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Kök Lezyon Nematodları (Pratylenchus 
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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 
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olabileceği bildirilmektedir. Bazı mikorizal 
fungusların konukçularına oksin, sitokinin, 
giberellin ve çeşitli vitaminler gibi büyümeyi 
düzenleyicileri de sağladıkları tespit edilmiştir. 
Tıbbi ve Aromatik bitkilerin gerek farklı sanayi 
dallarındaki kullanımları, gerekse de biyolojik 
çeşitliliğin korunmasındaki önemleri her geçen gün 
artmaktadır. Yapılan araştırmalar mikorizaların, 
belirli tıbbi ve aromatik bitkilerde biyolojik kütleyi 
artırarak verimi yükselttiğini göstermiştir. Buna 
ilaveten yapraklar üzerindeki uçucu yağ kesecikleri 
sayısı ile uçucu yağ oranı ve etken maddede 
artışları da kaydedilmiştir.    
 
Anahtar Kelimeler: Mikoriza (Mycorrhiza), tıbbi 
ve aromatik bitkiler, biyolojik kütle, uçucu yağ 
oranı ve bileşen konsantrasyonu, etken madde  
 
 
PB125 
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Dünya'da 500 civarında türü bulunan 
Anthemis L. cinsi oldukça karışık bir cinstir. 
Ülkemizde 82 takson ile temsil edilmektedir. Bu 
taksonların 35’i endemiktir. Anthemis L. cinsi 
Avrupa'da da geniş bir yayılışa sahip ve 79 taksona 
sahiptir. Floramızda kayıtlı Anthemis L. cinsi 
türlerinin ayırım anahtarı oldukça karmaşıktır. Bu 
çalışmada, Türkiye‘de yayılış gösteren Anthemis L. 
cinsine ait bazı taksonlar Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinden toplanmış, teşhisleri yapılmış ve 
DNA’ları izole edilerek RAPD-PZR yöntemi 
uygulanmıştır. 30 primer ile çoğaltılan fragmentler 
jel elektroforezde yürütülmüştür. UV-de resimleri 
çekilmiştir. RAPD profilleri karşılaştırılarak data 
matriks oluşturulmuş ve genetik uzaklıklar 
JAccard’s coefficient e göre hesaplanarak 
kümeleme analizi yapılmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Anthemis, RAPD-PCR, 
Elektroforez  
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Uluslararası alanda da tanınan ve yüksek 

bitki sistematiği konusunda uzman olan, 1956’dan 
1992 yılına kadar Kaliforniya, Oakland, Mills 
Kolej, Biyoloji Bölümü’nde profesör olarak görev 
yapan Prof. Dr. Baki Kasaplıgil, Dünyanın değişik 
bölgelerinden topladığı materyallerden oluşan özel 
koleksiyonunun bir kısmını Trakya Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’ne hibe 
etmiştir. Koleksiyonun EDTU Herbaryumu’nda 
muhafaza edilen kısmı herbaryum materyali, çeşitli 
bitkisel materyaller, çalıştığı cinslere ait odun 
numuneleri, müze materyalleri, anatomi ve 
embriyoloji preparatları ile kitap ve dergilerden 
oluşmaktadır. Bu makale ile bu güzide 
koleksiyonun tanıtılması amaçlanmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Prof. Dr. Baki Kasaplıgil, 
koleksiyon, EDTU  
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Propolis bal arılarının; bitkilerden 

topladığı, balmumu ile karıştırdığı ve larva 
gözlerine yumurta bırakılmadan önce cilalamada ve 
kovan içi açıklıkların kapatılmasında kullandıkları 
yapışkan, koyu renkli bir maddedir. Çok karmaşık 
olan propolisin kimyasal içeriği, toplandığı 
bölgenin ekosistem özelliği, bitki türleri gibi 
faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 
Uzun zaman önce keşfedilen propolis, tedavi edici 
özelliği nedeniyle doğal bir antibiyotik olarak eski 
çağlardan beri kullanılmaktadır. Bununla birlikte 
propolis; anti-bakteriyel, anti-viral, anti-imflamatör, 
anti-tümör, antioksidan, antimikotik, anti-fungal ve 
lokal anestezik etkiler gibi özelliklere de sahiptir. 
Propolise bu özellikleri kazandıran neden, kimyasal 
içeriğindeki etken maddelerdir ki; en önemlileri 
flavanoidler ve karboksilik asitlerdir. Propolisin 
sahip olduğu tüm bu özelliklerden dolayı etken 
maddelerin izolasyonuna yönelik çalışmaların bir 


