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Amaç: Bu çalışmada bir mısır (Zea mays L.) çeşidi olan TTM 815 ve bu çeşidingeliştirilmesinde ebeveyn olarak kullanılan FRB 73 ve FR 13 hatlarının kuraklık stresialtında sergiledikleri metabolik değişimlerin, bazı fizyolojik kriterler vasıtasıylaincelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda kullanılan mısır çeşit ve hatları Sakarya TarımsalAraştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. Sera koşullarında 21 günboyunca yetiştirilen bitkiler 3, 5 ve 7 gün boyunca kuraklığa maruz bırakılmıştır. Busüreler sonunda bitkilerde kök ve gövde boyları ölçülmüştür. Kuraklık stresinin,yapraklardaki hücresel zarlarda meydana getirdiği hasar, lipit peroksidasyonunun sonürünü olan malondialdehit (MDA) miktarı ve elektriksel iletkenlik değerlerindekideğişimler vasıtasıyla incelenmiştir. Ayrıca kuraklığın yapraklardaki toplam çözünürkarbohidrat ve toplam fenolik madde miktarları üzerindeki etkileri belirlenmiştir.
Bulgular: MDA miktarı ve elektriksel iletkenlik kuraklık şiddeti arttıkça tümgenotiplerde artarken, kök ve gövde uzunluğunun artan kuraklık derecesine bağlı olaraktüm genotiplerde azaldığı gözlemlenmiştir. Toplam bitki boyundaki azalmanın, daha çokkuraklığın kök büyümesi yavaşlatmasından kaynaklandığı belirlenmiştir. TTM 815’inyapraklarında kuraklık şiddetinin artmasına paralel olarak fenolik madde birikiminindaha belirgin olduğu görülmüştür. FR 13 ve TTM 815 genotiplerinde kuraklık periyodusonunda yapraklardaki toplam çözünür karbohidrat miktarının azaldığı, FRB 73’de iseönemli bir değişim göstermediği belirlenmiştir.
Sonuçlar: Sonuç olarak kuraklık stresinin genel olarak çeşit ve hatların büyümesiniolumsuz yönde etkilediği saptanmıştır. TTM 815 genotipinin diğer genotiplere görekuraklık stresinden daha az etkilendiği görülmüştür.
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Amaç: Bu çalışmada, soğuk stresi altındaki buğday (Triticum aestivum cv. Dogu–88)yapraklarına uygulanan nitrik oksit (NO) ve salisilik asidin (SA) antioksidan
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enzimlerden katalaz (CAT), peroksidaz (POD) ve süperoksit dismutaz (SOD) aktiviteleriile lipid peroksidasyon (LPO) seviyesi üzerine etkileri araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Normal şartlarda (23/20°С) yetiştirilen buğday yapraklarına ekimin7. gününde NO (0.1mM ve 1mM), SA (0.1mM ve 1mM) ve NO+SA karışımı (0.1mM NO +1 mM SA) ayrı ayrı ve bir kombinasyon halinde uygulanmıştır. Yaprak kesiminden 3 günönce soğuk şartlara (7/4 °С) transfer edilen NO–SA uygulanmış ve uygulanmamış bitkiyaprakları 14. günde kesilmişlerdir. Kesilen yapraklar CAT, POD ve SOD enzimlerininaktiviteleri ile lipid peroksidasyon seviyesinin belirlenmesinde kullanılmışlardır.
Bulgular: Tek başına soğuk uygulaması CAT aktivitesini kontrol grubuna göreartırmıştır. Soğuğa göre, soğuk + 0,1mM NO CAT aktivitesini artırırken diğeruygulamalar ise düşürmüştür. Kontrol ile karşılaştırıldığında soğuk POD aktivitesiniartırmıştır. Soğuğa göre, soğuk + tüm uygulamalar (0,1 mM NO, 0,1 mM SA ve 0,1 mMNO- 1 mM SA) POD aktivitesini artırmıştır. SOD aktivitesi soğuk uygulaması ile kontrolegöre düşmüştür. Soğuğa göre, soğuk + tüm uygulamalar (0,1 mM NO, 0,1 mM SA ve 0,1mM NO- 1 mM SA) SOD aktivitesinde önemli derecede artış sağlamıştır. LPO seviyesisoğuk uygulamasıyla artmıştır. Soğuk kontrolle karşılaştırıldığında, soğuk + tümuygulamalar LPO seviyesinde önemli derecede azalma sağlamıştır.
Sonuç: Soğuk stresine maruz kalan buğdaya dışarıdan uygulanan SA ve NO’nun canlılariçin önemli stres kaynağı olan reaktif oksijen türlerinin etkisizleştirilmesinde etkili olanantioksidan enzimlerin aktivitesini artırdığı belirlenmiştir. Kombinasyon halindeverildiğinde de bu etki devam etmiştir. Buna ilave olarak NO ve SA’nın 1 mMkonsantrasyonlarında LPO seviyesini düşürmede daha etkili olduğu belirlenmişitr.Sonuçta buğday bitkilerine, soğuğa maruz kalmadan önce, uygulanan NO ve SA, bitkininsoğuğa toleransını artırabildiği belirlenmiştir.
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