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tarla dozu (hem glyphosate hem de trifluralin için 
480 g l-1) ve bu dozun 2 katı Akdeniz ikliminin 
etkisi altındaki Çukurova Üniversitesi kampus 
(Adana) alanında yetiştirilen zeytin ağacı (Olea 
europaea L., Oleaceae) toprağına karbon (C) 
mineralizasyon ölçümüyle toprak mikrobiyal 
aktivitesine etkilerini belirlemek amacıyla ilave 
edilmiştir. Tüm örneklerin C mineralizasyonu 30 
gün boyunca (28°C, sabit nem) CO2 respirasyon 
yöntemiyle belirlenmiştir. Glyphosate’in önerilen 
tarla dozu ve bu dozun 2 katı, herbisit içermeyen 
kontrolle kıyaslandığında C mineralizasyonu 30 
günün sonunda anlamlı düzeyde artmıştır (P < 
0.001). Fakat, trifluralinin önerilen tarla dozu ve bu 
dozun 2 katı kontrolden istatistiksel olarak farklı 
değildir (P > 0.05). Bu sonuçlara dayanarak toprak 
mikroorganizmalarının glyphosate’i karbon kaynağı 
olarak kullanma yeteneğine sahip olduğu sonucuna 
varmak mümkündür.  
 
Anahtar Kelimeler: Karbon mineralizasyonu, 
glyphosate isopropylamine, herbisit, trifluralin  
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Bu derlemede, Türkiye’nin Samsun, 
Nişantaşı-İstanbul, Serik-Antalya, Kırıkkale, 
Ankara, Mudanya-Bursa, Görükle-Bursa, İnegöl-
Bursa, İznik-Bursa, Eskişehir, Isparta, Kütahya, 
Balıkesir, Burdur, Rize, Buca-İzmir, Afyon, İzmir, 
Bursa, Kayseri, Bartın, Edirne, Uşak, Zonguldak, 
Çanakkale, Denizli, Bozüyük-Bilecik, Bitlis, 
Sakarya illerinde yapılan atmosferik polen 
çalışmaları değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalara 
göre en fazla polene sahip olan taksonlar; 
Cupressaceae / Taxaceae, Pinus, Platanus, Populus, 
Quercus, Chenopodiaceae / Amaranthaceae, 
Plantago, Salix, Fagus, Oleaceae, Fraxinus, 
Moraceae, Gramineae, Urticaceae, olup, en fazla 
polene Mart-Haziran ayları arasında rastlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Türkiye, polen, polen 
konsantrasyonu, polen takvimi, atmosferik polen  
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Bu araştırmada, farklı büyüme 
ortamlarının ekmeklik buğday (Triticum aestivum 
L.) ve makarnalık buğday (Triticum durum L.)’  ın 
bazı çeşitlerinin gövde gelişimi üzerine etkisi 
araştırılmıştır. Büyüme ortamı olarak; Hewitt besin 
çözeltisi, ışıklandırılmış ve karanlıkta bırakılmış 
Sahra çöl toprağı çözeltisi ve distile su 
kullanılmıştır. Fide gövde uzunluğu (cm.fide-1) ve 
fotosentetik pigmentler (klorofil a, klorofil b, 
klorofil (a+b) ve karotenoidler (c+x), mg.ml-1 g ta-1) 
belirlenmiştir. Bu araştırmada, buğday çeşitlerinin 
gövde uzunluğu ve fotosentetik pigment 
miktarlarına ait sonuçlar ışıklandırılmış Sahra çöl 
toprağı çözeltisi ve Hewitt besin çözeltisi 
uygulamalarında örtüşmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Sahra çöl toprağı, ekmeklik ve 
makarnalık buğday (Triticum L.), fide, fotosentetik 
pigmentler  
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 Endemik olan Sideritis libanotica Labill. 
subsp. linearis (Bentham) Bornm. türünün daha 
önce tohumla üretilen bireyleri ile bunların doğal 
yayılış gösteren bireylerinin morfolojisi ve ekolojisi 
incelenerek, farklar ve benzerlikler çalışılmıştır. Bu 
çalışma kapsamında endemik olan S. libanotica 
subsp. linearis türünün doğadan toplanıldığı 
alandaki ve kültüre alındığı alandaki toprak 
özellikleri ile bu bitkilerin toprak üstü organlarında 
bulunan besin elementlerinin içerikleri ve 
morfolojik özelliklerinde meydana gelebilecek 
farklılıkların saptanması amaçlanmıştır. 

Çalışmada materyal olarak kullanılacak 
olan türlerden S. libanotica subsp. linearis’in kültür 
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örnekleri yayılış gösterdiği alanlara 2004 yılında 
gidilerek tohum örnekleri alınmış ve Antalya 
BATEM (Antalya Batı Tarımsal Tarımsal 
Araştırma Müdürlüğü) bünyesindeki koleksiyon 
bahçesine ekilmiştir. Her bir türden en az 10 kadar 
birey yetiştirilmiştir. Bitkinin doğal örnekleri ise 
bitkilerin 2004 yılında kültüre alınma çalışmaları 
kapsamında daha önce toplanıldıkları alandan en az 
10 örnek olacak şekilde 2007 yılında toplanmıştır. 
Bu iki farklı alandan alınan toprak örneklerinde; 
bünye analizi, toprak asitliği, elektriksel iletkenlik, 
kalsiyum karbonat miktarı, topraktaki organik 
madde miktarı tayini, toplam azot miktarı, alınabilir 
fosfor miktarı, alınabilir potasyum, kalsiyum ve 
magnezyum miktarları, alınabilir demir, mangan ve 
çinko miktarları bulunmuştur. Bitki organlarındaki 
besin elementleri içerikleri analizleri için 
bitkilerdeki azot miktarı, fosfor, potasyum, 
magnezyum, demir, mangan ve çinko miktarları 
tespit edilmiştir. Ayrıca bu iki alanda yetişen 
bitkilerin toprak üstü kısımlarına ait morfolojik 
özellikleri de ölçülmüştür. Elde edilen tüm bu 
değerler karşılaştırılarak yorumlanmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Endemik, Sideritis, ekoloji, 
morfoloji, Lamiaceae  
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Endemik olan Sideritis argyrea P.H.Davis 

türünün daha önce tohumla üretilen bireyleri ile 
bunların doğal yayılış gösteren bireylerinin 
morfolojisi ve ekolojisi incelenerek, farklar ve 
benzerlikler çalışılmıştır. Bu çalışma kapsamında 
endemik olan S. argyrea türünün doğadan 
toplanıldığı alandaki ve kültüre alındığı alandaki 
toprak özellikleri ile bu bitkilerin toprak üstü 
organlarında bulunan besin elementlerinin içerikleri 
ve morfolojik özelliklerinde meydana gelebilecek 
farklılıkların saptanması amaçlanmıştır. 

Çalışmada materyal olarak kullanılacak 
olan türlerden S.argyrea’nın kültür örnekleri yayılış 
gösterdiği alanlara 2004 yılında gidilerek tohum 
örnekleri alınmış ve Antalya BATEM (Antalya Batı 
Tarımsal Tarımsal Araştırma Müdürlüğü) 
bünyesindeki koleksiyon bahçesine ekilmiştir. Her 
bir türden en az 10 kadar birey yetiştirilmiştir. 
Bitkinin doğal örnekleri ise bitkilerin kültüre 
alınma çalışmaları kapsamında daha önce 
toplanıldıkları alandan en az 10 örnek olacak 

şekilde 2007 yılında toplanmıştır. Bu iki farklı 
alandan alınan toprak örneklerinde; bünye analizi, 
toprak asitliği, elektriksel iletkenlik, kalsiyum 
karbonat miktarı, topraktaki organik madde miktarı 
tayini, toplam azot miktarı, alınabilir fosfor miktarı, 
alınabilir potasyum, kalsiyum ve magnezyum 
miktarları, alınabilir demir, mangan ve çinko 
miktarları bulunmuştur. Bitki organlarındaki besin 
elementleri içerik analizleri için bitkilerdeki azot 
miktarı, fosfor, potasyum, magnezyum, demir, 
mangan ve çinko miktarları tespit edilmiştir. Ayrıca 
bu iki alanda yetişen bitkilerin toprak üstü 
kısımlarına ait morfolojik özellikleri de 
ölçülmüştür. Elde edilen tüm bu değerler 
karşılaştırılarak yorumlanmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Endemik, Sideritis, ekoloji, 
morfoloji, Lamiaceae  
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Endemik olan Sideritis pisidica 

Boiss.&Heldr. türünün daha önce çelikle üretilen 
bireyleri ile bunların doğal yayılış gösteren 
bireylerinin morfolojisi ve ekolojisi  incelenerek, 
farklar ve benzerlikler çalışılmıştır. Bu çalışma 
kapsamında endemik olan S. pisidica türünün 
doğadan toplanıldığı alandaki ve kültüre alındığı 
alandaki toprak özellikleri ile bu bitkilerin toprak 
üstü organlarında bulunan besin elementlerinin 
içerikleri ve morfolojik özelliklerinde meydana 
gelebilecek farklılıkların saptanması amaçlanmıştır. 

Çalışmada materyal olarak kullanılacak 
olan türlerden S.pisidica’nın kültür örnekleri yayılış 
gösterdiği alanlara 2004 yılında gidilerek tohum 
örnekleri alınmış ve Antalya BATEM (Antalya Batı 
Tarımsal Tarımsal Araştırma Müdürlüğü) 
bünyesindeki koleksiyon bahçesine ekilmiştir. Her 
bir türden en az 10 kadar birey yetiştirilmiştir. 
Bitkinin doğal örnekleri ise bitkilerin kültüre 
alınma çalışmaları kapsamında daha önce 
toplanıldıkları alandan en az 10 örnek olacak 
şekilde 2007 yılında toplanmıştır. Bu iki farklı 
alandan alınan toprak örneklerinde; bünye analizi, 
toprak asitliği, elektriksel iletkenlik, kalsiyum 
karbonat miktarı, topraktaki organik madde miktarı 
tayini, toplam azot miktarı, alınabilir fosfor miktarı, 
alınabilir potasyum, kalsiyum ve magnezyum 
miktarları, alınabilir demir, mangan ve çinko 
miktarları bulunmuştur. Bitki organlarındaki besin 


