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 Ağır metaller çok değişik kaynaklardan 
çevreye yayılmakta, toprak ve suyun kalitesini 
önemli oranlarda bozmaktadır. Plansız şehirleşme, 
artan trafik yoğunluğu, endüstriyel kuruluşlar gibi 
etmenler hem önemli tarım alanlarını ortadan 
kaldırmakta hem de etrafındaki tarım arazilerinde 
ve sularda ağır metal kirliliğine yol açmaktadır. Bu 
çalışmada fasulye fidelerinin klorofil, toplam 
protein üzerine mangan klorürün (MnCl2.H2O) 
etkileri araştırıldı. Bir haftalık fideler on gün 
süreyle  Hoagland solusyonu ile hazırlanmış 0.1, 
0.2, 0.3 ve 0.4 mM konsantrasyonlardaki mangan 
çözeltilerinde büyümeye bırakıldı. Bu sürenin 
sonunda mangana maruz bırakılan fidelerden 
klorofil, toplam protein ve prolin içeriği tespit 
edildi. Elde edilen sonuçlardan mangan uygulanan 
bitkilerle kontrol bitkileri karşılaştırıldığında 
klorofil ve toplam protein içeriğinin mangan 
uygulanan bitkilerde azaldığı belirlendi. Mangan 
uygulanan fidelerin yapraklarındaki prolin 
miktarının ise arttığı tespit edildi. Sonuçlar istatistik 
açıdan P<0.05 ve P<0.01 düzeylerinde anlamlı 
bulundu.  
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Bu çalışmada, mısırın (Zea mays cv. 

OSFK-96) soğuğa tolerans kazanmasında salisilik 
asidin (SA) etkisi ve bu etkinin süresi incelenmiştir. 
Bunun için, soğuğa toleransın belirlenmesinde 

önemli kriterlerden olan donma hasarı ve buz 
nükleasyon aktivite deneyleri yapılmıştır.   

Normal şartlarda (23/20°C) ekilen ve 
büyütülen mısırın yapraklarına 9. günde 4 farklı 
konsantrasyonda (0.01, 0.1, 0.5 ve 1 mM) SA 
uygulanmıştır. Yaprak kesiminden 1 gün önce 
soğuk şartlara (7/4°C) transfer edilen SA’lı ve 
SA’sız bitki yaprakları 10., 17., 24. ve 31. günlerde 
kesilmişlerdir. Kesilen bu yaprakların bir kısmında, 
% donma hasarları  -1 ile -16°C arasında elektrik 
kondüktivite ölçülerek belirlenmiştir. Yaprakların 
diğer kısmından elde edilen apoplastik 
(ekstraselular) proteinlerin suyun donma noktasını 
geciktirme derecesi olan buz nükleasyon aktiviteleri 
belirlenmiştir. 

0.5 ve 1 mM SA’nın % donma hasarını 
düşürerek ve buz nükleasyon aktivitesini 
yükselterek mısırın soğuğa toleransını artırmada 
etkili olduğu ve bu etkinin uzun süreli de olduğu 
gözlenmiştir. 
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 Angiosperm bitkilerde çiçekler erkek 
(anter) ve dişi (pistil) organları taşırlar. Karmaşık 
bir yapıda olan anter aralarında mikrospor ve 
tapetum hücrelerinin de bulunduğu farklı hücre 
tiplerinden oluşmaktadır. Mikrosporlar mayoz 
hücre bölünmesi sonucunda polen tanelerini 
oluştururlar. Bu arada mayoz başlamadan önce 
mikrosporlar, selüloz hücre duvarı ile plazma 
membranı arasında kalloz (ß-(1,3)glucan) duvarını 
sentezlerler. Kalloz birikimi mayoz süresince de 
devam eder ve böylece mikrosporları içeren 
tetradlar kalloz ile çevrelenir. Tapetum hücreleri ise 
kalloz duvarını parçalayarak mikrosporların lokulus 
içerisine serbest bırakılmalarını sağlayan kallaz 
enzimini salgılarlar. Kallaz enzim sentezinin 
zamanlaması mikrospor gelişmesinde önemlidir. 
Çünkü mikrosporagenesis süresince erken veya geç 
kallaz aktivitesi erkek kısırlığa neden 
olabilmektedir. Tapetum, kallaz enziminin 
salgılanması yanında gelişmekte olan mikrosporlara 
besin ve yapısal komponentler de sağlar. Erkek 
kısırlık tarımda hibrit tohum üretiminde arzu edilen 
önemli bir özelliktir. Mısır bitkisinde erkek kısırlık 
mekanik emaskulasyon ile başarılmaktadır. Tütün 


