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CMSII mutant tütün bitkilerinde ise APX miktarı tuz stresinin etkisi ile çok az değişirken, kuraklık 
stresinin etkisi ile kontrol gruplarına göre arttı. GR enziminin temel seviyesi yabani tip tütün 
bitkilerinde, mutant bitkilere göre çok yüksek olduğu belirlendi. Tütün genotiplerinde CAT enzim 
aktivitelerinde de farklılıklar gözlendi.

Sonuç: Abiyotik streslere karşı kontrol mekanizmaları stresle ilgili bazı antioksidan enzimlerin 
aktivasyonuna dayanmaktadır. Her iki stres ile uyarılan oksidatif hasara karşı hem yaban tip hem 
de CMSII mutant tip tütün bitkilerinin savunma sistemlerinin benzer tepkiler gösterdiği belirlendi
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Amaç: Erzurum ve çevresinden toplanan endemik Salvia huberi Hedge türünün esansiyel yağ 
içeriği tespit edilmiştir. Bitki esansiyel yağının kültür ve zararlı bitkilere uygulanmasıyla allelopatik 
aktivitesi istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Erzurum-Tortum çevresinde toplanan bitkinin teşhisi, Davis’in “Flora 
of Turkey and The East Aegean Islands” eserinden yararlanılarak yapılmıştır. Bitki materyali toz 
haline getirilip esansiyel yağı çıkarılmıştır. Esansiyel yağ içeriği GC-MS cihazında belirlenmiştir. 
Ekim yapılan buğday, mısır, arpa, horozibiği ve kazayağı tohumları üzerine S. huberi esansiyel yağı 
farklı konsantrasyonlarda eklenmiştir. Çimlenmeye bırakılan örneklerden ölçüm yapılmış ve SPSS 
programı uygulanmıştır

Bulgular: Salvia huberi esansiyel yağ içeriğinde yüksek oranda 1,8-cineol ve α-pinene tespit 
edilmiştir. Çimlenme deneyleri sonunda bitki esansiyel yağı buğday, arpa ve mısır tohumlarının 
büyüme ve gelişmesini nispeten engellerken, ekin tarlalarında zarar veren horozibiği ve kazayağı 
bitkilerinin radikula ve plumula gelişimini ciddi bir şekilde engellemiş hatta durdurmuştur. 

Elde edilen verilerle varyans analizi ve Duncan çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Bulunan 
değerler istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.

Sonuç ve Tartışma: Salvia türleriyle yapılan bazı çalışmalarda 1,8-cineol ve β-pinene terpenlerinin 
antibakteriyel ve antimutajenik etkileri rapor edilmiştir. Çalışma materyali olan S. huberi bitkisinde 
de bu maddelerin bulunması, bu türün ilaç sanayisinde tedavi amaçlı olarak kullanılabileceğini 
göstermektedir.

Salvia huberi kültür bitkilerinin büyümesine engel olmazken, fitotoksik aktivitesinden dolayı zararlı 
bitkilerin büyümesini ve gelişmesini önemli ölçüde engellemiştir. Bu nedenle sentetik herbisitlere 
alternatif olarak zararlı ot mücadelesinde doğal bir herbisit olarak tercih edilebiliceği söylenebilir.
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