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Mangan ve Nikel Uygulaması Yapılan Lemna gibba (Lemnaceae) 
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Amaç: Bu çalışmada bir su bitkisi olan Lemna gibba L.’de farklı konsantrasyonlarda ve uygulama 
sürelerinde Mn ve Ni uygulamalarının bitkilerde bu metallerin birikimi ve fizyolojik olaylar üzerine 
etkileri belirlenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan bitkiler doğal yetişme ortamları olan Muş ilinde 
bir gölden alınmıştır. Bitkiler su içerisinde uygun koşullarda laboratuara getirilerek 1 hafta süre 
ile ortama adapte olmaları sağlanmıştır. Bu sürenin sonunda bitkilere 0.25, 1, 4 ve 16 mg/L 
konsantrasyolarda Mn ve Ni uygulaması yapılmıştır. Uygulamayı takiben 24, 48 ve 72. saatlerde 
bitkiler yetişme ortamlarından alınmış ve metal birikimi, fotosentetik pigment miktarları (klorofil 
ve karotenoid), antioksidan enzim aktiviteleri (süperoksit dismutaz, guaiakol peroksidaz ve katalaz) 
ve toplam çözünebilir protein içerikleri belirlenmiştir.

Bulgular: Çalışma sonucunda hem Mn hem de Ni uygulamasının bitkilerin fizyolojik durumunu 
etkilediği belirlenmiştir. Her iki metalin bitki dokularındaki birikimleri konsantrasyona bağlı olarak 
artış göstermiştir. Tüm uygulama konsantrasyonlarında biriktirilen Mn’nin Ni’den daha yüksek 
olduğu saptanmıştır. Ni uygulamasının toplam klorofil ve karotenoid miktarlarında Mn’den daha 
belirgin olarak azalmaya ve süperoksit dismutaz aktivitesinde en fazla artışın Ni uygulanan bitkilerde 
olduğu belirlenmiştir. Buna karşın Mn uygulanan bitkilerde katalaz ve guaiakol peroksidaz enzim 
aktivitesinin Ni uygulanan bitkilere göre daha belirgin artış gösterdiği saptanmıştır. 

Sonuç: Sonuç olarak, L. gibba bitkisi için Ni uygulamasının Mn’den daha belirgin bir 
fitotoksisiteye neden olduğu belirlenmiştir. Buna ilaveten L. gibba bitkisinin yüksek düzeyde Mn 
biriktirme kapasitesinin olduğu ve Mn ile kirlenmiş suların temizlenmesinde kullanılabileceği 
düşünülmektedir. 
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Düşük Doz Hidrojen Peroksit Ön Muamelesinin 
Kuraklık Toleransı Üzerine Etkisi
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Amaç: Bu çalışmada kuraklığa dayanıklı ve hassas soya çeşitlerinde düşük doz hidrojen peroksit 
(H

2
O

2
) ön muamelesinin kuraklık toleransı üzerine etkisi araştırıldı.


