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yaprak damarları etrafında lokalize olduğu tespit 
edildi. Hazırlanan devamlı preparatlarda mm2’deki 
kalsiyum oksalat kristal sayıları belirlendi. 

 
Anahtar Kelimeler: Quercus, kalsiyum oksalat 
kristalleri 
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Bu çalışmada endemik bir tür olan 
Fritillaria bithynica Baker’nın morfolojik ve 
anatomik özelliklerinin çalışılması amaçlanmıştır. 
Morfolojik ve anatomik çalışmalarda bitkinin 
yumru, gövde, yaprak ve çiçek gibi kısımları 
incelenerek şekillerle gösterilmiştir. Fritillaria 
türleri gösterişli çiçeklerinden dolayı süs bitkisi 
olarak kullanılmaktadır. 
 
Anahtar Sözcükler: Liliaceae, Fritillaria bithynic, 
morfoloji, anatomi 
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Bu çalışmada, sera koşullarında yetiştirilen 
domates (Lycopersicon esculentum Mill.) bitkisine, 
Act-2 aktivatörü uygulanmış ve bu kimyasalın 
domates bitkisinin yaprak, gövde ve meyve 
anatomik yapısı üzerine etkileri incelenmiştir. Act-2 
için uygulama etikette önerilen (150 cc/ 100 L) 
dozda yapılmıştır. Uygulama grubunun yaprak 
enine kesitte hücre tabaka kalınlık değeri olarak üst 
epidermis, mezofil, alt epidermis ve toplam yaprak 
kalınlık değerleri; gövde enine kesitte hücre tabaka 
kalınlık değerleri olarak ise epidermis, asimilatör 
palizat parankiması ile ksilem ve meyve enine 
kesitte hücre tabaka kalınlık değerleri olarak da 
kutikula, ve ekzokarp tabakalarına bakılmıştır. 

Ölçümler mikrometrik oküler kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Yaprağın mezofil tabakası 
değeri dışındaki diğer tüm değerlerde kontrole göre 
bir azalma gerçekleşmiştir. Anatomik yapıdaki bu 
olumsuz etkinin, bitkinin fotosentez, transpirasyon 
gibi önemli fizyolojik olaylarında olumsuz bir etki 
oluşturabileceği düşünülmektedir.   
 
Anahtar Kelimeler:  Aktivatör, Lycopersicon 
esculentum Mill., Anatomi.  
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 Bu çalışmada endemik bir tür olan 
Hieracium lasiochaetum (Bornm.& Zahn) 
Sell&West morfolojik ve anatomik olarak 
incelenmiştir. Bitki materyalleri 2007 yılında 
Kocadağ (Samsun)'dan toplanmıştır. İndumentum, 
yaprak şekli ve stilus rengi gibi özelliklerin önemli 
morfolojik karakterler olduğu tespit edilmiştir. 
Anatomik incelemelerde, bitkinin kök, gövde, 
yaprak ve petiolünden enine kesitler, aynı zamanda 
yapraklarından yüzeysel kesitler alınmış ve 
fotoğrafları çekilmiştir. Kökte parenkimatik bir öz 
bölgesi mevcuttur. Gövdede iletim demetleri bir 
sıra halinde dizilmiştir ve merkezde geniş bir 
parenkimatik öz yer almaktadır. Gövde ve petiol 
enine kesitlerinde, kollenkima tabakasının oldukça 
belirgin olduğu dikkati çekmektedir. Yapraklar 
dorsiventral (bifasial) ve hipostomatiktir. Stomalar 
anomositik tiptedir. Tüyler salgı tüyleri ve basit ya 
da dallanmış örtü tüyleri şeklindedir.  
 
Anahtar Kelimeler:  Asteraceae, Hieracium 
lasiochaetum, morfoloji, anatomi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


