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Bulgular: Tohumlara uygulanan canlılık testi sonunda tohum canlılığı %70 olarak belirlenmiştir. 
Canlılığı belirlenmiş olan tohumlara uygulanan sterilizasyon işlemleri sonucunda en uygun 
sterilizasyon prosedürü; tohumların yarım saat akan çeşme suyu altında yıkandıktan sonra küçük bir 
beher içinde steril kabin içerisine alınıp 3 dakika boyunca %70’lik etil alkol ile muamele edilmesi 
ve bu işlemin ardından %2.5’lik NaOCl de 5 dakika boyunca tutulup, daha sonra 3 kez distile 
su ile yıkanması ile sağlanmıştır. Bu prosedürün uygulanması ile %100 oranında steril kültürler 
elde edilmiştir. Steril edilen tohumlar Distile su ortamında en yüksek çimlenme yüzdesi göstermiş, 
bunu White ve MS ortamları takip etmiştir. Radikula çıkışı gösteren tohumlar laminar akımlı steril 
çalışma kabini içerisinde fide gelişimleri için en uygun ortamın belirlenmesi amacı ile MS, B5 ve 
White ortamlarına alınmıştır. Yaklaşık 8 hafta sonunda yapılan gözlemler sonucunda en uygun fide 
gelişim ortamının MS ortamı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Sonuç: Denemelerin sonunda Nepeta nuda ssp. nuda ‘nın sekonder metabolitlerinin in vitro 
koşullarda teşviki çalışmalarında ilk adım olan çimlenme ve steril bitkicik gelişimi için en uygun 
ortamlar belirlenmiştir.
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Amaç: Buğday (Triticum aestivum L. cv. Gün 91 ve cv. Ç 1252) çeşit fidelere uygulanan krom (Cr) 
ağır metal ve bu ağır metal ile birlikte uygulanan yüksek sıcaklığın (26/35 °C) ağır metal birikimi 
ve mineral madde kompozisyonu üzerine etkileri incelenmiştir.

Gereç ve Yöntemler: Bitki örnekleri 70 °C’ta 48 saat süreç ile kurutulmuştur. Bu örneklerden 
0.5 gr tartılarak 500–600 °C’lık kül fırınında yakılmıştır. Elde edilen kül mavi bant filtre kağıdı 
kullanılarak süzülmüştür. Bitki örneklerinde mineral madde ve ağır metal analizleri ICP-AES 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Ağır metal ve ağır metal ile birlikte Cr uygulanan buğday fidelerinde Cr miktarında artış 
ve mineral alımında azalma belirlenmiştir.

Sonuç: Gerek ağır metal gerekse ağır metal ile birlikte uygulanan yüksek sıcaklık uygulamalarının 
ağır metal konsantrasyonu artışına paralel olarak mineral içeriğinde azalmaya neden olduğu 
belirlenmiştir.
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