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Krom-Nikel Uygulamalarının Etkileri
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Amaç: Bu çalışmada, kontrollü şartlarda, su kültürü ortamında yetiştirilen pamuk fidelerinin 
büyüme ve gelişimleri üzerine nikel, krom ve bunların etkileşimlerinin etkileri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Pamuk tohumları perlit ortamına ekilmiş ve 16 gün boyunca bu ortamda 
yetiştirilmiştir. Daha sonra, pamuk fideleri %10’luk besin çözeltisi içeren su kültürü kaplarına 
aktarılmış ve 8 gün boyunca bu ortama adaptasyonları sağlanmıştır. Adaptasyonu sağlanan 24 
günlük pamuk fideleri kromun ve nikelin 0, 5, 25 ve 50 µM’lık derişimleri ve Cr+Ni’nin 0, 5+5, 
25+25 ve 50+50 µM’lık kombinasyonlarının etkisinde 8 gün boyunca yetiştirilmiştir. Çalışma iklim 
dolabında 26±2°C’ta ve 16 saat aydınlık (120 µmol m-2 s-1), 8 saat karanlık ortamda yapılmıştır. 
Uygulama çözeltileri her iki günde bir değiştirilmiştir. Çözeltiler distile suda hazırlanmıştır. Metal 
uygulamaları süresince günlük gözlemler yapılmıştır. Hasat edilen pamuk fidelerinin kök, gövde ve 
yaprak taze ve kuru ağırlıkları belirlenmiştir. Kök ve gövde uzunlukları ölçülmüştür. Kök, gövde 
ve yaprakların metal derişimleri yaş yakma metodunu takiben belirlenmiştir. Elde edilen verilerin 
istatistiksel analizleri SPSS paket programı kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: Pamuk fidelerinin kök, gövde ve yaprak dokularının metal miktarları artan derişimlerle 
birlikte artmıştır. Uygulanan metaller ve kombinasyonları pamuk fidelerinde bazı morfolojik 
değişimlere neden olmuştur. 5 µM’lık Ni uygulamasında genç yapraklarda belli belirsiz siyah-
kahverengimsi lekeler görülmüştür. 25 ve 50 µM’lık Ni uygulamasında özellikle genç yapraklarda 
yoğun siyah-kahverengimsi lekeler ve yapraklar yaşlandıkça bu alanlarda kurumaların olduğu 
gözlenmiştir. Krom uygulamalarında gelişim azalması olmuş, fakat dikkate değer toksisite semptomu 
oluşmamıştır. Cr+Ni’nin 5 µM’lık kombinasyonunda gelişim azalmasının yanında herhangi 
morfolojik semptom oluşmamıştır. Cr+Ni’nin 25 +25 ve 50+50 µM’lık kombinasyonlarında yalnız 
Ni uygulamalarında olduğu gibi, özellikle genç yapraklarda siyah-kahverengi nekrotik lekelenmeler 
görülmüştür. Buna ek olarak yaprak kenarlarından başlayarak ilerleyen kurumalar ve kıvrılmalar 
olmuştur. Ayrıca demir eksikliğinin semptomunda olduğu gibi, özellikle genç yaprak ayasının 
damarlar arası bölgede kloroz oluşumu varken, damarlar ise yeşil kalmıştır. Yapılan ölçümlere göre 
uygulanan metaller kök ve gövde uzunluklarında azalmaya neden olmuştur. 50 µM’lık Cr, Ni ve 
bunların etkileşimlerinin etkisinde kök uzunlukları Cr+Ni<Ni<Cr şeklinde olmuşken, gövdelerde 
ise Cr<Cr+Ni<Ni şeklinde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca fide kısımlarının en düşük ağırlıklar ise 50 
µM’lık derişimlerde ve kombinasyonda bulunmuştur. Kök ve gövdelerdeki en düşük ağırlık Cr+Ni 
kombinasyonunda belirlenmiştir. Yapraklarda ise Cr derişiminde olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Uygulanan metaller ve bunların kombinasyonlarının derişimleri arttıkça, pamuk fidelerinin 
büyüme ve gelişimleri olumsuz şekilde etkilenmiştir. 
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