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 Ülkemiz florasında 3 tür ile temsil edilen 
ve üçüde endemik olan Chionodoxa cinsi ile 
morfolojik olarak en yakın akrabalarından Scilla 
bifolia ve Puschkinia scilloides türleri büyük bir 
ticari potansiyel taşımaktadır. Ülkemize ait 
endemikler olan C.forbesii, C.sardensis, 
C.luciliae’nin ticaretlerinin ülkemizde yasak 
olmasına rağmen yurtdışına kaçırılan bu bitkiler, 
“Çiçek Soğanları" şeklinde ticaretlerinin yapıldığı 
bilinmektedir. Bununla birlikte Puschkinia 
scilloides’in ticaretide ülkemizde yasak olmasına 
rağmen Scilla bifolia’nın ticareti belirli kotalar 
çerçevesinde serbesttir. Taksonomik olarak yakın 
akraba olan bu türlerin öncelikle doğal 
populasyonlarında toplanan tohumlar üzerinde 
Tetrazolium tesleri yapılarak canlılık yüzdeleri 
belirlenmiştir. Tohum dormansisini kırmak amacı 
ile nemlendirilen tohumlar +4 °C’de tutulmuş ve 
belirli aralıklarla +18 °C’ye alınmışlardır. Tohum 
dormansilerini kırmak amacı ile bitki hormonları da 
denenmiştir. Çimlenme yüzdelerine göre her türe ait 
optimum çimlenme koşulları tespit edilmiştir. 
Tohum çimlenme periyotlarının ortaya konması 
sonucu ticari potansiyelleri yüksek olan bu 
bitkilerin doğadan sökümleri yerine tohumdan 
üretimi teşvik edilerek gelecekte ülkemiz için 
ekonomik açıdan katkı sağlanması umulmaktadır.   
 
Anahtar Kelimeler: Geofit, Liliaceae, 
Chionodoxa, Scilla bifolia, Puschkinia scilloides, 
tohum   
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 Bu çalışmada, kuraklığa maruz bırakılan 
yazlık ve kışlık mercimek çeşitlerindeki hormonlar 
ve yağ asitlerinin seviyelerindeki değişiklikler 
belirlendi. Bu amaçla, 2 kışlık (Sazak 91 ve Yerli 
Kırmızı) ve 2 yazlık (Malazgirt 89 ve Sultan I) 
olmak üzere tescil edilmiş 4 mercimek çeşidi 
kullanıldı. Hormonlar ve yağ asitlerinin seviyeleri 
yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemiyle 
belirlendi. 
 Kışlık Sazak 91 ve Yerli Kırmızı 
çeşitlerinde en yüksek düzeyde GA3 benzeri 
maddeler (GAs) ve trans-zeatin hormonları iki ay 
ara ile su verilen bitkilerde (19.03 ve 10.66; 1.16 ve 
0.85 µg/g TA), IAA bir hafta ara ile su verilen 
bitkilerde (1.87 ve 1.07 µg/g TA), ABA ise hiç su 
verilmeyen ve iki ay ara ile su verilen bitkilerde 
(2.47 ve 1.46 µg/g TA) belirlenmiştir. Yazlık Sultan 
I ve Malazgirt 89 çeşitlerinde en yüksek düzeyde 
GA3 benzeri maddeler (GAs) hiç su verilemeyen ve 
bir hafta ara ile su verilen bitkilerde (18.47, 22.84 
µg/g TA), trans-zeatin iki ay ara ile su verilen ve bir 
hafta ara ile su verilen bitkilerde (1.80, 2.00 µg/g 
TA), ABA ise hiç su verilmeyen bitkilerde (3.01 ve 
2.70 µg/g TA) belirlenmiştir. 
 Çiçeklenme döneminde yazlık Sultan I 
çeşidinde en yüksek linoleik asit, oleik asit ve 
palmitik asit sırasıyla iki ay ara ile (420.19 µg/g 
TA), iki hafta ara ile (68.07 µg/g TA), dört hafta ara 
ile su verilen (560.41 µg/g TA) bitkilerde, 
Malazgirt 89 çeşidinde sırasıyla iki ay ara ile 
(610.71 µg/g TA), üç hafta ara ile (3.24 µg/g TA), 
bir hafta ara ile su verilen (680.25 µg/g TA) 
bitkilerde, Sazak 91 çeşidinde sırasıyla hiç su 
verilmeyen (969.03 µg/g TA), üç hafta ara ile 
(479.52 µg/g TA) ve dört hafta ara ile su verilen 
(3116.88 µg/g TA) bitkilerde, Yerli Kırmızı 
çeşidinde sırasıyla üç hafta ara ile su verilen 
(1628.37 µg/g TA), hiç su verilmeyen (1048.95 
µg/g TA), iki hafta ara ile su verilen (2797.23 µg/g 
TA) bitkilerde; bakla bağlama döneminde Sultan I 
çeşidinde sırasıyla dört hafta ara ile (1808.19 µg/g 
TA), üç hafta ara ile su verilen (479.52 µg/g TA) ve 
hiç su verilmeyen (1548.45 µg/g TA) bitkilerde, 
Malazgirt 89 çeşidinde dört hafta ara ile su verilen 


