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Kuraklık, tuzluluk ve yüksek sıcaklık, bitki gelişimi ve verimliliğini engelleyen önemli 

abiyotik streslerdir. Tohum çimlenmesi ve fide gelişimi, abiyotik strese karşı bitkinin en 

hassas olduğu aşamalardır. Bu nedenle, ekimden önce tohumların kalitesini artırmak, strese 

tolerans sağlamak için önemlidir. Bu çalışmanın amacı organik özütlerle priming 

uygulamalarının havuç (Daucus carota) ve soğan (Allium cepa) tohumlarının abiyotik stres 

koşulları altında çimlenme ve fide kalitesine etkisini araştırmaktır. Uygulamalarda deniz 

yosunu (%5 DY), butenolid (10-7 But) ve vermikompostun (%5 VC) tekli, çiftli ve üçlü 

kombinasyonları her iki türde de yüksek ve düşük kalitedeki ikişer tohum partisinde 

kullanılmıştır. Kuraklık stresi, farklı konsantrasyonlarda % 0, 10, 15 ve 18 PEG-6000, 

tuzluluk stresi ise, farklı molaritelerde 0, 50, 100, 150 mM NaCl kullanılarak simüle 

edilmiştir. Sıcaklık stresi ise tohumların 20, 30, 35 ve 40°C’de çimlendirilmeleriyle test 

edilmiştir. KMP uygulaması tohum: vermikülit:su 2:1:3 oranında soğan için 3 gün havuç 

için de 5 gün 15ºC’de karanlıkta yapılmıştır. Bütün katı matris priming işlemi, her iki türün 

tohumlarının ve fidelerinin, stres koşularında (%10, 15 PEG ve 50, 100 mM NaCl) 

performansını arttırmıştır. Yüksek düzeydeki stres koşullarında, % 18 PEG, 150 mM NaCl 

ve 40°C sıcaklık, olumlu etkide bulunmamıştır. 
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Vermikompost soğanda ve deniz yosunu ise havuçta önemli ölçüde (P<0.05) fidelerin 

kalitesini artırmıştır. Düşük kaliteli havuç tohumlarında, %10 PEG'de, fide çıkışının 

maksimum sonucu (%85) DY’den elde edilirken, kontrol değerleri olarak %53 bulunmuştur. 

Yüksek kaliteli havuç tohumları için, fide uzunluğu 6.6 cm iken, kontrol grubunda 4.9 cm 

olarak kaydedilmiştir. Benzer şekilde, 100 mM tuzluluk stresinde, düşük kaliteli olan kontrol 

tohumlarında hiç çimlenme olmamıştır. Soğanda, düşük kaliteli tohumlar için, fide çıkışının 

en iyi sonucu (%71) VC'den elde edilirken kontrolde %54 bulunmuştur. Organik özütlerle 

(DY ve VC) KMP yapılan tohumların CAT, APX ve SOD aktivitesi yüksek bulunmuştur. DY 

ve VC'nin mineral bileşimi de butenolid kıyasla daha yüksektir. Özellikle S, Ca, Mn ve K 

kapsamları yüksek değerler vermiştir. Organik özütlerle yapılan katı matris priming, tüm 

parametreleri istatistiksel düzeyde anlamlı (P<0.05) etkilemiştir. Bununla birlikte, havuç 

için DY, soğan için VC, tercih edilebilecek organik özütlerdir. 

Anahtar kelimeler: vermikompost, deniz yosunu, butenolid, fide çıkış, enzim aktivitesi 
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ABSTRACT 

 

PhD Thesis 

 

The Effect of Priming with Organic Extracts on Seed Germination and Seedling Quality of 

Carrot (Daucus carota) and Onion (Allium cepa) Under Abiotic Stress Conditions 

 

Seid Hussen MUHIE 

Ankara University  

Institute of Graduate School of Natural and Applied Science  

Department of Horticulture  

Advisor: Prof. Dr. İbrahim DEMİR 

 

Abiotic stresses such as drought, salinity and temperature extremes are serious problems that hinder 

crop production and productivity. Seed germination and seedling development are the most sensitive 

stages to abiotic stress. Thus, enhancing the quality of a seed ahead of sowing is vital to minimize 

these problems. The present study was aimed to investigate the effect of priming with organic extracts 

on the quality of seeds and seedlings of carrot and onion under abiotic stress conditions. Seaweed 

(SW), Butenolide (But) and vermicompost (VC) in single, double and triple combination were used. 

Drought stress was simulated using PEG-6000 at different concentrations (0, 10, 15 and 18%PEG), 

while salinity stress was simulated using NaCl at different molarity (0, 50, 100, 150mM), which have 

same osmotic potential with the corresponding PEG concentrations. At the same osmotic potential, 

the inhibitory effect of PEG was greater than NaCl. All matrix priming treatment improved 

performance of seeds and seedlings of both crops at mild but not at very high stress levels. High 

concentrations of PEG (18%PEG), NaCl (150mM), and very high temperature (40 °C) brought about 

detrimental effects on seed germination. However, at mild stress, solid matrix priming with seaweed 

alone and in combination with butenolide significantly (P<0.05) improved the performance of carrot. 

Likewise, vermicompost alone and its combination with seaweed significantly (P<0.05) improved the 

performance of onion seeds and seedlings. In low quality seeds of carrot at 10% PEG, maximum 
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result of seedling emergence was obtained from seaweed as 85%, while the control was 53%. 

Maximum seedling length for the high-quality seed lot was recorded from seaweed as 6.6cm, while 

the control was 4.9 cm. In onion, for low quality seeds, the best result of seedling emergence was 

obtained from VC 71% while the control was 54%. Similarly, at 100mM salinity stress, there was no 

germination recorded for none primed low quality carrot seeds. But seeds primed with seaweed 

showed 52% seedling emergence. These organic extracts have also better enzyme activity per gram 

of seed. The mineral composition of seaweed and VC were also higher as compared to butenolide. 

All the parameters were improved significantly (P<0.05) using solid matrix priming with organic 

extracts. However, seaweed for carrot and VC for onion are preferable organic extracts to use as 

priming agent. 

Key words: Vermicompost, Seaweed, Butenolide, Seedling emergence, Enzyme activity  
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1. GİRİŞ 
 

 

Bitkiler hem abiyotik hem de biyotik olan çevresel streslerle karşılaşmaktadırlar. 

Kuraklık, tuzluluk ve aşırı sıcaklık gibi abiyotik stresler, özellikle kurak ve yarı kurak 

bölgelerde bitki üretimini ve verimliliğini engelleyen ciddi problemlerdir. Çeşitli 

araştırmalar, abiyotik streslerin çoğunlukla kuraklık, tuzluluk ve aşırı sıcaklıkların, 

bitkilerin verim potansiyellerini gerçekleştirmelerini engelleyen ana faktörler olduğunu 

göstermiştir (Onaga ve Wyrda, 2016). Abiyotik stres, dünya çapında ürün kaybının 

birincil nedeni olmakla birlikte çoğu önemli tür için ortalama verimin % 50'den fazla 

azalmasına neden olabilmektedir. Jamil vd. (2011), kuraklık ve tuzluluk dünyanın birçok 

bölgesinde yaygın sorunlardan biri haline geldiğini ve 2050 yılına kadar tüm ekilebilir 

alanların % 50'sinden fazlasının ciddi tuzlanma problemi ile karşı karşıya kalacağını 

bildirmiştir. Ayrıca diğer araştırmacılar, sıcaklıkta beklenen artışın ve yağıştaki düşüşün, 

2050 ve 2070 yıllarına kadar başlıca tarla bitkileri ve sebze türlerinde %15-20 verim 

düşüşüne yol açacağını bildirmişlerdir (Saeb, 2017). Kuraklık ve tuzluluk stresinin 

tarımsal üretimde ciddi sorunlar yarattığı birçok araştırmacılar tarafından da 

bildirilmektedir (Soltani vd. 2006). Abiyotik streslerin sıklıkla bir arada gerçekleştiği 

birçok çalışmadan da anlaşılmaktadır. Örneğin, sıcaklık ve kuraklık stresi buna en iyi 

örneklerdendir (Mittler 2006). Küresel ısınmanın artmasıyla birlikte, su stresi ve 

tuzluluğun başarılı bir bitkisel üretimi kısıtlayan birincil sınırlayıcı çevresel faktörler 

haline geleceği ön görülmektedir. 

 

 

Abiyotik stres, bitkinin büyümesi ve gelişmesinin tüm aşamalarını etkilemektedir. 

Bununla birlikte tohum çimlenmesi, fidelerin gelişimi ve çiçeklenme aşamaları, abiyotik 

strese karşı bitkinin en hassas olduğu aşamalardır (Patade vd. 2011; Partheeban vd. 2017). 

Toprak su potansiyeli, sıcaklık, ışık ve toprak pH'sının tohum çimlenmesini ve çıkışını 

etkilediği de bilinmektedir (Rizzardi vd. 2009). Ayrıca su, tohum çimlenmesi için temel 

bir gereklilik olmakla birlikte enzim aktivasyonu, parçalanması, yer değiştirmesi ve 

rezerv depolama materyallerinin kullanımı gibi birçok metabolik faaliyet için elzemdir. 

Depolama sırasında (dormant), karakteristik olarak tohumlar düşük nem içeriğine sahiptir 
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ve nispeten inaktiftirler (Şaban, 2013). Bir tohumun metabolik olarak aktif olabilmesi için 

suyu emmesi / içine çekmesi gereklidir, bu sayede eğer dormansi yoksa oksijen ve uygun 

sıcaklık koşulları oluştuğunda tohumun çimlenmesi gerçekleşir (Ma vd. 2017). 

 

 

Yetiştirme sürecinde su gereksinimi yüksek olan sebze türleri, sürekli değişen iklim 

koşullarına bağlı olarak farklı yağış rejimlerinden dolayı genellikle risk altındadır. Bu da 

kısmen veya tamamen verim ve kalite kaybına neden olabilmektedir. Toprak nemi, 

tohumların daha hızlı veya gecikmeli çimlenmesi için ana faktördür. Hızlı ve eş zamanlı 

fide çıkışına, topraktaki kaymak tabakası ve toprak kaynaklı patojenlerin fide çıkışna 

olumsuz etkisini azaltmada yarar sağlamaktadır (Marisela vd. 2014). Öte yandan, çıkışta 

olası gecikme, fide gelişiminde azalmanın yanı sıra tohumların çürümesine neden 

olabilmektedir. Optimum sıcaklıklarda, çimlenme oranı ve yüzdesi, esas olarak tohum 

için mevcut olan nem miktarına bağlıdır (Razeek vd. 2016). Nem stresinin çimlenme 

üzerindeki inhibe edici etkisi, esas olarak, suyu emiş hızındaki azalma ile metabolik ve 

mobilizasyon süreçlerini geciktirerek gerçekleşmektedir (Rajasekaran vd. 2004). 

 

 

Priming, tohum performansını iyileştirmeye yardımcı olan birörnek çimlenme sağlayan 

fizyolojik bir yöntemdir (Lutts vd. 2016). Çimlenmeyi hızlandırmak için tohumların 

kontrollü koşullar altında suya / çözeltilere batırılmasını, ardından tohumun ilk nem 

içeriğine kadar geri kurutulmasını içerir. Priming, tohum kalitesinin artırılmasında çok 

basit, düşük maliyetli ve düşük riskli bir uygulamadır. Son zamanlarda, bitki üretiminde 

düşük nem ve tuzluluk problemi gibi abiyotik stres problemini en aza indirmek için 

kullanılmaktadır. Tohumların kalitesine artırmak  ve çevresel baskı riskini en aza 

indirgemek amacıyla çeşitli tohum uygulamaları geliştirilmiştir (Lutts vd. 2016). Priming 

yönteminin etkinliği, tek başına ve kombinasyon halinde birçok faktörden 

etkilenmektedir. Ayrıca, bitkinin türüne ve kullanılan priming yöntemine göre değişiklik 

gösterebilmektedir. Priming  başarısını belirleyebilecek faktörlerden bazıları; ozmotik 

işlemler, su potansiyeli, priming ajanı ve süresi, sıcaklık, ışığın varlığı veya yokluğu, 

oksijenin mevcudiyeti, başlangıçtaki tohum kalitesi ve priming sonrası kurutma 

faktörleridir (Hussain vd. 2016). Bu nedenle, priming uygulamaları, çimlenme oranını ve 
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yüzdesini, fide gücünü ve büyüme ve gelişmeyi belirleme potansiyeline sahiptir (Jisha 

vd. 2012; Rehman vd. 2015). Örneğin, soğan tohumlarında hidropriming uygulaması, 

çimlenme oranlarını önemli ölçüde arttırmış ve diğer ozmotik priming uygulamalarından 

daha iyi verim elde edilmiştir (Caseiro vd. 2004). Hidropriming, osmo priming, besinsel 

priming ve katı matris priming vb. bitkisel üretimde kullanılan farklı priming 

yöntemlerinden bazılarıdır. Besin-priming; tohum kalitesini, çimlenme / çıkış ve fide 

parametrelerini iyileştirmek amacıyla, priming işleminin biyokimyasal avantajları ile 

birlikte besinsel etki elde edilebilecek şekilde avantajlarını en üst düzeye çıkarmasıdır 

(Ruttanaruangboworn vd. 2017). Kimyasal priming, tohum kalitesini ve fide 

performansını artırmak için de kullanılabilmektedir (Fang vd. 2018). Tohumların 

özellikle soğuk gibi abiyotik stres unsurları için hazırlanmasında kullanılan kimyasallar, 

çimlenme ve fide gelişiminin iyileştirilmesinde ele alınabilmektedir.  

 

 

Yadav vd. (2012), kimyasal priming uygulamasının jatropa’da soğuk toleransını 

geliştirmede etkili bir yaklaşım olduğunu bildirmiştir. Başka bir araştırmacı grubu 

kimyasalların biberde soğuk ve tuz toleransı sağlamak için basit bir priming tekniği olarak 

kullanıldığını ortaya koymuşlardır (Yadav vd. 2011). Tarımda kimyasalların aşırı 

kullanımı, insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri konusunda artan endişelere neden 

olmuştur. Pestisitin insan sağlığı ile ilişkisi ile ilgili son yirmi yıl boyunca elde edilen 

veriler, birçok pestisitin nöronal bozukluklara ve dejeneratif hastalıklara neden olduğunu, 

bazılarının fetal büyümeyi etkilediğini ve doğuştan anomalilere neden olduğunu ayrıca 

kanserojen etkisi bulunduğu ortaya konmuştur (Asghar vd. 2016). Bu nedenle, 

kimyasalların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve çevre ile ilgili endişe konusu, 

özellikle bitki üretiminin tüm aşamalarında tek bir kimyasal kullanılmadığı organik 

tarıma kıyasla sorun teşkil etmektedir. Organik tarım ile toprağın sağlıklı, organik madde 

bakımından zengin, besin maddeleri ve mikrobiyal aktivitenin yüksek olan bir üretim 

yöntemi olup geleneksel tarımdaki sentetik gübreler ve böcek ilaçları kullanmadan 

yetiştiricilik yapılmasıdır. Tohumların organik materyallerle priming uygulaması, diğer 

priming yöntemlerine alternatif olarak kullanılabilir ve çimlenme, büyüme ve gelişme 

için gerekli besin maddelerinin tedarik edilmesine yardımcı olur (Naik ve Blessy, 2018; 

Tiwari vd. 2018). Organik ekstratların kullanılmasının, tohum çimlenmesini ve abiyotik 
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stres koşullarında erken fide büyümesini iyileştirmede etkili olduğu kanıtlanmıştır 

(Sharma vd. 2014). Bu organik özütler içinde deniz yosunu, vermikompost ve duman 

ekstraktları tohum uygulamalarından kullanım alanı bulmuştur (Demir vd. 2006, Ma vd. 

2017, Masondo vd. 2018). Belirtilen özütlerin farklı türlerde tohumun abiyotik stres 

faktörleri altında çimlenmesini teşvik ettikleri saptanmıştır (Masondo vd. 2018). Tohum 

uygulamaları için başka priming türleri olmakla birlikte, katı matris primingi, bu 

alternatiflerden biridir. Katı matris priming metodu tohum matris etkisi oluşturan 

vermikülit, agro-lig, micro-cel E gibi materyallerin su ve suya katılması, diğer bazı 

maddelerin belirli sürede istenilen sıcaklıkta tutularak tohumların uygulamasıyla 

gerçekleşmektedir (Ermiş vd. 2015, Singh vd. 2015).   

 

 

Katı matris priming (KMP) veya matris uygulaması, sadece tohumlar tarafından su 

alımının kontrol edildiği matris priming olarak da bilinir ve ozmo-primingdeki 

havalandırma problemini ve ozmozik ajanların yüksek maliyetini ortadan kaldırmak için 

bir çözüm olarak geliştirilmiştir (Paparella vd. 2015). KMP'nin etkisi, su emilimi 

sırasında tohumun metabolik onarımı ve aktivasyonuna bağlanmıştır (Saranya vd. 2017). 

Matris koşullandırma sırasında, tohumlar suyun alımını kontrol etmek amacıyla belirli bir 

süre boyunca su taşıyıcı malzeme ile karıştırılır ve inkübe edilir. Daha sonra, tohumlar 

taşıyıcıdan ayrılır, durulanır ve tekrar kurutulur. Katı besi yerinin kullanılması tohumların 

yavaşça nemlenmesini sağlar ve toprakta meydana gelen doğal emilim süreci ile benzerlik 

göstermesini sağlar (Debbarma ve Das, 2017). 

 

 

Katı matris priming’in etkili olabilmesi için, taşıyıcı malzemenin belirli fiziksel ve 

kimyasal özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bunlar toksisite etkisi, düşük matris 

potansiyeli, minimum su çözünürlüğü, yüksek su tutma kapasitesi, yüzey alanı ve tohum 

yüzeyine yapışma kabiliyetidir (Moori ve Eisvand 2017). Farklı katı matris priming 

tekniklerinin geliştirilmesiyle, çimlenme problemleri ortadan kaldırılabilir ve ekim ile 

çıkış arasındaki süre kısaltılabilir, tek tip fide oluşumu elde edilebilir, düşük toprak nemi, 

tuzluluk, aşırı sıcaklıklar gibi abiyotik stres problemleri minimize edilebilir. Priming 

etkinliği, çoğu zaman, şeker ve enzimatik değişikliklerin analizi yoluyla fizyolojik olarak 
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ve farklı çimlenme ve fide özellikleri yoluyla morfolojik olarak tespit edilebilir. Priming 

uygulanmış tohumlarda, toplam yağ oranı artar, şeker yağlara dönüşür ve enzimatik 

aktivitede özellikle hidrolitik enzimlerin aktivitesi artar (Moori ve Eisvand  2017).  

 

 

Havuç tohumları doğrudan tarlaya ekilmektedir. Tohumları küçüktür ve sığ yüzeye 

ekilmelidir. Havuç fidelerinin çıkışı üç hafta kadar sürebilir ve bu süre zarfında toprağın 

üst tabakasının nemli tutulması gereklidir böylece tohumlar suyu kolayca alabilir ve 

çimlenmeye başlayabilir, aksi takdirde güneşli ve kurak bir ortamda başarı oranı 

düşebilmektedir. Nemle birlikte sıcaklık stresi koşullarında havuç tohumlarının hızlı ve 

senkronize çimlenmesi zorlaşır. Ayrıca, havuç tohumları serin ve kuru bir depolama 

koşullarında saklanmazsa tohumlardaki yaşlanma hızlanmaktadır. Belirli bir havuç 

tohum partisindeki tohumun kalitesi, bütün çiçekler aynı anda toplandığından ve farklı 

çiçek olgunlaşma periyodu olduğundan ötürü tek örnek olmayabilir. Bu durum düşük 

çimlenme yüzdesi, düşük çimlenme oranı ve düzensiz çimlenme ile sonuçlanabilir. Bu 

nedenle tohumlar ekimden önce kalitelerini arttırmak amacıyla priming uygulaması, 

birörnek tarla çıkışı eldesini sağlayabilecektir (Nascimento vd. 2013, Gama vd. 2018).  

 

 

Soğan tohumları da canlılıklarını diğer türlere göre daha hızlı kaybederler. Bu nedenle, 

kontrollü depolama koşullarında saklanmazlarsa tohum ömrünün kısalmasına neden 

olmaktadır. Soğan tohumu üreticileri ve / veya çiftçileri için, tohumun canlılığı, önemli 

ekonomik sonuçları olan hususlardan biridir. Tohumlar doğrudan tarlaya ekilebilir veya 

fideler yetiştirildikten sonra tarlaya dikilebilir. Tohumlar doğrudan tarlaya ekilirse, 

özellikle abiyotik stres koşullarının ortaya çıktığı bir durumda, azalan ve yeknesak 

olmayan çıkış problemleri görülebilir (Thirusendura ve Saraswathy, 2017). Bu tohumlara 

mevcut stres koşullarına karşı dayanımı artırmak ve senkronize tarla çıkışı, büyümesi ve 

gelişmesi priming uygulamaları ile iyileştirilir. Fide yetiştiriciliğinde senkronize, hızlı 

fide oluşumu ve gelişimi önemli bir özelliktir. Yaşlanma, çimlenme ve fide oluşumunu 

geciktiren sadece tarlada değil aynı zamanda sera koşullarında görülebilen fizyolojik bir 

olgudur (Garoma vd. 2017). 
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Yukarıdaki literatürlerde belirtildiği gibi, priming uygulamalarının yararlı etkileri birçok 

tür için ortaya konmuştur (Paparella vd. 2015, Gama vd. 2018). Priming üzerine çok 

sayıda araştırma yapılmış olmasına rağmen, türlerin tamamı için ideal olarak 

öngörülebilecek tek bir priming yöntemi bulunmamaktadır. Ayrıca, biyostimülanlar 

kullanarak katı matris priming uygulamasının havuç ve soğan tohumlarında, özellikle 

abiyotik stres koşullarına karşı etkisini araştırmaya yönelik araştırmaya taranan litratürde 

rastlanmamıştır. Bu nedenle, bu araştırma, abiyotik stres koşullarında havuç ve soğan 

tohumlarının katı matris priming uygulaması ile biyostimülanltarın (deniz yosunu, 

vermikompost ve dumandan türetilmiş butenolid) etkisini araştırmak amacıyla 

yürütülmüştür. 
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2. LİTERATÜR TARAMASI 
 

2.1 Havuç ve Soğan Hakkında Genel Tanıtım 

 

Apiaceae ailesinin bir üyesi olan Havuç (Daucus carota), serin iklim (10 ila 25°C) 

koşullarında iyi performans göstermektedir (Alam vd. 2010). Popüler bir kış sebzesidir 

ve etli lezzetli, çekici, besleyici yenilebilir kökleri için ekilen dünya çapında önemli 

kökleri tüketilen sebzelerden biridir. Havuç, önemli ölçüde faydalı özelliklere sahip, 

yüksek seviyede karotenoid içeren biyoaktif bileşikler bakımından zengin lifli bir türdür. 

Havuç, Afganistan, İran ve Pakistan içerisine olan Güney Asya orjinlidir. Havuç çok 

çeşitli toprak pH'larına toleranslıdır, ancak organik topraklarda genellikle 5.5 ila 6.5 

mineral topraklarda ise 6.0-6.8 arasındaki pH’yı tercih eder (Iorizzo vd. 2013).  

 

 

Havuçlar genellikle doğrudan tohumla çoğaltılır. Ancak tohum üretimi için köklerin 

ekildiği durumlar da mevcuttur. Havuç yetiştirliğinde tohumlar genellikle, 3 ila 4 cm 

genişliğinde iyi hazırlanmış bir sıraya tohumlar 0.5 ila 1 cm derinliğe ekilebilir. Düşük 

tohum gücü performansı, havuç üretimindeki en büyük sorunlardan biridir. Tohumlar 

genellikle küçüktür, çimlenmesi yavaş ve çimlenme yüzdeleri genellikle yaklaşık % 90 

ila 95 arasındadır. Havuç 5oC üzerindeki toprak sıcaklıklarında çimlenebilir, ancak 

optimum çimlenme 10 - 25 oC aralığında gerçekleşir. Tohumlar ideal toprak tipinde 

ortalama iki hafta içinde çimlenebilir (Greg 2005). 

 

 

Soğan (Allium cepa L.), patates ve domatesten sonra, dünyanın en önemli üçüncü sebze 

türüdür. Alliaceae familyasının ve en yaygın yetiştirilen otsu iki yıllık sebzelerinden 

biridir. Diploid kromozom sayısına sahip (2n = 16) ve monokotiledondur. Allium cinsinin 

en yaygın üretilen sebzesidir. Soğan (Allium cepa L.) lezzeti ve tedavi edici özellikleri ile 

değerlidir (Benkeblia 2005). Allium'lar kışlık sebzelerden olup, dona dayanıklıdır ancak 

uzun süren don sıcaklıklarına karşı hassastır. Büyüme ve gelişme için optimum sıcaklıklar 

13 - 25 °C arasındadır. Soğanlar pH 5.3 ila 6.5 aralığında en ideal şekilde gelirim gösterir. 

pH 6.5'in üstünde, bakır, manganez ve çinko eksikliği oluşabilir (Smith vd. 2011).  

 



 

8 
 

 

Alliacea familyası üyelerinin mikro besinlere ihtiyacı fazla iken N-P-K için orta düzeyde 

bir gereksinimi bulunmaktadır. Allium'lar özellikle çimlenme ve erken fide aşamalarında 

tuzluluğa karşı kısmen duyarlıdır ancak olgunlaştıkça daha toleranslı hale gelmektedirler. 

Tuzluluk oranı 4 - 5 mmhos / cm arasında olduğunda önemli verim düşüşleri meydana 

gelebilir (Voss vd. 2013). Bazı araştırmacılar tuzluluğun soğandaki çimlenme, büyüme, 

lezzet ve verim özellikleri üzerindeki etkilerinin çok olumsuz seviyelere ulaşabildiğini 

saptamışlardır (Chauhan vd. 2007). 

 

 

Tohumdan tohuma veya soğandan tohuma olmak üzere iki üretim yöntemi vardır (Olani 

ve Fikre 2010). Tohumdan tohuma yönteminde bitkiler tarlada vernalize olurlar daha 

sonra soğan oluşup çiçeklenerek tohum üretimi yapılır. Tohumdan tohum üretimi, 

soğanlar kaldırılmadığı veya yeniden ekilmediği için işgücü gereksinimi daha azdır bu 

nedenle daha ucuz bir yöntemdir (Voss vd. 2013). Soğan tohumları 4 °C'lik sıcaklıkta 

yavaş çimlenir ve optimal çimlenme yaklaşık 24 °C'de gerçekleşir. Toprağın nemli 

kalması sayesinde çimlenme ve erken fide gelişimi elde edilebilmektedir. Bununla 

birlikte, üst toprağı nemli tutmak amacıyla yağmurun düzensiz olduğu yerlerde ek 

sulamaya ihtiyaç duyulabilir. Bu doğrudan tohumla soğan üretimini zor hale 

getirmektedir. Soğanda tohum üretim yöntemi, açıkta tozlanan çeşitlerin yanı sıra elit 

veya ana-baba hatların tohum üretiminde kullanılmaktadır. Bu yöntem ile genetik saflık, 

üniformite, tip dışı bitkileri seçimi kolaylaşır ve soğan özelliklerinin değerlendirilmesi 

sağlanır (Voss vd. 2013). 

 

 

Soğan tohumunun kalitesi, erken ve geç hasattan (Maria 2016) ve tohumdan tohuma ya 

da tohumdan soğana olsun tohum, üretim yöntemine bağlıdır. Sertifikalı soğan tohumu 

üreticileri, yüksek kaliteli tohum elde etmek için tohum-soğan-tohum yöntemini takip 

ederler. Erken hasat yapıldığı takdirde kalitede düşüşler görülebilir, geç hasat edilirse 

aşırı kuruma nedeniyle çiçek parçalanmasından dolayı tohum kaybı görülebilir. Ancak 

tohum üreticileri sık sık birim alan başına tohum verimlerini en üst düzeyde tutmayı 

hedeflerler. Bu nedenle, bütün çiçek tablası olgunlaşmadan (hafif yeşil) hasatlar yapılır 



 

9 
 

ve bu durum soğan tohumlarının kalitesini olumsuz yönde etkiler. Buna bağlı olarak 

düşük kaliteli soğan tohumu elde edilebilmekte ve bir yıl içerisinde tohumlar depolama 

koşullarının kötü olduğu durumlarda canlılıklarını kaybedebilmektedir. (Maria 2016). 

 

 

2.2 Tohum Çimlenmesi ve Çıkışının Fizyolojisi 

 

Tohumun çimlenmesi sırasında meydana gelen biyokimyasal ve fizyolojik değişimlerin 

ardından görülen morfolojik değişiklikler, canlı fide oranı elde etme ile yakından 

ilişkilidir ve bitki üretimini ve verimliliğini etkileyen önemli bir faktördür. Bir tohum 

dormansi durumunda embriyonik bitki içerir ancak çimlenemez. Çimlenme basitçe onun 

büyümesini sürdürmesidir. Dormansinin doğal veya yapay olarak üstesinden gelen tüm 

canlı tohumlar, su, O2, sıcaklık ve bazı durumlarda ışık vb. uygun çevresel koşullar altında 

kolayca çimlenebilmektedir. Çimlenme için uygun çevresel koşulları bekleyen bu 

tohumlar “dormant” olarak ifade edilmektedir. Fizyolojik olarak, tohum çimlenmesinin 

başlangıcı, büyümek için ise solunuma bağlı olduğu belirtilebilir (Ali ve Elozeiri 2017). 

 

 

Suyun emilmesi olarak adlandırdığımız tohumdan su absorpsiyonu, daha sonra 

embriyonun genişlemesine ve kök dokularının (veya diğer organların) çevre dokulardan 

içeri girmesine neden olan metabolik işlemleri aktive eder. Tohumdan su alımı ile 

embriyonun solunum hızında artış meydana gelir ve bu da emilimin başlangıcından 

birkaç dakika sonra tespit edilmiştir (Şekil 2.1). Başlangıçta anaerobik solunum 

görülebilir, ancak oksijen mevcudiyeti ile birlikte aerobik solunuma geçiş tespit 

edilmiştir. Kuru tohumlara kıyasla, çimlenmekte olan tohumlarda oksijen tüketiminde 

artış belirlenmiştir. Örneğin, tahıllar için çimlenmede su içeriği yaklaşık % 40'a 

ulaştığında kısa bir süre içinde 0,05µ 1/g doku/saat’den 100µ/g doku/saat’e ulaşmaktadır 

(Ali ve Elozeiri 2017). Endosperm tarafından sağlanan sukroz, muhtemelen bu aşamadaki 

solunum substratıdır. Çimlenmenin tamamlanması için gereken süre, genetik faktörlere 

ve geçerli çimlenme koşullarına, özellikle sıcaklık ve su mevcudiyetine bağlı olarak, 

birkaç saat ila birkaç hafta arasında değişebilmektedir. 
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Priming işlemi sırasında, dormansi sırasında tohumun zarar görmesini önleyen proteinler 

ve şekerler ihtiyaç duyulmadıkları için parçalanır. Tohumlar çimlenmeden önce 

kurutulduğunda, artık bu koruyucu proteinlerin ve şekerlerin çoğunu içermezler. Priming 

sonrası iyileştirme, priming'den sonra tekrar kurumadan önce başlatılan bir işlemdir. 

Priming uygulamasından sonra tohumun iyileştirilmesinde yardımcı olmak için bu 

proteinlerin ve şekerlerin yenilenmesini teşvik etmek amaçlanmaktadır (Bewley vd. 

2013). 

 

Şekil 2.1 Tohum çimlenme aşamaları ve ana olaylar. A. Dikot ve monokotların tohum ve 

çimlenme aşamaları. B. Tohum çimlenmesi ve çimlenme sonrası büyüme evreleri ile ilgili 

ana olaylar (Das vd. 2015) 
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Farklı hormonlar, enzimler ve mineraller tohum çimlenme aşamasında çeşitli şekillerde 

önemli roller oynarlar. Çimlenmenin, gibberellik asit (GA), absisik asit (ABA), oksin ve 

etilen de dahil olmak üzere, bitki hormonlarının sıkı regülasyonu altında olduğu 

belirlenmiştir. Tohumların farklı bitki hormonu konsantrasyonlarında bekletilmesiin 

çimlenme ve büyümenin yanı sıra verimlilik ve performansı arttırıcı etkisi de 

olabilmektedir. Gibberellinler, tohum çimlenmesinde doğrudan yer alan bir grup 

hormondur. Tohumdaki gibberelik asidin (GA) sentezinin ve salgılanmasının arttırılması 

ile nişastanın parçalanarak büyüyen embriyo için kullanılabilir hale gelmesini sağlar, 

böylece çimlenme başlangıcı sağlanır (Muhie 2018). 

 

 

H2O varlığında, Gibberellik asit (GA), amilaz, katalaz, askorbat peroksidaz, peroksidaz, 

süper oksit dismutaz ve diğerleri gibi enzimlerin üretimini uyarır. Amilaz enzimi, 

nişastanın maltoza parçalanmasını kolaylaştırır, böylece ATP (glikoz yoluyla) oluşumunu 

sağlar. Nişasta ayrıca embriyonun büyümesi ve gelişimi için gıda maddeleri sağlayan 

enzim amilaz ile katalize edilir. Embriyoda üretilen enerji çimlenmeyi kolaylaştırmak için 

kullanılır. Üretilen glikoz, hücre duvarı oluşumu için selülozu sentezlemek amacıyla 

kullanılır. Amilaz, proteaz ve lipaz gibi enzimler, tohumda uygun olarak nişasta, protein 

ve lipit formunda depolanan depo gıdaları parçalamak için kullanılır ve çimlenmekte olan 

embriyo için enerji ve diğer temel gıda maddelerini oluşturur. Benzer şekilde tohum 

proteinleri proteaz enzimleri tarafından katalize edilir ve proteinleri büyüyen embriyoya 

aktarılan amino asitlere ve peptitlere barçalar. Proteinlerin metabolizmasından elde edilen 

amino asitler ayrıca enzimlerin, hormonların, proteinlerin, pirimidinlerin ve purin 

bazlarının biyosentezinde de kullanılmaktadır (Bewley vd. 2013, Ali ve Elozeiri 2017). 

 

 

Tohumların çimlenmesi sırasında, enzimlerin yardımı ile depo maddelerinin 

parçalanması başlar ve bu ürünler kullanılmak üzere sürgün uçlarına taşınır. Çimlenmiş 

tohumlarda, proteinler, mineraller, vitaminler ve enzimler yüzde 25 - 4.000 arasında bir 

artış göstermiştir. Bütün bu değişiklikler yavaş yavaş tohum kabuğunun yarılmasına ve 

büyüyen fidenin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. İlk olarak, kökçük ortaya çıkar ve aşağı 

doğru büyür, sonra plumule çıkar ve yukarı doğru büyür (Bewley vd. 2013). Fide 
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gelişiminin devam etmesiyle, topraktan çıkarak ışığa maruz kalır ve kendi fotosentetik 

yapısını geliştirir. Embriyoyu çevreleyen yapılar boyunca kök salgılaması, çimlenmeyi 

sonlandıran ve fide büyümesinin başlangıcını gösteren olaydır. Bu durum hücre 

bölünmesiyle birlikte oluşabilen hücre uzamasının bir sonucu olarak meydana gelir. DNA 

sentezi kökçük hücrelerinde ilk olarak görülür ve su emilimi başlamasından kısa bir süre 

sonra (Şekil 2.1) mitokondriyal DNA sentezi sırasında tahrip meydana gelir daha sonra 

makro molekül hasarını onarmak için kurutma ve rehidrasyon işlemleri yapılır. Bazı 

tohumlarda bu olaylar hücre uzamasından önce meydana gelse de, ikinci bir DNA sentezi, 

kök çıkışından sonra, hücre bölünmesiyle ilişkili bir mikrotübül bileşeni olan β-tubülinin 

artmasıyla oluşur (Das vd. 2015). Kökçüğün hücre genişlemesi ile ortaya çıkışı 

turgoriteye bağlıdır. Kök hücre duvarları daha esneyebilir olmalıdır. Bu nedenle duvarın 

gevşemesi, hücre çeperi polimerlerini bağlayan hidrojen bağlarını bozan bazı 

proteinlerin, aktivitesinden kaynaklanmaktadır. Fidelerin gelişmesi çimlenmenin 

ardından gerçekleşir ve büyümesi başlangıçta ve depolanmış rezervlerin, proteinlerin, 

karbonhidratların ve yağların hidrolize olması ile üretilen metabolitler tarafından 

desteklenmektedir. 

 

 

Tohumun hem makro hem de mikro besinleri çimlenme, fide oluşumu ve büyümesi için 

gereklidir. Priming uygulaması mikro besleyici uygulama, fidelerin çimlenmesini ve 

kalitesini artırmak için kullanılan uygun maliyetli ve pragmatik bir seçenektir (Farooq vd. 

2012). Bununla ilgili buğday fidelerinin gelişme sürecinde yüksek P konsantrasyonu 

tercih ettiği belirlenmiştir. Bitkilerin, büyüme ve gelişmeleri için tohumdan elde edilen 

mineral besin kaynaklarını kullandıkları açıktır. Ancak, yeniden dağıtımın etkinliği, 

öğeler arasında büyük ölçüde değişebilir. Lupinus spp. gelişmesinde, P, K ve S 

kotiledonlardan fide eksenine yüksek, Mg, Fe, Zn ve Mn orta ile yüksek, Ca ise düşük 

düzeyde bitki bünyesine alınır  (Kołodziejek 2017). Temel araştırmaların yanı sıra, 

uygulamalı çalışmalar, bazı mineral elementlerinin çimlenmedeki önemini daha iyi 

anlamak için katkılarda bulunmuştur. Tohumların besin bakımından zenginleştirilmiş 

solüsyonlara daldırılmasının ve yeniden kurutulmasının, çimlenmeyi ve ardından fide 

oluşumunu teşvik etmek için etkili bir yöntem olduğu kanıtlanmıştır (Saedipour 2012). 

Minerallerin tohum çimlenmesi üzerindeki spesifik etkileri iyi araştırılmamış olmakla 
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birlikte, her mineralin tohum çimlenmesinde kendine özgü bir rolü vardır. Örneğin, S'ye 

bağımlı amino asit metabolizmasına, birincil metabolitleri hormonal regülasyonla 

bağlamadaki işleri nedeniyle tohum çimlenmesinde önemli bir rolü vardır. KH2PO4 

kullanarak %1 P çözeltisi ile tohumların muamele edilmesinin, gübre kullanım 

verimliliğini arttırdığı ve P eksikliği olan topraklarda yetişen farklı türler için verimi ve 

kaliteyi yükselttiği kanıtlanmıştır (Ali vd. 2008). Araştırmacılar ayrıca besin priming 

uygulamasının, pozitif etkisi yönüyle yeni bir yaklaşım olduğunu öne sürmektedir (Imran 

vd. 2013). 

 

 

2.2.1 Soğan tohumlarının çimlenmesi ve çıkışı 

 

 

Soğan yetiştirliği, tohumekim veya fide dikimi ile yapılabilmektedir. Soğanlar verimli ve 

iyi drene olmuş toprakları tercih ederler. Sıcaklık, soğan tohumu çimlenmesinde önemli 

bir faktördür. Normalde soğanın çimlenmesi 7-10 gün sürer (ISTA 2009), ancak toprak 

sıcaklığı çimlenme sürecini değiştirebilmektedir. Sıcaklık ne kadar düşük olursa soğan 

tohumlarının çimlenmesi o kadar uzun sürer. Soğan tohumları genellikle düşük kaliteye 

sahiptir bu durum özellikle erken ilkbaharda ekimden sonra tarla stres koşullarında çok 

sayıda anormal fide oluşumuna, yavaş ve bir örnek olmayan fide çıkışlarının görülmesine 

neden olur (Jagosz 2015). Soğan tohumlarının düşük kalitede olmasının temel nedenleri 

arasında, tohum olgunluğunun farklı aşamalarda olması, buna bağlı uzun çiçeklenme 

dönemi ve kötü koşularda tohum depolamada canlılıklarını kaybedebilirler. Soğan 

tohumlarının, özellikle aşırı sıcaklıklar, ozmotik potansiyel ve ortamın tuzluluğu gibi 

stresli koşullar altında çimlenmesi, doğrudan tarlada tohum ile üretim yapan yetiştiriciler 

için önemli olumsuzluklara sebebiyet verebilmektedir. Elde edilen veriler ışığında; 

soğanın çimlenme performansını arttırmak için tasarlanan priming uygulamaları, ilgi 

görmektedir (Jagosz 2015). 

 

 

Soğan tohumlarının, sebze türleri arasında tohum ömrünün kısa olduğu, depoda özel 

önlemler alınmadığı sürece, hasattan sonra hızla canlılığını kaybettiği bilinmektedir. Bu 

nedenle, genellikle sadece taze soğan tohumlarının üretimde kullanılması ve sadece 



 

14 
 

yüksek çimlenme oranına sahip tohumların satılması önerilir. Soğan tohumlarının 

çimlenme yüzdesi ve çimlenme oranı, türler ve tohum partileri arasında da büyük ölçüde 

farklılık gösterir ve bu, tarlada optimum bitki popülasyonlarının oluşturulmasında 

zorluklara yol açar. Ek olarak, soğan tohumları nem stresi, tuzluluk ve aşırı sıcaklık gibi 

abiyotik stres koşullarına karşı çok hassastır. Araştırmacılar bulgularında kök ve 

sürgünlerin -0.29MPa'da -0.64MPa'ya göre daha fazla uzadığını bildirmişlerdir. 

Tuzluluk, soğan tohumu çimlenmesini ve fide oluşumu da etkilemekte ve 1.2 dS m − 1 

elektriksel iletkenlik (EC) eşiği ile tuza duyarlı olarak sınıflandırılır. Tuzluluğun 

çimlenme kabiliyeti, büyüme parametreleri, verim özellikleri ve soğanın lezzeti 

üzerindeki etkisi hakkında da birçok araştırma yapılmıştır (Joshi ve Sawant, 2012). 

 

 

2.2.2 Havuç tohumlarının çimlenmesi ve çıkışı 

 

 

Havuçların, (Daucus carota L.) maydanoz ve yaban havuçlarında da olduğu gibi 

tohumlarının çimlenmesi yavaştır. Ayrıca havuç tohumları küçük olmakla birlikte 

düzensiz çimlenme eğilimindedir. Sürekli olarak nemli toprağa ihtiyaç duyarlar ve 

çimlenme iki hafta veya daha uzun sürebilir. Havuçta kuru ya da rüzgarlı havalar 

çimlenmeyi yavaşlatır ya da hiç görülememesine neden olabilir. Havuç, yaban havucu ve 

maydanozun çimlenmesi 14 - 21 gün sürer; Bu durum tohum yataklarının üç hafta veya 

daha uzun süre nemli tutulmaları gerektiği anlamına gelmektedir. Fide çıkışı öncesi çıkış 

hızını artırmak amacıyla priming uygulamaları yapılmaktadır. Hızlı ve birörnek 

gelişmenin elde edilmesi, özellikle havuç gibi doğrudan tohumla üretim yapılan sebzeler 

için temel şarttır (Pereira vd. 2009). Bazı faktörler havuçta ürünün oluşumunu 

etkileyebilir. Örneğin, yüksek sıcaklıklar (35-40°C), tarladaki havuç tohumunun 

çimlenmesini geciktirebilir veya engelleyebilir buna bağlı olarak ürün oluşumunu 

tehlikeye atabilir (Pereira vd. 2008). Havuç bitkileri doğrudan tohumla üretilir ve ekim 

zamanı düşük veya yüksek sıcaklıklarda yapıldığı takdirde zayıf fide gelişimi görülebilir. 

Tropikal bölgelerde, havuç üretimi termal stres nedeniyle zarar görmeye müsaittir ve 

çoğu ticari havuç çeşidi için yüksek sıcaklıklar tohum çimlenmesinin azalmasına sebep 

olur (Nascimento vd. 2013).  
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Havuç tohumlarında çimlenmenin, hasat tarihinden ve tohumun toplandığı çiçek 

dizisinden etkilendiği bilinmektedir. Tek bir havuç bitkisi üzerindeki tohumlar aynı anda 

olgunlaşmadığından, tek bir ticari hasat havuç tohumlarında yavaş ve birörnek olmayan 

çimlenmeye neden olmaktadır. Havuç tohumu için olgunluğun fizyolojik bir tanımı 

olmamakta ve çimlenmesi sırasında meydana gelen fizyolojik ve biyokimyasal süreçler 

hakkında çok az şey bilinmektedir. Dolayısıyla, havuç tohumu çimlenmesinde gözlenen 

düzensizliğin, tohumların çiçek yapısındaki farklı zamanlarda olgunlaşmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir (Pereira vd. 2008, Panayotov 2010). 

 

 

2.3 Abiyotik Stresin Tohum Çimlenmesine ve Erken Fide Gelişimine Etkileri 

 

 

Biyoloji ve ekolojide, abiyotik bileşenler veya abiyotik faktörler, canlı organizmayı ve 

ekosistemlerin işleyişini etkileyen, canlı olmayan kimyasal ve fiziksel kısımlardır. Farklı 

abiyotik stresler bitkilerin gelişimini ve büyümesini inhibe eder veya geciktirir. Yeni 

nesillerin hayatta kalmasını sağlayan bitki yaşam döngüsünün en önemli adımı tohumun 

çimlenmesidir. Tohum çimlenmesinin stres koşulları altında durmasını sağlayan ve daha 

sonra şartların uygun olduğu durumlarda devam ettirilen mekanizmalar gelişmiştir. 

Kuraklık, tuzluluk veya aşırı sıcaklıklar gibi stres koşulları yoğun olarak araştırmalara 

konu olmuştur. Bitkiler tarlada, rutin olarak farklı abiyotik streslerin kombinasyonuna 

tabi tutulmaktadır. Abiyotik stresler, bitki gelişimini olumsuz yönde etkileyen başlıca 

nedenlerden biridir ve önemli tüketim ürünlerinde ortalama verimi %50'den fazla 

düşmesine ve tarım endüstrisinin sürdürülebilirliğini tehdit etmesine neden olmaktadır 

(Mahajan ve Tuteja 2005). Kuraklık ve tuzluluk, dünya çapındaki etkilerinin 

büyüklüğünden dolayı iki büyük abiyotik stres faktörü olarak nitelendirilebilir (Wang vd. 

2006). 

 

 

Tohum çimlenmesinin ve gücünün kaybı bitki yetiştiriciliğini ve verimliliğini olumsuz 

yönde etkilemektedir. Bu nedenle, ideal tohum çimlenmesini sağlamak, bitkilerle 

ilgilenen bilim insanlarının ve araştırmacıların temel hedeflerinden biridir. Tohumlar, 

sağlıklı ve kuvvetli bitkilerin yanı sıra yeterli tek örnekliliği oluşturamazlarsa pratik 
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olarak değersizdirler. Bu nedenle abiyotik stres koşullarında daha iyi bitki oluşumunu 

sağlamak için abiyotik stres etkisinin üstesinden gelebilmeye yönelik yaklaşımlar, hayati 

öneme sahiptir. Nem, tuzluluk ve kuraklık stresi olmak üzere üç farklı abiyotik stresin 

etkisi aşağıda tartışılmıştır. 

 

 

2.3.1 Kuraklık stresi 

 

 

Bitkiler, kuraklık stresi, tuzluluk, aşırı sıcaklıklar vb. olumsuz çevresel koşullara maruz 

kalabilmektedir. Abiyotik stresler arasında stresi (kuraklık) bitki büyümesini ve verimini 

olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla kuraklık, bitkinin normal olarak büyümesini ve yaşam 

döngüsünü tamamlaması için gereken yeterli nemin yokluğu olarak tanımlanabilir. 

Kuraklık, havanın oransal neminde ve toprakta su eksikliği olduğunda görülen bir 

durumdur. Bitkiler kuraklık stresi sırasında bir dizi fizyolojik ve biyokimyasal olaya 

maruz kalmaktadır. Kuraklık her yıl dünyanın birçok yerinde görülmekte ve çoğu zaman 

ürün verimi üzerinde yıkıcı etkilere neden olmaktadır. Dünya çapında bitkilerde kuraklık 

stresinden kaynaklanan kayıplar, muhtemelen diğer tüm abiyotik streslerden kaynaklanan 

kayıpları aşmaktadır (Barnabas vd. 2008), bu durumun nedeni olarak, dünya genelinde 

sulamak için gerekli su kaynaklarının giderek azalması göstermektedir. Kuraklık, 

özellikle yağış rejiminin düzensiz olduğu yağmurlu ekosistemlerde tarımsal üretimi 

kısıtlayan önemli bir faktördür 

 

 

Kuraklık stresi, tohumda çimlenmenin en kısıtlayıcı faktörlerinden biridir. Çimlenme, 

yağış ve sulama eksikliği nedeniyle elverişsiz toprak nemi koşullarından olumsuz yönde 

etkilenebilir (Mwale vd. 2003). Ekim zamanında oluşan yetersiz nem, düzensiz 

çimlenmeye ve fide oluşumuna yol açar ve sağlıklı bitki oluşumunun sekteye uğramasına 

neden olur (Okcu vd. 2005). Kurak ve yarı kurak bölgelerde, su genellikle bitki üretimini 

sınırlayan en önemli faktörlerden biridir. Nem stresi için bitkinin gelişimi sırasında en 

kritik aşamalar çimlenme ve çıkış aşamalarıdır ve bitki gelişimi ve verimini direkt 

etkilemektedir. Bu nedenle, kuraklık stresi, tarımsal verimliliğin güvenliğini ve 
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sürdürülebilirliğini sürekli etkileyen en önemli çok boyutlu bir çevresel stres faktörüdür; 

bu durum, yüksek oranda yağış miktarına ve vejetasyon dönemindeki dağılımına bağlıdır. 

Nemin tohumların çimlenmesine etkisi, farklı araştırmacılar tarafından araştırılmaktadır. 

 

 

Çimlenmenin başarısı embriyoyu çevreleyen dokulardaki su hareketine bağlıdır. Bu 

hareket, su alımını kısıtlayabilen ve doğrudan çimlenme sürecine müdahale edebilen 

tohumların etrafındaki su potansiyeli ile ilişkilidir. Çimlenme süreci, doğrudan toprak 

suyunun alınabilirliğini belirleyen su potansiyeli için kullanılan bir çimlenme 

parametresidir. Dolayısıyla, su potansiyeli bir tohumun çimlenebileceği en düşük su 

potansiyeli olarak nitelendirilmektedir (Tribouillois vd. 2016). Kuraklık stresi altında, su 

alımındaki azalmadan kaynaklı çimlenme ve fide çıkışında düşüşler görülmektedir 

(Farooq vd. 2008). 

 

 

Solüsyonun ozmotik potansiyeli embriyo hücrelerininkinden daha negatif olduğunda, 

çimlenme meydana gelir. Othman (2005) tohum çimlenmesinin su emilimi ile 

başlatılabileceğini ve su kaynağındaki herhangi bir kısıtın tohumun stres altında 

kalmasına neden olacağını bildirmiştir. Tohumların kalitesini yükseltmek ve kuraklık 

stresine karşı dayanımı arttırmak için tohumlar bazı ön uygulamalarla muamele 

edilmediği sürece çimlenme aşamasındaki görülebilecek su eksikliği fide oluşumunun 

engellenmesine neden olabilmektedir. Bitkilerin nem stres toleransını arttırmak için 

benimsenen çeşitli mekanizmalar arasında, priming’in kolay uygulanabilen, düşük 

maliyetli ve etkili bir yaklaşım olduğu düşünülmektedir (Ashraf ve Foolad 2005). Birçok 

bitkide kuraklık toleransını arttırmak için farklı tiplerde priming uygulamaları yapılmıştır 

(Masondo vd. 2018). 
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2.3.2 Tuzluluk stresi 

 

 

Tuzluluk, dünyanın pek çok bölgesinde, özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde, bitki 

üretimini ciddi şekilde kısıtlayan yaygın bir abiyotik stres faktörüdür. Dünya genelinde 

800 milyon hektardan fazla alan tuzdan etkilenmektedir (Munns 2005). Dünyadaki ekili 

alanın yaklaşık % 20'sinde ve sulanan alanların yaklaşık yarısında tuzluluk sorunu 

mevcuttur. Çimlenme ve erken fide gelişimi, tuzluluğa maruz kalan bitkinin en kritik 

dönemleridir. Tuz ve ozmotik stresler hem çimlenmeyi hem de fide çıkışını olumsuz 

yönde etkiyen faktörlerdir. Bu stresler altında su alımında azalmalar meydana 

gelmektedir ve tohumun bünyesine gereğinden fazla iyon girişine maruz kalmaktadır 

(Ahmadvand vd. 2018). Tuz stresinin çimlenme yüzdesini, çimlenme oranını ve normal 

fide yüzdesini azalttığı tespit edilmiştir. Tuz stresi altında, toprak çözeltisindeki ozmotik 

basınç, fazla oranda tuz bulunması nedeniyle bitki hücrelerinin ozmotik basıncını aşarak 

bitkilerin su ve K+ ve Ca+2  gibi minerallerin alımını sınırlandırır, bu arada Na+ ve Cl- 

iyonları hücrelere girerek hücre zarları üzerinde doğrudan toksik etkiye sebebiyet 

vermektedir (Kumar 2013). Çimlenme ve fide oluşumu, yetersiz havalandırma, tuzlu su 

veya kuru koşullar nedeniyle başarısız olabilmektedir. Bu koşullar altında, su 

absorbsiyonundaki güçlükler ve toksik iyonların tohuma girişi nedeniyle çimlenme ve 

fide gelişimi tehlike altına girebilmektedir  (Saberadi ve Moradi 2017). 

 

 

Tohum çimlenmesi, tarih boyunca bitkilerin yaşam döngülerinde önemli bir aşama olup, 

tuzlu topraklarda yetişen bitkilerin fide gelişimi için kritik öneme sahiptir. Tuzluluk stresi 

altında tohumların çimlenme yeteneğinin araştırıldığı çalışmalarda, çoğu türün 

tohumlarından saf suda maksimum çimlenme elde edilirken çimlenme ve fide gelişimi 

aşamalarındaki yüksek tuzluluğa karşı aşırı duyarlı oldukları belirlenmiştir (Gulzar vd. 

2003). Birçok bitki türünde, tohumların çimlenmesi ve erken fide gelişimi, tuzluluk 

stresine karşı en hassas dönemlerdir. NaCl yokluğunda tohumlardan maksimum 

çimlenme oranı elde edilirken yükselen tuzluluk dozlarında bu oran ciddi bir şekilde 

düşüş göstermektedir (Munns 2005.  
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Tuz stresi koşullarında, kökçüğün tohum kabuğundan çıkışı engellenir. Bununla ilgili 

olarak Ahmed vd. (2017) tuz stresinin ozmotik olarak su emilimini azaltılması yoluyla 

veya iyonik olarak Na+ ve Cl- birikimi yoluyla besin alımında dengesizliğe ve toksisiteye 

sebebiyet vererek tohum çimlenmesini olumsuz yönde etkilediğini bildirmiştir. 

Çimlenme aşamasındaki tuz toleransı, toprak yüzeyinde tuzluluğun fazla olduğu yerlerde 

önemli bir faktördür. Yüksek tuzluluğun bitkiler üzerindeki zararlı etkileri çok yönlüdür 

ve bitkileri çeşitli şekillerde etkiler. Bunlar; kuraklık stresi, iyon toksisitesi, beslenme 

bozuklukları, oksidatif stres, metabolik işlemlerin değişmesi, hücre zarının hasar görmesi, 

hücre bölünmesi ve genişlemesinin azalması şeklindedir (Muscolo vd. 2013). 

 

 

2.3.3 Sıcaklık stresi 

 

 

Sıcaklık, kurak ve yarı kurak bölgelerde çimlenmeyi ve fide oluşumunu etkileyen ana 

abiyotik faktörlerden biridir. Yüksek sıcaklık altında fide gelişimi, tohumların sıcaklığa 

olan dayanımıyla ölçülebilir. Bir bitkinin yetiştiriciliğinde sıcaklığın eşik seviyesinin 

altında ve üstünde artması veya azalması, çimlenme kapasitesini etkiler ve çimlenmede 

gecikmelere neden olabilir. Abureyan vd. (2012), soğan tohumlarının sıcaklık ve ışığın 

çimlenme koşullarına tepkisi ile ilgili yaptıkları çalışmada, aşırı sıcaklık koşullarında 

normal çimlenme oranlarının düşük seviyelerde görüldüğü bildirmiştir. Genellikle 

pancar, havuç ve soğan gibi düşük sıcaklıklara toleranslı olarak kabul edilen türlerde dahi 

zayıf bir çimlenme görülebilir ve aşırı düşük sıcaklıklara maruz kaldıklarında zayıf tarla 

çıkışına neden olabilmektedir. Düşük sıcaklıkların (5-10 ° C) ve 30 °C'nin üzerindeki 

sıcaklıkların havuç tohumlarının çimlenmesini düşürdüğü bildirilmiştir (Corbineau vd. 

2008). Bu nedenle, tohum çimlenmesi ve fide gelişimi sırasındaki aşırı sıcaklıklar, 

çimlenme ve büyümeyi engelleyebilir veya geciktirebilir. Yüksek sıcaklıklar, poliamin 

konsantrasyonlarında önemli değişikliklere neden olarak çimlenmeyi ve fide gelişimini 

düşürmektedir. Çimlenen tohumlarda su alım hızı, toplam çimlenme, çimlenme oranı, 

fide gelişimi ve solunum hızları sıcaklıktan etkilenmektedir. 
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Sıcaklığın çimlenme yüzdesi ve oranı üzerindeki etkisi esas olarak iki ayrı fizyolojik 

olaydan kaynaklanmaktadır. Birincisi, tohumlar solunum sonucu yaşlanır ve bu süreç 

sonucunda çimlenme yeteneğini kaybederler. Tohumun bozulma süreci temel olarak nem 

içeriğine ve sıcaklığa bağlıdır. İkinci olarak, tohumun bünyesinde bulunan enzimler 

sıcaklığa doğrudan bağlı olduğundan çimlenme için gerekli enzimlerin sentezlenmesinde 

sıcaklıktan etkilenmektedir. Bu nedenle, çimlenme süreci enzimlerin etkisi olmadan 

hızladırılamamaktadır (Ali ve Erozeiri 2017). 

 

 

2.4 Organik Ekstratlarla Tohum Uygulamalarının Yapılması 

 

 

Modern tarımda, geniş kapsamlı kimyasal gübre uygulaması toprak besin maddelerinde 

dengesizliğe neden olmaktadır. Çevresel kaygılar nedeniyle, tarımda kimyasal gübre ve 

böcek ilaçlarının kullanımının azaltılmasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle, bitkinin 

korunmasını ve sağlığını iyileştirmek amacıyla kimyasallara alternatifler 

araştırılmaktadır. Organik tohum, organik üretimin tanıtımında başlangıç materyali olup 

üretici ile araştırmacılar arasında önemli bir bağdır. Bu bağlamda, organik bileşiklerle 

priming uygulamaları kolay temin edilebilir olmaları sayesinde güvenli ve uygulanabilir 

yöntemler olarak nitelendirilebilir. Organik priming, özellikle yarı kurak bölgelerde 

yüksek sıcaklığa ve düşük neme dayanıklılık sağlamaktadır. Bu yöntem ile daha hızlı 

çimlenme, daha yüksek fide gücü ve bunlara bağlı olarak daha yüksek ürün verimi elde 

edilebilir (Tagore vd. 2017). 

 

 

Organik tarım, üretimin her aşamasında organik materyal kullanımını teşvik ederek bu 

sorunlara ve endişelere çözüm olarak ortaya atılmıştır. Organik olarak üretilen tohum ve 

fideler organik tarımda kullanılmalı ve tohumlar sentetik malzemelerle priming 

uygulamalarına tabi tutulmamalıdır. Tohum çimlenme oranını ve homojen fide 

oluşumunu iyileştirmek için organik malzemelerin kullanımı son yıllarda önem 

kazanmıştır. Bu nedenle, sürdürülebilir ürün verimliliği için organik girdi arayışı önem 

kazanmıştır. Bu girdilerden deniz yosunları, hümik asit ve fulvik asit, Moringa 
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oleifera'nın yaprak özleri ve kadife çiçeğinin bitkisel çayları gibi farklı organik maddeler, 

priming ajanları olarak incelenmiştir (Mavi 2014). Duman ekstraktları veya dumandan 

üretilmiş butenolid ve vermikompost ekstraktı (verimiwash), aynı zamanda, priming 

yoluyla tohum kalitesini ve fide özelliklerini geliştirmek için kullanılan başlıca organik 

ekstraktlar arasındadır (Rekaha vd 2018). 

 

 

2.4.1 Deniz yosunu ekstratı ile tohum uygulamalarının yapılması 

 

 

Deniz yosunları, IAA, kinetin, zeatin, gibberellinler, oksinler ve sitokininler ve makro ve 

mikro elementler, amino asitler ve vitaminler gibi büyümeyi teşvik edici maddelerce 

zengindir (Strik vd. 2003, Zodape vd. 2010). Deniz yosunu ekstraktlarının bitkilerdeki 

yararlı etkilerinden bazıları; erken tohum çimlenme, bitki performansını ve verimini 

artırması, biyotik ve abiyotik strese karşı yüksek direnç ve tohumların hasat sonrası raf 

ömrünü uzatmasıdır (Shkula vd. 2018). Organik biyo-uyarıcı olarak deniz yosunu özü, 

yararlı etkileri nedeniyle bahçe bitkilerinde hızlı bir şekilde kabul gören uygulamalardan 

biridir. Deneysel çalışmalarda, deniz yosunu özleri kullanılarak fide büyümesinin 

uyarıldığı gözlemlenmiştir (Demir vd. 2006). 

 

 

Deniz yosunu süspansiyonları veya alglerden elde edilen ekstratlar giderek artan ticari 

önem kazanmaktadır. Deniz yosunu süspansiyonları, özellikle organik tarım için 

alternatif bir uygulama olabilmektedir. Bahçe bitkilerinde veya tarla bitkilerinde deniz 

yosunu solüsyonlarının yaprak uygulaması üzerine değerlendirilmesi amacıyla çok 

sayıda makale yayınlanmıştır (Rekha vd. 2018). Deniz yosunu özütü uygulamasının 

toprağın nem tutma kapasitesini arttırdığı belirlenmiştir. Deniz yosunu özütünün 

domates, biber ve patlıcanda tohum çimlenmesini arttırdığı bildirilmiştir (Demir vd. 

2006). Priming uygulaması olarak deniz yosunu özlerinin etkisi, optimum koşullar altında 

tohum çimlenmesiyle sınırlı kalmamaktadır, stres koşulları altında çimlenmeyi teşvik 

edici etkisi de bulunmaktadır. Deneysel çalışmalarda yeşil, kahverengi ve kırmızı alglerin 

özleri fidelerin büyümesini uyardığı görülmüştür (Sivasankari vd. 2006). 
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Kahverengi alglerden elde edilen deniz yosunu özleri ve süspansiyonları, bahçe 

bitkilerinin yetiştiriciliğinde ele alınmaktadır. Marmarin (deniz yosunu özü) bir biyo-

uyarıcı olup yaygın olarak sebze üretiminde kullanılmaktadır. Bitkilerde önemli 

fizyolojik etkileri olan sitokinin içermesi sayesinde deniz yosunlarının özleri, tarımsal 

ürünlerin performansını ve kalitesini artırıcı etkiye sahiptir (Amanpoor Balaneji vd. 

2011). Kahverengi yosunlar polisakaritler bakımından zengindir ve özlerinin hidrofilik 

özellikleri sayesinde tarım ve ilaç endüstrisinde önemli bir yer tutmaktadır. 

 

 

Deniz yosunları, esansiyel yağ asitleri, vitaminler, amino asitler, mineraller, organik 

osmolitler (örneğin betaines) ve oksinler, sitokininler, gibberellinler gibi büyümeyi 

destekleyen maddelerce mükemmel bir biyoaktif bileşik kaynağıdır. Fakat uygulamanın 

yöntemine ve süresine dikkat edilmesi gerekli olmakla birlikte deniz yosununun yüksek 

konsantrasyonu, bitkide verim kayıplarına neden olabilmektedir (Spinelli vd. 2010). 

Deniz yosunlarının, bitkide antioksidan özellikleri artırarak bitkilerin büyüme ve verimini 

yükselttiği bildirilmiştir, buna bağlı olarak tuzluluk stresine karşı toleransta 

uyarılabilmektedir. Ascophyllum nodosum özütünün biyolojik olarak aktif olan ana 

bileşikleri, oksinler ve sitokininler gibi bitki büyüme düzenleyicileridir. Çalışmalar ayrıca 

betainlerin potansiyel rolünü de yoğun olarak göstermiştir. Ayrıca, mineraller, 

karbonhidratlar ve antibiyotikler de deniz yosunu özlerinin aktif bileşenleridir. Deniz 

yosunu özleri ile priming uygulaması, tohum canlılığı ve çimlenme oranı üzerindeki etkisi 

konusunda çeşitli türlerde umut verici sonuçlar elde edilmiştir (Spinelli vd. 2010). 

 

 

Deniz yosunu özleri ile priming uygulamalarının etkisini incelemek için birçok bağımsız 

araştırma yürütülmüştür. Kasim vd. (2016), iki farklı deniz yosunu özüyle yapılan 

priming uygulamasının, turp (Raphanus sativus)  tohumlar üzerindeki tuzluluk stresinin 

fizyolojik ve moleküler etkilerini azalttığını bildirmiştir. Tohumlarda deniz yosunu özleri 

ile ön işlem uygulanmasının tuzluluk stresini azaltmada yararlı ve güçlü bir araç 

olabileceği sonucuna varılmıştır. Benzer bir araştırmada, deniz yosunu özü (Ascophyllum 

nodosum) ile yapılan organik primingin, biber tohumlarının canlılığını etkilediği tespit 
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edilmiştir (Sivritepe ve Sivritepe 2008). Deniz yosunu özütünün, tüm parametreleri 

olumlu yönde etkilediğini, ancak yüksek konsantrasyonlarda tohum canlılığını 

düşürdüğünü bildirmişlerdir. Ayrıca, deniz yosunu ekstraktının pozitif etkilerini 

sitokininler gibi hormonal bileşenleri ve betainler gibi amino asitleri içermesi, 

higroskopik özelliklerinin bulunması ve antibiyotik etkilerinden kaynaklandığı şeklinde 

açıklamışlardır. 

 

 

Son yıllarda yaprağı yenen sebzelerde (Coriandrum sativum, Trigonella foenum- 

graecum ve Spinacia oleracea) yürütülen çalışmalarda biyo priming olarak kullanılan 

Sargassum johnstonii deniz yosunu ekstraktının çimlenme yüzdesini, fide boyunu ve fide 

gücü indeksini kontrol grubu tohumlara kıyasla arttırdığı gözlemlenmiştir (Takoliya vd. 

2018). 

 

 

Başka bir çalışmada, Ceratotheca triloba tohumlarının bio düzenleyicilerle yapılan 

priming uygulamalarının düşük sıcaklık, düşük osmotik potansiyel ve tuzluluk stresi 

altında etkilerini incelemişlerdir. Çalışma sonunda biyo düzenleyicilerle (duman-su, 

karrikinolide bileşikli sentezlenen duman (KAR1), Kelpak (ticari deniz yosunu ekstraktı)) 

yapılan priming uygulamalarının abiyotik stres koşulları boyunca çimlenme ve fide 

gelişimini teşvik ettiği görülmüştür (Kasim vd. 2016). 

 2.4.2 Duman ekstraktı ile tohum uygulamalrının yapılması  

 

 

Yanan bitki kısmından çıkan duman, tohumlar için uzun zamandır bilinen çimlenmeyi 

uyarıcı bir işlemdir. Dumanla uyarılmış tohum çalışmaları, duman-sudaki seyreltik 

çözeltilerin ışığa duyarlı tohumların çimlenmesini teşvik etmede oldukça etkili olduğunu 

göstermiştir. Genel olarak, duman çimlenme için pozitif bir uyarıcı olmasına rağmen, 

yüksek konsantrasyonlarda çimlenme üzerinde olumsuz etkisi görülmüştür. Dumanın 

çimlenme üzerine pozitif, nötr veya olumsuz etkileri belirlenmiştir. Zhou vd. (2014), 

Çin’de yetişen 13 türün tohumlarına duman suyunun ve karrikinin çimlenmeye etkilerine 

ilişkin yaptıkları çalışmalarında, duman suyunun tohumlar üzerinde türlere bağlı olarak 



 

24 
 

hem olumlu hem de olumsuz etkilerini bildirmiştir. Bitki kaynaklı duman uygulaması, 

çimlenmesi zor, nadir ve tehdit altındaki türlerin çimlenmesini geliştirmede olumlu bir 

rol oynamıştır. Ayrıca tohum çimlenmesini, fide gelişimini ve çok çeşitli türlere ait 

tohumların çimlenme oranlarını arttırdığı gösterilmiştir. Iqbal vd. (2016), bitki kaynaklı 

dumanın buğdayın (Triticum aestivum L.) çimlenme ve çimlenme sonrası fide gelişimine 

etkisini araştırdığı çalışmalarında, su ile muamele edilmiş tohumların çimlenmeye karşı 

zayıf tepki gösterdiğini belirlenirken, bitkilerden elde edilen dumanla muamele edilmiş 

tohumlarda çimlenme yüzdesi, çimlenme endeksi, fide canlılığı indeksi ve kök sürgün 

uzunluğu yönünden daha iyi sonuçlar belirlemişlerdir.  

 

 

Dumandaki çimlenmeyi uyarıcı ana bileşen, 3-metil-2Hfuro [2,3-c] piran-2-on olarak 

tanımlanmıştır (Van Staden vd. 2004). Bu bileşik düşük konsantrasyonlarda da aktiftir ve 

duman çözeltilerinin aksine yüksek konsantrasyonda inhibe edici değildir (Van Staden 

vd. 2004). Duman gibi benzer şekilde, butenolid'in domates, bamya, fasulye ve mısır 

türlerinde fide gelişimini arttırdığı belirlenmiştir (Van Staden vd., 2006). Ayrıca, 

butenolidin, ekolojik olarak geniş bir uygulanabilirliğe sahip olabileceği öne sürülmüştür 

(Flematti vd. 2004). Bununla birlikte, bugüne kadar, 30'dan az tür üzerinde bu bileşiğin 

çalışıldığı tespit edilmiştir (Van Staden vd. 2006). Bütenolid’in dumanda 

tanımlanmasından bu yana, önemli sayıda tür çimlenme tepkisi yönüyle test edilmiştir. 

Butenolid’e pozitif cevap veren türler arasında, yangına eğilimli ortamlardan (Merritt vd. 

2006) ve ekilebilir yabani otlardan (Merritt vd. 2006) bulunmaktadır. 18 adet ekilebilir 

yabani ot türüyle yapılan çalışmada, Daws vd. (2007), çimlenme yüzdesi bakımından, 

dört türün duman uygulamasına olumlu yanıt verdiğini, sekizinin ise butenolid’e olumlu 

tepki verdiğini tespit etmişlerdir. Ek olarak, diğer iki tür duman işleminden olumsuz 

olarak etkilenirken, hiçbir tür butenolitten olumsuz olarak etkilenmemiştir. 

 

 

Butenolid bahçe bitkilerinin yetiştiriciliğinde ve bozulmuş arazilerin yeniden 

bitkilendirilmesinde kullanılma potansiyeline sahiptir. Butenolid’in tüm türlerin 

çimlenmesini arttırmamakta, ancak çimlenmenin uyarılması yönüyle önemli bir 

uygulama niteliğindedir. Butenolid hem çimlenme yüzdesini ve oranını arttırıcı etkiye 
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sahip hem de çimlenmenin olabileceği çevresel faktörleri genişletebilmektedir. Marul 

tohumlarında gözlemlendiği gibi GA3 veya butenolid kısmen veya tamamen çimlenme 

için gerekli olan ışık gereksiniminin yerine kullanılabilmektedir (Van Staden vd. 2004). 

Çimlenme / fide gelişimi için gerekli sıcaklık aralığını 10−7 M'deki butenolid bileşiği 

etkileyebilmektedir. Örneğin, Jain vd. (2006), butenolid ile, domatesin çimlenme ve 

çimlenme sonrası gelişimi üzerindeki alt ve üst optimal sıcaklıkların zararlı etkilerini 

elemine ettiğini tespit etmişlerdir. Spesifik olarak, butenolid yokluğunda, 10 ve 40 °C'de 

sınırlı kök gelişimi gözlenmiş ve daha fazla gelişme meydana gelmemiştir. Bununla 

birlikte, 10−7 M butenolid uygulamasının hem 10°C hem de 40°C'de çimlenmeyi ve 

normal büyüme oranı arttırdığı gözlemlenmiştir. Ayrıca Jain ve Van Staden (2007) 10−7 

M butenolid'in düşük kaliteli domates tohumlarının fide kalitesini artırdığını tespit 

etmişlerdir. Bir domates tohum partisinde, tohumların % 40 oranında anormal fide 

oluşturduğu görülürken, bu değerin 10−7 M butenolid varlığında oranın % 12'ye düştüğü 

bildirilmiştir. 

 

 

Ghebrehiwot vd. (2008), butenolid’in (10−8 M), Eragrostis tef tohumlarının çimlenmesine 

etkilerini araştırdıkları çalışmada, tohumların su alma potansiyelini genişlettiğini 

bildirmişlerdir. Bu tip etki yağış rejiminin düzensiz olduğu yerlerde, bitkinin toleransını 

artırıcı etki oluşturması nedeniyle büyük ilgi görmektedir ve butenolid kullanımı yüksek 

sıcaklıklar ve kuraklık stresi koşullarında fide kayıplarını azaltabilmektedir. Yine 

domateste yapılan bir çalışmada tohumlar 10-7 M butenolid solüsyonuna batırıldıktan 

sonra geri kurutularak 4 ay depolanmıştır. Depolama sonunda kontrol grubuna kıyasla 

uygulama görmüş tohumların fide oluşturma gücünde artışlar meydana gelmiştir (Jain ve 

Van Staden, 2007).  

 

 

Duman suyu kullanımı meyve tohumlarının çimlenmesinde de incelenmiştir. 

Chumpookam vd. (2012) tarafından yapılan bir çalışmada, kuru pirinç samanından 

(Oryza sativa) hazırlanan dumanın suyla karıştırılması yoluyla hazırlanan duman suyu, 

papaya tohumlarında çimlenme, fide gelişimi ve yapısal değişiklikleri üzerine etkisini 

belirlemek için kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda, tüm büyüme parametrelerinin kontrol 
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grubuna kıyasla önemli ölçüde arttığı belirlenmiştir. Ayrıca, duman-su uygulamasının, 

köklerde ve sürgünlerde azot ve magnezyum yüzdesini de arttırdığı tespit edilmiştir. 

 

 

Dumandan türetilmiş butenolid ile priming uygulamasının biber ve ada çayı tohumlarının 

kalitesi ve katalaz aktivitesi ile ilişkilisi incelenmiştir. Butenolid ile priming uygulanmış 

tohumlar, daha düşük çimlenme süresi ile daha hızlı fide çıkışı sağlanmış, daha büyük 

fideler tespit edilmiş ve her iki türde su kontrol gruplarına kıyasla daha yüksek yaş ve 

kuru ağırlıklar elde edilmiştir. Ayrıca, butenolid ile prime edilmiş tohumlarda katalaz 

aktivitesinin daha fazla olduğu görülmüştür (Demir vd. 2012).  

 

 

Bunun dışında birçok araştırmacı, tohum kalitesini ve farklı bitkilerin fide kalitesini 

iyileştirmek için duman suyu uygulamasının önemine dair kanıtlar ortaya koymuşlardır. 

Bu durumu destekler nitelikte Çatav vd. (2017) yaptıkları çalışmada, yangın türevli 

kimyasalların Akdeniz bitki türlerinde çimlenme ve fide büyümesi üzerinde olumlu 

etkileri olduğunu bildirmişlerdir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, ele alınan 21 

türün çimlenmesi ve / veya fide gelişimi, ateşten elde edilen kimyasalların en az biri 

tarafından geliştirildiğini bildirmişlerdir. Ayrıca, çimlenme bakımından test edilen 

bileşiklerin çoğu arasında bulunan pozitif korelasyonlar sayesinde çimlenmenin 

uyarımının, yıllık bitkilerde daha belirgin olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, sinerjik 

ve inhibe edici etkilerini de tespit etmişlerdir. Ateş ile elde edilen kimyasalların kök 

büyümesini sürgün büyümesine kıyasla daha etkili olduğunu bildirmişlerdir. 

 

 

2.4.3 Vermikompost özütü ile tohum uygulamalarının yapılması  

 

 

Solucanların etkinliği ile çeşitli organik kalıntı ve atıklardan üretilen organik gübreler, 

yaygın olarak tarımsal uygulamalarda vermikompost olarak adlandırılmaktadır. 

Vermikompost çok kaliteli bir toprak düzenleyicisidir ve organik atıkları parçalamak için 

toprak solucanlarını kullanan bir kompostlama işleminin ürünüdür. Vermikompostlama 

veya vermikültür, katı atıkları çevre dostu bir şekilde yönetmek için önemli bir seçenek 
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olarak kabul edilebilir. Günümüzde Vermikültür olarak bilinen solucan yetiştiriciliği, 

kontrollü bir şekilde solucanları yetiştirerek gübre üretme yöntemi olarak bilinmektedir 

(Şekil 2.2). 

 

Şekil 2.2 Sıvı vermikompost hazırlığı 

 

 

Vermikompost sızıntı suyu (VCL), organik maddenin vermikompost haline 

dönüştürülmesi sırasında solucanlar ve mikroorganizmalar tarafından üretilen bir sıvıdır. 

Vermikompost sızıntı suyu besin maddesi bakımından zengin olmakla birlikte bitkilere 

faydalı olan bilinen ve bilinmeyen bitki büyüme maddelerini içerdiği düşünülmektedir 

(Hidalgo vd. 2006). Vermikompost, organik maddenin mikroorganizmalar tarafından 

ayrıştırılması sırasında ortama saldığı sızıntı suyu yardımıyla üretilmektedir. Gövde 

bileşimlerinden elde edilen sızıntı suyu aynı zamanda büyük miktarda bitki besin 

maddelerinden oluştuğu için sıvı gübre olarak kullanılabilen “kurtçuk çayı” (Şekil 2.2) 

olarak da bilinmektedir (Gutierrez-Miceli vd. 2008). Vermikompost organik madde 

olarak kabul edilmektedir ve toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirme ve mikrobiyal 

aktiviteyi arttırma (Dominguez 2004) gibi yavaş salınan bir beslenme kaynağı (Chaoui 

vd. 2003) olarak çeşitli faydalara sahiptir.  

 

Solucanlar 

Liquid Vermikompost  
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Vermikompostun sulu bir ekstraktı olan Vermikompost çayı, ekstraktların üretimi 

sırasında ana materyalden türetilen mikrobiyal popülasyonların bir dizi biyoaktif 

molekülünü içermektedir (Edwards vd. 2006). Vermikompost ekstraktlarının kimyasal ve 

biyolojik özellikleri hakkında henüz yeterli bilgi bulunmamasına rağmen, 

vermikompostta bulunan bitki büyüme düzenleyicilerinin yanı sıra hümik asitler gibi 

biyolojik olarak aktif metabolitler demleme işlemi sırasında ekstrakte edilmektedir 

(Arancon vd. 2007, Pant vd. 2009).  

 

 

Vermikompost, mikroorganizmalar ve solucanlar arasındaki karşılıklı etkileşim yoluyla 

üretilen biyolojik olarak aktif maddeler içermektedir. Ayrıca, vermikompostun nispeten 

yüksek mineral içerdiğinden dolayı, vermikompost ekstraktlarının bitki büyümesi 

üzerinde olumlu etkileri söz konusudur (Karlsons vd 2015). Bu bileşikler ilk kök 

gelişimini, besin alımını ve bitki büyümesini artırabilmektedir. Arancon vd. (2007) ve 

Edwards vd. (2006), vermikompost ekstratlarının büyüme ortamına uygulanmasıyla 

domates ve hıyar tohumlarının çimlenme ve gelişimini arttırdığını belirlemişlerdir. 

Lazcano vd. (2010), vermikompost ve vermikompost ekstraktının Pinus pinaster'ın 

çimlenme ve erken fide gelişimi üzerindeki olumlu etkisini bildirmiştir. 

 

 

Vermikompostun farklı formlarının hem tarla hem de sera koşullarında birçok bitki 

üzerinde yararlı etkilerinin olduğu bildirilmektedir. Yararlı etkiler olarak, tohum 

çimlenmesinin uyarılmasını (Arancon vd. 2007; Lazcano vd. 2010), büyümenin 

aktivasyonu (Lazcano vd. 2009), patojenlere ve nematodlara karşı koruma (Zaller 2006; 

Serfoji vd. 2010, Edwards vd. 2011) sağlayarak bitki veriminin arttırılması (Gutierrez-

Miceli vd. 2007, Azarmi vd. 2009) gösterlebilir. Vermikomposttan üretilen hümik 

maddeler, bitkiler üzerinde hormon benzeri etkiler yaratarak bazı bitkilerin büyümesi ve 

veriminin uyarılmasına yol açabilmektedir (Arancon vd. 2006).  

 

 

Bununla birlikte toprak solucanlarının aktivitesine bağlı olarak vermikompostta farklı 

hidrolitik ve proteolitik enzimler de (örneğin selülaz, amilaz, proteaz) mevcut olabilir 
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(Pramanik 2010). Vermikompostun nispeten yüksek konsantrasyonlarında daha fazla 

bitki büyümesini veya verimini arttırmadığını, ancak vermikompost uygulamasının 

olumsuz bir etkisinin genellikle görülmediği bildirilmiştir. Abolmaaty ve Fawaz (2016) 

yaptıkları çalışmada soğanda beyaz çürüklük mantari hastalığına karşı vermikompostun 

olumlu etkisinin araştırmıştır. Tek başına vermikompost kullanarak etkili 

mikroorganizmalarla kombinasyonu ile soğandaki beyaz çürüklük enfeksiyonunun 

azaldığını tespit etmişlerdir.  

 

 

Araştırmacılar, sıvı vermikompostun tohum kalitesi ve farklı bitkilerin fide özellikleri 

üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Bununla birlikte, sıvı vermikompostun etkisi sıvı 

vermikompostun tipine, incelenen bitkinin türüne, kullanılan sıvı vermikompostun 

konsantrasyonuna ve uygulama usul ve prosedürlerine bağlı olduğunu bildirmişlerdir. 

Ievins vd. (2017) vermikompost ekstraktı ve vermikompost türevli hümik asitlerin 

kenevir tohumlarının çimlenmesi ve fide gelişimi üzerindeki etkilerini araştırdıkları 

çalışmalarında, vermikompost'un tohum çimlenmesi, hipokotil ve kökçük büyümesi 

üzerindeki uyarıcı davranışlarını ortaya koymuşlardır. Ayrıca kotiledonlarda klorofil 

konsantrasyonunda artış meydana geldiğini bildirmişlerdir. Zarei vd. (2017), sera 

koşullarında farklı organik yataklardan elde edilen vermiwash ve vermikompost çay 

özelliklerini karşılaştırdıkları çalışmada, inek gübresinden elde edilen vermicompost'un 

ölçülen kriterler üzerinde daha ideal sonuçlar verdiğini tespit etmişlerdir. 

 

 

Nohut fidelerinin çimlenme özellikleri üzerindeki farklı vermikompost ekstratı ile 

tuzluluk stresinin etkileşimlerini incelemek için yapılan diğer bir araştırmada, orta 

derecede tuzluluk stresinde (30 mM NaCl) vermikompost ekstraktı uygulanan 

tohumlarda altında kontrol grubuna kıyasla kökçük uzunluğu, kökçük kuru ağırlığı ve 

endosperm tüketimi bakımından önemli artışlar tespit edilmiştir (Aahmadpour vd. 2016). 

Nohut ile ilgili yapılan başka bir araştırmada, organik priming uygulamasının kontrole 

grubuna kıyasla çimlenme davranışı ve canlılığı üzerinde önemli farklılıklar yaratmıştır. 

Bununla birlikte, en yüksek çimlenme yüzdesi ve fide uzunluğu, fide yaş ağırlığı (g), fide 
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kuru ağırlığı (g) ve fide canlılığı indeksi gibi fide özellikleri, Vermiwash uygulamasının 

%6’lık konsantrasyonu ile sağlandığı belirlenmiştir (Tiwari vd. 2018). 

 

 

Vermikompost ekstraktının Withania somnifera tohumlarının in vitro çimlenme ve 

gelişimine etkilerini belirlemek amacıyla çalışma yürütülmüştür. Tohumlar 12 saat 

süreyle vermikompost sızıntı suyunda (havalandırılmış ve havalandırılmamış), 

vermikompost çayında (havalandırılmış ve havalandırılmamış) ve distile su (DW) içinde 

bekletilmiştir. Havalandırılmış vermikompost çayı ile muamele edilmiş tohumlardan en 

yüksek çimlenme oranı ve biyokütle / fide elde edilmiştir (Kaur vd. 2018). 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM  
 

 

3.1 Materyal  

 

 

Bu çalışmada havuç (Daucus carota L. cv. Maestro) ve soğan (Allium cepa L.cv Metan 

88) olmak üzere iki tohum partisi kullanılmıştır. Tohumlar Türkiye'deki ticari tohum 

şirketlerinden temin edilmiştir. Her iki tohum partisi için için yüksek ve düşük kaliteli 

tohum lotları kullanılmıştır. Düşük kaliteli havuç ve soğan tohumları elde etmek için 

hızlandırılmış yaşlanma yapılmıştır. 15g tohum, 40 ml suya (% 100 bağıl nem içeren) 

değmeyecek şekilde yaşlanma kutusu içerisindeki teller üzerine konulmuştur. Üzerine 

tohum konulan teller yaşlanma kutusu içerisine yerleştirildikten sonra, su kaybını 

önlemek ve oksijenin girişini engellemek için streç film ile sıkıca sarılmıştır. Yaşlanma 

kutusu 24 saat boyunca 42°C'lik bir etüve yerleştirilmiştir. Daha sonra tohumlar yaşlanma 

kutusundan çıkarılmış ve ilk nem seviyesine kadar kurutulmuştur. 

 

 

Yüksek kaliteli (YK) soğan tohumları %97 toplam çimlenme oranı (TÇO) ve %95 normal 

çimlenme oranı (NÇO) göstermiştir. Bu tohumların nem içeriği %11.9 bulunmuştur. 

Düşük kaliteli (DK) soğan tohumlarının %88.5 TÇO ve    %75.5 NÇO’ ya sahiptir. Bu 

tohumların nem içeriği %9.6 olarak bulunmuştur.  

 

 

Havuç tohumlarında ise, yüksek kaliteli (YK) tohum grubu %83.5 toplam çimlenme oranı 

(TÇO) ve %78 normal çimlenme oranına (NÇO) sahip olmuştur. Bu tohumların nem 

içeriği %6.6 bulunmuştur. Düşük kaliteli havuç tohumlar ise %57.5 TÇO ve %46.5 NÇO’ 

ya sahiptir. Bu tohumların nem içeriği %7.3 bulunmuştur.  

 

 

Dumandan elde edilen butenolid Güney Afrika'dan Kwazulu Natal Üniversitesi'nden 

Prof. Dr. J. Van Staden'den temin edilmiştir. Önceki araştırmalarda kavun tohumlarının 
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10-7M butenolid ile priming uygulaması, fidelerin daha iyi performans göstermesine 

neden olmuştur (Mavi vd. 2010). Bu çalışmada da aynı konsantrasyon kullanılmıştır. 

 

 

Deniz marulları olarak da bilinen deniz yosunu (yeşil algler, Ulva lactuca), Temmuz 

2016'da Marmara Denizi'nden temin edilmiştir. Deniz yosunu özütü, yöntem bölümünde 

anlatıldığı gibi, Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Tohum Bilimi ve Teknoloji 

laboratuvarında hazırlanmıştır. 

 

 

Sıvı vermikompost Türkiye'de sıvı gübre üretimi yapan kompost üretim firmasından 

(Aybasol Sıvı Solucan Gübresi, Polatlı / Ankara) temin edilmiştir. Şirket tarafından 

yazılan açıklamaya göre, denememizde kullanılan sıvı vermikompost %3 toplam organik 

madde, %6,5 toplam hümik ve fulvik asit içermektedir. Aynı zamanda pH'sı 3-5 olan bir 

suda çözünür K2O'ya sahiptir. 

 

Matris priming yönteminde kullanılan vermikülit no:5 ölçüsünde olup, fide firmalarının 

ekimden sonra viyollerin üzerini nemin korunması için kullandığı boyuttur.   

 

 

3.2 Yöntem  

 

3.2.1 Deniz yosunu özütü hazırlanması (DY) 

 

Deniz yosunu özütü, fiziksel entegrasyon yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. Parçacık 

büyüklüğü yavaş yavaş azaltılmış ve 1: 3 (deniz yosunu: su) oranında suyla 

seyreltilmiştir. Organik yapısını korumak amacıyla ekstraksiyon için kullanılan herhangi 

bir ısı, asit veya alkali hidrolizi yoktur (Demir vd. 2006). Daha sonra seyreltilmiş deniz 

yosunu ince bez kumaşından filtre edilmiştir. Süzülmüş olan sıvı %100 deniz yosunu 

özütü olarak kabul edilmiştir (Demir vd. 2006). Deniz yosunu özütü daha sonraki 

denemede kullanılmak için siyah bir şişede 4°C'de saklanmıştır. Balakrishnan vd. (2007) 
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bulgularında deniz yonsununun %5 konsantrasyonunda en iyi fide performansı olduğunu 

bildirmiştir. % 10 konsantrasyona sahip deniz yosunu özütü de bazı araştırmalarda en iyi 

performansı göstermiştir (Shahbazi vd. 2015, Kalaivanan ve Venkatesalu 2012). Bu 

çalışmada deniz yosunu özütü (%5), duman özütü (butenolid) ve vermikompost özütünün 

(%5) tek başına, ikili ve üçlü kombinasyonları kullanılmıştır.  

 

 

3.2.2 Vermikompost özütü hazırlanması (VC) 

 

 

Sıvı vermikompost, %5 vermikompost özütünün eldesi için distile suyla seyreltilmiştir 

(Şekil 3.1). Seyreltilmiş özüt daha sonraki uygulamalar için 4ºC'de saklanmıştır. Özütün 

%5'lik solusyonu önceki çalışmalarda en iyi fide performansı göstermiştir (Arancon vd. 

2012). Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Tohum Bilimi ve Teknolojisi 

laboratuvarında yapığımız ön denemelerde de, %5 vermikompost özütü, soğan tohumu 

çimlenmesinde en iyi performansı göstermiştir. 

  

 Şekil 3.1. %5 vermikompost özütü hazırlanması 
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3.2.3 Butenolid özütü hazırlanması (But)  

 

Güney Afrika'dan temin edilen 10-7M duman özütü (butenolid) ile katı matris priming 

uygulaması yapılmıştır. Bu madde temin edildiği yerden belirtilen konsantrasyonda 

sağlanmıştır. Butenolid temin edildikten sonra buzdolabında siyah cam şişelerde 

depolanmıştır.  

 

3.3. Organik Özütler ve Konsantrasyonları 

 

DY: %5 deniz yosun özütü ile KMP 

VC: %5 vermikompost özütü ile KMP 

But: 10-7M butenolid özütü ile KMP 

DY+VC: Deniz yosunu ve vermikompostlu KMP (her biri eşit miktarda karıştırılmıştır) 

DY+But: Deniz yosun ve butenolid ile KMP (her biri eşit miktarda karıştırılmıştır) 

VC+But: Vermikompost ve butenolid ile KMP (her biri eşit miktarda karıştırılmıştır) 

DY+VC+But: Deniz yosunu, vermikompost ve butenolid ile KMP (her biri eşit miktarda 

karıştırılmıştır) 

DS: Distile su ile KMP 

K: Kuru tohum (Kontrol) 

 

 

3.4 Katı Matris Priming (KMP) Prosedürleri 

 

Katı matris primingde kullanılan oran 2: 1: 3'tür (Tohum: vermikülit: organik özüt 

(w:w:w)). Tohum, su/organik özütler ve vermikülit, iyi kapatılmış plastik kutulara 

beraberce testler için gerekli olan tohum sayısı hesaplanarak yerleştirilmiş ve her bir tür 

için uygun olan gün boyunca 15°C'de karanlıkta tutulmuştur. Soğan ve havuç türleri için 

beş gün boyunca katı matris priming önerilmiştir. Ancak ön denemelerimize göre, üçüncü 

günde soğan tohumlarının %3'ünden fazlası ve beşinci günde tohumların çoğu 

çimlenmiştir. Bu sebeple, soğan tohumlarının katı matris priming uygulama süresi 2 güne 

düşürülmüştür. Havuçta ise beşinci güne kadar uygulama süresince çimlenen tohum 

bulunmadığından uygulama süresi 5 gün olmuştur. Priming’de, DY, VC, But (tekli), DY 
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+ VC, DY + But, VC + But (ikili) ve DY + VC + But (üçlü) kombinasyonları 

kullanılmıştır. Tüm uygulamalar, karanlık koşullar altında yapılmıştır. Ayrıca, distile su 

(DS) ile yapılan priming tohumlar ve kuru tohumlar (kontrol (K)) olarak 

değerlendirilmiştir. Böylece, düşük ve yüksek kaliteli tohum lotlarının her biri için 8 

uygulama ve bir kontrol bulunmaktadır. Her bir tür için toplam 18 uygulama yapılmıştır 

(Şekil 3.2). Uygulamalardan sonra tohumlar, 20+2 ºC’de, ilk tohum nemi içeriğine kadar 

laboratuvar tezgahında oda sıcaklığında kurutulmuşur. Daha sonra, tohumlar çimlenme 

ve fide çıkış testi için kullanılmak üzere 5°C'de ağzı kapaklı kutularda saklanmıştır. 

 

 

 Şekil 3.2 Katı matris priming uygulamaları  

 

3.5 Yapılan Deneyler ve Uygulamalar  

 

3.5.1 Kuraklık stresi                                                                                                            

Yukarıda belirtilen uygulamalar, simüle edilmiş kuraklık stresi altında havuç ve soğan 

tohumları kalitesi ve fide performansları bakımından değerlendirilmiştir. Polietilen glikol 

(PEG) çözeltileri, toksik etkilerin bulunmaması ve tohum kabuğu penetrasyonunu 
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engelleyen büyük molekül ağırlığı (6.000 ila 20.000)’na sahip olmaları nedeniyle nem 

stresi simülasyonu için kullanılmıştır (Hellal vd. 2018). 

 

Bu çalışmada, kuraklık stresi koşulları, Polietilen Glikol-6000 (PEG) kullanılarak farklı 

konsantrasyonlarda (%0 (kontrol), %10, 15 ve %18) sağlanmıştır. % 10, 15 ve %18 

konsantrasyonları için ozmotik potansiyeller sırasıyla -0.30, -0.51 ve -0.58 MPa'dır 

(Muscolo vd., 2014). Sidari vd., (2008) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bu 

konsantrasyonlar (10, 15 ve %18) NaCl ile hazırlandığında (50, 100 ve 150 mM) tuz 

ozmotik potansiyeline karşılık gelmektedir.  

 

Araştırmada yukarıda açıklanan uygulama kombinasyonlarında havuç ve soğanın 

uygulama yapılmış ve kontrol tohumlarında 50 tohum, 4 tekerrürlü olarak, 9 cm'lik  Petri 

kaplarında farklı PEG konsantrasyonlarında (%0, %10, %15 ve %18) çimlendirilmiştir. 

Her petriye 50 tohum konulmuştur. Her bir tür için yüksek ve düşük kaliteli iki tohum 

partisi ve dört stres seviyesi kullanılarak dokuz uygulama yapılmıştır. Buharlaşmayı 

önlemek su potansiyelini sabit tutulması için petri kapları parafilm ile iyice kapatılmıştır. 

Çimlendirme ISTA (2009) ilkelerine uygun şekilde tesadüf parselleri deneme deseninde 

etüvde yürütülmüştür. Çimlendirme testi 20°C ‘de havuç için 14 gün, soğan için 12 gün 

boyunca yürütülmüş ve bu süre boyunca her gün 2 mm’lik kökçük çıkış olan tohumlar 

sayılmıştır. Testin sonunda ISTA (2009) kriterlerine göre normal çimlenme yüzdesi de 

belirlenmiştir. 

 

3.5.2 Tuzluluk stresi  

 

Bu deneme, organik özütlerle yapılan katı matris primingin tuzluluk stresi koşulları 

altında, havuç ve soğan tohumlarının kalitesi ve fide performansı üzerindeki etkisini 

incelemek için tasarlanmıştır. Denemede, -0.30, -0.51 ve -0.58 MPa ozmotik 

potansiyeline sahip tuzluluk stresini simüle etmek için 50, 100 ve 150 mM 
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konsantrasyonlarındaki NaCl kullanılmıştır (Sidari vd., 2008). Bu konsantrasyonlar, 

yukarıdaki denemenin PEG konsantrasyonlarının ozmotik potansiyeline karşılık 

gelmektedir. Bunun amacı aynı ozmotik potansiyel altındaki tuzluluk ve kuraklık stresi 

sonuçlarına karşılıklık değerlendirmektedir. Çimlenme testi kuraklık stresinde belirtildiği 

şekilde yapılmıştır. 

 

NaCl’ın molaritesi aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 

1 mol suda NaCl çözeltisi 58.44 g NaCl' dir. 1M = 58.44 g / L,  

50 mM = 0.05M = 2.922g / L;   

100 mM = 0.1M = 5.844g / L;   

150 mM = 0.15M = 8.766g / L 

Belirtilen miktardaki NaCl 1litre suda çözünerek ilgili konsantrasyonlar hazırlanmıştır. 

 

 

3.5.3 Sıcaklık stresi  

 

Bu deneme, organik özütlerle yapılan katı matris primingin sıcaklık stresi koşulları 

altında havuç ve soğan tohumlarının kalitesi ve fide performansı üzerindeki etkisini 

incelemek için tasarlanmıştır. Deneme, organik özütlerle priming yapılan ve yapılmayan 

havuç ve soğan tohumlarının, kontrollü bir çimlenme ortamı olan etüv içerisinde farklı 

sıcaklıklarda (20 (kontrol), 30, 35 ve 40°C) ISTA (2009) ilkelerine uygun olarak 

çimlendirilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Çimlenme testi dört tekerrür ve her bir tekerrürde 

50 tohum olacak şekilde yapılmıştır. 2 mm üzeri çimlenme gösteren kökçükler çimlenmiş 

kabul edilmiştir. Sayımlar günlük olarak yapılmış ve test sonunda normal fide oranı yine 

ISTA (2009) esaslarına göre belirlenmiştir. 

 

3.5.4 Fide çıkış testi ve ilgili ölçümler  
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Fide çıkış testleri, kuraklık, tuzluluk ve sıcaklık stresi koşulları altında, üç tekerrür olarak 

(her tekerürde 25 tohum) gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, torf ile doldurulmuş plastik fide 

kutuları kullanılmıştır. Tohumlar 2 cm derinliğe ekilmiştir (Şekil 3.3). 

 

    

 

Şekil 3.3 Fide çıkış testlerinin yapılması  

 

 

Fide çıkış testinde, petride yapılan çimlenme testlerinde belirtilen tüm abiyotik stres 

seviyeleri dikkate alınmamıştır. Çimlenme testinin sonuçlarına bağlı olarak etkinin 

gözlendiği bir stres seviyesi seçilmiştir. Bunlar, nem stresi için %10 PEG, tuzluluk için 

100 mM, sıcaklık için ise 30°C’dir.  
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Tohum ekimi sonrasında kontrolde musluk suyu ile (kontrol %0 PEG çözeltisi) kuraklık 

stresinde %10 PEG çözeltisi ile sulanmıştır. İlk 5 gün boyunca günde 3 kez %10 PEG 

kullanılarak sulama yapılmış ve sonraki sulamalar musluk suyu kullanılarak yapılmıştır. 

Her fide kabına tahminen 1500 ml sıvı verilmiştir. Sulamada aynı miktarda ve eşit şekilde 

sıvılar dağıtılmıştır. İlk 3 gün fide kaplarında buharlaşma olmaması için fide geliştirilen 

odanın oransal nemi %70 < tutulmuştur. Fide çıkış odasında 16 saat aydınlatma 8 saat 

karanlık uygulanmış ve ışık şiddeti 6500 lux olarak ölçülmüştür.  

 

 

Tuzluluk stresi fide çıkış testinde kontrol saf su (% 0 tuz çözeltisi) ile tuz stresi ise 100 

mM tuz çözeltisi (çimlenme testi sonuçlarına göre seçilen) ile sulanmıştır. İlk 5 gün 

boyunca 3 kez, 100 mM tuz çözeltisi kullanılarak sulama yapılmış ve sonraki sulamalar, 

musluk suyu kullanılarak yapılmıştır. Fide çıkış testi suresince ortam koşulları kuraklık 

stresi bölümündeki gibi olup bir önceki fide çıkış oranı ve değerlendirmesi ISTA (2009) 

kurallarına göre yapılmıştır.  

 

 

Sıcaklık stresinde, hem soğan hem de havuç için 20°C optimum sıcaklık (kontrol) ve 

30°C stres sıcaklığı olarak kullanılmıştır (Pereira vd. 2008). Çimlenme denemesinde 

30°C'nin soğan için stres sıcaklığı olmadığı, ancak havuç için ise stres sıcaklığı olduğu 

görülmüştür. Ancak her iki türü için, aynı sıcaklık stresi uygulanmıştır. Böylece iki türün 

karşılaştırılması olanaklı olabilecektir. Tohum ekim yapılan fide kapları 30ºC’de 5 gün 

tutulduktan sonra fide çıkış odasına geçirilmiştir. Buradaki koşullar daha önce belirtildiği 

şekildedir.  

 

 

Fide ile ilgili ölçümler:  

Hem soğan hem de havuç fideleri için ekimden 21 gün sonra (fide çıkış süresinin 

tamamlanmasından) morfolojik gözlemler yapılmıştır. Kotiledon yapraklarının torf 

yüzeyinde görülmesi çıkış kriteri olarak değerlendirilmiştir. Fide çıkış oranı normal 

gelişen fidelerin yüzdesi olarak ifade edeilmiştir. Ayrıca, çıkan fidelerde aşağıdaki 

değerlendirmeler yapılmıştır.  
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Ortalama çimlenme/çıkış zamanı (OÇZ/OFÇZ): Ellis ve Roberts (1980)’in aşağıdaki 

formülüne göre hesaplanmıştır:     

                                OÇZ/OFÇZ = (Σn x D) / Σn 

 n: Günde çimlenen/çıkan tohum sayısı 

 D:Çıkış /çimlenme testinin başlangıcından itibaren geçen gün sayısı 

 

Fide uzunluğu: Fide uzunluğu, fide çıkışının tamamlanmasından sonra her tekerrürde 

rastgele örneklenmiş beş bitkinin (5 bitki x 3 tekerrür = 15 bitki) tabandan en yüksek 

noktaya kadar bir kumpasla ölçülmesiyle belirlenmiş ve daha sonra bu değerlerin 

ortalaması alınmıştır. Ortalama değerler mm/bitki (mm/b) olarak ifade edilmiştir. 

 

Fide yaş ağırlığı: Her bir tekerrürden rastgele seçilen beş fidenin yaş ağırlığı alınmıştır. 

Ortalama ağırlık hesaplanmış ve mg/bitki (mg/b) olarak ifade edilmiştir. 

 

Fide kuru ağırlığı: Her uygulamadan 15 ve her tekerrürden 5’er bitki olarak alınan 

fidelerin 80°C'de 24 saat tutulduktan sonra kuru ağırlığı mg/bitki (mg/b) olarak 

hesaplanmıştır. 

 

Kök yaş ağırlığı: Her uygulamadan 15 ve her tekerrürden 5’er bitki olarak alınan fidelerin 

kökleri yıkanmış, yüzey suyu kağıt peçete ile alındıktan sonra yaş ağırlıkları alınarak 

ortalaması mg/bitki (mg/b) olarak hesaplanmıştır. 

 

 

Fide güç indeksi:  

 

İndeks-I 

Fide güç indeksi-I, Abdul Baki ve Anderson (1973) tarafından verilen formüle göre 

hesaplanmıştır.   Güç indeksi-I = Son çimlenme yüzdesi (%) × Fide uzunluğu (cm/bitki) 

İndeks-II  

Fide güç indeksi-II, yine Abdul Baki ve Anderson (1973) tarafından verilen formüle göre 

hesaplanmıştır.   Güç indeksi-II = Son çimlenme yüzdesi (%) × Fide kuru ağırlığı 

(mg/bitki) 
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3.6 Enzim Analizi 

 

Enzim Analizleri Ziraat Fakültesi Toprak ve Bitki Besleme Anabilim Dalı’nda 

yapılmıştır. Çimlenme ve fide çıkış testlerinde en iyi sonucu veren iki KMP uygulaması, 

distile su ile KMP olan ve kontrol tohumlar enzim analizine tabi tutulmuştur. Enzim 

analizinde tohumlar her uygulamada üç tekerrür ve her tekerrürde 0.5 g olarak 

kullanılmıştır. CAT etkinliği, Abedi ve Pakniyat (2010) metoduna göre hidrojen peroksit 

ayrışma oranına dayanarak analiz edilmiştir. APX ve CAT aktiviteleri ise protein (g) 

başına ifade edilmiş ve bir ünite, dakikada protein (g) başına reaksiyona giren 1 μm 

substratı temsil etmiştir. SOD aktivitesi, aşağıda belirtilen spektrofotometreyi kullanarak 

Abedi ve Pakniyat (2010) yöntemine göre nitroblue tetrazolyumun 560 nm'de 

fotokimyasal indirgenmesinde inhibisyonun belirlenmesine dayanarak belirlenmiştir 

(Şekil 3.4). 

   

  Şekil 3.4. Spektrofotometre kullanarak enzim analizi 
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3.7 Mineral Analizleri 

 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı 

Laboratuvarında bazı makro ve mikro besin maddelerinin organik özütlerdeki varlığı (10-

7M butenolid, %5 deniz yosunu ve %5 vermikompost) analiz edilmiştir. Analiz, endüktif 

olarak eşleşmiş bir plazma spektrofotometresi (Optima 2100 DV, Perkin-Elmer, Shelton, 

CT) kullanılarak yapılmıştır (Mertens 2005). 

 

3.8 İstatistiksel Analiz 

Veriler, SPSS v. 20 kullanılarak varyans analizine (ANOVA) tabi tutulmuş ve 

uygulamalar arasındaki farkları karşılaştırmak için Duncan’ın Çoklu Aralık Testi 

(DÇAT) uygulanmıştır (Gomez ve Gomez 1984). 
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4. SONUÇLAR  

 

4.1 Havuç 

 

4.1.1 Katı matris priming uygulamasının kuraklık stresi altında tohum kalitesine 

etkisi 

 

Çalışmada su stresinin havuç tohumlarının çimlenmesindeki etkisi gözlenmiştir (Şekil 

4.1). Havuç tohumlarında %18 PEG ortamında çimlenme gerçekleşmemiştir. Kontrol 

uygulamasında (%0 PEG) ortamında düşük ve yüksek kalitedeki tohumların çimlenme 

oranları sırasıyla 52% ve 85% olarak belirlenmiştir (Çizelge 4.1, Şekil 4.1). Yüksek ve 

düşük kalitedeki kontrol grubu havuç tohumlarındaü %15 PEG uygulamasında çimlenme 

görülmezken, KMP uygulamasında %13 ile %45 arasında değeri oranlarda çimlenme 

saptanmıştır. Düşük kalitedeki tohumların %10 PEG’de dahi toplam çimlenme oranı 

%37’ye düşmüştür.  Bu kuraklık stresinin çimlenme üzerindeki olumsuz etkisini açıkca 

göstermiştir. Ancak, DY, DY+But ve But uygulamaları yapılmış tohumlar stress 

koşullarında daha iyi performans göstermişlerdir (Çizelge 4.1) 

 

 

Aynı su potansiyelinde, kuraklık stresinin etkisi tuzluluk stresine göre daha belirgin 

çıkmıştır. Daha önce metot bölümünde de belirtildiği gibi 10, 15 ve %18 PEG-600 

solüsyonu, 100 ve 150mM NaCl ile aynı su potansiyeline sahiptir.  Bu çalışmada aynı su 

potansiyelinde PEG, tuzluluğa göre daha olumsuz etki göstermiştir. Örneğin, yüksek 

kalitedeki kontrol grubu tohum lotunda, %15 PEG ve 100mM Tuz solüsyonunu 

kıyasladığımızda, %15 PEG solüsyonlu ortamda çimlenme gerçekleşmediği görülmüştür. 

Fakat 100mM Tuz solüsyonlu ortamda toplam çimlenme %37 olarak gerçekleşmiştir 

(Çizelge 4.4). Havuçta en etkili uygulamalar olarak DY ve DY+But priming uygulamaları 

görülmüştür. 100mM Tuz stresinde DY ve DY+But ile priming yapılan yüksek kalitedeki 

tohumlarda toplam çimlenme oranları sırasıyla %87 ve %80 olarak gözlenmiştir. Bunun 

yanında %15 PEG’lik kuraklık stresinde DY ve DY+But ile priming yapılan yüksek 

kalitedeki tohumlarda toplam çimlenme oranları sırasıyla %45 ve %39 olarak 

ölçülmüştür.  Düşük kalitedeki kontrol tohumlarında hem %15 PEG hem de 100mM’da 



 

44 
 

çimlenme gerçekleşmemiştir (Çizelge 4.1 ve 4.4). Priming uygulanmış tüm tohumlar, 

100mM tuz konsantrasyonunda %40’ın üzerinde normal çimlenme oranı sağlarken, %15 

PEG solüsyonunda hiç bir uygulama ile normal çimlenme sağlanamamıştır. %18 PEG ve 

150mM tuz konsantrasyonlarında çimlenme elde edilememiştir (Şekil 4.1). Düşük ve 

yüksek kalitedeki kontrol tohumlarında %10 PEG’de dahi normal çimlenme 

gerçekleşmemiştir.  

 

 

Şekil 4.1. Havuç tohumlarının farklı PEG konsantrasyonlarında çimlenmesi 

 

 

Düşük kalitedeki tohumlarda %10 PEG uygulamalarında istatistiksel açıdan önemli 

farklılık (P<0.05) elde edilmiştir. Maksimum TÇO, DY için %70 ve DY+But için %67, 

Kontrol’de ise %37 olarak ölçülmüştür.  TÇO, yüksek kalitedeki tohum lotlarında da 

istatistiksel açıdan önemli farklılıklar (P<0.05) göstermiştir. Maksimum çimlenme değeri 

yine %89 ile DY’de minimum ise kontrol’de %63 ölçülmüştür. Bu kuraklık stresi 

seviyesinde yüksek kalitedeki tohumlar için butenolid de TÇO oranı %85 olmuştur.  DY 

ve DY+But uygulamaları kadar etkili olmasa da DS uygulaması yapılmış tohumlar da 

kontrol grubuna göre önemli farklılık göstermişlerdir. Burada da %10 PEG ortamında 

hem yüksek hem de düşük kalitedeki kontrol tohumlarında hiç normal çimlenme 

gerçekleşmemiştir. Fakat diğer tüm uygulamalardan normal çimlenme elde edilmiştir.  

Maksimum OÇZ kontrol grubunun hem düşük (11.9 gün) hem de yüksek (11.2 gün) 
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kalitedeki tohumlarında ölçülürken, minimum OÇZ her iki gruptada DY ve DY+But 

uygulamalarından gerçekleşmiştir. Bu durumda %10 PEG ortamında, DY ve DY+But 

uygulamaları maksimum TÇO ve NÇO ve minimum OÇZ değerlerini vermiştir. %15 

PEG ortamında kontrol tohumlarında hiç çimlenme gözlenmemiştir (Çizelge 4.1). 

 

 

Çizelge 4.1. Organik özütlerle yapılan katı matris priming uygulamasının kuraklık stresi 

koşullarında havuç tohumlarının çimlenme oranı ve ortalama çimlenme zamanı üzerine etkisi. 

Sütunlarda verilen değerlerde aynı harf ile gösterilenler arasındaki fark önemli bulunmamıştır (P< 

0.05). 

 

YK: Yüksek kalite, DK: Düşük kalite, KMP: Katı matris priming, K: Kuru tohum (Kontrol), DS: Distile 

Su, DY: Deniz yosunu, But: Butenolid, VC: Vermikompost, TÇO: Toplam çimlenme oranı, OÇZ: Ortalama 

çimlenme zamanı 
 

 

 

Fide çıkış testinde de kuraklık stresinin (%10 PEG uygulaması) olumsuz etkileri 

gözlenmiştir. Deniz yosunu özütü ile uygulanan tohumlarda maksimum fide çıkışı elde 

edilmiştir (Şekil 4.2 ve 4.3). Kontrol grubuna göre TFÇO, NFÇO ve OFÇZ ölçümlerinde 

istatistiksel açıdan önemli farklılık (P<0.05) bulunmuştur (Şekil 4.3 ve Çizelge 4.2). 

TFÇO ve NFÇO ölçümlerinde en yüksek değerler DY ve DY+But uygulamalarında elde 

edilirken, hem düşük hem de yüksek kalitedeki tohumlarda en düşük değerler kontrol (K) 

 

 

KMP 

         0% PEG         10% PEG       15% PEG 

    TÇO      OÇZ      TÇO      OÇZ    TÇO      OÇZ 

DK YK DK YK DK YK DK YK DK YK DK YK 

DY 82d 92b 5.6a 4.2a 70c 89e 7.2ab 4.5a 32c 45d 9.9a 8.4a 

DY+But 80d 89ab 6.1ab 4.5ab 67c 86de 7.2ab 5.2ab 23bc 39c 10.1ab 9.0ab 

But 80d 89ab 6.1ab 4.5ab 62c 85d 7.3ab 5.7bc 19b 38c 10.4ab 9.3a 

DY+VC 74c 87ab 6.6bcd 4.6abc 61bc 82cd 7.5ab 6.2cd 18b 30c 10.8bc 9.9bc 

VC 74c 88ab 6.3bc 4.6abc 61bc 83cd 7.3ab 6.1cd 17b 20ab 11.0bc 10.2d 

DS 68b 87ab 6.8cde 4.7bc 47ab 79c 7.9ab 6.3cd 17b 24bc 10.9bc 10.0bc 

DY+VC+But 67b 87ab 7.0de 5.0c 45a 78c 8.0ab 6.7d 15b 18ab 11.4c 10.6d 

VC+But 64b 85a 7.2e 5.1c 41a 70b 8.2b 6.8d 13b 18ab 11.8c 11.6e 

K 52a 85a 8.5f 6.5d 37a 63a 11.9c 11.2e 0a 0a 0 0 
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grubunda ölçülmüştür. DY uygulamasında düşük ve yüksek kalitedeki tohumlarda TFÇO 

sırasıyla %85 ve %88 olarak belirlenirken, kontrol grubunda bu değerler sırasıyla %53 ve 

%57 olarak belirlenmiştir. But uygulamasında ise bu değerlerin sırasıyla %72 ve %80 

olduğu saptanmıştır. Buradan bu uygulamanın DY ve DY+But uygulamaları sonrası en 

etkili 3. uygulama olduğu görülmektedir (Çizelge 4.2). Hem yüksek kalitede hem de 

düşük kalitedeki tohumlarda maksimum OFÇZ değeri kontrol grubunda sırasıyla (11.6 

ve 10.7 gün) iken en düşük değer deniz yosunu (9.6 ve 7.8) uygulamasından elde 

edilmiştir (Çizelge 4.2). 

 

 

Bunun yanında uygulamalar arasında FU ve FYA parametreleri açısından da istatistiksel 

olarak önemli farklılık (P<0.05) bulunmuştur. DY uygulaması fide uzunlukları açısından 

da en yüksek değerleri hem düşük (6.1 cm) hem de yüksek (6.6 cm) kalitedeki tohumlarda 

sağlarken en düşük değerler kontrol grubunda gözlenmiştir. Aynı şekilde maksimum fide 

yaş ağırlığı, hem düşük hem de yüksek kalitedeki tohumlarda sırasıyla 32.3mg/bitki ve 

41.3mg/bitki olarak DY uygulamasından elde edilmiştir. En düşük değerler ise yine 

kontrol grubunda sırasıyla 20.0 mg/bitki ve 25.3mg/bitki olarak ölçülmüştür (Çizelge 4.2 

ve Şekil 4.2) 

   

Şekil 4.2 DY, K ve VC+But uygulanmış havuç tohumlarında fide çıkışı  
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Şekil 4.3 %10 PEG ortamındaki havuç tohumlarda normal fide çıkış oranları (NFÇO). 

Aynı tohum grubunda farklı harflerle gösterilen değerler arasındaki farkları istatistiksel 

olarak önemlidir (p<0.05).  

 

 

 
Çizelge 4.2 Organik özütlerle yapılan matris priming uygulamasının kuraklık stresi altındaki 

(%10 PEG) havuç tohumlarının fide çıkışı ve kalitesine etkisi. Sütunlarda aynı harf ile gösterilen 

değerler arasında önemli farklılık bulunmamıştır (P< 0.05). 

 

YK: Yüksek kalite, DK: Düşük kalite, KMP: Katı matris priming, K: Kuru tohum (Kontrol), DS: Distile 

su, DY: Deniz yosunu, But: Butenolid, VC: Vermikompost, TFÇO: Toplam çimlenme oranı, OFÇZ: 

Ortalama çimlenme zamanı, FU: Fide uzunluğu (cm/b), FYA: Fide yaş ağırlığı (mg/b), FKA: Fide kuru 

ağırlığı (mg/b), KYA: Kök yaş ağırlığı (mg/b).  
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KMP 

TFÇO  OFÇZ  FU  FYA  

DK YK DK YK DK YK DK YK 

DY 85b 88d 9.6a 7.8a 6.1b 6.6c 32.3c 41.3c 

DY+But 73ab 84cd 9.7a 8.0a 5.9b 6.4bc 30.0bc 35.67c 

But 72ab 80bcd 10.0ab 8.2ab 5.6b 6.3abc 29.3bc 33.7abc 

DY+VC 70ab 76a-d 10.2ab 9.3bc 5.5ab 6.0abc 27.0abc 29.7ab 

VC 66ab 74a-d 10.3abc 9.4bcd 5.4ab 5.9abc 26.0abc 29.7ab 

DS 61a 69abc 10.5abc 9.7cd 5.2ab 5.9abc 24.7abc 29.3ab 

DY+VC+But 57a 61bc 11.2bc 10.7cd 4.9a 5.3ab 23.7ab 27.0ab 

VC+But 57a 65bc 10.6abc 9.8cd 5.2ab 5.7abc 24.7abc 28.0ab 

K 53a 57a 11.6d 10.7d 4.7a 4.9a 20.0a 25.3a 
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Kuraklık stresinin etkisi ve bu etkiyi azaltıcı DY ve DY+But uygulamalarının faydası, 

fide parametrelerinden FKA, KYA ve güç indekslerinde de gözlenmiştir. Tüm bu 

parametrelerde en düşük değerler kontrol grubunda en yüksek değerler ise DY ve deniz 

yosununun butenolid ile kombinasyonundan elde edilmiştir. Örneğin, en yüksek fide kuru 

ağırlığı (FKA) 4.0mg olarak DY’da en düşük değer ise (2.3mg) olarak kontrol grubunda 

belirlenmiştir (Çizelge 4.3). 

 

 

Çizelge 4.3 Organik özütlerle yapılan matris priming uygulamasının kuraklık stresi altındaki 

(%10 PEG) havuç tohumlarının fide çıkışı ve kalitesine etkisi. Sütunlarda aynı harf ile gösterilen 

değerler arasında önemli farklılık bulunmamıştır (P< 0.05). 

 

 

YK: Yüksek kalite, DK: Düşük kalite, KMP: Katı matris priming, K: Kuru tohum (Kontrol), DS: Distile 

su, DY: Deniz yosunu, But: Butenolid, VC: Vermikompost, TFÇO: Toplam çimlenme oranı, OFÇZ: 

Ortalama çimlenme zamanı, FU: Fide uzunluğu (cm/b), FYA: Fide yaş ağırlığı (mg/b), FKA: Fide kuru 

ağırlığı (mg/b), KYA: Kök yaş ağırlığı (mg/b).  
 

 

 

 

 

 

 

 

KMP 

FKA KYA Güç İndeksi I Güç İndeksi II 

DK YK DK YK DK YK DK YK 

DY 3.0d 4.0c 4.2ef 5.0e 318c 519b 307e 353c 

DY+But 3.0d 3.7bc 4.0e 4.6de 296bc 515b 252d 299bc 

But 3.0d 3.3abc 4.0e 4.2cd 277bc 419ab 235cd 233ab 

DY+VC 3.0d 3.0abc 3.7d 3.7c 260ab 389a 141bc 214a 

VC 2.7c 3.0abc 3.3c 3.7c 235ab 357a 140bc 199a 

DS 2.6c 3.0abc 3.3c 3.7c 214b 355a 139bc 193a 

DY+VC+But 2.3b 3.0abc 3.0bc 3.7c 214b 349a 132b 179a 

VC+But 2.3b 2.7ab 2.3a 3.3ab 178a 321a 128b 179a 

K 2.0a 2.3a 2.3a 3.0a 178a 316a 100a 170a 
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4.1.2 Katı matris priming uygulamasının tuz stresi altında tohum kalitesine etkisi 

 

Çalışmada su stresinin tohumların çimlenme, çıkış ve fide oluşturma parametreleri 

üzerindeki etkisi gözlenmiştir. Tuzluluk çimlenmeyi azaltarak fide özelliklerini önemli 

düzeyde etkilemiştir (Şekil 4.4). Tüm uygulamalarda 150mM koşullarında NÇO elde 

edilememiştir. Distile su ile katı matris priming dahil olmak üzere çalışmada yer alan tüm 

priming uygulamaları, farklı tuz konsantrasyonları altındaki havuç tohumlarında 

çimlenme ve fide oluşumunu önemli oranda artırmıştır. Uygulamalar arasında da önemli 

sayılabilecek oranda farklılıklar (P<0.05) çıkmıştır. Düşük kalitedeki havuç 

tohumlarında, 100mM tuz konsantrasyonunda priming uygulanmamış ve VC, But, 

DY+VC+But ve DS uygulanmış gruplarda çimlenme olumsuz etkilenmiştir. Aynı tuz 

koşullarında yüksek kalitedeki tohumlarda, kontrol grubunda çimlenme gerçekleşmezken 

diğer uygulamalarda NÇO kontrole göre %40 artış göstermiştir. Diğer KMP uygulamaları 

arasında maksimum TÇO ve NÇO değerleri DY, DY+But ve But uygulamalarında 

belirlenmiştir. 50mM tuz konsantrasyonunda, maksimum TÇO değeri hem düşük hem de 

yüksek kalitedeki tohumlarda sırasıyla DY (%70 ve %90) uygulamasında belirlenmiştir 

(Çizelge 4.3). Aynı koşullarda kontrol grubunun düşük ve yüksek kalitedeki tohumlarında 

NÇO sırasıyla %10 ve %73 olarak gerçekleşmiştir. 50mM tuz seviyesinde toplam 

çimlenme oranının düşük kalitedeki tohumlardaki artışı (%40’dan %70’e) yüksek 

kalitedeki tohumlarda gerçekleşen artıştan (%80’den %88’e) daha fazla olmuştur. 

 

 

Aynı stres koşullarında maksimum OÇZ hem düşük (9.8 gün) hem de yüksek (7.8 gün) 

kalitedeki tohumlarda kontrol grubunda gerçekleşmiştir. Bu değerler, DY (7.2, 5.3 gün) 

ve DY+But (7.8, 5.8 gün) uygulamalarından istatistiksel açıdan önemli farklılık (P<0.05) 

göstermiştir. DY uygulaması 100mM tuz konsantrasyonunda Şekil 4.4’de de 

görülebileceği gibi en iyi sonucu vermiştir. Düşük kalitedeki tohumların 100mM tuzluluk 

seviyesinde TÇO kontrol grubu için %0 iken, denizyosunu, But ve DY+But 

uygulamasında bu değerin %43 olduğu tespit edilmiştir. Aynı koşullarda yüksek 

kalitedeki tohumlarda maksimum TÇO, DY (%87) uygulamasında, en düşük değer ise 

yine kontrol (%37) grubunda saptanmıştır. Dolayısıyla 100mM tuz stresinde düşük ve 
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yüksek kalitedeki tohumların çimlenme oranı sırasıyla %43 ve %50 oranında artış 

göstermiştir (Çizelge 4.4). 

 

 

Şekil 4.4 100 mM tuzlulukta KMP uygulanmış (sağ) ve kontrol grubu (sol) havuç 

tohumlarının çimlenmesi 

 

Çizelge 4.4 Organik özütlerle yapılan matris priming uygulamasının tuzluluk stresi altındaki 

havuç tohumlarının çimlenmesine etkisi. Sütunlarda aynı harf ile gösterilen değerler arasında 

önemli farklılık bulunmamıştır (P< 0.05). 

YK: Yüksek kalite, DK: Düşük kalite, KMP: Katı matris priming, K: Kuru tohum (Kontrol), DS: Distile 

Su, DY: Deniz yosunu, But: Butenolid, VC: Vermikompost, TÇO: Toplam çimlenme oranı OÇZ: Ortalama 

çimlenme zamanı 
 

 

 

KMP 

0 mM NaCl 50mM NaCl 100mM NaCl 

   TÇO    OÇZ   TÇO    OÇZ    TÇO   OÇZ 

DK YK DK YK DK YK DK YK DK YK DK YK 

DY 77c 91c 6.2a 4.3a 70c 90b 7.1a 5.3a 43.0f 87c 8.4a 7.3a 

DY+But 77c 79a 6.3a 4.6a 64bc 88b 7.2a 5.4a 43f 80bc 8.5b 7.3a 

But 75c 85b 6.5ab 4.7a 62bc 87ab 7.2a 5.5ab 43f 79bc 8.8ab 7.3ab 

DY+VC 74bc 88bc 6.8ab 4.8ab 62bc 86ab 7.3b 5.6ab 38ef 75ab 8.9bc 7.7ab 

VC 71abc 88bc 7.0bc 5.2bc 57b 86ab 7.7ab 5.8bc 33de 74ab 8.9bc 7.7ab 

DS 68ab 88bc 7.4cd 5.4c 55b 86ab 8.4b 6.0bc 31cd 74ab 9.2bc 8.0bcd 

DY+VC+But 68ab 90c 7.7de 5.4c 54b 84ab 8.4b 6.0bc 26c 74ab 9.3bc 8.3cd 

VC+But 67ab 90c 8.2e 5.4c 41a 83ab 8.4b 6.3c 15b 73ab 9.6c 8.3cd 

K 64a 91c 8.9f 6.3d 40a 80a 9.8c 7.8d 0a 37a 0 9.5e 
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KMP uygulamasının 100mM tuz konsantrasyonunda havucun fide çıkışı ve özelliklerine 

etkisine bakıldığında düşük kalitedeki tohumların yer aldığı kontrol grubunda hiç çıkış 

gerçekleşmediği görülmüştür.  En iyi sonuçları ise DY ve DY+But uygulamaları hem 

düşük hem de yüksek kalitedeki tohumlarda sağlamışlardır. Yüksek kalitedeki tohumlara 

uygulanan DY ile TÇO %76, NÇO ise %68 olarak belirlenmiştir. Uygulamalar arasında 

fide uzunluğu değerleri de istatistiksel olarak farklılık (P<0.05) göstermiş, maksimum 

uzunluk düşük kalitedeki tohumlar için (4.7 cm) yüksek kalitedekiler için (4.9 cm) olarak 

DY uygulamasında belirlenmiştir. Uygulamalar arasında diğer parametreler olan FYA, 

FKA ve KYA için de istatistiksel açıdan önemli farklılık (P<0.05) tespit edilmiştir. Tüm 

durumlarda en kötü sonuçlar kontrol grubundan en iyi sonuçlar ise DY ve DY+But 

uygulamalarından elde edilmiştir (Şekil 4.5, 4.6 ve Çizelge 4.5, 4.6). Denizyosunu 

butenolid’in etkisini artırmıştır. Butenolid deniz yosunu ile kombine edilince tek başına 

gösterdiği etkiden daha fazla etkili olmuştur. Tam tersi şekilde butenolid vermikompost 

ile kombine edilince tek başına gösterdiği etkiden daha az etkili olabilmiştir. 

Vermikompost havuç tohumlarını prime etmek için tek başına etkili olamamıştır (Şekil 

4.5 ve 4.6) 

 

 

Şekil 4.5 100 mM tuz konsantrasyonunda havuç tohumlarında normal fide çıkış oranı. 

Aynı tohum grubunda farklı harflerle gösterilen değerler arasındaki farkları istatistiksel 

olarak önemlidir (p<0.05).  
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Şekil 4.6 DY+But ve VC ile uygulanmış havuç tohumlarının 100 mM’da fide çıkışı ve 

gelişimi. 
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Çizelge 4.5 Organik özütlerle yapılan matris priming uygulamasının tuzluluk koşulları altındaki 

(100 mM) havuç tohumlarının fide çıkışı ve kalitesine etkisi. Sütunlarda aynı harf ile gösterilen 

değerler arasında önemli farklılık bulunmamıştır (P< 0.05). 

YK: Yüksek kalite, DK: Düşük kalite, KMP: Katı matris priming, K: Kuru tohum (Kontrol), DS: Distile 

su, DY: Deniz yosunu, But: Butenolid, VC: Vermikompost, TFÇO: Toplam çimlenme oranı, OFÇZ: 

Ortalama çimlenme zamanı, FU: Fide uzunluğu (cm/b), FYA: Fide yaş ağırlığı (mg/b), FKA: Fide kuru 

ağırlığı (mg/b), KYA: Kök yaş ağırlığı (mg/b).  

 

 

Tuz konstrasyonunun güç indeksi I ve II üzerine etkisi de incelenmiştir. Uygulamalar 

arasında istatistiksel olarak önemli farklılık (P<0.05) belirlenmiştir. Kontrol grubunun 

düşük kalitedeki tohumlarında 100mM koşullarında fide çıkışı gerçekleşmediği için güç 

indeksi I ve II için sonuç alınamamıştır. Diğer uygulamalar arasında güç indeksi I için en 

yüksek sonuçlar düşük ve yüksek kalitedeki tohumlar için sırasıyla (284 ve 323) olacak 

şekilde DY uygulamasından elde edilmiştir. Yüksek kalitedeki tohumlardan en düşük 

değer (91) kontrol grubunda ölçülmüştür. Güç indeksi II için yine en yüksek sonuçlar 

düşük ve yüksek kalitedeki tohumlar için sırasıyla (119 ve 185) olacak şekilde DY 

uygulamasından elde edilmiştir. Yüksek kalitedeki tohumlardan en düşük güç indeksi II 

değeri (35) yine kontrol grubunda tespit edilmiştir (Çizelge 4.6). Diğer uygulamalara ait 

FKA, KYA, güç indeksi I ve II sonuçları Çizelge 4.6’da sunulmuştur. 

 

 

KMP 

TFÇO OFÇZ FU FYA 

DK YK DK YK DK YK DK YK 

DY 52b 76c 11.4a 13.6cd 
4.7cd 4.9b 23.7d 26.0d 

DY+But 44b 69bc 12.3ab 13.2d 
4.6cd 4.8b 22.3cd 23.7cd 

But 40b 65abc 12.6ab 13.2d 
4.6cd 4.7b 21.0bcd 21.5bc 

DY+VC 30ab 57abc 12.9ab 13.0bcd 
4.4bc 4.5ab 20.7bcd 20.7bc 

VC 25ab 53abc 13.1b 12.8bcd 4.3bc 4.5ab 20.0bcd 20.3bc 

DS 25ab 48abc 13.2b 12.7abcd 
4.3bc 4.4ab 19.2bcd 19.7abc 

DY+VC+But 24ab 36abc 13.3b 12.2abc 
4.0bc 4.2ab 16.0bc 17.3ab 

VC+But 18ab 26ab 13.3b 12.0ab 
3.6b 3.8a 15.0b 15.7ab 

K 0a 25a 0 11.0a 0.0a 3.5a 0.0a 14.0a 
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Çizelge 4.6 Organik özütlerle yapılan matris priming uygulamasının tuzluluk koşulları altındaki 

(100mM) havuç tohumlarının fide çıkışı ve kalitesine etkisi. Sütunlarda aynı harf ile gösterilen 

değerler arasında önemli farklılık bulunmamıştır (P< 0.05). 

YK: Yüksek kalite, DK: Düşük kalite, KMP: Katı matris priming, K: Kuru tohum (Kontrol), DS: Distile 

su, DY: Deniz yosunu, But: Butenolid, VC: Vermikompost, TFÇO: Toplam çimlenme oranı, OFÇZ: 

Ortalama çimlenme zamanı, FU: Fide uzunluğu (cm/b), FYA: Fide yaş ağırlığı (mg/b), FKA: Fide kuru 

ağırlığı (mg/b), KYA: Kök yaş ağırlığı (mg/b).  
 

 

 

 

 

4.1.3 Katı matris priming uygulamasının sıcaklık stresi altında tohum kalitesine 

etkisi 

 

Hem yüksek hem de düşük kalitedeki tohumlarda 40°C’de çimlenme gerçekleşmemiştir. 

Bu nedenle 20, 30 ve 35°C için elde edilen sonuçlar sunulmuştur. Havuç tohumlarında 

35°C’de normal çimlenme gerçekleşmemiş hatta üç uygulamada TÇO dahi sıfır çıkmıştır 

(Çizelge 4.7). 20 ve 30°C’de yapılan uygulamalar arasında istatistiksel olarak önemli 

farklılık (P<0.05) görülmüştür. 30°C’de maksimum TÇO, düşük ve yüksek kalitedeki 

tohumlarda sırasıyla, DY (%77, %89) ve DY+But (%71, %88) uygulamalarından elde 

edilmiştir. Aynı sıcaklıkta minimum TÇO, düşük ve yüksek kalitedeki tohumlarda 

sırasıyla kontrol grubunda (%43, %88) gerçekleşmiştir (Çizelge 4.7).  DY uygulamasında 

düşük kalitedeki tohumlar için NÇO %72 olarak gerçekleşmiştir. DY+But uygulaması da 

DY uygulaması gibi yüksek sonuçlar vermiştir. Kontrol grubunda %35 NÇO değeri elde 

 

KMP 

FKA KYA Güç İndeksi I Güç İndeksi II 

DK YK DK YK DK YK DK YK 

DY 2.5b 2.7c 3.5d 3.7d 284c 323b 119d 185c 

DY+But 2.2ab 2.4bc 3.3cd 3.7d 227bc 311b 107d 157bc 

But 2.0ab 2.3bc 3.0cd 3.7d 211bc 271ab 95c 151bc 

DY+VC 2.0ab 2.0abc 2.8cd 3.0c 115abc 269ab 92c 110abc 

VC 2.0ab 2.0abc 2.7cd 3.0c 113abc 255ab 50b 109abc 

DS 2.0ab 2.0ab 2.5cd 2.7bc 108abc 200ab 49b 81ab 

DY+VC+But 1.3ab 1.7ab 1.7bc 2.3ab 98ab 149ab 46b 52a 

VC+But 1.3ab 1.5a 1.3b 2.3ab 86ab 99a 38a 42a 

K 0.0a 1.3a 0.0a 2.0a 0 
91a 0 35a 
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edilmiştir. Yüksek kalitedeki tohumlar için DY uygulamasında NÇO %83 iken kontrol 

grubunda bu oran %60 olmuştur. NÇO’ya ait verikler burada paylaşılmamıştır. 

 

 

Düşük kalitedeki tohumlarda yüksek sıcaklığın olumsuz etkisi daha belirgin olmuştur. 

Katı matris priming uygulamasının çimlenme oranına etkisi, düşük kalitedeki tohumlarda 

yüksek kalitede olanlara nazaran daha olumlu olmuştur. Deniz yosunu ekstraktı ile 

yapılan priming sayesinde NÇO %35’den %72’ye yükselmiştir. Uygulamalar arasında 

OÇZ değerleri bakımından da istatistiksel olarak önemli farklılık (P<0.05) görülmüştür. 

DY ile prime edilen düşük kalitedeki tohum lotlarında kontrole (8.8 gün) kıyasla en düşük 

OÇZ (6.5 gün) elde edilmiştir (Çizelge 4.7). Yüksek kalitedeki tohum lotlarına 

bakıldığında OÇZ için yine en düşük değer DY (4.6 gün) uygulamasında iken en yüksek 

kontrol grubu (7.2 gün) olmuştur (Çizelge 4.7). 20°C ve 35°C’lerdeki TÇO ve OÇZ için 

sonuçlar çizelge 4.5 de sunulmuştur. Düşük kalitedeki tohumlardan oluşan kontrol 

grubunda 35°C’de çimlenme olmamıştır. Uygulanmış düşük kalitedeki tohumlarda dahi 

çimlenme %10’un altında kalarak, tatmin edici bulunmamıştır. Bunun yanında DY 

uygulaması ile yüksek kalitedeki tohumların çimlenme oranı %30 artmıştır (Çizelge 4.7). 
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Çizelge 4.7 Organik özütlerle yapılan matris priming uygulamasının sıcaklık stresi altındaki 

havuç tohumlarının çimlenmesine etkisi. Sütunlarda aynı harf ile gösterilen değerler arasında 

önemli farklılık bulunmamıştır (P< 0.05). 

YK: Yüksek kalite, DK: Düşük kalite, KMP: Katı matris priming, K: Kuru tohum (Kontrol), DS: Distile 

Su, DY: Deniz yosunu, But: Butenolid VC: Vermikompost, TÇO: Toplam çimlenme oranı, OÇZ: Ortalama 

çimlenme zamanı 
 

 

Organik özütlerle yapılan katı matris priming uygulamasının olumlu etkileri fide çıkış 

testlerinde de gözlenmiştir. Düşük ve yüksek kalitedeki havuç tohumlarının TFÇO 

değerlerinde bir çok uygulama arasında istatistiksel derecede önemli farklılıklar (P<0.05) 

bulunmuştur. Düşük ve yüksek kalitedeki tohumlarda en yüksek değerler sırasıyla %74 

ve %87 olarak DY uygulamasından elde edilmiştir. Minimum TFÇO prime edilmemiş 

kontrol grubunda ölçülmüştür. Yüksek kalitedeki kontrol grubu tohumlarda %71 TFÇO 

bulunurken düşük kalitedeki tohumlar %40 oranında kalmıştır. DS uygulaması yapılan 

düşük ve yüksek kalitedeki tohumlarda TFÇO değerleri sırasıyla %74 ve %87 olarak 

görülmüştür. Düşük kalitedeki tohumlarda DS ile DY, DY+But, DY+VC ve VC ile 

yapılan priming uygulamaları arasında istatistiksel derecede önemli farklılıklar 

bulunmuştur. Yüksek kalitedeki tohumlar için en düşük OFÇZ değeri DY (5.6 gün) 

uygulmasında iken bu değer kontrol grubunda 8.5 gün olarak ölçülmüştür (Çizelge 4.8).    

 

KMP 

20°C 30°C 35°C 

TÇO OÇZ TÇO OÇZ TÇO OÇZ 

DK YK DK YK DK YK DK YK DK YK DK YK 

DY 82c 90b 6.5a 4.5a 77d 89d 6.5a 4.6a 8d 30e 7.0a 5.3a 

DY+But 80c 89ab 6.8ab 4.7ab 71cd 88cd 6.8ab 4.8ab 7cd 27de 7.5a 5.7ab 

But 74bc 88ab 7.1ab 4.9ab 70cd 85cd 6.8ab 4.9ab 6cd 23cd 7.8a 5.9ab 

DY+VC 74bc 87ab 7.2bc 4.9ab 65bc 84cd 7.1ab 5.0abc 4bc 21cd 7.9a 5.9ab 

VC 66ab 87ab 7.4abc 4.9ab 59b 82bc 7.3abc 5.2abc 3ab 16bc 8.1a 6.0ab 

DS 65a 87ab 7.6abc 5.9b 57b 77ab 7.8bcd 5.5bcd 2ab 16b 9.0a 6.2b 

DY+VC+But 64a 84ab 8.1bcd 6.0c 57b 77ab 8.2cd 5.7cd 0a 15b 0 6.3b 

VC+But 62a 83ab 8.2de 6.3c 44a 76ab 8.5d 6.2d 0a 15b 0 6.5b 

K 59a 82a 8.8e 6.5c 43a 72a 8.8d 7.2e 0a 0a 0 0 
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Uygulamalar arasında diğer parametreler olan FU, FYA, FKA ve KYA içinde istatistiksel 

derecede önemli farklılıklar (P<0.05) belirlenmiştir (Çizelge 4.8). Düşük ve yüksek 

kalitedeki tohumlar için en yüksek FU değeri sırasıyla 7.3cm ve 9.0cm olarak DY 

uygulamasında, en düşük değerler ise 4.9cm ve 6.3cm olarak kontrol grubunda 

ölçülmüştür. Aynı şekilde düşük ve yüksek kalitedeki tohumlar için en yüksek FYA 

değeri sırasıyla 40.0mg ve 59.6mg olarak DY uygulamasında, en düşük değerler ise 

23.0mg ve 33.3mg olarak kontrol grubunda saptanmıştır (Çizelge 4.8). 30°C deki NFÇO 

değerlerine bakıldığında hem düşük hem de yüksek kalitedeki havuç tohumlarında en 

yüksek değerler DY, DY+But ve But uygulamalarından elde edilmiştir (Şekil 4.7). 

 

 

FKA ve KYA ölçümlerinde en iyi sonuçlar deniz yosunu ekstraktları kullanılarak yapılan 

katı madde ile priming metodundan alınmıştır. DY+But uygulaması da kontrol ve diğer 

uygulamalardan daha iyi sonuç vermiştir. Düşük kalitedeki tohumlarda FKA ve KYA için 

en yüksek değerler sırasıyla 3.8mg ve 3.3mg olarak DY uygulamasından elde edilirken 

kontrol grubunda bu değerler sırasıyla 2.0mg ve 1.6mg olmuştur. Aynı şekilde yüksek 

kalitedeki tohumlarda FKA (5.7mg) ve KYA (4.1mg) ölçümleri için en yüksek sonuçlar 

DY uygulamasından elde edilmiştir (Çizelge 4.9). Fide güç indeksi I ve II değerlerinde 

uygulamalar arasında istatistiksel olarak önemli farklılık (P<0.05) bulunmuştur. Düşük 

kalitedeki tohumların güç indeksi I ve II sonuçlarında en yüksek değerler DY (548 ve 

339) uygulamasından alınırken kontrol grubunda bu değeler sırasıyla195 ve 83 olarak 

ölçülmüştür. Yüksek kalitedeki tohumlar için yine en yüksek değerler DY (792 ve 493) 

uygulamasından elde edilirken en düşük değerler kontrol (513 ve 239) grubunda 

ölçülmüştür (Çizelge 4.9). 
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Şekil 4.7 Havuç tohumlarının 30°C’de normal fide çıkış oranları (NFÇO). Aynı tohum 

grubunda farklı harflerle gösterilen değerler arasındaki farkları istatistiksel olarak 

önemlidir (p<0.05).  
 

 

Çizelge 4.8 Organik özütlerle yapılan matris priming uygulamasının sıcaklık stresi (30ºC) 

altındaki havuç tohumlarının fide çıkışı ve kalitesine etkisi. Sütunlarda aynı harf ile 

gösterilen değerler arasında önemli farklılık bulunmamıştır (P< 0.05). 

YK: Yüksek kalite, DK: Düşük kalite, KMP: Katı matris priming, K: Kuru tohum (Kontrol), DS: Distile 

su, DY: Deniz yosunu, But: Butenolid, VC: Vermikompost, TFÇO: Toplam çimlenme oranı, OFÇZ: 

Ortalama çimlenme zamanı, FU: Fide uzunluğu (cm/b), FYA: Fide yaş ağırlığı (mg/b), FKA: Fide kuru 

ağırlığı (mg/b), KYA: Kök yaş ağırlığı (mg/b).  
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KMP 

TFÇO OFÇZ FU FYA 

DK YK DK YK DK YK DK YK 

DY 74d 87d 8.2a 5.6a 7.3d 9.0e 40.0d 59.6d 

DY+But 69cd 85cd 8.5b 5.6a 7.3d 8.7d 37.3cd 52.3cd 

But 66cd 85cd 8.5b 6.1b 6.9c 8.0c 32.6bc 44.0bc 

DY+VC 64c 84cd 8.6b 6.7bc 6.7c 7.7c 31.6b 43.0b 

VC 61c 84cd 8.6b 7.0c 6.5bc 7.3bc 31.6b 39.0ab 

DS 56b 83cd 8.6b 7.0c 6.4bc 7.3bc 31.0b 38.3ab 

DY+VC+But 54b 79bc 8.9bc 7.3cd 6.3bc 7.0b 30.0b 37.3ab 

VC+But 52b 75b 9.0bc 7.9d 5.8b 7.0b 28.7b 35.3ab 

K 40a 71a 9.9c 8.5e 4.9a 6.3a 23.0a 33.3a 
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Çizelge 4.9 Organik özütlerle yapılan matris priming uygulamasının sıcaklık stresi (30ºC) 

altındaki havuç tohumlarının fide çıkışı ve kalitesine etkisi. Sütunlarda aynı harf ile 

gösterilen değerler arasında önemli farklılık bulunmamıştır (P< 0.05). 

YK: Yüksek kalite, DK: Düşük kalite, KMP: Katı matris priming, K: Kuru tohum (Kontrol), DS: Distile 

su, DY: Deniz yosunu, But: Butenolid, VC: Vermikompost, TFÇO: Toplam çimlenme oranı, OFÇZ: 

Ortalama çimlenme zamanı, FU: Fide uzunluğu (cm/b), FYA: Fide yaş ağırlığı (mg/b), FKA: Fide kuru 

ağırlığı (mg/b), KYA: Kök yaş ağırlığı (mg/b).  
 

  

 

4.1.4 Katı matris priming uygulamasının havuçta enzim aktivitesine etkisi 

 

Düşük ve yüksek kalitedeki tahumlara uygulanan dokuz uygulamanın her birisi için 

enzim analizleri yapılmamıştır. Havuç tohumlarında çimlenme ve fide çıkışı testlerinde 

en iyi sonuç veren uygulamalar seçilmiştir.   Dokuz uygulama içerisinde DY ve DY+But 

uygulamaları çimlenme ve çıkış için ölçülen tüm parametrelerde en iyi sonuçları 

vermişlerdir. Bu sebeple bu iki uygulama seçilmiştir. DS uygulaması ile kontrol grubuda 

her tohum lotu için dikkate alınmıştır. Bu uygulamalar için Katalaz (CAT), Askorbat 

peroksidaz (APX) ve Süperoksit dismutaz (SOD) enzim analizleri yapılmıştır. CAT 

aktivitesine bakıldığında, düşük ve yüksek kalitedeki tohumlar için sırasıyla en yüksek 

değerleri, 0.40 EUg-1 ve 0.45 EUg-1 tohum, deniz yosunu uygulaması verirken en düşük 

değerler, 0.16 ve 0.21 EUg-1 tohum, kontrol grubundan elde edilmiştir. SOD 

aktivitesinde, düşük ve yüksek kalitedeki tohumlar için sırasıyla en yüksek değerleri, 333 

EUg-1 ve 355 EUg-1 tohum, yine DY uygulaması verirken en düşük değerler, 134 ve 153 

 

 

KMP 

FKA KYA Güç İndeksi 

I 

Güç İndeksi II 

DK YK DK YK DK YK DK YK 

DY 3.8c 5.7b 3.3c 4.1d 548c 792d 339b 453d 

DY+But 3.6c 5.0b 3.0c 3.7cd 503bc 715cd 269ab 409c 

But 3.0b 4.0a 2.3b 3.0bc 424bc 672bcd 194a 321b 

DY+VC 3.0b 4.0a 2.3b 3.0bc 416bc 601abc 192a 309ab 

VC 3.0b 3.7a 2.1b 2.4ab 389abc 584abc 189a 298ab 

DS 3.0b 3.7a 1.7ab 1.8ab 371abc 579abc 167a 296ab 

DY+VC+But 3.0b 3.7a 1.6a 1.8a 347ab 554ab 158a 291ab 

VC+But 3.0b 3.3a 1.6a 1.7a 323ab 549ab 152a 264ab 

K 2.0a 3.0a 1.6a 1.7a 195a 513a 83a 
239a 
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EUg-1 tohum, kontrol grubundan elde edilmiştir.  Aynı şekilde, APX için de düşük ve 

yüksek kalitedeki tohumlar için sırasıyla en yüksek değerler (2.4 EUg-1 ve 3.4 EUg-1 

tohum) DY uygulamasında ölçülürken en düşük değerler (0.3 ve 0.9 EUg-1 tohum) 

kontrol grubunda ölçülmüştür. Bu enzimlerin aktiviteleri denizyosunu ve butenolid 

kombinasyonunda distile su uygulamasına göre daha iyi sonuç vermiştir (Şekil 4.8). EUg-

1 tohum (SOD) 

 

  

 

Şekil 4.8 Havuç tohumlarında seçilen KMP uygulamalarında enzim analizleri 

YK: Yüksek kalite, DK: Duşuk kalite, KMP: Katı matris priming, KK: Kontrol, DS: Distile su, 

DY: Deniz yosun, DY+But: Deniz yosunu ve Butenolid kombinasyonu, CAT: Katalaz, APX: 

Askorbat peroksidaz and SOD: Superoksid dismutaz. Sütunların üzerinde yer alan çubuklar 

standart hatayı (SEM) göstermektedir. 
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4.2. Soğan 

 

4.2.1 Katı matris priming uygulamasının kuraklık stresi altında tohum kalitesine 

etkisi 

 

Kuraklık stresinin soğan tohumlarının çimlenmesi üzerine etkisi farklı 

konsantrasyonlarda (10, 15 ve 18%) PEG solüsyonu kullanılarak incelenmiştir. Kuraklık 

stresi arttıkça soğan tohumlarının çimlenmesi ciddi oranda azaltmıştır (Şekil 4.9). %18 

PEG koşullarında hiçbir uygulama normal çimlenme göstermediği gibi toplam çimlenme 

oranları da minimumda kalmıştır. Bu nedenle bu konsantrasyondaki sonuçlara yer 

verilmemiştir. %10 PEG ortamındaki kuraklık stresine bakıldığında, uygulamalar 

arasında TÇO, NÇO ve OÇZ değerleri açısından istatistiksel olarak önemli(P<0.05) 

farkılılıklar belirlenmiştir. Düşük kalitedeki tohum lotunda en yüksek TÇO (%92) ve 

NÇO (%86) değerleri, VC uygulamasında saptanmıştır. DY+VC uygulaması da TÇO için 

%90 ve NÇO içinde %84 şeklinde en yüksek değerleri vermiştir. TÇO ve NÇO için en 

düşük değerler sırasıyla (%80 ve %64) olarak kontrol grubunda ölçülmüştür. Yüksek 

kalitedeki tohum lotunda en yüksek TÇO (%99) ve NÇO (%96) değerleri VC 

uygulamasında ölçülürken minimum değerler TÇO (92%) ve NÇO (75%) olarak kontrol 

grubunda ölçülmüştür (Çizelge 4.10).   DS uygulaması dahil diğer tüm uygulamalar 

arasında benzer sonuçlar elde edilmiştir. Fakat uygulamalar kontrole göre önemli 

derecede farklılık (P<0.05) göstermiştir.  Düşük kalitedeki tohumlar için tüm uygulamalar 

arasında kontrol grubu hariç (4.2 gün) OÇZ değeri için önemli bir farklılık (P<0.05) 

bulunmamıştır. Yüksek kalitedeki tohumlarda OÇZ için önemli farklılıklar bulunmakla 

birlikte en yüksek değer (3.2 gün) olarak kontrol grubunda ölçülmüştür (Çizelge 4.10).  

Kuraklık dozlarında %15 PEG uygulamasında hem TÇO hem de NÇO değerleri özellikle 

kontrol grubunda olmak üzere ciddi oranda düşmüştür. NÇO kuraklık stresinden oldukça 

etkilenmiştir. Düşük ve yüksek kalitedeki tohumlar için minimum NÇO değeri sırasıyla 

%26 ve %38 olarak kontrol grubunda ölçülmüştür. En yüksek NÇO değerleri düşük kalite 

(%71) ve yüksek kalite (%86) şeklinde VC uygulamasından elde edilmiştir. Uygulamalar 

arasında OÇZ değeri için önemli derecede farklılık (P<0.05) bulunmuştur. Düşük 

kalitedeki tohumlarda en düşük OÇZ değeri VC (4.9 gün) en yüksek ise kontrol (6.1 gün) 
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grubunda ölçülmüştür. Yüksek kalitedeki tohumlarda en düşük OÇZ değeri VC (2.7 gün) 

en yüksek ise kontrol (5.6 gün) grubunda ölçülmüştür (Çizelge 4.10). 

 

Şekil 4.9 Farklı konsantrasyonlardaki PEG ortamında soğan tohumlarının 6. günde 

çimlenmesi 

 

Çizelge 4.10 Organik özütlerle yapılan matris priming uygulamasının kuraklık stresi 

koşullarında soğan tohumlarının çimlenmesi üzerine etkisi. Sütunlarda verilen değerlerde 

aynı harf ile gösterilenler arasındaki fark önemli bulunmamıştır (P< 0.05). 

YK: Yüksek kalite, DK: Düşük kalite, KMP: Katı matris priming, K: Kuru tohum (Kontrol), DS: Distile 

Su, DY: Deniz yosunu, But: Butenolid, VC: Vermikompost, TÇO: Toplam çimlenme oranı, OÇZ: Ortalama 

çimlenme zamanı 
 

 

 

 

 

 

 

KMP 

0% PEG 10% PEG 15% PEG 

TÇO OÇZ TÇO OÇZ TÇO OÇZ 

DK YK DK YK DK YK DK YK DK YK DK YK 

VC 94bc 99b 2.3a 2.2a 92d 99c 3.4a 2.6a 86b 96c 4.9a 2.7a 

DY+VC 94bc 99b 2.5ab 2.2a 90cd 98c 3.5a 2.7a 84b 95c 4.9a 3.8b 

DY 94bc 99b 2.5bc 2.2ab 90cd 97bc 3.5a 2.7a 84b 94c 5.10a 3.9b 

VC+But 93ab 99b 2.7cd 2.2ab 89c 96abc 3.5a 2.9ab 84b 94c 5.2a 3.9b 

But 93ab 98b 2.7de 2.2ab 89c 96abc 3.6a 2.9ab 83b 94c 5.7b 4.0b 

DS 93ab 97ab 2.7de 2.3abc 88c 94ab 3.6a 2.9ab 81b 93c 5.8bc 4.1b 

DY+VC+But 92ab 97ab 2.8de 2.3bc 88c 94a 3.7a 3.1bc 69a 91bc 5.8bc 4.6c 

DY+But 92ab 95a 2.9ef 2.4c 84b 93a 3.8a 3.1bc 68a 87b 5.8bc 4.8c 

K 91a 95a 3.0f 2.6d 80a 92a 4.2b 3.2c 64a 75a 6.1c 5.6d 
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%10 PEG ortamında düşük kalitedeki tohum lotunda fide çıkışı ve karakterleri ile ilgili 

farklılar ortaya çıkmış, en yüksek TFÇO (%71) ve NFÇO (%61) VC uygulamasından 

aynı parametreler için en düşük değerler ise sırasıyla %54 ve %41 olarak kontrol 

grubundan elde edilmiştir.  Yüksek kalitedeki tohum lotunda en yüksek TFÇO (%85) ve 

NFÇO (%76) VC uygulamasında ölçülürken en düşük değerler ise sırasıyla %56 ve %47 

olarak kontrol grubundan elde edilmiştir (Şekil 4.10, Çizelge 4.11). DY+VC uygulaması 

da TFÇO parametresi için iyi sonuç vermiş, düşük ve yüksek kalitedeki tohumlar için 

sırasıyla %65 ve %82 değerleri elde edilmiştir.  DY uygulaması için de TFÇO oranı 

yüksek bulunmuştur.  

 

 

Deniz yosunu ekstraktı kullanılarak yapılan katı madde priming ile düşük ve yüksek 

kalitedeki tohumlarda TFÇO değeri sırasıyla %65 ve %74 olarak ölçülmüştür. En düşük 

OFÇZ değeri düşük ve yüksek kalitedeki tohumlarda sırasıyla 6.9 ve 6.4 olmak üzere VC 

uygulamasında ölçülmüştür.  En yüksek OFÇZ değeri ise her iki tohum lotu (düşük ve 

yüksek kalite) için sırasıyla 7.6 gün ve 7.3 gün olmak üzere kontrol grubunda 

ölçülmüştür. Fide boyu ölçümlerinde düşük ve yüksek kalitedeki tohumlar için 

uygulamalar arasında İstatistiksel olarak farklılık (P<0.05) belirlenmiştir. Yüksek 

kalitedeki tohumlar için maksimum FU değeri (10.5 cm) VC uygulmasında minimum 

değer ise 8.4 cm olarak kontrol grubunda ölçülmüştür.  Yüksek kalitedeki tohum 

lotlarında, DY+VC uygulaması da FU ölçümünde 10.3 cm değeri ile VC uygulamasına 

yakın bir sonuç vermiştir. Düşük kalitedeki tohumlarda maksimum FU (9.6 cm) değeri 

VC ve DY+VC uygulamalarında ölçülmüştür (Çizelge 4.11). 
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Şekil 4.10 Uygulama yapılmış soğan tohumlarının %10 PEG ortamında normal çıkış oranları.          

Aynı harfle gösterilen barlar istatistiksel olarak farklı bulunmamıştır (p<0.05). 
 

 

 

FYA değeri içinde istatistiksel olarak önemli farklılık (P<0.05) bulunmuştur. Yüksek 

kalitedeki tohumlarda FYA ölçümünde maksimum (58.3 mg) ve minimum (42.6 mg) 

değerler sırasıyla VC ve K uygulamalarından elde edilmiştir. FYA ölçümü için VC, 

DY+VC ve DY uygulamaları arasında istatistiksel açıdan farklılık bulunmamıştır.  Tüm 

uygulamalar iyi sonuçlar vermiştir. Bunun yanında bu uygulamalar diğer uygulamalara 

göre istatistiksel açıdan farklılık göstermiştir (Çizelge 4.11). Aynı şekilde düşük 

kalitedeki soğan tohumlarında maksimum FYA (47.6 mg) VC uygulamasında ölçülürken, 

minimum değer (39.8 mg) kontrol grubunda ölçülmüştür (Çizelge 4.11). 
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Çizelge 4.11 Organik özütlerle yapılan katı matris priming uygulamasının %10 PEG 

ortamında soğan tohumlarının fide çıkışı ve kalitesine etkisi. Sütunlarda aynı harf ile 

gösterilen değerler arasında önemli farklılık bulunmamıştır (P< 0.05). 

 
YK: Yüksek kalite, DK: Düşük kalite, KMP: Katı matris priming, K: Kuru tohum (Kontrol) DS: Distile su, 

DY: Deniz yosunu But: Butenolid, VC: Vermikompost, TFÇO: Toplam çimlenme oranı, OFÇZ: Ortalama 

çimlenme zamanı FU: Fide uzunluğu (cm/b), FYA: Fide yaş ağırlığı (mg/b), FKA: Fide kuru ağırlığı 

(mg/b), KYA: Kök yaş ağırlığı (mg/b).  
 

 

 

FKA, KYA ve güç indeksleri içinde önemli farklılık (P<0.05) bulunmuştur. Tüm 

uygulamalarda, en yüksek sonuçlar VC ve DY+VC uygulamalarından elde edilmiştir 

(Çizelge 4.12). Örneğin, yüksek kalitedeki soğan tohumlarında maksimum FKA (3.7 

mg/b) değeri VC uygulamasında ölçülürken kontrol grubunda bu değer 2.6 mg/b 

olmuştur. Benzer şekilde düşük kalitedeki tohumlarda maksimum FKA (3.2 mg/b) değeri 

VC uygulamasında minimum değer (2.2 mg/b) ise kontrol grubunda ölçülmüştür.  Aynı 

şekilde yüksek kalitedeki tohumlarda maksimum KYA (9.7 mg/b) değeri VC 

uygulamasında minimum değer ise (3.8 mg/b) kontrol grubunda ölçülmüştür. Değer 

uygulamalar bu değerler arasında sıralanmıştır. Yüksek kalitedeki tohumlar için 

maksimum güç indeksi I (876) ve güç indeksi II (307) değerleri de VC uygulamasından 

elde edilmiştir (Çizelge 4.12). 

 

 

KMP 

TFÇO OFÇZ FU FYA 

DK YK DK YK DK YK DK YK 

VC 71d 85c 6.9a 6.4a 9.6cd 10.5d 47.6c 58.3b 

DY+VC 65cd 82c 7.0ab 6.6ab 9.6cd 10.3cd 46.7bc 56.4b 

DY 65cd 74bc 7.1ab 6.8ab 9.5cd 9.8bc 46.6bc 55.3b 

VC+But 61b 72bc 7.1ab 6.8bc 9.2bc 9.7bc 44.8abc 48.6a 

But 61b 72bc 7.1ab 6.9bcd 9.1b 9.6bc 42.9abc 48.1a 

DS 60ab 70bc 7.2b 7.0bcd 8.9ab 9.3b 42.3abc 46.0a 

DY+VC+But 58ab 66ab 7.4c 7.0bcd 8.8ab 8.7a 41.7abc 44.3a 

DY+But 56a 60ab 7.4c 7.3cd 8.8ab 8.6a 40.5ab 43.3a 

K 54a 56a 7.6d 7.3d 8.7ab 8.4a 39.8a 42.6a 
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Çizelge 4.12 Organik özütlerle yapılan katı matris priming uygulamasının %10 PEG ortamında 

soğan tohumlarının fide çıkışı ve kalitesine etkisi. Sütunlarda aynı harf ile gösterilen değerler 

arasında önemli farklılık bulunmamıştır (P< 0.05). 

YK: Yüksek kalite, DK: Düşük kalite, KMP: Katı matris priming, K: Kuru tohum (Kontrol) DS: Distile su 

DY: Deniz yosunu But: Butenolid, VC: Vermikompost TFÇO: Toplam çimlenme oranı OFÇZ: Ortalama 

çimlenme zamanı FU: Fide uzunluğu (cm/b) FYA: Fide yaş ağırlığı (mg/b) FKA: Fide kuru ağırlığı (mg/b) 

KYA: Kök yaş ağırlığı (mg/b).  
 

 

 

4.2.2 Katı matris priming uygulamasının tuz stresi altında tohum kalitesine etkisi 

 

Tuzluluğun soğan tohumlarının çimlenmesi üzerine etkisi de çalışmada incelenmiştir. 

Yüksek tuz konsantrasyonlarında soğan tohumlarının çimlenmesi olumsuz yönde 

etkilenmiştir. Özellikle normal çimlenme değerleri ciddi anlamda etkilenmiştir. Tüm 

uygulamalara ait, NÇO dışındaki çimlenme ve çıkış verileri çizelge 4.13, 14, 15 ve şekil 

4.11’de sunulmuştur. Kontrol grubunun düşük kalitedeki tohumlarına bakıldığında 0 mM 

tuz konsantrasyonunda TÇO %91 iken 100 mM tuz stresinde bu değer %81 olmuştur.  

 

 

 

 

 

 

KMP 

FKA KYA Güç İndeksi 

I 

Güç İndeksi II 

DK YK DK YK DK YK DK YK 

VC 3.2d 3.7d 6.7c 9.7d 680b 876d 212g 307d 

DY+VC 2.8cd 3.4cd 5.9bc 7.0c 592ab 873d 185f 298d 

DY 2.6bc 3.3c 5.0b 6.5c 575ab 732c 173e 245cd 

VC+But 2.6bc 3.1c 4.7a 6.0bc 575ab 703c 155d 227bc 

But 2.5bc 2.9bc 4.1a 5.5abc 539ab 696c 149c 221bc 

DS 2.4ab 2.8ab 4.0a 4.6ab 539ab 619bc 143bc 187abc 

DY+VC+But 2.4ab 2.8ab 3.8a 4.3ab 533ab 615bc 143bc 186abc 

DY+But 2.2a 2.8ab 3.1a 4.1a 532ab 566ab 140ab 173ab 

K 2.2a 2.6a 2.9a 3.8a 510a 530a 138a 152a 
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Çizelge 4.13 Organik özütlerle yapılan katı matris priming uygulamasının tuzluluk stresi 

altındaki soğan tohumlarının çimlenmesine etkisi. Sütunlarda aynı harf ile gösterilen değerler 

arasında önemli farklılık bulunmamıştır (P< 0.05). 

YK: Yüksek kalite, DK: Düşük kalite, KMP: Katı matris priming, K: Kuru tohum (Kontrol), DS: Distile 

Su, DY: Deniz yosunu, But: Butenolid, VC: Vermikompost, TÇO: Toplam çimlenme oranı, OÇZ: Ortalama 

çimlenme zamanı 
 

 

 

Tuzluluk düşük kalitedeki tohumların TÇO değerini %10 azaltmıştır. Aynı durum yüksek 

kalitedeki tohumlar içinde gerçekleşmiştir. Tuzluluk 0 mM’dan 100 mM’a yükseldiğinde 

çimlenme değeride %93’ten %83’e düşmüştür (Çizelge 4.13).   Bunun yanında tohumlar 

organik özütlerle priming yapıldığı zaman tzululuğun yarattığı etki azalmıştır. Örneğin, 

VC uygulaması sonrası TÇO değerlerindeki azalış minimumda kalarak düşük ve yüksek 

kalitedeki tohumlar için sırasıyla %4 ve %3 seviyesinde gerçekleşmiştir (Çizelge 4.13). 

 

 

Sonuçlara göre, uygulamalar arasında çimlenme, çıkış ve fide özellikleri açısından önemli 

derece farklılık (P<0.05) olduğu görülmüştür. 50 mM tuz konsantrasyonunda düşük 

kalitedeki tohumlar için maksimum TÇO değerleri VC (%93), DY+VC (%92) ve DY 

(%91) uygulamalarından minimum değer ise kontrol grubundan (%85) elde edilmiştir 

 

 

KMP 

0 mM NaCl 50 mM NaCl 100 mM NaCl 

   TÇO     OÇZ    TÇO    OÇZ    TÇO    OÇZ 

DK YK DK YK DK YK DK YK DK YK DK YK 

VC 96c 97b 2.3a 2.3a 93c 96c 2.9a 2.8a 92d 94c 3.0a 2.9a 

DY+VC 96bc 97b 2.5b 2.4a 92c 96bc 3.0ab 2.9ab 91d 93bc 3.1ab 3.1ab 

DY 95bc 97b 2.6b 2.4a 91bc 94abc 3.2bc 3.0bc 90cd 93bc 3.3bc 3.1abc 

VC+But 94bc 96b 2.7bc 2.4a 91bc 94abc 3.2bc 3.0bc 89cd 93bc 3.4cd 3.1abc 

But 94bc 96ab 2.7bc 2.4a 90bc 94abc 3.2bc 3.0bc 88bcd 93bc 3.4cd 3.2abc 

DS 94abc 96ab 2.7c 2.5a 90bc 94abc 3.2bc 3.0bc 88bcd 92bc 3.5cd 3.3abc 

DY+VC+But 94abc 95ab 2.8c 2.5a 89b 92ab 3.4c 3.0bc 87bc 92bc 3.5cd 3.3bc 

DY+But 93ab 95ab 2.9d 2.5a 85a 92ab 3.4c 3.0bc 84ab 91b 3.6d 3.3c 

K 91a 93a 3.4e 3.1b 85a 91a 3.9d 3.4d 81a 83a 4.3e 4.2d 
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(Çizelge 4.13).  Aynı tohum lotunda maksimum NÇO değerleri yine VC (%85) ve 

DY+VC (%82) uygulamalarından elde edilmiştir. Aynı tuz konsantrasyonunda yüksek 

kalitedeki tohumlarda maksimum TÇO değerleri VC ve DY+VC (%96) uygulamasında 

ölçülmüştür.  Maksimum NÇO değerleri de yine VC (%92) ve DY+VC (%91) 

uygulamalarından elde edilmiştir. 100 mM koşullarında düşük ve yüksek kalitedeki 

tohumlar için maksimum TÇO değerleri sırasıyla %92 ve %94 olmuştur. Bu sonuçlar her 

iki tohum lotu için yine VC uygulamasında ölçülmüştür (Çizelge 4.13). Maksimum NÇO 

değerleride hem düşük hem de yüksek kalitedeki tohum lotları için sırasıyla %79 ve %85 

olarak yine bu uygulamadan elde edilmiştir. 

 

 

Tuz konsantrasyonu 50 mM’dan 100 mM’a yükseldiği zaman TÇO ve NÇO değerleri 

azalırken OÇZ değeri artmıştır. 50 mM tuz konsantrasyonundaki düşük kalitedeki kontrol 

grubu tohumlarında MGT değeri 3.9 gün iken 100 mM koşullarında 4.3 gün olmuştur. 

Yüksek kalitedeki kontrol grubu tohumlarında bu değerler 50mM’da 3.4 gün iken 100 

mM’da 4.2 gün olmuştur. Tüm tuz konsantrasyonlarında, uygulamalar arasında OÇZ 

değeri olarak önemli farklılıklar bulunmuştur (P<0.05). Örneğin düşük kalitedeki 

tohumlar için 100 mM koşullarında maksimum OÇZ kontrol grubunda 4.3 gün olarak 

ölçülürken VC uygulaması için bu değer 3.0 gün olmuştur (Çizelge 4.13). Aynı 

koşullarda yüksek kalitedeki tohumlar için minimum OÇZ VC uygulamasından (2.9 gün) 

maksimum ise kontrol grubundan (4.2 gün) elde edilmiştir (Çizelge 4.13). 

 

 

Uygulamalar, 100 mM koşullarında fide çıkışı ve özellikleri bakımından da 

değerlendirilmiştir. Uygulamalar arasında önemli farklılıklar (P<0.05) gözlenmiştir. 

Düşük kalitedeki tohumlarda, maksimum TÇO ve NÇO değerleri VC (%64 ve %55) ve 

DY+VC (%64 ve %49) uygulamalarından ölçülürken kontrol grubunda bu değerler 

sırasıyla %48 ve %30 olarak ölçülmüştür (Çizelge 4.14). Yüksek kalitedeki tohumlarda 

maksimum TÇO ve NÇO değerleri yine VC (%85 ve %71) ve DY+VC (%78 ve %60) 

uygulamalarından ölçülürken, minimum değerler sırasıyla %62 ve %43 olarak kontrol 

grubundan elde edilmiştir (Çizelge 4.14, Şekil 4.11). Burada da en yüksek OFÇZ değeri 

düşük ve yüksek kalitedeki tohumlar için sırasıyla 8.2 gün ve 8.0 gün olarak kontrol 

grubunda ölçülmüştür. En düşük OFÇZ değerleri düşük ve yüksek kalitedeki tohumlar 
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için sırasıyla 7.2 gün ve 7.0 gün olarak VC uygulamasından elde edilmiştir (Çizelge 4.14). 

Düşük kalitedeki tohum lotunda maksimum fide boyları VC ve DY+VC 

uygulamalarından sırasıyla 9.2 ve 8.9 cm olarak ölçülürken en düşük değer kontrol 

grubunda (7.8 cm) görülmüştür.  Yüksek kalitedeki tohumlarda da maksimum fide boyu 

VC ve DY+VC uygulamalarında 9.8 cm olarak ölçülmüştür (Çizelge 4.14). VC ve 

DY+VC uygulamaları yapılan ölçümlerin çoğunda benzer sonuçlar vermişlerdir. DY 

uygulaması tek başına da, fide çıkış oranı ve diğer parametrelerde artış sağlamıştır 

(Çizelge 4.14 ve Şekil 4.11). 

 

 

 

Şekil 4.11 100 mM tuzluluk koşullarında uygulama yapılmış soğan tohumlarında normal 

çıkış oranı. Aynı harfı taşıyan çubuklar aynı tohum partisinde istatistiksel olarak 

farksızdır (p<0.05). 

 

 

Benzer şekilde FYA, FKA, KYA ve güç indekslerinde, hem düşük hem de yüksek 

kalitedeki tohumlar için en yüksek değerler VC uygulamasından en düşük değerler ise 

kontrol grubundan elde edilmiştir (Çizelge 4.14, 4.15). Bu parametreler için uygulamalar 

arasında önemli farklılık (P<0.05) bulunmuştur.  FYA ölçümlerinde düşük kalitedeki 

tohumlar için maksimum (46.5 mg) ve minimum (35.4 mg) değerler sırasıyla VC ve K 

uygulamalarında görülmüştür. Yüksek kalitedeki tohumlarda maksimum (52.8 mg) ve 

minimum (40.1 mg) değerler sırasıyla VC ve K uygulamalarında ölçülmüştür. En yüksek 

FYA değerleri ise hem düşük hem de yüksek kalitedeki tohumlar için DY+VC 

uygulamasından elde edilmiştir. Yüksek kalitedeki tohum lotunda FYA değeri için tüm 
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uygulamalar ile kontrol grubu arasında istatistiksel açıdan önemli farklılık (P<0.05) 

olduğu görülmüştür (Çizelge 4.14). 

 

Çizelge 4.14 Organik özütlerle yapılan katı matris priming uygulamasının 100 mM 

tuzluluk koşullarında soğan tohumlarının fide çıkışı ve kalitesine etkisi. Sütunlarda aynı 

harf ile gösterilen değerler arasında istatistiksel olarak önemli farklılık bulunmamıştır (P< 

0.05). 

YK: Yüksek kalite, DK: Düşük kalite, KMP: Katı matris priming, K: Kuru tohum (Kontrol) DS: Distile su, 

DY: Deniz yosunu But: Butenolid, VC: Vermikompost, TFÇO: Toplam çimlenme oranı, OFÇZ: Ortalama 

çimlenme zamanı FU: Fide uzunluğu (cm/b), FYA: Fide yaş ağırlığı (mg/b), FKA: Fide kuru ağırlığı 

(mg/b), KYA: Kök yaş ağırlığı (mg/b).  
 

 

 

Soğan fidelerinde FKA değerleri incelendiğinde kontrol grubuyla istatistiksel açıdan 

önemli farklılık (P<0.05) olduğu görülmüştür. Düşük kalitedeki kontrol grubu 

tohumlarında maksimum FKA değeri (2.5 mg) VC ve DY+VC uygulamalarından en 

düşük değer (2.0 mg) ise kontrol grubunda ölçülmüştür. Benzer şekilde yüksek kalitedeki 

tohumlarda da en yüksek FKA değeri (2.8 mg) VC uygulamasında en düşük değer ise 

kontrol grubunda (2.2 mg) görülmüştür. Burada da DY+VC ve DY uygulamaları FKA 

için iyi performans göstermişlerdir (Tablo 4.15). VC ve DY+VC uygulamaları KYA 

ölçümü içinde en iyi sonucu vermişlerdir. Düşük kalitedeki tohumlar için en yüksek KYA 

değerleri VC (11.7mg/b) ve DY+VC (11.5mg/b) uygulamalarında en düşük değer 

(8.0mg/b) ise kontrol grubunda ölçülmüştür. Yüksek kalitedeki tohumlarda en yüksek 

 

KMP 

TFÇO OFÇZ FU FYA 

DK YK DK YK DK YK DK YK 

VC 64cd 85f 7.2a 7.0a 9.2c 9.8c 46.47d 52.8cd 

DY+VC 64cd 78de 7.4ab 7.3ab 8.9bc 9.8c 45.3cd 51.8cd 

DY 62c 74cd 7.5ab 7.4b 8.9bc 9.1bc 44.8cd 48.2c 

VC+But 60c 73cd 7.5ab 7.4b 8.8ab 9.1bc 44.0bcd 48.0c 

But 57bc 73bc 7.5ab 7.5b 8.7ab 8.9bc 43.0bcd 47.3c 

DS 57bc 72bc 7.6ab 7.5b 8.6ab 8.8b 42.8bcd 45.9bc 

DY+VC+But 53ab 70b 7.8abc 7.6bc 8.2ab 8.7b 40.6abc 45.7bc 

DY+But 49a 70b 8.1bc 7.6bc 8.0ab 8.4ab 38.5ab 45.0bc 

K 48a 62a 8.2c 8.0c 7.8a 7.9a 35.4a 40.1a 



 

71 
 

KYA değerleri VC (14.3mg/b) ve DY+VC (13.3mg/b) uygulamalarından elde edilmiştir. 

Güç indeksi II değerlerine bakıldığında en yüksek sonuç 162 en düşük ise 97 olacak 

şekilde sırasıyla VC ve K uygulamalarında belirlenmiştir (Çizelge 4.15). 

 

Çizelge 4.15 Organik özütlerle yapılan katı matris priming uygulamasının 100 mM tuzluluk 

koşullarında soğan tohumlarının fide çıkışı ve kalitesine etkisi. Sütunlarda aynı harf ile gösterilen 

değerler arasında istatistiksel olarak önemli farklılık bulunmamıştır (P< 0.05). 

YK: Yüksek kalite, DK: Düşük kalite, KMP: Katı matris priming, K: Kuru tohum (Kontrol) DS: Distile su, 

DY: Deniz yosunu But: Butenolid, VC: Vermikompost, TFÇO: Toplam çimlenme oranı, OFÇZ: Ortalama 

çimlenme zamanı FU: Fide uzunluğu (cm/b), FYA: Fide yaş ağırlığı (mg/b), FKA: Fide kuru ağırlığı 

(mg/b), KYA: Kök yaş ağırlığı (mg/b).  
 

 

 

 

 

 

4.2.3 Katı matris priming uygulamasının sıcaklık stresi altında tohum kalitesine 

etkisi 

 

30°C’den fazla olan çok yüksek sıcaklıklar, soğan tohumlarının çimlenme özellikleri 

üzerine olumsuz etki göstermişlerdir. Sıcaklık 20ºC’den 30 ve 35°C’e yükseldiğinde 

TÇO, NÇO ve OÇZ değerleri olumsuz etkilenmiştir (Çizelge 4.16). Düşük kalitedeki 

kontrol grubu tohumlarının 20ºC’de toplam çimlenme oranı %91 olarak gerçekleşmiştir.  

Bunun yanında 30ºC’de TÇO değeri %6 azalmıştır. Sıcaklık 35ºC’ye yükseldiğinde TÇO 

değeri %41 oranında azalmıştır. Düşük kalitedeki kontrol grubu tohumlarının 35ºC’de 

 

KMP 

FKA KYA Güç İndeksi 

I 

Güç İndeksi II 

DK YK DK YK DK YK DK YK 

VC 2.5b 2.8b 11.7b 14.3c 590b 772b 162c 230b 

DY+VC 2.5b 2.7b 11.5b 13.3bc 557b 770b 152bc 216b 

DY 2.4b 2.7ab 10.9ab 12.1abc 521ab 666ab 145bc 196ab 

VC+But 2.4b 2.6ab 9.9ab 11.2abc 519ab 643ab 144bc 183ab 

But 2.4b 2.5ab 9.1ab 10.6ab 508ab 639ab 138bc 182ab 

DS 2.3b 2.5ab 8.8ab 9.7ab 505ab 619ab 135abc 181ab 

DY+VC+But 2.3ab 2.5ab 8.7ab 9.7ab 455ab 618ab 129abc 180ab 

DY+But 2.1ab 2.4ab 8.2a 8.7a 388a 611ab 117ab 172ab 

K 2.0a 2.2a 8.0a 8.3a 383a 548a 97a 153a 
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TÇO değeri %50’de kalmıştır (Çizelge 4.16). 40°C’de her iki tohum lotu ve 

uygulamaların hepsinde çimlenme gerçekleşmemiştir.  

 

 

Uygulamalar arasında düşük ve yüksek kalitedeki soğan tohum lotlarının her ikisi içinde 

istatistiksel açıdan önemli farklılık (P<0.05) bulunmuştur. Yüksek kalitedeki tohumlar 

için 30ºC’de, maksimum TÇO ve NÇO değerleri sırasıyla VC (96% ve 92%), DY+VC 

(95% ve 90%) ve DY (95% ve 90%) uygulamalarından elde edilmiştir (Çizelge 4.16). 

Aynı sıcaklıkta TÇO ve NÇO için minimum değerler kontrol grubunda sırasıyla 91% ve 

83% olarak ölçülmüştür.  Düşük kalitedeki soğan tohumlarında da 30ºC’de benzer şekilde 

maksimum TÇO değeri (%93) VC, DY+VC ve DY uygulamalarından minimum değer 

(%85) ise kontrol grubunda ölçülmüştür (Çizelge 4.16). Daha önceki sonuçlarda olduğu 

gibi NÇO için maksimum sonuç VC (%91) ve DY+VC (%88) uygulamalarından 

ölçülürken kontrol grubu %50 oranında kalmıştır. DS uygulaması da dahil olmak üzere 

tüm katı madde priming metodları kontrol grubundan önemli derecede farklılık (P<0.05) 

göstermiştir. 

 

 

İki farklı tohum lotu da TÇO ve NÇO değerleri olarak 35°C sıcaklıkdan oldukça 

etkilenmişlerdir. Benzer biçimde hem düşük hem de yüksek kalitedeki tohum lotlarında 

en yüksek TÇO ve NÇO değerleri VC, en düşük değerler ise kontrol grubundan elde 

edilmiştir (Çizelge 4.16). Düşük kalitedeki tohumlar en çok bu sıcaklıktan etkilenmiş, 

maksimum NÇO değeri VC (%76) uygulamasından ölçülürken kontrol grubunda normal 

çimlenme elde edilememiştir. 30°C’de OÇZ değerlerine bakıldığı zaman en düşük değer 

düşük kalite tohumlar için 2.2 gün yüksek kalitedekiler için ise 2.1 gün olarak VC 

uygulamasında ölçülmüştür. 35°C’de maksimum OÇZ değerleri düşük ve yüksek 

kalitedeki tohumlar için sırasıyla 2.5 ve 2.4 gün olarak VC uygulamasından minimum 

değerler ise her iki tohum lotunda da 3.2 gün olarak kontrol grubundan elde edilmiştir. 

35°C’de OÇZ değerleri için uygulamalar arasında istatistiksel açıdan önemli farklılık 

(P<0.05) bulunmuştur (Çizelge 4.16). 
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Çİzelge 4.16 Organik özütlerle yapılan katı matris priming uygulamasının sıcaklık stresi 

altındaki soğan tohumlarının çimlenmesine etkisi. Sütunlarda aynı harf ile gösterilen değerler 

arasında istatistiksel olarak önemli farklılık bulunmamıştır (P< 0.05). 

YK: Yüksek kalite, DK: Düşük kalite, KMP: Katı matris priming, K: Kuru tohum (Kontrol), DS: Distile 

Su, DY: Deniz yosunu, But: Butenolid, VC: Vermikompost, TÇO: Toplam çimlenme oranı, OÇZ: Ortalama 

çimlenme zamanı 
 

 

Uygulamaların fide çıkışı ve özelliklerine etkisini karşılaştırmak için daha önce havuçta 

yapıldığı gibi 30°C’de testler yapılmıştır. 35°C’de düşük kalitedeki konrol grubu 

tohumlarda normal çimlenme gerçekleşmediği için bu çalışmada 30°C stress sıcaklığı 

olarak belirlenmiştir. Çıkış testleri sonuçları incelendiğinde TFÇO değeri için düşük ve 

yüksek kalitedeki soğan tohumları için uygulamalar arasında istatistiksel açıdan önemli 

farklılık (P<0.05) bulunmuştur (Çizelge 4.17). Yüksek kalitedeki tohumlarda maksimum 

değerler VC ve DY+VC uygulamlarında %88, minimum değer ise kontrol grubunda %76 

olarak ölçülmüştür. Benzer şekilde TFÇO için en yüksek değerler VC (%82) ve DY+VC 

(%80) uygulamalarından en düşük değer ise kontrol grubundan (%68) elde edilmiştir. Bu 

sıcaklık değerinde VC uygulaması TFÇO değerlerini düşük kalitedeki tohumlar için %14 

yüksek kalitedekiler için ise %12 oranında artırmıştır (Çizelge 4.17). NFÇO değerleri 

arasında istatistiksel açıdan önemli farklılık (P<0.05) bulunmuştur (Şekil 4.12). Düşük 

kalitedeki tohumlar için maksimum NFÇO değeri VC ve DY+VC uygulamalarında %75, 

minimum değer ise kontrol grubunda (%55) ölçülmüştür. Yüksek kalitedeki tohumlar 

 

 

KMP 

         20°C           30°C           35°C 

TÇO OÇZ TÇO OÇZ TÇO OÇZ 

DK YK DK YK DK YK DK YK DK YK DK YK 

VC 95b 97b 2.4a 2.1a 93c 96b 2.2a 2.1a 83d 84b 2.5a 2.4a 

DY+VC 94ab 97b 2.4a 2.1ab 93c 95b 2.3ab 2.2ab 81bc 84b 2.6ab 2.6ab 

DY 93ab 97b 2.4a 2.2ab 93c 95b 2.4ab 2.3ab 81bc 83b 2.8abc 2.7abc 

VC+But 93ab 97b 2.4a 2.2ab 92bc 95b 2.4ab 2.3ab 81bc 83b 2.8abc 2.7abc 

But 93ab 95ab 2.4a 2.2ab 91bc 94ab 2.4ab 2.3ab 79c 79b 2.8abc 2.8bcd 

DS 93ab 95ab 2.5a 2.2ab 91bc 93ab 2.5ab 2.3ab 79c 78b 2.9bc 2.9bcd 

DY+VC+But 92ab 94a 2.6a 2.3bc 91bc 93ab 2.5ab 2.3ab 78c 77b 3.0cd 3.0bcd 

DY+But 91ab 94a 2.6a 2.4cd 89b 93ab 2.6ab 2.4abc 70b 77b 3.1cd 3.1cd 

K 91a 94a 3.1b 2.6d 85a 91a 2.6bc 2.4bc 50.a 63a 3.2d 3.2d 
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içinde NFÇO değerleri arasında istatistiksel açıdan önemli farklılık (P<0.05) 

bulunmuştur. NFÇO için maksimum değerler VC (%81) ve DY+VC (%80) 

uygulamalarından elde edilmiştir (Şekil 4.12). 

 

Şekil 4.12 Uygulama yapılmış soğan tohumlarının 30°C’de normal çıkış oranı. Değerlerin 

üzerinde yer alan çubuklar standart hatayı (SEM) göstermektedir. Aynı lot içinde farklı harfle 

gösterilen değerler arasında istatistiksel farklılıklar anlamlı (P<0.05) bulunmuştur. 
 

Ortalama fide çıkış zamanı (OFÇZ) değeri içinde uygulamalar arasında önemli derece 

farklılık (P<0.05) bulunmuştur. Aynı şekilde yüksek kalitedeki tohum lotunda minimum 

OFÇZ değeri VC (4.8 gün) uygulamasında, maksimum çıkış zaman değeri ise ise kontrol 

grubunda (5.9 gün) ölçülmüştür (Çizelge 4.17).  

 

 

Fide uzunluğu (FU) ve fide yaş ağırlığı (FYA) değerleri için uygulamalar arasında 

istatistiksel açıdan önemli farklılık (P<0.05) bulunmuştur. Benzer şekilde VC uygulaması 

hem düşük hem de yüksek kalitedeki tohum lotlarında fide uzunluğunu artırmıştır. 

Örneğin, düşük kalitedeki tohumlarda VC uygulamasında fide uzunluğu 12.0 cm 

ölçülürken kontrol grubunda bu değer 7.2 cm olarak ölçülmüştür (Çizelge 4.17).  
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Çizelge 4.17 Organik özütlerle yapılan katı matris priming uygulamasının sıcaklık stresi (30ºC) 

altındaki soğan tohumlarının fide çıkışı ve kalitesine etkisi. Sütunlarda aynı harf ile gösterilen 

değerler arasında istatistiksel olarak önemli farklılık bulunmamıştır (P< 0.05). 

                                                                                                                                                                                      

YK: Yüksek kalite, DK: Düşük kalite, KMP: Katı matris priming, K: Kuru tohum (Kontrol) DS: Distile su, 

DY: Deniz yosunu But: Butenolid, VC: Vermikompost, TFÇO: Toplam çimlenme oranı, OFÇZ: Ortalama 

çimlenme zamanı FU: Fide uzunluğu (cm/b), FYA: Fide yaş ağırlığı (mg/b), FKA: Fide kuru ağırlığı 

(mg/b), KYA: Kök yaş ağırlığı (mg/b).  
 

Aynı şekilde yüksek kalitedeki tohumlarda VC uygulamasında fide uzunluğu 12.3 cm 

ölçülürken kontrol grubunda bu değer 10.8 cm olarak ölçülmüştür. VC uygulaması ile 

yapılan katı madde priming FYA değerini de artırmıştır. Düşük ve yüksek kalitedeki 

tohumlar için en yüksek değerler sırasıyla 66.2mg/b ve 72.7mg/b olarak VC 

uygulamasından elde edilmiştir.   En düşük değerler ise sırasıyla 49.2mgbp ve 57.3mg/b 

olarak kontrol grubunda ölçülmüştür. DY+VC ve DY ile yapılan katı madde priming 

uygulmaları da bu parametreler için her iki tohum lotunda da iyi sonuçlar vermişlerdir. 

 

 

30ºC de yapılan aynı testlerde FKA, KYA ve güç indeksleri de incelenmiştir. Düşük 

kalitedeki tohumlarda FKA değerlerine bakıldığında VC ve DY+VC uygulamaları ile 

kontrol arasında istatistiksel olarak önemli derecede farklılık (P<0.05) olduğu 

görülmüştür. Bunun yanında kontrol grubu ile diğer uygulamalar arasında da istatsitiksel 

olarak önemli derecede farklılık görülmüştür (Çizelge 4.18). Düşük kalitedeki tohumlar 

için en yüksek FKA değerleri VC (3.4mg/b) ve DY+VC (3.3 mg/b) uygulamalarında 

ölçülürken minimum değer kontrol grubundan (2.5 mg/b) elde edilmiştir. Aynı şekilde 

 

KMP 

TFÇO OFÇZ FU FYA 

DK YK DK YK DK YK DK YK 

VC 82e 88b 5.0a 4.8a 12.0b 12.3b 66.2c 72.7c 

DY+VC 80e 88b 5.2ab 5.0ab 11.6b 12.1b 65.4c 71.6c 

DY 78de 84ab 5.3ab 5.1ab 11.6b 12.1b 62.5bc 71.6c 

VC+But 76de 84ab 5.4b 5.1ab 11.6b 12.1b 62.4bc 71.3bc 

But 73c 78ab 5.4b 5.2ab 11.5b 11.9ab 61.5c 69.6bc 

DS 72bc 78ab 5.4b 5.4bc 11.3b 11.8ab 60.8bc 68.3bc 

DY+VC+But 72bc 78ab 5.4b 5.3ab 11.0b 11.3ab 59.7bc 64.0abc 

DY+But 69a 77a 5.4b 5.6cd 11.0b 11.2ab 54.8ab 62.4ab 

K 68a 76a 6.1c 5.9d 7.2a 10.8a 49.2a 57.3a 
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yüksek kalitedeki tohumlarda en yüksek FKA değerleri VC (3.9 mg/b) ve DY+VC (3.8 

mg/b) uygulamalarında ölçülürken minimum değer kontrol grubunda (3.0 mg/b) 

ölçülmüştür.  VC ve DY+VC ile yapılan katı matris priming uygulamaları KYA değerleri 

için de en iyi sonuçları vermişlerdir. Bu parametre için de uygulamalar arasında 

istatistiksel açıdan önemli farklılık (P<0.05) bulunmuştur. Düşük kalitedeki tohumlar için 

en yüksek KYA değeri 5.6 mg/b olarak VC uygulamasından en düşük değer ise 2.0 mg/b 

olarak kontrol grubunda ölçülmüştür. Benzer şekilde yüksek kalitedeki tohumlarda en 

yüksek KYA değeri 12.7 mg/b olarak VC uygulamasından ölçülürken, en düşük değer 

ise 2.9 mg/b olarak kontrol grubunda ölçülmüştür (Çizelge 4.18). 

 

 

Her iki tohum lotunda da en yüksek fide güç indeksi I ve II değerleri VC ve DY 

uygulamalarından bunun yanında minimum değer ise kontrol grubundan elde edilmiştir. 

Örneğin düşük kalitedeki tohumlarda en yüksek güç indeksi I değeri VC uygulamasında 

966 olarak hesaplanırken, kontrol grubunda bu değer 563 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 

4.18). Yüksek kalitedeki tohumlar için maksimum ve minimum değerler sırasıyla 1062 

ve 831 olmuştur. Düşük kalitedeki tohumlarda en yüksek güç indeksi II değeri VC 

uygulamasında 268 olarak belilenirken en düşük değer kontrol grubunda 190 olarak 

belirlenmiştir. Benzer şekilde yüksek kalitedeki tohumlarda en yüksek ve en düşük 

değerler sırasıyla 319 ve 231 olarak VC ve K uygulamalrında hesaplanmıştır (Çizelge 

4.18). 
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Çizelge 4.18 Organik özütlerle yapılan katı matris priming uygulamasının sıcaklık stresi 

(30ºC) altındaki soğan tohumlarının fide çıkışı ve kalitesine etkisi. Sütunlarda aynı harf 

ile gösterilen değerler arasında istatistiksel olarak önemli farklılık bulunmamıştır (P< 

0.05). 

YK: Yüksek kalite, DK: Düşük kalite, KMP: Katı matris priming, K: Kuru tohum (Kontrol) DS: Distile su, 

DY: Deniz yosunu But: Butenolid, VC: Vermikompost, TFÇO: Toplam çimlenme oranı, OFÇZ: Ortalama 

çimlenme zamanı FU: Fide uzunluğu (cm/b), FYA: Fide yaş ağırlığı (mg/b), FKA: Fide kuru ağırlığı 

(mg/b), KYA: Kök yaş ağırlığı (mg/b).  
 

 

 

 

 

4.2.4 Katı matris priming uygulamasının soğanda enzim aktivitesi üzerine etkisi 

 

Düşük ve yüksek kalitedeki tohumlara uygulanan dokuz uygulamanın her biri için enzim 

analizleri yapılmamıştır. Çimlenme ve fide çıkışı testlerinde en iyi sonuç veren 

uygulamalar seçilmiştir. VC ve DY+VC uygulamaları soğan tohumlarının çimlenme ve 

fide çıkışı ile ilgili tüm parametrelerde en iyi sonuçları vermişlerdir. Her iki tohum 

lotunda, DS ve uygulama yapılmamış kontrol grubu da incelenmiştir. Böylece soğan için 

yapılan enzim analizlerinde VC, DY+VC, DS ve K’de analize tabi tutulmuştur. Bu 

uygulamalar için Katalaz (CAT), Askorbat peroksidaz (APX) ve Süperoksit dismutaz 

(SOD) enzim analizleri yapılmıştır. Düşük ve yüksek kalitedeki tohumlar için maksimum 

değerler sırasıyla CAT (0.54 ve 0.63 EUg-1 tohum), APX (1.1 ve 1.8 EUg-1 tohum) ve 

SOD (196 ve 200 EUg-1 tohum) olacak şekilde VC uygulamasından elde edilmiştir.  

 

 

KMP 

FKA KYA Güç İndeksi 

I 

Güç İndeksi II 

DK YK DK YK DK YK DK YK 

VC 3.4b 3.9d 5.6d 12.7d 966b 1062c 268b 319b 

DY+VC 3.3b 3.8cd 5.2cd 10.0c 962b 1050c 265ab 317b 

DY 3.2ab 3.7bcd 4.9cd 8.8bc 894ab 1019bc 262ab 306b 

VC+But 3.1ab 3.6bcd 4.8cd 8.4bc 838ab 1018bc 227ab 283ab 

But 3.1ab 3.5bcd 4.4bcd 8.0bc 815ab 967abc 216ab 282ab 

DS 3.0ab 3.4bc 4.2bcd 6.9b 796ab 933abc 214ab 282ab 

DY+VC+But 2.8ab 3.3abc 3.2abc 6.7b 793ab 888ab 201ab 277ab 

DY+But 2.7ab 3.2ab 2.6ab 4.3a 792ab 852a 195ab 261ab 

K 2.5a 3.0a 2.0a 2.9a 563a 831a 190a 231a 
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Bunun yanında düşük ve yüksek kalitedeki tohumlar için minimum değerler sırasıyla 

CAT (0.30 ve 0.34 EUg-1 tohum), APX (0.3 ve 0.4 EUg-1 tohum) ve SOD (83 ve 87 EUg-

1 tohum) olarak K’de elde edilmiştir (Şekil 4.13).      

  

 

Şekil 4.13 Soğan tohumlarında seçilen KMP uygulamalarında enzim Analizleri  

YK: Yüksek kalite, DK: Düşük kalite, KMP: Katı matris priming, K: Kuru tohum 

(Kontrol), DS: Distile su, VC: Vermikompost, DY+VC: Deniz yosunu ve Vermikompost 

kombinasyonu, CAT= Katalaz, APX= Askorbat peroksidaz ve SOD: Süperoksit 

dismutaz. Sütunların üzerinde yer alan çubuklar standart hatayı (SEM) göstermektedir. 

 

 

 

4.3 Organik Özütlerinin Mineral Madde İçeriği 

 

 

Mineral madde analizleri sadece 3 organik özüt için yapılmıştır. Diğer uygulamalar 

(kombinasyonlar) değerlendirilmemiştir. Makro elementlerden Fosfor (P), Potasyum (K), 

Kalsiyum (Ca), Sülfür (S) ve Magnezyum (Mg), mikro elementlerden (yada iz 

elementler): Demir (Fe), Bor (B), Manganez (Mn), Çinko (Zn) ve Bakır (Cu) incelenmiş 
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ve mg/kg olarak ifade edilmiştir. Sonuçlara göre 3 organik özüt arasında Zn, Cu ve Mn 

içerikleri bakımından çok farklılık bulunmamıştır. Bunun yanında diğer mineral 

elementler bakımından Butenolid (But) de bulunan oranlar denizyosunu ve 

vermikompost özütlerinden daha düşük bulunmuştur. Deniz yosununda, Ca (12.348 

mg/kg), Mg (4.224 mg/kg) ve S (10.196 mg/kg) oranları en yüksek seviyedeyken aynı 

mineraller için en düşük değerler Ca (0.411 mg/kg), Mg (0.225 mg/kg) ve S (0.526 

mg/kg) için Butenolid’de ölçülmüştür. Vermikompost içeriğinde Fe (0.254 mg/kg), P 

(1.195 mg/kg), ve K (175 mg/kg) maksimum düzeyde bulunurken bu elementler için en 

düşük değerler Fe (0.028 mg/kg), P (0.113 mg/kg) ve K (0.825 mg/kg) Butenolid’de 

belirlenmiştir (Çizelge 4.19). 

 

Çİzelge 4.19 Araştırmada kullanılan 3 organik özütte mineral madde analizi sonuçları 

(mg/kg) 

 Makro besin  Mikro besin 

Özüt  P  K  Ca  Mg  S Fe  Zn  Cu  Mn  B  

VC 1.195 175.2 9.938 3.072 5.868 0.254 0.178 0.117 0.312 0.184 

DY 0.265 5.373 12.34 4.224 10.19 0.055 0.146 0.116 0.295 0.068 

But 0.113 0.825 0.411 0.225 0.526 0.028 0.131 0.116 0.288 0.250 

 VC: Vermikompost, DY: Deniz yosunu, But: Butenolid 

 

Makro besin elementlerince VC ve DY’nin But’a göre içerik bakımından öne çıktığı 

gözlenmiştir. VC’de çok yüksek K içeriği saptanmıştır.  VC ve DY’de ise P, K, Ca, Mg 

ve S bakımından da But’a göre 10 katı ve üzeri değer göstermiştir.  
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5. TARTIŞMA   

 

Bu araştırma, havuç ve soğan tohumlarında, vermikompost, butenolid (duman ekstraktlı) 

ve deniz yosununun stres faktörleri altında çimlenme ve fide kalitesine etkisini saptamak 

amacıyla yürütülmüştür. Kuraklık, sıcaklık ve tuz stresinde çimlenme ve çıkışın test 

edildiği çalışmada, havuç tohumlarında deniz yosunu (Şekil 4.2, 4.3, 4.4, 4.5), soğan 

tohumlarında ise vermikompostun (Şekil 4.9, 4.10, 4.11, 4.12) hem çimlenmede hem de 

fide kalitesinde istatistiksel olarak anlamlı (P<0.05) düzeyde farklar oluşturduğu 

gözlenmiştir. Ayrıca çimlenme kalitesine ilişkin sonuçları, SOD, CAT ve APX enzim 

analizlerin sonuçları da destekler niteliktedir (Şekil 4.8 ve 4.13). Buna ek olarak düşük 

ve yüksek kalitedeki tohum partilerinin uygulamalara olan tepkisi de test edilmiş ve düşük 

kalitede olan tohum partilerinde her iki türde de potansiyel faydanın yüksek kalitedeki 

tohumlara göre daha iyi olduğu belirlenmiştir (Şekil 4.5 ve 4.11). 

 

 

Çoğunlukla doğrudan ekimi yapılan türler olan havuç ve soğanda hızlı ve uniform arazi 

çıkışı verim ve kalitenin sağlanmasında bir önkoşuldur. Doğrudan ekim yapılması fide 

ile üretilen türlere göre ekim ortamındaki olumsuz çevresel etkilere daha fazla maruz 

kalmakta ve yavaş ve dirençsiz çıkışlarla daha sık karşılaşılan neden olmaktadır (Pereira 

vd. 2009, Panja vd. 2018). Bu sebeple ekim öncesi uygulamalar priming gibi, hızlı ve 

yeterli çıkış sağlamasında yararlı bir yöntem (yöntemler grubu) olabilir. Bu tip 

uygulamaların gerekliliği optimum olmayan çevresel koşullarda çok daha büyük önem 

taşımaktadır (Tagore vd 2017). Tohumlar organik ve inorganik materyallerle uygulamaya 

tabi tutulabilir. Burada dikkate alınması gereken noktalar kullanılacak kimyasalların 

çevresel kirliliği neden olmamasıdır. Organik tarım günümüzde sürdürülebilir bir çevre 

için önemli bir alternatif olup, üretim sürecinin tüm evrelerinde organik metotların ve 

maddelerin kullanımını gerekli kılmaktadır. 

 

 

Buna priming metotlarında kullanılan maddeler de dahildir. Bu bağlamda biostimulant 

olarak adlandırılan organik özütlerin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır (Tagore vd. 

2017). Biostimulant, çok düşük dozlarda bile kullanılsa bitki büyüme ve gelişimini teşvik 
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eden ancak geleneksel metotlarda daha iyi ya da ona eş değerde gelişim oluştran 

maddelerdir. Ancak biostimulantların tanımı ve işlevlerinin detaylı olarak bilinmesi 

konusundaki araştırmalar halen devam etmektedir. Biostimulantların bitki büyüme ve 

gelişimindeki kullanımı gelecekte çok daha farklı boyutlara ulaşacağı bir gerçektir. Bu 

maddeler içinde çok farklı materyallerden ekstrakte edilmiş maddeler olmakla beraber en 

bilinenleri humik asitler, doğal gübre özütleri, deniz yosunu özütleri (Hamza and Suggars 

2001), duman sıvısı ve duman özütleri, butenolid (Kulkarni vd. 2011), solucan gübresi 

olarak bilinen vermikompost (Gutierrez-Miceli vd. 2008) strese tolerans konusunda 

bitkilere destek sağlayan ve de bitkinin olumsuz koşullara direncini artıran özütler olarak 

bilinmektedir. 

 

 

Vermikompost organik gübreden elde edilen “organik gübre sıvısı” olarak tanımlanabilir 

ve depolanarak uzun süre kullanılabilmektedir (Gutierrez-Miceli vd. 2008). Bu çalışmada 

üç farkılı abiyotik stres koşularında biostimulant olarak deniz yosunu, butenolid ve 

vermikompost tek ve bunların ikili ve uçlu kombinasyonlarının etkisine bakılmıştır. 

Paparella vd. (2015), abiyotik strese tepkinin sadece stresin ne olduğuyla değil, hangi 

priming uygulamasının kullanıldığıyla da bağlantılı olduğunu ifade etmiştir. Aynı 

araştırıcılar farklılıkların türler arasında da söz konusu olabileceğini ifade etmişlerdir. Bu 

bakımdan da bizim çalışmalarımızdaki havuç ve soğan tohumlarının farklı 

biostimulantlara tepkilerinin aynı olmaması ve de yaşlı ve kaliteli tohumlarda da bu 

tepkinin değişebileceği Paperella vd. (2015)’ın verilerini desteklemektedir.  

 

 

Tohum uygulamaları (priming), sıcaklık ve su alımını düzenleyerek tohumun ilk 

biyokimyasal işlemlerinin, özellikle su alımının ilk iki evresinin tamamlanarak çimlenme 

eşiğine getirilmesini sağlar (Nawaz vd. 2013). Sonuçta çimlenme süresinin ilk iki 

evresinin tamamlanması çıkışın daha hızlı olmasına ve birörnek fide çıkışına sebep 

olmaktadır. Bu hızlı ve üniform çıkışın sağlanması optimum olan koşullarda bozulması 

daha kolay gerçekleşir ancak stres faktörlerinin hakim olduğu ekim alanlarında daha 

önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, optimum olmayan ekim koşullarında çıkışın istenilen 

seviyede sağlanması, uygulama amaçlarının en önemlilerinden biridir. Abiyotik stres 
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koşulları içinde, kuraklık, tuzluluk ve yüksek sıcaklıklar, çıkış oranını düşüren en önemli 

abiyotik faktörlerdir. Doğrudan ekilen tohumlarda belirtilen stres faktörlerinin etkisi, 

daha derinden gözlenir. Bunun önemli bir nedeni, stresin özellikle tohum çimlenmesi 

safhasında, bitkinin diğer gelişme evrelerine göre daha yüksek düzeyde olumsuz etki 

yapması olarak gösterilmektedir (Singh ve Jakha 2018). Çimlenme birçok biyokimyasal 

etkilerin beraberce aktif olduğu bir evredir ve stres faktörleri bütün bu fizyolojik olayları 

bitkinin diğer gelişim evrelerinden daha fazlasıyla etkileyebilir (Paparella vd. 2015).  

 

5.1 Organik Özütlerin Priming Uygulamasının Kuraklık Stresi Altındaki Havuç ve 

Soğan Tohumlarının Çimlenme ve Fide Özelliklerine Etkisi 

 

Kuraklık stresi en genel ve geniş kapsamlı konularla ve tarımsal üretimi, gen ekspresyonu 

(ifadesi), üretim modeli ve verimi etkileyen stres faktörlerindendir (Shi vd. 2009). 

Özellikle kurak ve yarı-kurak üretim kuşağında, arazideki çıkış ve fide oluşumunun 

sağlanmasında kritik rol oynar. Çalışmamızda, kuraklık stresinin havuç ve soğan 

tohumlarının çimlenmesine etkisi açık şekilde gözlenmiştir. Hem düşük kalitedeki hem 

de yüksek kalitedeki havuç ve soğan tohumları %15 PEG (-0.51 MPa) düzeyindeki 

kuraklık stresinden önemli düzeyde etkilenmiştir. Uygulanmamış (kuru) havuç tohumları 

bu kuraklık seviyesinde hiç çimlenme göstermemiştir. Bu hem düşük hem de yüksek 

kalitede havuç tohumları için geçerlidir (Şekil 4.3 ve 4.10). Kuraklık stresinin söz konusu 

olmadığı dozdan (%0 PEG), düşük ve yüksek kalitedeki tohum partilerinin çimlenme 

oranları sırasıyla %52 ve %85 olmuştur. % 15 PEG’ de olduğu kadar olmasa da, %10 

PEG kuraklık seviyesinde de çimlenmede ve fide değerlerinde (fide çıkışı, fide boyu, yaş 

ağırlık ve kuru ağırlık, güç indeksi) de düşmeler olmuştur. Aynı ozmotik potansiyelde 

olan PEG ve NaCl dozlarında, PEG konsantrasyonun etkisi NaCI ile yapılana göre daha 

olumsuz olmuştur. Aynı tür içinde -0.30 MPa veren %10 PEG ve 50 mM NaCl ‘deki 

çimlenme değerleri kıyasılandığında %10 PEG’ de daha düşük çimlenme oranları 

belirlenmiştir (Çizelge 4.1 ve 4.4). Bu sonuç benzer konuda çalışan araştırıcılar tarafından 

da teyit edilmiştir (Mohammadizad vd. 2013). Bu bağlamda kuraklık stresinin, aynı 

potansiyelde tuzluluk ile olandan daha yoğun şekilde çimlenmeyi ve fide gelişimini 

etkilediği sonucuna varılmıştır. Düşük kalitedeki tohumlar her iki türde de kuraklık 

stresinden yüksek kalitede olanlara göre daha fazla etkilenmiştir. Düşük kalitedeki 



 

83 
 

tohumların stres koşullarına daha az dirençli olduğu bilinmektedir (Paparella vd. 2015). 

Bu bakımdan gündeme getirilmesi gereken bir konuda kullanılacak tohumun ekim öncesi 

kalitesidir.  Kurak ve yarı-kurak üretim kuşağında düşük kalitedeki tohum lotlarının 

kullanımı, mevcut abiyotik stresin etkisinin daha yüksek düzeyde gözlemlenmesine 

neden olmaktadır. Bu açıdan yüksek kalitede tohum üretimi ve kaliteli depolamanın 

önemini de belirtmek gerekir (Jisha vd. 2012, Paparella vd. 2015).  

 

Kuraklık stresinin, çimlenme ve fide çıkışına olumsuz etkisinin ortaya konulduğu bir dizi 

çalışma bulunmaktadır (Türk vd. 2004, Shi vd. 2009, Bahrami vd. 2012, Patane vd. 2013, 

Jokanoviç and Zdrakoviç 2015). Bu çalışma sonuçları bizim araştırma bulgularımızla 

örtüşmektedir. Araştırmalar yüksek düzeydeki kuraklık seviyesinin tohumun su alımını 

yavaşlattığı ya da buna olanak vermediği ve sonuç olarak da çimlenmeyi ve kök 

gelişimini engellediği sonucunu göstermiştir. Benzer olarak yüksek PEG oranlarında, 

tohum çimlenmesi için gerekli tohum alt nem sınırına (treshold) ulaşamamakta ve 

çimlenme gerçekleşmemektedir (Murillo-Amador vd. 2002). 

 

Hem havuç hem de soğan tohumlarında biostimulant uygulamasıyla priming yapmanın 

kuraklık stresini azaltmada olumlu etkisi bulunmuştur. En yüksek değerlerin havuçta DY 

(deniz yosunu) soğanda ise VC (vermikompost) ‘den elde edilmesi uygulamalara tepkinin 

türlere göre değiştiğini göstermektedir. % 18 PEG konsantrasyonunda hiçbir uygulamada 

çimlenme gözlenmemiştir. Bu uygulamaların pozitif etki bakımından bir üst sınırının da 

olduğunu göstermektedir. Her iki türde de düşük kalitedeki tohum partilerinde 

uygulamaların daha etkili olmasının bir nedeni priming uygulamasının yaşlanmayı tamir 

mekanizmasını teşvik etmesiyle açıklanabilir. Nitekim bazı araştırıcılar, priming 

uygulamalarının DNA yapısında, hücre zarında oluşan tahribatları ortadan kaldırmasında 

etkili olduğunu göstermektedir (Jagosz 2015, Ermiş vd. 2016, Ma 2017).  

 

Priming uygulamaları kromozomlardaki anomalileri, zaralanmaları tamir etmede etkili 

olmaktadır. Bizim çalışmamızda da havuç tohumlarında, DY ‘nin soğanda ise VC’nin 

düşük kalitedeki tohumlarda çimlenmeyi % 52 ‘den 82 ‘ye, (Çizelge 4,1), %91 ‘den % 
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94’ de çıkarması (Çizelge 4.10) düşük kalitede olan tohumlardaki etkiyi göstermektedir. 

Bu bakımdan depolama sürecinde kalitesi düşen tohumlarda uygulamaların kullanımı 

hem ticari olarak hem de fizyolojik tamirde gösterdiği olumlu etki bakımından daha da 

öne çıkmaktadır (Phyu vd. 2017). Burada bahsedilmesi gereken diğer bir konu katı matris 

priming uygulamasının tohum uygulamalarında tamirat ve tohum kalite artırımında, daha 

yavaş su alımının sağlanması, oksijen yeterliliğini temin etmesi gibi avantajlarının 

olduğudur (Nawaz vd 2013, Paperalla vd. 2015, Naik vd 2018). Buna ek olarak, hızlı su 

alımı tohum uygulamalarında olumsuz etki oluştururken oksijensizlik de uygulamanın 

etkinliğini belirleyici olabilmektedir (Demir 2003, Butler vd. 2009, Phyu vd. 2017). 

 

 

5.2 Organik Özütlerle Priming Uygulamasının Tuz Stresi Altındaki Havuç ve Soğan 

Tohumlarının Çimlenme ve Fide Özelliklerine Etkisi 

 

Tuz çimlenme döneminde fide çıkışı ve gelişimini etkileyen önemli bir abiyotik stres 

faktörüdür. Bizim çalışmamızda havuç ve soğan tohumları 150 mM NaCl dozunda 

çimlenme göstermemiştir. Ancak tohum kalitesi düşükse 100 mM NaCl dozunda da 

çimlenme ve fide kalitesinin azaldığı gözlenmiştir. Bu her iki tür için geçerlidir (Çizelge 

4.4 ve 4.13). Tuzluluğun hem soğan hem de havuç tohumlarının çimlenmesini olumsuz 

etkilediği farklı araştırmalarla ortaya konulmuştur (Elina and Lagunovschi-Luchian 2015, 

Maristela vd. 2015). Büyüme süreci özellikle çimlenme ve erken bitki gelişim evresi olan 

fide dönemi bitkinin tuzluluğa karşı en hassas olduğu süreçtir (Atia vd. 2006, Akbari vd. 

2007).  

 

 

Tuzluluk stresinin etkisinin havuçta soğan tohumlarına göre daha yüksek olduğu 

gözlenmiştir (Çizelge 4.4 ve Çizelge 4.13). Yüksek kalitedeki havuç tohumu %91 

çimlenme değerinden 50 mM ve 100 mM NaCl ‘de, sırasıyla %80 ve 37’ye düşerken, 

soğanda % 93’den 91 ve 83’e düşmüştür. Bu da göstermektedir ki havuç tohumları soğana 

göre tuzluluğa daha hassastır ve çimlenme değerini daha hızlı kaybetmektedir. Türlerin 

tuzluluk stresine toleransının farklı olduğu belirtilmektedir (Rahman vd. 2008). 

Tuzluluğun belirli bir dozun üzerinde tohuma giren su oranını düşürdüğü ve ozmotik 
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potansiyeli düşürerek çimlenmeyi yavaşlattığı belirlenmiştir. Tuzluluk aynı zamanda 

hücre büyümesi ve bölünmesinin de önüne geçmektedir (Rahman vd.  2008). Sayar vd. 

(2010) topraktaki tuz oranını artıran bir faktörün tuzun eriyik halinde toprak yüzeyinde 

birikmesi ve küçük tohumlularda toprak yüzeyinden tohumun istenilen seviyede su 

alamaması olduğunu belirtmiştir. Su alımının azlığı da fizyolojik proseslerin 

yetersizliğini ve dolayısıyla da çimlenmenin gecikmesini ve/veya gerçekleşmemesini 

sağlamaktadır.  

 

Toprak yüzeyindeki tuz birikiminin bir nedeni de yanlış gübrelemeler nedeniyle yüksek 

sıcaklıkta, tuzun eriyik haline geçerek buharlaşmasıyla toprak yüzeyinde birikmesidir 

(Sayar vd. 2010). Dolayısıyla tuzluluk özellikle kurak ve yarı-kurak bölgeler için, önemli 

bir tehdittir. Tuzluluk sadece su yetersizliğinin bir sonucu olarak olumsuz etki yaratması, 

aynı zamanda Na ve Cl iyonlarının bitkide birikmesi sonucu toksik etki oluşturması 

nedeniyle de etkili olmaktadır (Afzal vd. 2006, Saedipour 2010). Mevcut araştırmamızda 

aynı su potansiyelinde yapılmış çimlenmelerde PEG dozunun NaCl’ye göre daha 

olumsuz etkiye sahip olması (Çizelge 4.1 ve 4.4) Na ve Cl olumsuzluğundan çok su stresi 

etkisinin söz konusu olduğunu göstermiştir. Aynı su potansiyelinde her iki türde PEG 

dozu NaCl’ ye göre çimlenme ve fide kalitesini daha olumsuz yönde etkilemiştir. Benzer 

sonuçları Murillo-Armado vd. (2002), börülce tohumlarında gözlemiştir. Benzer olarak 

yabani hardal tohumlarında, aynı ozmotik basınçtaki NaCl ve PEG solüsyonlarında 

PEG‘in etkisini NaCl’den daha fazla olmuştur (Fatma vd. 2018). Demir ve Mavi (2008), 

farklı dönemlerde hasat edilmiş patlıcan tohumlarında aynı ozmotik potansiyeldeki NaCl 

ve PEG solüsyonlarında PEG’in etkisini NaCl’den daha yüksek olarak rapor etmiştir. Bu 

tuz toksisitesinden ziyade su potansiyelinin ve elverişliliğinin çimlenmeyi daha fazlasıyla 

etkilediği görüşünü desteklemektedir. Ancak aynı etki gözlense de soğan tohumlarının 

havuç tohumlarına göre daha dirençli olduğu ve dolayısıyla da türlerin tepkilerinin farklı 

olduğu söylenebilir. Biostimulantlarla uygulamanın etkisi kuraklık stresine benzer olarak 

tuz stresinde de aynı uygulamaların olumlu etkisini göstermiştir. Havuç tohumlarında 

deniz yosunu (DY), soğan tohumlarında ise vermikompost (VC) etkisinin en önemli 

sonuçları verdiği saptanmıştır (Şekil 4.5 ve 4.11).  
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Bu noktada önemli bir konuda, stres faktörlerinden bağımsız olarak olumlu etkilerin her 

iki türde aynı sıralamayı göstermesidir. Örneğin havuçta en yüksek etki DY’de ardından 

DY+But, But, DY+ VC, VC, DS, DY+VC+But, VC + But ve K olarak sıralanmıştır 

(Çizelge 4.1). Aynı sıralama tüm stres faktörlerinde gözlenmiştir (Çizelgeler 4.5 ve 4.6). 

Bu sıralama tohum kalitesine göre değişmemiştir (Şekil 4.4). Soğanda ise sıralama VC, 

DY+VC, DY, VC+ But, But, DS, DY+VC+But, DY+ But ve K olarak gözlenmiştir. Bu 

sıralama yine tüm stres koşullarında ve iki farklı tohum kalitesinde de aynı olmuştur 

(Şekiller 4.14 ve 4.15). Bu sonuç, türe göre uygulama tipinin yararının değişmekle 

beraber etki sıralamasının değişmediğini göstermektedir. Benzer bulguları, deniz 

yosunuyla, uygulama yapan bazı araştırmacılar da rapor etmişlerdir (Spinelli vd. 2010, 

Kalaivanan ve Venkatesalu 2012, Shahbazi vd. 2105). DYnin %5’lik dozunun 

çimlenmeye etkisi Cyamopsis tetragonoloba’da gözlenmiştir (Balakrishinan vd. 2007). 

Bu doz bizim çalışmamızda kullanılan dozdur. Bunun üzerindeki dozlarda olumsuz 

etkinin gözlendiği çalışmalar da bulunmaktadır (Çizelegeler 4.5, 4.6, 4.14 ve 4.15). 

 

Bizim çalışmamızda soğanda bulduğumuz sonuçlara benzer olarak vermikompostun 

(VC) olumlu etkisinin çimlenme ve fide gelişimine etkisi hıyar, kadife çiçeği gibi türlerde 

de gözlenmiştir (Edwards vd. 2011, Shivsubramanian 2004). Solucan gübresi özütü 

fasulye ve bezelyede (Ievinish 2017), marul, domates ve hıyarda (Edwards vd. 2006, 

Arancon vd, 2007, Arancon vd. 2012) bitki gelişimini artırmıştır. Benzer etki orman 

ağaçlarında da saptanmıştır. Örneğin çam ağaçlarında, vermikompost çimlenmeyi ve 

bitki büyümesini iyileştirmiştir (Lazcano vd. 2010). Vermikompost fasulye bitkilerinin 

tuza toleransını da artırmıştır (Beykkhormizi vd. 2016). 

 

Arancon vd. (2016) VC’nin %1 ile 5 arasındaki dozunun, etkili olarak domates 

tohumlarının çimlenmesini artırırken yüksek dozlarının olumsuz etki yaptığını 

göstermiştir. Bizim çalışmamızda da %5‘lik VC dozunun olumlu olması çalışma 

sonuçlarının bizimkiyle örtüştüğünü göstermektedir. Soğan tohumlarında olumlu 

sonuçların domatestekiyle örtüşmemesine rağmen, havuçta aynı çizgide olmaması tür 

faktörünün önemini göstermektedir. Benzer bir sonuç Ievinish (2017) tarafından da 

belirtilmiştir. Bu bağlamda öne sürülebilecek diğer bir etki mekanizmasının gübrenin 
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üretildiği solucanların farklılığından kaynaklandığıdır. VC; farklı solucanlar kullanılarak 

üretilir ve bu solucanların VC sıvısı farklı besin maddeleri kapsamına sahip 

olabilmektedir (Ievinish 2017). Bu da VC’nin etki faktörünü belirleyen bir etmendir. 

 

5.3 Organik Özütlerle Priming Uygulamasının Sıcaklık Stresi Altındaki Havuç ve 

Soğan Tohumlarının Çimlenme ve Fide Özelliklerine Etkisi 

 

Sıcaklık stresi kurak ve yarı-kurak bölgelerde önemli bir stres faktörüdür. Yüksek 

sıcaklığın olumsuz etkilerinin enzimatik olarak en önemli unsurlardan birisi 

peroksidazdaki artmadır. Yüksek sıcaklık fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler düzeyde 

zararlanmaları teşvik eder. Yüksek sıcaklık oksidatif stresi teşvik ederek antioksidan 

enzimlerinin birikimini artırır (Payton vd. 2016).  Yüksek sıcaklık her iki türde de 

çimlenme ve fide gelişimini olumsuz etkilemiştir. 40°C’de hiç çimlenme 

gerçekleşmemişken, 35°C’ de oluşan fidelerin hepsi anormal olmuş ve normal fide 

oluşumu gerçekleşmemiştir. Düşük kalitedeki tohum partileri yüksek sıcaklıktan daha 

fazla etkilenmiştir. Nascimento ve Pereira (2007), havuç tohumlarında yüksek sıcaklığın 

çimlenmeyi geciktirdiğini belirtmektedir. Havuç tohumlarının yüksek sıcaklık stresi 

altında çıkış sorunları yaşadığına dair araştırmalar bulunmaktadır (Vieira vd. 2005). 

Çeşitlerin büyük çoğunluğunun yüksek sıcaklığa hassas olduğu da bilinmektedir (Pereira 

vd. 2007). Bizim çalışmamızın sonuçları belirtilen araştırıcıların sonuçlarıyla 

örtüşmektedir. Soğan tohumları da havuç tohumlarına benzer sonuçlar vermiştir. Düşük 

kalitedeki soğan tohumlarında çimlenme daha düşük olmuştur. Soğan tohumları da 40°C’ 

de çimlenme göstermemiştir. 

 

Yüksek sıcaklığın çimlenmeye etkilerinin fizyolojik temelleri konusundaki araştırmalar 

muhteliftir. Çimlenme sürecinde tohumda hücre düzeyindeki enzimatik değişimler, 

çekirdekteki nükleik asitlerdeki farklılaşmalar, depo maddelerinin enerjiye dönüşümü, 

yeni materyallerin sentezi bunlardan bazılarıdır. Yüksek sıcaklıklar, hücre 

zararlanmalarını teşvik eder, aşırı yüksek sıcaklıklarda hücre ölümlerinden oluşur. 
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Yüksek sıcaklığın sebzelerde çimlenmedeki olumsuz etkilerini ortaya koyan araştırmalar 

bulunmaktadır (Castro vd 2017, Motsa vd. 2015).    

 

Yüksek sıcaklığın olumsuz etkisi tohumun sıcaklığa maruz kalma süresiyle de 

bağlantılıdır. Uzun süreli ve devamlı maruz kalmalarda olumsuz etki çok fazla olur. 

Sürekli maruz kalmanın kloroplast ve mitokondrideki enzimleri inaktive etmesi, 

membran lipitlerinin yapısını bozması, protein sentezini inhibe etmesi ve denaturasyonu, 

membran bütünleşmesini bozması gözlenen komplikasyonlardır (Howarth 2015).  

 

Hormonal açıdan yüksek sıcaklıklar ABA düzeyini arttırmakta, etilen sentezin sekteye 

uğraralmaktadır. Birçok araştırıcı yüksek sıcaklık çimlenmeleri için etilen üretiminin 

gerekliliğinden bahsetmektedir (Nascimento vd. 2000, 2004; Kozareva vd. 2006). 

Araştırmamızda enzim aktivitelerinin priming uygulamasıyla artmış olması, özellikle 

DY’nin havuçta, VC’nin de soğan tohumlarında anlamlı şekilde, kontrol tohumlarından 

yüksek olması (Şekiller 4.8 ve 4.17), yüksek sıcaklık çimlenmesini her iki türde de 

iyileştiren yapının fizyolojik temellerine işaret etmektedir.  

Biostimulant maddelerin kullanımı hem havuçta hem de soğan tohumlarında, çimlenme 

oranın yanında fide çıkışı ve diğer parametrelerde olumlu etkiler yaratmıştır. Priming 

uygulamalarının yüksek sıcaklıkta çimlenmeyi teşvik etmesi kavun (Nascimento and 

Aragao 2004), karpuz (Demir ve Oztokat 2003) ve kuşkonmaz (Bittencourt vd. 2004)’da 

gözlenmiştir. Deniz yosununun etkisinin farklı türlerde çimlenmeyi iyileştirdiği sıcaklık 

stresine karşı kalitenin korunmasında kullanıldığı da saptanmıştır (Demir vd. 2006; 

Spinelli vd. 2010, Kalaivanan ve Venkatesalu 2012; Shahbazi vd. 2015).  

 

5.4 Erken ve Senkronize Fide Çıkışının Avantajları  

 

Uygulamalar toplam çimlenme ve çıkışın yanında aynı zamanda hızlı ve üniform çıkışı 

da teşvik etmiştir. Ortalama çimlenme zamanı dikkate alındığında uygulanmış havuç ve 

soğan tohumlarının daha hızlı çimlendiği ve daha iri fide oluşturduğu belirlenmiştir. 
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Erken çıkış havuç ve soğan üretimi bakımından avantajlara sahiptir. Geç çıkış ve 

çimlenme arazide bitkilerin hastalıklarla bulaşıklığının artmasına neden olur (Staton 

2015). Bu tür gecikmiş çıkışlarda, çökertenin nedenleri olan Phytophthora, Phythium spp. 

oluşumu yüksektir. Phytophthora yüksek sıcaklık ve nem ile daha aktif hale gelir. 

Phythium serin ve nemli topraklarda tohum çimlenmesinde sorun yaratır (Staton 2015). 

Hızlı ve üniform çimlenme, bu hastalıkların enfekte oranını azaltır. Güçlü ve hızlı gelişen 

bitkiler hastalıklara daha dayanıklı olur. Biostimulantlarla yapılan uygulamaların tohumu 

ve fideyi patojenlere karşı tohum yatağında ve fide gelişm döneminde korur (Kulkarni 

vd. 2011, Demir vd. 2011). Bu tez kapsamında, patojen gözlemleri yapılmamıştır. Ancak 

OÇZ’nin yüksek olması, tohumun hızlı çıkışı patojenlere karşı direnci artırabilecek bir 

yapı gösterecektir. Tohum yatağındaki gecikme tohumun patojenlere maruz kalma 

süresini uzatır ve zararlanma yüzdesini artırır. Bu bakımdan OÇZ’nin düşük olması 

kaliteli üretim için gereklidir.  

 

Hızlı ve üniform çıkış aynı zamanda yapancı ot mücadelelerinde de etkin rol 

oynamaktadır. Toprakta bulunan yapancı ot tohumu popülasyonu çok yüksektir (Forte vd 

2018). Doğrudan ekim yapılan türlerde gecikmiş çıkışlar, yabancı ot tohumlarının 

çimlenerek yetiştireceğimiz bitki tohumlarıyla rekabete girmesine neden olarak, onların 

gelişimini yavaşlatır. Hızlı çıkan kültür bitkisi tohumları yapancı ot tohumlarıyla rekabete 

girecek güce ulaşırlar. Yabancı otlar çimlenmede kültür bitkisi tohumları tarafından baskı 

altında tutulur. Erken çimlenme, yapraklanmayı erken dönemde geliştirerek, yabancı ot 

tohumlarının ışık kullanımı, su kullanımı ve fiziksel rekabete geri kalmasına neden olur 

(Hofmann and Isselstein, 2004, Verdu ve Traveset 2005).                                                                           

                                                                                                                                   

Erken çıkış kültür bitkilerinde alan kullanımını da optimum olarak sağlar ve arazideki 

alan kullanımını ideal hale getirir (Gioria ve Osborne 2014). Priming uygulamaları, bizim 

araştırmamızda olduğu gibi ortalama çimlenme/çıkış zamanını azaltarak, diğer bir 

ifadeyle çıkış süresini kısaltarak patojen direnci, yabancı ot rekabeti, ideal alan/arazi 

kullanımını, su ve ışık kullanımının optimum olmasını sağlayarak bitki yetiştiriciliğinde 

önemli avantajlar sağlamaktadır. 
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5.5 Deniz Yosunu (DY) ve Vermikompost (VC)’un Havuç ve Soğan Tohumlarının 

Çimlenme ve Fide Özellikleri Üzerine Etkisi  

 

Deniz yosunu (DY) ve vermikompostun çimlenine üzerine etkisinde enzimlerin, 

fitohormonların, minerallerin ve diğer büyümeyi düzenleyicilerin etkisi bulunmaktadır. 

Bu tez kapsamında deniz yosunu ile uygulanmış havuç tohumlarının CAT, SOD ve APX 

enzim içeriği kontrol ve distile su (DS) ile uygulanmış tohumlara göre istatistiksel olarak 

önemli düzeyde (p<0.05) artmıştır (Şekil 4.8). Ancak mevcut enzim içeriğinin bundan 

daha yüksek sayıda olabileceği ve bunların tohumdaki metabolik aktivitenin hızlamasına, 

dolayısıyla da tohum çimlenmesi ve bitki gelişim ve büyümesini teşvik ettiği belirtilebilir.                                                                                                                                            

                                      

 

Deniz yosununda yüksek Sülfür (S) içeriğinin enzim üretimini teşvik ettiği, çünkü 

sülfürün aminoasitler ve methioninin üretimin de rol aldığı bilinmektedir (Cao vd. 2014, 

Jahan vd. 2015). Sülfürün yanında, Magnezyum ve Kalsiyum açısından da deniz yosunu 

zengin bir özüttür (Çizelge 4.19). Her üç besin elementi de büyüme ve gelişmede 

bitkideki enzimatik aktivasyonlarda vazgeçilmez öneme sahiptir. Sülfür içeriğinin yüksek 

olmasının abiyotik stres faktörlerine direnci artırdığı belirlenmiştir (Cao vd. 2014, Jahan 

vd. 2015). Deniz yosununun Sülfürün yanında K, P, Fe, Mn, Cu ve Ni tarafından da 

zengin olduğu da saptanmıştır. Deniz yosununda yüksek düzeyde fitohormonların 

bulunduğu belirlenmiştir (Muhie, 2018). Bu hormonlar abiyotik strese karşı dayanım 

mekanizmasını destekler. Büyüme hormonlar arasında, oksinler, gibberellinler, sitokinin, 

absisik asit ve betainler sayılabilir (Stirk vd. 2013, Stirk vd. 2014).  

 

Hormonlar tekli ya da kombine halde etkin olabilirler. Örneğin ABA’ nın inhibe edici 

özelliği GA tarafından ortadan kaldırılır. Oksinler ATPase aktive ederler. Enzimler hücre 

zarının geçirgenliğni etkilerler. Oksinler aynı zamnada, hücre içi eriyik düzeyini 

dengeleyerek su potansiyelini düşürerek su potansiyelini etkiler ve suyun hücre içine 

girişini teşvik eder. Bu hücre büyümesi için bir ön şarttır (Taiz ve Zeiger 2010). 
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Sitokininler de hücre bölünmesini, protein sentezini ve enzim oluşumunu etkiler. 

Gibberelinler hücre çoğalmasını, uzamasını ve dolaysıyla da çimlenmeyi olumlu etkiler 

(Kasim vd. 2015). Gibberelinlerin önemli bir görevi de dokulardaki birikim maddelerinin 

parçalanarak enerjiye ve de yeni oluşan organlar için kullanımını sağlamaktır. Betainler 

ozmotik stresi azaltacak şekilde etkindirler (Bashir vd. 2014). Deniz yosunları hormonal 

mekanizmaları teşvik ederek, aminoasitlerin oluşumunda görev alarak, makro ve mikro 

besin elementlerinin varlığıyla, teşvik edici olduğu rapor edilmiştir (Demir vd. 2006). 

Deniz yosunun etkinliği fenil asetik asit varlığıyla da bağlantılanmıştır (Ghafarizadeh vd. 

2017).  

                                                                                                                                             

Deniz yosunu ve butenolidin ikili kombinasyonunun da etkin olması yaşlanmayı tamir 

edici mekanizmayı harekete geçirdiğini göstermektedir. Butenolid’deki enzimatik 

kapsam ve CAT, SOD ve APX enzimlerinin sentezi abiyotik strese toleransta etkin 

olabilir. Ayrıca butenolidin hormona benzer maddeleri içermesinden kaynaklanan olumlu 

etkisinin olduğunu da belirtmeliyiz. Nitekim, kavun tohumlarının yaşlanmış olan 

partilerinde daha etkin olduğu (Mavi vd. 2010), domates tohumlarında da sıcaklık stresine 

karşı olumlu etkiler sağladığı bilinmektedir (Jain ve Van Staden 2007). 

 

Bu bağlamda her iki türde de DY’nin havuçta ve VC’nin de soğanda en yüksek enzim 

aktivitesini gösteren uygulamalar olmasının fizyolojik nedenlerinden biri enzimatik 

aktiviteyi artırmaları olduğunu bildirilmektedir (Tabatabaei 2013, Parmon vd 2014). 

Nitekim birçok araştırıcı priming uygulamalarının en temel nedenlerini enzimatik 

aktiviteleri değişkilikle açıklamaktadır (Kasim vd. 2016). Enzimler dokularda stres 

direncinin bir belirtisi olmakla kalmamakta, çimlenme sürecinde madde parçalanması, 

doku oluşumu ve fizyolojik aktivasyonları indüklemesinde de aktif rol oynamaktadırlar 

(Toklu vd. 2015, Tabatabaei, 2013, Tagore vd. 2017).  

 

Vermikompostun tohum çimlenmesi üzerine gösterdiği olumlu etki, enzim aktivitesini 

hızlandırmasından ve de içermiş olduğu makro ve mikro besin elementlerinin tohumun 

çimlenme evresinde biyokimyasal tepkimelere hız vermesinden kaynaklanabilir. Nitekim 
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Pant vd. (2009) vermikompostun oksin ve gibberellinlerin aktivasyonunu artırarak etkili 

olduğunu belirlemiştir. Hem deniz yosunu hem de vermikompost ile uygulanan 

tohumlarda CAT, APX ve SOD enzimlerinin yüksek değer gösterdiği ortaya konmuştur. 

Artan antioksidan kapasite, bitkilerin ROS'u temizleme ve stresine dayanma kabiliyetine 

izin verir.   SOD, süperoksitin dismutasyonunu katalize etmede önemli bir rol oynar, CAT 

ve APX ise H2O2'nin atılmasına katkıda bulunur (Anjum vd. 2015, Fahad vd. 2015).                                                                                                              

                                                                                                                                          

 

Bunun yanında vermikompostun Ca, Mg, S, Mn, Cu ve Ni gibi besin elementlerincee 

zengin olması etkinliğinin arkasında yatan nedenlerden biri olabilir (Grantina-Ievina vd. 

2015). Vermikompost aynı zamanda, bazı organik asitler solucanların çıkarttığı mukus 

yapısındaki maddeler yoluyla da etkili olmaktadır. Vermikopostun humik asit, fulvik asit 

içeriğinin de yüksek olduğu bilinmektedir (Shivsubramanian vd. 2004). Belirtilen asidik 

maddeler bitki gelişimini artırmaktadır. Rajashekhar vd. (2017), fulvik asitin bitki 

büyümesi ve gelişiminde etkili olduğunu saptamıştır. Humik asit ve fulvik asitin 

vermikompostun etkinliğini artırıcı özellikleri konusunda farklı türlerde bir dizi çalışma 

bulunmaktadır (Atiyeh vd. 2002, Arancon vd. 2006, Kaur vd 2018).  

                                        

Kombine etkiler konusunda, söylenmesi gereken bazı ikili kombinasyonların teklilere 

göre daha etkin olduğudur. Örneğin deniz yosunu butenolidin etkisini, havuçta artırmıştır. 

Benzer olarak deniz yosununun etkisi vermikompost ile kombine edildiğinde daha iyi 

sonuçlar vermiştir. Ancak bütün kombinasyonlarda etki olumlu olmamıştır. Örneğin üçlü 

kombinasyonlar, DY+But+VC distile sudan daha düşük değerler göstermiştir (Şekiller 

4.3, 4.5 ve 4.7). Her iki türde de benzer sonuçlar bulunmuştur. Buradan, üçlü 

kombinasyonların negatif etki yarattığı sonucu çıkartılabilir. Bu konuda yapılmış fazla 

çalışma olmamakla beraber, üçlü kombinasyonların olumsuz etkisinin yeni bir yaklaşım 

olduğu belirtilebilir. Organik özütlerin etkisinin türlere göre değişmesi de etki 

faktörlerinin ve içsel madde kapsamının farklılığının önemli olduğunu ve antagonistik 

etkinin gelişebileceğini göstermektedir.  
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6. SONUÇ 
 

Biostimulant ile yapılan katı matris priming (uygulamalar), havuçta ve soğanda kuraklık, 

tuzluluk ve sıcaklık stresine karşı çimlenme ve fide gelişimini olumlu etkilemiştir. Bu 

etki havuçta deniz yosunu, soğanda ise vermikompost uygulamasında en optimum 

seviyede gözlenmiştir.  

 

Her iki türde de yaşlandırılmış (düşük kaliteli) tohumlarda biostimulant uygulamaları 

daha etkili sonuç vermiştir. Bu da biostimulantların yaşlanmayı tamir edici mekanizmayı 

da olumlu etkilediğini göstermiştir.     

 

 

Etki faktörlerinin en yüksek düzeyde gözlendiği havuçta deniz yosunu ve soğanda 

vermikompost, CAT, APX ve SOD enzimleri en yüksek düzeyde bulunmuştur. Olumlu 

etkinin enzim aktivitesi ile bağlantılı olduğu saptanmıştır.       

 

 

Doğrudan ekim yapılan türler olan havuç ve soğanda, uygulamalar ortalama çimlenme 

zamanını kısaltarak, yani çimlenme ve çıkış hızını artırarak üniformite ve daha iyi 

gelişmiş fidelerin oluşmasına olanak sağlamıştır.                                                                          

 

 

Çalışmanın önemli bir sonucu, vermikompost, deniz yosunu ve butenolid, üçlü 

kombinasyonlarının tekli ve ikili kombinasyonlarından daha olumsuz sonuçlar 

vermesidir. Bu sonuç bazı uygulama kombinasyonlarında antagonistik etkinin varlığını 

ortaya koymaktadır.                                                                                                     

 

 

Biostimulant uygulamalarına tepki türler arasında farklılık göstermiştir. Havuçta deniz 

yosunu maksimum etki gösterirken, soğanda vermikompost en olumlu sonucu vermiştir.  
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Çalışmada elde edilen önemli bir sonuç da etkili olma sıralamasının incelenen tüm 

parametrelerde aynı olmasıdır. Şöyle ki, havuçta en olumludan itibaren deniz yosunu, 

deniz yosunu+butenolid, butenolid ilk üç sırayı almış, soğanda da vermikompost, 

vermikompost+deniz yosunu ve deniz yosunu ilk üç sırayı almış ve bu sıra incelenen tüm 

parametrelerde aynı olmuştur.                                                                                           

 

Her iki türde de deniz yosununun ilk üç sıralamada bulunması deniz yosununu en etkili 

uygulama olarak öne çıkartmaktadır.                                                                                                   

 

Biostimulantlar, ucuz ve kolay bulunabilen ve çevreyle dost olan özütlerdir. Hem organik 

priming metodu olarak hem de genel kullanımda tohum uygulamalarına uygun 

materyallerdir. Bu bakımdan organik priming yöntemlerinde kullanımı alanı bulabilir.                                                                                                      

                                                                                                                                  

Benzer çalışmaların, farklı türlerde ve stres ortamlarında denenerek uygulamaya 

sokulması, tohum teknolojileri ve organik yetiştiricilik açısından önem taşımaktadır.  
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