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GİRİŞ 

Çeşitli yerli ve yabancı kavakçılık 

literatüründe kavak tohumlarının buz 

dolabında, 3-5 C° de, kapalı kutular 

içerisinde muhafaza edilmeleri gerektiği 

kaydedildiği halde gerek en iyi muhafaza 

şekli ve gerekse tavsiye edilen muhafaza 

şeklinde tohumların, çimlenme 

kabiliyetlerini, ne kadar süre ile muhafaza 

edecekleri hususunda yeterli bilgilere 

rastlanmamaktadır. Genetik ıslah 

çalışmalarında önemi olan kavak 

tohumlarının çimlenme kabiliyetlerini uzun 

süre muhafaza edici metodların bilinmesi 

zorunluluğu vardır. 

Bu denemenin amacı da, birçok yönü 

karanlık bulunan ve genetik ıslah 

çalışmalarımız için büyük bir önem taşıyan 

bu konuyu aydınlığa kavuşturmaktır. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

1968 İlkbaharından: itibaren, P. 

euramericana I-214, P. deltoides 79/51 

klonları ve P. alba, P. nigra türlerinden 

seçilen bir ağaçtan alınan tohumların, 

olgunlaşma zamanı takip edilerek her 

türden 12.000 adet tohum bu deneme için 

tefrik edilmiştir. Tohum toplama tarihleri 

plâna kaydedilerek ilk çimlendirme için 

petri kutularına konan 100 adet tohumun ilk 

çimlenme yüzdeleri planına işlenmiştir. Bu 

ilk çimlendirmede herhangi bir muhafaza 

şekli söz konusu olmadığından her türün 

100 adet tohumundan elde edilen çimlenme 

sonucu bütün işlemlere kaydedilmiştir. 

İşlemler aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. 

1.Buz dolabında (3, 4 °C) muhafaza) 

A. Ağzı parafinli şişelerde 

B.Kapalı kutularda 

C. Açık cam kapsülde 

2.Açıkta oda sıcaklığında muhafaza : 

A1. Ağzı parafinli şişelerde 

B1.Kapalı kutularda 

C1. Açık cam kapsülde 

Toplanan tohumların ilk çimlendirmesinden 

sonra yukarıdaki işlemlere göre her türe ait 

tohumlardan; 

A ve Al için ayrılan 4000 adet tohumun; 

2000 adedi ağzı kapaklı:şişelere konup 

parafinlenerek buzdolabına, 

2000 adedi ağzı kapaklı şişelere konup 

parafinlenerek açıkta (laboratuarda)  

B ve Bı için ayrılan 4000 adet tohumun; 

2000 adedi kapaklı alüminyum kutuya 

konarak buzdolabına, 

2000 adedi kapaklı alüminyum kutuya 

konarak açıkta, (laboratuara)  

C ve Cı için ayrılan tohumun; 

2000 adedi kapaksız petri kutusuna konarak 

buzdolabına  

2000 adedi kapaksız petri kutusuna konarak 

açıkta (laboratuarda) 

10 aylık bekleme süresi için muhafaza 

edilmiştir. 

Bu işlemlere göre her türden ayrılan 

tohumun 3 işlemi buzdolabında ve 3 işlemi 

de laboratuarda açıkta olmak üzere 

muhafaza edilerek ayda bir çimlenme 

yüzdeleri bulunmuştur. Çimlendirmeler,- 

kapaklı petri kutuları içersinde en üst 



tabakası 100 kareye bölünmüş ve her bir 

karesine bir tohum yerleştirilerek, musluk 

suyu ile nemlendirilmiş, 3-4 kat filtre 

kâğıtları üzerinde yapılmıştır. Laboratuarın 

günlük oda sıcaklığı her gün saat 9 ve 14 de 

olmak üzere iki defa ölçülerek 

kaydedilmiştir. Çimlendirme süresi 8 gün 

olup, bu süre sonunda çimlenen tohum 

adedi plândaki yerine kaydedilmiştir.  

Her türün tohumları, ilk çimlendirme 

tarihini müteakip, birer aylık muntazam 

aralarla çimlendirme denemesine alınarak 

çimlendirme yüzdeleri sıfıra düşünceye 

kadar denemeye ayni şekilde devam 

edilmiştir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Deneme sonuçları, ilk çimlendirme ve 10 

periyotta bulunan çimlendirme yüzdeleri 

üzerinden analize tabi tutulmuşlardır. 

Düzenlenen varyans analizi tablolarına göre 

işlemler arasında aşağıdaki ilişkiler 

bulunmuştur : 

1- P.alba tohumları çimlenme kabiliyetini 

uzun süre korumuştur. Bu yönden P. alba 

ile "I-214" arasında belirgin fark yoktur. 

2- Çimlendirme peiyotlarında ilk 

çimlendirmeden itibaren 10. çimlendirmeye 

kadar periyotlar arasında belirgin farklılık 

vardır. En iyi neticeyi ilk çimlendirme 

vermiştir. 

3- En iyi muhafaza metodu buzdolabında 

yapılan muhafazadır. 4- En iyi muhafaza 

şekli buzdolabında ağzı parafinli şişelerde, 

bunu takiben kapalı kutulardadır. 
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