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her iki uygulama süresinde dayanıklı olan Meriç 
çeşidinden daha yüksek olduğu saptanmıştır. Her 
iki çeşitte yaprak, gövde ve kök dokularında 
fitokelatin miktarları ile aynı dokularda biriken Cd 
miktarları arasında lineer regresyon bulunduğu ve 
dokulardaki fitokelatin miktarının ortamdaki metal 
konsantrasyonundaki artışa paralel olarak arttığı 
saptanmıştır. Bu artışa ait regresyon katsayıları 
Meriç çeşidinde 2 ve 4. günlük uygulamalarda 
sırasıyla R2=0.88-0.90 ve R2=0.97-0.99 olarak 
belirlenmiş, Tarsan 1018 çeşidinde ise aynı değerler 
R2=0.37-0.68 ve R2=0.97-0.99 olarak 
hesaplanmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ayçiçeği, Helianthus annuus, 
ağır metal, kadmiyum sülfat, fitokelatin   
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Bazı Makrofungus Ekstraktlarının Çimlenmekte 
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Morchella vulgaris, Coprinopsis 

atramentaria, Leucoagaricus leucothites, 
Macrolepiota procera var. procera, Pleurotus 
ostreatus, Amanita muscaria var. muscaria, 
Volvariella gloiocephala, Pholiota aurivella, 
Suillus luteus ve Polyporus squamosus 
makromantar taksonlarının metanol ekstraktları 10, 
20 ve 30 kez distile su ile seyreltilerek çimlenmekte 
olan sağlıklı mısır tohumlarına uygulanmıştır. 
Çimlenme yüzdesi, radikula ve pulumula uzunluğu, 
glukoz, fruktoz, sukruz, maltoz, linoleik ve oleik 
asit düzeyleri saptanmış ve kontrol bitkileri ile 
karşılaştırılmıştır. 

Elde edilen verilere göre, makrofungus 
ekstraktlarının plumula ve radikula uzunlugu ve 
çimlenme yüzdesi üzerine olumsuz etki yaptığı 
gözlenmiştir. Aynı şekilde kontrole göre şeker 
düzeyleri de azalmıştır. Sukroz ve glukoz 
düzezeylerinin maltoz ve fruktoza göre daha az 
etkilendiği belirlenmiştir. Linoleik asit düzeyleri 
önemli ölçüde azalırken, bazı istisnalar dışında 
oleik asit düzeylerinin de azaldığı gözlenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler:  Allelopati, karbohidrat, yağ 
asidi, çimlenme, makrofungus  
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Farklı Domates Tohumlarının Çimlenmesi 
Üzerine Tuz Stresi ve Sıcaklığın Etkisi 
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Bitkilerin optimum şartlarda yetişmesini 
olumsuz etkileyen biyotik ve abiyotik her türlü etki 
stres olarak kabul edilmektedir. Pek çok stres 
kaynağı arasında tuz stresi önemli bir yer 
tutmaktadır. Çalışmamızda 22 yerli (Lycopersicum 
esculentum Mill.), 3 adet yabani (Lycopersicum 
peruvianum, L. pennellii, L. hirsitum) olmak üzere 
toplam 25 çeşit domates tohumu deney materyali 
olarak kullanılmıştır. +25ºC’de kontrol, 50, 75, 100, 
125 ve 150 mM tuz (NaCl)  stresi altında 15 gün 
çimlenmeye maruz bırakılmıştır. Tohumlar tuz ve 
sıcaklık toleransına en duyarlı olabilecekleri 
çimlenme devresinde, çimlenme yüzdesi esas 
alınarak incelenmiştir. Tolerans sınırları içersinde 
tuzluluğun ve sıcaklığın çimlenme yüzdesine ne 
şekilde etki ettiği araştırılarak elde edilen sonuçlar 
değerlendirilmiştir. Literatürden dayanıklı olduğu 
bilinen yabani genotiplere en çok benzerlik 
gösteren tohumlar dayanıklı, en çok farklılık 
gösteren genotipler ise hassas olarak belirlenmiştir. 
Dayanıklı olarak belirlenen tohumlar maksimum 
tuz toleransını 125 –150 mM ortamında, hassas 
genotipler ise 50-75 mM NaCl ortamda 
belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Tuz stresi, sıcaklık, domates, 
çimlenme  
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Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin in vitro 
Ortamda Biber (Capsicum annuum L.) 
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 Oksin ve sitokininler bitki büyüme ve 
gelişmesi üzerinde önemli rollere sahiptirler. Her 
iki hormon yaprak ve kök gelişimi, 
çiçeklenme,meyve gelişimi ve tohum çimlenmesi 
gibi fizyolojik olaylarda görev almaktadırlar. Bu 
çalışmada İndol Asetik Asit (IAA), Kinetin,  
Naftalen Asetik Asit (NAA) ve Benzil Aminopürin 
(BAP) gibi  farklı bitki büyüme hormonları 
kullanılmıştır. Bu hormonlar Murashige Skoog 


