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 Ülkemiz ve bölgemiz açısından ekonomik 
önemi yüksek olan ve aynı zamanda en fazla 
tüketilen sebzelerden biri Lyopersicon esculentum 
L. türüdür. Türkiye yaklaşık 8.5 milyon ton üretim 
ile dünya taze domates üretiminde ABD ve Çin’den 
sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye’nin 
iklim ve doğal koşulları domates tarımı için uygun 
olduğundan, bu ürünün geniş ölçüde tarımı 
yapılmaktadır. Lycopersicon esculentum L. 
tarımında pestisit kullanımı bu faaliyetin açıkta 
veya örtü alanında yapılması yörede hastalık ve 
zararlıların yoğunluğu ile üreticilerin mücadele 
konusundaki bilgi düzeylerine bağlı olarak 
değişmektedir. Topraktaki ve ürün üzerindeki 
pestisit kalıntıları çevre kirlenmesi ve buna bağlı 
olarak insan sağlığı yönünden tehlike 
oluşturmaktadır. Aşırı pestisit kullanımı sonucunda 
bitkilerin genetik sistemleri üzerinde de hasarlar 
meydana gelmekte ve bu hasarlar kromozomal 
düzeyde saptanabilmektedir. Meydana gelen 
genetik hasarın büyüklüğüne bağlı olarak ürün 
verimi etkilenmekte ve bu ürünün besin zinciri yolu 
ile diğer canlılara ulaşımı sonucunda tehlikenin 
boyutları artmaktadır. 
 Araştırmamızda bölgemizde en sık 
kullanılan Trimiltox adlı fungusit önerilen doz ve 
iki farklı doz olmak üzere (2x, 4x) Lyopersicon 
esculentum (domates) türünün Falcon standart 
çeşidi ve hibrid çeşitlerden İmpala ile 8354 
fidelerine püskürtme yöntemiyle uygulanmıştır. 
Trimiltox’un Lyopersicon esculentum L. türlerinde 
mitoz üzerine etkileri kök ucu hücreleri testi 
yöntemi kullanılarak ortaya konmuştur. Sonuç 
olarak Trimiltox uygulamasındaki artışa bağlı 
olarak Lycopersicon esculentum çeşitlerinde 
gözlenen kromozomal anomalilerde belirgin bir 
artış olduğu gözlenmiştir. Bu kromozomal 
anomaliler arasında en çok dikkati çeken ve 
gözlenme frekansı yüksek olanların ise kutup 
kayması, kalgın kromozom, kromozom yapışması, 
fragment oluşumu, düzensiz kromozom dağılımı 
olarak gözlemlenmiştir. 
 
  
Anahtar Kelimeler: Domates, fungusit, mitoz, 
kromozomal anomali  
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Leucojum aestivum ’da (Amaryllidaceae) Polen 
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 Bu çalışmada Leucojum aestivum L.’ a ait 
farklı boylardaki genç ve olgun anterlerden alınan 
kesitler PAS ve toluidin mavisi ile boyanarak 
sporogenezin çeşitli evrelerinde polisakkarit ve 
RNA içerikleri histokimyasal ve sitolojik yönden 
ışık mikroskopi yöntemleri kullanılarak 
incelenmiştir. Anterler tetrasporangiattır. Anter 
çeperi epidermis, endotesyum, ara tabaka ile salgı 
tapetumundan oluşur. L. aestivum’da tek nukleuslu 
mikrospor ve olgun polen evrelerinde 
mikrosporların ve bozulmaya başlayan tapetum 
hücrelerinin RNA içeriği bakımından zengin 
oldukları ve ayrıca bu evrede anter çeperinin 
epidermis dışındaki endotesyum ve ara tabaka 
hücrelerinde de yer yer RNA miktarında artış 
görülmüştür. RNA miktarındaki artış hücrelerin 
aktif olduğunu göstermektedir. Genç anter 
çeperinde polisakkaritler görülmemiş, olgun anter 
çeperinde ise görülmüştür. Erken gelişim 
evrelerinde görülmemesi suda çözünmeyen 
polisakkaritlerin metabolik olaylarda kullanıldığını 
düşündürmektedir. Geç evrelerde gözükmesi ise 
polisakkaritlerin epidermis tabakasının kutikula 
oluşumunda ve endotesyum hücrelerinin çeper 
farklılaşmasında kullanılabileceğinin göstergesidir.  
 
Anahtar Kelimeler: Leucojum aestivum, 
Amaryllidaceae, anter çeperi, histokimya  
 
Not: Bu çalışma, Nuran Ekici’nin doktora tezinin 
bir kısmıdır ve Trakya Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri TÜBAP-723 no’lu proje ile 
desteklenmiştir.  
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 Bu çalışmada endemik bir bitki olan 
Cyclamen mirabile Hildebr. türünün olgun 
dokularının in vitro doku kültürü teknikleri ile 


