
Laboratuvar Bilgileri

Silvikültür Laboratuvarı

Silvikültür laboratuvarı araştırma faaliyetleri; tohumlarda çimlenme engelinin
giderilmesi, türlere özgü tohum çimlendirme koşullarının belirlenmesi, tohum
canlılık testlerinin yapılması, çimlendirme - iklimlendirme kabinlerinde viyol ve
petri kapları içerisinde fidecik oluşumunun gözlenmesi, tohumlara veya çimlenme
süreci tamamlanan bitkilere farklı abiyotik stres uygulamalarının (kuraklık,
tuzluluk, ağır metal vs.) gerçekleştirilmesi, vejetatif üretim materyalleri ile fidan
oluşumunun gözlemlenmesi gibi çalışma konuları morfolojik-fizyolojik ve genetik
olarak incelenmektedir.

Silviculture Laboratory

Silviculture laboratory research activities; Elimination of the germination barrier
in seeds, determination of seed germination conditions, seed viability tests,
observation of seedling formation in viol and petri dishes in germination
cabinets, application of different abiotic stresses (drought, salinity, heavy metals,
etc.) The study subjects such as the production of vegetative production
materials and the observation of seedling formation are examined in terms of
morphological-physiological and genetic.
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Envanter

3

Cihaz adı: İKLİM  DOLABI
Marka: NÜVE
Model: ID 501
Teknik Özellikler: 
Kullanılabilir hacim: 500 litre 
Sıcaklık aralığı: 10°C / 50°C 
Nem aralığı: % 20 Rh / % 80 Rh
Miktar: 1 adet
Cihaz Kaynağı: Tübitak Projesi
Alım Tarihi: 2000

Cihaz adı: İKLİM  DOLABI
Marka: Climacell
Model: 404
Teknik Özellikler: 
Laboratuvar İnkübatörü404 litre hücre hacme sahiptir.
Çalışma sıcaklığı  99.9 ° C (nem olmadan), 90.0 ° C (nem)
Miktar: 1 adet
Cihaz Kaynağı: Tübitak Projesi
Alım Tarihi: 2000



Araştırma ve çalışmalar

Proje:

 Bazı nano partiküllerin sarıçam (Pinus sylvestris L.) tohumlarının çimlenmesi üzerindeki etkileri -2019 yılı- Halit Musa

ÇELİKBAŞ

 Bazı nano partiküllerin anadolu karaçamı (Pinus nigra arnold. subsp. pallasiana lamb. (holmboe)) tohumlarının çimlenmesi

üzerindeki etkisi-2019 yılı- Asuman ÇELİKBAŞ

 Dağ akçaağacı (Acer pseudoplatanus L.) tohum özelliklerine ve çimlenme fizyolojisi üzerine manyetik alan uygulamalarının

etkisi-2016 yılı-Burcu HASDEMİR
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