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Gereçler ve Yöntemler: Besi ortamı olarak sulu agar (A) ve yarım kuvvet (1/2) Murashige-Skoog 
(Y) kullanılmıştır. A ortamı 1 litre saf suya 8 g agar ilave edilerek hazırlanmıştır. Tuzun çimlenmeye 
etkisinin gözlenmesi için A (kontrol) ortamına 25 mM (A1), 50 mM (A2) ve 100 mM (A3) NaCl ilave 
edilmiş ve 5 tohum/100 ml lik erlen şeklinde ekim yapılmıştır. Fide gelişimine tuzluluğun etkisini 
belirlemek amacıyla, A (kontrol) ortamında çimlenen tohumlardan gelişen 7 günlük fideler 50’şer ml Y 
(kontrol), Y1(25 mM NaCl), Y2 (50 mM NaCl) ve Y3 (100 mM NaCl) ortamlarına yerleştirilmişlerdir. 

Bulgular: Lycopersicon esculentum Mill. bitkisinin Safari F1 çeşidine ait tohumları 7. günde, in 
vitro uygulanan 25 ve 50 mM tuz (NaCl) varlığında % 100, 100 mM tuz (NaCl) varlığında ise 86 
oranında çimlenmişlerdir. 1 hafta süreyle 25°C sıcaklık ve 16/8 (aydınlık/karanlık) fotoperiyodda 
gelişmeye bırakılan fidelerde hipokotil uzunluğu tüm uygulamalarda 10 cm; kök uzunluğu ise 
kontrol (Y) ortamında 18; 25 ve 50 mM tuz (NaCl) varlığında 16, 100 mM tuz (NaCl) varlığında 
ise 14 cm olarak ortaya çıkmıştır. Kuru ağırlıkta kök/hipokotil oranı Y ortamında 1.68; Y1’de 1.67; 
Y2’de 1.50 ve Y3’te 0.95 olarak belirlenmiştir.

Sonuç: In vitro şartlarda uygulanan 25 ve 50 mM NaCl varlığı L. esculentum bitkisinin Safari F1 
çeşidine ait tohumlarının çimlenmesi üzerine olumsuz etki etmezken, 100 mM NaCl uygulaması 
çimlenme oranını %16 indirgemiştir. Yine de %86’lık çimlenme bitkinin bu çeşidinin 100 mM 
tuz varlığından olumsuz etkilenmediğini göstermektedir. A ortamında çimlenen 1 haftalık fidelere 
yapılan 7 günlük 25, 50 ve 100 mM tuz uygulamasının, fidelerde, artan tuz derişimine bağlı olarak 
kök uzunluğu ile kök/gövde kuru ağırlığında azalmaya sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. Gövde 
büyümesi ise olumsuz etkilenmemiştir. Bu sonuçlardan, bitkinin bu çeşidinin ortamdaki 25 ve 
50 mM tuz varlığına karşı tolerant olduğu, 100 mM tuz varlığına karşı ise nispeten hassasiyet 
gösterdiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Lycopersicon esculentum, in vitro tuz stresi, NaCl, çimlenme, erken büyüme 
evresi, domates
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Amaç: Quizalofop-p-etil ayçiçeği tarlalarının ıslahında kullanılan bir herbisit olup, üzerinde yapılan 
araştırmaların çoğu yabanıl otlar üzerindeki etkileridir. Bu nedenle araştırmamızda önemli kültür 
bitkilerimizden ayçiçeği bitkisi üzerinde bu herbisitin toksik etkilerinin olup olmadığını saptamak 
amaçlanmıştır. Buna paralel olarak muhtemel toksik etkiye karşı da salisilik asit (SA)’in etkisini 
değerlendirmek hedeflenmiştir. Bu amaçla fotosentezde önemli bir kriter olan pigment sistemindeki 
değişimler ile toplam fenolik içeriğindeki değişimler, SA uygulanan ve uygulanmayan gruplarda 
karşılaştırmalı olarak araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Helianthus annuus L. cv. “Oliva CL” tohumları iki grup halinde 0.5 mM 
SA uygulanan ve uygulanmayan örnekler halinde hazırlanmıştır. Daha sonra 20 günlük bitkilere 
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0.3-3.1 mM aralığında quizalofop-p-etil postemergens (çimlenme sonrası) uygulanarak 1., 5., 10. 
ve 15. günlerde gruplarından alınan yaprak örneklerinde pigment ve toplam fenolik madde içeriği 
değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çimlenme sonrası quizalofop-p-etil uygulanan H. annuus’da pigment içeriği 
değerlendirildiğinde Kl a miktarı 0.4-0.8 mM uygulama yapılan gruplarda 1. ve 5. günde artış 
gösterirken 10. ve 15. günde azalış gösterdi. Kl b miktarında 1.2 mM, 1.6 mM ve 3.1 mM uygulama 
yapılan gruplarda 1. güne kıyasla 15. günde azalış saptandı. En yüksek karotenoid miktarı 5. günde 
0.3 mM uygulama yapılan gruplarda 1.46 µg/g olarak saptandı. Toplam klorofil miktarı en düşük 
kontrol grubunda belirlendi. Çimlenme öncesi 0.5 mM SA ve çimlenme sonrası quizalofop-p-etil 
uygulanan H. annuus’da en düşük Kl a miktarı 1. günde 0.4 mM uygulama yapılan grupta, 15. günde 
1.2 mM uygulama yapılan gruplarda belirlendi. SA uygulanan grupta Kl b miktarının günlere bağlı 
olarak değişkenlik gösterdiği saptandı. SA uygulanan gruptaki örneklerde genel olarak karotenoid 
içeriğinde artış saptandı. SA uygulanan gruplarda en düşük toplam klorofil miktarı 15. günde 1.2 
mM ve 3.1 mM uygulama yapılan gruplarda belirlendi. 

Çimlenme sonrası quizalofop-p-etil uygulanan H. annuus yapraklarında toplam fenolik madde 
miktarının 0.6-3.1 mM uygulama yapılan gruplarda günlere bağlı olarak arttığı görüldü. Uygulama 
yapılan tüm konsantrasyonlarda en düşük toplam fenolik miktarlarının kontrol gruplarında olduğu 
saptandı. Çimlenme öncesi 0.5 mM SA ve çimlenme sonrası quizalofop-p-etil uygulanan H. annuus 
yapraklarında toplam fenolik madde miktarı kontrol grubu hariç günlere bağlı olarak artış gösterdi.

Sonuç: Bu araştırmada düşük ve yüksek konsantrasyonlarda quizalofop-p-etil’in H. annuus 
bitkisinde, önemli fitotoksisiteye neden olduğu saptanmıştır. SA ön muamalesi ile herbisit 
uygulanan gruplarda bu fitotoksik etkinin kısmen azaltıldığı pigment sistemi ve toplam fenolik 
içeriği üzerindeki araştırmalarla gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: quizalofop-p-etil, Helianthus annuus, pigment, toplam fenolik

Teşekkür: Bu çalışma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından 2010-99 nolu 
proje ile desteklenmiştir.
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Amaç: Doğu Karadeniz’de doğal olarak yetişen Vaccinium arctostaphylos L.’nin antosiyanince 
zengin özütünün Allium cepa L. (mutfak soğanı) kök meristem hücreleri üzerine bakır sülfata karşı 
antimutajenik etkisi araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılacak olan V. arctostaphylos bitkisi doğal olarak 
yetiştiği Doğu Karadeniz bölgesinden vejetasyon döneminde toplanmıştır. Bitkinin meyvelerinden 
antosiyanin ekstraksiyonu yapılmıştır.


