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Proje Özeti: 

Bu çalışmanın amacı bazı iç mekan süs bitkilerinin köklenmesi üzerine hormon uygulamalarının ve 

köklendirme ortamının etkisini belirlemektir. Böylece birim bitkiden en fazla sayıda bitki üretiminin hangi 

şartlarda sağlanabileceği ortaya konulmaya çalışılacaktır. Çalışma Sansevieria trifasciata (Kılıç, paşa kılıcı), 

Schefflera arboricola (Şeflera) ve Ficus benjamina (Ficus) türlerinden alınacak çelikler üzerinde 

gerçekleştirilecektir. Çalışmada söz konusu türlerden alınacak çeliklere bazı hormonların (IAA, IBA, NAA 

ve Giberelik Asit), üçer farklı dozu (1000 ppm, 3000 ppm ve 5000 ppm) ile muamele edilecek ve çelikler 

değişik köklendirme ortamlarına (kum, perlit ve turba) dikilerek köklenme seyri izlenecektir. Çalışmada 4 

hormon x 3 doz = 12 hormon uygulaması yapılacak, ayrıca hormon uygulaması yapılmayan kontrol grubu 

alınacak ve böylece toplam 13 uygulama 3 farklı ortamda köklendirme denemelerine tabi tutulacaktır. 

Böylece her bir tür için 39 deneme yapılmış olacak ve en yüksek köklendirmeyi sağlayan hormon çeşidi, 

dozajı ve köklendirme ortamı her tür için ayrı ayrı tespit edilecektir. 

 

Project Abstract: 

The aim of this study is investigate the effects of hormone applications and media on some ornamental 

plants rooting. The materials of the study are Sansevieria trifasciata, Schefflera arboricola and Ficus 

benjamina species. During this study, four hormones (IAA, IBA, NAA and Giberellic Acid), three different 

doses (1000 ppm, 3000 ppm and 5000 ppm) will use on stem cuttings and stem cutting will transplanted on 

tree different rooting media (sand, perlite and peat). During the study, effects of 4 hormone x 3 doses = 12 

hormone doses on rooting will determine and use control group. Totally 13 hormone doses (with control) x 3 

rooting media = 39 application will try for the best rooting performance for each species. 

 

 


