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Bulgular: Çalışma kapsamında elde edilen toplam 1572 hibrit verim, fonolojik ve pomolojik 
özellikler bakımından analiz edilmiş, yapılan değerlendirmeler sonucu 7 hibrit ümitvar bulunmuştur. 
Melez kayısılarda yıllara göre değişmekle birlikte tomurcuk kabarması Şubat ayının son haftası ile 
Mart ayının birinci haftası arasındaki dönemde gerçekleşmiştir. İlk çiçeklenme en erken 14 Mart 
2010’da en geç 02 Nisan 2012’de gözlenmiş, yıllar arasında 13–18 gün farklılık saptanmıştır. 

Turfanda kayısı ıslahında erkencilik arzu edilen bir özellik olup hibridler arasında bu karakter 
bakımından önemli farklılıklar saptanmıştır. En erken meyve hasadı Turfanda Eskimalatya X 
Sakıt–3 kombinasyonundan 01 ve 02 nollu genotiplerde Haziran ayının üçüncü haftası yapılmış, 
tam çiçeklenmeden meyve hasadına kadar geçen süreyi kapsayan meyve gelişim periyodu Turfanda 
Eskimalatya X Sakıt–3 kombinasyonundan 01 nolu genotipte 79 gün, Turfanda Eskimalatya X 
Sakıt–3 kombinasyonundan 02 nolu genotipte ise 82 gün olarak tespit edilmiştir. 

Sofralık kayısılarda meyve iriliği önemli bir kalite kriteri olup en iri meyveler 67.9 g ile Turfanda 
İzmir X Roksana kombinasyonundan 10 nolu genotipte saptanmış, diğer hibritlerde meyve 
ağırlığı 64.5–47.8 g arasında değişmiştir. Meyve kabuk rengi 2 genotipte sarı, diğer genotiplerde 
turuncu olarak belirlenmiştir. Önemli bölümünü şekerin oluşturduğu suda çözünebilir kuru madde 
miktarı %11.7 ile %16.9 arasında değişmiştir. Toplam asitlik %0.67–1.15 arasında hesaplanmıştır. 
Degüstasyon yöntemiyle tohum tadı 4 genotipte tatlı, diğerlerinde ise acı olarak bulunmuştur. 

Sonuç: Kayısıda melezleme yöntemiyle erken olgunlaşan sofralık kayısıların ıslah edilmesi 
çalışmalarından elde edilen hibritlerde yapılan gözlem ve analizlerde 7 kayısı genotipi ümitvar 
bulunmuştur. Turfanda Eskimalatya X Sakıt–3 01 ve 02 nolu genotipler hem meyve kalitesi 
hem de erkencilik özellikler bakımından önemli bulunmuştur. Turfanda İzmir X Roksana 
kombinasyonundan 10 nolu genotip ise oldukça iri meyvelere sahip genotip olarak dikkat çekmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Prunus armaniaca L., fenoloji, pomoloji, erken olgunlaşma

Teşekkür: Bu çalışma, İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Ege, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul Kuru Meyve İhracatçılar Birliği’nin maddi 
destekleri ile gerçekleştirilmiştir.

PB–143

Farklı Tuz Koşullarında Potasyumlu Gübrelemenin Lilium 
(Liliaceae) Bitkisinin Mangan ve Çinko Alınımı Üzerine Etkisi

Hande Arslan, Burçin Çokuysal
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Bornova, İzmir 

arslanhande@windowslive.com

Amaç: Son yıllarda gelişmeye başlayan kesme çiçek üretimi gerek iç tüketim ve gerekse ihraç ürünü 
olarak İzmir ili için önemli bir ekonomik değerdir. Üretimin geliştirilmesi ve rekabet açısından daha 
kaliteli ürün elde edilmesi önemlidir. Bu üretimde topraklardan kaynaklanan sorunlar ve özellikle 
tuzluluk önemli bir sınırlayıcı faktördür. Öte yandan kullanılan gübrelerde önemli bir girdi olarak 
yer tutmaktadır. Özellikle kalitesiz sulama sularından kaynaklanan tuzluluk faktörü ve potasyumlu 
gübrelerin Lilium L. kesme çiçek kalitesi ve dayanıklılığı üzerine etkili olduğu bilinmektedir. 
Uygulanacak potasyum ve tuz stresi karşısında Lilium bitkisinin mangan (Mn) ve çinko (Zn) mikro 
elementlerinin alınımı üzerine etkileri incelenecektir.
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Gereçler ve Yöntemler: Aynı ortamda bulunan bitkide 12 doz ve 3 tekrarlı olmak üzere kurulan 
deneme sonucunda toplam 36 adet bitkiden yaprak örneği alınmıştır. Alınan örnekler önce çeşme 
suyu ile daha sonra saf su ile yıkanarak 65 dereceye ayarlı kurutma dolabında kurutulmuşlardır. 
Kurutulan örnekler değirmende öğütülerek analize hazır hale getirilmiştir. Bitkilerin alınabilir 
mangan ve çinko atomik absorbsiyon spektrofotometresinde okunmuştur.

Bulgular: Deneme sonunda Lilium bitkisinin Çinko besin maddesi içerikleri 57.8 mg kg-1 ile 94.4 
mg kg-1 arasında değişiklik göstermiştir. Soğanlı bir süs bitkisi olan glayöl bitkisi için Zn yaprak 
sınır değeri Bergman (1986) tarafından 20 mg kg-1 –70 mg kg-1 olarak bildirilmiştir. Buna göre 
örneklerimizin çinko miktarı yeterli ve yüksek olarak değerlendirilebilir.

Lilium bitkisinin mangan besin maddesi içerikleri 52.5 mg kg-1 ile 80.5 mg kg-1 arasında değişiklik 
göstermiştir. Lilium bitkisi için Mn yaprak sınır değeri Uchida et. Al. (2000) tarafından 35 mg 
kg-1–200 mg kg-1 olarak bildirilmiştir. Buna göre örneklerimizin mangan miktarı yeterli olarak 
değerlendirilebilir.

Sonuç ve Tartışma: Potasyum uygulama miktarı artıkça çinko ve mangan miktarlarında artma, 
uygulanan tuz miktarı arttıkça çinko ve mangan miktarlarında bir azalma gösterdiği belirlenmiştir. 
Uygulamada potasyum seviyesi arttıkça tuzun çinko ve mangan üzerindeki olumsuz etkisi 
azalmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lilium candidum, potasyum, tuz stresi, mangan, çinko.

Teşekkür: Bu çalışma, “BAP – 2011-ZRF-027” desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Glycyrrhiza L. (Meyan) cinsinin dünya üzerinde 12, ülkemizde ise 6 türü ve bu türlerden 
G. glabra L.’ya ait 4 varyetesi bulunmaktadır. Meyan bitkisi boyar madde taşıması, tedavi etkisi ve 
gıda sektöründeki yaygın kullanımıyla yüksek tüketim hacmine sahiptir. Glycyrrhiza taksonlarının 
kültür koşullarının bilinmemesi ve halk tarafından doğal ortamından toplanabilmesi, bitkinin doğal 
popülasyonlarının azalmasına neden olmakta ve bitkinin geleceği açısından tehlike arz etmektedir. 
Bu çalışma ile bitkinin Isparta koşullarında kültüre alınması ve verim kalitesi yüksek olan meyan 
taksonunlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma “TÜBİTAK- BİDEB: 2209- Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt 
Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı” tarafından desteklenmektedir. Çalışma materyali 
olan Glycyrrhiza taksonları Türkiye genelinde 20 farklı lokalitelerden toplanmıştır. Köklü 
materyaller, herbaryum örneği olarak arazi çalışması esnasında gruplandırılmıştır. Arazi çalışmaları 
esnasında lokalite bilgileri kaydedilmiş ve gps değerleri alınmıştır. İlgili bitkilerin ArcGIS 
yazılımı olan ArcMap programı kullanılarak Türkiye üzerindeki yayılışı haritalanmıştır. Ayrıca 
toplanan materyallerin fotoğrafları doğal ortamlarında çekilmiştir. Köklü olarak getirilen bitki 


