
            
Ana veya verici bitki 

 

 

• Eksplant kaynağı olarak seçilen belli 

genotipte, sağlıklı ve iyi bir fizyolojik 

durummdaki bitki. 
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Eksplant 

 

Ana bitkiden ayrılıp kültürü yapılan bitki parçası 

 

Inokulum 

 

Kültürde olan bir bitki materyelinin alt kültürü 

 

Ekslant: 

•Hava kısımları toprak altı kısımlarından daha temizdir  

•Küçük eksplant kontaminasyon riskine karşı daha iyidir ama yaşama 

yeteneği azalır.  

•İç dokular daha sterildir  

•Ekplantlar daima ayni davranışı sergilemezler: 

 



 

 

 

Eksplantın pozisyonu önemlidir.: 
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            Ekplantın yaşı önemlidir.  
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Eksplant yaşı ve mikroüretim 

Coniferae’de in vitro üretim  

(A) embiryo ve (B) yeni çimlenme durumunda olur 

(C) GENÇ FİDELERDE BİLE KAYBOLMUŞTUR. 

(D) YAŞLI AĞAÇLARDA KÖKLENME AZALIR. 
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            Polarite 

                                                             

 

Saintpaulia’da gövde 

gelişimi hep bir 

uçtan başlar 

 

http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/ind/content.htm


            Terminoloji 

Doku kültürü aseptik bir teknolojidir. 

asepsis 
Sterilizasyon yöntemleri kullanarak kontaminasyonu 

engelleme  

aksenik Diğer canlı organizmalardan uzaklaştırılmış.  

Sterili-

zasyon 

Isı, filtre, kimyasal ve diğer malzemeleri kullanarak 

mikroorganizmaları ve sporlarını öldürme 
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Yüzey sterilizasyonu Kesilmiş bitki materyelini uygun bir kaba koy  

•Musluk suyu ile yıka   

•Alkolde çalkala  

•HgCl2 (0.1 - 1%) + Teepol 2 damla/100ml: 3-5 dak 

•Otoklavlanmış distile suya koy  

•Çamaşır suyu 7-15% + Teepol 2 damla/100ml: 10-30 dak   

•Otoklavlanmış distile su ile birkaç kez yıka  
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Besiyeri sterilizasyonu 

Isıya dayanıklı olan içerikler otoklav ile, dayanıksızlar 

filtre ile steril edilirler.  

Otoklav. 100 kPa basınçta 120 °C ,0.22µm filtre  
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•Cam eşya: otoklav, kuru ısı (180°C birkaç saat), radyasyon 

•disposable malzeme: radyasyon  

•kağıt: kuru ısı  

•Çalışma aletleri: alevden geçirme veya ısı, (flame, glass beads)  

•benh yüzeyi: alkol  

•çevre: laminar flow kabin (HEPA-filtresi)  

 

                      

steril kağıt: kuru ısı 

 

                      

steril aletler 

 

                  

laminar flow kabin 

 

http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/pri/pri3bu08.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/pri/pri3bu09.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/pri/pri3bu10.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/pri/pri3bu08.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/pri/pri3bu09.jpg
http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/pri/pri3bu10.jpg


Basic ana Optional elements 

 
•Su  

•Mineraller  

•Karbonhidrat kaynağı  

•Vitaminler 

•Gelleştirici maddeler  

•Bitki büyüme düzenleyicileri 

 

 
•kelatlar 

•Osmotik etmenler 

•Kömür 

•amino asidler 

•organik nitrogen  

•kompleks maddeler 
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Murashige and Skoog stok solutions  

Macro elements 

 

 

Micro elements 

 
NH4NO3  1.65 g/l KI  0.83 mg/l 

KNO3  1.9 g/l  H3BO3 6.2 mg/l 

MgSO4.7H2O  0.37 g/l MnSO4.4H2O 22.3 mg/l 

CaCl2.aq  0.33 g/l ZnSO4.7H20 8.6 mg/l 

KH2PO4 0.17 g/l Na2MoO4.2H2O  0.25 mg/l 

CuSO4.5H2O 0.025 mg/l 

CoCl2.6H2O 0.025 mg/l 

Na2.EDTA  37.3 mg/l 

FeSO4.7H2O 27.8 mg/l 



 

•pH 5.5 ve 6.0  otoklav öncesi 

•Tuzların çözülmesi için önemli  

•Besiyeri içernlerinin içeri alınmasi için 

önemli 

•Agar’ın jelleşmesini etkiler  

•pH otoklav ve kültür sırasında 

değişiklikler gösterir 
 

 

                                                 

        

 

pHdeğişimleri 



            Sıcaklık 

 

•22 ± 2°C.  

•Gece biraz düşük olabilir  

•(5°C) kadar bir yükseklik kültür kabında oluşabilir.  

•Sıcaklık uniformitesi zordur.  

•Işık peryodunda ısınmalar oluşur 

 

http://allserv.rug.ac.be/~pdebergh/ind/content.htm


            Işık  

 

•Fluoresan ışık  kullanılır.  

•Işıkta:  

•Fotoperyod 

•Işık şiddeti 

•Spektrum                                      önemlidir. 
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•Fotoperyod çokönemlidir. . Gün uzunluğu 16 saat 

olarak uzun gün bitkilerine ayarlanır.  

•Enerji tassarrufu için  her raf farklı ışıklandırılabilir. 

 

                                         

             



   

 

 

 

 

•En uygun ışık şiddeti yaklaşık 30 µmol m-2 s-1.  

•ototropfik doku kültürlerinde  250 µmol m-2 s-1 

gerekir.  

 
 



 

•Spectrum foto-morpogenik etkiler için önemli.  

•mavi/kırmızı  ve kırmızı /kırmızı ötesi 

•Spectrum lamba tipine bağlıdır. 

 



 

•Nisbi nem (RH) genelde kontrol edilmez. 

•Aslında %70-80 olmalı.  

•Hiper su birikimi de ayrı bir sorundur. 

 
                     

                            

Su damlaları RH  

100% 

 



Bileşen 

 
Sera 

 
Kültür kabı 

 
O2 

 
22 % 

 
as low as 4 % 

 
N2 

 
77 % 

 
87 % 

 
CO2  

 
365 - 1000 ppm 

 
20 % 

 

Su buharı 
60-85 % 

 
± 100 % 

 

etilen 

 

5 ppb - 100 ppb 

 

> 2 ppm 

 



                                      

          

Fig. 3. Evolution of carbon  

dioxide content in honey-jars 

 

                                      

         

 

Fig. 4. (A) carbon dioxide  

içeriği (B) ethylene 

içeriği Schott 9 weeks 

Magnolia gövdeleri  
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