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Gereçler ve Yöntemler: Aynı ortamda bulunan bitkide 12 doz ve 3 tekrarlı olmak üzere kurulan 
deneme sonucunda toplam 36 adet bitkiden yaprak örneği alınmıştır. Alınan örnekler önce çeşme 
suyu ile daha sonra saf su ile yıkanarak 65 dereceye ayarlı kurutma dolabında kurutulmuşlardır. 
Kurutulan örnekler değirmende öğütülerek analize hazır hale getirilmiştir. Bitkilerin alınabilir 
mangan ve çinko atomik absorbsiyon spektrofotometresinde okunmuştur.

Bulgular: Deneme sonunda Lilium bitkisinin Çinko besin maddesi içerikleri 57.8 mg kg-1 ile 94.4 
mg kg-1 arasında değişiklik göstermiştir. Soğanlı bir süs bitkisi olan glayöl bitkisi için Zn yaprak 
sınır değeri Bergman (1986) tarafından 20 mg kg-1 –70 mg kg-1 olarak bildirilmiştir. Buna göre 
örneklerimizin çinko miktarı yeterli ve yüksek olarak değerlendirilebilir.

Lilium bitkisinin mangan besin maddesi içerikleri 52.5 mg kg-1 ile 80.5 mg kg-1 arasında değişiklik 
göstermiştir. Lilium bitkisi için Mn yaprak sınır değeri Uchida et. Al. (2000) tarafından 35 mg 
kg-1–200 mg kg-1 olarak bildirilmiştir. Buna göre örneklerimizin mangan miktarı yeterli olarak 
değerlendirilebilir.

Sonuç ve Tartışma: Potasyum uygulama miktarı artıkça çinko ve mangan miktarlarında artma, 
uygulanan tuz miktarı arttıkça çinko ve mangan miktarlarında bir azalma gösterdiği belirlenmiştir. 
Uygulamada potasyum seviyesi arttıkça tuzun çinko ve mangan üzerindeki olumsuz etkisi 
azalmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lilium candidum, potasyum, tuz stresi, mangan, çinko.

Teşekkür: Bu çalışma, “BAP – 2011-ZRF-027” desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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Isparta Koşullarında Kültüre Alınması
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Amaç: Glycyrrhiza L. (Meyan) cinsinin dünya üzerinde 12, ülkemizde ise 6 türü ve bu türlerden 
G. glabra L.’ya ait 4 varyetesi bulunmaktadır. Meyan bitkisi boyar madde taşıması, tedavi etkisi ve 
gıda sektöründeki yaygın kullanımıyla yüksek tüketim hacmine sahiptir. Glycyrrhiza taksonlarının 
kültür koşullarının bilinmemesi ve halk tarafından doğal ortamından toplanabilmesi, bitkinin doğal 
popülasyonlarının azalmasına neden olmakta ve bitkinin geleceği açısından tehlike arz etmektedir. 
Bu çalışma ile bitkinin Isparta koşullarında kültüre alınması ve verim kalitesi yüksek olan meyan 
taksonunlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma “TÜBİTAK- BİDEB: 2209- Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt 
Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı” tarafından desteklenmektedir. Çalışma materyali 
olan Glycyrrhiza taksonları Türkiye genelinde 20 farklı lokalitelerden toplanmıştır. Köklü 
materyaller, herbaryum örneği olarak arazi çalışması esnasında gruplandırılmıştır. Arazi çalışmaları 
esnasında lokalite bilgileri kaydedilmiş ve gps değerleri alınmıştır. İlgili bitkilerin ArcGIS 
yazılımı olan ArcMap programı kullanılarak Türkiye üzerindeki yayılışı haritalanmıştır. Ayrıca 
toplanan materyallerin fotoğrafları doğal ortamlarında çekilmiştir. Köklü olarak getirilen bitki 
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materyallerinin bir kısmı direkt olarak tarla ortamına bir kısmı da sera ortamında saksılara dikilerek 
gelişimleri gözlenmiştir. İlgili taksonlara ait herbaryum örnekleri hazırlanarak GUL Herbaryumu’na 
kaydedilmiştir. Saksıya alınan örnekler tarla ortamına (Süleyman Demirel Üniversitesi Botanik 
Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi) şaşırtılmıştır. Bitkilerin gelişimi boyunca 
sulama, çapalama ve yabancı ot mücadelesi gibi gerekli bakım işleri gerek görüldükçe yapılmıştır. 
Sera ortamından tarla ortamına şaşırtılan fidelerin tarla şartlarında gelişimi gözlemlenecek ve 
bu gelişim esnasında meydana gelen dal sayısı, çiçek sayısı ve bitki boylarının uzama oranları 
kaydedilecektir. Böylece en iyi verime sahip bitki taksonu tespit edilecektir.

Bulgular: Türkiye genelinde 20 farklı lokaliteden toplanan bitki örnekleri Isparta koşullarında sera 
ve direkt tarla ortamında üretime alınmıştır. Glycyrrhiza taksonları arasında G. glabra var. glabra 
Isparta koşullarına uyum sağlayan ve en iyi gelişme gösteren takson olarak gözlemlenmiştir. G. 
glabra var. glandulifera ve G. echinata taksonları da uyum sağlayan ve gelişmeye açık taksonlar 
arasında yer almıştır. 

Sonuç: Elde edilen bulgular çerçevesinde G. glabra var. glabra Isparta koşullarına en iyi uyum 
sağlayan takson olarak gözlemlenmiştir. Ekonomik değeri yüksek olan taksonun Isparta için 
yeni bir gelir kaynağı olabileceği düşünülmektedir. Proje çalışmaları devam etmektedir. Proje 
tamamlandığında tüm taksonların verim kalitesi ve Isparta koşullarına uyumu tespit edilmiş 
olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Glycyrrhiza, Coğrafya, Kültüre alma, Verim, Isparta. 

Teşekkür: Bu çalışma, “TÜBİTAK 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma 
Projeleri Destekleme Programı” desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Proje çalışmalarına katkı ve 
desteğinden dolayı Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOKGÖZLÜ’ye teşekkür 
ederiz. 
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Salsola grandis (Chenopodiaceae)Tohumlarının Çimlenmesi
Üzerine Işık ve Tuzluluğun Etkisi
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Amaç: Salsola grandis Freitag, Vural & N. Adıgüzel, Chenopodiaceae familyasından kserohalofit 
lokal endemik bir bitki türü olup Nallıhan Kuş Cenneti sınırları içinde yayılış gösterir. Bu 
çalışmada, S. grandis tohumlarının çimlenmesi üzerine ışık ve tuzluluğun etkilerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada kullanılan S. grandis tohumları 2011 yılında Ankara 
Nallıhan (Davutoğlan) Kuş Cenneti’nden toplanmıştır. Tohumların ortalama ağırlık ve boyutları 
ölçülmüştür. Tohumlar yapılan denemelerde kanatlarından ayrılarak kullanılmıştır. Tüm denemeler 
(12 s/12 s) 8ºC/20ºC sıcaklık periyodunda gerçekleştirilmiştir. Farklı tuz konsantrasyonlarının (0, 
100, 200, 300, 400, 500, 600 ve 800 mM) çimlenme üzerine etkisi araştırılmıştır. Her bir deneme için 
15’er tohum kullanılmış ve denemeler 4 tekrarlı olarak iklimlendirme dolabında 14 gün boyunca 
takip edilmiştir. Tuzluluk uygulamaları sonunda çimlenmeyen tohumlar, tuzdan arındırılarak saf 


