9,60

36,00

4000
ppm
IBA

70,33

14,30

15,30

54,33

15,30

30,30

62,33

6,00

31,30

(%)

Köklenmeme

38,60

(%)

Kallus (%)

7,60

(%)

53,66

Köklenmeme

Köklenme (%)

Temmuz

Kontrol

Kallus (%)

Köklenme (%)

Şubat

Tablo 4. Zeytin Çeliklerinin Çelik Alma Zamanına Göre Köklenme yüzdeleri
Şubat

Temmuz

Kasım

Köklenen

Köklenen

Köklenen

Kontrol

53,66

42,34

47,68

47,9C

2000ppm

57,34

53,33

54,34

55,1B

4000ppm

70,33

54,33

62,33

62,3A

Ortalama(%)

60,5a

50,1c

54,8b

Ortalama(%)

Sütun üzerinde aynı harfli değerler arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p<0.05).
Satır üzerinde aynı harfli değerler arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p<0.05).

3.5. Kök Sayısı
Çeşide, alınma dönemine ve uygulamalara bağlı olarak çelik başına gelen kök sayısı
Şekil 14, 16 ve 18’de gösterilmiştir.
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Şekil 20. Farklı Konsantrasyonlardaki Zeytin Çeliklerinin Kök Sayısı
Aynı çeşitlerden alınan çeliklerde farklı dozlardaki uygulamalarda en fazla kök sayısı
4000 ppm IBA de olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra 2000 ppm IBA ve kontrol
grubunda saptanmıştır. Kökler gelişi güzel uzayarak etli bir yapıda olup kökler
sağlıklı, dağınık şekilde ve saçak kök oluşturarak uzamaktadır. Sırasıyla 4000,2000ve
Kontrol gruplarında kök sayısı ortalama 8-10, 6-8 ve 3-5 adet arasında belirlenmiştir
(Şekil 14, 16, 18 ve 20).Dönemsel olarak köklenme sayısı ve köklenme oranına
bakıldığında en fazla Şubat ayında alınan zeytin çeliklerde olduğu görülmüştür. Daha
sonra bunu Kasım ve Temmuz ayları takip etmektedir. Belli bir orana kadar uygulanan
köklenme hormonu dozu kök sayısı, köklenme oranı ve kök uzunluğu ile doğru
orantılıdır. Yapılan çalışmalarda belli bir orana kadar uygulanan IBA dozlarının
olumlu etkisinin olduğunu daha sonra bu etkinin giderek azaldığını tespit etmişlerdir.
Çalışmada en yüksek ortalama kök sayısı oluşumunun Şubat ayında alınan ve 4000
ppm IBA dozu uygulanan çeliklerde olduğu belirlenmiştir.

3.6. Kök Uzunluğu
Yusufeli ilçesinin Havuzlu köyünden o bölgeye has özellikteki Butko çeşidinden
alınan zeytin çeliklerinde; ortalama kök uzunluğu en fazla sırasıyla 4000 ppm IBA,
2000 ppm IBA ve kontrolde saptanmıştır. Çalışmada çeliklerde meydana gelen kök
uzunlukları değişmekle birlikte en uzun kök uzunluğu Şubat ayından alınan ve 4000
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ppm IBA dozu uygulanan çeliklerde 52,3 mm olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir
(Şekil 14, 16, 18 ve 20). Kök uzunluğuna ve oranına dönemsel olarak bakıldığında en
fazla Şubat ayında alınan zeytin çeliklerinde olduğu görülmüştür. Daha sonra bunu
Kasım ve Temmuz aylarında alınan çelikler izlemiştir. Kök uzunlukları ve kök sayıları
uygulanan köklenme hormonu ile de bağlantılıdır. Çünkü uygun dozlarda uygulanan
IBA dozları köklenme oluşumunun erken ve sayıca çok olmasına müspet etki
yapmaktadır. Yapılan çalışmalarda belli bir orana kadar(4000 ppm IBA) tatbik edilen
IBA dozlarının olumlu etki yaptığı, bu dozun üstündeki uygulamaların ise bu etkinin
giderek azalmasına sebep olduğunu tespit etmişlerdir. Çalışmamda en yüksek ortalama
kök uzunluğu oluşumunun Şubat ayında alınan ve 4000 ppm IBA dozu uygulanan
çeliklerde olduğu gözlemlenmiştir.
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA
4.1. Köklenme Oranları
Şubat ayında alınan zeytin çeliklerinde 90 gün sonunda kontrol, 2000 ppm ve 4000
ppm IBA dozu uygulamalarına bakıldığında en iyi köklenmenin 4000 ppm de olduğu
gözlemlenmiştir. 4000 ppm’deki zeytin çeliğinde köklenme oranı en yüksek değer
olan % 70,33 olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). Çalışmada kallus oluşturan çeliklerin
belli bir kısmında köklenmenin olduğu belli bir kısmında ise köklenmenin olmadığı
gözlenmiştir. Ancak kallus oluşturanlar detaylı olarak incelenmemiştir (Şekil 14, 16
ve 18).
Temmuz ayında alınan zeytin çelikleri 90 gün sonunda kontrol, 2000 ppm ve 4000
ppm IBA uygulamasına bakıldığında en iyi köklenmenin 4000 ppm dozunda olduğu
gözlemlenmiş olup köklenme oranında en yüksek değer % 54,33 olarak hesaplanmıştır
(Tablo 3). Çalışmada kallus oluşturan çeliklerin belli bir kısmının 90 günlük süre
sonrasında köklendiği belli bir kısmının ise köklenmediği gözlenmiştir (Şekil 14, 16
ve 18).
Kasım ayında alınan zeytin çelikleri 90 gün sonunda kontrol, 2000 ppm ve 4000 ppm
IBA uygulamasına bakıldığında en iyi köklenmenin 4000 ppm de olduğu
gözlemlenmiş olup köklenme oranı en yüksek değer % 62,33 olarak hesaplanmıştır
(Tablo 3). Çalışmada kallus oluşturan çeliklerin sayıca belli kısmının 90 günlük süre
sonrasında köklenmeye olumlu cevap verirken belli bir kısmında ise herhangi bir
köklenmenin olmadığı gözlenmiştir. Ancak kallus oluşturanlar detaylı olarak bir
incelemeye tabi tutulmamıştır (Şekil 14, 16 ve 18).
Yapılan çalışma bir bütün olarak değerlendirildiğinde, istatistik analiz sonucu çelik
alma zamanı ve IBA oranının köklenme yüzdesi üzerinde önemli oranda etkili olduğu
belirlenmiştir. Çelik alma zamanı dikkate alındığında en yüksek köklenme yüzdesinin
Şubat ayında elde edildiği görülmektedir (%60,5). IBA oranı dikkate alındığında en
yüksek köklenme yüzdesi 4000 ppm IBA uygulaması sonucu elde edildiği
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görülmektedir (%62,3). En yüksek köklenme yüzdesi şubat ayında alınan ve 4000 ppm
IBA uygulaması yapılan zeytin çeliklerinde olduğu (%70,3) gözlemlenmiştir. En
düşük köklenme yüzdesi ise Temmuz ayında alınan kontrol grubu zeytin çeliklerinde
saptanmıştır (% 46,66).
Zeytin ile yapılan çalışmalarda; köklenme ortamı, çelik alma zamanı, büyüme
hormonları ve zeytin kültivarlarının çelik köklenme yüzdesi ve kök uzunluğu üzerinde
etkili olduğu belirlenmiştir (Avidan ve Laave, 1978; Wiesman ve Lavee,1995; Usta,
1999; Al-Absi 2003; Özelbaykal ve Gezerel, 2005; Adelson 2009; Kurd ve ark. 2010;
Denaxa ve ark. 2011;El-Imam 2011; Ahmed ve ark. 2012; Hechmive ark. 2013;
Khajelpour ve ark., 2014; Hussein ve ark. 2017).
Wiesman ve Lavee (1995) yaptıkları çalışmada, Zeytin çeliklerinde IBA ve
karbonhidrat kaynakları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada IBA +
Karbonhidratların köklenme oranında, kök sayısında ve kök uzunluğunda olumlu
etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Yalnız IBA kullanımı IBA+ Karbonhidrat kullanımına
göre daha azkök sayısı, kök uzunluğu ve kök oranına sahip olduğunu saptamışlardır.
Yine Özelbaykal ve Gezerel (2005), 2003-2004 yıllarında Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi araştırma alanında yürüttükleri çalışmada iki farklı zeytin çeşidinden
alınan çeliklere kontrol, 2000, 4000 ve 6000 ppm IBA uygulanarak köklenme
performanslarını incelemişlerdir. Her uygulama için 50 adet zeytin çeliği alınmıştır.
Çalışma sonucunda 4000 ve 6000 ppm IBA uygulananlar kontrole göre daha iyi
köklenme olduğunu gözlemlemişlerdir. Gemlik çeşidinin domata göre daha iyi
köklenmeye sahip olduğunu belirtmişlerdir.
Yapılan bu çalışma, Wiesman and Lavee (1995) ve Özelbaykal ve Gezerel (2005)
çalışmalarıyla desteklenmektedir. Yani artan IBA ile köklenme oranının artması ve
IBA nın kullanımı köklenmeye olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Tütüncü ve ark.,
(2013)yaptıkları çalışmasında ise; bazı zeytin çeşitlerinin çeliklerinin köklendirme
olanaklarındaki araştırmasında; 2000, 3000, 4000 ve 5000 ppm + bakteri
konsantrasyonlarında en iyi köklenme oranı 4000ppm IBA + bakteride sağlandığını
belirtmişlerdir. Çalışmada bakteri hormon birleşiminin çok fazla bir etkisinin
olmadığını belirtmişlerdir. Nedenini ise çeliklerin alınma dönemi, hormon
konsantrasyonu ve sisleme ile birlikte bakterilerin yıkanması vb. nedenlerden dolayı
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olduğunu belirtmişlerdir. Yine Kurd ve ark. (2010), Zeytin çeliklerinde yaralama ve
IBA nın köklenmeye olan etkisini araştırmışlardır. Çalışma Pakistan’da coratina zeytin
çeşidi üzerinde çalışmayı yürütmüşlerdir. 2- 4 yapraklı ve 15-18 cm uzunluğunda
çelikler alınıp kesilerek ( yaralayarak) 3000, 4000 ve 5000 ppm IBA dozuna batırılarak
köklenmeye bırakılmıştır. En iyi kök uzunluğu, kök sayısı ve köklenme 4000 ppm
IBA de olduğunu saptamışlardır. Artan konsantrasyonla birlikte köklenmenin
azaldığını gözlemişlerdir. 3000 ppm ortalama IBA 4,883, 4000 ppm IBA da ortalama
5,687 ve 5000ppm IBA da ise 2,587 olduğunu saptamışlardır.
Özelbaykal ve Gezerel (2005) 2003-2004 yıllarında Çukurova Üniversitesi Ziraat
Fakültesinde yaptıkları çalışmada, iki farklı zeytin çeşidinden alınan çeliklere kontrol,
2000, 4000 ve 6000 ppm IBA uygulanarak köklenme performanslarını incelemişlerdir.
Her uygulama için 50 adet zeytin çeliği alınmıştır. Çalışma sonucunda 4000 ve 6000
ppm

IBA

uygulananlarda

kontrole

göre

daha

iyi

köklenme

olduğunu

gözlemlemişlerdir. Gemlik çeşidinin ise domat çeşidine göre daha iyi köklenmeye
sahip olduğunu belirtmişlerdir.
Ismaili (2007), IBA nın farklı konsantrasyonu ve farklı yerlerden alınan zeytin
çeliklerinin köklenmelerine olan etkisini çalışmıştır. Çalışmayı 2005-2007 yıllarında
yürütmüştür. Çeliklere kontrol, 1000, 3000 ve 5000 ppm de IBA dozları uygulaması
yapmıştır. Çeliklerdeki kök yüzdelerine bakıldığında her bir çeşit için ortalama IBA
1000 ppm de %16.1, 3000 ppm de % 36.6, ve 5000 ppm de % 44,9 olarak sonuçları
saptamıştır. Çalışmada kasım ayında en iyi köklenmenin 4000 ppm IBA dozunda
olduğu ve köklenme oranının ise % 62,33 olduğu saptanmıştır. 5000 ppm IBA %44,9
köklenme oranı belirlerken yapılan bu çalışmada 4000ppm IBA da %70,33 oranı
saptanmıştır. Bu farklılığın olma sebebi zeytin çeliğinin alma zamanı, bakım şartları,
zeytin çeliğin çeşidi, hormon konsantrasyonu ve sera şartlarından olduğu
düşünülmektedir.
Hechmi ve ark. (2013) zeytin çeliklerinde yaptıkları çalışmada kontrol ile
kıyaslandığından 4000 pmm IBA ile muamelenin köklenme yüzdesini Arbequina ve
Korone iki kültivarlarında önemli oranda artırdığı belirlenmiştir.
Denaxa ve ark. (2017) zeytin ile yaptıkları çalışmada, zeytin kültivarlarının, çelik alma
zamanının ve büyüme hormonlarının (IBA, NAA) köklenme oranı üzerinde etkili
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olduğu ve Arbequina kültüvarında yaz çeliklerinde 2000 ppm IBA’nın en iyi
köklenmeye neden olduğu belirlenmiştir.
Hussein ve ark. (2017) zeytin çeliklerinde yaptıkları çalışmada, kontrol ile
kıyaslandığında 3000 mg.l-1 IBA uygulamasının kök yüzdesini önemli oranda
artırdığını belirlemiştir.
Akyol (2011), İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde gemlik ve domat zeytin
çeşitlerinden zeytin çelikleri alınarak köklenme başarılarını incelemiştir. Araştırma
sonucunda domat zeytin çeşidine ait çeliklerde köklenme sağlanamadığını belirtmiştir.
Gemlik zeytin çeşidinde ise köklenme yüzdesi ilkbahar dönemde %33 sonbahar
dönemde alınan çeliklerde ise % 25 olduğunu saptamıştır. Çalışmada Şubat ayındaki
köklenme oranı %70,33 iken sonbaharda (kasım ayında) köklenme oranı 62,33 olarak
saptanmıştır. Bu da gösteriyor ki Akyol’un (2011) yılında yapmış olduğu çalışmasında
ki bulduğu bulgular (İlkbaharda köklenmenin en yüksek olduğu) bu çalışma ile benzer
sonuçlar vermektedir (Tablo 3 ve 4).

4.2. Kök Sayısı
Aynı çeşitlerden alınan çeliklerde farklı dozlarda uygulama en fazla kök sayısı 4000
ppm de olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra 2000 ppm IBA ve kontrol grubunda
saptanmıştır. Kökler gelişi güzel uzayarak etli bir yapıda olup kökler sağlıklı, dağınık
şekilde ve saçak kök oluşturarak uzamaktadır. Sırasıyla kök sayısı ortalama 8-10, 6-8
ve 3-5 adet arasında belirlenmiştir(Şekil 14, 16, 18 ve 20).İsfendiyaroğlu ve Özeker
(2009), yaptıkları çalışmalarında domat zeytini çeliklerinin kök re jenerasyonunda
yaralama etkisi yaparak yaptıkları çalışmada domat zeytin çeliklerinde art arda iki yıl
yaralanma etkisini incelemişlerdir. Şubat ortasında alınan yapraklı yarı odun çeliklere
yaralama etkisi ile 5 g.L¹ indol butirik asit (IBA) uygulanmıştır. Yüzeysel çizme
uygulamasında özellikle ikinci yılda köklenme düzeyinde önemli derecede arttırdığını
belirtmişlerdir. En yüksek köklenme oranı (%68) kök sayısı(4,5) yüzeysel çizme
yoluyla uygulanan çeliklerde gözlemlenirken hiç çizilmeyen yaralanmayan çeliklerde
ise %21 köklenme ve 1,0 adet kök saptandığını belirtmişlerdir. En uzun kök uzunluğu
36,8 mm olduğunu saptamışlardır. Yüzeysel çizme yani yaralama işlemi domat zeytin
çeliklerinde uygulandığında köklenme oranın artacağını da belirtmişlerdir. Yapılan bu
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çalışma sonucu ile İsfendiyaroğlu ve Özeker (2009) ile arasında farklılığın olma sebebi
zeytin çeliklerinin çeşidi, alınma zamanları, bakım ve sera şartları olduğu
düşünülmektedir. Kurd and ark., (2010), Zeytin çeliklerin yaralama ve IBA nın
köklenmeye olan etkisini araştırmışlardır. Çalışma Pakistan’da coratina zeytin çeşidi
üzerinde çalışmayı yürütmüşlerdir. 2- 4 yapraklı ve 15-18 cm uzunluğunda çelikler
alınıp kesilerek( yaralayarak) 3000, 4000 ve 5000 ppm IBA batırılarak köklenmeye
bırakılmıştır. En iyi kök uzunluğu, kök sayısı ve köklenme 4000 ppm IBA’da
olduğunu saptamışlardır. Artan konsantrasyonla birlikte köklenmenin azaldığını
gözlemişlerdir. 3000 ppm ortalama IBA 4,88, 4000 ppm IBA da ortalama 5,68 ve
5000ppm IBA da ise 2,58 olduğunu saptamışlardır.
Hussein ve ark. (2017) zeytin çeliklerinde yaptıkları çalışmada, kontrol ile
kıyaslandığında 3000 mg.l-1 IBA uygulamasının kök sayısının önemli oranda
artırdığını belirlemiştir.
Çalışmada çeliklerin köklenmesi, kök sayısı, kök uzunluğu ve köklerin sağlıklı
olmasının en büyük nedeni köklendirme ortamının iyi bir şekilde hazırlanması, sera
sisteminin gerekli nem ve sıcaklık ortamını sağlayacak şekilde dizayn edilmesinden
kaynaklanmaktadır. Sera ve zeytin çeliklerin düzenli olarak kontrolü yapılmıştır.

4.3. Kök Uzunluğu
Yusufeli ilçesinin Havuzlu köyünden o bölgeye has özellikteki Butko çeşidinden
alınan zeytin çeliklerinde; ortalama kök uzunluğu en fazla sırasıyla 4000 ppm IBA,
2000 ppm IBA ve kontrolde saptanmıştır. Çalışmada çeliklerde meydana gelen kök
uzunlukları değişmekle birlikte en uzun kök uzunluğu Şubat ayından alınan ve 4000
ppm IBA dozu uygulanan çeliklerde 52,3 mm olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir
(Şekil 14, 16, 18 ve 20).İsfendiyaroğlu ve Özeker (2009), yaptıkları çalışmada domat
zeytini çeliklerinin kök rejenerasyonunda yaralama etkisi yaparak yaptıkları çalışmada
domat zeytin çeliklerinde art arda iki yıl yaralanma etkisini incelemişlerdir. Şubat
ayının ortalarında alınan yapraklı yarı odun çeliklere yaralama etkisi ile 5 g.L¹ indol
butirik asit (IBA) uygulanmıştır. Yüzeysel çizme uygulamasında özellikle ikinci yılda
köklenme düzeyinde önemli derecede artış meydana geldiğini belirtmişlerdir. En
yüksek köklenme oranı yüzdesi (%68) kök sayısı(4,5) çeliklerin yüzeyini çizme
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yoluyla uygulanan çeliklerde gözlemlenirken hiç çizilmeyen yaralanmayan çeliklerde
ise %21 köklenme ve 1,0 adet kök saptandığını, en uzun kök uzunluğunun ise 36,8
mm olduğunu belirtilmiştir. Yüzeysel çizme yani yaralama işlemi domat zeytin
çeliklerinde uygulandığında köklenme oranın artacağını da belirtmişlerdir. Yapılan bu
çalışma sonucunun İsfendiyaroğlu ve Özeker (2009) tarafından yapılan çalışma ile
arasında farklılığın sebebi olarak zeytin çeliğinin çeşidi, alınma zamanları, farklı
hormon dozu uygulamaları, bakım ve sera şartları olduğu söylenebilir. Hussein ve ark.
(2017) zeytin çeliklerinde yaptıkları çalışmada, kontrol ile kıyaslandığında 4000 mg.l1 IBA uygulamasının kök uzunluğunu ve kök ağırlığını önemli oranda artırdığını
belirlemiştir. Benzer bir şekilde, Hechmi ve ark. (2013) zeytin çeliklerinde yaptıkları
çalışmada kontrol ile kıyaslandığından 4000 pmm IBA ile muamelenin kök
uzunluğunu önemli oranda artırdığını belirlemiştir.
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5. ÖNERİLER
Artvin İli Yusufeli ilçesinin Havuzlu Köyünden farklı zamanlarda (Şubat, Temmuz ve
Kasım) alınan Butko zeytin çeliklerinde kontrol, IBA’nın 2000 ppm ve 4000 ppm
dozlarının köklenme üzerine etkisi araştırılmıştır. Yapılan bu çalışmada, kullanılan
IBA dozlarının ve çelik alma zamanının çeliklerin köklenme üzerinde, kök sayısı ve
kök uzunluğu üzerine etkisinin olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, en iyi köklenmenin
4000 ppm IBA konsantrasyonunda olduğu belirlenmiştir. En yüksek köklenme
yüzdesine Şubat ayında alınan çeliklerde 4000 ppm IBA konsantrasyonunda ulaşıldığı
ve % 70,33 oranında köklenmenin gerçekleştiği saptanmıştır.
Zeytin çeliklerinin köklenmesi üzerinde zeytin türünün çeşidi ve köklendirme ortamı
dışında, çelik alınma zamanı ve uygulanacak büyüme hormonu çeşidi ve dozunun
etkili etkili olduğu ifade edilebilir.
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