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Amaç: Çeltik alanlarından izole edilmiş siyanobakteriyel kültürlerin klorofil-a, β-karoten, 
fikosiyanin ve allofikosiyanin içerikleri üzerine bentazonun etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntemler: Araştırmada kullanılan siyanobakteriyel türler, Dr. Gülten Ökmen’in 
(Muğla Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Muğla) daha önceki çalışmalarından temin edilmiş olup, 
Anabaena sp. GO4 ve Anabaena sp. GO10’dur. Azot içermeyen sıvı BG-11 besiyerinde kültive 
edilerek aktifleştirilen kültürler, pigment içeriklerine bentazonun etkisini belirlemek amacıyla 
farklı konsantrasyonlarda (6,25-200 mg/L) bentazon içeren azotsuz sıvı BG-11 besiyerlerinde 
600 lüks ışık şiddeti altında 30 gün inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon süresi sonunda tüm 
siyanobakteriyel kültürlerin pigment içerikleri belirlenmiştir. Farklı bentazon konsantrasyonları 
içeren BG-11 besiyerinde geliştirilen kültürlerin klorofil-a içerikleri Porra vd. (1989), β-karoten 
içeriği (www.cyanotech.com, 2002), fikosiyanin ve allofikosiyanin içeriği ise Boussiba ve 
Richmond (1979)’a göre saptanmıştır.

Bulgular: Siyanobakteriyel türlerin pigment içerikleri 100 mg/L bentazon konsantrasyonunda 
şiddetli bir şekilde baskılanırken, 200 mg/L bentazon konsantrasyonunda tamamen inhibe olmuştur. 
Anabaena sp. GO10’nun klorofil-a içeriği başlangıç bentazon konsantrasyonunda (6,25 mg/L) 
stimüle olurken, Anabaena sp. GO4’ün klorofil-a içeriği ise baskılanmıştır. Ancak artan bentazon 
konsantrasyonlarından klorofil-a içerikleri baskılanarak etkilenmiştir. β-karoten içerikleri üzerine 
bentazonun etkisi incelendiğinde benzer bir şekilde Anabaena sp. GO4’ün karoten içeriği başlangıçta 
baskılanmış, Anabaena sp. GO10’nun karoten içeriği ise stimule olmuştur ancak artan bentazon 
konsantrasyonlarından her iki türün karoten içeriği de baskılanarak etkilenmiştir. Fikosiyanin 
içerikleri üzerine bentazon etkisi ise iki türde de farklı olmuştur. Anabaena sp. GO10’da başlangıç 
bentazon konsantrasyonunda fikosiyanin içeriği kontrole yakın değer gösterirken, Anabaena 
GO4’te ise başlangıçtan itibaren inhibe olmuştur. Allofikosiyanin içeriklerin de ise, Anabaena sp. 
GO4’de başlangıçtan itibaren inhibisyon etkisi görülürken, Anabaena sp. GO10’da ise başlangıç 
bentazon konsantrasyonunda stimule olduğu saptanmıştır. 

Sonuç: Günümüzde siyanobakteriler hem azot fikse etme yeteneklerinden hem de zengin 
pigment içeriklerinden dolayı biyoteknolojik uygulamalarda dikkat çekmektedirler. Gıda ve tarım 
sektöründe yeni arayışların odağında bulunan siyanobakterilerin metabolik aktiviteleri ayrıca 
önem taşımaktadır. Siyanobakteriler çoğu çevresel streslere karşı tolerans göstermesine rağmen 
herbisitlere karşı hassasiyetleri değişmektedir. Bu nedenle çevresel streslere toleranslı, biyogübre 
potansiyeli olan yeni tür arayışları günümüzde giderek artmaktadır. Aynı zamanda çeltik alanlarında 
kullanılan herbisitlerin mikroorganizmalar üzerindeki olumsuz etkileri gıda sektörü için ayrıca önem 
arz etmektedir. Bunun nedeni mikrobiyal kaynaklı pigmentlerin doğal biyorenklendirici olarak 
kullanımlarının giderek artmasıdır. Çalışmanın sonucunda, Anabaena sp. GO4 türünün bentazona 
karşı gösterdiği toleransın yüksek olması ve yüksek pigment içeriklerinden dolayı biyogübre veya 
doğal biyorenklendirici olarak uygun aday olabileceği belirlenmiştir.
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