LABORATUVARDA ÇİMLENME TESTİ
Özet
Modern çimlenme testleri, arazideki bitkilerin gelişiminin tohum populasyonuna
dayandığını göstermektedir. Bu, tohumların çimlenmesi için uygun laboratuvar
koşulları hazırlanarak gerçekleştirilir. Fide, deneysel olarak uluslararası geçerlilik
kazanmış tanımlara göre normal veya anormal olarak sınıflandırılarak, sadece
önceden rapor edilmiş çimlenme yüzdesine dahil edilir. Tohum ticaretinin esas
alındığı ve tohumluk performansı üzerinde deneysel çalışma için tanımlanan taba n
çizgisi hazırlanarak, tohumluk ticaretinin esas alınabileceği tekrarlanabilir lik
endeksinin oluşturulmasının yanı sıra tohumun değeri de değerlendirilebilir.
Yetiştiriciler, ortalama olarak tohum yatağı ve gerekli çevre koşullarını sağlamaya
çalışsa da, arazide ideal koşulların sağlanması genellikle mümkün olmamakla birlikte
çimlenmeyi bazı olumsuz faktörler etkilemektedir. Fakat, bazı türlerdeki çimlenme
kapasitesiyle fide çıkış yüzdesi oldukça durağan bir ilişki gösterirken bazı türler
toprak koşullarındaki farklılıklara daha duyarlıdır. Bazı ek testlerde; örneğin bezelye
elektro iletkenlik testi gibi ek testlerde, laboratuvarda normal tohumluk olarak
üretilen tohumlardaki spesifik zayıflıkları tespit etmek gerekebilir. Bununla birlikte,
bu testlerin fide kalitesini ölçmek için büyük ölçekli taramada çimlenme testinin
yerini alması pek olası değildir.
Giriş
Yüz yılı aşkın bir süredir laboratuvarda çimlenme testi yapılmaktadır. Aslında
bazıları bu uzun yaşam süresini modern dünyanın aşağılaması gibi eleştirel bir
söylemle yaklaşıyor. Aksine, bugünkü tohum kalitesinin belirlenmesi için bütün
ayrıntıları ve standartlaşması ile yeni bir yöntem ilan edilse de, üretkenliğe
sansasyonel bir katkı sunarak takdir göreceğini düşünmekteyim. Tüm dünyadaki
laboratuvarlarda yapılan tohum testleri, Nobbe’nin 1869 yılında Tharandt’ta
gerçekleştirerek 1876’da yayınlanan Handbuch der Semenkunde kitabında
yazdığından çok farklıdır.
Sonuçlar iki amacı hedefler: ekim yapılacak tohum grubunun uygunluğunu belirleme ve
diğer grupların değerleriyle karşılaştırılması tohumların ticareti için bir temel
sağlamaktadır. Yıllar geçtikçe, testin ticari konsepti yeniden gerçekleştirilebilirlik ile
alakalı olarak, ekim değerinde en iyi tahmini geçekleştiren tarım konseptiyle
uzlaştırılmıştır. Bunun en büyük getirisi, üzerinde uzlaşılan tanımlar da dahil olmak
üzere standart fidelik tohum değerlendirme metotlarının geliştirilmesidir. Bu nedenle,
modern çimlenme testlerinde, tohum populasyonunun tarlada yetiştirme yeteneği,
laboratuvarda çimlenmeye uygun şartlara maruz bırakılarak gösterilir; üretilen fidelerin
normal bitkiler haline gelme kapasiteleri kök ve filiz sistemlerinin dikkatli bir şekilde
incelemesine dayanır. Tohumluk testi bu anlamda çimlenmenin, fizyolojik
araştırmalarda bu terim tarafından normalde açıklanandan daha gelişmiş bir aşamaya
ifade eder (Evenari, 1961). Elbette rapor edilen yüzdelik çimlenmeye katkıda bulunan
genel yapılarının incelenmesinden sonra normal olarak sınıflandırılan sadece fidelerdir.
Laboratuvar çimlenme testinin ilkeleri ve gelişimi daha detaylı olarak açıklanmış (justice,
1972; MacKay, 1972; Wellington, 1965) ve prosedürler Tohum Testi için Uluslararası
Kurallarda belirlenmiştir (Uluslararası Tohum Testi Kurumu, 1976). Fide değerlendirmesi de
Wellington tarafından ayrıntılarıyla ele alınmıştır (1968, 1970). Uluslararası Tohum Testi

Birliği'nin süreklilik arz eden komitesi, kuralları sürekli olarak gözden geçirmek ve değişiklik
veya eklemeler yapmak için teklifleri ve bunlara uyulması gereken destekleyici kanıtları
incelemekle yükümlüdür. (örn. Kâhre, 1975, 1978).
Laboratuvar çimlenmesi testi, tohumların normal bitkiler oluşturma kapasitesini gösteren
tanımlama ve deney yoluyla, çok tekrarlanabilir ve çok sofistike bir analizi temsil eder. Bu,
tüm dünyadaki tüccarların sözleşmelerinin temellerinden biri olan ve çoğu ülkenin
mevzuatında yer alan kalite ölçüsü olarak kabul ettiği bir indeks sunmaktadır. Aynı zamanda,
bu çalışmada tartışıldığı gibi, tohum performansı üzerinde deneysel çalışmalar için tam olarak
tanımlanmış bir temel sunmaktadır. Ne yazık ki, çimlenme yüzdesi için aktarılan şekillerin
anlamıyla ilgili şüpheler nedeniyle çoğu yayınlanmış literatürün sonuçları tekrar gözden
geçirilmelidir. Bu nedenle, Uluslararası Kurallar altında tohum test istasyonlarında testin nasıl
yapıldığını ayrıntılı olarak tarif etmeyi önermekteyim.
Numune
Son test, 20 ton kadar büyük olabilen bir gruptan çok küçük bir numunede (her biri 100
tohumdan dört tekrar) yapılmıştır. Sonuçlar grubun kalitesini temsil edecekse ve eğer
onlardan farklı numuneler için yayınlanmış istatistiksel sınırlar içerisinde çoğaltılabiliyorsa,
ayrıntılı bir örnekleme prosedürler dizisi şarttır. Tohum nispeten eşit olmayan bir materyal
olduğu için, birçok farklı pozisyondan örnek almak gereklidir ve depoda bunu başarmak için
özel araçlar ve prosedürler hazırlanmıştır.
Gönderilen numune laboratuvara alındığında, saflık testinin yapıldığı küçük çalışma
numunesine indirgenmiştir. Bunun ağırlığı da, yaklaşık 2.500 tohum içermiştir. Alt numune
alma işlemleri, önce santrifüj kullanılarak veya bir toprak bölücü kullanılarak mekanik olarak
gerçekleştirilir, ilk etapta tohum iyice karıştırılır, sonra yarıya indirilir ve bunlar tamamen
uluslararası kurallarda açıklanmıştır.
Saflık testi
Saflık testi, standartlaştırılmış bir çimlenme testinin, nasıl yapılacağı ve materyalin
belirlenmesi için temel ön şarttır, çoğu ekin tohumu safsızlık (kirlilik) içerir. Çünkü.
Yapılacak temizlik, mekanik olarak ayrılmaya yetecek kadar farklı özelliklere sahip olanları
temizleyecektir; böylece kalan maddeler genellikle saf olmayan tohumlara benzeyecektir
Üstelik yabancı tohumlar tipik örnekler olmayabilir: çoğu zaman hasar görmüş, büzülmüş
veya başka türlü alanlarda veya temizleme işleminde aradan kaçmış olabilir. Bazen yabani
yulaf tohumları filiz deliklerinde sıkışması gibi alışılmadık kombinasyonlar da ortaya
çıkmaktadır. Tohumun kırılmış, olgunlaşmamış veya hastalıklı olduğu durumda; tohumun
sınıflandırılması zor olabilir; ancak bunların tutarlı olması önemlidir, çünkü çimlenme
sonucu, saf tohum olarak dahil edilip edilmeyeceğine veya kirlilik olarak dışlanmasına karar
verilebilir. Kesin tanımlar çimlenebilecek herhangi bir tohumun test edilebilirliği ilkesine
dayanarak uluslararası kurallar tarafından belirlenmiştir. Bir dereceye kadar standart dışılık
kaçınılmazdır, bu nedenle sadece orijinal boyutun yarısından daha büyük kırık tohumlar dahil
edilmiştir, bir embriyonun varlığını veya yokluğunu belirleme girişiminde
bulunulmamaktadır.
Çimlenme Testi
Dış koşulların bir kısmının veya tamamının, belirli bir tohum çeşidine ait örneklerin çoğu
için en düzenli, hızlı ve tam çimlenmeyi sağlayacak şekilde kontrol edilebildiği
laboratuvar yöntemleri geliştirilmiştir. Kontrollü koşullar altında, test sonuçlarının rasgele

numune seçimi ile belirlenen değerlere olabildiğince yakın sınırlar içerisinde yeniden
üretilebilmesini sağlamak için standartlaştırılmıştır (Uluslararası tohum testi kurumu,
1976),
Öncelikle saf tohum, 100 kopyada 400 tohum içermek üzere alt numuneler alınmalıdır. Bu
genellikle bir vakumlu ekici kullanılarak dikim ile birleştirilebilir (Bould ve Arthur, 1978).
Rasgele bir alt-örnekleri elde etmek esastır; baskının farklılaşması ve bundan sonra
vakumun uygulanması gibi önlemler alınmazsa, daha hafif veya daha serbestçe hareket
eden tohum tercih edilerek seçim yapılabilir.
Çeşitli substratlar kullanılmıştır. Büyük tohumlarda kontrollü nem yoğunluğunda genel
olarak kumda test edilmiştir. Küçük tohumlar tekil nem dağılımı sağlayan spesifikasyona
sahip filtre tabakalarının üzerine veya arasına yerleştirilmiştir. Testler kontrol odalarında,
inkübatörlerde veya Kopenhag tanklarında gerçekleştirilebilir (Jacobsen Aparatları). Daha
sonra nem, sıcaklık seviyesi ve ışık değişimi, tohum yatağında nem kontrolü sağlayabilen
otomatik versiyonları mevcuttur. Son zamanlarda plastik kutularda pelize kağıt ile
çimlendirilen pellet tohumları için tohum testi teknikleri geliştirilmektedir. Ön soğutma
veya sıcaklık değişimi gibi özel işlemler genellikle dormansiyi gidermek için gerekli
görülmektedir.
Fide Tespiti
Çimlenme koşulları her durumda, fidelerin daha fazla gelişmesi için gerekli olan yapıların
kolayca değerlendirilebileceği bir aşamaya gelebileceği şekilde olmalıdır. Fidelerin çok
erken aşamalarda değerlendirilmesi, yanlış hesaplamaya yol açar. Normal değerlendirme
için, bir fidenin iyice gelişmiş bir kök sistemi, hipokotil, epikotil ve pluma sahip olması
veya buğdaygillerde koleoptil içinde veya koleoptil yoluyla ortaya çıkmış öncül yaprağı
olmalıdır. Dengeli tohumlanmış hafif kusurlu fideler de kabul edilebilir, örneğin tek
kotiledonlu dikotiledon bir fideden normal bir bitki üreyebilir. Bitki yetiştirme yeteneği
kabul edilen anormal fidelerin üç ana grubu ise: zarar görmüş, deforme olmuş ve
çürümüşlerdir. Yine, uluslararası kurallar bu konuda çok ayrıntılı açıklamalar sunmaktadır.
Değerlendirilmek üzere yeteri kadar geliştirilen fideler, aşırı kalabalık oluşumunu ve
mantarların yayılmasını önlemek için test sırasında belirli aralıklarla çıkarılır ve öngörülen
test süresinin bitiminde sonra sayımlar yapılır. Geçici sayımlar çimlenmenin hızını ölçmek
için uygun değildir, çünkü bekleme durumundan etkilenebilirler ve daha fazla gelişme
gerçekleşene kadar incelenebilir fide hakkındaki kararların ertelenmesi söz konusu olabilir
(Verhey, I960).
Laboratuvarda Çimlenme ve Arazide Çıkış
Fide tespiti prensipleri sahadaki laboratuvar test sonuçları ile bitki üretimi arasındaki ilişkiyi
geliştirmek için düzenli olarak geliştirilmiştir. Tohum yatağının oluşturulması ve gelişme
ortamının büyümeyi desteklemesi için gerekli çevresel ortamın hazırlaması; bahçecilik
alanındaki yapay ortamı, camı ve hatta bu amaç için özelleştirilmiş geliştirme odalarını
kullanmaya kadar gitmektedir. Uygun laboratuvar koşulları altındaki performans üretimine
en çok yaklaşan en başarılısıdır. Bununla birlikte, arazide ideal koşulların sağlanmasının
genellikle mümkün olmadığı ve çimlenmede stres koşullarının olacağı kabul edilmelidir;
Ancak, çıkış ile makul ölçüde tutarlı bir ilişki varsa, laboratuvar testinin sonucu geçerlidir.
Essenburg ve Schoorel (1962) çok sayıdaki yayınlanmış veriyi gözden geçirmiş ve iki husus
arasında çok yüksek korelasyon bulunduğuna karar vermis, bununla birlikte bazı türlerdeki

çıkış yüzdesiyle çimlenme kapasitesi oldukça sabit bir ilişki gösterirken bazı türler toprak
koşullarındaki farklılaşmaya daha duyarlı olduğunu göstermişlerdir. Bedford ve MacKay
(1973) soğanların (Allium cepa) tarladaki çıkışının laboratuvar ortamındaki çimlenmeyle
ilişkisini bulurken, diğer yandan nem baskısı altında numune çıkışlarının yüksek
çimlenmeye nazaran daha az canlı tohum olduğunu göstermişlerdir. Bununla birlikte
havucun (Daucus carota) çıkışı, elverişli ortam koşullarında çimlenmeyle bağlantılıdır ancak
tohum ağırlığı ile genellikle pozitif bir korelasyon olduğu zaman, nem baskısında ve daha
derin ekim sırasında görülmemiştir. Matthews ve Bradnock (1968) laboratuvar çimlenmesi
ile Fransız fasulyelerinin (Phaseolus vulgaris) çıkışı arasında çok önemli korelasyonlar
bildirmiştir. Ancak erken ilkbaharın soğuk ıslak ortama ekilen bezelyelerde (pisum sativum)
böyle bir korelasyon yoktur ve laboratuvarda yüksek çimlenmeyle tohum gruplarının
performansını tahmin etmek için elektro iletkenlik testinin geliştirilmesi gerekmiştir
(Matthews ve Bradnock, 1967). Yine de sonraki ekimlerde bağlantı geliştirilmiştir (Perry,
1970).
Sonuç
Bould’un bu sempozyumda uğraştığı istatistiksel sınırlama, laboratuvarda çimlenme testinin
arazi performansı için doğrudan bir rehber olmasını da içermektedir. En kötü ihtimalle,
herhangi bir koşulda makul sayıda tohum gruplarının taranması, bitki büyüme kapasitesi
olmayan bitkilerin saptanması için uygun bir yöntemdir. Modern üretim teknikleri, son
derece uzmanlaşmış pazarlarda azami ekonomik getiri elde etmek için gittikçe hassaslaşan
bitki populasyonlarına ihtiyaç duyduğundan, normalde laboratuvarda çimlenmekte olan
fidelerin tarla koşulları altında davranışıyla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.
Bazı durumlarda ek destekleyici testler elektron iletkenliği ve pirinçte (Zea mays) soğukluk
testini spesifik zayıflıkları bulmak için ihtiyaç duyabilir. Bununla birlikte, bunlardan herhangi
birinin, ekim kalitesi için büyük ölçekli taramada çimlenme testinin yerini alabileceği veya
aslında deneysel çalışmada oldukça standart bir referans yönteminin sağlanması olasılığı
düşüktür.

TOHUM GELİŞİMİ VE OLUŞUMU
Tohum morfolojik olarak döllenmiş yumurta olarak tanımlanır. Bu duble
döllenmenin sonucu meydana gelir. Birincisi, polar çekirdeklerden birinin
döllenmesi ile endospermin, yumurta hücresinin döllenmesi ile de
embriyo meydana gelir.
• ENDOSPERMİN GELİŞİMİ
Duble döllenmeden sonra endosperm gelişimi, embriyo gelişiminden
önce başlar. Öncelikle enerji teminiyle, ana bitki hücrelerinden besin
maddesi absorbsiyonu başlar.
Endospermin dış yüzeyi yüksek düzeyde protein içerikli bir tabaka olan
aleurone katmanı ile kaplıdır. Bu tabaka, çimlenme döneminde, enzim
sentezinde önemli rol oynar. Aleurone katmanı buğdaygillerde ve
marulda iyi gelişmiş bir tabakadır, ancak diğer türlerde daha az
bulunmaktadır.
Bazı türlerde, endosperm gelişimini erkenden tamamlar ve nucellus (2N),
besi dokusu ile dolar. Bununla çimlenme periyodunda tohumun enerji
gereksimini karşılar. Bu türlerden pancar ve ıspanak örnek verilebilir.
Tohum olgunlaşması süresince bu doku, perisperm olarak adlandırılır.
Bazı tohumlar, endosperm içermezler ya da perispermede sahip
değildirler. Bu tohumlara nonendospermic tohumlar denir. Bu tip
tohumlar, iri embriyo içerirler. Bu familyalar arasında Fabaceae,
Cucurbitaceae ve Asteraceae vardır.
Endosperm, tipik olarak büyük miktarlardaki enerji kaynağı bileşikleri
olan nişasta içerir. Daha düşük oranlarda depo proteinleri ya da bazı
türlerde yağ içerirler.
• EMBRİYO
Yumurtanın döllenmesi ile zigot oluşur sonuçta da embriyoyu meydana
getirir. Hücre bölünmesi, bir miktar endosperm oluşmadan meydana
gelmez.
İlk aşamada, iki hücre oluşur, micropile yakın olan uzar ve daha
baskındır. Üst katmandaki hücre sonuçta embriyoyu meydana getirir.
Birkaç hücrelik devreye proembriyo denir.

Bu dönemde embriyo 4 ayrı safhadan geçer.

Dikotiledeon tohumlarının kotiledonları oldukça iridir. Endospermik
tohumlar ince, hassas ve yaprakvari kotiledonlara sahipken,
endospermik olmayan tohumlar (bezelye, börülce ve fasulye), çok iri
kotiledonlara sahiptir ve tohumun %90 kuru ağırlığını oluşturur.
Genel bir kaide olarak çimlendiğinde toprak içinde kalan (hypogeal),
kotiledonları daha iri, toprak yüzeyine çıkanlarsa (epigeal) daha küçüktür.
Bazı türlerin tohumlarını gelişme açısından tam olgunlaşmadan dökebilir.
Örneğin; havuç tohumları olgunlaşmamış embriyo ile bitkiden ayrılırlar ve
gelişmelerine daha sonra devam ederler.

BAZI TOHUMLARIN DEPO MADDELERİ İÇERİKLERİ
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• TOHUM GELİŞİMİ
Bir bitkinin evriminin temel nedeni çoğalmadır. Çünkü çoğalma, türlerin
devamlılığını sağlar. Bu sebeple döllenmeden hemen sonra tohum
bitkide asimile edilen maddelerin alıcısı olur.
Büyüme devam ettiği sürece tohum temel olarak 3 ana fizyolojik evreden
geçer.
1- Büyümenin %80’ninin oluştuğu dönem, hücre bölünmesi ve
uzaması dönemi, funiculus yoluyla ana bitkiden besin maddesi
temini ve tohum ağırlığındaki yoğun artış.
2- Funiculus dejenere olur ve tohum ana bitki ile bağını koparır.
Tohum maksimum kuru maddeye ulaşmıştır. Bu döneme kütle
olgunluğu denilmektedir. Uzun yıllar fizyolojik olgunluk denilse de
tohumun bu dönemde fizyolojik olarak olgun olmadığı saptanmıştır.
3- Kuruma dönemi, tohum kurumaya başlar. Bu dönemde, tohumun
maruz kaldığı çevresel koşullar, yağmur, sıcaklık, hastalıklar ve
zararlılar kaliteyi düşürür. Normal koşullarda döllenmede tohum
%80 nemdedir, hasat döneminde %10 dolayına düşer.

Tohum gelişimi için gerekli olan asimilatların kaynağı ana bitkidir. Nişista
oluşumu fotosentez boyunca üretilen sakkarozun kullanımından
meydana gelmektedir.
Yağlı tohumlarda sakkarozun bazı kimyasal tepkimelerle değişimi
meydana gelmektedir.
Protein sentezi ise, asparagine ve glutamin gibi aminoasitlerin kökten ve
yapraklardan taşınması ile meydana gelmektedir.
Şeker, yağ ve protein birikimi tohum gelişme periyodu boyunca eşit
oranda meydana gelmektedir.

Gelişme periyodunca, tohum kuru madde birikimi açısından iki önemli
dönemden geçer:
1- Fizyolojik, kütle olgunluğu: Tohumun maksimum kuru maddeye
sahip olduğu dönemdir. Bu dönem bazı türlerde tohum kalitesinin
maksimum düzeye ulaştığı dönem olarak saptanmıştır. Ancak bazı
türlerde bu dönem 1-2 hafta sonra gerçekleşmiştir.
2- Hasat olgunluğu: Tohumun makinalı hasada elverişli olduğu
dönemdir. Tohum neminin %12-20 oranda olduğu dönem olarak
bilinmektedir. Özellikle kuru meyveli türler açısından önemlidir.
Gelişme periyodunda, tohum nemindeki değişimlere bakıldığında, tohum
neminin %55-80‘lerden %10-12’ye ya da %35-45‘e kadar düştüğünü
söyleyebiliriz. Kuru meyvelilerde %10-12’ye, sulu meyvelilerde %35-45
dolayına düşmektedir.

DORMANSİ (DİNLENME)
Tüm koşullar optimum olsa dahi çimlenememe durumu.
• TİPLERİ:

1- Primary (Birincil, temel): Embriyonik
2- Induced (Teşvik edilmiş, ikincil): Çevresel faktörler
3- Enforced (Çevresel): Çimlenme için gerekli şartlarda
bazıları eksikse,
• DORMANSİNİN NEDENLERİ:
1- Olgunlaşmamış embriyo: marul, domates 25-28
günlük
2- Tohum kabuğu su geçirimsizliği (Fasulye, tatlı
patates) ya da oksijen geçirimsizliği (Hıyar, pancar
ve marul)
3- Çimlenmeyi engelleyici maddeler: fenolik bileşikler,
ABA
4- Fizyolojik olgunlaşmama
5- Işık, süresi, intensitesi, kalitesi, dalga boyu vs.
6- Tohum kabuğunun mekanik geçirimsizliği,

7- Yüksek sıcaklıklar (30C< marulda)
• DORMANSİNİN YARARLARI:
1- Doğal sigorta (yabancı otlar, yabani bitkiler, orman
ağaçları için)
2- Bitki üzerinde çimlenmeyi önleme
3- Şartların

kötü

olduğu

durumlarda

bitkinin

devamlılığını, yaşamasını garantileme.
• DORMANSİNİN ZARARLARI:
1- Çimlenmede gecikme
2- Çevresel faktörlere bağlı olarak çimlenememe

• DORMANSİYİ KALDIRMA YÖNTEMLARİ:
a- Soğuklatma: 10C>, nemli,
b- Kuru depolama: Ortam sıcaklığında ya da
40-50C’de
c- Işık: Kırmızı ışık 660nm, kaldırıcı Pr 660nm
Pfr(aktif) 730nm
d- Sıcaklık+ nem: 40-50C’de, 1-5 gün tutma,
e- Mekanik aşındırmalar: Delme, zımpara kağıdı,
bıçakla kesme
f- Kimyasal aşındırma : Asit ( HCl, H2SO4 vs.),
alkol, metanol vs.
g- Kimyasal madde kullanımı: % 2 KNO3,% 0.05
GA3
h- Yıkama, suda tutma

HASAT VE İŞLEME
HASAT

AYIRMA

KURU

SULU

KURUTMA
TEMİZLEME
İLAÇLAMA

PAKETLEME

DEPOLAMA

EKİM

• HASAT:
▬ Kuru tohumlular (Fasulye, lahanagiller, bamya, soğan, marul, havuç)
▬ Yüksek nemli tohumlar
1- Etrafı sulu ve meyve eti içinde olanlar: domates ve hıyar
2- Meyve etinden ayrı olanlar: biber, patlıcan, kavun, kabak
▬ Hasat kriterleri: Kuru tohumlularda, baklanın kuruması (%30> ideali
%14-18) ve sararma
Sulu meyvelerde ise, renklenme. Domates de %80 kırmızı, biber de
%70-80 kırmızı.
Hasat, maksimum kuru maddeye, tohum rengine ve çiçeklenmeden
sonraki gün sayısına bağlıdır.
• AYIRMA
▬ Kuru ayırma: El ile, vurarak v.s. kurutma sonrası %8-10 neme
düşmeli. Fazla kuruma, kabukta fazla zararlanma olmaktadır.
▬ Sulu meyve içindekilerde ekstraksiyonu, meyve suyu boşaltılır, 1-2
gün tohumla beraber bırakılır, arada bir karıştırılır. dibe tohum çöker ve
yıkanır.
▬ Meyve içine gömülü olmayanlarda, fermantasyona gerek yoktur.
Tohumlar direkt alınır ve yıkanır.
• KURUTMA:
▬ Tohum nemi %20 ‘den fazla ise, 30C > (makinalı) daha sonra 3540C
▬ Doğal, güneşte
• TEMİZLEME
• İLAÇLAMA
▬ Tohumu geniş bir ortamda korumalı
▬ İnsan ve canlılara zararsız olmalı
▬ Tohuma toksit etki yapmamalı
▬ Depoda etkisi uzun olmalı
▬ Kolay kullanılmalı
▬ Ucuz olmalı
▬ Uygulama sonrası tohum farklı renge boyanmalı, kuru veya sıvı olarak
uygulanabilir.
▬ Uygulandığına dair işaret konulmalı (maddenin adı, )

• PAKETLEME
▬ Ekim zamanına kadar gereklidir. Bu dönem içinde tohum nemi ve
sıcaklığı önemlidir.
▬ Kullanılan materyaller:
Yağlı kağıt
Mumlu kağıt
Selluloz
Selluloz asetat
Aliminyum foil
Metal
Cam

PVC (Polivinilklorit)
PE (Polietilen)
PVDC (Polivinildiklorit)
PE ile kaplanmış kağıt
PVDC ile kaplanmış kağıt
PVC ile kaplanmış kağıt
Pamuk çuvallar

▬ Kullanılan materyallerde arana özellikler:
1- Tohumun ortam oransal nemi ile bağını kesmeli
2- Ucuz olmalı
3- Dayanıklı olmalı
4- Hafif olmalı
5- Nem tutmamalı
▬ Pakette fazla boşluk kalmamalı
▬ Tohumla beraber silica gel (kobalt klorid içerikli) kullanılabilir. Silica
gel mavi renkte ise, nem almamış, pembeye dönüşmüşse nemlenmiştir.
• DEPOLAMA

HİBRİT TOHUM ÜRETİMİ
Heterosis olayının bulunmasından (1940) sonra domates, biber, hıyar,
kavun, lahana, soğan gibi sebze türlerinin tohumlarında hibrit üretimi
yoğunlaşmıştır.
Hibrit üretiminde önem taşıyan konular:
1- Çiçek biyolojisi
2- Erkek kısırlığı
3- Kendine uyuşmazlık
HİBRİT TOHUM ÜRETİM AŞAMALARI:
1- SAF HAT ÜRETİMİ (Kendileme deprasyonu): Yabancı tozlanan
bitkilerde kendileme deprasyonu daha kuvvetli gözlenir. Örneğin,
Brüksel lahanası, Kabak, Lahana, Brokkoli
2- KOMBİNASYON YETENEK TESTİ:
3- TOHUM ÜRETİMİ
HİBRİT TOHUM TİPLERİ:
A- Tekli (basit) melezleme
AB
♀
A

♂
B

*

(A*B)
Avantaj: Uniform olması.
Dezavantajı: Miktarı azdır, dolayısıyla da pahalıdır.
B- İkili melezleme
♀
A

*

(A*B)

♂
B

♀
C

*

*

(C*D)

♂
D

A

B

(A*B*) * (C*D)
Daha az uniform, lahana ve kabakta görülür.
C- Üçlü melezleme
♀
A

*

♂
B

(A*B)

♀
D

*

C

♂
E

*

(D*E)

(A*B)*C

*

F

(D*E)*F

Ucuz ancak unifomite düşük
EMASKULASYON:
Kendine tozlanmayı önleme yöntemler.
1- MEKANİK: En genel ve çok kullanılan yöntemdir. Çiçek açılmadan
olgunlaşmamış anterler alınır. Kendine tozlana türlerde, polenler
stigma üzerine çiçek açılmadan önce dökülebilir. Dolayısıyla anterin
kaldırılma zamanının belirlenmesinde çiçeklenme kriteri kullanılır.
Örneğin, domates ve tütünde korollanın renk değiştirmesi döllenme
zamanını temsil eder. Mısır, monoik yapıda olduğu için erkek
çiçekler kolaylıkla kaldırılabilir.
2- KİMYASAL:
Gametositler

Mayotik gelişmeyi engeller.

• Etil alkol
Yoncada çiçek tomurcukları için
• Sodyum 2.3 dichlorisabutyrate
Pamuk ve domateste
erkek kısırlığı için
• Maleik hidrazit
Domates
• 2- chloroethylphosphnic acid
Polende çekirdek
bölünmesinde anormallik
• GA3
Sadece dişi çiçek oluşumunu arttırır. (soğan ve mısır)
• 240ppm – 2 CEPA
%0.1 oksin hıyarda erkek çiçek
oranını arttırır.

HIYAR
Ginoik hatların devamı için (erkek organ oluşumu gerekli olduğundan)
GA3
AgNO3

1500-5000 ppm
50-500 ppm

2-3 yapraklı dönem

Ginoik: Monoik
4:1

ETHREL 50-150ppm (2-3 yapraklı dönem)

Sadece dişi çiçek oluşumu
♀

♂

*

HİBRİT
25-800 ppm marulda erkek kısırlığını teşvik eder.

GA3

DİOİK TÜRLER
Ispanak (tekli ya da üçlü melezleme)
A
***
***
***
***
***
***
Tohum
alınır

B
000
000
000
000
000
000
Baba hat
(sadece erkek)

A
*0*0*
*0*0*
*0*0*
*0*0*
*0*0*
*0*0*

B
*0*
*0*
*0*
*0*
*0*
*0*

Tohum
Tohum alınmaz
alınmadan çiçeklenme öncesi erkek

bitkiler uzaklaştırılır.
• Erkek bitkiler küçük yapraklı ve erken çiçeklenmeye meyillidir.
• Kimyasal uygulama, olumlu olmayabilir. Tüm bitkiler aynı dönemde
yetişmediğinden, tekrarlamak gerekir.
GENETİK EMASKULASYON
Avantajları: ekonomik, kolay ve pratiktir.
Erkek kısırlığının önemli olduğu türler;
1234-

Gelişmiş çiçeklere sahip olan
Orta düzeyde yabancı tozlanan
Çiçek bazında az tohum üreten
Tohum fiyatı mekanik emaskulasyonu karşılamadığı türler, (soğan,
mısır, havuç, turp, domates, biber)

a- GENETİK KISIRLIK
A
♀
msms

B
♂
Msms
(devamlılık hattı)

Msms:msms

Verimli

C
♂

Domates, kabak,
kavun da kullanılır.

b- STOPLAZMİK ERKEK KISIRLIĞI
A
♀
(s)msms

(s) msms saf
A hattı

B
♂
(N) msms (verimli)

(N) msms verimli

C
♂
(-) MsMs (vermli)

(-) MsMs

(s) Msms (F1 tamamen verimli)

Tohum Depolama, Çimlenme ve Kalite
Bitkisel ürünlerin büyüme ve gelişmesi tohumları ile başlar. Kitabın birinci
bölümünde tohum fizyolojisi kapsamında depolama, çimlenme, kalite ve donanımlar ile
ilgili konular işlenmiştir. Sebze mahsul tohumları boyutu, morfolojisi ve bileşenleri
bakımından çeşitlidir. Ekonomik önem bakımından düşük önceliğe sahip küçük tohumlu
bitkilerin tohum fizyolojileri üzerine literatürde çalışma olmaması nedeniyle kapsamlı bir
bilgi edinmek zordur. Bu sınırlamalardan ötürü farklı yaklaşımlar kullanılarak sebze
tohumlarının tutarlı bir analizini geliştirilecektir. Ekin tohumları arasındaki göreceli
farklar; bileşenler, uzun ömürlü depolama, tohum ve fide morfolojisi, çimlenme için
gerekli sıcaklık şartlarına göre ortaya çıkar. Depolama, çimlenme ve yaşlanma ile ilişkili
faktörler ve olaylar daha genel bir bilgi ile sunulmuştur. Son olarak özel mahsul örnekleri
kullanılarak; yaşlanma ve tohum fizyolojisi ile teknolojinin diğer yönleri gösterilmiştir.
Bu bölümde hasat sonrası tohum özellikleri ele alınacaktır. Tohum gelişimi ve üretim
aşamaları döneminden bu bölümde bahsedilmemektedir. Tohumlar depolama sırasında
düşük su içeriğinde saklanır. Kurumaya karşı ise kendine özgü bir özellik göstererek
korunur (Leopold and Vertucci,1986). Kuruma toleransı uzun süreli yaşam için ve tohum
üretimi ile bitkisel üretim arasındaki zaman aralığı için gereklidir. Çoğu sebze tohumu
suyu kolayca emebilir ve çimlenme ile aktif büyümesini devam ettirebilir. Tohumlar
çimlenmeden önce kendi rezerv materyallerini kullanır, çimlenmeden sonra ise aktif
fotosentez karbon tutucu bir özellik göstererek enerji ve besinini üreten bir yapıya
dönüşür.
Tohum kalitesi kapsamlı bir terimdir ve çimlenme ile fide gelişimi de dâhil olmak
üzere tohumların birkaç özelliğini kapsar. Bu bölümde, tohum kalitesi kaybı ile ilişkili
çeşitli fizyolojik ve biyokimyasal işlemler açıklanmaktadır ve tohum bozulma belirtileri
fizyolojik ve bütün bitki düzeyinde sunulmaktadır. Ekim ortamı çimlenme üzerinde
doğrudan bir etkiye sahiptir ve şiddetli stres altında fide çıkış performansı ciddi olarak
bozulabilir. Yüksek kaliteli tohum üretiminde bitki çıkışı (sıklığı) sağlamak, şaşırtmalı
üretim ve doğrudan ekim için gereklidir. Tohum performansı ekim öncesi nemlendirme
yöntemleri kullanılarak en uygun koşullarda maksimum verimi elde etmek için
geliştirilebilmektedir. Buna ek olarak, tohum-kaplama teknolojileri tohumların hassas
yerleşimini geliştirmek için kullanılabilir, tohum ve fideleri korumak amacıyla katkı
maddelerinin tutuculuğu da aynı şekilde geliştirilebilir.
DEPOLAMA
Ekim ile hasat arasındaki süre birkaç aydan yıla kadar değişkenlik gösterebilir.
Tohum kalitesi bu süre içerisinde bozulabilir. Bu bölümde, tohum içersindeki suyun
tanımlanması ve tohumdaki su miktarının belirlenmesi yöntemleri açıklanmıştır.
Proteinler, lipidler birçok sebze tohumunun bünyesinde yer almaktadır ve su içeriğini
etkileyen faktörlerdendir. Bağıl nem ve sıcaklık ise yaşlanma oranı ile alakalı olarak
belirlenir. Son olarak tohumlardaki uzun ömürlü oluşlarındaki farklılıklar depolama
çalışmaları ile ilgili olarak gösterilmiştir.

TOHUMLARDAKİ SUYUN DURUMU
Depolanan tohumların kuru durumda olduğu söylenir ancak kuru kavramı görecelidir ve
tohumun hiç su içermediği söylenemez. Tohum dokusunda su bulunmaktadır ve tohumun
yaşam sürecine bağlı olarak fizyolojik özellikleri de göz önüne alınarak durumu hakkında
yorum yapılabilir. İlk olarak tohumlardaki su miktarını belirlemek önemlidir.
Tohumların nem içeriğini belirlemek için standart gravimetrik yöntemler Uluslararası
Tohum Test Birliği (ISTA 1985) tarafından yayınlanmıştır. Buna ek olarak Grabe (1989)
tarafından başka ikincil methodlar da yayınlanmıştır. Tohumun su içeriği genel olarak yaş
tohum üzerinden (fw) hesaplanarak tohum ticareti ve testlerinde kullanılır. Tohumun
kuru halinin içerdiği nem oranı (dw) ise genellikle fizyolojik ve biyofizyolojik literatüre
dayanır. Aşağıdaki formüllerde kuru ve yaş tohum için nem oranı hesaplamanması
gösterilmiştir:
% nem, fw durumu = [su ağırlığı (tohumun kuru ağırlığı + su ağırlığı)-1] X 100
% nem, dw durumu = [su ağırlığı (tohumun kuru ağırlığı)-1] X 100
Karşılaştırma için yukarıdaki formüller aşağıdaki şekilde revize edilebilir:
% nem, dw durumu = 100 X % nem, fw durumu (100 - % nem fw durumu)-1.
% nem, fw durumu = 100 X % nem, dw durumu (100 + % nem, dw durumu)-1.
Tohumun nem içeriği g H20 g-1 nemli ve kuru olarak da gösterilebilir.
Tohumun nem içeriği; havanın bağıl nemi ile sonunda denge haline gelir. Denge nem
içeriği ve bağıl nem arasındaki ilişki nem izotermi olarak bilinen negatif sigmoidal
şeklinde bir eğri ortaya koymaktadır (Iglesias and Chirife, 1982). Bu ilişki, doymuş tuz
çözeltileri kullanılarak kapalı kaplarda üretilen, bir dizi tohum yerleştirilerek görece nem
belirlenir (Taylor et al., 1992). Dengelenmiş ek fasulye (Phaseolus vulgaris) ve brokoli
(Brassica oleracea Botrytis grubu) tohumları kullanarak %0 ile 89% arasında bir c.'den
nem aralığı durum elde etmek için, doymuş tuz çözeltileri ve kurutucu bir dizi hazırladık.
Üç bölgeli bir su bağlama ya da türü gözlemlenmiştir: Tip1, < 20% RH; Tip 2, 25-65%
RH ve Tip 3, > 70% RH (Fig.1,1). Eğriler tohumların her iki türü için de benzerdir, ancak,
belirli bir bağıl nemde denge nem içeriği brokoliye göre taze fasülye tohumlarında her
zaman yüksektir. Lipitler, su için çok az bir afiniteye sahip olduğundan bu iki tür
arasındaki farklar büyük ölçüde, belli bir yağ içeriğine ve tohumların yapısı ile
ilişkilendirilir. Bu nedenle, yüksek yağ içeriği olan tohumlar, düşük yağ içeriği olanlara
göre belirli bir bağıl nemde daha düşük bir denge nem içeriğine sahiptir.
Çalışmamızda, taze fasülye ve brokoli örneklerindeki lipid içeriği sırası ile %1-31
olarak bulunmuştur (A.G. Taylor, 1994, Cornell University). Tohumların içerikleri tohum
fizyolojisi ve birçok açıdan önemli olduğundan, birçok sebze tohumu protein, lipit ve
nişasta içeriği literatürde buna bağlı olarak (Tablo 1.1) derlenmiştir. Tohumların iki grup
depolama rezervleri vardır: nişasta ve lipid depolama. Küçük tohumlu bitkilerin daha çok
lipit depolamakta iken bezelye ve fasulye gibi büyük tohumlu bitkiler, küçük lipidler ile

yüksek düzeyde nişastanın içeren bir depolama yapmaktadır. Büyük tohumlu kabakgiller
ise bu konuda istisnadır. Neredeyse ağırlıklarının yarısı kadarınca lipid depolarlar. Ispanak
ve pancar da ise perispermde nişasta depolanır (Tohum ve çimlenme morfolojisi bölümü
aşağıda referans olarak verilmiştir). Bütün tohumlar protein içerir ve değerler sağlam
tohumlar için% 12 ile 31 arasında değişir.

Tohumun yapısında bağımsız olarak içerisindeki nem miktarını bulmak için kullanılan
methodlardan biri Su Aktivitesidir (aw). Su aktivitesi, aynı sıcaklıkta, saf suyun buhar
basıncının tohumun su buharı basıncı oranı olarak tanımlanır (Bourne, 1991). Su aktivitesi
kapalı bir kapta tohumun tepe boşluğunda denge bağıl nem belirlenmesi ile ölçülür ve
ondalık olarak ifade edilir. Örneğin, bir tohum 0.50 arasında bir su aktivitesine sahipse %
50 nispi nemde dengelenir. Su aktivitesi ölçümleri yaygın olarak gıda biliminde
kullanılmakta ve şu anda tohum bilimi alanında uygulamada kullanılmaktadır.
NEM İÇERİĞİ VE SICAKLIK
Tohum depolamasını etkileyen iki önemli çevresel faktör vardır bunlar, tohum nem
içeriği ve sıcaklıktır. Nem içeriği, daha önce bahsedildiği gibi, depolanan bağıl nem ve
tohum özellikleri, büyük ölçüde yağ içeriği ile belirlenir. Tohum dokusundaki su
konsantrasyonu, belirli bir sıcaklıkta bozulma hızını etkiler. Nem izotermi tohum
dokularının su bağlayıcılığı yönünden üç farklı tip ortaya koymaktadır (Şekil 1.1). Tip
1’de su sıkıca bağlıdır ve su proteinlerin grupları ile çok güçlü bir etkileşim içindedir
(Vertucci, 1993). Tip 2’de su daha az sıkı bağlıdır ve makromoleküllerin hidrofil bölgeleri
üzerinde yoğunlaşır (Leopold and Vertucci, 1989). Tip 3’de su önemsiz sayılabilecek bir
enerji ile bağlıdır ve hidrofobik kısımlar üzerinde köprü oluşturur (Vertucci, 1993). Bitki
dokusundaki suyun durumu bileşiklerin özelliklerini düzenlenecek şekilde belirleyicidir
(enzimatik veya enzimatik olmayan). (Vertucci, 1993).

Sıcaklığın tohum ömrü üzerinde doğrudan etkisi vardır ve bozulma oranı belirli bir bağıl
nemde sıcaklık arttıkça artar. Tohumlar ihtiyaçları ve mevcut koşullara bağlı olarak çok
geniş bir sıcaklık aralığında depolanabilir. Çoğu uygulama için tohumlar genelde 0 0C’nin
üzerinde saklanır; ancak, uzun vadeli koruma tohumlar için 0 ° C'nin altında saklanabilir.
1. veya 2. Bölgede saklanan tohumlar, depolanan suyun donmayacağı gerçeği üzerinde
zarar görmeden saklanabilir. Tohumlar -150 - 180 ° C arasında buhar fazında sıvı azot
bulunan ortamda depolanır. Böylelikle uzun vadeli germplazm korunması donma
bozulmalarına karşı dayanma yeteneğinden faydalanılmıştır (Roos, 1989).
Tohumların uzun vadeli korunması için serin ve kuru ortamları kullanma ihtiyacı
yüzyıllardır bilinmektedir. 1960'lı yıllarda, Harrington'ın Ampirik Kuralları depolama için
kılavuz olarak geliştirilmiştir (cited by Justice and Bass, 1978). Uzun ömürlü depolama
için ilk iki kural; bağımsız nem miktarı ve sıcaklık etkisi ile ilgilidir. Tohumun yaşam
ömrü nemde % 1'lik bir artış ile yarıya iner ve tohum nem oranı % 5 ila % 14 arasında
değişmekte iken bu kural geçerlidir. Tohum ömrü depolama sıcaklığı 5 ° C artış
gösterdiğinde yarıya iner ve bu 0 ila 50 ° C arasındaki depolama için geçerlidir. En yaygın
kural sıcaklık ve bağıl nem depolama konusunda belirleyici olduğudur. ° F sıcaklık ve
bağıl nem yüzdesi toplamı 100 'yi geçmemelidir.
1960’da geliştirilen Ellis ve Roberts denklemleri olarak bilinen matematiksel denklemler,

sıcaklık ve nem içeriği (fw bazında) belirli bir koşulda muhafaza edilecek belirli bir tür
için tohum yaşlanma modeli geliştirilmiştir (Priestley, 1986 tarafından alınmıştır). Bu
denklemler dikkate alındığında, belirli bir süre sonra çimlenmenin başlayacağı tahmin
edecektir. Depolamada çimlenme kaybı modellemesi için aşağıda genel denklem
gösterilmiştir(Ellis et al., 1982):

µ yüzde cinsinden p gün period içerisindeki çimlenme oranını göstermektedir. Ki, Cw, CH ve
Cq özel katsayılardır. m ise nem içeriğidir. t olarak gösterilen sembol depolama
sıcaklıkığıdır(°C). KE = 6.975, Cw = 3.470, 0.040 and Cq = 0.000428 (Ellis and Roberts,
1981) olarak belirlenmiştir. Soğan tohumu yaşlanma eğrileri (D.H. Paine ve A.G Taylor,
1993, Cornell Üniversitesi) çizmek için bir bilgisayar programı geliştirmek üzere bu
denklemi kullandık. Açıklama için, sıcaklık, nem içeriği ve ilk canlılığın etkisi soğan
tohumu yaşlanma değişkenleri olarak incelenmiştir. Artan sıcaklık veya nem içeriğinin,
bağımsız olarak yaşlanma üzerinde derin bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 1.2a ve
b). Programın yararlı aralığının -20 ila 90 ° C ve % 5 ila 18 nem içeriğine kadar uzandığı
düşünülmektedir. Eğriler genellikle sigmoid şeklini almıştır özellikle de ilk çimlenme için
yüksek iken ilk plato fazı düşük olduğu görülmüştür. (Şek. 1.2c).

DEPOLAMADA TÜR FARKLILIKLARI
Depolama ortamı önemli olsa da aynı koşullar altındaki farklı tohum türleri benzer
davranışlar göstermeyebilir. Sebze tohumlarını kapsayan tohumların farklı türler üzerinde
bir dizi çalışma sonuçları özetlenmiştir (Justice ve Bass, 1978; Priestley, 1986).
Çalışmalar, bu tür bir bileşim olarak tohumların diğer yönleri ile tohum ömürünü
ilişkilendirmek için yapılmıştır. Yüksek lipid içeren birçok tohum kısa ömürlüdür;
Ancak,% 25 yağ içeriği ile domates tohumu önemli bir istisnadır (Priestley, 1986). Şu
anda, türler arasındaki uzun ömür farklılıklarının fizyolojik temeli bilinmemektedir.
Uzun süreli tohum depolama deneyleri geçmişte başlanmış ve bu çalışmalardan elde
edilen veriler derlenmiş ve analiz edilmiştir. Daha önce gösterildiği gibi, zamana bağlı
olarak çimlenme kaybı ile sigmoidal ilişki ortaya çıkmıştır. Sigmoid eğriler daha sonra
probit analizi ile lineer bir ilişkiye dönüşür. Bu verilerden hesaplanan P50 yıl bazından
periyodunu vermektedir ve canlılık yarı yarıya azalabilir. P50 değerlerinin ilk seti dünya
çapında ılıman bölgesinde açık depolama koşullarında tutulan tohumların testlerden elde
edilmiştir (Priestley et al, 1985). P50 değerlerinin ikinci seti ABD'de yarı kontrollü
koşullarda depolanan tohumlardan elde edilmiştir ve ilk numuneler Cheyenne Tarım
Bahçe Depolama US Departmanı tarafından elde edildi (Roos and Davidson, 1992). Bu
koleksiyon 1962 yılında Fort Collins, Colorado, Ulusal Tohum Depolama Laboratuvarına
taşındı ve depolanan tohumlar 5 ° C’ de ve < % 40 bağıl nem koşullarında bulunmakta idi.
1977 yılında numunelerin çoğu sızdırmaz ve nem geçirmez torbalara transfer edilmiştir ve

-18°C’de saklanmıştır.

Açık depolama koşullarında yürütülen çalışma için P50 3 ila 25 yıl arasında değişiyordu
domates ve bezelye uzun ömürlü iken ve kuşkonmaz, kereviz, maydanoz ve yabsni havuç
tohumları kısa ömürlü oldu (Tablo 1.2). Çalışmanın ikinci kısmı kontrollü şartlar altında
gerçekleştirildi, ikinci çalışma için P50, 29 ila 130 yıl arasında değişkenlik görüldü. İkinci
çalışmada, soğan ve biber kısa ömürlü oldu ve bamya uzun ömürlü oldu. Aynı türler için
uygun olan, birinci ve ikinci çalışma için P50’ler arasında Önemli bir lineer ilişki (r = 0.68*)
bulunmuştur. Regresyon denklemi P50 değerleri ilk çalışma ile karşılaştırıldığında ikincinin
yaklaşık dört kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. Örneğin, soğanın P50 değeri, ikinci
çalışmada en kısa ömürlü tohum iken domatesinkinden daha büyüktü, domates ise ilk
çalışmada en uzun ömürlü tohumdu. Sonuç olarak, uzun ömür farklılıkları türler arasındaki
mevcut olsa bile, depolama ömrünü etkileyen en önemli faktör depolama ortamıdır.
ÇİMLENME VE TOHUM GELİŞİMİ
Çimlenme, dinlenme ve bitkinin büyüme aşamaları arasındaki geçiş dönemidir ve
görünür kökçük çıkması sırasında tamamlanmış olarak kabul edilir(Bewley and Black,
1994). Bu tartışmada, çimlenme sonrası olayları tohum fonksiyonel fide noktasına dâhil
edilecektir. Tanımlar tohum gelişimini desteklemek için uygun çevre koşulları ile ilgili
olarak dinlenme durumunu tanımlamak için gereklidir. Düşük nem içeriğine sahip
depolanan tohumlar çevre şartlarının olumsuz etkisi sonucu gelişemeyebilir. (Copeland
ve McDonald, 1985). Çevre şartları dinlenme durumundaki tohumun gelişim
gösterebilmesi için uygun sıcaklık ve oksijen şartlarını sağlamalıdır. Tohumun uyku

hali, aksine, daha başka uygun çevresel koşulları sağlanmış olsa bile; çimlenmeyi
engelleyen bir durumdur (Copeland and McDonald, 1985). Tohum dormansi
mekanizmaları bu bölümde ele alınmayacaktır, ancak uyku halinin hangi sebze türleri
için bir sorun olabileceği ayrıca mahsul bölümünde ele alınacaktır.
Ilıman Sebzelerde bulunan tohum ve fide morfolojisindeki çeşitlilik aşağıda
anlatılmıştır. Bu bölümün geri kalan kısmında uygun olan yerlerde sebze tohumları için
özel referans ile tüm tohumlarla alakalı çimlenme yönleri ele alınacaktır. İlave bilgi için
tohum fizyolojisi ile ilgili kaynaklara yönelmek tercih edilebilir (Mayer and PoljakoffMayber, 1982; Bewley and Black, 1994).
TOHUM VE FİDE MORFOLOJİSİ
Botanik terim olan "embriyonik bitki veya embriyo, aynı zamanda, endosperm olarak
mevcut olabilir. Tohum kabuğu ve ek depolama doku ve ana bitkiden olgun yumurtayı
içermektedir (Copeland ve McDonald, 1985). Birçok tohum meyve kalıntıları içinde
kalmıştır ve teknik olarak işlevli değildir. Embriyo morfolojisi bir bitki alemi içerisinde
genellikle benzerdir, ancak, sebze tohumları Dikotil ve Monokotil'lere sahiptir ve ikisi de
farklı sınıf alemleri içermektedir. (Lorenz and Maynard, 1980). İyi gelişmiş endosperm
rezerv maddeleri içeren tohumlara endosperm denir. (kotidelonlar embriyo
dokusudur)Eğer depo malzemelerinin çoğunu kotidelonlar içeriyorsa endospermik
olmayan olarak adlandırılır (Bewley ve Black, 1994). Çimlenme tamamlandıktan sonra,
embriyo fidelerinin kök ve filiz sistemini gelişir. Fideler, kotiledonların yönelimlerine
bağlı olarak iki gruba ayrılır. Kotiledonun hipokotil genişlemesi ile toprağın üzerinde
yükseltilmiş olduğu fidelere epigeal (toprak üzerinde yaşayan) denir. Hipokotilin
yeterince boyuna uzamadığı durumlarda kotiledon toprak içinde kalır. Bu duruma
hipogeal denir (Bewley ve Black, 1994). Epikotilin genişlemesi ya da mesokotil filiz
gelişiminde paya sahipken kotiledon çimlenme sırasında genelde fotosentetik bir
yapıdadır.
Aşağıda sebze tohumlarının morfolik yapısına göre kategorize edildiği bir kıyaslama
vardır (Tablo 1.3 ve Şekil. 1.3). Süt mısır ve kuşkonmaz tohumlarında endosperm rezervi
vardır ve hipogeal fide büyümesi gösterirler. Süt mısır perikarp yapısının tohum kabuğu
ile kaynaşık olduğu bir karyopstur (Copeland ve McDonald, 1985) ve embriyo otların
tipik olarak gösterdiği yanal pozisyonda yönelmeye sahiptir (Martin, 1946). Süt mısırda
endosperm canlılık göstermez ve embriyonun bir parçası olan sketulum (kalkansı bir pul)
kotiledon gibi davranış gösterir. Kuşkonmaz gibi birçok endospermik tohumun, canlı
endosperm dokusu vardır. 2,3,5-trifenil tetrazolyum klorür ile testte pozitif sonuç çıkarsa
endosperm yaşıyor olarak kabul edilir (Moore, 1985). Patlıcangiller ve şemsiye
biçimindeki mahsuller, Allium cinsi tohumlar canlı endosperme gömülü lineer embriyolar
içerir. Embriyo lineer olarak kabul edilir olsa da, genel olarak domates ve biberde olduğu
gibi sarmal yapıda da bulunabilir (Martin, 1946). Bu grupta havuç ve kereviz şizokarp
olarak örneklendirilebilir. 2 kaynaşık yapıdaki karpel olgunlukta ayrılır ve tek tohumlu
merikarp oluşturur (Copeland ve McDonald, 1985). Ispanak ve pancarda cansız yağ
dokusunu çevreleyen embriyolar bulunmaktadır ve endosperm yerine gelişmiş bir
perisperm bulundurmaktadırlar (Hayward, 1938; Heydecker ve Orphanos, 1968). Pancar
tohumu birçok kültivede iki veya üç çiçekten multigermed propagule (bitkilerin üremesini
sağlayan yapı) üretebilir (Hayward, 1938). Endospermik olmayan tohumlar endosperm
kalıntısı içerebilir ancak bu küçük miktarda bir koruyucu madde olarak bulunur.
Endosperm marulda iki katmanlı ve embriyoyu çevreleyen yarı geçirgen bir yapı olarak

özelleşebilir (Hill ve Taylor, 1989). Endospermik olmayan tohumlar hipogeal (bezelye ya
da çalı fasulyesi) ya da epigeal (dört farklı familyadan örneklendirilebilir) çimlenme
sergileyebilir. Eğilmiş embriyo yönelimi büyük yapılı tohuma sahip baklagillerde
görülebilir (Hayward, 1938).

SU
Çimlenme su alımı ile başlar. Bu önemli süreç en iyi şekilde, klasik su ilişkileri
terminolojisi ile ifade edilebilir (Bewley ve Black (1994). Tohumlardaki su ilişkilerinin
daha ayrıntılı bir açıklaması Koller ve Hadas tarafından yapılmıştır (1982). Su potansiyeli
suyun enerji durumunun bir ifadesidir. Yüksek potansiyelden düşüğe pasif bir hareket
halindedir. Saf suyun su potansiyeli 0 ve su potansiyelindeki düşüş (mevcut daha az su)
daha negatif değerler ile gösterilir. Su potansiyelinin bileşenleri matrisinin cebirsel
toplamı, osmotik ve basınç potansiyelleridir. Matris veya emme potansiyeli hücrelerde
matrisin su bağlama yeteneğini ifade eder ve bir negatif değerdir. Ozmotik potansiyel, su
potansiyelini azaltmak için çözünmüş maddenin katkısı anlamına gelir ve aynı zamanda
negatif bir değerdir. Basınç potansiyeli pozitif bir değere sahiptir ve suyun hücrelere girip
hücre duvarlarında bir iç kuvvet oluşturduğunda oluşur. Su potansiyeli hesaplamaları
depolanan tohumlar için de geçerlidir. Ayrıca su aktivitesi daha önce bahsedildiği gibi su
potansiyeli ile log-lineer bir ilişkiye sahiptir (Taylor et al, 1992).
Sebze tohumlarında suyun emilimini incelemek için, 25°C, nemli kâğıtta ve karanlıkta
depolanan domates ve lahana tohumlarının su emiş eğrileri çıkarılmıştır (Şekil. 1.4).
Tohumlarda su emilimi 3 farklı fazdan oluşur. İlk olarak hızlı bir yükseliş daha sonra
gecikme fazı ve son olarak tekrar artan bir nem içeriği olarak ifade edilebilir.

Faz I imbibisyon (su emme) olarak bilinir ve hem canlı hem de ölü tohumlarda gözlenen
fiziksel bir aşamadır (Bewley ve Black, 1994). Bizim çalışmamızda ise, 4-8 saat arasında
sebze tohumlarına tamamen su emdirildi (Şekil. 1.4). Hızlı su alımı tohumun negatif
matris potansiyeline atfedilir buna sebep ise hücre duvarı bileşenleri ve proteindir
(Leopold, 1983). Şişme nedeniyle hidrofilik bileşiklerin (proteinler, selüloz, pektik
maddeler ve musilaj) imbibisyon sırasında genişlemesi durumu ortaya çıkar (Mayer ve
Poljakoff- Mayber 1982). Su emme oranı, sıcaklık, başlangıç nem içeriği, tohum oluşumu
ve morfolojisi gibi bir dizi faktörden etkilenir. Bamya gibi bazı sebze tohumları geçirgen
olmayan dış yapıları nedeniyle suyu kolayca ememeyebilir (Anderson et ah, 1953).
Başlangıç nem içeriği düşük olan yarı sert fasulye tohumlarında emilim süresinde gecikme
olduğu görülmüştür (Taylor and Dickson, 1987). İkinci aşamada (gecikme fazı) sırasında,
suyun az miktarda emilimi vardır. Matris potansiyeli bu dönemde ihmal edilebilir ve
ozmotik basınç potansiyelleri toplam su potansiyeli düzenler. Bu evrede hidrate olmuş
tohumdaki enzimler ve membranlar tohumun çimlenmeyi tamamlaması için aktif
durumdadır. Faz II’nin süresi tohum türlerine bağlıdır ve çevre şartlarından etkilenir

(Aşağıda Su ve Sıcaklık stresi bölümlerine bakınız). Bizim çalışmamızda ise emilim
sonrası domates lahanaya göre daha yüksek bir nem miktarına sahip olsa da lahanaya göre
daha uzun bir Faz II süresine sahiptir (Şekil. 1.4). Faz III görülebilir çimlenme ile birlikte
su alımı ile başlar (Şekil 1.4’teki ). Radikula büyümesi, hücre uzamasının neden olduğu ve
kendisini filiz sürgünlerinin büyümesini takip ettiği bir aşamadır. Fazla miktarda su alımı
osmatik potansiyeli düşürür. Faz III’teki nem içeriğinin artışı Faz I’e göre çok daha azdır
(Şekil. 1.4). Faz III’te tohum bir fide olur ve aynı zamanda kurumaya karşı dayanma
yeteneğini kaybeder. Bu nedenle çimlenmeden sonra tohumu kuruması kök ölümüne
sebep olurken Faz I ve II’de kurumanın olması tohuma ciddi zarar vermez.

OKSİJEN
Oksijen çimlenme ve solunum için gereklidir. Enerji üretmek için adenozin trifosfat (ATP)
sentezinde de kullanılmaktadır. Düşük nem içeriğine sahip tohumlar ihmal edilebilir bir
gaz alışverişi gösterirler ve statik ortamda eğer Faz III tipi su bağlayıcılığı söz konusu ise
ve su aktivitesi 0,9’un üstünde değilse solunum ihmal edilebilir (Vertucci ve Roos, 1990).
Çimlenme dinamik bir süreçtir ve gaz değişimi tohumların su emişi ile beraber hızla
artmaktadır. (Daha önce anlatıldığı gibi) Su emme fazları farklı solunum kalıplarını tarif
etmek için kullanılabilir. Faz I, mevcut enzim aktivasyonu ile ilişkilendirilir ve solunumda
hızlı bir artış mevcuttur. Örneğin, bezelyede solunum hızının şişme ile doğrusal şekilde
arttığı gösterilmiştir (Kolloffel, 1967). Faz II’de oksijen alımında bir gecikme yaşandığı
birçok büyük tohumlu türde gözlemlenmiştir. (Bewley and Black, 1994). Faz III’de
çimlenmenin gerçekleştiği görülebilir. Bu durum oluşurken tohum çeperi delinir ve
solunum hızı artar. Ayrıca, daha yüksek solunum aktivitesi ile sonucu mitokondri
sayısında bir artış görülür. Son olarak faz IV’de depo dokularındaki değişimden

bahsedilir. Kotidelonda depo maddelerinin tükenmesi ile birlikte solunum hızında bir
düşüş gözlemlenir.
REZERV MALZEMELERİN MOBİLİZASYONU (TAŞINIMI)
Çimlenme önce su alımı ve gaz değişimi ile ilgili üç aşamada tarif edilmiştir. Solunum ve
/veya büyüme için alt-tabakaların, sinir kökü çıktıktan sonraki durumu farklıdır. Faz III’e
kadar küçük moleküller üretilmesi için depo malzemelerinin taşınımı görülmemektedir bu
nedenle hazır alt tabakalara çimlenmenin erken evrelerinde ihtiyaç vardır. Kuru tohum faz I
ve II’de solunum esnasında gereken çözülebilen karbonhidrat kaynağı olacak şekerleri
depolanma özelliğine sahiptir. Sukroz sıklıkla kuru tohumlarda bulunur. Ek olarak rafinoz
ve staçiyoz gibi oligosakkaritler de mevcut olabilir (Amuti ve Pollard, 1977).
Rezervlerin taşınımı sonrası kökçük ortaya çıkar morfolojik değişimin yanı sıra
biyokimyasal düzeyde de bu durum ele alınabilir. Her bir çalışmada zamana bağlı çimlenme
performansları izlenmiştir ve her bir bileşen ayrı ayrı tartılmıştır. Depolama dokusunda
kotiledonlar veya endospermlerde ağırlık kaybı genel olurken; kök ve sürgün ağırlığındaki
artış ters orantılı olarak gerçekleşmiştir (Mayer ve Poljakoff-Mayber, 1982). Bu çalışmalar,
tohum çimlenme aşamasındaki rezerv kullanımına yönelik eğilimlerini resimli ve daha
detaylı biyokimyasal çalışmalar için temel oluşturmuştur. Ne yazık ki, sebze tohumları
rezerv taşınımı ile ilgili biyokimyasal olayların detayları henüz yeterli seviyede değildir.
Çoğu bilgi tarımsal ürünlere ve aynı zamanda insanın tüketimi için kullanılan tohumların
özelliklerine dairdir. Aşağıdaki bölümde kısaca rezerv bileşikler nişasta, lipidler, proteinler
ve fosfor katabolizması ile ilgili biyokimyasal olaylar açıklanacaktır. Bu bilgiler, büyük
ölçüde tohum fizyolojisi kitaplarından elde edildi ve bu konu Bewley ve Black tarafından
çok daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır (1994).
Nişasta; karbonhidratların depolanmış yaygın bir formudur ve kotiledon veya büyük
tohumlarda ise endospermde bulunur (Tablo 1.1 ve 1.3). Nişasta, glikozun polimer zinciri
olarak amiloz ya da amilopektin olarak bulunur. Nişasta, enzimatik reaksiyonlarla glikozun
monomerik birimlerin oluşturulması için amilaz ve diğer enzimler tarafından parçalanır.
Glikoz dissakarit formuna dönüştürülürek fide çıkışının olduğu büyüme bölgelerine taşınır.
Tohumlarda yağlar; lipitler veya trigliseroller olarak depolanır ancak, lipitler büyüyen bitki
dokusunda yaygın olarak bulunmaz. Birçok küçük tohumlu bitki (Tablo 1.1) yağ depolar
çünkü lipidler nişastaya göre daha fazla kimyasal enerji potansiyeline sahiptir. Lipitlerin
bitkinin büyüme bölgelerine ulaştırılması için depolanmadaki formundan taşınabilir bir
forma dönüştürülmesi gerekir. Lipit bozulması (parçalanması) benzersiz biyokimyasal
yollar ile oluşur ve aynı zamanda özel bir organel olan glyoxysome kullanır. Glyoxysomes
çimlenme sırasında kuru tohumlarda ve gelişen yapılarda da novo sentezi ile oluşurlar.
Biyokimyasal yolların entegrasyonu glukoneogenez veya 'yeni şeker yapımı'olarak bilinen
bir süreç ile gerçekleşir. Kısaca, yağlar üç serbest yağ asitleri ve gliserol üretmek için
Upases tarafından yıkılırlar. Yağ asitleri yıkım ürünleri nişasta olarak taşınan sukroz form
için kullanılmaktadır.
Proteinler (Tablo1.1), tohumlarda ve enzimlerde veya depo proteinleri olarak ortaya çıkar.
Depolama proteinleri; proteinin bünyesinde bulunan ve proteinaz tarafından farklı amino
asit formları oluşturmak için yıkılırlar. Serbest amino asitlerin durumu komplekstir. Amino
asitler diğer amino asitlere dönüştürülür veya büyüme noktalarına taşınır. Organik asitler,
amino asitlerden oluşur ve daha sonra tüketilebilir. Fosfor, tohumda fitik asit veya fitin adı
verilen organik bir formda depolanır. Fitik asit ya da myo-inositol hegzafosfat bir tuz olarak

oluşur ve potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi ikincil elementler olan demir, mangan ve
bakır içerir. Fitaz, nükleik asitler ve membran sentezi için ATP ile fosfolipid sentezi için
kullanılan fosfatı serbest bırakırlar. Makro ve mikro besinler hücre büyümesi ve gelişmesi
için kullanılabilir.
Sonuç olarak, tohumlardaki depo malzemeleri, karbon kaynağı sağlamak için şeker yapıları,
azot kaynağı sağlamak için amino asitler ve diğer elemanları ile birlikte fosfat kaynağı
sağlamak için fosforlu yapılar içerir. Tohum, fide, ilk büyüme ve gelişimini desteklemek
için bu depo yedek malzemeleri kullanır. Fide oluştuktan ve gelişmeye başladıktan sonra,
fotosentez yaparak ve diğer besinleri kök sistemi ile bünyesine katarak kendi karbonunu
kendisi üretebilir duruma gelir.
TOHUM KALİTESİ
Tohum kalitesine etki eden çok sayıda parametre vardır ancak bu bölümde çimlenme ve fide
gelişimi üzerinde durulacaktır. Tohum kalitesini yorumlamak için kullanılan bir yöntem,
Resmi Tohum Analistleri Derneği (1993) laboratuvarında ideal çevre koşulları altında
yürütülen standart çimlendirme testi ile belirlenmiştir. Fizyologlar tarafından kullanılan
çimlendirme kriteri sinir köklerinin ortaya çıkmasıdır; ancak, tohum analistleri fide
sınıflandırmasına göre normal veya anormal olarak bu yorumu sınıflandırmış ve
geliştirmiştir. Anormal fideler; zedelenmiş bir kök ve/veya aşılama gereği duyulan veya
diğer fide kusurlarına sahip olanlardır (AOSA, 1992). Sadece normal fideler yeterli
zamanda bu testte tam çimlendirme için ortam sağladıktan sonra birçoğu tamamlanmış
çimlendirme gerçekleştirir. Standart çimlendirme testi ticari etiketleme için kabul görmüş
tek testtir. 'Tohum canlılığı' terimi, tohum kalitesini tanımlamak için kullanılmıştır ve
aşağıdaki tanımı (1983) AOSA tarafından kabul edilmiştir: ‘Çeşitli şartlar altında hızlı ve
tek tip bir oluşum gösteren tohum canlıdır.’ Tohumun canlılığı çimlenme için belirleyicidir.
Çimlenme hızının yeterli hızda ve laboratuvar yerine sahada gösterdiği canlılığını
belirlemektedir. Tohum canlılığı genellikle bitki performansı ile ilgilidir. Daha yüksek bir
seviyede ve tohum bozulmasının erken aşamaları ile ilişkilidir, tohum canlılığında azalma
çimlenmeden önce gerçekleşir (AOSA, 1983).
Tohum yaşlanma etkilerini populasyon veya örnek bir temel olarak tek bir tohum üzerinde
incelenmeside kabul edilebilir. Aynı çevresel koşullar altında tutulan tohumlar çimlenme
için geçen zaman ile sigmoidal bir ilişki ortaya koymaktadır. (bkz.Şek. 1.2). Bu eğri tüm
tohumların aynı anda canlılığını kaybetmediğini göstermektedir. Genellikle birçok tohum
karışımı canlı ve cansız tohumlardan oluşmaktadır.
Tek bir tohum olarak, uygun bir ortama yerleştirilen tohumlar ya çimlenir ve başarılı olur ya
da ölür ve başarısız olur. Bu kategorik yargı olayların bir numarası olmayan uygun işlemden
önce uygun bir tohum için ortaya çıkabilir, ya da bu yetersiz olabilir. Bozulma sırasında da
bu olaylar çimlenme kaybından önce canlılık kaybı kavramını destekler. Farklı şema veya
modeller canlılık kaybı ile ilgili değişiklikleri göstermek için geliştirilmiştir ve yaşlanma
sırasında tohumdaki değişiklikleri gösteren bir dizi çalışma Delouche and Baskin tarafından
tarif edilmiştir (1973) ve Şek. 1.5. Bu sıralı modele Coolbear (1994) tarafından karşı çıkıldı.
Tezinde, yaşlanma modeli için her olay göreli duyarlılık göstermek için kullanılabilir
düşüncesini domino etkisi yerine tercih etmiştir. Hem fizyolojik hem de canlılık kaybı bitki
modeli ile önce canlılık kaybını tanımlamak için bir çerçeve sağlar ancak bu çalışmanın
başka yararları da vardır. Tohum yaşlanması ve sadece canlılık kaybı ile ilişkili
biyokimyasal ve fizyolojik değişikliklere göre tohum yaşlanmasının modeli ve onunla
ilişkili diğer olaylara dair bir inceleme(1986) Priestley tarafından tarif edilmiştir.

FİZYOLOJİK HUSUSLAR
Membran bozulmasının tohum bozulma sırasında oluşan ilk olay olduğu görülmüştür. (Şek.
1.5). Fonksiyonel membranlar; hücre canlılığı ve verimli metabolizma için bir ön koşuldur.
Plasmalemma ve tonoplast dâhili bileşenlerin tanımlanması için gereklidir. Mitokondriyal
membran ise solunum ve elektron taşıma için gereklidir (Goodwin ve Mercer, 1983).
Tohumların su emilimi arttıkça, hücre zarı bileşenleri sıvı kristal yapıdan bir jel fazına geçiş
yapar (Crowe et al., 1989). Bu geçiş membran bütünlüğünün eksikliği nedeniyle sızdırmaya
sebep olur; bu nedenle, başarılı çimlendirme için zarların yeniden yapılanması 1. Fazda
hızla gerçekleşmelidir. Membran yapılanmasının yavaşlaması ya da tamamen durması
yaşlanma veya ölüm durumunda görülebilir.
Çimlenmenin erken evrelerinde bileşiklerdeki sızıntıyı ölçümleyerek hücresel bütünlükle
ilgili dolaylı olarak bir test yapılabilir.Tohumların hücresel bütünlüğü değerlendirmek için
doğrudan bir yöntem olarak bazi hayati lekeler test olarak kullanılmıştır (Overeaa, 1984).
Indigo karmin, bir hücre zarı geçirgenliğini belirlemede kullanılan indigo karmin, canlı
hücrelerin dışında ve sonraki embriyo büyümesi aşamasında zararlı değildir. Çimlenme
erken aşamaları sırasında bileşiklerin sızması; hücresel bütünlüğün test edilmesini dolaylı
olarak sağlar.Sızıntı testleri genellikle sağlam tohum ve şekerler, amino asitler, elektrolitler
ve fenolik maddeler gibi bileşikler üzerinde gerçekleştirilir (Priestley, 1986).

Araştırma farklı özellikler sergileyen lahana tohumunun çimlenmesinin erken aşamalarında
gerçekleştirilmiştir. (Hill et al., 1988) (Fig. 1.6). Elektrolit sızıntı iletkenlik ölçümü emilen
solüsyonun ölçülmesiyle değerlendirildi. Sinapin sızıntısı (UV) ultraviyole solüsyonun
emilimini ölçerek tahmin edildi. Fenolik bir bileşik olan Sinapine, kolin ester olarak bir
depolama malzemesidir ve sadece turpgillerde bulunur (Taylor et al., 1993b). Çalışmada,
tohumlar sudan çıkarıldı ve tek bir tohum üzerinden çimlenme izlendi. Elektrolitler
çimlenebilir tohumlardaki sızıntıyı gösterdi ancak çimlenemeyecek durumdaki tohumların
2-2,5 kat daha fazla sızıntı yaptığı gözlendi. Çok büyük miktarda olmayan çimlenebilir
tohumun geliştiği tespit ederken Sinapine’nin sadece eser miktarda yüksek kaliteli
tohumlardan sızdırılmış olduğu gözlemlendi. Sinapine kaçağı bu nedenle çimlenebilir ve
çimlenemez tohumları ayırt etmede iletkenlik testine göre daha başarılıdır. Isı ile
öldürülmüş tohumlar diğer testlere göre hem elektrolit hem de sinapini büyük miktarda
sızdırmıştır. Çimlenme olmayan tohumların kritik alanlardaki ölü dokularıyla embriyo
büyümesi ile ilişkilendirilmektedir fakat; depolama dokusunda yaşayan hücre içerebilir (Lee
and Taylor 1995). Canlı hücrelerin toplam sızmaya çok etki etmediği de gözlemlenmiştir.
Sızıntı testleri tohum kalite programlarında uygulama bulmuş ve iletkenlik ölçümü ile
tohum canlılığı değerlendirmek için yöntemler tarif edilmiştir (AOSA, 1983). Biyokimyasal
test bu tür bir zamanda, göreceli olarak kısa bir süre içinde çimlenme testine göre yapılabilir
ve 100 tek tohum ölçmek üzere geliştirilmiştir. (Wavefront Inc., Ann Arbor, Michigan). Ne
yazık ki, aşırı duyarlıdır. Bu sınırlayan kaçak geçirgen tohum kaplama katmanı birçok türün
tohumlarında olduğuna göre bu yöntemin geniş ölçekli kullanımı için ciddi sınırlamalar
yaratmaktadır (Beresniewicz et al., 1995b). Örneğin, soğan ve pırasa tohumları azotlu bir
yarı-geçirgen bir tabakaya sahipken, domates ve biber ise mantarlaşan bir tabakaya sahiptir
(Beresniewicz et al., 1995b).

Enerji sentezi ve solunum yolları uygun bir tohum için çok önemlidir ve her iki sürecin de
erken bozulma sırasındaki olaylar ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (see Fig. 1.5). Tüm
biyokimyasal yollar hücre içindeki reaksiyonları katalize etmek için enzimlere ihtiyaç
duyar. Tohum yaşlanması ile enzim aktivitesi arasındaki ilişki incelenmiştir. Tüm canlılık
kaybolsa bile enzimler aktif kalabilir ancak bu dehidrogenez bir enzim grubu olarak canlılık
kaybı ile doğrudan bağlantılıdır (MacLeod, 1952). Dehidrogenez enzimleri solunum,
indirgenme tepkimeleri ve katalize oksidasyonun birkaç adımında bulunur (Goodwin and
Mercer, 1983). Daha önce açıklandığı gibi imbibasyon (emilme) sırasında solunum hızı
yükselir ve çimlenme için solunum hızının maksimum olması gerekir. Bu nedenle,
dehidrojenaz aktivitesi faz II çimlenme sırasında tespit edilebilir. Dehidrogenaz aktivitesini
ölçmek için en yaygın yöntem 2,3,5-Triphenyftetrazoliumchlorid ile boyamadır (TTC or
TZ). Oksitlenmiş tetrazolyum tuzları suda çözünebilir ve renksizdir. Su ve suda
çözünmeyen kırmızı leke formazan dehidrojenaz enzimleri ile indirgenebilir (Moore, 1985).
Tetrazolyum tuzları ilk olarak 1940'larda kullanılmış ve TZ testi hala birçok tür için bir
canlılık testi olarak kullanılmaktadır (Copeland and McDonald, 1985). Sınırlamalar testi
özneldir ve boyanma canlılığı yanlış değerlendirilmesi sonucunda yorumlamak zor olabilir.
Ancak, eğitimli tohum analisti, mekanik yaralanma veya hidrasyon hasar gibi diğer
sorunları tohum bozulmasını ayırt edebilir (Moore, 1972). Diğer boya tohum testleri
(Overaa, 1984) TZ yöntemine bir alternatif sağlamaktadır.
BÜTÜN BİTKİ REAKSİYONLARI
Bahçeciliğin birincil amacı olarak bütün tohum ve bütün bitki düzeyinde tohum yaşlanmasının
sonuçlarını tespit etmektir. Tüm tohum özellikleri arasında en hassas olanı çimlenme oranıdır
ancak, standart çimlenme testi çimlenme oranını değil toplam çimlenmeyi ölçer (Bkz. Fig.1.5).

Aslında, doğru ölçülebilir çimlenme sürecinin III fazının başlangıcı (görünür çimlenme)
olduğu söylenebilir. Bu nedenle, radikula ortaya çıkışı bir tohumun göreceli canlılığı hakkında
bilgi verir. Bu etkiyi göstermek için, marul çekirdeği, öncelikle nem içeriğini artırarak % 20
(fw baz) ve daha sonra 24 saat 40 ° C 'de (Thomas, 1990), tohum inkübe edilerek kısa bir süre
için yaşlandırılır. Bu prosedür tohum canlılığını değerlendirmek için bir yöntem olarak
geliştirilen kontrollü bozulma testinden uyarlanmıştır (Powell et al, 1984). Kökçük ortaya çıkış
süresi, 2 saatlik aralıklarla 35 mm kamera ile kayıt altına alınarak incelenmiştir(Tomas et al,
1992a,). Yaşlandırılmış tohumların diğerlerine göre ortalama 6 saat önce çimlenmeye başladığı
gözlemlendi (Şek. 1.7). Marul tohumlarında nekrotik çıkışlar yaşlanma ile ilişkili bir
bozukluğun semptomları olduğu ve fizyolojik nekroz olarak adlandırılır (Tomas ve diğerleri,
1992b) ve anormal çıkışlar olarak sınıflandırılır (AOSA, 1992). Bu veriler doğrultusunda
uygulanan yaşlanma tedavisi çimlenme oranını azaltır ve çimlenen fide sayısı değişmez, ancak
fizyolojik nekroz ile anormal fide görülme sıklığını artırdığını ortaya koymaktadır.

Arazi çıkışı optimum hasat verimliliği için büyük önem taşımaktadır. Tohum canlılığının
arazi çıkışı ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermiştir (Roberts, 1972; Heydecker, 1977).
Tohum kalitesi kötü ise zayıf bitki çıkışıyla sonlanır ve verim düşer. Tohum fizyolojisi
açısından bir diğer ilginç soru ise tohum canlılığındaki azalmanın bitkinin verimini etkileyip
etkilememesi üzerinedir (Wiley and Heath, 1969). Birçok ayrı çalışmalardan elde edilen
veriler, bu soruya cevap için özetlenmiştir ve aşağıdaki bilgiler Tekrony ve Egli (1991)
tarafından değerlendirilmiştir. Bitkiler; bitkisel, erken üreme veya tam üreme aşamaları
olarak, hasat ürünün hasat zamanına göre gruplandırıldı. Tohum kalitesi farklılıkları,
yaşlanma sonuçları ile elde edilmiştir. Genel olarak, vejatatif aşamada hasat edilen bitkiler
canlılık kaybı ve yaşlanmaya en büyük tepkiyi gösteren grup oldu. Erken üretim döneminde
hasat edilen bitkilerde ise daha kaliteli tohumların ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Tam
olgunluk döneminde hasat edilen bitkilerde ise tohum canlılığına dair pozitif bir reaksiyon
gözlenmemiştir. Tablo 1.4’te kuru fasulyeden elde edilen sonuçlar görülmektedir. Sonuç
olarak tohum canlılığı verim açısından önemlidir. Bu nedenle bu tür ürün hasatları vejetataif
ya da erken üretim döneminde yapılır.
EKİM ALANI
Son olarak toprak özellikleri değerlendirildiğinde çimlenme üzerinde çok büyük etkiye
sahip olduğu söylenebilir. Uygulamada, doğrudan ekim genellikle belirli bir tür için uygun

daha az olan toprak koşullarında büyüme sezonu erken gerçekleştirilir. Direkt ekim
genellikle erken ekim döneminde toprağın bazı türler için optimum koşullarda olmadığı
dönemlerde uygulanır. Su, sıcaklık, fiziksel direnç ve toprak patojenleri, böcekler ve diğer
avcılar gibi biyotik stresler de dâhil olmak üzere çeşitli abiyotik stresler fide çıkışı
sırasında ekim zamanında toprakta mevcut olabilir. Bir sonraki bölümde kısaca üç ana
abiyotik stres rolü açıklanacaktır.

SU STRESİ
Su çimlenme için gerekli olan bir maddedir ancak, direk ekimle ekilen tohumlarda ve
seralarda yetiştirilen bitkilerde fazla su stres oluşturabilir. Su fazlasının bulunması
durumunda oksijen çimlenmenin ya da büyümenin başarılı olması için limitleyici olabilir.
Çimlenmenin Faz II ve III evrelerinde oksijen hassasiyeti vardır. Farklı türlerin tohumları
suda ıslatarak oksijen yetersizliğine tabi tutulduktan sonra 72 saat çimlenme özellikleri
izlenmiştir (Crawford, 1977). Test edilen tohumlardan marul en dayanıklısı iken, bezelyenin
oldukça hassas olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca suyun içeri sızmasına karşı hassasiyetin
fermantasyon ile üretilen etanol ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Tohumlar genel olarak
uygun toprak nemi koşulları altında başlangıçta ekilir ve sonra yağmur, sulama ya da bir sel
durumu oluşturabilir. Düşük oksijen periyoduda ( hipoksia) çimlenmeyi etkilemektedir. Az
oksijenli durumda köklerin daha uzun süre yaşayabildiği gözlemlenmiştir (Hole et al.,
1992).
Tohumlar genelde sığ bir şekilde ekilir ve toprağın su durumu çimlenme başlaması için
yetersiz olabilir. Muazzam matris potansiyeli sayesinde tohumlar kuru topraklarda bile suyu
emebilir ve faz II’yi gerçekleştirebilir (Bewley and Black, 1994). Ancak kuru topraklarda
yine de yeterli suyu ememediği için çimlenme gerçekleşmeyebilir. Faz III, hücrenin

uzunluğuna ve bölümlenmesine bağlıdır. Bu evrede su stresine karşı var olan hassasiyet
görülebilir. Suya karşı en hassas faz olarak adlandırılabilir (Hsiao, 1973). Çimlenme
başladıktan sonra hücre büyümesi için gereken su miktarı kökçüklerin çıkması için
gerekenden daha fazladır (Hegarty, 1978). Bu nedenle gerekli su seviyesi faz III’de
sağlanmalıdır ki çimlenme gerçekleşebilsin. Tohumların faz I ve II’de kurumaya toleranslı
yapıları, su yetersizliği nedeniyle stres koşullarında çimlenmeyi tamamlayamasa da hayatta
kalmasına yardım edebilir.
SICAKLIK STRESİ
Sıcaklık çimlenme dahil olmak üzere birçok biyolojik olayı etkiler. Çimlenme için gerekli
ana sıcaklık (minimum, optimum, maximum) bitki tohumları için incelenmiştir (Lorenz and
Maynard, 1980). Sıcaklık su emilimini tam olarak etkilemese de faz II ya da log fazlarını
geciktirerek çimlenme süresini doğrudan etkileyebilir. Çimlenme (S) ısı toplamı ve Tmin
minimum sıcaklık olmak üzere, bu süreler üzerinden yapılan hesaplarla tahmin edilebilir
(Bierhuizen and Wagenvoort, 1974). Tablo 1.5’de 31 bitki türü için S ve Tmin değerleri
gösterilmiştir. Üretkenlikleri test edilmiş S değerleri değişirken; genellikle sıcak
sezonlardaki tohumların daha yüksek değere sahip olduğu görülmüştür.
Sıcaklık optimum değerinin altında ya da üstünde seyrederse sıcaklık stresi meydana
gelebilir. Bölüm 14’te yüksek sıcaklığın etkilerinden bahsedilecektir. Sıcak sezonların bitki
tohumlarında genelde düşük sıcaklığa karşı hassasiyet olduğu gözlemlenmiştir. Buna
“Donma Zararlanması” denir. (Hemer, 1990). Donma zararlanmasına uğrayan iki grup
tohum türü vardır:
(i)Faz III’te zararlananlar: solanaceous bitkileri ve kabakgiller
(ii)Faz I’de zararlananlar: snap ve lima fasülyesi.

İkinci grupta zarar görme hidrasyon sırasında meydana gelmektedir. Tohumdaki su içeriği
azaldıkça bu tür zarara uğrama olasılığıda artmaktadır. Tohum çeperi geçirgenliği de suyun
emilimi açısından önemlidir. Özellikle tohum zarı çatlamış olan tohumlar bu tür bir
zararlanmaya karşı daha açıktır (Taylor et al., 1992).
Tohum içerisindeki nem miktarının etkisini anlamak adına 2 çeşit (toleranslı ve hassas) taze
fasulye % 5 - %25 arasında değişken nem içeriğine sahip tohumlar 20°C ya da 5°C’de
çimlendirilmiştir (Wolk et al., 1989). 5°C’de çimlendirilen tohumlar 24 saat sonra 20°C
sıcaklıktaki ortama aktarılmıştır. Kritik nem içeriği farklı sıcaklardaki kırılma noktaları bu
test ile belirlenmiştir. Kırılma noktasının altında nem içeriğine sahip tohumların
çimlenmelerinin gerilediği görülmüştür. 20°C’de kırılma noktası nem içeriğindeki donma
zararlanmasının bazı hassas türlerde %15 ve dirençli türlerde %11 olduğu gözlemlendi.
5°C’de kırılma noktası nem içeriğindeki donma zararlanmasının bazı hassas türlerde %19 ve
dirençli türlerde %16 olduğu gözlemlendi. Sonuç olarak kırılma noktası nem içeriği hassas
olanlarda dirençlilere göre daha yüksektir. Sıcaklık 20°C’den 5°C’ye düştüğünde kırılma
noktası da yukarı kayar. Kırılma noktasının altında nem içeriğinde her %1’lik düşüşte
çimlenmede ortalama 4.6°C azalma gözlemlenmiştir. Socuç olarak emilme ile don zararı
arasında direkt bir ilişki vardır. İlk nem içeriği oranı ise primer faktör olarak sıcaklık ise
olumlu etkiye sahip olduğu söylenebilir.
FİZİKSEL DİRENÇ
Toprak kimi zaman fiziksel bir bariyer olabilir. Tohum ekiminin başarıya ulaşmasını
özellikle de toprak don ise güçleştirebilir hatta engelleyebilir (Goyal et al., 1980). Çimlenme
için bu engeli aşmak gerekmektedir. Faz III’ün son evrelerinin bu stres altında en hassas
dönem olduğu söylenebilir. Fidelerin çıkış yeteneğini konusunda çimlenme hızı ve
morfolojik özellikler gibi etki eden birçok faktör vardır (Inouye et al., 1979). Daha hızlı
fide çıkışı gösteren bitkiler sert kabuk yapısı engelinden kurtulmaya daha yakındır. Çıkış
hızına etki eden iki önemli faktör bitki türü ve toprak sıcaklığıdır (Tablo 1.5 bakınız). Belirli
bir tohum türü ele alındığında, tohum kalitesinin çimlenme yüzdesini canlılığı etkilediği
görülebilir. Ancak buna ek olarak tohum morfolojisi de önemlidir. (Tablo 1.3) Hipogeal
çimlenme yapan tohumlar epigeal çimlenme yapanlara göre toprağa nüfuz için daha küçük
bir enine kesit alanına sahip olduğundan kotidelonların topraktan çekilmesini sağlar.
Fide çıkışı kuvvetleri, bir dizi için sebze tohumları niteliklere ayrılmış ve Tablo 1.6 de
gösterilmiştir (Taylor and Ten Broeck, 1988). Test edilen sekiz tür için tohum ağırlığı ve
kuvvet arasında pozitif bir ilişki (r = 0.98 **) tespit edildi. Aynı şekilde küçük, orta ve
büyük ek fasulye tohumları arasında da benzer bir ilişki bulundu. Basınç da aynı şekilde
maksimum kuvvete yaklaştıkça pozitif bir ilişki (r - 0.85 *) ortaya koymuştur. (soğan
hipokotil ve kotiledon ortaya çıkan birim kesit alanı başına kuvvet). Kısa sürede basınca
ulaşan türlere göre devamlı artan kuvvete sahip fidelerin çıkış yeteneği daha iyidir.
Tohumlardaki enerji içeriği genellikle nişasta ve lipid (Tablo 1.1) olarak depolanır ve
tohumun bileşiminde bulunan maddelerle ilgilidir. Taze fasulyenin nişasta depolama enerji
içeriği 17 kj g-1 iken lipid içerenlerin ise; 22 ila 26 kj g-1 aralığındadır. Rezervlerin
kullanılması tohum türüne göre değişir, ancak mobilizasyon (taşınım) verimliliği üzerinde
yeterli bilgi sağlanamaz. Taze fasulye fideleri üzerinde yapılan araştırmada küçük fidelerin
büyüklere göre daha az depo malzemesi bulundurduğu tespit edilmiştir ancak küçük fideler
bu depo malzemesini daha etkili kullanmaktadır (Taylor and Ten Broeck, 1988). Bir diğer
çalışma da taze fasulye fidelerinin donma zararlanmalarını test etmek amaçlı yapılmıştır.
(Taylor et al., 1992). Fidelerin donmaya maruz bırakıldıktan sonra fidelerin gerekli
maksimum çıkış kuvveti oluşturması için daha uzun süre gerektiği ve yeterli fide gelişim

potansiyelinin ise azaldığı yavaşladığı gözlemlenmiştir.
TOHUM İYİLEŞTİRME
Bu bölümün son kısmı tohum teknolojisi tohum biyolojisi ile alakalıdır. Fide
iyileştirilmesinin çeşitli metotları vardır. Çimlenme hızını ve yüzdesini arttırmak bunlardan
bazılarıdır. Tüm iyileştirmeler; ekim öncesinde uygulanır ve tohum endüstrisi tarafından
ticari olarak yapılabilir. Üç konu bu başlık altında ele alınacaktır: hidrasyon tedavileri,
kaplama teknolojileri ve tohum kalitesini yükseltmek için bu yöntemlerin entegrasyonudur.
Kaplama teknolojileri iyileştirme süreciyle ilgili olmadığından (Kaufman,1991) kaplamalar
tohumlardaki fayda sağlayan materyaller için iletim sistemleri olarak davranır. O nedenle bu
bölümde bu durum da ele alınacaktır. Diğer ön ekim iyileştirmeleri Heydecker ve Coolbear
(1977) ve Khan (1992) tarafından incelenmiştir.

HİDRASYON İYİLEŞTİRMESİ
Tohumlardaki suyun önemi depolama, çimlenme ve filizlerin çıkışı ile ilişkili olarak
tanımlanmıştır. Özellikle stresli koşullar altında çimlenme ve filizlerin çıkışını artırmak için
iki hidrasyon yöntemi uygulanmaktadır, bunlar nemlendirme ve ön koşullu çimlendirmedir
(priming). Nemlendirme özellikle taze fasulye ve büyük tohumlu baklagiller için
geliştirilmiştir ancak, bu teknik diğer baklagiller ve sebze tohumları için de kullanılıyor
olabilir. Ön koşullu çimlendirme (priming) yöntemi ilk olarak küçük tohumlu türlerde
denendi ve daha sonra başka türlerde de kullanılmaya başlandı.
Fasulyelerde nem içeriğinin arttırılması ile emilim döneminde donma zararlanması için
direncin yükselmesi arasındaki ilişkinin önemi nedeniyle çalışmalar yapıldı. Bitkilerin erken
dönemlerinde özellikle de ekimden hemen sonra toprağın nemlendirilmesi durumunda
nemlendirme sayesinde olumlu etkiler olduğu gözlemlenmiştir (Wilson and Trawatha, 1991;
Taylor et al., 1992). Aynı fasulye türünde başlangıç nem oranı farklılığının çimlenme
üzerine etkili olduğu laboratuvar çalışmalarıyla belirlenmiştir. Düşük nem içeriğine sahip
örneklerin daha yüksek nem içeriğine sahip örneklere göre daha düşük çimlenme

yapabildiği görülmüştür (Pollock and Manalo, 1970). Nemlendirmenin bir başka yararı da
nemli tohumların daha az kırılgan olmasıyla mekanik dayanıklılığın yükseltmesidir (Bay,
1994; Bay et al., 1995). Ancak, çok yüksek seviyelerde nemlendirme depolama sırasındai
yaşlanma oranındaki artış dramatik bir şekilde olacağından zararlı olabilir.
Fasulyelerin nem miktarı paketlemeden önce ayarlanabilir ve böylece depolama koşulları
iyileştirilmiş olur. Uygulamada, tohum nem miktarı bölge 2 üst düzeyinde %12-13’e tekabül
eder (fw basis ) ya da aw 0.6-0.65 şeklinde ayarlanır (Şek.1.1). Tohumların nem içeriğini
arttırmak için tohum kütlesinden nemlendirilmiş havanın geçirilmesi etkili olabilir ya da nemli
katı ortamda inkubasyon uygulanabilir (Wilson and Trawatha, 1991).
Tohum ön koşullu çimlendirmesi (priming) değişik yöntemler kullanılarak çimlenme
tamamlanmadan (phase III) kontrollü koşullarda tohumların hidrate edilmesidir. Ön koşullu
çimlendirme işlemi (priming) boyunca, tohum suyu içine çekmek ya da kısmen su içinde
tutulmak suretiyle istenilen tohum nem içeriğine ulaştırılabilir. Bu işlem genellikle
çimlenmenin faz II (gecikme fazı) evresinde uygulanır (Şek. 1.4). Tohumlar en az 1 gün ila
birkaç hafta arasında olmak üzere değişebilir bir süre boyunca bu durumda tutulabilir
(Taylor and Harman, 1990). Ön koşullu çimlendirme (priming) sıcaklık aralığı ise 10-35°C
arasında değişir ancak genellikle 15-20°C arası en çok tercih edilen aralıktır
(Bradford,1986). Tohumların çimlenmesi tamamlanmamış olduğu için uzun süreli
depolamada kuruyabilir. Tüm ön koşullu çimlendirme (priming) teknikleri kontrollü bir
ortamda, kritik nem içeriği elde etmek için metabolik etkinliğini aktive etmek üzere suyun
kontrollü alımı üzerine dayanır.
Tohumların çimlenmesini geliştirmek için kullanılan üç tane ön koşullu çimlendirme
(priming) tekniği vardır. En çok çalışılan teknik; orta ölçülü priming olarak sulu çözeltileri
kullanır. Büyük ölçekli priming işleminde ise yaklaşık olarak 10 kısım priming çözeltisi 1
kısım tohuma uygulanır (Nienow et al., 1991). Büyük miktarlarda priming çözeltisi
kullanılmasından dolayı; tohumun su emilimi solüsyondaki su oranına bağlı olarak
değişkenlik gösterir. Tohum türüne ve yapısına bağlı olarak 0.5 – 2.0 MPa arasında
değişkenlik gösterir. (Khan et al., 1980/81). Birçok çözelti türü bu amaçla kullanılır bazıları
inorganik tuz da içerebilir. Örnek vermek gerekirse, NaCl, KNO3, K3P04, KH2P04 ve MgS04
bunlardan bazılarıdır. Su potansiyelini değiştirmek ve ayarlamak için polietilen glikol(PEG)
gibi daha büyük polimerler ile moleküler ağırlığı küçük, gliserol ve manitol gibi bileşenler
de kullanılabilir (Khan, 1992). 6000 veya 8000 molekül ağırlıklı PEG'ler yaygın su
potansiyelini düzenlemek amacıyla ve bilinen konsantrasyon ve sıcaklıkta bir çözeltisinin su
potansiyelini hesaplamak için geliştirilmiştir (Michel, 1983). Gaz difüzyonu çözelti içinde
sınırlı olduğundan, ön koşullu çimlendirme (priming) işlemi sırasında havalandırma
gereklidir. Bu tekniği tanımlamak için birkaç tanım gerekmektedir. Bunlar sıvı priming,
geçişimsel kontrollü çimlendirme (osmoconditioning) olarak söylenebilir. PEG
kullanıldığında PEG çözeltiler su potansiyeli esas matris kuvvetler tarafından kontrol
edildiğinden dolayı osmo- ya da ozmotik terimi yanıltıcı olabilir (Steuter ve ark., 1981).
Diğer iki özel ön koşullu çimlendirme (priming) teknikleri olan katı matris priming (Eastin
et al, 1993) ve tambur priming (Rouse cited by Gray, 1994), aynı zamanda, sıvı priming
yöntemine bir alternatif olarak önem kazanmıştır. Katı matris priming hazırlanırken (SMP),
tohumlar, bir katı parçacık halinde malzeme ve su ile karıştırılır (Taylor et al, 1988).
Tohumlar negatif matris potansiyelleri nedeniyle suyu katı malzemenin içinden emebilir. Bu
işlem sırasında leonardit şist, iki atomlu silika, dağınık vermikulit ve şişmiş kalsine kil
kullanılan malzemelerin bazılarıdır (Khan, 1992). Belirli bir tür için gerekli katı taşıyıcı

miktarı, su tutma kapasitesine bağlı olarak değişir ve tohumun 2’den 0.2’ye kadarlık sürede
ağırlığına görede değişkenlik gösterdiği rapor edilmiştir (Taylor et al, 1988; Khan, 1992).
Priming sırasında su potansiyeli dengesine ulaşmak için gerekli su miktarı empirik
çalışmalar sonucu sıvı priming yönteminde anlatıldığı gibi belirlenmiştir. Leonardite şist
kendi ozmotik potansiyeli ile suyun potansiyelini düzenleyen bir maddedir (Taylor et al.,
1988). İki atomlu silika malzemeleri, matris özellikleri ile su potansiyelini
düzenlediklerinden dolayı bu yöntem matriconditioning (katı akaçlı kontrollü çimlendirme)
olarak adlandırılmıştır (Khan,1992). Tambur priming ise İngiltere'de geliştirilmiş olup döner
bir tambur içinde 1 ya da 2 günlük süre içinde, su ile tohumların mistleme ile
nemlendirilmesini sağlar (Gray, 1994). Hidrasyon seviyesi, her bir tür için kontrol edilir ve
çevirme işlemi ile nem dağılımının homojen olması sağlanır.
Farklı tekniklerle uygulanan ön koşullu çimlendirme yöntemlerinin sebze tohumları için
faydaları konusu Heydecker ve Coolbear (1977), Bradford (1986), KHan (1992) ve Gray
(1994) tarafından incelenmiştir. Genel olarak, priming, çimlenme için gerekli optimum
sıcaklıklar altında özellikle çimlenme ve fide çıkış oranını hızlandırır. Marulda ise priming
sayesinde yüksek sıcaklığın neden olduğu ısı inhibisyonu ve termodormansi etkileri
engellenir. Tohum endüstrisi tarafından primed edilmiş tohumların kullanımına kadar geçen
depolama süreci için orijinal nem içeriğine kadar geri kurutulması gerekmektedir. Kurutma
priming ile elde edilen bazı faydaları azaltabilir, bu amaçla sıcaklık, bağıl nem ve hava
akımının en uygun kurutma koşulları ile birlikte bu yararlı etkileri korumak için sağlanması
gereklidir (Ptasznik and Khan, 1993). Marul tohumuna uygulanan aşırı kurutma yüksek
sıcaklıklara karşı priming ile elde edilen toleransın kaybına yol açabilir (Weges and
Karssen, 1990). Priming işleminden sonra tohum depolaması ticari olarak önemli bir
husustur. Marul ve domates üzerinde yapılan araştırmalar göstermiştir ki priming yöntemi
ile çimlenme oranları artmıştır. Ayrıca primed edilmiş tohumların yaşlanma hızının
edilmemiş olanlara göre de hızlandırdığı gözlemlenmiştir (Argerich et al., 1989; Tarquis and
Bradford, 1992).
KAPLAMA TEKNOLOJİLERİ
Tohum kaplamaları zaman içinde tarımsal verimliliği artırmak ve çevreye zararı azaltmak
için çeşitli amaçlarla geliştirilmiştir. İlk çalışmalar ekimi hassas olan tohumların kaplanması
ve yetiştirilmesini kolaylaştırmak için küçük kaplama ve düzensiz şekilli tohumların
geliştirilmesi üzerine yapıldı (Tonkin, 1979). Kaplamalar daha sonra ekim sırasında gerekli
materyalin iletim sistemi olarak hareket etmesi için geliştirilmiştir (Scott, 1989, Taylor and
Harman, 1990). Son olarak kaplama teknolojileri uygulayıcının tohum tedavi çalışmalarında
maruz kaldığı zararları azaltmak için incelenmiştir (Halmer, 1994; Robani, 1994). İki ana
kaplama teknolojisi olan, peletleme ve film-kaplama, sebze tohumları için genel metodoloji
ve uygulama açısından ele alınacaktır.
Tohum peleti, bir veya birden fazla küresel şekilli katı parçacıkları bağlayıcı özelliği ile bir
arada tutma işlevini görür. Peletleme yöntemi; genel olarak bahçecilikte ticari değeri yüksek
olan küçük tohumlu türler için tohum endüstrisi tarafından kullanılmaktadır. Bu işlemde,
tohumlar genellikle kaplama tavası veya karıştırma silindiri içerisinde toplu olarak
peletlenir. Peletler işlem sırasında ve işlem sonrasında uygulanan kurutmayla boyut kazanır.
Kullanılan materyaller ve teknikler tescillidir; ancak, içindekilerin sayısı literatürde bir dizi
olarak listelenmiştir (Halmer, 1988; Scott, 1989; Taylor and Harman, 1990). Soğan
tohumları laboratuvar ölçekli kaplama kazanında ince öğütülmüş polivinil alkol ile
(bağlayıcı) iki atomlu toprak karışımının (dolgu malzemesi) uygulanmasıyla pelet edilmiştir
(Taylor and Eckenrode, 1993). Tohum kaplama formülasyonunun tekrar tekrar uygulanması

ve maddenin aktive edilmesi için suyun aralıklı olarak püskürtülmesinin ardından her
tohumun birbirine bağlanması amacıyla döndürülmüştür. Peletler tohumun ekilebilirliğini
arttırmak ve aynı zamanda toprak kaynaklı böcek ve hastalıkları kontrol etmek için gerekli
olan bitki koruyucuları için bir iletim sistemi olarak oluşturulmuştur.
Tohumlara film kaplama uygulaması peletlemeye göre daha yeni bir uygulamadır ve ilaç
endüstrisi orjinli bir gelişmedir (Porter and Bruno, 1991). Film kaplama malzemesinin
üniform olarak birikmesini sağlamak için tohum kütlesi üzerine film oluşturucu polimerin
bir çözeltisi veya süspansiyonunun püskürtülmesi gerekmektedir. Film-oluşturucu
polimerler ve pigmentlerin çok sayıda kullanılmaktadır (Halmer, 1988; Robani, 1994).
Peletleme için tarif edilen kaplama tavaları da kullanılabilir; bununla birlikte, peletlemede
ıslak işlemin tersine, sulu film oluşturucu formülasyonun topaklaşmasını önlemek için
püskürtmeden hemen sonra kurutulmalıdır. Hızlı kuruma ve sürekli akış yöntemlerini
gerçekleştirmek için delikli tava da kullanılmaktadır (Halmer, 1994; Robani, 1994).
Akışkanlaştırılmış yatak teknolojisi, aynı zamanda film kaplama için kullanılmaktadır
(Halmer, 1988) bununla birlikte, bu teknolojinin, büyük ölçekli kullanımı için sınırlamalar
vardır. Film-kaplama, tohumların üniform yerleştirilmesi, tozsuz bir ortam, pigment ve en
sonunda da mükemmel bir ortam nedeniyle daha iyi görünüm ve bitki koruyucularından bir
dizi oluşturulmasını sağlar (Robani, 1994). Film kaplama ve pelet birbirinden ayrışık
değildir ve tohumlarda; pelletleme işlemi hem renk sağlamak için hem de pelet tozunu
azaltmak için film kaplamasından sonra yapılabilir.
Hidrasyon ve kaplama teknolojisi çimlendirmeyi arttırmak amacıyla kullanılan
yöntemlerdir. Sinapin sızıntılardan yararlanmak ve Brassica tohum kalitesini arttırmak için
yıkıcı olmayan yeni bir yöntem geliştirildi (Taylor et al., 1991). Bu süreçteki olaylar dizisi
Şekil l.8'de gösterilmektedir. Tohumlar ilk olarak, su içinde hidrat edilmiş veya primed
edilmiştir. Bu işlem sırasında, sinapin sızıntısı sadece cansız tohumlarda görülür. Hidrate
edilmiş tohumlar tek tohum temelinde sinapin sızıntısını muhafaza eden bir adsorban ile
kaplanır. Kaplanmış tohumlar daha sonra kurutulur ve UV ışığına maruz bırakılır. Ekimde
floresan olmayan fraksiyon, normal fidelere göre daha fazla çıkış ile sonuçlandı. Aksine
floresan fraksiyon, sera çalışmalarında yüksek oranda ölü tohum içeren anormal çıkış
gösteren fideler üretildi (Taylor et al., 1991). Lahana, karnabahahar ve brokolide
kaplamanın başarılı olduğunu göstermek için UV kaynağı ile donatılmış bir elektronik renk
sıralayıcı kullanılmıştır (Taylor et al., 1993a).

SONUÇ TESPİTLERİ
Sebze tohumları hakkında bilgiye sahip olmak bitki fizyolojisi ve özelliklerini tahlil etmek
için önemli bir ilk adımdır. Sebze tohumları botanik sınıflandırılması, morfolojisi ve içeriği
açısından farklı gruplara ayrılır ve bu durum farklı tohum türlerinden optimum verimi almak
için yapılması gerekenleri belirler.
Hasat ürününün artışı bitkiye ve tohumuna olan talebi arttırır ve en yüksek kalite ve
performans hedeflenir. Amaç; ekilebilen her bir tohumdangenç bir bitki ya da üretken bir
bitki halinde gelmesi için gerekli arazi koşulları belirlenir. Bunun başarılması için üniform
ve hızlı bir çimlenme ile fide çıkışı sağlanmalıdır. Bu amaca nadiren ulaşılabilir çünkü bir
ya da birden çok sebepten ötürü, bunlar, yavaş çimlenme, çevreye karşı hassasiyet ve tohum
kalitesinin düşük olması olabilir. Çoğu tarımsal bitkilerin aksine, çoğu sebze tohumları
doğrudan tüketilmezler ve büyük tohum boyutu için seçilmemiştir. Büyük tohumlu
bitkilerde yüksek şeker içeriği için seçilmiş olan tatlı mısırı; toprak kaynaklı patojenler için
duyarlı tohum yapar.
Tohum kalitesi ve yavaş çimlenme gibi bazı sorunların üstesinden gelmek için, ticari
şirketler ekimi kolaylaştırmak için boy ve kademeli tohumlar sağlarlar. Priming gibi tohum
iyileştirmeleri sıcak iklim bitkilerinin soğuk koşullar altında ya da örneğin marulun yüksek
sıcaklıklı ortamda daha iyi fide çıkışı olmasını sağlar. Ayrıca priming soğuk ortamlarda
özellikle toprağın sertleştiği yerlerde çimlenme hızını arttırdı. Ayrıca tohum
iyileştirmelerinin birlikte kullanıldığı kaplama teknolojisi sayesinde düşük kaliteli tohumlar
tespit edilip elemine edilmesiyle tohumun çimlenmesinin arttığı görüldü.
Tohum üzerine çalışan bilim insanlarının tohumun fizyolojik özelliklerinin yaşlanma ve
tohum verimini düşüren faktörlerle ilgili gelecekte de çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
temel çalışmaların bazıları sebze türleri üzerinde gerçekleştirilir, diğerleri de agronomik
bitkiler üzerinde geliştirilmiştir. Tohum kalite kriterleri bitki çeşitlerinin geliştirilmesinde,
ıslah ve seleksiyon programlarında da kullanıma dâhil edilebilir. Özetle tohum fizyolojisi
üzerine sahip olunan bilgi arttıkça tohum kalitesine dair uygulanan yaklaşımlar da gelişecek
ve çeşitlenecektir.

1.TOHUM GÜCÜ
Tohum, bitkisel çeşitliliğin temel çoğaltma materyali olarak sadece sebze türleri için değil süs
bitkileri, tarla bitkileri, meyveler, üzümsü meyveler ve orman türleri için de son derece
önemlidir. Tohumlar üretim ve ıslah materyali olarak da önemli bir ticaret materyalidir. Bu
önemli özellikleri nedeniyle materyalin korunması, çimlenme kabiliyetinin muhafaza edilmesi,
hem gen kaynağı, hem de üretim materyali olan tohuma verilmesi gereken değeri ortaya
koymaktadır.
Tohumlarda canlılık en sağlıklı olarak, standart çimlendirme testi ile belirlenmektedir. Bunun
yanında tetrazolyum, elektriksel iletkenlik testleri de tohum canlılığının belirlenmesinde
kullanılabilmektedir. Ancak tohum canlılığı tek başına tohum kalitesinin bir belirleyicisi olarak
yeterli görülmemektedir. Yapılan çalışmalarda tohum gelişiminden fizyolojik olgunluk
safhasına kadar canlılıkta bir artış olduğu, fizyolojik olgunluktan sonra ise depolama süresine
ve koşullarına bağlı olarak canlılıkta bir azalma meydana geldiği görülmektedir. Yine bu sırada
olumsuz çevre koşullarının da etkisi ile tohumların canlılıkta gösterdikleri performansı çıkış
sırasında veya depolama sürecinde gösteremedikleri belirlenmiştir (Şekil 1.1).

Şekil 1.1 Tohum gelişimi ve depolama sırasında tohum canlılığı ve tohum gücündeki değişim
(TeKrony 2003)

Bu farklılıkları ilk olarak 1876 yılında Nobbe tarafından ortaya konulan tohum gücü kavramı
son 40 yıl içerisinde tohumculuk sektöründe giderek yükselen bir değer haline gelmiştir.

Günümüzde tohum kalitesinin önemli bir özelliği halini alan tohum gücünün belirlenmesi ve
bu amaca yönelik güç testleri geliştirilmesi yönündeki çalışmalar artmıştır.
Tohum gücü, ilk olarak 1876 yılında Nobbe tarafından ortaya atıldığı düşünülmektedir. Tohum
gücü ISTA tarafından “Tohum ya da tohum partisinin çimlenme ve çıkış süresinde gösterdiği
performans ve aktivitenin toplamı” olarak tanımlanmıştır.
Tohum gücü AOSA 1983’e göre; geniş tarla koşullarında hızlı ve uniform çıkış, normal fide
gelişiminin potansiyelini belirleyen ohum özellikleri olarak açıklanmıştır.
Bugün geçerli olan iki tanımlamaya göre tohum gücü, “tohum veya tohumluk partilerinin
çimlenme ve fide çıkışı sırasındaki performans ve aktivitelerini belirleyen tüm özelliklerinin
toplamı” (Perry 1978) veya “tohumun geniş çevre koşulları altında hızlı, bir örnek çıkış ve
normal fide oluşturma kabiliyeti” (Anonymous 1983) olarak ortaya konulmaktadır.
Güç; çeşitli yetiştirme koşulları altında tohuma ait olan normal çimlenme kabiliyetinin önemli
bir özelliğidir. Çoğu tarımsal ürün ve çoğunlukla ekonomik öneme sahip ticari lotlar, bahçe
ürünlerinde güç testleri tarım ürünlerinin genelinde olduğu gibi aynı düzeyde önemlilik
göstermektedir. Çiçek tohum üreticisi güç değerlendirme kriterlerini, kalite değerlendirme
programlarının içine dahil etmişlerdir.
Tohum gücü testinin ilkeleri; Değerlendirilen tohum lotlarında güç testleri standart
çimlendirme testlerinden bakış açısı yönünden farklıdır. Standart çimlendirme testi optimal
çimlenme koşulları altında normal fide üretimi için ideal testtir, tohumun çimlenebilme
kabiliyetidir (ISTA, 1999). Tohumun minimum standart (normal fide) çimlenme potansiyelini
ölçmektedir. Ancak standart çimlenme koşulları her zaman yeterli değildir. Laboratuarda
kullanılan

optimum

koşullarla

arazi

koşulları

farklılıklar

gösterdiğinden

fidelerin

belirlenmesinde zayıf ve kuvvetli fidelerin ayrımı yapılmamaktadır.
Tanımlardan da anlaşılacağı üzere tohum gücü birçok faktörden etkilenmekte ve birçok faktörü
de etkilemektedir. Tohum gücüne etkili olan temel faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1. Genetik yapı
2. Ana bitkinin yetiştirildiği çevre koşulları ve beslenme durumu
3. Hasattaki tohum olgunluğu6

4. Tohum iriliği ve ağırlığı
5. Tohumun mekanik bütünlüğü
6. Tohumdaki bozulma ve yaşlanmalar
7. Patojenlerdir (Bradnock 1975, Perry 1980, Cantliffe 1981, Şehirali 1989).
Tohum gücünün belirlenmesi, fizyolojik kalite yönünden tohumları sınıflandırmamıza,
birbirinden farklı koşullarda yetiştirilen ve depolanan tohum partilerini belirlememize,
taşınabilme, depolanabilme ve pazarlanabilme koşulları hakkında fikir edinmemize,
yetiştiricilerin tohum partisi hakkındaki sorularına cevap verebilmemize ve tohum partisinin
gücü hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olmaktadır (Venter 2000). Bu avantajları nedeni
ile tohum gücünün tahmin edilmesi, hem üreticiler hem de yetiştiriciler açısından önem
taşımaktadır. Sektörde gelişmiş ülkelerde tohum gücü ve testlerinin geniş çaplı kullanımları söz
konusudur.
Tohum gücündeki farklılıklar dört temel özellik ile ayırt edilebilmektedir:
1. Çimlenme sırasındaki biyokimyasal değişiklikler ve reaksiyonlar (Abdul-Baki 1980),
2. Çimlenme ve fide oluşum oranı ve hızı,
3. Tarlada fide çıkış oranı ve hızı,
4. Olumsuz çevre şartları altında fide çıkış kabiliyetidir (Perry 1980, Şehirali 1989).
Tohum gücü testleri bu özellikler dikkate alınarak geliştirilmektedir. Tohumlu türlerin
tamamında, tohum yapıları ve özellikleri nedeni ile tek bir güç testinin kullanılması çoğu zaman
mümkün olmamaktadır. Bu nedenle türlere göre farklı güç testleri geliştirilmiş ya da aynı güç
testi kullanılsa bile türe uygun şekilde değiştirilmiştir.
Venter (2000) etkilendiği özellikler nedeni ile tohum gücünün temel mekanizmasının çok yönlü
olduğunu ve pratik olarak belirlenmesinin türlere göre değişen bir yapı gösterdiğini
bildirmektedir. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda, bazı testler ile tohum partilerinin arazi
performanslarının tahmin edilebileceği belirlenmiştir. Fakat bütün türlere uygun tek bir güç
testi bulunmamakta, her bir tür için hangi güç testinin uygun olacağı tespit edilmeye
çalışılmaktadır.
Başlangıçta araştırmacılar standart çimlendirme testini de tohum gücü testi olarak
kullanmışlardır (Hegarty 1974, Hegarty 1977, Perry 1978). Ancak daha sonra standart

çimlendirme testinin canlılıkları birbirine yakın olan tohum partilerini sınıflandırmada çok
yetersiz kaldığı belirlenmiştir. Bunun üzerine çalışmalar, hızlı sonuç verdiği için daha çok bazı
stres testleri ve biyokimyasal testler üzerinde yoğunlaşmıştır. Stres testleri içinde hızlı
yaşlandırma, soya fasulyesi (Anonymous 2003), fasulye (Hampton et al. 1992), bezelye
(Hampton et al. 2004), soğan (Rodo and Filho 2003), kavun (Pesis and Timothy 1983, Demir
et al. 2004), hıyar (Demir et al. 2004), domates (Korkmaz 1993), biber (Sundstrom et al. 1986)
ve patlıcan (Usmanov 1995, Demir et al. 2004) gibi türlerde, küçük tohumlu sebze türleri için
geliştirilmiş olmasına rağmen (Matthews 1980) kontrollü bozulma testi ise patlıcan (Demir et
al. 2005), yerfıstığı (Rosetto et al. 2004), fasulye (Hampton et al. 1992, Santos et al. 2003) ve
mungo fasulyesi (Hampton et al. 1992) gibi türlerde tohum gücünün tahmin edilebilmesi
amacıyla kullanılmıştır.
2. TOHUM GÜCÜ TESTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
Farklı araştırılar tarafından değişik amaçlar için kullanılan güç testleri için çeşitli
sınıflandırmalar yapılmıştır.
1987’de Agrawal;
1. Fiziksel yöntemler: Tohumların büyüklüğü, tohumun fiziksel tamlığı ve bütünlüğü
2. Performans testleri: Çimlenme hızı testleri, ilk sayım testi, fide gelişim hızı testi, fide
değerlendirme testi, fide kuru ağırlığı testi.
3. Stres testleri: Soğuk test, hızlı yaşlandırma testi, serin çimlendirme testi, hiltner testi,
kontrollü bozulma testi, delikli kağıt testi, sıkıştırılmış toprak testi, ıslak ya da kuru
toprak testi, patojen aşılanmış toprak testi, düşük ya da yüksek pH testi.
4. Biyokimyasal testler: Glutamik asit testi (GADA), tetrazolyum testi, elektriksel
iletkenlik testi, solunum ve RQ testi, ATP düzeyi, mitokondri aktivitesi testleri.
TeKrony ve Egli (1991) ve Venter (2000) ise güç testlerini 3 ana başlık altında toplamışlardır.
1. Performans testleri: İlk sayım testi, çimlenme hızı testi, çim gelişme hızı testi, çim
değerlendirme testi.
2. Biyokimyasal testler: Glutamik asit testi (GADA), solunum ve RQ testi, elektriksel
iletkenlik testi, ATP düzeyi, tetrazolyum testi.
3. Stres testleri: Soğuk test, hiltner testi, düşük sıcaklık çimlendirme testi, delikli kağıt
testi, hızlı yaşlandırma testi, kontrollü bozulma testi.

Hangi sınıflandırmada yer alırsa alsın tüm güç testlerinin; tekrarlanabilme, kolay uygulanabilir
olma, hızlı ve arazi çıkışı ile ilişkili olması gibi özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Tohum kalite değerlendirmesi
Özet
Başarılı bir bitki standı/duruşu oluşturulması; yüksek kaliteli, hızlı, yeknesak fide çıkışı hâsıl
eden genetik olarak saf tohum gerektirir. Bol miktarda kaliteli tohumluk arzını garantiye
almak için, tohumluk sanayi; rutin bir şekilde genetik saflıktan tohum dayanıklılık
analizlerine kadar uzanan tohum kalite testlerinin bir dizesini kullanmaktadır. Bu testlerin
duyarlılığını daha da ileri düzeylerde geliştirmek üzere, tohumluk bilim adamları; faal bir
şekilde, yeni tohumluk kalite testleri geliştirmede ve mevcutlarını da yeniden
hassaslaştırmada görev almaktadırlar. Bu yaklaşım; yeni moleküler biyoloji ilerlemeleri,
tohumluk kalite değerlendirmeleri konusunda daha da fazla durmaya yer vererek, tohumluk
ürünlerine sokulmuş bulunduklarından daha da önemli bir hal almış bulunmaktadır. Bu
bildirinin amacı; tohumluk kalite değerlendirmesindeki en son kaydedilen gelişmeleri tarif
etmek ve araştırma fırsatlarının gelecek beş yıl içerisinde nerelerde bulunduğunu ortaya
koymaktır. Tohumluk kalitesi bileşenleri; genetik ve mekanik saflık, tohum çimlenme ve
dayanıklılık ile tohum sağlık testini içermektedir. Bunların üstüne tohumluk kalitesinin daha
yüksek hassasiyetle incelenmesini hak eden başka bir alanı da tohumluk vasıf
güçlendirilmelerinin kesintisiz geliştirilmesidir. Bu tohumluk kalite vasıflarının birçokları;
rutin şekilde, tohumluk analizcileri tarafından değerlendirilmekle birlikte, bilgisayar
teknolojilerindeki gelişmeler; tohumluk kalite testlerini daha da ileri düzeylerde
standartlaştırma ve çoğaltmanın vaadini tutmaktadır.
Genetik saflık
Bitki ıslahçıları tarafından Yeni çeşitler geliştirildiğinde, kısıtlı bir miktarda tohum; daha
geniş yetiştirici ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli miktarlara çoğaltılır. Bu tohum
çoğaltıldığı için, ıslahçı tohumunun genetik saflığının önceden üzerinde uzlaşılmadığını
garantiye almak üzere mutlaka izlenmiş olması gereği bulunmaktadır. Genetik saflığı
sürdürmede iki temel kaygı taşınmaktadır. Birincisi; ıslahçısı tarafından ilk olarak
geliştirilmiş olan çeşidin genetik kompozisyonu, tohumluk çoğaltımının birkaç yeni
nesillerinden sonra yetiştiriciye pazarlanankiyle aynı olmalıdır. İkincisi; melez tohumluk
ürünleri için, melezlemenin başarısı, kendilemenin ve dış çaprazlamanın yüzdesini asgariye
indirerek garanti edilmiş olmalıdır.
Geleneksel olarak, ıslahçılar, tohumluk şirketleri ve belgelendirme kuruluşları; tohumluk, fide
ve/veya olgun bitki tarafından dışa vurulan fiziksel testler kullanılarak genetik saflıklarını
saptarlar. Bununla beraber, laboratuar ve tarla testlerinin başarısı; çevresel stresler veya hasat
sonrası elle işleme tutma işlemlerinin tohum ve fidenin belli anatomik/morfolojik özelliklerini
maskelediği veya değiştirdiğinden dolayı sınırlı kalmaktadır. Netice itibarıyla, genetik saflık
saptamaları; elektroforetik jeller üzerinde sıklıkla ayrıştırılıp, tohumluk/fide enzimlerinin
biyokimyasal karakterizasyonlarına doğru kayış göstermektedir. Mısır tohumluk endüstrisi,
örnek olarak; rutin şekilde, nişasta jelli eletkroforezis kullanarak melez genetik saflığını
taramaya tabi tutmaktadır (McDonald, 1990). Bu teknikler bile; soy içi döllenmiş ebeveynler
için farklılaşan polimorfik bantlama desenleri oluşturan birkaç enzimatik ölçümlerle sınırlı
kalmaktadır. Gelecekteki üstün, genetik olarak mühendislikten geçirilmiş çeşitler ve
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melezlerin yeni sürümleri; daha yüksek hassasiyetle genetik saflık testleri geliştirilmesinin
üzerine daha da büyük sorumluluk getirmektedir.
Polimorfik DNA’ nın Rastgele Şiddetlendirilmesi (RAPD)
Genetik saflık testlerindeki en son bir gelişme; rastgele polimorfik DNA şiddetlendirilmesi
veya RAPD olarak adlandırılan polimeraz enzim zincir tepkime (PCR) teknolojisi olmuştur.
Bu teknik; tamamlayıcı DNA’ nın her bir şeridinde bir tane olup, iki farklı yerde bireysel
olarak tohumların genomik DNA şablonunu hibritleştiren tek bir rastgele seçilen
oligonükleotid primeri kullanmaktadır. Uygun sıcaklık değişimleri altında, sıcaklıkça kararlı
bir DNA polimerazı; kesintili DNA ürünleri sentezlemektedir( genellikle de 200 ila 2000
temel çiftler uzunluklu). Her bir primer; elektroforetik jel üzerinde ayırt edilebilen birkaç
kendine has DNA parçacığını büyütebilmektedir. Bu parçacıklardan bazıları; genotipin
kendine özgü özellikleri olup genetik saflık testlerinde kullanışlıdırlar.
Çoğu RAPD araştırmaları; gelişmekte olan bitkilerden alınan dokular üzerinde
gerçekleştirilmektedir. McDonald ve ark. (1994); analiz süresini düşüren, beş agronomik
ürünün tohumluklarından doğrudan bir DNA çıkarım prosedürü geliştirmişlerdi. Soya
fasulyesi tohumlukları (Glycine max L. Merr.) ile olan diğer başka çalışmalar; funguslarla
bulaşıklığın, tohum bozulmasının ve tohumluk olgunlaşma ortamlarının farklılığının RAPD
markerlerinin kararlılığını etkilemediğini göstermişlerdir. Mısır tohumlarıyla (Zea mays L.)
çalışmalar; RAPD markerlerinin baskın olduklarını ve hibrit tohumluğun genellikle
kendilenmiş ebeveynlerin her ikisinden de gelen markörlere sahip bulunduklarını ortaya
koymuştur(Zhang et a/., 1996a). İlginç bir şekilde, mısır embriyosundan elde edilen RAPD
markerleri; tohum kabuğu ve endosperm’den alınanlardakilerde bulunmazken ebeveynlerinki
karakteristikti; bu, söz konusu tohum dokularının su kaybına ve tohumluk olgunlaşma
esnasında DNA’ da ardı sıra oluşan bozulmaya bağlanmıştı(McDonald, 1995a). RAPD
markerleri aynı zamanda; soya fasulyesinde (Zhang et al., 1996b), petunyalarda (Petunia
hybiida Vilm.) ve siklamende (Cyclamen persicum Mill.) genetik saflığı belirlemek üzere
kullanılabilmektedir (Zhang et al., 1997).
Bu bulgulara dayalı olarak, RAPD markerlerinin kullanımları; kısmen ucuz, basit, hızlıdır,
gelişen bitki dokularını kullanmaktan kaçınır, bir seri ürüne uygulanabilmekte ve
tohumluklarda genetik saflığın belirlenmesinde daha yüksek duyarlığa erişmek maksadıyla
başarıyla kullanılabilmektedir. RAPD’ ların diğer avantajları arasında aşağıdakiler yer
almaktadır(McDonald, 1995a): (i) RAPD’ lar; bir genin nükleotid kompozisyonu, bir enzim
gibi bir genin ürünü yerine saptanıyor olduğundan çeşitlerin daha yüksek potansiyel ayırımını
sağlayabilmektedir, (ii) RAPD’ lar; protein elektroforezin’den çok daha başarılıdır, (iii)
RAPD’ lar; başka diğer DNA teknolojilerinde kullanılan radyoizotoplarla bağlantılı çevresel
atık ve potansiyel insan sağlığı konularına açık değildirler, (iv) RAPD’ lar; bir DNA
termoçevrimcisi hariç, protein elektroforezindekiler gibi aynı genel donanımları ve teknik
uzmanlığı gerektirmektedir ve (v) bir RAPD analizinin maliyeti ve tamamlanması için gerekli
zaman; halen kullanılmakta olan protein elektroforez protokollerindekilere eşdeğerdir.
RAPD sonuçlarının tekrarlanabilirliği konusundaki ilk baştaki kaygılar; jele eklenen DNA
konsantrasyonlarının standartlaştırılması ve kararlı tepkime kullanımı ile termoçevirim şartları
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ile bağlantılı olmuştu. Sayısız RAPD tekniği varyasyonları; genotiple ilişkili bir marker
özgünleştiriciliği geliştirmek üzere bir kere keşfedilmiş olduğunda, oluşmaktadır. Bunlar; türe
has PCR (Wu et al., 1989), türe özgü bağlama (Nickerson et al., 1990) ve dizili vasıflandırılmış
büyütülmüş bölge (SCAR) (Paran ve Michelmore, 1993) ölçümlerini içermektedir. RAPD’
ların avantajları açık olduğu halde, moleküler biyoloji tekniklerindeki süre gelen gelişmeler;
genetik saflık saptamalarındaki duyarlığı arttırmada daha da büyük ümit vermektedir.
Otomatikleştirilmiş genetik saflık analizlerinin gereksinimlerini karşılayabilecek özellikteki diğer
genetik marker sistemleri; aşağıda verilmekte olanları içermektedir (Rafalski ve Tingey, 1993):
Kısıtlamalı kesit uzunluklu polimorfizmler(RFLPs)
RFLP markerleri; eş-baskındırlar (heterozigotlar her bir homozigottan ayırt edilebilir) ve tek bir
yerdeki tam genetik bilgiyi sağlamaktadır. Bununla beraber, RFLP analizi için gerek duyulan DNA
miktarı; göreli olarak daha fazladır (5 ila 10 mg) ve RFLP haritalamasının otomasyonu güçlük
göstermektedir. Rutin genetik saflık analizi için RFLP markörlerinin kullanımındaki önemli bir
gelişme; hassas radyoaktif olmayan markör sistemlerinin çıkması olmuştur (Allefs etal., 1990).
Basit ardışık tekerrürler
(AC)n, (AG)n ve (AT)n gibi basit ardışık tekerrürler( mikrouydu tekerrürlü polimorfizimler olarak da
bilinmektedir); mebzul miktarlarda bulunur ve yüksek düzeylerde de polimorfiktirler. Bu yaklaşım;
PCR tabanlı teknolojiyi kullanır, ancak başlangıç çaba ve masraflarının dikkate değer bir kısmı;
özgün bir genotip haritası yaratmak için ilk olarak yeterli mikrouydu markerler belirlenmesi işinde
kullanılmaktadır.
Diğer teknikler
Genetik saflık araştırması için diğer tamamlayıcı bir teknik ise; genetik saflık parmak izlerinin
bilinen bir kitaplığına karşı DNA bantlama desenlerinin objektif analizi için bilgisayarlı
görüntüleme kullanımıdır (Bell et al., 1998). PCR teknolojilerinde hangi saflaştırılmaların ilerde
yatmakta olduğu halen daha belirsizliğini korumaktadır, ancak genetik saflık testine uygulanmaları
ise belirgindir. Gelecek; sadece tek bir zaruri gende farklılık gösteren yeni, genetik olarak
mühendislik görmüş çeşitlerin giderek artan şekilde sürümlerini tohum firmalarının yapacaklarını
işaret etmektedir. Bunlar olurken, genetik saflık testi yapmada daha da büyük sıkılık gerekli
olacaktır.
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Tohum yaşam gücü
Standart çimlenme testi; bir tohum yığınının tarla performansını kararlı bir şekilde
öngöremez. Sonuç olarak da, tohumluk bilim adamları; başka bir tohumluk kalite parametresi,
tohumluk yaşam gücüne vurgu yapmışlardır. Bu; tarla şartlarının geniş bir açılım altında hızlı
yeknesak çıkış ve normal fideler geliştirme potansiyelini saptayan tohumluk özellikleri
olanlar şeklinde tarif edilmektedir (AOSA, 1983). Çoğu ürünlerde tohumluk yaşam gücü
ortaya çıkışı için azami potansiyel; fizyolojik olum olarak da bilinen bir safhada, tohumun
kendi azami kuru ağırlığında olduğu zamanda başarılmaktadır (TeKrony ve Egli, 1997).
Tohumluk yaşam gücü değerlendirmesinin sabitlenmesi; tohumluk bozulmasına neyin yol
açtığının daha da kapsamlı anlayışını geliştirecek tohumluk bilim adamlarına ihtiyaç
göstermektedir. Bu anlayış; değişik olayların, hasatta olgunlaşmamış veya aşırı olgunlaşmış
tohumluk, hasatta fiziksel tohumluk kötü muamelesi, taşıma esnasında uygun olmayan
depolama ve kötü ekim ve bakım dahil tohumluk kalitesindeki kayba katkı yaptığı bilinciyle
başlar. Bu durumların her birisi de fiziksel (mekanik kırılma-çatlamalar, yara-berelerezilmeler-çarpmalar ve kesikler) (McDonald, 1985) ve fizyolojik (kötü doku, hücre ve hücre
zarı işlevleri) tohumluk kalitesindeki kaybın aslına doğru tanımlanması için farklı birer
tohumluk yaşam gücü testini gerektirebilecektir. Kötü kaliteli tohumluklar; bozucu olaylara
yeknesak şekilde tepki gösteren tam bütün varlıklar olarak da görülmemelidirler. Aslında,
tohumluk; şekilce, kimyaca, işlevce ve bozulmaya karşı duyarlılıkça farklılık gösteren önemli
dokular/organlar ve organcıklardan oluşan bir karma yapıyı temsil etmektedir. Mısır
endospermi, örnek olarak; temel olarak proteinlerden ve yağlardan oluşmuş olan embriyo
kadar bozucu olaylara karşı duyarlık gösterici olmayan temel olarak nişastadan oluşmuştur.
Endosperm; mısır tohumluğu kuru ağırlığının %80’i temsil ederken, tohumluk bilim
adamlarının; çimlenen tohumluk kısmı olan embriyo ile temsil edilen tohumluğun geri kalan
%20’lik kısmı üzerinde odaklanışları önem arz etmektedir.
Bingham ve ark. (1994); yaşlı mısır fidelerinde, kökçük uzama oranının koleoptil uzama
oranından daha fazla bir ölçeğe geriletilmiş olduğunu çıkarmıştı. Aynı şekilde, Das ve Sen
Mandi (1992); marker olarak tetrazolyum klorit kullanarak, farklı yaşlarda buğday
embriyolarının kökçüklerinin bozulma gösterecek ilk tohum kısmı olduğunu ortaya koymuştu.
Karşıt şekilde, Krishnasamy ve Seshu (1989); çeltik tohumluklarında, bozulmanın
ardışıklığının dış deri, yanal pul, kökçük kını, embriyo tomurcuğu, kökçük, orta
çanak/mezokotil ve kalkancık ile takip edilen koruyucu kın yaprak olduğunu bildirmiştir.
Chauhan (1985); soya fasulyesinde embriyona ait eksenin büyüme noktalarının, yaşlanmaya
en eğilimli olduğunu keşfetmişti. Bu bulgular; tohumluk kısımlarının eş zamanlı
yaşlanmadıklarını ve tohumluk bozulmasının en hassas önlemlerinin ilk önce bozunuma
uğrayan tohumluk kısımları üzerine yoğunlaşması gerektiğini göstermektedir.
Tohum bozulumuna dair bugün ki anlayışımız; yaşlanma esnasında çimlenme için gerekli
moleküllerin bozunmaya uğradığını ortaya koymaktadır. Nautiyal ei al. (1985); Shorea robusta
tohumlarında yaşlanma sırasında ilk olarak yüksek elektroforetik hareket edebilirliğe sahip proteinlerin
bozulmaya uğradıklarını bildirmişti. Proteazlar; arttırılmış amino asit içeriklerinde zirve yaparak, mısır
tohumlarının yaşlanması sırasında (Basavarajappa et al., 1991) artış gösterirler ve güvercin
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bezelyesinin hızlandırılmış yaşlanması esnasında ise protein içeriğinde bir azalış (Kalpana ve
Madhava Rao, 1993) gösterir. Dell’Aquila ve Di Turi (1995); çimlenmeye özgü proteinlerin
depolama sırasında azaldıklarını ortaya koymuşlar ve tohum yaşam gücünün markörleri
olarak kullanılmalarını önermişlerdir. Tohum karbonhidrat rezervleri üzerindeki çalışmalar;
genellikle, şekerlerin azalışının tohum yaşlanması sırasında yoğunlaştığını ortaya
koymaktadır. Rao ve Kalpana (1994); şekerlerin azalmasında bir artış olduğunu ve bozulmuş
güvercin bezelyeleri tohumlarının nişasta ve çözülebilir şekerlerinde ise bir azalış olduğunu
bulmuşlardı. Ray et aL (1990); hızlandırılmış yaşlanma esnasında, çözünebilir
karbonhidratların ve amilaz aktivitesinin çeltik tohumlarında artmış olduğunu göstermişti. Bu;
kötü bir şekilde bozulmuş buğday embriyolarının çimlenme esnasında kullanılabilir şekerden
daha az yararlanabildiklerinin bildirildiği Ganguli ve Sen Mandi (1990) tarafından yapılan
raporla uyumlu bulunmaktadır. Begnami ve Cortelazzo (1996); nişasta bozulmasının
hızlanmış yaşlanma süreçleri sırasında oluştuğunu öne çıkaran Fransız fasulyesi tohumlarının
hızlanmış yaşlanması esnasında küçük nişasta taneciklerinden çok sayıda bulmuştu. El Refai
ve ark. (1988); baklada tohum yaşlanması ile birlikte şekerlerin azalışında bir sürekli
gerilemeyi rapor etmişlerdi. Douglass ve ark. (1993) ve Parera et al. (1996); farklı tatlı mısır
endosperm tiplerinin tohum nişasta içerikleri ile tarla çıkışları arasında doğru bir ilişki
bildirmişlerdi.
Doğal tohum yaşlanmasına dair yorumlar çıkarmak için birçok araştırma hızlandırılmış
yaşlandırma koşuları kullanırken, tartışmalar; doğal yaşlanma sırasında oluşan şekilde aynı
biyokimyasal olayları hızlandırılmış yaşlanmanın doğurup doğurmadığına ilişkin sürmektedir.
Priestley ve Leopold (1983) ve Priesdey et al. (1985); doğal şekilde yaşlanmış soya
fasulyelerindeki serbest radikallerde küçük bir artış buna karşın hızlandırılmış yaşlanmış
tohumlarda ise serbest radikallerin ikiye katlandığını bildirmişlerdir. Powell ve Harman
(1985) da hızlandırılmış yaşlanma sırasında oluşan fizyolojik olguların doğal yaşlanma
sırasında oluşanları yansıtıp yansıtmadığını sorgulamışlardı. Aksine olarak Liklatchev ve ark.
(1984); çözünebilir şeker içeriğinde bir azalış, fitin hidrolizinde artış ve hem doğal hem de
hızlandırılmış yaşlanmanın her ikisi esnasında da belirli proteinlerin elektroforetik
hareketliliğinde bir değişim bulmuşlardı. Bu araştırıcılar; hızlandırılmış yaşlanma sırasında
biyokimyasal değişikliklerin, sadece bunların oluşumlarındaki oranlarda olan farkla, doğal
yaşlanmada ortaya çıkanlarla aynı şekilde oldukları sonucunu çıkarmışlardı.
Moleküler biyolojideki ilerlemeler; tohum kalitesinin değerlendirilmesini geliştirmek için de
kullanılabilmesi mümkündür. Çalışmalar; tohum bozulmasındaki ilk değişimlerin yetersiz
hücre çoğalmasına ve eşleşmemiş RNA çevirimine yol açan DNA/RNA’da ortaya çıktığını
ortaya koymaktadır. Örnek olarak, DNA sentezi; hızlandırılmış yaşlanmayı takiben mısır
tohumlarında düşürülmüştür (Cruz Garcia et al., 1995); bu muhtemelen domateste (Van Pijlen
et al., 1995) ve bezelyede (Sivritepe ve Dourado, 1994) bulunduğu üzere fide kök uçlarındaki
mitozis sırasında normal dışı anafazlara yol açmış olabilir. Diğer başka vakalarda, bozucu
olgular; RNase aktivitesinin, 25S ve 18S rRNA’da kayba ve radyoaktif lösinin proteinlere
yetersiz çevirimine yol açan çeltik embriyolarındaki zayıflatılmış hayatiyet derecesi ile artmış
olduğu RNA düzeyinde olacağı düşünülmektedir (Ghosh and Chaudhuri, 1984). Bu bozucu
olgulara neyin yol açtığı; tartışmalıdır, ne var ki çoğu kanıt; bunun serbest radikal saldırıları
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ile ilişkili olabilmesinin muhtemel olduğunu öne sürmektedir (Wilson and McDonald, 1986a).
Hücre zarlarının; tohum bozulması sırasında bozulduğu çok iyi bilinmektedir. Bu; solunum
testinin başarısına katkı yapan hücre zarınca zengin mitokondriler gibi organel düzeyinde
olduğu kadar iyi bir şekilde, tohum kalitesinin bir ölçüsü olarak iletkenlik testinin başarısını
destekleyen, hücresel plazmalemma düzeyinde de ortaya çıkmaktadır (Ferguson et al., 1990;
Kalpana ve Madhava Rao, 1995). Serbest radikal zarar; organa özgü de olması muhtemeldir.
Smith (1989); marul kotiledonlarının; çimlenme eksenine göre depo rezervlerini harekete
geçirmek için bir hareketsizliğe ve hücrealtı yapıda bir kırılmaya yol açan kotiledoncu
nekrozla sonuçlanan lipid peroksidasyonuna maruz kaldığını ortaya atmıştır. Çalışmaların
çoğu; serbest radikal lipid peroksidatif saldırısıyla yol açıldığı farz edilen, depolama sırasında
lipidlerin veya yağ asitlerinin bozulmalarını belgelemektedir. Bu durum; güvercin
bezelyesinde (Kalpana ve Madhava Rao, 1996), çeltikte (Ray et al., 1990). soyada (Ferguson
et al., 1990; Trawatha et al., 1995a,b), ayçiçeğinde (Haider et al., 1983), yamaç çamı (slash
pine)’da (Marquez Millano et al., 1991), ve marulda (Harman and Hill, 1991) geçerlidir. Karşı
çıkan raporlar; bezelyede (Powell ve Harman, 1985) ve güvercin bezelyesinde (Kalpana ve
Madhava Rao, 1994) lipid peroksidasyonu ile tohum bozulması arasında herhangi bir bağlantı
bulmamıştı. Eğer lipid peroksidasyonu tohum bozulmasının bir sebebi ise, tohum kalitesinin
ölçüleri olarak tepkimelerin ürünlerini değerlendirmesi mümkün olabilecektir. Örneğin,
aldehitler ve diğer uçucu bileşiklerin tohum çimlenmesine toksik olan lipid peroksidasyonu
(Wilson and McDonald 1986a) ürünleri olduğu bilinmektedir (Gardner et al., 1990; Zhang et
al. 1993). Bu uçucu bileşikler; tohum çimlenmesi sırasında ölçülebilmekte ve tohum kalitesi
ile ortak ilişkilidir (Wilson ve McDonald, 1986b; Tyagi, 1992; Zhang et al., 1993, 1995).
Tohum yaşam gücünü değerlendirmek için, bir dizi yaşam gücü testleri geliştirilmiş
bulunmakta ve diğerlerinin de hassas ayarları verilmektedir. Bunlardan iki tanesi;
hızlandırılmış yaşlanma ve iletkenlik yaşam gücü testleridir.
Hızlandırılmış yaşlanma
Hızlandırılmış yaşam testi; basitliği, standartlaştırma kolaylığı (TeKrony. 1995) ve çok geniş
çaptaki ürünlere uygulanabilirliği (McDonald, 1995b) dolayısıyla en çok bilinenlerden bir
tanesidir. Testte, tohumlar; standart bir çimlenme testi ile takip edilen (AOSA, 1983) yüksek
sıcaklığa (genellikle 41°C) ve yüksek bağıl nem (ekseriyetle %100 RH) stresine kısa sürelerle
tabi tutulmaktadır. Düşük kaliteli tohumlar bu koşullar altında yüksek kaliteli tohumlardan
daha hızlı bir şekilde bozulmaktadırlar. Hızlandırılmış yaşlanma testi ise standartlaştırılmış
olarak dikkate alınmakta ve tohum yatağı koşullarının bir çeşitlemesi altında tarla çıkışı ile
ilişki kurmaktadır (Egli and TeKrony, 1996).
Bu testin avantajlarından bir tanesi; sıcaklığın ve yaşlanma süresinin belirli ürünler için en iyi
hızlandırılmış yaşlanma koşullarını elde etmek üzere maniple etmek kolaylığıdır. Sonuç
olarak, araştırma; çeşitli ürünler için ideal test koşullarının daha ileri seviyelerde
tanımlanmasına yönelik devam etmektedir. Bunların bir kısmı; AOSA Tohum Yaşam Gücü
Testi Klavuzunda (AOSA, 1983) listelenmiştir ve bu tavsiyelerden bazılarının ince ayarları
sürmektedir. Örneğin, 72 saat süreyle 43°C’li hızlandırılmış bir yaşlanma testinde; sorgum
tohumları (Sorghum bicolor {L.] Moench) için üç ekiliş tarihinde stant çıkışı ile en kararlı
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ilişkiyi sağlamıştı (Ibrahim et al., 1993). Mısır tohumlarında hızlandırılmış yaşlanma için en
son yapılan tavsiyeler; 42°C’ de 96 saat süreli yerine 72 saat süreyle 45°C’linin kullanımını
önermektedir (D. M. TeKrony, 1996, kişisel görüşme; Goggi, 1996, kişisel haberleşme). Son
zamanlara kadar, hızlandırılmış yaşlanma test tavsiyeleri; % 100 RH’lik bir yaşlanma
ortamına erişmek için su kullanmıştı. Çoğu snail tohumlu bitkiler için, bu; hızlı su alımı ve
tohum bozulmasıyla sonuçlanmaktadır. Nem alımını uzaklaştırmak için, Zhang ve McDonald
(1996); sature edilmiş tuz çözeltilerinin, tohum bozulmasını geciktirerek hızlandırılmış
yaşlanma ortamının bağıl nemini düşürmek üzere su yerine kullanılmasını önermişti. Bu tür
bir prosedür; sadece küçük tohumlu bitkilerin hızlandırılmış yaşlanma testine izin
vermemekte aynı zaman da sonuçları değiştiren hızlandırılmış yaşlanma sırasında tohumlar
üzerinde depo funguslarının çıkış olasılığını da düşürmektedir (Moreno and Ramirez, 1985;
Konenkov ve Dudina, 1986; Onesirosan, 1986; Gupta et al., 1993; Shekaramurthy et al., 1994).
Gelecekteki hızlandırılmış yaşlanma testi sonucu; belirli ürünlere ilişkin optimum sıcaklık,
sure ve bağıl nem koşullarını tanımlamayı sürdürecektir.
İletkenlik
Düşük kaliteli tohumluklar; sıkça su aldırmanın ilk saatleri boyunca yüksek kaliteli
tohumlardan daha fazla su dışarı sızdırmaktadır, iletkenlik testi; geniş tohumlu baklagil tohum
kalitesini izlemeye önemli bir yaklaşım haline gelmiştir (Hampton, 1995). Powell (1986); su
aldırma esnasında tohum su sızıntısının derecesinin tohum olgunlaşma safhası, tohum
yaşlanma derecesi ve su aldırma zararının olma olasılığı ile etkilendiğini vurgulamıştı.
TeKrony ve Hunter (1995); tohumluk yaşam gücünün düşük iletkenlik değerleri ile bağlantılı
olan mısırdaki siyah tabaka olum safhasında maksimum olduğunu göstermişti. Ram ve
Wiesner (1988); yapay yaşlanmanın hücre zarı geçirgenliğini artırdığını ve buğdayda tohum
elektrolitlerinin kaybını şiddetlendirdiğini göstermişti. Bununla birlikte, iletkenliğin; tohum
kalitesini değerlendirmede yararlılığının kanıtlanmadığı durumlarda bulunmaktadır. Vertucci
ve Leopold (1984); yüksek nem içeriğinde (24%’ ün üzerinde) soya tohumlarının dışarı su
sızıntılarına karşı bir direnç tesis ettiğini vurgulamışlardı. Herter ve Burris (1989); kuruma
zararına maruz kalmış mısır tohumunun fide uzunluklarının, hücre zarı yırtılmalarının kuruma
zararından sorumlu tek faktör olabileceğini ortaya koyan, iletkenlik değerlerinin geniş bir
dağılımı üzerinde az bir değişiklik yaptığını bildirmişti. Tohum güçlendirmelerinin kullanımı
da iletkenlik test sonuçlarını değiştirmektedir. Örneğin, ön çimlendirilmiş mısır tohumları; ön
çimlendirilmemişlerden daha az sızdırmaktadır (Sung and Chang, 1993).
Gelecekte iletkenlik testindeki ilerlemeler; bozulmuş hücreden sızdırılan bileşiklerin doğasını
daha iyi kavramadan sağlanabilecektir. Örneğin, Pandey (1989); Fransız fasulyesi
tohumlarından dışa sızanların UV emen maddeler, şekerler, amino asitler, fosforlar ve
potasyum iyonları ile dehidrojenaz enzimleri içerdiğini bildirmişti. Taylor et al. (1995); çeşitli
sayısız sebze tohumlarından sızmış en baskın amino asitlerin; alanin (pırasa, soğan and
lahana), glutamik asit (pırasa ve soğan) ile arginin (pırasa ve lahana) içerdiğini, buna mukabil
domates ve biber tohumlarının sadece çok az miktarlarda amino asit sızdırdığını bulmuştu.
Tersine şekilde, Sanchez de Jimenez et al. (1991); 14-17 yaşlı mısır tohumlarını tohum yaşam
yeteneği gerilemiş olsa dahi poliamin içeriğinde herhangi bir değişiklik olmadığını
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göstermişti. Belirli bileşikleri sızışlarını algılanması; gelecekte iletkenlik tohum yaşam gücü
sonuçlarının daha hassas bir şekilde değerlendirilmesini sağlayabilecektir.
Tohum sağlık testi
Tohum sağlık testi; bulaşma eşiklerine göre hastalıklarla başa çıkmak için, ürün tesis sahasında
tohum kaynaklı bulaşmanın potansiyel etkisini saptamak için ve ihraç edilen ürünlerin bitki
sağlığı denetimlerine ilişkin gereksinimleri karşılamak için kullanılmaktadır (McGee, 1995).
Patojenlere karşı tohumları test etmede kullanılan en azından beş yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar
aşağıdaki kısımlarda tartışılmaktadır.
Doğrudan inceleme
Tohum zararlılarını saptamada en yaygın teknik; zararlı saptanmasında duyarlılığı düşük ve
işgücü yoğun yaklaşımında da olsa hızlı ve ucuz olduğundan tohumun doğrudan
incelenmesidir. Zararlılar; tohumun içinde, üzerinde ve eşlik eden şekilde
gözlemlenebilmektedir. Birçok işaret ve belirtiler; tohum yüzeyinden dışa vurulabilmektedir.
Diğerleri ise, tohum dokusunu yumuşatarak ve örneğin zararlı miselyumu için içyapıları
inceleme şeklinde algılanmaktadır. Diğer “smut teliospores” gibi, yayılıcı yapılar tohum
yıkanmasını takiben mikroskopik olarak algılanabilmektedir.
Kuluçka testleri
Kuluçka testleri; belirli mantar ve/veya bakteri gurupları için seçici kültür ortamlarının
geliştirilmesinde ötürü doğrudan tohum incelemelerinden daha fazla birçok mantar ve
bakteriye duyarlıdırlar. Tohumlar; çoğunlukla, bir kimyasalla önceden, zararlının gelişimini
optimize etmek ve seçimini yapmak için kurutma kağıtları veya kültür ortamı üzerine
yerleştirilen tohumları ve yüzeylerini sterilize etmek için işlemeden geçirilirler.
Kuluçkalamadan sonra, hedef zararlı; morfolojik veya biyokimyasal testlerle saptanır. Bir
diğer yaklaşım ise tohum kaynaklı zararlıların bir göstericisi olarak duyarlı bir bitki
kullanmaktır. Örneğin, tohumlar hasat edilebilir, bir alt örnek homojen hale getirilebilir ve
tohumdan alınan süpernatant, belirtilerin varlığı ya da yokluğu yoluyla temsil edici örnekte
aranan zararlının olup olmadığını saptamak üzere bir gösterge bitki üzerine doğrudan
yerleştirilebilir.
Hariçte yetiştirme testleri
Hariçte yetiştirme testleri; başka zararlıların olmaması halinde tohumların tarlada veya serada
ekildiği yerlerde kullanılmakta ve fide zararlı emarelerine karşı incelenmektedir. Bu prosedür;
zamana, yere ve işgücüne gerek duyar ve zararlının tarlada nasıl dağılabildiğinin bir
göstergesini verebilse de duyarlığı yetersiz kalır.
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Serolojik testler
Serolojik testler zararlısına özgü ve makul maliyetli olmaları dolayısıyla giderek daha önemli
hale gelmektedirler. Teşhis kitleri; hazır bulunmakta, ne var ki test sonuçları şüpheci bir
şekilde yorumlanmayı gerektirmektedir. Bu testler; poliklonal karşıt maddelerin (antikorlar)
değişen çeşitliliği (Lamka et al., 1991), konakçı parçacıklardan gelen antijen salımı yapmayan
tohum dokuları (Ding et al., 1992), tohum dokuları tarafından yerleşim yerlerini bağlama
rekabeti ve antikor uyuşumsal olgularına yol açan veya antijen bağlamayla çatışan ayıraçlar
(Tijessen, 1985) ile uyuşumlu olabilmektedir. Serolojik testlerin özel bir kaygı verici noktası;
artık yaşayabilir olmayan zararlı üreme yapılarından gelen üst deri çıkıntılarını bağlayan
antikorların bir sonucu olarak sahte doğrulayanların algılanabileceği olasılığıdır. Bunu
arkadan dolanmak için, zararlı yaşayabilme yeteneği testleri; olumlayıcı (pozitif) zararlı
teşhisinin gerçekleştirilmesinden önce olumlayıcı serolojik testlerle birleştirilmektedir
(Franken and Van Vuurde, 1990).
DNA hibritleştirme testleri
DNA hibritleştirme testleri; son dönemlerde tohum kaynaklı zararlıların algılanması için
yöntemler olarak moleküler biyoloji çalışmalarından çıkmış bulunmaktadır. Bir DNA
duyargası ilk olarak, belirli bir zararlı DNA’ sına tamamlayıcı olarak tanımlanmaktadır.
Ardından tohumlar; yeknesaklaştırılmakta ve duyarga (probe); benek leke (dot-blot)
hibritleştirme ölçümleri yoluyla daha sonra algılanmakta olan, onun zararlı DNA’ sına
bağlanması için içeri sokulmaktadır (Schaad et al., 1989: Yao etal., 1991). Bazı olaylarda,
duyarga-zararlı DNA’ sının miktarı; pozitif bir test sağlamak için yetersiz olmaktadır. Bu
sorun; ardışık analizlerde kolayca çözünen düzeylere DNA’ yı büyüten PCR sürecini
kullanarak çözüme kavuşturulabilir (Prossen eta].,1993).
Bilgisayar teknolojisi
Tohumluk kalite değerlendirmelerinde bilgisayarların kullanımı; geleneksel tohum kalite
analizlerinin sayısını arttırmak için gelecekte artacaktır. Araştırma; şimdilik, tohum testi
durumlarında bilgisayarların nasıl kullanılabileceğini ortaya koymak yolu altında
yürümektedir. En açık kullanımı, tohumluk test kayıtlarının sürdürülmesi yoluyla olmaktadır.
Diğer yaklaşımlar ise; tohum test kurallarının derlenmesi, bilgisayar tarafından rahatça
erişilebilecek merkezi kopmak diskler üzerine tohum analiz materyallerinin ve el kitaplarının
derlenmesini içermektedir. Bu ise; tohum testinin standartlaştırılmasına yardımcı olacaktır.
Diğer başka yararları ise bilgisayar kullanımlarının araştırılmaktadır. Bunların çoğunluğu;
saflık veya çimlenme analizlerinin bazı yönlerini güçlendirmek üzere bilgisayarlı
görüntülemeyi hizmete koymaktadır.
Saflık
Yazılım programları; tohum teşhisinde tohum analizcilerine yardımcı olmak üzere
geliştiriliyor bulunmaktadır. Soya fasulyesi tohumlarının (Misra, 1989; Shyy and Misra,
1989) ve bir dizi yabani ot tohumlarının (Peterson ve Krutz, 1992) boyut, biçim, renk ve
dokusu; artık bilgisayarlar kullanılarak değerlendirilebilmektedir. Yazılım programları; aynı
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zamanda depolanmış bilgisayar kütüphanesinde bilinen desenlere göre karşılaştırmaların
yapıldığı genotip elektroforetik bandlama desenlerini ayırt etmek üzere hazır bulunmaktadır
(Bell et al., 1997). Bilgisayarlı görüntüleme; diploid ve tetraploid ot tohumlarını ayırt
edebilmektedir (Berlage et al., 1987). Başkaları da; canlı dokusu havuzlarında depolanmış
tohumlardaki fenotipik çeşitlenmeyi saptamak için renkli görüntü veritabanlarını
oluşturmaktadır (Howarth and Stanwood, 1994; Panigrahi et a]., 1995). Tohum bütünlüğü ve
sağlamlığı gibi fiziksel özellikler; bilgisayar görüntülemesiyle değerlendirilebilmektedir.
Mısır tohumunun örneğin fiziksel bütünlüğü (Liao et a]., 1993) ve sert bir yüzeye
çarptırıldığında çıkardıkları sessel özelliklerinin yüksek hızlı ses ötesi analizleri yoluyla soya
fasulyesine ait olanlar (Misra et al., 1990; Shyy and Misra, 1992) makine görüşüyle
izlenebilmektedir.
Çimlenme
Bilgisayarlar keza, çeşitli tohum çimlenme/yaşam gücü analizleri amaçlarıyla da
gelişmektedirler. Howarth ve Stanwood (1993b); tohum yaşam yeteneği ile irtibatlı olan mısır
tohumu tetrazolyum klorit boyama desenlerini görüntülemek için bir yazılım programı
geliştirdiler. Fide gelişim oranı belirlemeleri; değerlendirmelerde periyodisite ve tarafsızlık
gereklilikleri dolayısıyla bilgisayar destekli teknoloji için ideal bir modeldir. Örneğin, görüntü
analiz teknikleri; marul ve havuç (McCormac et al., 1990) için ve marul ve sorgum(Howarth
ve Stanwood, 1993a) için eğik levha yaklaşımları kullanılarak geliştirilmiş bulunmaktadır.
Önceden belirlenmiş aralıklarla tohum sıvı sızıntılarının yayımı; iletkenlik test verilerin daha
kapsamlı yorumlanmalarını sağlayan, bilgisayarlarla izlenebilmektedir (Furman et al., 1987;
Giacomelli et al., 1987). Belki de, tohumluk kalite/yaşama gücü analizlerinde bilgisayarların
en heyecan verici kullanımları; çiçeksi ve tek yıllık sebze bitkilerin fideli üretiminde
olmaktadır. Fideli bitki üreticileri; yeknesak, fide katındaki her bir hücrede pazarlanabilir fide
elde etmeyle ilgili olduklarından, boş hücreler; maliyetli ve zaman alıcı bir işlem olan- elle
doldurulmayı gerektirmektedir. Bu gereklilik; sadece yüksek kaliteli tohumun üretimi ve
pazarlanması üzerinde zorlu yükler bindirmektedir. Bu ihtiyaçlara; geri plandan bir fide
katındaki fide örtüsünü bölümlere ayıran, boş hücreleri tespit eden ve dolduran ve dolu
hücrelerdeki fide yaprak alanlarını hesaplayan bilgisayarların yardımıyla cevap verilmektedir
(Fly et al, 1992; Hirvonen et al., 1992; Sase et al, 1992; Tai et al, 1994; Giacommelli et al.,
1996; Ling ve Ruzhitsky, 1996). Bu saptamalar; tohum firmalarınca bir endeks değeri olarak
ifade edilmektedir ve yetiştiriciye etiket üzerinde temin edilmektedir.
Tohum güçlendirmeleri
Yüksek değerli tohumlar giderek performanslarını daha da ileri seviyelere çıkarmak üzere
değişik ön işlemlere tabi tutulmaktadırlar. Bu husus; bilhassa üreticilerin beklentilerinin, fide
tepsisindeki tüm tohumların hızlı, yeknesak çıkışlarıyla izlenen bir hücrede tek bir tohumun
yerleşmesini işin içerisine kattığı hallerde fideli (şaşırtmalı) bitki üretimi için doğrudur. Bu
beklentilere cevap vermek adına, tohum firmaları; tohum peletleri ve kaplamalarını ihtiva
eden, fiziksel tohum güçlendirmelerini geliştirmişlerdir. Tohum peletleri; bu yolla küçük ve
hafif tohumları daha büyük ve ağır yaparak ve biçimsiz şekilli tohumları tek düze şekilde
yuvarlak hale getirerek tümüyle tohumun biçimini kapatmaktadır: her iki işlem de mekanik
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ekicilerle doğru ekim yapmayı kolaylaştırmaktadır. Tohum kaplama işlemleri; tohum
performansını geliştirir fakat tohum biçimini kapatmaz. Geleneksel olarak, bir bulamaç
içerisinde uygulanmaktadırlar ancak halen geçerli eğilim; katkılarının yapışkanlı bir polimerin
boyalı çözeltisinde çözündüğü film kaplayıcıların kullanımına doğru kaymaktadır. Bu;
böylelikle kimyasal madde ve elle işlem görme sırasında gereksiz insan maruziyetinin
istenmeyen çıkışıyla bağlantılı “toz uzaklaştırma” sorunlarını eşzamanlı olarak azaltırken
çevresel kaygılara cevap vererek, büyüme teşvik edici kimyasalları en az düzeylerde uyulama
imkân tanımaktadır. Tohum peleti/kaplamasını uygulama işlemi; aynı zamanda, tohum
kalitesine de etkide bulunmaktadır. Örneğin, peletleme ve kaplama materyalleri; uygulama
sırasında “yaş” olurlar ve arttırılan solunuma ve düşürülen tohum kalitesine yol açan
çimlenme prosesini istemeyerek tetikleyebilir. Kuruduktan sonra çok sert hal alan peletleme
materyalleri; kökçük çıkışlarını da kısıtlayabilir. Başka hallerde ise, peletler; hassas ekime
tehlikeye düşüren ve dahası bir saflık değerlendirmesi yürüten tohum analizcisine zorluk
çıkaran çoklu tohumlar etrafta oluşturur. Peletleme ve kaplama işlemlerinin her ikisinde de,
büyüme teşvik edici kimyasallar tohum performansını geliştirmek için eklenebilmektedir.
Tohum analizcileri; fizyolojik bir etki oluşturma yeteneği düzeylerinde büyüme teşvik edici
kimyasalın varlığını doğrulayan testler geliştirmek zorunda kalacaklardır. Bir başka yaklaşım
ise tohum performansını geliştirmeye yönelik; polietilen glikol (PEG) veya çeşitli tuzlar, veya
matrikondisyonlama gibi kurutma işlemi ile takip edilen doğrudan su uygulaması (Khan et a!.,
1992) ve varilde ön çimlendirme (Rowse, 1996) gibi ozmotikler kullanarak gerçekleştirilen
bir hidrasyon/dehidrasyon işlemi olan ön çimlendirmeyi içermektedir (Mauromicale and
Cavallaro, 1995; Perez Garcia et al., 1995; Oluoch and Wslbaum, 1996). Bu hidrasyon
prosesi; çimlenmenin en erken fizyolojik safhalarını başlatır ve daha hızlı ve tek düze fide
çıkışları ile neticelenen, beklide tohum depolama esnasında zararlanmış hücre zarlarının ve
organellerin fizyolojik onarımlarına (Copeland and McDonald, 1995) önayak olmaktadır.
Bununla birlikte, ön çimlendirme; tohum kalitesini düşürebilmektedir. Örneğin, ön
çimlendirilmiş tohumlar; tohum yaşam yeteneğini azaltan ve çimlenme hızını düşüren daha
kısa depolama ömrüne sahip olabilmektedir (Carpenter, 1989; Jensen and Ison,1994). Bu
belki de gelişmekte olana kökçük uçunda fiziksel yetersizliklere yol açan (Maude et al., 1994)
geri kuruma esnasında maruz kalınan tohum hücre zarı zararına (Huang and Zou, 1989;
Finch-Savage et a/., 1991; Armstrong and McDonald, 1992) yüklenebilir. Bir diğer faktör de
tohum performansını etkileyen; ön çimlendirme sırasında kullanılan ozmotik ortamın cinsidir.
Domates ve kuşkonmazda, inorganik tuzlar; hücre zarı hasarı ve enzimatik değişimler yoluyla
PEG’ den tohumlara daha zararlı olmuştu (Frett et al, 1991). Ön çimlendirme sırasında
tohumlara temin edilen oksijen miktarı da performansı etkiler. Düşük oksijen düzeyleri
(<21%); saf oksijende ön çimlendirilmiş tohumlara nazaran daha iyi misk kavunu tohum
performansı şeklinde netice vermişti (Yeoung et al., 1996).
Diğer tohum performansını ileri götürmeye yönelik fizyolojik yaklaşımlar; organik çözgenler
kullanarak tohumlara büyüme-teşvik edici maddelerin emdirilmesi ve seçici şekilde hastalık
yapan mikroplara saldırtmak üzere yararlı biyolojik mikropların katılmasını içermektedir
(Callan et al., 1991; Kumar ve Dube, 1992; Capper ve Higgins, 1993; Dandurand ve Knudsen,
1993). Yine de, aseton kullanımı; bezelye tohumlarına başlangıç tohum nem içeriklerine bağlı
olarak zehirli olabilmekte (Coolbear et al.. 1991) ve biyolojik varlıkların başarılı
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uygulanmasını ve etkinliklerini saptamak için yöntemler; halen daha tohum test
laboratuarında geliştirilmek durumundadır. Tohum güçlendirme uygulamalarının dahi ileri
düzey tartışmaları için Taylor et al. (1998)’ a bakınız.
Yorum
Gelecek tohum kalite değerlendirmeleri; tohum performansını güçlendirmeye dönük yeni
yaklaşımlar geliştirildikçe daha da karmaşık haller alacaktır. Kimyasal madde ve tohumluk
şirketleri; genetik saflık testlerine karşı koyan moleküler biyolojideki gelişmeler vasıtasıyla
tohum içerisine belirli genleri ve gen ürünlerini sokma işine girişiyorlar. Tohum performansı;
dosdoğru bir şekilde takip edilmesi şart olan tohuma kimyasal ve biyolojik ajanlar katarak
artan bir şekilde ilerletilmektedir. Bu genetik ve fiziksel/fizyolojik tohum güçlendirilmeleri;
tüketiciye bir maliyet bindirecektir. Tohum maliyetleri artarken, yetiştiricilerin ilerletilmiş
tohum performansına dair beklentileri ve talepleri daha da artacak ve kötü ürün durumu
oluşumu kabul edilemez olacaktır. Sadece en iyi kaliteli tohumun pazara verildiğini garantiye
almak için, tohum kalite kontrol programları giderek daha da önemli hale gelecektir. Bu
bildiri; genetik saflığın izlenmesini, tohum yaşam gücünü ve tohum sağlığı testi yapmayı
geliştirmek için gelecek beş yıllık sürede tohum kalitesi değerlendirmede beklenen
ilerlemelerden bazılarını açıklamaktadır.
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TOHUM KALİTESİ (ÇİMLENME+GÜÇ)
• GENETİK SAFLIK
▬ İzolasyon,yabani bitkilerin uzaklaştırılması, yabancı
tozlanmanın önlenmesi
▬ Çeşidin adına doğru olması
• CANLILIK VE ÇİMLENME:
▬ Çimlenme için 2 mm kökçük çıkışı esastır.
Laboratuvar testleri ile belirlenir. Çimlenme için
gerekli koşullar,oksijen, sıcaklık, su ve ışıktır.
ISTA ve AOSA kuralları uygulanır.
▬ Biyokimyasal testler; Tetrazolium Chloride Testi
(Dehydrogenase+ 2-3.5 Triphenyl Tetrazolium
chloride = Formazon (çözülmez), tohumun renkli
kısmı canlı, renksiz kısmı ise cansızdır.
- Çıplak embryo testi,

• TOHUM GÜCÜ (VIGOUR)
▬ Tohum gücü, tohumun çimlenme ve fide gelişimi
döneminde etkin olan özellikleri, tohum ve fidenin
performansını

etkileyen

faktörlerinin

tümü

olarak

adlandırılır.
▬ Hızlı çimlenme
▬ Kötü koşullarda çimlenebilme (düşük sıcak, nemli,
tuzlu ortamlarda çimlenememe vs)
▬ Uniform çimlenme ve çıkış
▬ Gelişmiş bir kök ve fide sistemi
Tohum Gücü Testleri:
Yaşlandırma testleri: 40-50C, % 20-30 nem
Soğuk test: 10C de 7 gün ve ardından 25 oC’de 4 gün,
Conductivity testi: EC, µScmg-1
▬ Fide değerlendirme testi: Normal-anormal
▬ Çimlenme hızı: (gün)

• FİZİKSEL ÖZELLİKLER (FİZİKSEL SAFLIK)

▬ Yabancı ot tohumları
▬ Başka bir türün tohumları
▬ Inert materyal (sap, saman, toprak vs.)’den ari olmak,
▬ Aynı boyda olma ve irilik
▬ Parlak görünme
▬ Çatlamış, kırılmış tohum vs.
• SAĞLIKLI TOHUM
▬ Fungus, virüs ve bakteriden ari olmak,
Nem ve sıcaklık fungus, virüs ve bakterinin depoda ya da
ortamda yayılmasını hızlandırır.
TOHUM KALİTESİ NEYİ ETKİLER?
-Çıkış oranını (%, çıkan fide sayısını)
-Uniformiteyi (kısa zamanda daha hızlı büyüme)
-Bazı türlerde verimi (marul, turp, roka, maydanoz vs.)
-Stres altında çıkış performansını,

TOHUM OLGUNLUĞU
GİRİŞ
Teorik olarak tohum hasadı basit bir işlemdir; tarlaya git ve topla şeklindedir. Pratikte ise,
muhafazacılar olarak işlenmemiş tarlalardaki muhafazayla ilgilendiğimizden beri, hasat
miktarını düşürmek istemedik, bir tohum hasatçısı hangi meyvenin ya da tohumun yemiş
halinde toplayacağına karar vermesi gerekir. Toplayıcı tohumun yahut meyvenin pişkinliği
yahut olgunluğunu esas alarak, otomatik olarak toplar. Bütün çaba tüm tohumların en iyi
olgunluk durumunda toplanması içindir, bunun için de boyut, renk, sertlik gibi göstergeler
olgunluk durumunun belirtisi olarak gözlenir. Elbette uzun dönem depolama için seçilecek
olgun tohumların iyi fiziksel ve genetik sonuçlar vermesi de gerekmektedir. Bu sonuçlar bu
bölümde sunulacaktır. Hasatta daha önce tecrübeli olanlar için umuyoruz ki tohumluktaki
tohumların canlılığını olabildiğince muhafaza edebilmek için yapılan bu çalışma, tohumların
hasat edilmesi için en uygun zaman konusunda alanda halihazırda edinilen sezgisel kararlarla
uyumluluk arz edecektir. Hasat konusunda tecrübesiz olanlar içinse, bu rehberin diğerlerinin
daha önce yaptığı hataları tekrarlamayacağını umuyoruz.
TOHUM HASATI ZAMANI NİÇİN ÖNEMLİDİR?
Tohumlar gübreleme işlemi tamamlandıktan sonra gelişime başlar ve dağılma sürecine değin
birçok fiziksel ve morfolojik değişiklikler gerçekleşir. Tohum muhafazası görüşüne göre,
gerçekleşmesi gereken ilk önemli değişim tohumların çimlenme yeteneğini kazanmasıdır.
Ayrıca, ilgilendiğimiz konu olan geleneksel (kurumayı tolere eden) tohumlar ve kuru depolama
alanlarında kurutulduktan sonra çimlenebilmeleri gerekir. Bu sebeple, genellikle mevcut
imkanlara bağlı olarak, kuru bir odada ya da desikatörde (silika jel gibi bir kurutma maddesiyle)
düşük nem içeriğinde (c.% 5 taze ağırlık) hızlı bir şekilde uygularız.
Yüksükotu (Digitalis purpurea L.), 20-80 arası sıralı gelişim gösteren bir İngiliz yerli bitkisi
olarak uzun yıllar boyunca tohum gelişimine dair ayrıntılı çalışmaların öznesi olmuştur (Hay,
1997). Yüksükotu, tohum toplayıcılarının yabani tür popülasyonlarına dair karşılaştıkları
sorunları araştırmak için bir örneklem olarak seçilmiştir. Döllenme zamanı açan çiçekleri
etiketlenerek tarihlendirilmektedir. Deneysel amaçlı kullanım için bol tohumu mevcut olup
(1000’e değin) sıralı biçimdeki kendiliğinden açılan kapsülüyle kolayca hasat edilmektedir.
Tohum gelişiminin aşamalarının izlendiği üç yılda, farklı gelişim evrelerinin tamamlanması
yıldan yıla farklılık göstermiş, ancak bu evreler birbirlerine göre tamanlanma bakımından
değişime uğramamıştır. 1993’te “çimlenebilme” (çimlenmeden hemen sonra taze tohumların
çimlenmesi), çiçeklenmeden yaklaşık 24 gün sonra, gelişim ise tohumların kurutma toleransı
başlamadan 8 gün önce gerçekleşmiştir (Şekil 6.1). Tohumlarda toplam kurutma toleransı
çiçeklenmeden sonra 44. güne ulaşamamıştır. Tohumları tam anlamıyla kurutma toleransı
göstermeden toplanması tohum bankasında kurutma işlemi sırasında, tohumların bir kısmının
muhafaza edilen yerde kaybedilmesine neden olmaktadır. Bu durum, özellikle meyve
popülasyonu arasında önemli genetik heterojenlik olması muhtemel olan yabani bir bitki
türünde tohum toplanırken, her tohumun muhtemelen benzersiz bir genetik yapıya sahip
olabileceğinden kaçınılması gereken bir durumdur.
Kurutma toleransının kazanılmasından önceki çimlenebilme modeli, bir takım geleneksel
tohumlara özgüdür. Yine de bu modelleme bütün geleneksel tohumlara uymaz (Şekil 6.2). Bazı
türlerde, eşzamanlı olarak çimlenebilme ve kurutma toleransı kazanımı görülür. Buğday
(Triticum aestivum L.), arpa (Hordeum vulgare L.) ve pirinç (Oryza sativa L.) gibi hububatgillerde
ise tohumların ana bitkiden ayrıldıktan sonra, çimlenmeden kurutma toleransı kazandıkları
görülmektedir (Rasyad ve diğerleri, 1990; Pieta Filho ve Ellis, 1991; Aldridge ve Probert, 1995).
Bu son gözlem, aslında kurutma toleransından ziyade dormansi ile de ilgili olabilir. Genel

olarak, geleneksel türler için kurutma yeteneğinin çimlenmeden sonra elde edildiği varsayımı,
tohum toplayıcılar için güvenli durumdur.

Kurutma toleransının kazanılmasından sonra meydana gelen diğer fizyolojik değişiklikler,
tohumların genel kalitesine katkıda bulunmaktadır. Sıcaklığın ve/veya su uygunluğunun
optimal olmadığı stres koşulları altında da çimlenmiş tohum populasyonu ve topraktaki
gelişimini sağlaması için yapılan uygulamalarla, tohum kalitesinde iyileşmeler gözlemlenmiştir.
Tohum depolama görüşü açısından en önemlisi, tohumların yaşam süresini mümkün olduğunca
uzun tutmaktır. Tohum yaşam süresindeki artışlar, farklı gelişim evrelerinde hasat edilen
tohumlarda tohum depolama deneylerinde açıkça gözlemlenebilmektedir.
Depolama deneyleri kontrollü koşullar (nem içeriği ve sıcaklık) altında yaşlandırılmış tohumları
ve canlılık kaybını gözlemlemek için çimlenme testi için düzenli alınan numunelerini
içermektedir. Bir tohum populasyonunda tohum ölümlerinin normal dağılımı şöyledir: birkaç
tohum çok kısa ömürlü, birkaç tohum çok uzun ömürlü olurken çoğu ortalama süre sonunda
ölmektedir. Sonuç olarak; zamana karşın tohum depolama oranındaki canlılığın eğrisi
genellikle negatif sigmoidal bir şekil görülmektedir. Eğer canlılık eğrisi probit veya normal
eşdeğer sapmadan (NED) yüzdeliğe çevrilirse, doğrusal bir ilişki görünür. Bu doğrusal ilişki
dikey eksende kesişim noktası Ki ve eğim parametresi σ ile açıklanmaktadır (Pritchard ve
Dickie (2003)) – Ki ve σ’nın daha detaylı anlatımı için bölüm 35’e bakınız. Alternatif olarak, bu
doğrusal ilişkiyi hayatta kalma eğrilerine uyarlamak yerine canlılık için % 50 (P50)’ye düşen
veya depolamada ortalama ölüm süresi (MTD) gibi indekslere dönüştürerek tohum ömrünün
ölçülmesi için kullanılır.

Yüksükotunda, tohum gelişimi boyunca artan kurutma toleransı (Ki) ve yaşamsal eğrideki
eğim (σ) gözlenebilir (Şekil 6.3). Ki ve σ’daki artış, MTD ve P50 yükselişlerinin reflekstir
(Şekil 6.4). İlginç bir şekilde, MTD veya P50 oranlarında daimi bir yükseliş olmadığı halde
yaşama süresindeki yükseliş farklı yıllarda çeşitlilik göstermektedir. Tohum depolama
görüşündeki en önemli nokta, tüm gelişmiş tohumlarda kurutma toleransının hesaplanmasıyla
tohum ömrü artmaya devam etmektedir.

Yüksükotu, her çiçeğin tozlandığı ve çok sayıda tohum verdiği, kuru çatlayan meyveleri olan
türler için bir örnektir. Tohum gelişimi sırasında benzer bir tohum davranışı örneği, tek bir
çiçeğin tozlanmasından kaynaklanan diğer türlerde de görülmektedir. Brassica’nın (Brassica
rapa L. B. campestris olarak geçer [rapa] L.), hızlı tohum gelişimi döngüsü tozlanmadan sonra
24. günde (DAP) -0.5 NED’den 44. günde +3.3 NED’e yükselir (Sinniah vd, 1998). Yine de
55. Gün (DAP)’ta Ki +3.3 NED’e düşer (Şekil 6.5). Bu da hasat ertelendiği zaman; tohumun
yaşam süresini azaltır.

Bitkilerin homojen büyüme ve gelişme sağlamak için seçildiği ve yetiştirildiği yıllık bitki
türlerinde, ortalama çiçeklenme süresi ölçüldüğünde tohumun bitkisinde de benzer davranışlar
gözlemlenebilmektedir. Örneğin, fasulye tohumu (phaselous vulgaris) ilk çiçeklenmenin %
50’sinden sonraki gelişme süresi ile birlikte 56 güne kadar gelişmeye devam etmiş (Şekil 6.6)
ve Ki ile ilgili tozlanmadan sonra gelişmekte olan (Cucurbitapepo L.) tohumlarıyla pozitif
doğrusal bir ilişki göstermiştir (Demir ve Ellis, 1993).

Bu bulgular birlikte ele alındığında, meyve türünün, tohum ömrünün kazanılmasıyla ilgili olarak
gelişme örneğini değiştirmediğini ve fide gelişiminde tohum ömrünün artmaya devam ettiğini
göstermektedir. Çimlenme, kurutma toleransı ve uzun ömür - bu üç özellik en uygun olduğunda,
ideal bir şekilde tohumlar hasat edilmelidir. Öyleyse, tohumların o noktaya geldiğini nasıl
bilebiliriz?
HASAT ZAMANINI BİLMEK?
1.

Deneysel Gözlem

Tohumların en uygun noktaya ulaştığını tespit etmenin bir yolu, taze veya kuru kütle veya
tohumdaki su miktarı veya nem içeriği gibi parametreleri izleyerek tohum gelişiminin
ilerlemesini izlemektir. Bu faktörler birbiriyle ilişkili olup, bu nedenle nem içeriği tayini
yapılırken eş zamanlı olarak tespit edilir (Kutu 6.1).
Döllenmeden hemen sonraki gelişimin erken safhalarında hızlı hücre bölünmesi ve tohumu
oluşturan farklı dokularda farklılaşma dönemi vardır; tohumun taze veya kuru kütlesi düşüktür
ve nem içeriği yüksektir. Bunu bir olgunlaşma evresi izler depolama rezervleri (proteinler,
lipidler ve karbonhidratlar) hazırlandığı için kuru kütle birikimi periyodu; bu süre zarfında, kuru
kütle arttıkça tohumun nem içeriği azalmaya başlarken, suyun ağırlığı sabit kalır. Kütle
olgunluğunda azami kuru ağırlığa ulaşılmasının, tohum ve ana bitki arasındaki vasküler
bağlantıyı kapatan bir absisyon katmanı oluşumu ile çakıştığı düşünülmektedir (bkz. Ellis ve
Pieta Filho, 1992). Bu noktada, tohumlar higroskopik hale gelir ve etli olmayan meyvelerdeki
tohumlar için (normalde hızlı bir şekilde) su kaybı olur. Bu model, örneğin yüksükotu
tohumlarının gelişmesinde görülür (Şekil 6.7).

1994 yılında hasat edilen yüksükotu tohumlarının durumunda, kurutma toleransı elde edildiği
oranın ortasında, 32 DAF'te kütle olgunluğuna erişilmiş; tohum popülasyonunda toplam
kurutma toleransı, dört gün sonraya kadar gözlemlenmemiştir. Birçok geleneksel tür, kütle
olgunluğuna ulaşıldığı zaman kurutma toleransını kazanmaktadır. Bununla birlikte, kütle
olgunluğunun çimlenebilme ve kurutma toleransının edinilmesine göre zamanlanması, türler
arasında değişmektedir (Şekil 6.2). Ayrıca, kütlesel olgunluğa ulaşıldıktan sonra yaşam süresi
önemli oranda artar. Örneğin, 1993 yılında hasat edilen yüksükotu tohumları için, kütlesel
olgunluk elde edildiğinde 36 DAF'te ortalama 0.14 saatten 52 DAF'a kadar 15.28 güne kadar
yaşam süresi artmıştır (Şekil 6.4). Benzer şekilde fasulyede de tohum yaşam süresi Ki

vasıtasıyla büyük oranda artması, % 50 ilk çiçeklenmeden 33 gün sonra kütlesel olgunluğun
kazanıldığı görülmektedir (Şekil 6.6) (Sanhewe ve Ellis, 1996). Bu nedenle, kütle olgunluğu,
tohumların tolere edilebilir bir şekilde olgunlaştığının bir göstergesi olarak kullanılabilir.
Bununla birlikte, genel olarak tohum bankacılığı için ideal olmadan önce, tohumların kütlesel
olgunluğun ileri aşamasına gelmesi gerekirdi.
Alternatif olarak, tohum nem içeriği veya denge nispi nemi (eRH) olgunluğun daha kesin bir
göstergesi olarak kullanılabilir. Kütlesel olgunlaşma noktasından sonra, ana bitki ile vasküler
bağlantı kapatıldığında, tohumların bünyesindeki suyu kaybedecektir. Bitkiden daha fazla su
akışı olmayacaktır ve tohum çevresindeki havanın nispi nemi (RH) tohumların eRH'sinden
daha düşük olması koşuluyla, tohumlar dengede olana kadar bünyesindeki suyu kaybedecektir.
Suyun havaya karışma oranı, tohum ve tohumun etrafındaki hava arasındaki RH gradyanına
bağlı olacaktır. Bu, meyvenin yapısı, çiçeklenme, bitki ve/veya çevresindeki bitki örtüsünün
yanı sıra havanın ortam neminden etkilenebilir. Örneğin, kapsüllerde (yüksükotu gibi) taşınan
tohumlar için, tohum etrafında bir mikro çevre bulunması olasıdır; bu, tohum eRH' nin genel
ortam havasındaki RH'den daha yüksek kalması ve bu nedenle tohumlar ayrılana kadar nispeten
ıslak kalması demektir. Tohumlar daha fazla maruz kalırsa, eRH'nin ortam RH'ye yaklaşması
daha olasıdır. Tohumun çevresinde nispeten nemli bir mikro çevre olmasına rağmen, tohum
eRH ve nem içeriği, en azından bir dereceye kadar (mikro ortamlarda az miktarda hava akışı
olması halinde çok az olabilir) ortam RH' de, ana bitkiden ayrılıncaya kadar dalgalanma
eğiliminde olabilir. Tohumların eRH değeri halen yüksek (>% 85) olduğu sürece, metabolik
dönüşüm ve tohumların onarımını sürdürecektir; ERH, c'nin %85altına düştüğünde, tohumların
metabolik sentez yeteneğine sahip olmadığı düşünülür ve yaşlanma en hızlı şekilde gerçekleşir.
Sadece tohumlar c. %60 eRH’ye ulaştığında, tamamen hidratlanmış tohumlar beklenenden
daha yavaş ölürler.
Tohumun eRH'sini ve ortam RH'sini ölçmek; tohumların hasadının yapılması için uygun bir
aşamaya gelip gelmediğini ve bir hasat yapılırsa tohumların sonradan nasıl işlem uygulanması
gerektiği konusunda bilgi verecektir (Probert, 2003-Bölüm 19). Tohum eRH ne kadar düşük
olursa ve ortam RH'sine ne kadar yaklaşırsa (ortam sıcaklığının erken sabah çiğ ya da yağış
nedeniyle şişirilmediği varsayılarak), tohumların ayrılma olasılığı artar (ya da zaten örneklerde
dağıtılmış olmalıydı). Burada bir engel mevcuttur, örneğin tamamen açılmamış bir kapsül).
Tohumların optimum kalitede veya civarında olduğu zaman tohum eRH' sinin ortam RH' den
daha yüksek olması gözlemlenmesi, İngiltere ve Batı Afrika Nijer'deki yabani bitkilerin
tohumları üzerindeki küçük bir araştırmayla doğrulanır. Doğal yayılma noktasında oldukları
görüldüğünde toplanan tohumların genelde %100' den az ancak yine de genellikle ortam
RH'sinden % 25-40 daha yüksek bir eRH'ye sahiptir (Tablo 6.1). Ana bitki ile vasküler bağlantı
kapalı ve tohumlar kurumaya başlamış olsa da eRH' ta henüz dengelenmemişlerdir. Bu durum,
doğal dağılımdan önceki son aşamalardaki bataklık süseni irisin (İris pseudacorus L.) yapılmış
küçük bir resim serisi ve eRH ölçümleri ile de gösterilmektedir (Şekil 6.8). Fideler tamamen
açıldıktan sonra bile, tohum eRH % 90'dan fazla olmuştur (J. Adams, Komite).

Tohum depolama konusuna gelince, ideal olarak tohum eRH'nin ilk önce % 85-90' a yaklaşana
kadar hasat yapılmamalıdır (Kutu 6.2). Hasatın bu noktanın ötesine ertelenmesi ya tohumların
nem içeriği ortam RH’ dan etkilendiğinden ayrılma ve/veya tohum kalitesinin bozulması
(tohum yaşam süresi dahil) nedeniyle kayıplara neden olabilir. Arazideki yaşlanma, yerel iklim
koşullarına bağlı olacaktır ve tohumlarını toplu biçilene kadar depolanmak üzere seçilen ve
yetiştirilen bitkiler için daha fazla önem taşımaktadır.
Yabani bitki türleri için, alanda tohumluk ERH ölçümü yapmak, tohum kalitesinin optimal
olması muhtemel olduğunda tohum popülasyonunun optimal koşullara yakın olup olmadığının
belirlenmesine yardımcı olabilir. Tohum bitki üzerinden ayrılırken (örneğin, diğer meyveler
kadar dolmamış bir meyveye dağıtıldığı halde) bitki üzerinde herhangi bir tohum bırakılırsa, bu
tohumları toplanmaması önerilir çünkü bu kalan tohumlar yaşlanmaya başlıycak ve dolayısıyla
kalitesiz olacaklardır.
Tabii ki, kütlesel olgunluk sonrası ortam RH' ye dengelenmesi sadece kuru meyveler için
geçerlidir. Domates (Lycopersicon escukntum Mill.) (Berry and Bewley, 1991; Demir ve Ellis,
1992fte) ve misk kavunu (Cucumis melo L.) (Welbaum ve Bradford, 1989) gibi etli meyveler,
kitlesel olgunlaşmasından sonra nem içeriğindeki azalma nispeten küçüktür. Etli meyveler için,
tohumların kuru kütlesi, tohumların nem içeriğinden veya su kütlesinden gelişimi takip etmek
için daha yararlı bir ölçüdür.
2.

Tohum Olgunluğunun Arazideki İşaretleri

Tabii ki, tohum veya meyve kontrolü için arazide gerekli ekipman bulunmayabilir, ancak
kolaylıkla taşınabilen ve kullanılabilen bazı küçük RH sayaçları vardır (Probert vd., 2003Bölüm 20). Ayrıca, bazı durumlar dışında, araştırma amaçları için tohum ağırlığının veya nem
içeriğinin izlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle, tohum toplayıcıları, belki de meyve rengi
gibi tek bir işareti veya bir dizi alan işaretçisinin bir birleşimini kullanarak, tohum
olgunluğunun diğer belirteçlerini kullanmak zorunda kalacaklardır.
Doğal olarak, kullanılabilecek potansiyel belirteçler türler arası farklılık gösterecektir. Daha
genel bir seviyede, potansiyel belirteçler meyve türüne, yani ete ve kuru meyvelere göre
değişebilir. Bu bölüm, tohum gelişimi tanımında belirtilmiştir. Bir toplayıcı, yetiştiriciliği
yapılan meyve türü konusunda bilgili olmalıdır. etli ve kuru meyveler, Güney Afrika'daki yerli
kapalı tohumlu ağaçlarının 1,340 türü arasında % 52 ve % 47 sıklıkta görülür (Knight ve
Siegfried, 1983).
Meyve Renginin Değişimi
Etli meyvelerin meyve boyutu, tohum gelişiminin tanımlanması konusunda yeterli değildir.
Rosaceae cinsi Prunus L.'nin etli yemişlerinden meyve, embriyo gelişmeden önce tam boyut
haline gelebilir (Hawker ve Buttrose, 1980; Finch-Savage ve diğerleri, 2002). Tam aksine,
opuntia ficus-indica (L.) Mill' in çilekleri gibi diğer meyvelerde, meyveler büyümeye devam
ederken tohumlar maksimum kuru ağırlığa ulaşmıştır (Barbera ve diğerleri, 1992). Dolayısıyla
meyve rengindeki değişim, tohum olgunluğunun daha güvenilir bir göstergesi olabilir.
2.1.

Domateste, meyve renginin pembeden kırmızıya değişimi tohum kuru ağırlığının gelişimi ile
sağlam korelasyon göstermemekle birlikte, ulaşılan değer tohumun optimal yaşam süresinin
%85' inde kaldığı maksimum yaşam süresinin her iki tarafında 10 gün süreyle belirlenmiştir.
Aşırı meyvesi bulunan bitkilerin önce pembe ve daha sonra kırmızıya dönen bitkilerin
tohumları daha düşük kalitededir (elde edilen maksimal ömür değerinin %80'inden az) (Demir
ve Samit, 2001). Meyve rengi yeşilden yeşil-kırmızı çizgilerle değiştiğinde, patlıcangillerin
Capsicum annuum L. meyveleri maksimum tohum kuru ağırlığına, tozlanmadan 50 gün sonra
ulaşılmıştır. Meyve renginin daha sonra yeşil lekelerle kırmızıya ve daha sonra yoğun

kırmızıya dönüştüğü tozlanmadan 55 ila 60 gün sonra daha büyük tohum canlılığının meydana
geldiği bildirilmiştir (Mantovani ve diğerleri, 1980). Bu, Demir ve Ellis'in gözlemleriyle
(1992a) uyumludur, maksimum yaşam süresi, tohum maksimum kuru ağırlığından yaklaşık 10
ila 12 gün sonra elde edilmiştir. Meyve olgunluğunun daha sonraki kırmızı aşamasında
Solanum dulcamara L. tohumları hasat edildi ve önceki turuncu aşamaya kıyasla (%50 daha
fazla) yaşam süresi artışı göstermiştir. Her iki aşamadaki tohumlar da benzer ağırlıktadır ve
kitlesel olgunluğa ulaşıldığı düşünülmektedir (Hay, 1997).

Benzer şekilde, Cucurbita moschata'nın (Duchesne) yeşilden sarı-kahverengiye dönüşen ve
kuru saplarıyla değişen "olgun meyveleri", 23 gün önce hasat edilen "olgunlaşmamış" yeşil
meyvelerden daha yüksek kaliteli tohumlar elde edilmiştir. Turgid veya olgunlaşmış, sarıkahverengi meyveler 38 gün sonra hasat edildi (Goldbach, 1978). Bu nispeten geniş olgunluk
çerçevesi içindeki tohumun kalitesinde daha fazla ayrımcılık yapılmamıştır. Rhus aromatica ve
R. glabra L.'nin renk değişiklikleri, tam boyuta ulaşan ve çimlenebilme yeteneğini geliştiren
embriyo ile ilişkili olduğu görünmektedir (Li vd., 1999).
Bu raporlar, etli meyvelerin maternal dokularındaki renk değişikliklerinin, tohumun maksimum
kuru ağırlık ve dolayısıyla çimlenme olasılığı elde ettiğinin göstergesi olarak
kullanılabileceğini, ancak tohumun optimal olarak depolanabileceğini göstermemektedir.
Bunlar, en başta, ön değerlendirmeler yapmak için kullanılabilecek kaba araçlardır.
Kuru meyvelerdeki meyve büyüklüğü tohum gelişiminin güvenilir bir göstergesi değildir
(Muthoka vd, 2003 - Bölüm 7). Neyse ki, mor dokuların klorofil kaybından, yeşilden sarıya
veya kahverengiye kadar, meyveler olgunlaştıkça renk değişiklikleri meydana gelmektedir.
Brassica oleracea L.'de, silik renk yeşilden sarıya dönüşür. Bununla birlikte, meyve rengindeki
bu değişim yıllar arasında maksimum kuru ağırlık elde edilmesine bağlı olarak değişir. Bir
yılda, silikuozların %50'si sarıya dönüşmüş; ertesi yıl ise; slikuozların %100'ü aynı aşamada
sarı olmuştur. Bu evredeki tohum nem içeriği sırasıyla % 47 ve % 37 idi (Gray ve diğerleri,
1985).

Baklagillerdeki renk değişimi benzer bir durum hububatgillerde de görülür. Millettia leucantha
Vatke'de baklagiller yeşilden; sarı yeşil, kükürt sarısı, kahverengi-griye dönüşür. Kütle
olgunluğundaki bakla rengi 2 yıllık gözlemler arasında değişmekteydi. İkinci yılda, tohumların
canlılığı ve uzun yaşam süresi gözlemlendi. Kabuk rengi, kitlesel olgunluğu 26 günlük hasat
süresi arasında aynı kaldı. Bu dönemde tohum ömrü % 85 artmıştır (Muthoka ve diğerleri,
2003- Bölüm 7). Lotus pedunculatus cav'da, baklagiller koyu mor renkli, altındaki yeşil renkli,
üstten açık kahverengi, açık kahverengi altın sarısı kahverengi ve nihayetinde koyu kahverengi
renktedir. Tohum nem içeriği yaklaşık % 60 olduğu zaman, üstten açık kahverengi, sarımsı
yeşil ardından mor seviyesinde maksimum tohum ağırlığı elde edildi. Tohumlar % 20 nem
içeriği veya daha düşük olduğunda (34, Hare ve Lucas, Hole ve Lucas, 1984), tüm bölgede açık
kahverengi elde edildi. Glycine max (L.) Merr kapsüller olgunlaştıkça farklı renk fazlarından
geçerler: yeşilden yeşil-sarıya, yeşil-sarıdan sarıya, sarı-kahverengiden kahverengiye doğru.
Bununla birlikte, tarla yetiştirme populasyonunun tohumları maksimum kuru ağırlık elde
ettiğinde sadece sarı, sarı-kahverengi veya kahverengi kapsüller bulunabilir. Şu anda, tohum
nem içeriği % 60'a yakındır (TeKrony ve diğerleri, 1979).
Ailanthus excelsa Roxb. Akçaağaç tohumları, perikarp tekrar yeşilden yeşil-sarıya, sarıkahverengimsi kahverengiden koyu kahverengimsiye renkler dizisinden geçer. Meyvelerin
azami kuru ağırlığa ulaştığı dönemde perikarp kahverengiydi ve meyve nemi içeriği %18'e
düştü (Ramakrishnan ve ark., 1990). Atriplex cordobensis Gand'da ve Stuck, dağılma birimleri
yeşilden sarıya renk değiştirmeye başlar maksimum kuru ağırlığa ulaşılmadan 10 gün önce ve
tohum nem içeriği % 30'dur. Yeşil ve sarı dağılım üniteleri eşit bir frekansta bulunursa
maksimum kuru ağırlık elde edilmiş ve tohum nem içeriği (taze ağırlığın %16'sı) meyve
içindeki koşullarla denge halindedir (Aiazzi ve diğerleri, 1998). Hem Ceratotheca sesamoides
(Endl.) Hem de Alysicarpus ovalifolius (Schumach. Ve Thonn.) renklerinde yeşil renkten
kahverengiye değişen meyvelerdeki J. Leonard tohumları, sırasıyla % 300 ve %5 00 uzun
ömürlüdür. Her iki tür için de sonraki hasatlarda tohum ağırlığında belirgin artışlar
kaydedilmiştir. Bu, daha önceki hasattan elde edilen tohumların henüz toplu olgunluğa
ulaşmadığını ortaya koymaktadır (Hay, 1997).
Etli meyvelere gelince, kuru meyvelerdeki meyve rengi, ön değerlendirmeler yapmak için kaba
bir araç olarak kullanılabilir. Bununla birlikte, tohumların maksimum yaşam süresini ne zaman
elde ettiğini göstermek için kullanılabileceği ihtimali düşüktür.
Tohum Kabuğu Renginin Değişimi
Meyvelerde olduğu gibi, tohum rengindeki değişiklikler de tohum olgunlaşma özellikleri ile
ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, olgunlaşma ile ilişkili tohum kabuğu renk değişiklikleri
meyvelerden daha az görülmektedir. Etli Carica papaya L. berry'in içinde, gelişme sırasında
tohum rengi beyazdan kahverengiye, siyaha dönüşür. Son renk değişikliği tohum popülasyonu
maksimum kuru taze ağırlığa ulaştığı ve tohum nem içeriğinin %80 c.olduğu için oluşur (Zhou
ve Pauli, 2001).
2.2.

Millettia leucantha'nın kuru meyvelerinde tohum rengi yaprak yeşilinden otlak-yeşil ve sarıyeşil ile süt-kahveye dönüşür. İki yıllık çalışmada, yığın yeşili ve sütlü kahvelerde farklı
yıllarda toplu olgunluk sağlanmıştır. Tohum ömrünün de araştırıldığı 1998 yılında, son iki
hasattada (26 gün arayla) aynı renkteki tohum vardı. Bununla birlikte, daha sonraki hasattan
elde edilen tohumların başlangıç canlılığı ve yaşam süresindeki önemli artışlar olduğu
görülmüştür (ortalama ömrü % 85 arttı; Muthoka ve ark., 2003 - Bölüm 7). Bir sürü Glycine
max çeşidi tohumların rengi, yeşilden, yeşil-sarı ve sarı-yeşil renkte, tohum tamamen sarıya
dönüşür. Bu son renk aşamasında, radyokarbon çalışmaları, fotosentezin tohum içindeki

hareketinin sona erdiği noktasını gösterir. Benzer şekilde, solunum çalışmaları, % 60 tohum
nem içeriğinde meydana gelen solunum hızındaki hızlı azalmanın, sarı-yeşil ile sarı arasındaki
tohum kabuğu rengi değişimi ile çakıştığını gösterdi (TeKrony ve ark., 1979). Başka bir
baklagil çeşidinde, Sesbania bispinosa (Jacq.) W Wight (S. aculeata Poirs olarak adlandırılır)
tohum popülasyonunun maksimum kuru ağırlığı, tohum kabuğu rengi sarıdan koyu yeşile
dönüştüğünde nem içeriği yaklaşık % 40' tır. Bununla birlikte, maksimum tohum canlılığı
(kalitede), koyu yeşilden zeytin yeşili kadar bir renk değişikliği meydana geldiğinde ortaya
çıkar; tohum nem içeriği bu anda %14’ tür. Zeytin yeşili yeşilimsi kahverengiye son
dönüşümünde, aynı nem içeriğinde kısa bir süre kalır (Selvaraj ve Ramaswamy, 1984). Tohum
popülasyonu maksimum kuru ağırlığının %80' i ve nem içeriği % 60' ın üzerindeyken iki diğer
baklagillerde, Trifoliumpratense (L.) ve T. repens (L.), tohum kabuğu rengi değişmeye
başlamıştır (Hyde vd, 1959 ).
Yetiştiriciliği yapılan lahana (Brassica oleracea)'da, tohum kabuğu renk değişiklikleri, tohum
popülasyonunun maksimum kuru ağırlığının elde edilmesi ile korelasyonlu görünmemektedir.
Gerçekten de aynı tohumun rengindeki değişiklikler farklı yıllarda farklı nem içeriğinde
gerçekleşir (Gray ve ark., 1985). Yumuşak kırmızı kışlık buğdaylarda, Triticum aestivum L.'de,
pigment ipliğinin koyulaşması gelişmeden önce tohumun kırmızı renklenmesi, tohumda kuru
madde birikimi ile yaklaşık olarak çakışmıştır (Housley vd., 1982). Tilkikuyruğu çiminde
(Cynosurus cristatus L.) tohum rengi kalitenin bir göstergesi değildir (Clark, 1982).
Birçok türe ait olan mevcut kanıtlar, tohum geliştikçe kat rengi değişirken, bunların maksimum
kuru ağırlığın elde edilmesiyle en iyi şekilde uyuştuğunu, ancak azami yaşam süresine sahip
olmadıklarını düşündürmektedir.
2.3.

Tohum Rezervlerinin Sertliği ve Yoğunluğundaki Değişimler

Az sayıdaki kuru meyve türünde, tohum rezervlerinin yoğunluğu/sertliği ile gelişme arasındaki
ilişki araştırılmıştır. Bu yaklaşım, tohumların hasat edilip edilemeyeceğini belirlemek için dişler
arasına tohum sıkıştıran geleneksel tarımsal uygulamayı yansımaktadır. Brassica oleracea'da,
'sert peynir' den 'çakmaktaşı sert' aşamaya kadar yoğunluğundaki değişiklik, farklı yıllarda
farklı gelişme aşamalarında gerçekleşmiştir. Nem içeriği yaklaşık % 40 taze ağırlık olduğunda,
bir yıl içinde populasyonun maksimum tohum kuru ağırlığı ile çakışmıştır. Bir sonraki
aşamada, azami populasyon tohumun kuru ağırlığı ile korelasyonu yoktur ve nem içeriği %20'
ye düşmüştür (Gray ve ark., 1985). Lolium multijlorum Lam'da yıllar arasında ve diploit ve
tetraploid çeşitler arasında "hamur" dan "sağlam" duruma dönüşen endosperm yapısında da
benzer bir tablo bulunmuştur (Komatsu vd, 1979).
En uygun tohum yaşam süresinin arazide teşhisi, pozitif ve negatif dengelerle meyve ve tohum
değerinin genel bir özetidir. Olumlu tarafta, tohum olgunluğunun artması ve tohum ömrünü
arttırdığını ve maksimum kuru ağırlık, çimlenme kabiliyeti ve/veya kurutma toleransına
ulaşamayan tohum hasat etme ihtimalini azalttığını belirtmektedirler. Olumsuz taraf ise, renk
değişiklikleri çoğunlukla özneldir. Toplama sırasında, populasyon içinde tam bir dizi durum
temsil edilmiyorsa, toplayıcılar bulduklarının önemini yorumlamakta güçlük çekebilirler. Renk
değişimlerinin kendileri, kurutma toleransında veya yaşam süresindeki değişikliklerle
çakışmayabilirler. Bu nedenle, tek başına tohum popülasyonlarının bu durumlara kavuştuğunu
teyit edilemez.
2.4. Meyve veya Tohum Ayrılması (Dağılması)
Tohum toplayıcıların lojistik perspektifinden bakıldığında, tohum dağılımı, tohum
olgunluğunun iyi bir pratik işaretçisi gibi görünmektedir. Tohumun tanımlanabilir bir
ebeveynden ayrılmadan önce tohum gelişiminde son doğal safhası olur. Bununla birlikte,

literatürde, meyve/tohumun açılması ya da dağılması ile tohum ömrü arasındaki ilişkiyi
aydınlatan çok az kanıt bulunmaktadır; teklif edilebilir herhangi bir rehberlik geçicidir. Bununla
birlikte, literatür, meyve veya tohum dağılmasının zamanlamasıyla ilgili olarak RH' nin (hem
havanın hem de tohumun eRH'sinin) önemi hakkında bazı yeni kanıtlar sağlamaktadır.
Tohum olgunluğunun diğer belirteçlerini göz önünde bulundurarak, bulgular meyve türü (etten
yapılılara karşı) arka planına karşı analiz edilmiştir. Dağılımı düşünürken, bu yaklaşım daha az
değerli görünmekle birlikte; aynı türden meyveler çeşitli mekanizmalarla dağılabilir. Bu
popülasyondaki tek bir meyvenin davranışıyla ilgili olarak populasyon/mahsul düzeyindeki
gözlemlerin yorumlanmasında dikkat gerektirir. Arazide görsel kanıtını gören toplayıcı için bu
durum makalenin okuyucusuna göre daha kolaydır.
Örneğin, tarımsal ürün olarak bir dizi kuru meyvenin, tohum dağılımı insan seçimi yoluyla
ortadan kaldırılmamıştır. Bu gibi mahsullerde, tohum dağılımının, ürünün azami tohum
ağırlığına ulaşılmasından önce başladığı bildirilir. Dağılan meyve/tohumların, en erken
gübrelenmiş yumurtadan kaynaklanan, maksimum kuru ağırlığa sahip olan ve olgunlaşma
kurutması olanları olması muhtemeldir. Literatür, bir popülasyonda tohumların doğal olarak
çeşitli sürelerle dağılması konusunda yorumlamayı destekleyecek alternatif hiçbir kanıt
sunamamışlardır.
Populasyonun dağılmasının ilk işaretleri, kalan meyvelerin tamamının değil ancak bir kısmının
dağılmaya ve toplama için uygun olduğuna işaret ettiği şeklinde yorumlanmalıdır. Diğer
meyveler halen gelişmekte ve uzun süreçte toplamak için daha az uygun olacaktır. Lotus
comiculatus L.'de, şemsiyelerinin %33 ve % 38' inde, ardışık yıllarda tohum dağılımı
(parçalanma) başladığında, olgunlaşmamış kapsüller bulunmuştur (McGraw ve Beuselinck,
1983). Allium tuberosum Rottler ex Spreng’de, şemsiyelerin iç ve dış çiçeklerindeki bazı
kapsüller, tohum nem içeriği yaklaşık % 50 (yaklaşık %99 eRH) kaldıkça bölünmeye başlar ve
maksimum tohum ağırlığına ulaşılmaz (Reddy vd, 1998).
Yüksük otunda (Digitalis purpurea) tohum ömrü, kapsül açma ve tohum dağılımı arasındaki
ilişki yakından izlenmiştir (Hay ve Probert, 1995). Kapsülün yırtılması tohum eRH'sı %92.3
olduğunda 48 DAF'ta başladı. Tozların kapsülden başlangıçta dağılmasının, tohum eRH' si
%84.2' ye düştüğü zaman, 52 DAF'ta meydana geldiği bildirildi. Tohum ömrü bu dört saatlik
dönem boyunca % 50 arttı. Atriplex cordobensis'de, açılma başladığında dağılım birimlerinin %
40'ı yeşilden sarıya renk değiştirdi. Bu zamanda, tohumluğun tahmini nem içeriği % 16 ve
tahmini eRH değeri %80 olan dağılım ünitesindeki koşullarla (Aiazzi ve diğerleri, 1998)
dengeye ulaşmıştır.
Lotus corniculatus'taki meyve deliğinin çevreleyen havanın sağ tarafından kontrol edildiği
rapor edilmiştir; açılma sadece % 40'dan az RH'de gerçekleşti (Metcalfe ve diğerleri, 1957).
Tam güneş ışığındaki kapsüllerin sıcaklık artışıyla, kapsülü çevreleyen havanın sıcaklık
derecesi ve nem içeriğini, açılmayı sağlayan seviyelere düşürmek yeterlidir. İlginçtir ki, Lotus
cinsi içinde hem kendi kendine açılan (yarılan) hem de açılmayan türler vardır. Bir türün (L.
micranthus Benth.) hem kendi kendine açılan hem de hem de açılmayan hububatgiller var
olduğu bildirilmektedir (Grant, 1996). Bu iki gözlem grubunu birleştiren, açılmanın genetik
veya çevresel olarak kontrol edilme derecesi ile ilgili tahmin, ilgi konusu haline gelir.
Eschscholzia californica Cham'de, belki iklim değişikliğinden dolayı dağılma davranışında bir
değişiklik gözlenmiştir. Botanik literatüründe patlayarak dağılmış kapsüller olarak rapor
edilmesine rağmen, Yeni Zelanda'da bir ürün olarak tanıtıldığında, kuru meyvesi açılmamış
olarak bulundu. Bunun yerine, açılmamış kapsüller, tohumların kurutulduğu bir zamanda
dökülür. Dökülme %8 nem içeriği (c% 55 eRH) ve çevre havasıyla dengede olduğu
görülmüştür (Reddy ve ark., 1994).

Kurak ülkelerde, "serotin" olarak adlandırılan bir mekanizma tohum popülasyonunun bir
kısmının veya tamamının dağılmasını geciktirmek için önemli miktarda yabani tür gelişir. Bu
havadan tohum bankalarından tohumların salınımı genellikle çevresel faktörlerle birleştirilir.
Serotin, yıllık çalılıklarda (Gunster, 1994) ve ağaçlarda bulunur (Lamont ve diğerleri, 1991).
Değişen serotin dereceleri (yani tohumların zamanla dökülme oranı) bildirilmiştir. Bazı türler,
tohumlarının hepsini iki yıla kadar dökmüş, bazıları ise dökümü 12 yaşın üzerindeki zamanlara
yaymıştır. Tohumların canlılığı, bitki üzerinde tutulduğu süre zarfında azalmaktadır (Lamont ve
Enright, 2000). Serotin dönemin en erken döneminde toplanan tohumların tohumun korunması
için bir miktar değeri olsa da yetiştiriciliği yapılan yılın mahsülünden toplanan tohumlar, uzun
süreli depolama için her zaman daha değerli olacaktır. Yaşlanmaya ilişkin zarar, daha yaşlı
tohumlarda birikmiş olacaktır ve daha sonraki depolamada daha kısa sürede canlı kalacaktır.
Prunus L. cinsinin etli basit çekirdeklerinden gelişen taş meyve mahsullerinden gelen verilerin
geniş perspektifte yorumlanmasında zorluklar vardır. Burada insanlar tarafından seçme ve
yetiştirme, etli materyalin perikarpın tohumdan daha hızlı geliştiği erken olgunlaşan çeşitleri
üretmiştir. Böylece, meyvenin perikarbı yumuşadığında ve insan tüketimi için hazır olduğunda,
tohum embriyosu hala olgunlaşmamıştır. Perikarpı yumuşayan meyveler; hayvanlar için cazip
olacağından, tohumların gelişimlerini tamamlamadan önce dağılmanın gerçekleşebileceği
ihtimali vardır. Bunun ürünün durumu ile sınırlı olup olmadığı belirsizdir. Bu türlerin yabani
türleri içindeki tohum dağılımı için o zaman doğal aralıkta ve ortaklaşa evrimleşmiş dağılma
faktörleri konusunda kanıt bulunmamaktadır.
Dağılmadan önceki meyve yumuşamaları çeşitli kaktüs türleri için bilinmektedir ve tohumu
dağılmaya başlamadan kısa bir süre önce kuşlar meyveyi kaldırmaya başlamaktadır (Abendroth,
1969; Horobin, 1981). Bununla birlikte, tohumların dağılma gelişim aşamasında gözlem
yapılamamıştır. Reticulatus grubundan ekilmiş bir Cucumis melo misk kavunında
pazarlanabilirliği artırmak için etli pepo meyvesinin dağılmasının ertelenmesi için seçilmiştir.
Tohum canlılığındaki kayıplar hasat öncesi bitkinin büyümesinin sonraki evrelerinde meyve
içerisinde meydana gelir. Aynı türden Flexuosus grubundan (C. melo) gelen ermeni
salatalıklarında böyle bir seçim yapılmamıştır. Burada, meyvelerin doğal olarak dağılmasını
takiben tohumlar dağılır. Canlılık kaybı gözlenmez (Welbaum, 1993).
Domatesin etli meyvesi içinde, ticari mahsulün gecikmeli olarak hasat edilmesi, tohum yaşama
yeteneğinde kayıplara neden olur (Demir ve Samit, 2001). Gecikmeli hasatın, dağılmanın
seçme veya ıslahla ortadan kaldırıldığı kurutulmuş/kuru tohumlanmış domateslerde tohum
canlılığı kaybına yol açtığı da gösterilmiştir (örn., Coste ve diğerleri, 2001; Sinniah ve diğerleri,
1998). Domates bitkilerinin yabani türe karşı davranışı konusunda dış değerlendirmeye ihtiyaç
vardır. Mahsullerin dönüşmelerinde meyve gelişimi veya tohum dağılım mekanizmalarında
meydana gelen değişikliklere özel dikkat gösterilmelidir.
HASAT İÇİN UYGUN OLGUNLUK
1. Varyasyonun Kaynakları
Tohum bankalarında uzun vadeli koruma için en iyi koleksiyonlar, tohumların tek biçimli
olgunluğa sahip olduğu ve azami yaşam süresine sahip olan koleksiyonlardır. Yıllık tarımı
yapılarak yetiştirilen bitkiler arasından iyi koleksiyonlar elde edilebilir. Çok yıllık bitkilerde
veya yabani türlerde, toplayıcılar koleksiyonlarını yaparken seçtikleri tohum çeşidinin
olgunluğunun varyasyonuna bağlıdır. Bunun nedeni meyvelerde, çiçek salkımlarında, saksı
çiçekleri arasında ve/veya aynı popülasyondaki tek tek bitkiler arasındaki farklılıklardan
kaynaklanabilir. Doğal olarak oluşan popülasyonlarda çiçek açma, gübreleme ve tohum
olgunlaşma sürelerinin kısa bir incelemesi gerekmektedir. Amaç, bu çeşitlenmeyi ölçmek ve

böylece alanlarında karşılaşabilecekleri sorunları, toplayıcılara göstererek yardımcı olmaktır.
Tek bir tür içinde altı çeşit düzeydeki değişim göz önüne alınacaktır:
1. Popülasyonlar arasında
2. Aynı popülasyonun bireyleri arasında
3. Bireysel bitkideki çiçek salkımları veya çiçekler arasında
4. Bireysel bir çiçeklenmedeki çiçekler arasında
5. Meyvedeki bireysel ovuller arasında
6. Farklı yıllar arasında
(1), (2), (3) ve (4) seviyelerindeki her durumdaki değişiklikler toplayıcılarla arazi koşullarında
gözlemleyebileceklerdir. Seviye (1) 'teki varyasyonun, uzun bir toplama gezisi planlaması
dahilinde yerleştirilmesi gerekecektir. Seviye (6) için de aynı olacaktır, yedekleme planları
erken ve geç mevsimler için geçerli olacaktır. Koleksiyonerler (5) seviyesindeki varyasyon
hakkında bir şey yapamazlar. Gösterildiği gibi, bu varyasyon diğer seviyelerde bulunanlara
kıyasla daha küçük gözükmektedir. Bir bütünlük olarak benimsenen toplama stratejisi
seviyelerin (2), (3) ve (4) 'ün yorumlanmasına dayalı prosedürün yürürlükte olup olmadığını
kontrol etmek için dahil edilmiştir.
Çiçeklenme döneminden kitlesel olgunluğuna kadar süren tohum gelişimi de türler arasında
büyük farklılıklar gösterir. Yıllık angiosperm türlerinde, 10 gün kadar kısa sürebilir; uzun
ömürlü olması 200 günden fazla sürebilir. Gymnospermlerde tohum gelişimi 2 yıldan fazla
sürebilir. Bu parametrenin tanımlandığı 50 angiosperm türü boyunca, 30 ve 100 günlük tohum
gelişme periyotları bakımında model bir dağılım görülmektedir. Gelişim dönemlerinde
böylesine geniş bir farklılık, tek tip olgun tohumları toplamaya çalışırken, kafa karıştırıcı bir
faktör olabilir. En hızlı gelişen türler için, tohum toplama süreci kalkınma döneminin önemli bir
bölümünü kapsayacaktır. Dolayısıyla toplama hassasiyeti bu kadar önemlidir.
Popülasyonlar Arası Varyasyon
Çiçeklenme, kısmen sıcaklık ve ışık periyodu koşulları gibi iklim koşulları tarafından kontrol
edildiğinden, sezgisel olarak, türlerin ne kadar yaygın dağıtıldığına ve ne kadar çeşitlilik
gösterdiğine bağlı olarak, tohumların pik olgunluğa ulaştığı zaman popülasyonlar arasında en
azından bir iklim koşulları bakımından dağılım miktarında çeşitlilik olmasını bekleyebiliz.
Örneğin, Akdeniz'in yüksek dağlarında bol miktarda bulunan bronş çukuru Hormathophylla
spinosa (L.) Kupfer'de, dört yıllık sürelerde kaydedilen yoğun çiçeklenme zamanları, farklı
yükseklikteki popülasyonlar arasında büyük farklılık gösteriyordu. 2,250 m ve 3,130 m
büyüyen popülasyonların çiçeklenme zamanı sırasıyla 8 km uzaklıkta olan 2130 m büyüyen
popülasyonun çiçeklenme zamanından 15 ve 38 d sonradır (Gomez, 1993). Açıkçası,
popülasyonlar arasındaki maksimum çiçeklenme varyasyonu, pik tohum olgunluğunun
zamanlaması varyasyonunuda etkileyebilir.
Popülasyonlar arasındaki çiçeklenme süresi varyasyonunun kaydedildiği türlerin diğer örnekleri
arasında kısa ömürlü kurak çim sporobolus flexuosus (Thurb. Ex Vasey) Rydb bulunur. New
Mexico, Amerika'dan 17 km uzaktaki iki popülasyonda üç yıllık taramada 20, 18 ve 7 günlük
azami çiçeklenme tarihlerinde farklılıklar olduğu bulundu (Gibbens, 1991). Arazide çiçek açma
süresi 34 ile 73 gün arasında değişen farklılıklar göstermektedir. Benzer şekilde, mezik bitki
Arum maculatum L.'de maksimum çiçeklenme zamanında 7 günlük bir fark, İngiltere'deki
Exeter Üniversitesi kampüsünde birbirlerine kısa mesafede bulunan iki popülasyon arasında da
kaydedildi (Ollerton ve Diaz, 1999).
1.1.

Bazı türlerde azami çiçek açma zamanını belirleyen bazı genetik bileşenler olabileceğine dair

kanıtlar da vardır. Mezik dikot otu tohumları, Silene nutans L. ‘nin toplanan on bir popülasyonu
Danimarka'da yakın mesafe aralıktan (30-40 km) toplandı ve çevre etkilerini ortadan kaldırmak
için deneysel bir arazi içerisinde yetiştirildi. Arazide gözlemlenen çiçeklenme başlangıcındaki
aşırı farklılıklar kontrollü deneyde muhafaza edildi. Populasyonun dokuzunda aynıdönemlerde
çiçeklenme başlamıştı, fakat ikisi daha sonra çiçek açmıştı; bunlardan birisi, daha önceki
popülasyondan en az bir ay sonra gerçekleşmiştir (Hauser ve Weidema, 2000).
Milenyum Tohum Bankası Projesinde ilk amaç, genetik çeşitliliğin birden fazla popülasyondan
örnek toplamak yerine bir tür düzeyinde toplanması; tohum toplayıcıları açısından varyasyon
kaynağını diğer kaynaklardan ayırmak daha az sorun olabilir. Birden fazla popülasyon
örneklendiğinde, pik olgunluğun zamanlamasındaki değişim avantajlı olabilir ve böylece bir
yılda bir çeşit popülasyonun tohumlarının toplanmasına olanak tanır. Hangi yaklaşımı
kullanıyorsanız; populasyonların karışmış olması mümkün değildir ve bu nedenle olgunluktaki
varyasyon kaynağı, olgunluk koleksiyonu için toplanan diğer varyasyon kaynakları daha az
amaca uygundur.
1.2.

Aynı Popülasyonun Bireyleri Arasında Çiçeklenme Zamanı Varyasyonu

Bu varyasyon kaynağı, yabani bitki türlerinden tohum toplarken karşılaşabileceğimiz başka bir
kaynaktır. Bununla birlikte, bu popülasyondaki varyasyon derecesi, türlerden türlere (tabii ki
popülasyondan nüfusa) değişir. Hormathophylla spinosa'da dört yıllık süreçte incelenen
bitkilerin % 70' inden fazlası çiçek açma eşzamanlama değeri 0.75 veya daha fazla olmuştur
(Gomez, 1993). Buna karşılık, çok yıllık bir bitki olan Lotus comiculatus’ un Birleşik
Krallık'taki Wytham Woods'da bölgesinde yetişen popülasyonunda bireysel bitkilerin pik
çiçeklenme tarihleri 70 d değişiyordu. Dahası, bireysel bitkilerin çiçeklenme sürelerinin süresi
1-9 gün ile 100-109 gün arasında değişmiştir (Ollerton ve Lack, 1998).
McIntosh (2002), xerophytes, Ferocactus cylindraceus (Engelm.) Orcutt ve F. wislizeni (Engelm.)
Britton ile Rose gibi çok yıllık iki kardeş türlerin çiçeklenme fenolojilerini inceledi; (F.
cylindraceus) 1.5 hektarlık alanda, (F. wislizeni) ise 3 hektarlık deneme parselinde ardı ardına 2
yıl boyunca gözlemlenmiştir. Her iki parsel de Tucson, Arizona, ABD'den 45 km uzaklıkta idi.
F. cylindraceus populasyonunun çiçek açması çift modlu, orta derecede senkronize ve ortalama
151 d sürmüştür. Bireysel bitkiler olarak bu dönemin % 1 ila % 94'ü arasında çiçeklenme
gerçekleşmiştir..F. wislizeni popülasyonunun çiçeklenmesi tek modlu, iyi senkronize edilmiş ve
aynı iki yıl boyunca ortalama 97.5 d sürmüştür. Bireysel bitkiler dönemin % 5 ve% 95' i için
çiçeklenme gerçekleşmiştir.
Populasyon büyüklüğüne ve ne kadar bol meyve vermesine bağlı olarak, olgunlaşmayan
varyasyon kaynağını, tek tek olgunlaşan meyvelerin toplamasını sağlanarak bu durumun
üstesinden gelinebilir.
1.3 Bireysel Bir Bitkide Çiçek Salkımı Veya Tek Çiçek Arasındaki Çiçeklenme Süresinde
Varyasyon
Üreme fenolojisinin bu yönüyle ilgili veriler nadirdir. Teak ağacında (Tectona grandis L.f.), her
bir ağaç, 5-10 hafta arasında çiçekte kalır (Palupi ve Owens, 1997). Çiçeklenme periyotları
Ferokaktusta daha uzun sürmektedir. Bimodal F. cylindraceus'da, her bitkideki çiçeklerin
çoğunluğu, çiçeklerin üretildiği 20 haftanın 7'sinde oluşur; Tek başına F. wislizeni'de, her
bitkideki çiçeklerin çoğunluğu, çiçeklerin üretildiği 13 haftanın ilk 7'sinde oluşur(McIntosh,
2002). Poaceae içinde, bireysel bitkiler, olgunlaşmayan ve aynı anda üreyen tekrarlanan
modülerde üreme ünitelerinden oluşur. Fransa'da yıllık tarımı yapılan Pennisetum typhoides
(Burm.f.) Stapf ve C.E. Hubb kullanılan deneysel bir sera çalışmasında Kuzey Afrika'daki
bireysel bitkiler ortalama 5.3 tilelden yapılmıştır. Dişi fazdan 3 gün sonra başlayan çiçek açma

evresi 49 gündür ve erkek çiçeklenmeden 5 hafta sonra tohum olgunluğu meydana gelir.
Böylelikle, aynı bitkiyle bireysel bitkilerin tohum olgunluğu aynı aralıkta varyasyon gösterdiği
için (49 d) beklenebilir (Sandmeier ve Dajoz, 2000). Bununla birlikte, Poaceae, Echinochloa
oryzicola (Vasinger) Vasinger'ın bir başka üyesinde, aynı bitki üzerindeki farklı sürgünlerinde
çiçeklenme varyasyonu daha az anlaşılırdır. Burada, her bir sürgünün arasında kaydedilen
olgunlaşma tarihlerinin süresi, çiçekli tarihlerin süresinden daha azdır (Yoshioka ve diğerleri,
1985).
1.4 Tek Bir Çiçeklenme Dönemindeki Çiçeklenme Süresindeki Varyasyon
Birçok türün farklı çiçek salkımlarından belirli bir olgunluktaki meyvesi seçmek mümkün olsa
da meyveleri tek bir çiçeklenme döneminden seçmek daha zor olacaktır. Olgunluğun varyasyon
kaynağı özellikle bazı bitki ailelerinde; örneğin, Poaceae, Cruciferae, Apiaceae veya
Compositae üyelerinin çiçek salkımlarında yaygın olarak görülür. Örneğin, kırmızı lahana
(Brassica oleracea Group Capitata) 'nın merkezi çiçeklenme döneminde (en eski ve en genç
tohumlar arasında 30 d fark gözlemlenmiştir) (Still ve Bradford, 1998). Marulda (Lactuca
sativa L.), en üstteki dölün çiçeklenmesiden sonra çiçeklenme 70 günden fazla sürmüştür
(Soffer ve Smith, 1974).
Perilla frutescens (L.) Britton'da, belirsiz saz çiçekleri, fotoperiyotik kontrol altında kısa
günlerde çiçek açmıştır ve tür dağılımı kuzey ve güney uçları arasında farklılık göstermiştir.
Güney bitkileri, kuzey bitkilerinden daha az, daha seyrek olarak dallanmış çiçek salkımları
meydana getirirken, çiçeklenme başına daha fazla çiçeği vardır. Sonuç olarak, benzer sayıda
tohum, güney ve kuzeyde bulunan bitkiler muhtemelen farklı olgunlukta tohumlar
oluşturmuşlardır (Preston, 1999).
Euphorbia nicaeensis All'in çeşitleri içinde çiçeklenme mimarisinin değişkenlik
gözlemlenmiştir. Fransa Héreult'da 4 km'lik bir transekt boyunca uzanır ve çiçek açma zamanı
büyük farklılıklar gösteren üç farklı mimari bildirilmiştir (Al-Samman ve diğerleri, 2001).
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv'un çiçeklenme zamanı; sürgün uzunluğu arttıkça daha da
dallanmış ve karmaşık hale gelmiştir (Norris, 1992). Bu nedenle, çiçek açma süresindeki
değişimin de artması beklenebilir. Tik ağacında, 800 ila 2.800 çiçek, tek bir çiçeklenme
döneminde (çaydanlık) 14 ile 42 gün arasında meydana gelir (Palupi ve Owens, 1997).
Çiçek açma fenolojisindeki değişiklikler, müteakip tohum gelişimini sürdürülebiliyor mu?
sorusunun cevabı türe bağlıdır. Marulda, çiçeklenmeden 70 gün sonra meydana gelirken,
üretilen tohumların % 90'dan fazlası çiçeklenme döneminin ilk 15 gününde açılan çiçeklerden
oluşmaktadır. Hem Pennisetum typhoides hem de Echinochloa oryzicola'da erken çiçek açan
sürgünleri, son popülasyona göre daha fazla tohum üretimi sağlamıştır. Salvia verbenaca L. gibi
diğer türlerde ne meyve seti ne de tohum / yumurta oranlarıyla çiçeklenme arasında önemli
derecede farklılık göstermemiştir (Navarro, 1998). Böylece meyve desenini, çiçekli deseni
izleyecektir. Lahana için de aynı durum geçerlidir. Yaş farkı gelişim boyunca da görülmektedir,
böylece çiçeklenmeden 61 gün sonra bile silikaların en genç % 20'sinden alınan tohumlar
yüksek nem içeriğinde (c% 30;% 99 eRH) kalır. Aynı zamanda eski % 80 silikattan % 10 nem
içeriğine kadar (% 60 eRH) kurutulmuşlardır (Still ve Bradford, 1998).
E. oryzicola'da, karyopsların "olgunlaşması" (paleaların ve leminlerin renginin değişmesi),
çiçeklenme desenlerinin çeşitliliği ile tutarlı olacak şekilde değişir. Bunun sonucu, en iyi
ihtimalle, tek bir bitki içindeki tohumların % 8' inin aynı gün içinde olgunlaşmasıdır. Bu
maksimuma ulaşıldığında, yıllık tohum hasatının % 55' i henüz olgunlaşmayacaktır; yarısı
önümüzdeki 6 gün içinde olgunlaşacaktır (Yoshioka et al., 1985).

1.5 Meyvedeki Bireysel Ovumlar Arasındaki Varyasyon
Bir çiçeğin döllenmesi birçok tohumun oluşmasını sağladığından, kanıtlar yumurtlamanın
döllenmeyle eşzamanlı veya rastgele olmadığını ileri sürmektedir. Çalışma kolaylığı nedeniyle
Fabaceae'de bu durum çok araştırma yapılmaktadır (ör., Rocha ve Stephenson, 1995; Hossaert
ve Valero, 1998). Baklagil ovülünde düzenli aralıklarla tekrarlanan işlemler sonucunda
döllenme olasılığını takiben ya başarısızlık ya da tohumun olgunlaşması şeklinde devam eder.
Daha yakın zamanlarda, bu tür varyasyonların, tozlaşma döneminden başlayarak, normal
tohumluk üretim uygulamalarından tohumların hasat edileceği gelişim evresine kadar toplanan
Cucumis sativus L.'nin tohum performansına yansıdığı görülmüştür. Bununla birlikte, meyve
olgunlaşmasından 5 hafta sonra, meyvenin stylar ve peduncular fraksiyonlarında hasat edilen
tohumluklarda farklılıklar azalmış ve tüm tohumlar "kronolojik olgunluktan ziyade biyolojik
eşitlik sağlanana kadar olgunlaşmanın yararlı olduğunu ortaya koymuştur ( Jing ve diğerleri,
2000).
1.6 Yıllar Arasında Tohum Gelişimindeki Varyasyon
Mevsimler arasındaki tohum gelişimi varyasyonu iyi belgelenmiştir. Yeterli su kullanılabilirliği
göz önüne alındığında, tek yıllık otsu bitkilerdeki tohum gelişimi, sıcaklığa oldukça bağımlı
olduğu görünmektedir. Pisum sativum'da ve Glycine max, aynı yıldaki ve yıllardaki farklı
düğümlerdeki tohum gelişme modellerinin zamanlamasında gözlemlenen farklılıklar, takvim
verilerinden ziyade ekimden sonraki eklenerek artan dereceler göz önüne alarak büyük ölçüde
aşılabilir (Dumoulin et al, 1994; Munier -Jolain ve diğerleri, 1998). Bu, Alpin Gentianella
germanim (Willd.) Boerner ssp. populasyonları için de önerilmiştir. Soğuk mevsimler, daha
uzun gelişim dönemlerine, sıcak mevsimler ise daha kısa gelişim dönemlerineneden olur.
Silene nutans'ın çiçek açan fenolojisinde bahsedilen bahçe deneyleriyle karşılaştırıldığında
yabani doğada kaydedilen büyük farklılıklar, yabani popülasyonların mikro iklimdeki
değişikliklerle açıklanabilir. Hormathophylla spinosa için kaydedilen farklı yüksekliklerde
çiçeklenme tarihleri arasındaki fark da bu şekilde açıklanabilir.
Çiçeklenme zamanındaki yıllara göre senkronizasyonun da değiştiği bildirilmiştir. Lotus
corniculatus'da, çiçekli senkronizasyonu % 70'den fazla gösteren populasyon oranı, üç yıllık
çalışmada 0.05 ile 0.65 arasında değişti (Ollerton ve Lack, 1998). Bu, H. spinosa'nın aksine,
populasyonun en az % 70' inin, dört yıllık bir çalışmanın tamamında % 70'in üzerinde
senkronizasyon değerleri gösterdi (Gomez, 1993).
2.Bir Koleksiyonda Olgunlaşmamayla (Gelişmemiş) İlgilenme
Peki tohum toplayıcıya, gelişim tarihlerinde, popülasyonlar içinde ve arasında ve tek bir
popülasyondaki bireyler arasındaki varyasyonun etkileri nelerdir?
Bunu daha fazla tartışmadan önce dikkati çeken iki gözlemim vardır. İlk olarak, bu
varyasyonların derecesi, tohum olgunlaşma dönemlerinin aralığına göre daha fazladır. İkinci
olarak, tilki otunun kapsülünün içinde yaşam süresinin birkaç kat artmasını sağlayacak olan
tohum olgunlaştırma yöntemlerinin, uygulanmaktadır. 16 d (Şekil 6.4). Bu 16 d periyodu genel
olarak yukarıda tarif edilen fenolojideki diğer varyasyonlardan daha azdır. Çoğu türün aynı
olduğunu varsayarsak, toplayıcının görevi, korunan tohum koleksiyonlarının yaşam süresini en
üst düzeye çıkarılması durumunda mevcut olan geniş varyasyondan hem benzer hem de uygun
gelişim aşamasındaki meyve / tohumları seçmektir. Tohum bankacılığı için yaşam süresini
uzatmak için harcanan çaba, tohumun korunmasına yönelik maliyetleri azaltarak geri
ödenecektir. Depolama sırasındaki genetik seçim riskleri kabul edilebilir düzeylere
düşürülecektir. İkinci konu hakkında daha detaylı tartışmalar için bkz. Smith (1995).
Açıkçası, toplama gezilerini ne kadar iyi planlamış olursanız olun, tohum toplayıcıları, henüz
tam olgunlaşmamış tohumların nasıl tedavi edileceği konusunda ilerleme kaydetmiş olmalarına
rağmen; gelişmelerin nasıl uygulanabilir olacağı konusuyla karşı karşıya kalırlar. Bir seçenek,

meyvelerin eski plantasının olgunlaşmasına izin vermek olabilir. Mesembryanthemum
crystallinum L.'de, maternal bitkinin geri kalanı öldükten sonra meyvenin maternal dokusu
hayatta kalır. Tohum oluşumu, kapsüllerin tek canlı bitki parçası olduğu zaman ve ana bitki
tarafından su alımı olmadığında gerçekleşen gelişimin son aşaması olarak rapor edilir. (Adams
ve diğerleri, 1998).
Bu, meyve ve gelişmekte olan tohumlarının maternal bitkiden çıkarıldığında ve hatta vasküler
bağlantılar kapanmadan bile yarı özerk yapılar olabileceği ihtimalini yükseltir. Ayrılmış tilkiotu
kapsüllerinin davranışı da bunun böyle olduğunu göstermektedir. Olgunlaşmamış, hasarsız
kapsüllerin tarlada yavaşça kurumasına izin verildiğinde tohum kalitesinde önemli artışlar
olmuştur (Hay ve diğerleri, 1997). Kitlesel olgunluktan önce 8 d kadar erken toplanan
kapsüller, tamamen yaşayabilen tohumlar şeklinde geliştirilebilir. Bununla birlikte, bu
kapsüller, bitki üzerinde olgunlaşanlar ile aynı toplam süre boyunca gelişmeye bırakılmış olsa
da, bu tohumların daha sonra ömrü c'ye indirilmiştir. Anaç bitkisinde doğal olarak gelişmesine
izin verilenlerin% 50'si Farklı gelişme evrelerinde hasat edilen tohum otu çekirdeklerinin ekim
ömründeki iyileşmeler, aynı zamanda 7 gün boyunca yavaş kurutmanın bir sonucu olarak
ortaya çıkmaktadır (Şekil 6.9). Tohumların kurutulması için yerleştirilen RH ne kadar
yüksekse, yaşam süreside o ölçüde arttı. Tohumu kurutma odasında hızlı kurutmadan önce 4
gün boyunca tohumları suyun içine koyarak kurutma ertelendiğinde, P50 değeri 4 gün sonra
hasat edilen tohumlara yakındı. Kuru ve etli meyvelere sahip altı diğer foxglove türü için de
puslu ve kurak alanlarda benzer bulgularda tutarlılık tohumluk davranışlarında bildirilmiştir
(Hay, 1997).

Benzer şekilde, tropikal ağaç Cedrela odorata L.'nın olgunlaşmamış meyvelerinden (kapsüller)
alınan tohumlar, hasattan sonra 20 d kadar kapsüller içinde yavaşça kurutulursa, kurutma
toleransında ve daha sonra depolama süresinde iyileşme sağladığı gösterilmiştir (Lima ve
diğerleri, 1998).
Malus domestica Borkh'un etli meyvelerinde biraz farklı bir davranış görülür. Meyvede tutulan
tohumun yaşam süresinin, 16 ° C' de 90 d tutulduğunda ölçülebilir bir düşüş göstermediği
ancak bununla birlikte, canlılıkta ölçülebilir kayıplar; aynı sıcaklıkta tutulan tohumların agar

üzerinde tamamen emdirilen, nemli poliüamid arasındaki yüksek nem içeriğinde veya pamuklu
torbalar içerisinde yavaşça kurumaya bırakılan tohumlarda tespit edildi. Muhtemel uzun
ömürlülüklerin (P50 değerleri) sırasıyla 120, 210 ve 185 gün olduğu tahmin edilmektedir
(Dickie, 1988).

Bazıları, yavaş kuruma ya da geciktirmeli kurutmayla olgunlaşmamış tohumların
olgunlaşmasının, uygulanan kurutma oranı, tohumların in situ yaşama oranına mümkün
olduğunca yakın olması durumunda muhtemel olduğunu ileri sürmüştür (Hong ve Ellis, 1997).

3.Birden Fazla Türle İlişki
Şimdiye dek, bu bölümde, tohum olgunluğu sadece tek bir tür seviyesinde değerlendirildi.
Bununla birlikte, bitki örtüsü türü düzeyinde odunsu türlerin üreme fenolojisi ile ilgili olarak, bir
tohum toplayıcılarından gelen aydınlatıcı veriler mevcuttur. Her durumda, türler arasındaki
meyve verme süreleri, tek bir ziyarette, optimum süre içiresinde tüm türlerin tohumlarının
toplanması mümkün olmayacak şekilde ayrılır. Burkina Faso'da, gözlemlenen 21 türün en uygun
şekilde toplanması için dört ziyaret gerekecekti (Devineau, 1999). Araştırılan dört farklı tropikal
savannah türünden odunsu türler için Kuzey Avustralya'da da benzer bir ziyaret sayısına ihtiyaç
duyulacaktır (her savannah türü için dokuz ila 14 tür arasında, Williams ve diğerleri, 1999).
Güney Afrika'da Nylsvley Tabiatı Koruma Bölgesi'nde bulunan aynı cins (Acacia L.) yedi tür
için bile, gözlemlenen ayrı meyve verme periyotlarını belirlemek için üç gezi yapılması
gerekecektir (Milton, 1987). İki tür Primus, P. spinosa L. ve P. mahaleb L. Kuzey Batı İber
Yarımadasında dikenli bodur yaşam alanında oldukça farklı davranışlar sergilemektedir. Çakışan
bahar çiçekli dönemine rağmen, olgun meyvelerin görünümü 3 1/2 ay ile ayrılır (Guitian ve
diğerleri, 1993).

BAHÇE BİTKİLERİNDE TOHUM İYİLEŞTİRME KONUSUNDA GELİŞMELER
Giriş
Tohum iyileştirme konusunda teknolojiler yeni kavramlar, yöntemler, malzeme, makine,
ekipman ve kültürel uygulamaların geliştirilmesi ile eş zamanlı olarak hızlı değişimler
geçirmektedir. Tohum tedavi yöntemleri hiçbir zaman bağımsız bir teknoloji olmamakla
beraber daha ziyade ekimden hasata kadar bir dizi prosedür içermektedir. Oldukça basit ve
daha az pahalı bir işlem olan ve büyük miktarlarda tohum gerektiren tarla ürünleri için tedavi
teknolojisi yaygın kullanılmakla beraber çimlenme kısa zamanda gerçekleşir. Tarla ürünleri
tersine, bahçe bitkilerinde kullanılan tohumlar ise çok değişkendir, pahalıdır ve çimlenme
davranış, bitkiler, türler ve çeşitler arasında bile büyük farklılıklar göstermektedir. Bu
çalışmanın amacı, son zamanlarda geliştirilen tohum tedavi yöntemlerini tanıtmak ve zirai ilaç
içermeyen tohumlar ve bahçe bitkileri için işgücü tasarrufu sağlayan kültürel uygulamalar
üzerinde durularak yeni geliştirilen tohum işleme teknolojisi ile ilgili yararları ve sakıncaları
tartışmaktır.

Tanımlar
Burada tanımlanan tohum tedavi metodu; meyve tohumlarında ya da meyvede hasat
prosedürleri, ekstraksiyon ve fermantasyon, kurutma, ön kurutma ve sıralama sonrası
olgunlaşma, tohum işleme (veya ayırma) gibi fiziksel, kimyasal ve biyolojik tedavileri ve
dormansiyi kaldırma, kontrollü çimlendirme (priming), pregermination (ön çimlendirme) gibi
diğer tedavileri içeren çeşitli yöntemleri kapsamaktadır. Bahçe bitkileri için tanımlanan bu
yöntemler entegre tedavi ya da entegre iyileştirme işlemleridir (Khan, 1992 PJB, 1994; Desai
ve diğerleri, 1997;. Taylor, 1997; McDonald ve arkadaşları, 2001. ; Halmer, 2003). Modern
seralarda veya tamamen ve yarı otomatik sistemlerde yaygın olarak kullanılan fidelerde hızlı
verim artışı için dünya çapında sebze fide yetiştiricileri bu yüksek ve değerli tohumlara özel
gereksinim duymaktadır. Tohum ve fide üretimi özellikle bahçe bitkileri için çok doğru bir
yöntemdir. Bu nedenle optimum tohum tedavi yöntemleri sadece bitkileri ve kültürel
uygulamalar değil, aynı zamanda çiftçiler veya yetiştiricilerin tercihlerine göre değişmektedir.
Örneğin, kontrollü çimlendirilmiş ve / veya pellet tohumun sipariş edilmesi, birçok yetiştirici
için rutin kültürel uygulamalardan biri haline gelmiştir. Etkin bir mekanik ekim için
pelletlenmiş marul, havuç, petunya ya da tütün tohumlarının kullanılması gereklidir
(Cantliffe, 1997). Virüsten inaktive olmuş tohumların arz edilmesi (Hopkins ve diğerleri,
2001, Hopkins ve Thompson, 2002, Lee ve Oda, 2003; Lee ve diğ., 2003) Patlıcangiller
familyasındaki bitkiler (biber ve domates), Kabakgiller Familyasındaki bitkiler (karpuz,
salatalık, kavun) ve kavun ve salatalıklarda çeşitli anaçlar ve Lahanagiller Familyasındaki
bitkileri (Hwang ve diğerleri, 2001, Lee ve diğ., 2003) için en önemli şarttır. Düzgün
çimlenme ve yüksek enerji özellikle makine veya robot aşılama yöntemi için hayati önem
taşımaktadır, çünkü aşırı büyümüş ve küçük fideler kullanılamamaktadır (Lee ve Oda, 2003).
Bu nedenle, daha çok entegre tedaviler ticari değeri olan bahçecilik tohumları için
uygulanmaktadır (Khan 1992, Greathead, 2003; Lovic ve Hopkins, 2003).

Tohum İşleme Tedavilerinin Faydaları
Isı ve aşındırma gibi bazı tohum tedavileri tanıdık uygulamalardır ve çoğu zaman ekim
süresince yetiştiriciler tarafından kullanılmaktadır. Bazı yeni geliştirilen tedaviler hala
araştırılmaktadır. Tohum tedavi yöntemlerinin yararları bitkiler ve kültür uygulamalarına göre
(Tablo 1) değişir, ancak aşağıdaki şekilde özetlenebilir; (George, 1999; Khan, 1992;. Khan ve
arkadaşları, 1995;. McDonald ve arkadaşları, 2001, Desai ve diğerleri, 1997; Taylor, 1997).
1. Tohumla alakalı patojenleri örneğin virüsler, bakteriler ve mantarları azaltır veya inaktif
eder,
2. Toprak kaynaklı hastalıkları kontrol eder ve/ veya önler,
3. Tohum ve fide canlılığını geliştirir,
4. Mekanik ekimi ve uygulamayı kolaylaştırır,
5. Tarım ilaçları, besin, bitki düzenleyicilerin verimlerini artırır,
6. Yararlı mikroorganizmaları çoğaltır,
7. Hastalık ve zararlılar yönetimini kolaylaştırır,
8. Fidelerin olumsuz çevresel koşullarına karşı toleranslarını artırır,
9. Bitki koruma amacıyla kullanılan tarım ilaçlarını azaltır.
Bahçe bitkileri ve tarla bitkilerinde tohum tedavisinin en önemli amacı toprak kaynaklı
hastalıklardan tohumu korumaktır. Değişik tedaviler bitki çeşitleri, tohum kalitesi, durumu ve
tohum kaynaklı patojenlerin şiddeti ve diğer faktörlere bağlı olarak uygulanmaktadır. Tarla
bitkilerinde geniş çaplı tedavi yöntemleri uygulanamamaktadır çünkü; tedavi için masraflar
yüksek, çağdaş tohum işleme teknolojilerinin uygulanması zor olup, kalıntı sorunları, olası
fitotoksisite (ışın etkin bozulma) veya çevre ile ilgili sorunlar önem arz etmektedir.

TOHUM TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Kuru Isıl İşlem
Kuru ısıl işlem (DHT) tohumlarda yaygın olarak kullanılan fiziksel tedavilerden biridir. Sıcak
su işlemi, soğuk ve sıcak su ya da yüksek sıcaklık muamelesi üreticiler tarafından yaygın
olarak kullanılmakla beraber, tohum şirketleri tarafından yaygın bir şekilde
kullanılmamaktadır çünkü su içine tohumun batırılması problemleri doğurmaktadır. Bununla
birlikte, yüksek değerli tohumlarda kuru ısıl işlemler, özellikle de sebze, yüksek değerli hibrit
tohumlara yoğun olarak uygulanır (Kim ve Lee, 2000, Jang, 1998b Kim ve ark., 2003). Kuru
ısı ile tohumlar güvenle muamele edilir, örneğin kabakgillerden (karpuz, kavun, salatalık,
kabak, kabak ve çeşitli anaçları), patlıcangillerden (domates, biber, patlıcan, patatesin gerçek
tohumlar) ve Lahanagiller (lahana ve Çin lahana, turp dahil vs) ve marul, ıspanak, havuç ve
gibi diğer sebzeler (Tablo 2).
Kuru Isıl İşlemin (DHT) önemli avantajları aşağıda verilmektedir; (Jang, 1998b; Jang, 1998a.
Lee ve ark, 2003)
1.Tütün mozaik virüsü (TMV), salatalık yeşil benek mozaik virüsü (CGMMV), marul mozaik
virüsü (LMV) ve diğer tohumdan kaynaklanan virüslerin tamamem inaktivasyonu sağlar
(Kim ve Lee, 2000;Lee ve ark. 2000 ve 2003).
2. Erwinia gibi tohum kökenli bakteriyel ve Fusarium, Alternaria, Cladosporium gibi fungal
hastalıkların inaktivasyonunu sağlar ( Tablo 3).
3. Tohum üreticilerinin uyguladığı güvenli ve büyük ölçekli işlem olması,
4. Diğer tohum tedavi işlemlerinin DHT sonrası kontrollü çimlendirme (priming) gibi
kolaylıkla uygulanması,
5. Tohumlar tarımda kullanılan kimyasallar ile muamele edilmediğinden organik yetiştiriciler
için sağlıklı tohum temini açısından ideal olması,

6. Belirli DHT makinelerinin geliştirilmiş ve ticari olarak temin edilebilir olması (Joung ve
diğerleri., 2002).
Bitki ve tohum çeşidine göre değişken olmakla beraber tedavi süresince tohumlar rutin olarak
3-5 gün boyunca 70 ° -75 ° C maksimum sıcaklık ile muamele edilmektedir (Tablo 4).

Tohumların aşırı yüksek sıcaklıklardan olumsuz etkilenmesi sebebiyle, tohum nemi içeriği
maksimum sıcaklığa maruz kalmadan önce % 4'ün altına düşürülür. Başarılı DHT için 35
°C’den 75 ° C’ye sıcaklığının yavaşça artırılması önemlidir. Örneğin, tohumlar ilk olarak 24
saat süre ile 35 ° C' de, diğer 24 saat sürede 50 ° C ve son olarak birkaç gün boyunca 75 °
C’de muamele edilmektedir.
Sıcaklıkta yavaş yavaş azalma, tohum nem içeriğinin % 6’ya kadar kademeli artışı ve
muamele sonrasında havalandırmanın yapılması başarılı bir DHT için önemlidir. DHT
makinesinde sürekli hava akımı hızlı kurutma için önemlidir. Hatta bölme içinde farklı
yerlerde bulunan tohumlar arasında sıcaklığın eşit dağılımı DHT makinesinin temel hedefidir
(Joung ve arkadaşları, 2002; Lee ve ark., 2003). Uygun şekilde yapılan muamele sonrasında
tohum kaynaklı virüsler ve Fusarium gibi tohum kaynaklı mantarlar tamamen inaktive olur ve
tohumda az miktarda yaralanma görülür (Tablo 4 ve Tablo 5).

Yanlış DHT genellikle hafif veya şiddetli fitotoksisiteye yani diğer bir deyişle tohumun
öldürülmesi ile sonuçlanır. DHT sonucunda fide çıkışı gecikir fakat nihai en son çimlenme
yüzdesi azdır ya da etkilenmez (Şek. 1). Bununla birlikte, bu fitotoksisite semptomlarını en
aza indirgeyen ve nem kontrolü ile yavaş yavaş sıcaklık kontrol etmek için tasarlanmış DHT
makineleri bulunmaktadır (Şek. 2). Kuru Isı muamele edilen tohumların, kontrollü
çimlendirilmiş (primed) tohumlar büyük ölçüde bu şekilde muamele edilmemiş tohumlar ile
karşılaştırıldığında daha hızlı büyüme ile sonuçlanmaktadır (Şek. 3).
Tohum kaynaklı virüsler ELISA ile tespit edilebilir. Tohum kaynaklı virüsün kısmen inaktive
edilmesi veya azaltılması mümkün olmaktadır fakat tam olarak inaktivasyon sadece DHT ile
mümkündür. Ancak, kuru ısı ile tedavi edilen tohumların virüs inaktivasyonu ELISA ile
pozitif sonuç versede biyo-deneyler olumlu yanıt için tek yoldur (Kim ve Lee, 2000; Lee ve
ark. 2003). RT-PCR yöntemi virüs inaktivasyonu teyidi için etkili olmakla beraber biyo
analizler için gerekli süre ve teknolojileri büyük ölçüde azaltmıştır (Kim ve ark., 2003).
DHT diğer farklı hastalıklar için de uygulanmaktadır. Örneğin, 75 ° C ya da daha yüksek bir
sıcaklıkta DHT Fusarium spp için gerekli olmakla beraber marul mozaik virüsü için 80 ° C' de
3 günlük bir DHT gerekmektedir (Lee, 2003).Tüm patojenler DHT ile inaktive olmadığından
kuru ısı ile muamele edilmiş tohumlarda tohum kaynaklı patojenlerin farklı popülasyonları
görülebilir (Jang, 1998a Şekil 4). Kuru ısıl işlem görmüş kabakgillerde laboratuar
koşullarında hava yoluyla bulaşan hastalıklar olan MUCOS ve Rhizopus enfeksiyonları
görülmüştür. Fungisit ilavesi etkin bir şekilde sekonder enfeksiyonu azaltır. Gerekirse DHT,
aynı tohumda bir kez tekrarlanır, ancak iki kez tekrar edilmez. Kuru ısıl işlem görmüş
tohumların DHT sırasındaki aşırı stresin ömürlerini azaltması sebebiyle bir yıl içinde
kullanılması gerektiği tavsiye edilir. Bununla birlikte, kuru ısı ile muamele edilen ve kapalı
kutular içinde silika jeli ile saklanan kabakgiller tohumları 15-25 ° C'de 4 yıllık bir depolama
süresinden sonra bile normal çimlenme göstermiştir.
Kimyasal ve Biyolojik Tedavi
Kimyasal ve biyolojik tedaviler ile ilgili kısa açıklamalar (PJB, 1994; McDonald ve
arkadaşları, 2001,. Greathead, 2003; Lovic Hopkins, 2003) Tablo 6'da özetlenmiştir. Piyasada

bulunan birçok çeşitli kimyasallar sebebiyle sadece bahçe bitkileri için kayıtlı ve önerilenler
tabloya dahil edilmiştir.

Tohum kaplama/peletleme
Tohum kaplama en faydalı ve kullanışlı uygulamalardan birisidir. Tohum işleme ve peletleme
tohumun şeklini değiştirme olarak basitleştirilmiştir. Tohum çimlenmesini düzenleyen ve
geliştiren tarım ilaçlarının tohum kaplama malzemelerine eklenmesi büyük ölçüde fide
büyümesini artırır. Tohum kaplaması ticari kullanımda iki şekilde yapılır; film kaplama ve
tohum peletleme.
Film Kaplama
Tohum kaplama tohuma uygulanan ve şeklini bozmayan bir muameledir. Mantar öldürücüler,
böcek öldürücüler, koruyucular, mikroorganizmalar, boyalar ve bitkisel düzenleyiciler gibi
kimyasallar kaplama malzemelerine ilave edilebilir. İdeal bir tohum kaplama materyali suda
çözünür olmalı, düşük viskoziteli ve yüksek konsantrasyonda katı madde içermeli,
ayarlanabilir bir hidrofilik - hidrofobik dengesi olmalı, kurutma esnasında sert bir film
oluşturma özelliği olmalıdır (Khan, 1992). Kaplamanın tohuma eklenmesiyle sadece tohum
ağırlığının % 1-10 arasında bir artış olmaktadır ve tohum şekli hala korunduğundan
peletlemeden çok farklıdır. Tohumlarda daldırma veya püskürtme ile polimer
çözündürüldükten sonra hemen kurutulmaktadır (Şek. 5). Farklı formülasyonları ile oluşan
kaplamalarda çoklu katmanlar uygulanabilir. Kaplanmamış tohumlar ile karşılaştırıldığında,
film-kaplı tohum büyük avantajlara sahiptir. Böylece önemli ölçüde tarım ilaçlarına maruz
kalma riskleri azaltılmakta, tohum operatörleri ve çiftlik düzeyinde tohumlardan toz emisyonu
ve aktif madde kayıplarında belirgin bir azalma sağlanmaktadır. Kaplamalı tohumlarda

önemli ölçüde tohum yüzeyinde iyileşmeler ve aktif dağılım görülmektedir. Kaplamalı
tohumlar parlak ve çekici olduğundan ekim kalitesi, mahsul ve çeşit tanımlaması (Bayer
CropScience Ceres Tohum Teknolojisi, 2003) üzerinde daha fazla kontrol olanağı sağlar.
Tohum çimlenmesinde gecikmeler görülmesine rağmen film kaplı tohumlar, özellikle sebze
tohumluklarından kullanımı son yıllarda hızla artmaktadır.
Tohum Peletleme
Birçok tohum, özellikle sebze tohumları, optimum bitki verimi ve hassas ekim için gerekli olan
düzgün bir yuvarlaklık ya da şekle sahiptir. Tohum peletleme; ekilebilirlik ve performansı
artırmak için tohuma tatbik edilir. Yetiştiriciler tohumun şeklini ve boyutunu değiştirmek
tohumun daha ağır ve yuvarlak olması için kaplama malzemeleri kullanmaktadır. Pelet tohum
ile bir tohumun esas şeklini gizleme yeteneği ile karakterize edilir (Copeland ve McDonald,
1995). Tohumlar, çimento mikserine tatbik edilir. Değişik amalgam dolgu (gün, kireçtaşı,
kalsiyum karbonat, talk, vermikülit, tebeşir, perlit, kum, turba ve ağaç lifleri) ve çimento katkı
maddesi (Arap zamkı, jelatin benzer bir kaplama tamburu ve etilselüloz, polivinil alkol,
polyoxylethyleneglycol bazlı balmumları) pelet oluşturulmasında kullanılır ve mantar
öldürücüler, kalsiyum oksit, peroksitler ve mikroorganizmalar gibi diğer bileşikler tohum
peletlenmesinde eklenebilir. Ancak tohum kalitesinin korunması gereklidir ve çimlenmeye
engel olmamalıdır, böylece topaklanma materyalleri tohumlar ile uyumlu olması gerekir.
Peletler farklı boyutlarda, şekillerde ve renklerde oluşturulabilir (Şek. 6). Pelet tohumların uzun
süreli kullanımı ile ilgili bazı sorunlar olsa da, tohum peletleme şeker pancarı, havuç, kereviz,
hindiba, pırasa, marul, soğan, biber, süper tatlı mısır, tütün, domates gibi birçok küçük tohumlu
sebzelerde, Lahanagil bitkilerinde ve begonya, petunya ve lobelia gibi çeşitli çiçeklerde önemli
bir ek olarak kabul edilmektedir (Halmer, 2003).
Değişik
peletleme
metodları
geliştirilmiştir.(www.germain.com;
www.seedburo.com;www.incoteck.com/products/vegetables.htm;
www.seedprocessing.nl;www.ballseed.com; www.seminis.com).
Diğer Kaplama Türleri:
Havuç ve turp gibi bazı bitki tohumlarında, suda çözünür polimerlerle bir tohum şeridi ya da
bandı halinde ambalajlanmaktadır (Şek. 7). Bitkilerin, çeşitlerin ve kültürel işlemlere bağlı
olarak istenen uzaklığa göre tohumlar yerleştirilebilir. Ayrıca işlenmiş tohum bantlarının
dikiminde küçük ölçekli alanlarda kullanılması için makineler geliştirilmiştir. Tohumlar
düzenli aralıklarla yerleştirilen tohum hasırlar (ya da pedler) ile seralarda kullanılmaktadır.
Tohum bantları ya da tohum pedleri üzerindeki filmler dikimden sonra hafif sulama ile
giderilebilir. İnceltme veya ek dikim gerekli değildir. Bant içinde veya primed edilmiş
tohumlar, gerekli katkı maddeleri ile topak haline getirilebilir.
Tohum Kaplamasının Kaldırması: Sülfürik asit gibi kimyasalların ya da keskin bir bıçak
veya zımpara yoluyla tohum katının kısmi çıkarılması, önemli ölçüde tohum çimlenmesi ve
filizlenmesini artırabilir. Triploid Karpuz tohumları sık sık bu şekilde işlenir ve Triploid
karpuz tohumları ve salatalık (Sycios angulatus) gibi bazı sert tohumluklar ve anaç
tohumlarda tırnak makası yetiştiriciler tarafından sık sık kullanılmaktadır. Havuç
tohumlarından dikenler veya sakalların çıkarılması büyük ölçüde tohumun erken
çimlenmesini sağlar. Botanik meyveden ve ıspanak tohumundan perikarplerin kaldırılmasıyla
ıspanak tohumunun çimlenmesini artırır böylece homojen ürün eldesini ve erken hasadı
sağlamaktadır (Şek. 7).

Kontrollü Çimlendirme/Priming:
Tohumun kontrol edilen koşullar altında çimlendirilmesi, tohumları hidratlamak genel bir
terimdir, ancak çimlenmenin tamamlanmasını önler. Kontrollü çimlendirme(priming)
süresince tohum su ile muamele edilir ve tohumun nem içeriği yükseltilir. Bir süre
çimlendirme etkisini sürdürmek için ya da uzun süreli depolama için tohumlar kurutulabilir.
Kontrollü Çimlendirme sıcaklıklarında birkaç gün boyunca 15 ila 20 ° C arasında tutulması en
yaygın olarak kullanılanıdır. Osmotik ve katı matris priming teknikleri (Wien, 1998 Taylor,
1998) yaygın kullanılmaktadır fakat başka metodlarda bulunmaktadır (Khan, 1992;.
McDonald ve diğerleri, 2001).
Geçişimsel Kontrollü Çimlendirme/ Osmotic Priming(OP): Geçişimsel Kontrollü
Çimlendirmede, havalandırılmış, düşük su potansiyelli tuzlar ile polietilen glikol (PEG),
KN03, K3P04, MgS04 ile tohum ıslatmaya değinmektedir. Bu tür tuzların yararı, çimlenmenin
erken aşamaları sırasında tohumun azot ve protein sentezi için gerekli diğer besinleri temin
etmesidir. Başarılı uygulamalar, havuç gibi küçük tohumlu ekinler (Şekil 8)., Domates, soğan
(Han, 1992;. Han ve arkadaşları, 1995) ve biber (Bradford ve diğ., 1990) ile elde edilmiştir.
Tuzlar, yaygın olarak kullanılan ozmotikum olsa da, en çok tercih edilen PEG’ dir. Bu
işlemde oksijen PEG çözeltisine düşük oksijen çözünürlüğü ile çimlendirilmesi esnasında
gereklidir. Priming ile marulda ısıl dormantlığı aşmak mümkün olmuştur.
Başarılı priming uygulamasından sonra, tohumlar, normal taşıma, depolama ve dikimi
etkinleştirmek için geri kurutulabilir. Kurutma metodu sıklıkla priming sırasında elde edilen
çimlenme kapasitesini azaltır. Buna ek olarak, hızlı kurutma veya aşırı sıcaklıkların
kullanılması tohumda yaralanmalara neden olabilir. Primed edilmiş tohumlar elde edilen
faydaları kaybetmeden kısa bir süre için başarılı bir şekilde saklanabilir. Bununla birlikte,
uzun depolama dönemlerinde muamele edilmemiş tohumlar göre güçlü olup canlılığını
hızlıca kaybetmemektedir (Alvarado ve Bradford, 1988;. McDonald ve arkadaşları, 2001).
Katı Matris Astar (SMP): Katı ozmotikum veya prime amaçla katı matricum (Khan, 1994)
kullanımı değişik çevresel koşullar altında geniş bir yelpazede tohum canlılığı ve fidenin
ortaya çıkması ve hızını artırmak için yararlar sağladığı göstermiştir. Yukarıdaki ozmotik
prime için tarif edildiği gibi SMP kullanımı da aynı prensipleri izlemektedir. SMP
maddelerin; yüksek matris potansiyeli, ihmal edilebilir bir çözünür madde ya da ozmotik
potansiyeli, düşük kimyasal reaktivitesi, yüksek su tutma kapasitesi, yüksek akışkanlık, ideal
kuru kalma kapasitesi, toz halinde yüksek serbest akışı, yüksek yüzey alanlı, ihmal edilebilir
bir suda çözünürlük, tohuma yapışmak için yüksek bir kapasiteye sahip olmalıdır. Celite
(silisli silika) ve Micro-cel yaygın olarak ilk zamanlarda kullanılmıştır, ancak vermikülit ve
genişletilmiş calcined kili gibi diğer maddeler de etkili bir katı madde olarak
kullanılabilmektedir. Tohumlar genellikle 7-14 gün boyunca 15 ° C 'de aydınlık veya karanlık
ortamda prime edilmektedir. Bu işlemde tohum oranı: taşıyıcı: su miktarı etkin SMP için
önemlidir. Yüksek seviyede su oranı genellikle çimlenme ile sonuçlanır. Diğer taraftan düşük
miktarda su ise çimlenme etkisini azaltır. Tohumun taşıyıcı oranı katı maddelere ve bitkilere
göre değişir (Tablo 7 ve 8). Osmotik priming (OP) ile karşılaştırıldığında SMP’nin önemli bir
avantajı, SMP’nin etkisinin OP’den hatta kurutma ve uzun bir depolama sonrasında bile daha
uzun sürelerde devam etmesidir. Bu metodlar arasında net bir ayrım olmasa bile SMP
genellikle büyük tohumlu bitkiler için uygulanır OP küçük tohumlu bitkilere uygulanır.

Entegre Tedaviler
Son yıllarda tek yöntemli tohum tedavilerinin yerine kombine veya entegre tedaviler çeşitli
tohum türleri için daha popüler hale gelmiş olup, tüm dünyada büyük tohum şirketleri
tarafından tercih edilmektedir. Sebze tohumları da işlenmekte fakat daha çok çiçek
tohumlarında bu yöntemler kullanılmaktadır (Tablo 9). Entegre tedavinin amacı çimlenmeyi
ve fidelenmeyi artırmak olmakla beraber kullanılan teknikler önemli ölçüde tohum kaynakları
ve kültürel uygulamalara bağlı olarak değişir. Yaygın olarak kullanılan entegre tedavilerin
bazıları şunlardır (Khan, 1992):
➢
➢
➢
➢
➢

Önceden filizlenmiş tohumlara uygulanan ile OP veya SMP,
OP ile tabakalaşma;
Tohum kaplama ile birlikte bitki düzenleyiciler (PBRs);
Tohum kaplaması ile birlikte OP;
Ön-ıslatma, OP veya biyolojik olarak aktif kimyasal maddeler-fungisitler (Maxim®,
Celest®, Dividend®, Apron®XL Dynasty ™ ve böcek [Cruiser®, imidakloprid
(Gaucho®)] OP veya ön çimlendirme;
➢ Bitki büyüme düzenleyicileri, çoğunlukla Gibberellinler ve triazol kimyasallarla SMP;
➢ OP veya SMP mikroplarla: Mantarların (Trichoderma harzianum, Phythium oligandavul, Chaetimiumglobosum) ve bakteriler (Bacillus subtilis, Pseudomonas putida,
Rhizobia, Azospspirillum brasliense),
➢ Önceden filiz vermiş tohumlar için OP veya SMP; OP ve tabakalaşma ve bitki
düzenleyiciler.

SONUÇLAR
Tohum tedavi teknikleri tohum üretmek ve dağıtmakla uğraşan büyük tohum şirketleri
tarafından ağırlıklı olarak geliştirilmiştir. Yüksek kaliteli tohum üretmek ve uygun fungisit
tedavileri uygulanması en yaygın tedavi yöntemleri olmuştur. Ancak, tohumlara eklenen
kimyasallar ve olası kalıntı etkileri son zamanlarda endişeleri artırmakta olup tohum
tedavisinde kuru ısıl işlem gibi daha sofistike ve güvenli yöntemlere ihtiyacı doğurmaktadır.
Daha yüksek kalite ve çimlenme gösteren tohumların yanı sıra güçlü ve homojen fidelenme
gösteren tohumlar, kültürel uygulamalarda doğrudan ekim veya özellikle seralarda makine
ekimlerde ön koşul haline gelmiştir. Ticari olarak prime edilen bahçecilik türleri yüksek fiyat
ve prime etkilerinin kararsız kalıcılığı sebebiyle üreticiler için az sayılarda bulunmaktadır.
Yetiştiricilerin astarlanmış ve /veya pelet tohumların faydalarının tanınmasındaki eksiklikleri
yakın gelecekte çözülmesi gereken bir sorundur. Bazı sorunların bulunmasına rağmen, sebze,
özellikle bahçe bitkileri için kalitesi yükseltilmiş ve zirai kimyasal içermeyen tohumların
kullanımında artışlar birçok gelişmekte olan ülkeler dahil tüm dünyada beklenmektedir.

TOHUM ÜRETİMİNDE EKİM ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN NOKTALAR
• ÜRETİM ALANININ SEÇİMİ
1- İKLİMSEL FAKTÖRLER
▬ Yeterli yağmur
▬ Kuru ve nemsiz bir yaz dönemi
▬ Hastalık populasyonu
▬ Ilık bir kış, özellikle biennal bitkilerde yeterli vernalizasyon için
soğukluk yeterli olmalı
2- EKONOMİK FAKTÖRLER
▬ İşgücü elverişliliği
▬ iletişim olanakları
▬ Ulaşım, taşıma vs.
• BİTKİ ROTASYONU
▬ Arazi, yabancı ottan ari olmalıdır.
▬ Besin elementlerince yeterli
▬ Önceki üründen dormant tohum kalmamalı (iki tür arasındaki süre)
▬ Benzer türlerden kaçınılmalı
▬ Yabani bitki varlığı incelenmeli (yabani havuç, yabani pancar...)
▬ Ekim alanında alet ve ekipmanlarda tohum kalmamalı
▬ İzolasyona dikkat edilmeli
▬ Hastalık ve zararlılara dikkat edilmeli
• ROTASYONUN YARARLARI
▬ Hastalık ve zararlı döngüsünü kırar.
▬ Bir önceki bitkinin besin maddesi kullanımı bir sonraki yıl bitkilerinin
besin alımını etkiler.
▬ Legumeler toprağı zenginleştirir.
▬ Her bitki türüne has yabancı otlar mevcuttur. Farklı bitkileri yetiştirmek
arazide aynı yabancı otların gelişimini önler.
▬ Farklı bitkiler farklı toprak seviyesinden yararlanırlar.

• ÖNCEKİ BİTKİNİN ÖZELLİKLERİ
▬ Farklı tür, benzer türlerde karışım yaşanabilir.
▬ Aynı tür ve farklı çeşit, tohum üretiminde hiç gözönüne alınmaması
gerekir. Çünkü çeşit saflığını bozar. En azından 2, bazı türlerde 5 yıl
sonra yetiştiricilik yapılmalıdır. Brassica da 5 yıl gereklidir.
Legumelerde, topraktaki bakteriyel yanıklık, 5 yıl boyunca topraktan
gitmez.
▬ Aynı çeşit, sertifikalı tohum üretimi için bir önceki yıl anaç tohum
üretimi yapılmış olur. Ancak ayrı tohum safhası üretilemez.
• GÖNÜLLÜ BİTKİ TEMİZLİĞİ
▬ Ekim öncesi, dormant, yabancı otlar ve istenmeyen bitkiler elemine
edilmelidir.
• EKİM
▬ Yüksek kalitede tohum ekimine özen göstermek
▬ Verim, çoğaltma oranı ile direkt alakalıdır.
Çoğaltma Oranı= Hasat Edilen Tohum/Ekilen Tohum
▬ Tohum yatağına dikkat etmek gerekir.
1- Nem yetersizliğinde derin ekim, nem yeterli ise uygun derinlik,
2- Kabuk bağlama riski olanlar topraklarda, birden fazla tohum
atılabilir.
3- Yetiştiricilikte geniş dikim ve ekim yapılmalıdır.
4- Toprak işleme bir önceki bitki artıklarını yoketmek açısından
önemlidir.
• EKİM ÖNCESİ
▬ Ekilen tohumun canlılığını test etmek gerekir. Yeknesak olmayan çıkış
olgunlukta da farklılaşmaya neden olur. Yabancı ot mücadelesi ve
verim direkt olarak etkilenir.
▬ Tohum dormansisi ve sert kabukluluk varsa önlem alınmalı, gerekli
uygulamalar yapılmalıdır. Aksi halde arazideki çıkış oranı yeknesak
olmaz. Bamyada 50C 1 gün.
▬ Tür ya da çeşit adına doğru olmalıdır, tescil
▬ Tohumlar ilaçlanmış olmalıdır. (Benomil, Captan, Carboxin, Thiram)
▬ Nematodlarla bulaşık materyal ekilmemelidir.
▬ Ekim makinası kullanılacaksa, makine bir dezenfektan ile
yıkanmalıdır.

• EKİM ORANI
▬ Belirli alandaki bitki sayısı toplam verimi belirler.
▬ Anaç ve elit tohumlarda maksimum çoğaltma oranı, toplam verimden
daha önemlidir.
▬ Seyrek ekim; 1- Işık temini sağlar
2- Yan dal oluşumunu teşvik eder.
3- Nem ve su gereksinimi azdır.
4- Geç çiçeklenir.
5- Olgunlaşma gecikir, yabancı ot mücadelesi zorlaşır.
6- Tohum ağırlığı değişir.
• SIK EKİM
▬ Nemli yerlerde hastalık ve zararlıların çoğalmasına neden olur.
▬ Olgunlaşmayı geciktirir.
▬ Böcek faaliyetini yavaşlatır.
▬ Havuç üretiminde ana çiçek sapının olgunlaşmasını teşvik eder. Bu
istenen bir özelliktir.
• EKİM TARİHİ
▬ Ekim tarihinin saptanması;
1- En ideal çıkışın sağlandığı dönem
2- Bitki gelişme periyodu boyunca gerekli nemin sağlanması
3- Olgunlaşma döneminde kuru ve güneşli dönemlere getirmek
4- Sebzelerde vernalizasyon ve gün uzunluğu gereksimine göre ekim
yapmak.
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GİRİŞ
Tek yıllık bitkilerde hızlı ve homojen alanda çıkış sonuçta karlılığı artıran iki temel ön koşul .
Üniformite ve fide çıkış yüzdesi nihai ürün verim ve kalitesi üzerine büyük bir etkiye sahip
(Wurr and Fellows, 1983). Toprak kaynaklı hastalıklara (; 1989 Osburn ve Schroth Gubels
1975) daha yatkındır.Fide’nin yavaş çıkması küçük tesislerde sonuçları (Ellis 1989) .
Genişletilmiş çıkması dönemleri özellikle olumsuz çevre koşullarında, bozulma ve artan toprak
sıkışması (Heydecker 1978) için dikim yatağı zemin hazırlar.
Çeşitli Azot tohum tedavileri tohum ekimi ve fide ortaya çıkması arasındaki süreyi azaltmak ve
yıllık alan ortaya çıkması senkronizasyonu yanı sıra uzun ömürlü bitkileri geliştirmek için
kullanılmıştır. (1980) Evenari antik Yunan çiftçileri çimlenme oranı ve çıkışını artırmak için
ekim öncesi su veya süt ve bal salatalık tohumu batırmışlardır.Onyedinci yüzyılda, tuz
çözeltileri ile ekim öncesi ıslahlar Rus çiftçiler (Yapparov ve Iskhakov 1974) arasında yaygın
bir uygulamadır idi. Ekimden önce suda tohumların Islatma dikim ve ortaya çıkması arasındaki
zamanı azaltmak eski zamanlar için birer tarım uygulama olmuştur. 1918 yılında bir erken
çimlenme hızını artırmak için ılık su’da turp, fasulye, mısır, salatalık, kabak ve tohumlarında
(1918 Wilkinson) yerleştirilmesini tavsiye etti. Son yirmi yılda, tohum uygulamaları birçok
sebze ve çiçek türlerinin oranı ve ortaya çıkmasını artırmak için ortak bir tohum ıslahı haline
gelmiştir. (1973) Heydecker çimlenmeyi artırmak ve olumsuz çevre koşullarında fide çıkışında
tekdüzelik artırmak için bir Azot tohum tedavisi açıklamak için Malnassy (1971) tarafından
tohumların "priming" kullanımını kabul etti. Aynı raporda, bu tür halopriming (tuz çözeltileri
iliklerine) ya da (diğer ozmotik çözümlere iliklerine) osmopriming gibi kavramlar emişli
alternatifler (1973 Heydecker) olarak önerilmiştir. Osmoconditioning veya ozmotik condition
da aynı tedavi tanımlamak için kullanılır (Han ve ark., 1978,1992a, b). Kubik ve diğ. (1988) ve
Taylor ve ark. (1988), bir katı matris yerine bir ozmotik çözeltisi çimlenmesini artırmak için
kullanıldığı bir Azot, tohum işlemi için "katı matris hazırlama" terimini kullanmıştır.(SMP) .
Dr John Eastin ilave işlemi için ABD Patent 4912874 numarası verildi. O, su, oksijen ve
çimlenme sıcaklık etkilerini (1991 Whitmore) kontrol etmek için kombinasyon halinde katı
matris maddeleri, su ve tohum kullanılan bir süreç olarak tarif edilebilir. Süreç sağlayan "önçimlenme" etkinliği ancak kök çıkmasını engelleyen bir seviyede tohum hidrasyonunu kontrol
eder. Matriconditioning Han ve arkadaşları tarafından önerilmiştir. (1990), yağsız süt tozu için
alternatif bir terim olarak matris ve ozmotik tohum basınç ayırt edilmiştir. Son zamanlarda,
Callan ve ark. (1990), "biopriming," tatlı mısır tohumunı, bir bakteri ile kaplanmış ve nem
içeriği% 35-40 artacak kadar ılık su içine batırıldığı bir tedavi ortaya attı. Aşağıki tartışmada,
terimler emişli ve katı matris priming kullanılır.. Ozmotikum olarak bir tuzun kullanımı, bir
tohumda taze ağırlık (su) bir artışa neden olabilir. Bu durumda, artan çimlenme embriyonu
çözünen potansiyeli ile geciktirilir. Diğer şartlar aslında ne tohum hazırlamada karışıklığa yol
açar ne de emişini tutarlı olumlu etkilerini elde etmek için gereklidir.
Tohum hidrasyon ve dehidrasyon fizyolojisi ve çimlenme üzerindeki etkileri üzerine olan
derinlemesine yorum başlangıçta Hegarty tarafından bildirilmiştir
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(1978). Bu yorum erken literatürün hazırlığı ile çok ilgilidir. Hegarty su gerilmesi ile çimlenme
inhibisyonunun hücre uzatma işlemlerinin kısıtlanması yoluyla kontrol edilmesini önermiştir.
Membran hücre uzamasını kontrol edilmesinde bir rol oynayabileceğini ,korunur ve bu
membran bütünlüğü çeşitli tohum hidrasyon seviyelerinde tohum aktivasyonu ve onarımı için
önemlidir. Tohumlama öncesi üzerine sonraki derlemede, Bradford (1986) hazırladığı tohum
bitki su ilişkileri temel kavramlarını anlatmıştır. Bradford ozmotik potansiyel endosperm ya da
tohum kabuğu kısıtlamanın üstesinden gelmek için yeterli turgor basıncı oluşturabilir, embriyo
içinde çözünen birikim nedeniyle priming sırasında azalabileceğini önermiştir. Priming
üzerine son bir derlemede, (1992) Han, çeşitli preplant fizyolojik tohum klima bakımları ve
iklimlendirme sürecinde tohum tedavilerinin entegrasyonunu nitelendirmiştir. Bu derlemenin
konusu tohum hazırlanmasını etkileyen ve daha sonra ticari bir süreç olarak priming’in
gelecekteki potansiyelini değerlendirmek amacıyla türetilen yararları tartışmak faktörleri ortaya
çıkarmaktır.
2. TOHUM ÖN ÇİMLENDİRME
Tohumlar suyu içine çekmek ve çimlenmenin ilk aşamalarından geçmesi için izin veren bir
ozmotik çözüme batırılmış, ancak tohum kabuğu ile kökçük çıkıntısı buna izin vermemiştir. Bir
Azot tedavisi olarak bunu Heydecker (1973) bir tohum hazırlama tekniği olarak tanımlamıştır.
Bu tohumlar daha sonra kendi orijinal nem içeriğinde kurutulur ve geleneksel teknikler yolu ile
saklanabilir veya dikilebilir. Bu tanım, kısmen yağsız süt tozu için uzatılabilir. İki tedavi
arasındaki temel fark SMP, tik ve / veya ozmotik kuvvetler tohum yerine emen sıvı solüsyon
osmotik potansiyeli için su alımını bir düzenlemesinin olmasıdır.
A. TOHUM ÖN ÇİMLENDİRME VE OZMOTİK İŞLEMLER
Tohum ön çimlendirmede farklı ozmotik Tablo 4.1 kullanılmaktadır. İnorganik örneğin KN03
(arşın 1963), K3P04 (1981 Cantliffe) ve kimyasal olarak etkisiz bir bileşiği, polietilen glikol
6000 (PEG 6000) ve tuzları, (Bodsworth ve Bewley 1981; Hegarty 1977, 1963 Heydecker) ya
da polietilen glikol 8000 (PEG 8000) (Adegbuyi ve diğerleri, 1981;.. Ali ve diğ 1990) en çok
ozmotik potansiyel ayarlamak için kullanılan maddelerdir. Çeşitli inorganik tuzlar birinci
tohum uygulamaları için, ozmotik olarak kullanılmıştır. Bunlar NaN03, MnS04 ve MgCl2
ihtiva eden bir eriyik içine batırılıp ıslatılmış edildikten sonra ilk çalışmada, (1926) Kotowski,
biber tohumlarının çimlenmesi daha bildirilmiştir. Bir K3P04 ve KNO, çözeltisi kullanılarak
(1963), (20 ° C altında), düşük sıcaklıklarda domates çimlenme oranını geliştirmiştir. Ancak
.Bu ve diğer erken raporlar beslenme ,büyütme ve ıslah için avantajlarını anlatmıştır.(Dastur ve
1958 Mone) (devamı metin sayfasında).

Tablo 4.1. Seçilmiş Türler ve Geçişim Tohum Ön Çimlendirme İçin Kullanılır
Common
Name
Asparagus

Species
Asparagus
officinalis L.

Osmoticum
Reference
PEG, NaN03,
Pill etal. 1991
saline seawater

Beet
Beet (sugar)

Beta vulgaris L.
Beta vulgaris L.

PEG, MgS04
PEG, NaCl

Broccoli

Brassica oleracea PEG
L. var. italica
Brassica oleracea
L.
PEG
Capitata group

Jett and Welbaum
1992

Daucus carota L. PEG

Brocklehurst and
Dearman 1984; Gray
et al. 1990; Hill et al.
1989; Murray 1989
Zuo et al. 1988a, b

Cabbage
Carrot

Sodium polypropionate
KH2PO„,
Glycerol
KNO3 + KH2PO4

Taylor et al. 1985
Osbum and Schroth
1989

Hill et al. 1989;
PerkinsVeazie et al. 1989

Brocklehurst and
Dearman

1984; Globerson and
Feder1987
Haigh and Barlow
KNO3, K2HPO4,
K3PO4, KNO3 + W 1987
KNO3 + K,HPO4

Celery

Apium graveolens PEG
L.

Haigh et al., 1986
Brocklehurst and
Dearman
1984; Singh et al.
1985; Tanne and
Cantliffe 1989

Sodium poly-

Zuo et al. 1988a, b

propionate
KH2P04,
Brocklehurst and
Glycerol
Dearman 1984
KNO3+KHZPO4+G Globerson and Feder
A
1987
KN0J+KJP04,KJP Tanne and Cantliffe
04
1989

Com cockle
Cucumber

Dusty miller
Endive
Eggplant
Kale

Agrostemma
PEG
ghitago L.
Cucumis sativus Mannitol
L.

De Klerk 1986

NaCl, Milk
Senecio cineraria PEG
DC.
Cichorium endiviaKNO3
L.
Solanum
melongena L.
Mannitol
Brassica oleracea PEG
L.

and Georghiou 1988
Carpenter 1990

Acephala group
Allium porrum L. PEG

Leek

Mannitol
Lettuce

Lactuca sativa L. PEG

K P0

Lettuce

Maize

3 4

Zea mays L.

Passam et al. 1989;
Thanos

Be Kendam et al.
1987
Passam et al. 1989
Rao et al. 1987

Bray et al. 1989;
Gray et al. 1990;
Parera and Cantliffe
1992
Parera and Cantliffe
1992
Cantliffe 1981; Hill
et al. 1989; Tarquis
and Bradford 1992;
Valdez and Bradford
1987

Cantliffe 1981;
Cantliffe

et al. 1984; Guedes
and Cantliffe 1980;
Perkins- Veazie and
Cantliffe 1984;
Wurr and Fellows
1984
PEG,KH2PO4,K2HP Basra et al. 1988
O4

KNO3+KH2PO4

Muskmel
on
Cucumis melo L. Mannitol
KNO3

Onion

Allium cepa L.

Passam et al. 1989
Bradford et al. 1988

Nerson and Govers
KH.PO, + KN03 1986
PEG
Ali et aL 1990;
Dearman et al. 1986;
Gray et al. 1990;
Haigh and Barlow
1987

PEG + Enriched Bujalsky et al. 1989
air
Mannitol, NaCl Furutani et al. 1986
Glycerol

Brocklehurst and
Dearman 1983 a,b

KNO3+K3PO4,
KNO3+K2HPO4
K2HPO4
K3PO4,KNO3

Haigh et al. 1986
Haigh and Barlow
1987

Pansy Viola
Wittrockiana
Gams.

PEG

Haigh et al. 1986
Carpenter and
Boucher
1991 a,b

Petroselinum
Parsley crispum
Mill.)

PEG

Akers et al. 1987;
Pill
1986; Rabin and
Berkowitz 1988

Pastinaca sativa
Parsnip L.
PEG
Pea
Pisum sativum L. PEG

sativum group
Peanut
Pepper

Sodium poly-

propionate
Arachis hypogea PEG
L.
Capsicum
PEG
annuum L.

Gray et al. 1984
Dell’Aquila and
Bewley 1989;
Zuo et al. 1988 a, b
Fu et al. 1988
Cantliffe and
Watkins 1983;
Aljaro and Wyneken
1985; O’Sullivan
and Bow 1984; Rivas
et al. 1984; Stoffella
et al. 1988; Stoffella
et al.1992

Mannitol

Georghiou et al.
1987; Passam et al.
1989

Sodium polypropionate

Zuo et al. 1988a, b

KNO3

Bradford et al. 1990;
Globerson and Feder
1987; Rivas et al.
1984; Smith and
Cobb 1991;
Sundstrom and
Edwards 1988,1989

Pepper

KH2PO4

Globerson and Feder 1987

KNO3+K2HPO4

Jones and Sanders 1987

NaCl, MgSO„

Aljaro and Wyneken 1985; Smith and Cobb
1991

KC1, K2S04,
Na,S04, CaCl,
Na2HP04, K,HPO
NaCl+CaCl2
Smith and Cobb, 1991
Purple

Echinacea
purpurea

KN03

Samfield et al. 1990, 1991

Coneflower (L.) Moench.
Ryegrass Lolium perenne L. PEG
Dannenberg et al. 1992
Sorghum Sorghum bicolor PEG, KNO , K
(L.)
HPO ,
Moench.
K3P04,
KN03+K3P04,
KNO3+K2HPO4
Haigh and Barlow 1987
Soybean Glycine max (L.) PEG, Mannitol Helsel et al. 1986
Merr.
PEG+GA3+Kinet Lorenz et al. 1988
in
Sodium poly-

Zuo et al. 1988a, b

propionate
Spinach Spinacea oleracea Sodium polyL.
propionate

Zuo et al. 1988a, b

Sweet
Zea mays L.
Com
Tabasco Capsicum
frustescens L.
pepper
Coreopsis
Tickseed lanceolate L.
Tomato Lycopersicon
esculentum

PEG

Murray 1990

PEG, KN03

Rivas et al. 1984

KNO3+GA

Sundstrom et al. 1987

KNO3

Samfield et al. 1990-91
Ali et al. 1990; Avarado
et al., 1987; Bino et al.

PEG

1992; Haigh and Barlow 1987; Hill et al. 1989
Mannitol, NaCl, Thanos and Georghiou
Milk, Sucrose

1988

Sodium poly-

Zuo et al. 1988a, b

propionate
KNO3

K2HP04,K3P04
KN03 + KJP04,
K2HPO4
KNO3 + K2HPO4

KNO3 + K3PO4

Ali et al. 1990; Alvarado et al. 1987; Alvarado
and Bradford 1988 a, b; Arge- rich and
Bradford 1989; Haigh and Barlow 1987
Haigh and Barlow 1987
Haigh and Barlow 1987
Argerich et al. 1989; Argerich and Bradford
1989; Haigh et al. 1986; Haigh and Barlow
1987
Haigh et al. 1986; Haigh and Barlow 1987;
Odell and Cantliffe 1986

Aslında, (1963) tohumların canlılığının priming işlemiyle artırıldığına işaret etmiştir. Burada
"vigorization" yöntemi bulunmuştur. Priming işlemiyle tuz aktive edildi ve 15 yıldır bir ABD
tohum şirketi (The Ells) tarafından "vigorized" domates ve biber tohumu satılmaktadır.
Ozmotik gibi inorganik tuzların kullanımı çelişkili öneriler üretti. PEG 6000 (Brocklehurst ve
Dearman 1984) ile karşılaştırıldığında bu KH2P04 ile prime zaman pırasa ve Havuç tohumların
azaltılmış çimlenme yüzdesi vardı. Bunun aksine, Haig ve Barlow (1987), inorganik tuzlar
(KNOs, K3P04) PEG yerine, ozmotik olarak kullanıldığında prime havuç tohumunun çıkmasını
geliştirdiğini bildirmiştir. 8000 çözeltiler (Alvarado ve ark., 1987) PEG içinde priming tohum
ile karşılaştırıldığında, KN03 çözeltisi içinde ön çimlenmiş domates tohumu 15 ° 'de daha hızlı
bir şekilde çimlenmiştir. PEG, MgS04 veya NaCl ozmotik (Aljaro ve Wyneken 1985) olarak
kullanılmıştır biber tohumlarının çimlenme oranları, arasında hiçbir fark yoktu. Biber tohumları
PEG 6000 (O'Sullivan ve yay 1984) 'de ön çimlenmiş tohum ile karşılaştırıldığında, KN03 +
K3P04 çözeltisi içinde aktive edilmesinin ardından, daha hızlı bir şekilde ortaya çıkmıştır. PEG
6000 çözeltide prime 'Jalapeno' biber tohumlarından fideler tuz çözeltileri de prime
tohumlardan fide (Rivas ve ark. 1984) ile karşılaştırıldığında daha düşük bir kuru ağırlığı vardır.
Bu nedenle, çeşitli ozmotik kullanılarak elde edilen sonuçlar bir şekilde karıştırılır. Bazen
tuzlan bazen PEG daha etkili, ozmotik ve bazen de benzer sonuçlar da ozmotik elde edilir. PEG
ile karşılaştırıldığında, tuzlar havalandırmak ve tedaviden sonra tohumu kaldırmak için daha

kolay, daha az pahalı bir besin etkisi sağlayabilir. Dastur ve (1958) Mone bildirilen azot,
potasyum veya tuz çözeltileri pamuk tohumlarının ıslatıldıktan sonra embriyolar fosfat
konsantrasyonu değişmedi; Bununla birlikte, bu manganez ve bakır gibi mikro besin
konsantrasyonu artmıştır.
Boyut, biyokimyasal anayasa, katmanlarını koruyan tohum pozisyonu, tuz ve Islak zaman tipi
başlıca faktörlerdir.
Embriyonun içine iyon penetrasyonunu etkileyen; Inorganik tuzlar, tohum hazırlama işleminde,
ozmotik olarak kullanıldığında embriyo yüksek iyon konsantrasyonu olumsuz çimlenme
etkileyebilir. Brocklehurst ve (1984) Dearman PEG çözümleri daha KH2P04 çözeltisi içinde
ön çimlenmiş olan pırasa tohumlarında alt çimlenme yüzdesi bildirmiştir. Bunlar KH2P04
çözümlere göre PEG veya gliserol çözeltilerin prime edilmiştir. Aynı deneyde, havuç, pırasa,
kereviz, soğan ve tohumları daha az su absorbe etmiştir. K3P04 çözeltisi içinde prime Marul
tohumları (Guedes ve ark. 1979) suda PEG veya PEG + K3P04 çözeltide prime veya ıslatılmış
tohumlar daha fazla su absorbe etmiştir. Bu sonuçlar inorganik tuz çözeltilerinden iyonları
nüfuz ve astar sırasında tohumun içinde birikimini mümkün olduğunu göstermektedir. Birikmiş
tuz daha sonra tohum ozmotik potansiyelini azaltmak ve ıslah ilerledikçe bu sayede daha fazla
su emmesine neden olabilir. Polietilen glikol (PEG) de yaygın bir kullanıma hazırlama olan
ozmotikum kullanılır. Kimyasal olarak inert olan ve embriyo üzerinde olumsuz etkilere (1983
Cantliffe) sahip değildir, çünkü PEG, inorganik tuzlarına göre avantajlı durumdadır. PEG
molekülünün büyük boyutludur ve böylece tohum (Heydecker ve Coolbear 1977) toksik yan
etkileri de azaltır, tohum dokularında (Brocklehurst ve Dearman 1984) içine nüfuz etmesini
engeller. PEG kullanmanın dezavantajları ise göreceli yüksek maliyet, priming sırasında
üniform havalandırma elde edilmesi, priming sonrası tohum kabuğu çıkarma sorunları ve PEG
bertarafı ile çevresel tehlikeler vardır. Inorganik tuzlar ya da PEG ile birlikte, örneğin mannitol,
sakaritler düzenleyen hazırlama çözeltisinin ozmotik potansiyeli başarılı bir şekilde
kullanılmıştır. Georghiou ve diğ. (1987) geliştirilmiş çimlenme oranı ve mannitol çözeltisi
içinde priming sonrası biber tohumlarının nihai çimlenme yüzdesi, benzer şekilde, Passam ve
diğ. (1989) daha hızlı çimlenme ve patlıcan, biber ve nonprimed tohumlardan daha fazla
mannitol çözelti içinde ön çimlenmiş kavun tohumlardan daha fazladır. Çimlenme oranı ve
yüksek sıcaklıkta pırasa tohumlarının nihai çimlenme yüzdesi primeling ozmotikum (Parera
ve Cantliffe 1992a) olarak mannitol kullanarak geliştirilmiştir. Domates ve salatalık tohumları
mannitol çözeltisi (Thanos ve Georghiou 1988) priming sonrası işlem görmemiş tohumlar ile
karşılaştırıldığında (sürekli uzak kırmızı) olumsuz ışık koşullarında daha hızlı çimlenmiştir.
Diğer sodyum polypropionate gibi ürünler (Zuo ve diğerleri. 1988 a, b), gliserol
(BROCKLEHURST ve Dearman 1983 a, b) ve sentetik deniz suyu (Hap ve ark., 1991), aynı
zamanda tohum hazırlamada tuzlar ve PEG alternatif ozmotik olarak kullanılmaktadır. Çözelti
içinde çeşitli tuzların bir karışımı, bir çok bitki türleri için ortak bir öneridir. (Elmstrom 1985;
Globerson ve Feder 1987; Gray ve Steckel 1977;. Haigh ve arkadaşları, 1986).
Ozmotik ajanların Tohum uygulamaları etkisini geliştirmek için tohum koruyucular veya
büyüme regülatörleri ile bir araya getirilebilir. Tohum uygulamaları çözüm fungisit ilavesi (;
Szafirowska ark 1981. Leskovar ve Sims, 1987) priming sırasında patojen büyümesini
engelledi. PEG veya gelişim düzenleyiciler ile birlikte tuzları, gerilimli şartlar altında çimlenme
iyileştirilmiştir. Optimal sıcaklık ve toprak kabuklanma, Lorenz ve ark altında. (1988),
tohumlar, PEG ve gibberellik asit (GA3) içindeki bir çözeltisi içinde aktive edildi, soya
fasulyesi fidesinin daha fazla ortaya çıktığı görülmektedir. Kereviz tohumu etefon ve GA ile
PEG içinde prime edildiğinde, yüksek sıcaklıkta bekletilmesi sonrası (Brocklehurst ve ark.,
1982) çimlenme senkronize edildi. Marul Thermodormancy K3P04 ve benziladenin (BA)
(Cantliffe 1992) içindeki bir çözeltisi içinde tohum priming azaltılmıştır. PEG, tek başına

kullanıldığı zaman,% 27 ile karşılaştırıldığında, bir PEG solüsyonu içinde priming BA (100 mg
/ L) eklenmesi 25 ° Cto43% de 'Earlybelle çimlenmesi arttı (Tanne ve Cantliffe 1989).
Antirrhinum majus tohumları (1979 Kepczynski) tek başına PEG içinde nonprimed veya
primiling tohum kıyasla PEG + GA çözeltisi içinde priming sonrası düşük sıcaklıkta (15 °) daha
fazla çimlenme olmuştur.
B. KATI MATRİS ÖN ÇİMLENDİRME
Büyük numaralı seribaşı türleri veya tohumun büyük miktarlarda emilimi tohumu
havalandırarak büyük oranda sorunu çözümler. Ayrıca, böyle PEG gibi ozmotik maliyeti
yüksektir ve bunlar, kurutulduktan sonra, ozmotik tohumlarından çıkarılmalıdır. Tuzların ve
PEG’in atılmasında çevre endişesi vardır.
Önceden belirlenmiş bir zaman dönemi için (SMP) katı matris hazırlama, bir organik ya da
inorganik taşıyıcı madde ve su ile karıştırılan tohumlardan oluşur. Karışımın nem içeriği, sadece
filiz kökü (Harman ve Taylor, 1988) için gerekli olan daha düşük bir seviyede gerçekleştirilir.
Tohum su emme, tohumun matris potansiyeli (ve ark., 1988 Kubik) tarafından düzenlenir.
Katı matris hazırlamada farklı malzemeler madde (Tablo 4,2) olarak kullanılmıştır. Bu
malzemelerin doğru özellikleri Taylor ve diğerleri tarafından özetlenmiştir. (1988) ve dahil: (1)
hayır fitotoksisite, (2) yüksek su tutma (3) farklı nem içeriğinde kırılgan kalır, kapasite, ve (4)
üzerine derinlemesine bir inceleme için (ıslah sonrası tohum kaldırmak kolay (SMP) Khan 1992
bkz. Khan ve diğ. (1992b) Mikro-cel E pancarı erken ortaya çıkması Agrolig göre veya
vermikülit genişletilmiş kaynaklı olduğunu bildirilmiştir.
Table 4.2. Seçilmiş Türler ve Katı Matrix Solid-Matrix Priming için kullanılır.
Common
Name
Species

Solid

Reference

Microcel E. +
Fungicide Agro-iig,
Vermiculite #5
Khan et ai. 1992a

Beet

Beta vulgaris L.

Broccoli

Brassica oleracea
L.
Vermiculite #5
Italica group

Jett and Welbaum
1992

Carrot

Mioooel and
Daucus carota L. Vermiculite #5
Leonardite shale

Khan et al. 1992b
Taylor et al. 1988

Apium graveolens Calcined Clay +
Parera et al. 1992
L.
NaOCl
CucumberCucumis sativus Leonardite shale +
L.
Trichoderma
Harman and Taylor 1988
Celery

Bituminous coal,
Sphagnum moss +
Enterobacter
cloacae
+ Trichoderma

Harman and Taylor 1988

Micro-Cel E +
Phosphoric acid +
Fungicide
Onion
Pea

Maguire et al. 1992

Allium cepa L.
Leonardite shale
Pisum sativum L. Leonardite shale +
Trichoderma
Capsicum
Microcel E,
Pepper
annuum L.
Vermiculite #5
Calcined clay +
Fungicide
Phaseolus
Snap bean vulgaris L.
Leonardite shale +
Micro-Cel E +
Trichoderma
fungicide +
Insecticide + GA3

Taylor et al. 1988

Sweet com Zea mays L.

Parera and Cantliffe 1990b

Calcined clay +
NaOCl

Harman et al. 1989
Khan et al. 1992b
Kubick et al. 1988

Harman et al. 1989
Khan and Ptasznik 1992

Leonardite shale + Harman and Taylor
Trichoderma
1988; Parera and Cantliffe 1990a

Tomato

SMP+Bacteria SMP
+ Fungicide
Cantliffe and Bieniek 1988
Leonardite shale
Lycopersicon
sphagnum
esculentum Mill. moss, soft coal
Taylor et al. 1988
Calcined clay +
Fungicide

Kubick et al. 1988

Solid

Reference

Table 4.2. Continued
Common
Name
Tomato

Species

Microcell,
Khan et al. 1992b
Vermiculite #5
Leonardite shale + Harman and Taylor 1988
Trichoderma
Bituminous charcoal Harman and Taylor, 1988
+ Trichoderma
Sphagnum moss + Harman and Taylor 1988
Trichoderma

SMP büyük ve küçük tohumlu türler ve verimli bir şekilde tek bir seferde ön çimlenmiş
tohumların hem güçlü hem de büyük miktarlarda uygulaması vardır. SMP dan ümit verici
birçok türünün sonuçları rapor edilmiştir. SMP tedavisi nonprimed tohumlar (ve ark., 1988
Taylor) ile karşılaştırıldığında ekim ve domates, soğan ortaya çıkması ve havuç tohumları
arasındaki süreyi azalttı. Kalsine edilmiş kil kullanılarak SMP muameleden sonra, biber
tohumları (Kubik ve ark., 1988) nonprimed tohum ile karşılaştırıldığında, daha hızlı ve daha
büyük nihai çimlenme vardır. SMP üzerinden ön çimlenmiş pancar tohumları Nontreated
tohumlarına (Khan ve ark. 1992a) göre daha hızlı ve daha iyi alan çıkması ile sonuçlanır.

Katı matris sisteminin özellikleri, havalandırma problemlerini en aza indirir ve karışımı içine
ürünlerin diğer türleri dahil edilmesini kolaylaştırır. Harman ve (1988) Taylor salatalık ve
domateste seed- ve toprak kaynaklı hastalıklar kontrol etmek için bu avantaj ve Trichoderma
suşları veya Enterobacter cloacae birlikte leonardit şeyl veya bitümlü kömür kullanılmaktadır.
Çimlenme oranı arttırılmış ve topraktan çıkma sönüm kapalı tedaviden sonra her iki türde de
düşürülmüştür. Parera ve Cantliffe (1990a) oranı birkaç Trichoderma suşları, son ortaya
çıkması ve sh2 tatlı mısır fide gayretle SMP hiçbir etkisi olmamıştır. Tohumlar bir tohum
dezenfektan (Parera ve Cantliffe 1990b) olarak matricum ve sodyum hipoklorit (NaOCl) olarak
kalsine kil kullanılarak aktive edildi. Ancak, fide çıkışı ve aynı sh2 tatlı mısır büyüme artmıştır.
NaOCİ ile SMP tedavi dört mantar öldürücü kombinasyon tedavisinin (Parera ve Cantliffe
1992b) ile SH2 tohum muamele eşit ya da daha iyi olmuştur. Kubik et al. (1993)
Kubik et al. Parera ve Cantliffe (1991,1992b) tarafından tanımlanan işlem yoluyla tohum
dezenfeksiyonu sonrası sh2 tatlı mısır mikrobiyal tohum aşılama ile (1993) kombine SMP
yararlı Pseudomonas fluoresceus dehidrasyon tohum biyolojik kontrol maddeleri eklemek için
bir yöntem olarak SMP hayatta kaldı. SMP ve sodyum hipoklorit de hızını ve yüksek
sıcaklıklarda kereviz’in son çimlenme yüzdesi (Parera ve ark. 1993b) arttı. Khan ve diğ.
(1992a), geliştirilmiş çimlenme oranı ve SMP fungisitler ile bir katı matris sentetik kalsiyum
silikat kombinasyonunu kullandıktan sonra pancarın pazarlanabilir verimde olduğu bildirdi.
Büyüme regülatörleri, fosfat ve fungisit Apron (metalaksil ve tiyabendazol) yanı sıra SMP
sırasında Salatalık tohumları ilave edildi ve çimlenme yüzdesi ve oran geliştirildi. (Maguire ve
ark., 1992). Captan (Carboximide) ile SMP da Pythium ve Rhizoctonia'dan ile enfekte toprağa
salatalık çıkması düzeldi. Han ve Ptasznik (1992) SMP sırasında Mikro-Cel E mantar ilaçları,
insektisit ve GA3 ekleyerek taze fasulye erken alan dikimlerinin verimleri ve hayatta kalma
düzeyi arttı.
III. TOHUM ÖN ÇİMLENDİRMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
A. Havalandırma
Tohum performansının geliştirilmesi amacıyla hazırlama işlemi sırasında birtakım faktörler
kontrol edilmelidir. Heydecker ve diğ. (1975) ozmotik çözümün uygun havalandırmanın
yaşayan tohumlar için gerekli olduğunu ve tohum çimlenmesine senkronize yardımcı olduğunu
göstermiştir. Ancak, daha sonra rapor sırasında havalandırmaya yanıt türlere göre farklılığın
havalandırmadan olduğunu gösterdi. Havalandırılmış PEG çözeltisi içinde prime soğan
tohumları, zenginleştirilmiş oksijen kullanarak, astar innonaerated çözümleri (Bujalskietal.
1989) tohumlara göre tedavi sonrası daha yüzdeli çimlenme vardı. Benzer şekilde, Heydecker
ve (1977) Coolbear nonaerated PEG çözeltisi içinde priming sonrası soğan tohumu için alt
çimlenme yüzdesi bildirdi. Marul’un son çimlenmesinde hiçbir farklılık havalandırılan veya
havalandırılmayan çözümleri K3P04 (Cantliffe 1981) tohum uygulaması sonrası gözlenmiştir.
Çözüm havalandırma olmuş, ancak prime optimal süresi güncellenmiştir. Ne olursa olsun
ozmotikum veya sıcaklık kullanılan yemek marul tohumu priming, 35 ° C (Guedes ve Cantliffe
1980) daha büyük bir çimlenme yüzdesi elde etmek için hazırlama çözeltisinin havalandırması
ıslatma süresinin azaltılabilir.
B. Işık
Tohum hazırlığını tedavi sırasında yararlı etkiler ışık kalitesi ile modifiye edilebilir. Hindiba
tohumları sürekli kırmızı ışık altında KN03 çözeltide prime edildi, karanlıkta prime tohumların
daha büyük bir çimlenme yüzdesine sahip olmuş ve daha muntazam çimlenmiştir.(Bekendam
ve ark., 1987) .

Guedes ve Cantliffe (1980) floresan ve akkor ampuller ile düşük ışık seviyesinde- karanlıkta
prime tohumlara göre marul 'Mesa 659' çimlenmesini etkilenmemiştir. Işıkta prime olsaydı,
başka iki çeşit olan 'Minetto' ve 'Ithaca', tohumlarında yüksek çimlenme olurdu. K3P04
çözeltide Tohum hazırlama ışık koşullarına bakılmaksızın yüksek sıcaklıkta 'Valmaine' marul
çimlenmesini düzeltti. Ancak, tohum (Cantliffe ve ark., 1981 tarafından), karanlıkta prime
edildi ve hızla daha fazla çimlenmiştir. Hazırlama işlemi (Nakamura ve ark. 1982), karanlıkta
daha fazla ışık altında yapıldı PEG + BA çözeltisi içinde ön çimlenmiş kereviz tohumu yüksek
sıcaklıkta daha fazla çimlenmesine neden oldu.
C. Priming Proses Süresi
Hazırlama işleminin doğru tedavi süresi ve türler içinde, ozmotik, çözeltinin ozmotik
potansiyeli, sıcaklık tipine bağlı olarak değişir. Radicle çıkıntı tohum hazırlama sırasında
oluşursa, geri dönüşü olmayan embriyo zarar görebilir ve sonrasında dehidrasyon beklenebilir.
Biber tohum performansına prime süresinin etkisi Cantliffe ve arkadaşları tarafından
gösterilmiştir. (1987), 4, 5 ya da 6 gün PEG çözeltisi içinde astarlanmış tohumları 6 gün süreyle
prime tohumlarda hızlı çimlenme vardı, ama onlar% 14 veya sırasıyla, 5 veya 4 gün süreyle
prime tohumların% 0 ile karşılaştırıldığında yaklaşık% 60 anormal fide üretti. Bazı türlerde,
marul gibi, astar süresi birkaç saat olabilir. Marul tohumları thermodormancy (Guedes ve
Cantliffe 1977) aşmak için Na2HP04 suda sadece 6 saat bekletmek gerekliydi.. Ely and Hey
decker (1981) 3 haftalık önerilen maydanoz çimlenme oranını artırmak PEG 6000 ile ıslattı.
Domates, PEG 6000 çözüm emişli bir hafta içinde çimlenme oranını (Wolfe ve Sims 1982)
artırmak için ideal bir tohum hazırlama dönemi oldu. Argerich Bradford (1990), domates,
tohum gücü geliştirmek için K2HP04 + KN03 çözeltisi içinde 20 ° C de 5 gün priming önerdi.
Ispanak tohumları nonprimed tohumlar (Atherton ve Faroque 1983) ile karşılaştırıldığında
ortaya çıkışını arttırmak için tohumun hazırlanması 14 gün gerektiriyordu.
D. Sıcaklık
Tohum hazırlığını süresi türlerinin tohum ve kalitesine bağlıdır. Bununla birlikte, tedavi ve
çözeltinin ozmotik potansiyeli sırasında sıcaklık ıslatma süresini etkiler. Emme sıcaklığı, hızlı
çimlenme için optimum aralığın altında tutulur ise prime sırasında kök büyüme
kısıtlanabilir.Çimlenme 15 ° çözeltisi ile gözlenmemiştir. 25 ° C'de, havuç tohumu yüksek
oranda (% 63) (1.987 Elballa), hazırlama çözeltisi (-0.5 MPa PEG) ile filizlendirilmiştir.
İşlem esnasında sıcaklığın da tedavi döneminin tipi ve ozmotik konsantrasyonu ve uzunluğu ile
ilgili olduğu görülmektedir. Heydecker ve diğ. Soğan 10 ° C, 15 ° pancar, havuç ve 20 °: (1975)
türlerine göre priming sırasında farklı optimum sıcaklıklar bildirilmiştir. Ne olursa olsun
mannitol solüsyon ozmotik potansiyeli, soğan tohumları, 10 ° 'de ön çimlenmiş hızlı ve daha
yüksek nihai çimlenme 24 ° de ön çimlenmiş tohumlara (ve ark., 1986 Furutani) kıyasla
artmıştır. Marul tohumlarının çimlenme yüzdesi 5 ° ya da 25 ° (Cantliffe 1981) göre 15 ° tohum
hazırlama sonrası oranı büyüktü. Tohum hazırlama sırasında sıcaklık birçok türde köklenme
süresini değiştirebilir. 15 ° 14 gün süreyle tohum hazırlama (ve ark., 1986 Haigh) 25 ° 14
günden tohum çimlenme oftomato, havuç, soğan ve geliştirmeye daha etkili olmuştur. Aynı
deneyde, 25 ° prime 7 gün 15 ° 14 gün olarak havuç ve domates tohumlarının çimlenmesi
üzerinde aynı etkiyi yarattı.
E. Ozmotik Potansiyel
Çözümün ozmotik potansiyeli, hazırlama tedavisinin uzunluğu ve etkinliğini etkileyen bir
başka faktördür. Tohumun su içeriği çok büyük olur. Çünkü yüksek ozmotik potansiyel
çözümleri tohum hazırlama, hızlı tohum çimlenmesi ve radicle büyümesini sağlayabilir. -0.5 -

1.0 MPa ozmotik potansiyeli azaltılması (1987 Elballa) hazırlama çözeltisi içinde havuç
tohumlarının çimlenmesini önledi. Ozmotik potansiyellerin geniş bir yelpazede farklı tepkiler
ile kullanılmıştır. Çözeltinin ozmotik potansiyel -1,19 ya -1,49 MPa göre -0,58 veya -0,86 MPa
iken Domates tohumları, ancak geliştirilmiş çimlenme sonuçlarında herhangi bir fark (aynı
ozmotik aralığında ön çimlenmiş soğan tohumları gözlendi, daha hızlı bir şekilde çimlendi (Ali
ve ark., 1990). Çözeltinin ozmotik potansiyeli küçük bir değişiklik tedavinin etkinliğini
etkileyebilir. Hercai menekşe tohumları -0.8 MPa PEG çözeltisi içinde prime edildiğinde,
tohum yüzdesi tedavisi (Carpenter ve Boucher 1991a) sırasında çimlenmiştir. Aynı tohumlar
daha düşük ozmotik potansiyel solüsyonu (-1.0 Mpa) olarak prime olsaydı, hiçbir çimlenme
emişli sırasında meydana ve tohumlar nonprimed tohumlara kıyasla sonraki yüksek sıcaklık
stresi esnasında çıkmasını iyileşti. PEG 6000 daha yüksek bir konsantrasyonda (400 g / litre J)
de ön çimlenmiş, tohum ile karşılaştırıldığında kereviz tohumu yüksek çimlenme oranları daha
düşük bir konsantrasyonda (300 g / liter1) aktive edilmesinin ardından, rapor edilmiştir (Singh
et al., 1985).
F. Tohum Kalitesi
Aynı türün tohumları arasında hazırlanan bir tohumun diferansiyel tepkisi çok sayıda yazar
tarafından rapor edilmiştir (; Haigh ve Barlow 1987; Heydecker ve Coolbear 1977. Bradford ve
ark 1990) Perkins-Veazie ve (1984) Cantliffe tohum gücü olduğunu gösterdi yanıtını etkileyen
bir başka faktörde hazırlanan tohumlardı. Onlar emişli yapay yaş tohumların thermodormancy
of'Great Lakes 've' Montello 'marul hafifletmek olmadığını bildirdi, ancak nonaged tohumlar
için etkili oldu. Dearman ve diğ. (1986) soğan tohumu yaşlanma sırasında canlılığı kaybı tohum
hazırlama tarafından restore edilemedi sonucuna varmıştır. Ancak, yaşlanma sonrası hala canlı
olan bu tohumlar, priming sonra çimlenme oranını artırabilir. (1987) Elballa, emişli en iyi
sonuçları elde etmek için yüksek kaliteli havuç tohum kullanılmasını tavsiye etti. Yüksek gücü
ve patojenlerden arınmış tohum iyi hazırlama sonuçları için gerekli ön koşullardır (Cantliffe
ve ark., 1987). 20 domates genotipleri ve tohum sürühazırlama ve tohum canlılığı arasındaki
ilişkinin çalışma sonrasında, (1990) Suena ancak aynı ölçüde, yüksek ve düşük enerji tohumluk
partilerinden hem çimlenme oranını hızlandırılmış sonucuna varıldı. Diferansiyel tepki
genotipten ziyade tohum canlılığı tohum bağlandı.
G. Dehidrasyon Sonrası Priming
Potansiyelin maksimum düzeyine ulaşması için, daha önce tartışılan tüm faktörlerin sıkı kontrol
edilmesi gereklidir. Bununla birlikte, aşağıdaki hazırlama, dehidrasyon ve daha sonra tohum
depolama, ticari uygulama için bu teknolojinin en önemli bileşenleri haline gelir. Taşıma ve
depolamayı kolaylaştırmak için, tohum hazırlama ıslahı sonrası, uzun süreli depolama için
kabul edilebilir bir nem seviyesine kadar kurutulmalıdır.
Astarlama sırasında su alımı çözeltisi ozmotikum türü, tedavi süresi, ve tohum fiziksel /
kimyasal özellikleri, ozmotik potansiyeli tarafından etkilenir. Bir örnek olarak, 'Mesa 659'
marul tohumları (Guedes ve ark., 1979) bağımsız olarak hazırlama sırasında kullanılan
ozmotikum tipinden bağımsız olarak, 'Minetto' veya 'Ithaca' den daha yüksek bir su yüzdesi
emdirilmiş. Knypl ve (1981), Han tedavinin 4 gününden sonrasında başlangıç taze ağırlık 151
artış% PEG çözeltisi (250 g / litre su) ön çimlenmiş soya fasulyesi tohumu bildirilmiştir. Marul
tohumları (Guedes ve Cantliffe 1980) emişin 6 saat sonrası % 77'ye kadar taze ağırlık
artırılabilir. Katı matris hazırlığını üzerinden prime sh2 tatlı com tohumları orijinal taze
ağırlık% 50-55 (Parera ve Cantliffe 1991) artmıştır . Böylece, prime sonrası dehidrasyon
tohumdan nem büyük miktarda çıkarılmasını içerebilir.

Emiş sonrası dehidratasyon etkisinde bazı çelişkili sonuçlar bildirilmiştir. Nerson ve Govers
(1986) 'a göre, prime yararlı etkileri kavun dehidrasyonu' Persia 202 'sonrası muhafaza edildi.
Bununla birlikte, 'Noy Yizre'el' in, orjinal taze ağırlığının, tohum çimlenmede kurutma önemli
ölçüde azalır. PEG çözeltisi içinde ön çimlenmiş olup kurutulduğunda mısır, soya fasulyesi,
buğday ve arpa tohumları nonprimed tohumları ile karşılaştırıldığında daha erken yeşermesine
vardı; Ancak, astar tedavisinin tüm avantajları (Bodsworth ve Bewley 1981) kuruttuktan sonra
kaybedildi. Tohum hazırlığının avantajları Lolium L. tohumları perenne geri kurutulduktan
sonra korundu, ancak diğer beş ön çimlenmiş çim otu tohumları {poa trivialis L., Festuca rubra
L., içinde Lolium multiflorum Lam., Phleum pratense L. ve Festuca L. ovina edildi ) nihai
çimlenme yüzdeleri (emişli ve dehidratasyon sonra azaldı Adegbuyi ve ark., 1981).
Sıcaklık ve dehidratasyon aşağıdaki prime oranı tohumun kalitesini etkileyen kritik faktörler
olmasına rağmen,hazırlanan çok az tohumun, tohum kalitesi üzerindeki etkileri bilinmektedir.
Genel olarak, ön çimlenmiş tohumlar sıcaklık ve / veya bağıl nem, oda sıcaklığında
kurutulmuştur. Dehidrasyon koşulları belirlendiğinde, kullanılan sıcaklıklar ve / veya bağıl nem
ölçüde farklılık vardır. Örneğin, domates çekirdekleri, aktive edilmesinin ardından, 30 ° C 'de
kurutuldu, ancak nispi nem ve kurutma süresinin uzunluğu (Alvarado ve ark. 1987) belirtilmedi.
Dolgudan sonra, lahana tohumları 7 ° ve% 45 orijinal nem içeriğine bağıl nem kurutuldu
(Perkins-Veazie ve ark., 1989). Soğan (Bujalski ve ark., 1989) ve karpuz tohumları (1977
Sachs) aktive edilmesinin ardından, 15 ° 'de kendi orjinal taze ağırlığının kurutulmuştur.Ön
çimlenmiş marul tohumları için, 21 ° ve% 40 bağıl nemde (Guedes ve Cantliffe 1977)
kurutulmuştur. Yukarıdaki alıntıların tümünde, tam koşullar belirtilmemiştir. Tohum
dehidrasyonu sırasında meydana gelen kritik tohum modifikasyonları (Burris ve Navratil
1989)hazırlama sonrası, sıcaklık ve / veya bağıl nem etkileri hakkında daha kesin bilgiler
gereklidir.
Weges ve (1987) Karssen marul tohumu hazırlanmasında 30 ° C'nin üzerinde müteakip
çimlenme sıcaklıklarda etkili olmaya devam edip belirleyici faktör, kuruma sonrası tohum nem
içeriği olduğu sonucuna varmıştır. Bunun yerine normal çimlenme için üst sıcaklık limiti
herhangi bir azalmayı önlenmiş olan düşük nem (% 5-6) içeriğinin % 10’u tohum dehidre
olmuştur. Yüksek sıcaklıkta çimlenme potansiyeli kaybı çoğunlukla tohumların (Weges ve
Karssen 1990) tekrar kurutulduğunda olduğu, bağıl nem ile belirlendiğini öne sürdü. Daha
yakın zamanlarda, Parera ve Cantliffe (1993a) kuru arka sıcaklığı dört SH2 tatlı com çeşidi ve
SMP gözlenen sonraki etkileri üzerinde derin bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir.
30 ° C'de dehidrasyon yüksek oranlı tohumları hazırlanan ve 40 ° prime tohumları daha yavaş
kurutulur ve daha iyi tohum canlılığı, daha fazla alan fide çıkışı ve canlılığı, alt sızıntı suyu
iletkenlik ve imbibisyon oranları ve solunum ve glutamik asit dekarboksilaz aktivitesinin daha
yüksek oranlarda daha ve düşük sıcaklıklarda olur (20 °, 15 °). Buhar basıncır 15 ° kurutma
sıcaklıkları, 20 °, 30 ° ya da 40 ° için sırasıyla -13,18, 32 ve 50 mb idi. Tüm tohumlar,% 7 nem
tekrar kurutulduğunda elde edildi. Bu suyun içinde priming ve yüksek bağıl nemde önce
kurutulmalı, sonra da marul dinlenmesi ile Weges ve Karssen (1990) bulgularına nasıl ilişkili
olduğu bilinmemektedir. (1987) Weges marul PEG Çözeltilerinin ateşlenmesini takiben çeşitli
bağımlı ve desiccation su içinde aktive edilmesinin ardından, kurutulmasında daha çok daha az
zararlı bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Onlar tohum kalitesinde bu gelişmenin bazı
membran bütünlüğünün daha iyi korunması nedeniyle ilgili olabileceğini düşünmektedir. SMP
dehidrasyon prosedürleri (Han ve Ptasznik 1992) optimize ederek muhafaza edildikten sonra
çıkması üzerine taze fasulye tohumlarının taze ağırlıklarının korunması üzerine olumlu etkileri
olmuştur. SMP sonra% 47 yüksek tohum su içeriği olumsuz tohum kalitesi veya performansını
etkilemeden yaklaşık % 15 azalmıştır. Optimum kurutma şartları 36 ° kurutma havasının

sıcaklığı ve 0,7 m 1,4 / s hava akış hızına bağlı olarak,% 40 bağıl nem 34 ° C bulundu ve cevap
yüzeyi yöntemleri ile belirlenmiştir.
H. Tohum Depolama
Tohum hazırlama ve dehidrasyon sonrası, tohumlar genellikle ekimden önce depolanır.
Koşulları ve depolama süresi emişinin avantajlarının değiştirebilir. Ön çimlenmiş ıspanak
tohumu depolamadan 1 ay sonra stresli yüksek sıcaklıklarda yüksek çimlenmeyi muhafaza
etmiştir.(Atherton ve Faroque 1983). Odell ve Cantliffe (1986) hazırlanan ve 3,7,10 (10 ° C ve
% 45 Bağıl Nem) domates tohumu depolandığı ve 19 ay ile 25 ° ve 35 ° çimlenmesi
değerlendirdi. 25 ° nihai çimlenme 10 ay depolama olmadan çimlenmesi için benzer; Ancak,
stresli çimlenme koşulları altında depolama 7 ay (35 °) sonra, tohumlarda alt çimlenme yüzdesi
vardı. Akers ve diğ. (1987) PEG 8000 bir havalandırılmış çözeltisi içinde prime maydanoz
tohumları üzerinde önemli etkinin, depolama 8 ay sonra değişiklik olmadığını bildirdi. Pırasa
ve havuç tohumu PEG çözeltisi içinde astar ve hazırlama tedavisi sırasında elde edilen tüm
avantajlarını muhafaza 12 ay 10 ° (ark. 1987 Dearman) saklandı.
Tedavi sırasında kullanılan, ozmotik ve de depolamak için tohum yeteneği arasında bir
etkileşim bildirilmiştir. KNOs çözelti içinde ön çimlenmiş domates çekirdekleri (PEG çözeltisi
içinde ön çimlenmiş tohum daha Alvarado yüksek sıcaklıkta depolama (30 °) tolere daha düşük
bir kapasiteye sahiptir.( Bradford 1988a)
Çimlenme oranı 30 ° C'de 6 ay boyunca depolanmış nonprimed domates tohumunun
etkilenmediğini göstermektedir. Aynı depolama süresi ve koşulları ardından, PEG veya KN03
içinde ön çimlenmiş tohum hazırlama tedavisinden (Alvarado ve Bradford 1988b) hemen sonra
kazanılan çimlenme oranı neredeyse % 50 kaybetmiştir. Canlılık ve prime domates
tohumlarının çimlenmesi 30 ° C'de saklama sonrası 6 ay sonra azaldı; Bununla birlikte, aynı
zamanda 4 ° C'de saklanan tohumlarda hiç bir sağlığa zararlı etkisi olmadığı gözlenmiştir,
(Argerich ve diğ., 1989). 6 ay boyunca 35 ° C'de saklanan ön çimlenmiş biber tohumu daha
yüksek çimlenme oranı ve nonprimed tohumları hariç son çimlenme yüzdesi (Georghiou ark.,
1987) yapılmaktadır. Daha sonra çalışmalarda, Thanos ve ark. (1989) kadar 3 yıl boyunca
tedavi edilmeyen biber tohumları sakladı. Bu tohumlar 5 ° C'de muhafaza edildiğinde,
depolama süresi boyunca yüksek çimlenme yapılmaktadır. Depolamaya bakılmaksızın
depolama sıcaklıklarında çimlenebilmesi için tohumları yüksek düzeyde muhafaza edilmiştir.
Ön çimlenmiş adaçayı tohumların çimlenmesi
5 ° depolamada sekiz ay (1989
Carpenter)boyunca olmuştur. Ön çimlenmiş adaçayı tohumlarının çimlenmesini 5 ° depolama
sekiz ay (1989 Carpenter). 5 ° ve% 52 bağıl nemde depolama 16 hafta sonra prime tozlu miller
(Senecio cineraria DC) tohum perfor¬ hiçbir değişiklik olmadığı bildirildi. Tuz çözeltileri de
prime karpuz tohumlarının kuru depolamada 20 hafta (1977 Sachs) sonra hızla çimlenmeye
yeteneğini sürdürdü. Primiling edilmiş Echinacea purpurea L. tohumları vakum depolama iki
ay emişinden hemen sonra elde edilen avantajlar, indirgenmiş (Samfield ve ark., 1990). tohum
canlılığı ve çimlenme oranı ofprimed onionseeds 10 ° depolama 18 ay sonra modifiye değildir.
(Dearman ve ark. 1986). Priming sonrası depolama koşullarının etkisi; Ancak, tohum
dehidrasyon sonrası koşullar ve tohum davranışları üzerindeki potansiyel etkileri hakkında daha
fazla bilgi gereklidir.
IV. TOHUM ÖN ÇİMLENDİRMENİN TOHUM YETİŞTİRME VE BÜYÜMESİNDEKİ
ETKİSİ
Tohum hazırlama tedavilerinde embriyonik eksen büyüme sonraki fide gelişimini değiştirir.
Tepki türler ve hazırlama koşullarına göre değişmektedir. Embriyo hacmi ve pırasa ve soğanın
embriyo başına hücre sayısı (Gri ve ark. 1990) priming modifiye edilmemiştir. Aynı koşullar

aynı deney altında, havuç, embriyo hacmi neredeyse % 50 ve iki kat bir artış göstererek
hücrelerin sayısı artmıştır.. Prime 9 saat sonra endospermin İlerici rüptürü yüksek sıcaklıkta
'Minetto' marul tohumunun çimlenmesinde artışa yol açan potansiyel faktörlerden biri (Guedes
ve ark. 1981) idi.
Ön çimlendirilmiş biber tohumlarının kök büyümesi Stoffella ve arkadaşları tarafından analiz
edilmiştir. (1992). 14 gün tohumlama sonrası bazal ve lateral kök ve taproot uzunluğu sayısı
tohum prime tarafından değişmemiş olduğu sonucuna varılmıştır. 35 °de çimlenmiş ve ön
çimlenmiş marul tohumu kök uzunluğu 96 saat (Wurr ve Fellows 1984) sonra nonprimed
tohumların daha fazla olmuştur. Yağmurlama veya damla sulama ile yetiştirilen ön çimlenmiş
ve nonprimed biber kök kuru ağırlıkları, 70, 50 ve 90 günlük (Leskovar ve Cantliffe 1993)
dikimden sonra benzer olmuştur. Tohum hazırlama çimlenme (Odell ve Cantliffe 1986) sonrası
radicle büyüme ve domates tohumu kök dallanma derecesi oranını etkilememiştir. Ön
çimlenmiş maydanoz tohumları 24 günlük (Pill 1986) ekimden sonra nonprimed tohumlara
nazaran% 52 daha fazla taze sürgün vermiştir. Astar tohumu ve nonprimed tohumlar arasında
kök ya da sürgün büyümesi arasındaki farklılıklar stresli koşullar altında daha belirgindir.
Düşük sıcaklıkta çimlenmiş yıllık delice otu tohumlarında kök büyümesi (5 °, 10 ° ya da 15 °)
nonprimed tohumlarda daha prime tohumlardan daha fazlaydı, ancak herhangi bir fark 25 ° (ve
ark., 1992 Danneberger) gözlenmedi. Kuru ağırlık nonprimed tohumlar (Odell ve diğ., 1992a)
daha stresli sıcaklık şartlarında çimlenmiş ön çimlenmiş domates tohumunda daha yüksekti.
Jett ve Welbaum (1992) prim¬ing ile brokoli çimlenme ve filizlenme oluşumu artış oranında
bir kontrole kıyasla 25 ° veya 35 ° arasındaki sıcaklıklarda kök büyüme hızını artmamıştır.
Genellikle, büyüme üzerinde tohum hazırlığını önemli etkileri erken daha düzgün çıkması
olarak gözlenmiştir ve türlerin kendi başına büyümeyi hızlandırmamıştır.
V. TOHUM ÖN ÇİMLENDİRMENİN VERİM VE HASAT KALİTESİ ÜZERİNE
ETKİSİ
Senkronizasyon ve hızlı tohum çıkışı tohum hazırlığının sık bildirilen faydaları vardır. Tohum
hazırlığının özel avantajları olumsuz şartlar (; Wiebe ve Muhyaddin 1987 Knypl ve Khan 1981)
altında güçlendirilmiştir. Ancak, verim ve bitki kalitesi karakterleri prime etkileri daha zordur.
Tohumu hazırlanan patlıcan, biber, salatalık, kavun ve bitkilerinin erken büyümesi teşvik
edilmiş, ancak hiçbir erken ve nihai verim farkı tespit edilmemiş ve primer ve nonprimed
tohumlar arasında meyve boyutu (Passam ve ark., 1989). (Ark. 1987 Alvarado) domates de
çiçeklenme nonprimed tohumlarından prime tohumlardan daha erken bitkiler için, ama meyve
olgunlaşma, verim, ya da meyvenin çözünen katı içeriği etkilenmemiştir. Aynı tür için benzer
sonuçlar Argerich ve Bradford (1990) tarafından rapor edilmiştir. Domates’de erken fide
büyümesi, tohum hazırlayarak geliştirilen, ancak daha stresli koşullar (Odell ve diğ . 1992b)
kapsamında daha verimli ve pazarlanabilir durumdadır.
VI. TOHUM ÖN ÇİMLENDİRMENİN MOLEKÜLER VE FİZYOLOJİK YÖNLERİ
Tedavide tohum hazırlama sonrasında fizyolojik ve biyokimyasal etkileri tamamen anlaşılmış
değildir. Tohum ıslahında nükleik asit değişiklikleri ile ilgili çeşitli raporlar mevcuttur. İlk
raporda, Sen, (1974) ve Osborne RNA, protein sentezinin gösterdi ve DNA'nın düşük
seviyelerinde çavdar embriyosu normal çimlenme sürecinin hidrasyonu olarak ortaya çıkmıştır.
Ancak, çok sayıda metabolitler dehidratasyon sonrası stabil olduğu gözlendi ve rehidrasyon
sonrası hızla proteinleri ve RNA'yı sentez embriyonun yeteneği ile oluşturmuştur. PEG 6000
prime marul tohumlarında enzimatik aktivite (asit fosfataz ve esteraz) artarak nonprimed
tohumlarda daha RNA ve protein sentezi (Khan ve ark. 1978) için zamanı azaltmıştır. Ozmotik
çözümler (Dell'Aquila ve Bewley 1989) ıslatıldıktan sonra bezelye embriyonik ekseninin
protein kalitesinde bir değişiklik yapmamıştır. Tohumu hazırlanan bezelye ve domates , prime

domates ve ıspanak peroksidaz aktivitesinin çimlenmesi esnasında amilaz aktivitesindeki
nonprimed tohumlarda (Zuo ve ark. 1988a) daha yüksek bulunmuştur. Coolbear ve Grierson
(1979) ön çimlenmiş domates tohumunun nükleik asitlerin yüksek seviyelerinde hızlı bir
çimlenme oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Bunlar, nükleik asit içeriği miktarının artışı
sırasında ve ıslahın aktive edilmesinin ardından, rRNA sentezine bağlı olduğu görülmektedir.
Daha sonra deneylerde, Coolbear ve ark. 35 gün süreyle 10 ° C'de damıtılmış su içinde (1990)
ön çimlenmiş domates tohumunu, daha sonra, tüm çimlenme yapmamış tohumlar tekrar
kurutulduğunda tedavi sırasında, nükleik asit içeriğinde özellikle RNA’da büyük bir artış oldu.
Daha sonra çimlenme sırasında, ıslah edilen tohumlar, nükleik asit birikiminin oranlarını
azaltmıştır ve kontrol edilip karşılaştırıldığında birim DNA başına RNA poly¬merase aktivitesi
azaldığı görülmüştür.
Fu ve arkadaşları tarafından hazırlama sırasında fıstık embriyonik eksenlerinin RNA ve DNA
ile 32p hızlı ve yüksek birleşme içinde olduğu rapor edildi. (1988) .Tomates tohumları 2 gün
sonra DNA replikasyonunu başlatıp ve 14 gün sonra (Bino ve ark., 1992) tarafından sabit bir
durum olmuştur. Aynı çalışmada yazarlar kök ucu hücrelerinde nükleer 4 C DNA içeriğinde bir
artış bildirdi. Tohum hazırlamada 14 gün boyunca (ve ark., 1989 Bray) pırasa embriyosunda
DNA sentezi gözlendi ve hücre bölünmesinin gerçekleşmediği saptandı. Ancak, tohum
çimlenme sonraki 6-9 saat sonra emildi, DNA sentezi büyük ölçüde karşılaştırıldığında
nonprimed pırasa tohumlarda yoğunlaşmıştır. Hazırlanan tohumun çimlenmesi esnasında
artmış olan DNA ve protein sentezi sadece 6-12 saatlik gecikme süresinden sonra meydana
geldi. Benzer sonuçlar, marul tohumu için Han ve diğerleri tarafından rapor edilmiştir. (1980).
Marul, DNA sentezini başlatmak için kesinti fazı 6 saatti. Buğday embriyolar, Dell'Aquila ve
(1986) Taranto 12 saat sonra DNA sentezini emerek hızlı bir artış rapor etmiştir. Prime
tohumlar Rehidrate zaman ve fizyolojik çalışmalar çimlenmeye katılan metabolik süreçleri
artan oranları göstermiştir. Biber tohumları havalandırma sonrası (Malnassy 1971) priming
uyarıldı. Rehidrasyon sonrası, solunum ve ATP üretimini nonprimed tohumlarda ıspanak, yer
lahanası, biber, patlıcan ve prime tohumlarında (ve ark., 1984 Mazor) daha yüksekti. Ön
çimlenmiş tohumların Dehidratasyon değil nonprimed tohumların çok altında, ATP
seviyelerinin azalır. Sundstrom ve (1989), Edwards, karşılaştırıldığında ön çimlenmiş 'Jalapeno'
biber tohumlarında yüksek solunum bildirilmiştir; Ancak, tohumlama 'tabasco' biber
tohumunun solunum hızını azalttı. Bezelye, domates (Zuo ve diğerleri. 1988) ve yer fıstığı (ve
ark., 1988 Fu) arasında ön çimlenmiş tohumlar rehidrasyon sonrası nonprimed tohumlara göre
daha fazla etilen salgıladı. Alt sitokinin konsantrasyonu (Thomas 1984) aktive edilmesinin
ardından, kereviz tohumu saptandı.
Ön çimlendirilmiş tohumlardan çıkarılan mısır embriyoları nonprimed tohumlar (36,2 ve 5 ug)
(ve ark., 1988 Basra) embriyolar fosfolipitler ve steroller (sırasıyla 76.2 ve 8 ug) bulunur.
Ayrıca fosfolipid kalitesinde değişiklikler bildirilmiştir. Diphosphatidylglycerol ön çimlenmiş
embriyolar baskın lipid, ve phosphatidylcholine baskın nonprimed embriyoların oldu. Fıstık
tohumların membran lipid hazırlanan tohumluk tarafından değiştirildiği, doymamış yağlı asit
nonprimed tohumlarda daha prime tohumlarda indeksi daha yüksektir. (Fu ve diğerleri., 1988).
Bu kanıtlara bakıldığında, tohum hazırlama, potansiyel hücre bölünmesi noktasına kadar
çimlenme başlattığı açıktır. Prime etkileri daha sonra hızlı radicle büyüme ve fide ortaya
çıkması olarak kanıtlandığı görülmektedir. Stres altında tohumun çimlenme yeteneği vardır
SONUÇ
Tohum hazırlamanın tohumun oranı ve tohum çimlenmesi senkronizasyonu üzerindeki yararlı
etkileri hakkında hiçbir şüphe yoktur. Aşağıdaki bitki türlerinde emişli ıslahın başarısı ya da
başarısızlığı osmotikum, hazırlama maddesinin su potansiyelinin, sıcaklık, tohum canlılığı

süresi ve dehidratasyon ve depolama koşulları gibi faktörlerin karmaşık bir bileşiminden
etkilenmektedir. Priming olmayan tohumlarla karşılaştırıldığında, priming başlıca sonuçlar
daha çabuk, homojen bir çimlenme ve filizlenme oluşumudur. Hızlandırılmış büyüme oranları,
metabolik davranışa göre ve benzeri prime tohumlar için kaydedilmiş parametreler değildir.
Esasen, tohumlar priming sırasında hücre bölünmesi "eşiğine" getirildi ve dehidratasyon
sonrası noktada tohum veya daha az büyüme süreçlerinde emilim vardır.
Tohum hazırlama ya da kontrollü sıcaklık koşulları altında tohumun ozmotik ön şartlandırması
(1992 Khan), tohumlar suyu içine çekerek ve tohum kat yoluyla kök çıkıntı olmadan
çimlenmenin (I ve II) ilk aşamalardan geçmesi için izin verir. Priming, ıslak-kuru ve
vigorization sertleşme, canlandırılması ilerleyen gibi terimlerle anılır olmuştur. Özünde, süreç
(Heydecker 1973) "yavaş" ve "hızlı" çimlenme hazır aynı sahneyi ulaşmak için tek bir lot
tohumları çimlenme verir. Temelde, prime süreci benzersiz değildir. Çimlenme oranı ve / veya
gecikmeler hücre bölünmesini kontrol eden herhangi bir faktör sürecine dahil edilebilir. Faktör
kontrol çimlenme oranı yüksek, daha çok önem potansiyel hazırlama işleminde kullanılması
gerekir. Örneğin, Hegarty (1970) ıslatma ve su ya da 0.01 M K2HP04 üç kez kurutarak su veya
havuç onları kök kadar tatlı tohumları "sertleştirilmiş" su ile sonuçlanır ve böylece ıslatma
çözeltisi olarak su kullanılarak priming yapılabilir ve pozitiftir.
Su yerine bir ozmotikum kullanımı, günümüzde sıkça ana tohum için kullanılır. Ozmotikum
cevaplanması gereken bir sorudur. Genel olarak, PEG ya da inorganik tuzları kullanılır. Tüm
yararları tartışılmış ve ozmotikum olarak buna yanıtları en az bir tuzunun kullanımı alınan
kişilerce eşit olduğunda, genel olarak PEG tercih edilir. Tuzlar embriyo etrafında birikir ve
hasar oluşabilir. PEG, su veya tuz çözeltileri ile karşılaştırıldığında priming sırasında tohum su
alımı ve birikimini azalttığı gösterilmiştir bir koloidal süspansiyon vardır.
Katı matris hazırlamak için bir matricum kullanılması, ozmotik çözeltisi prime için yukarıda
tarif edilen ile aynı ilkeleri izler. Seçim, esas tohumun su alımı daha yakından kontrol edilebilir
ve burada bir malzeme seçiminde dayanmaktadır. Matricum veya ozmotikum konsantrasyonu
ince ayar su ilişkisi ile değiştirilebilir.
Tohum ön çimlendirme, havalandırma, sıcaklık, süre, ışık, dehidratasyon ve depolama
sonuçları (Cantliffe 1983) etkileyen diğer faktörler türün priming’ine bağlıdır. Tüm mahsul
tohumları böylece gerekli priming sırasında optimize olması için çimlenmenin havalandırma
ihtiyacı vardır. Araştırma sonuçları göstermiştir ki çimlenme için ışığa ihtiyaç vardır ve
optimize etmek için gerekli olduğunu göstermiştir. Sıcaklık ile ilgili olarak, birçok türün de
gerçekleşmesi için söz konusu türlerin çimlenme için alt eşik ısısına yakın priming yanıt
vermiştir. 25 ° C'lik bir sıcaklığı hazırlama işlemini optimize etmek için geliştirilmiş olup. Bu
genellemenin de domates bir istisnadır. (Ells 1963)
Priming sonrası uzun dehidrasyon uzun elde edilen sonuçlar üzerinde önemli bir etkiye sahip
olarak göz ardı edilmiştir. Dehidrasyon yöntemi göstermiştir ki thermodormancy de saklamak
ve üstesinden gelmek için çözeltisi ön çimlenmiş marul tohumlarının kabiliyetinin son derece
önemli olduğu gösterilmiştir (Weges ve 1990 Karssen) ve katı matris prime SH2 tatlı mısır,
özellikle ısı altındaki toprak, iyi çimlenmeye koşullarını sağlar (Parera ve Cantliffe 1993).
Priming sonrası kuru tüm alan daha fazla dikkat gerektirir. Ön çimlenmiş tohumların
saklanmasında iki ana nokta dikkate almalıdır: (1) prime tohumlar söz konusu türler için en
uygun saklama koşullarında muhafaza edilmelidir, ve (2) prime tohumlar nonprimed tohumlar
kadar uzun süre saklanamayacaktır. Birçok durumda, sonuçları en üst düzeye çıkarmak için, ön
çimlenmiş tohum 3 aydan fazla saklanmamalıdır.

Önceki çalışmaları sırasında, (1975) Heydecker "tohumların çoğunluğu için, aralarında
kullanışlı bir kaç (asal) tedavi önerisi, hatta bireysel tohumluk partilerinden en iyi tedaviyi
bulmak zorundadır." Olup olmadığını sordu. Böyle sorular vardı ve aynı türün çeşitleri arasında
ve hatta aynı kültivarın partiler arasında farklı sonuçlar çıkabilir. Daha sonra, bu varyasyon
tohum kalitesinde farklılıklar (Perkins- Veazie ve Cantliffe 1984) ve çoğu çeşitlerin veya
türlerin arasında dakikalık bilinmeyen farklılıklara bağlı olduğunu hissettim. Priming tutarlı ve
faydalı sonuçlar elde etmek için, sadece yüksek kaliteli tohum kullanılmalıdır.
Hazırlama işlemi için çözelti ozmotikum veya katı matricum kullanımı çevre koşullarına geniş
bir yelpaze altında filizlenme oluşumu yüzdesi ve oranını artırmak için fayda sağladığı
gösterilmiştir. Heydecker ve diğ. (1975) önerdiği ticari hazırlama süreci tohum patojen
büyümesini baskılayan güvenilir, ucuz, büyük ölçekli, aerobik yöntem geliştirilmesine bağlıdır.
Çözüm-tabanlı hazırlama süreci domates, biber, maydanoz, marul, havuç, soğan, karpuz ve
ancak birkaç türde mükemmel sonuçlar vermiştir. Tohum kaynaklı patojenler burada bir sorun
haline gelmiş, sh2 tatlı mısır tohumları kullanıldığında aynı prosedürler yararlı olmamıştır (DJ
Cantliffe, yayınlanmamış). Bu türün ve sayısız çeşit için SMP son derece etkili (Parera ve
Cantliffe 1992b) olmuştur. SMP işlemi, otların, süs bitkileri ve sebze türleri de dahil olmak
üzere bir tohum büyük bir çeşitliliği ile etkili olduğu gösterilmiştir. Çeşitli katkı maddeleri,
tohum etkili bir SMP (Eastin 1992) sırasında tohum dahil edilebilir. Böylece, bu sürecin devamı
ticarileştirilmesi yani Heydecker ve arkadaşları tarafından belirtilenler faktörlere bağlı
kalacaktır. (1975) yanı sıra süreç (SMP süreci bir patente sahip beri) patent hakları saklıdır.
Ayrıca hazırlanan rafine ve süreçten daha fazla tutarlı fayda elde etmek için, prime fizyolojik /
moleküler temelini anlamak için son derece yararlı olacaktır. Hatta tohum hazırlığını moleküler
ve fizyolojik etkilerini bildiren çalışmaların nitelik ve nicelik ile prime biyokimyasal
mekanizmaları büyük ölçüde aydınlatılamamıştır kalır. Bradford (1986) ve Ni ve Bradford
(1992) emişli tedavi sırasında embriyoda çözünen birikim olduğunu öne sürdü ve embriyo su
potansiyeli büyümesi için gerekli olan eşiğin altında olduğunu, çünkü hiçbir çimlenme
gerçekleşmemiştir. Reimbibition sırasında dikleşmiş su potansiyeli gradyanı elde edilen
embriyo yüksek turgor potansiyeli hızlı çimlenmesini uyarabilir, böylece ön çimlenmiş tohum
suyunun giderilmesi sırasında, embriyo eriyiklerin seviyesi muhafaza edilir. Gri ve ark. (1990)
embriyo ozmotik çözünenlerin üretimi ön çimlenmiş tohumlarda çimlenme oranını artırmak
için ana nedeni olmadığı sonucuna varılmıştır.
Onlar tohum emişi sırasında yapay faz imbibisyona II tutulur ve maddeler hücre duvarı
esnekliğini arttırır veya radicle büyümesi için bu latent dönemde oluşturulan kısıtlamaları
kaldırmayı önerdi. Karssen ve diğ. (1989) domates, kereviz, marul ve tohumlarda prime etkisi
inceledikten sonra aynı sonuca geldi. Priming sonrası, tohumlar, örneğin protein (enzim), bunun
bazı ürünlerin artan seviyeleri ihtiva etmiştir. Genel olarak, 3 türün hazırlaması kökçüğün hücre
duvarının uzayabilirliğini uyararak ve radicle ucunun önünde endospermin hücre duvarları
zayıflatarak, hızlı ve eşit bir şekilde çimlenmesine izin verir.Ni, Bradford (1992), ise ozmotik
çözelti içinde imbibisyon sırasında ve duvar zayıflamasının bir ikinci faz radicle çıkmasından
önce meydana gelmesi sahip olduğunu ortaya çıkaracağını ileri sürmektedir. Embriyo suyu
potansiyeli değişiklikler bu ikinci aşamasında zayıflaması ve radicle çıkıntı daha ilgili
bulunmaktadır. Tohum hidrasyon ve dehidrasyon mekanizmalarına membranların aktif katılımı
olmasına rağmen,o esnada ve sonrasında zar priming yapısındaki değişikliklerin rolü üzerine
yoğun çalışmalar yapılmamıştır. Son zamanlarda, Basra ve arkadaşları, (1988) o esnada ve
aktive edilmesinin ardından, miktar ve membran fosfolipidlerinin kalitesinde değişiklikler
bildirilmiştir. Parera ve Cantliffe (1991) SMP üzerinden primed mısır tohumu nonprimed
tohumları hariç, erken imbibisyon sırasında daha az çözünen sızıntıyı ve düşük su alımı oranları
olduğunu gösterdi. Benzer sonuçlar Zuo ve diğerleri tarafından rapor edilmiştir. Priming sonra
bezelye tohumlarda (1988b). Sırasında ve sonrasında prime zarlarında değişikliklerin rolü daha

fazla çalışma gerekmektedir. Çimlenme hızı ve tekdüzelik, bu incelemede kanıtladığı gibi
ürünlerin geniş bir dizi için primed ile geliştirilebilir. Farklı türlerin sayıları ticari primed ve
üreticilere göre oldukça küçüktür. Bunun nedenleri emişli elde edilen primed tohum kullanarak
elde edilen yararları yetiştiriciler tarafından ön-çimlendirilmiş tohumlar, bilgi ve / veya
deneyim eksikliği yüksek üretim maliyetleri ve sonuçları tutarsızlık içerebilir. Önceden iki adet
pazarlama sorunu vardı. Tutarsızlıklara devam etmiş, neden olarak da ileri bilimsel araştırmalar
gösterilmiştir.
Priming süreci son derece teknolojik prosedür ve SMP eklenmesi gibi diğer işlemler tarafından
etkili bir şekilde başarılı sh2 tatlı mısır gibi türlerin geliştirilmesini izin verilmesiyle gelişmiştir.
Gelecekte, tohum priming kullanılması, ya da teşvik edilmesi belirli bir mantar öldürücü, tohum
sterile, büyüme eklemeler, mantarlar ve bakteriler gibi faydalı biyolojik ve / veya dinlenme
kırma işlemleri dahil edilecektir. Prime’ın büyüsü onu çimlenme geliştirme konusunda, ancak
tohum çimlenmesi işlemi daha sonra daha sonra dehidratasyon yoluyla durup başlatılan sonra
zarar vermeden çimlenmeye devam kabiliyetini nasıl koruduğunu belirlemede kullanılacaktır.
Son olarak, SMP tedavilerde tohum canlılığı ve etkinliği, priming sonrası dehidratasyon
etkileri, saklama koşulları, ve matris katı, su ideal kombinasyonu ve tohum gibi daha pratik ve
temel konular için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

