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 Isparta Bölgesi’nde yetiştiriciliği yapılan 
13 buğday çeşidi (Bayraktar, Ç1252, İkizce, 
Mirzabey, Gün 91, Kızıltan, Demir, Kümbet, 
Yıldız, Yelken, Sultan, İzgi ve Bezostaja) üzerinde 
endoparazit olarak beslenen lezyon nematodlarının 
(Pratylenchus spp.) populasyon gelişmeleri ve 
üreme oranları vejetasyon süresince araştırılmıştır. 
Buğday çeşitlerinin bulunduğu deneme 
parsellerinden toprak ve kök örnekleri alınarak 
Geliştirilmiş Baermann Huni yöntemi ile analiz 
edilmiş ve kök lezyon nematodları yoğunlukları 
belirlenmiştir.  
 Denemeye alınan buğday çeşitlerinde kök 
lezyon nematodu yoğunlukları tüm örnekleme 
dönemlerinde ekonomik düzeyde zarar yapacak 
yoğunlukta bulunmuştur. Alınan toprak 
örneklerinde yetiştirme dönemi sonuna kadar kök 
lezyon nematodları düşük yoğunluklarda tespit 
edilmiştir. Vejetasyon dönemi sonunda bitki 
köklerinin kurumasıyla birlikte toprakta kök lezyon 
nematodu populasyonlarında önemli artışlar 
görülmüştür. Buğday çeşitlerinin köklerinde 
vejetasyon süresince nematod populasyonlarının 3 
kez tepe noktasına ulaştığı belirlenmiştir. Üreme 
oranları incelendiğinde ise tüm buğday çeşitlerinde 
Pratylenchus spp.’nin üreyip geliştikleri tespit 
edilmiştir. Kök lezyon nematodlarının en yüksek 
üreme oranı; Bezostaja, İkizce ve Yıldız buğday 
çeşitlerinde (Ro>3.5), en düşük üreme oranları ise 
Mirzabey, Gün 91, Bayraktar, Kızıltan, Yelken, 
Sultan ve İzgi’de (1>Ro<3.5) bulunmuştur. 
 Isparta ilinde yetiştiriciliği yapılan buğday 
çeşitlerinin kök lezyon nematodlarına karşı 
dayanıklı olmadıkları görülmüştür. Denemeye 
alınan tüm çeşitlerde kök lezyon nematodlarının 
üreyip geliştikleri ve populasyon oluşturdukları 
belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler:  Buğday, kök lezyon 
nematodları, Pratylenchus spp   
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Bu çalışmada, Doğu Akdeniz Bölgesinde 

yayılış gösteren Onosma L. (Boraginaceae) 
türlerinin palinolojik özelliklerinin Nümerik 
Taksonomisi incelenmiştir. Taksonların palinolojik 
özelliklerini belirlemek amacıyla Wodehouse ve 
Asetoliz (Erdtman) yöntemleri kullanılmıştır. 
Wodehouse yöntemine göre 14, Asetoliz (Erdtman) 
yöntemine göre 13 palinolojik karakter 
belirlenmiştir. Bu karakterler yardımıyla veri 
matriksleri elde edilmiş ve NTSYS paket programı 
kullanılarak nümerik analizleri yapılmıştır. Asetoliz 
(Erdtman) yöntemi kullanılarak elde edilmiş olan 
palinolojik karakterlerin Yüzde Benzerlik Analizi 
(Percent Similarity)’ne göre; en yüksek benzerlik % 
98 ile O. rascheyanum ve O. caerulescens; 
Wodehouse yöntemine göre en yüksek benzerlik 
yaklaşık % 90 ile O. rascheyanum ve O. 
inexspectatum arasında görülmüştür. Her iki 
yönteme göre elde edilmiş olan palinolojik 
karakterlerin Yüzde Benzerlik Analizi (Percent 
Similarity)’ ne göre; en yüksek benzerlik ise O. 
rascheyanum ile O. inexspectatum taksonları 
arasındadır ve bu benzerlik yaklaşık % 98 
civarındadır. 
 
 Anahtar Kelimeler:  Onosma, Nümerik 
taksonomi, palinoloji  
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 Mikorizal funguslar; bitkilerce topraktan 
absorbsiyonu yavaş olan başta fosfor (P) olmak 
üzere azot (N), potasyum (K), çinko (Zn), bakır 
(Cu), magnezyum (Mn), demir (Fe) ve kalsiyum 
(Ca)’ un alımında önemli rol oynamaktadırlar. 
Mikorizal funguslarla enfekteli köklerin topraktan 
besin maddesi sentezinin diğer köklere oranla 3 kat 
daha fazla olabileceği ve bu ilişki sayesinde 
çözünmeyen toprak mineralleriyle, bazı 
elementlerin asimilasyonlarının mümkün 


