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PR NG ÇÖZELT NE PRO-CA LAVES N PATLICAN 

TOHUMLARININ STRES SICAKLIKLARINDA Ç MLENME VE 

ÇIKI I ÜZER NE ETK  
 

 

ÖZET 

 
Bu çal mada priming çözeltilerine ilave edilen Prohexadione-Calcium (Pro-Ca) 
dozlar n patl can tohumlar n yüksek s cakl k ve dü ük s cakl kta çimlenme ve fide 

 performanslar  üzerine etkileri ara lm r. Tohumlar 0, 50, 100 ve 150 mg.l-1 
Pro-Ca içeren 3% KNO3, 2% KH2PO4, ve 10% PEG solüsyonlar  içerisinde, karanl kta 25 
°C’de 3 gün süreyle prime edildi. Priming i leminden sonra tohumlar saf su ile y kan p 
filtre kâ  üzerinde 25 ºC s cakl kta 24 saat kurutulduktan sonra 15 ºC ve 35 ºC’de 
çimlenme ve ç  testlerine tabi tutulmu lard r. Uygulama görmemi  kontrol tohumlar na 
göre, bitki büyüme düzenleyicilerinin gerek varl nda ve gerekse yoklu unda 
gerçekle tirilen priming uygulamalar  genel olarak patl can tohumlar nda 15 ºC’de 
çimlenme yüzdesi (FGP), ortalama çimlenme süresi (MGT), çimlenme h  (G50), 
çimlenme indisi (GI), ç  yüzdesi (FEP) ve ortalama ç  süresinde (MET) önemli 
iyile meler sa lam r. Dü ük s cakl kta (15 ºC) en yüksek çimlenme yüzdesi (% 98,67) 
KNO3  + 50 mg.l-1 Pro-Ca çözeltisinden ve en k sa ortalama çimlenme süresi (12,36 gün) 
KNO3 + 150 mg.l-1 Pro-Ca çözeltisinden elde edilmi tir. En yüksek ç  yüzdesi 
(%91,33) PEG  + 50 mg.l-1 Pro-Ca uygulamas ndan elde edilmi tir. Di er taraftan 
uygulama görmemi  kontrol tohumlar nda 15 ºC’de fide ç  yüzdesi %70,67 olarak 
gerçekle mi tir. Yüksek s cakl kta (35 ºC) yürütülen çimlendirme testlerinde ise en 
yüksek çimlenme yüzdesi (%92,00) KNO3  + 50  mg.l-1 Pro-Ca uygulamas ndan elde 
edilirken, en k sa ortalama çimlenme süresi (3,84 gün) ile  KNO3  + 50 mg.l-1 Pro-Ca 
çözeltisinden elde edilmi tir. En yüksek ç  yüzdesi (%72,00) PEG  + 50 mg.l-1 Pro-Ca 
uygulamas ndan elde edilmi tir ve kontrol tohumlar nda ise 35 oC’ de fide ç  yüzdesi 
45,33 olarak görülmü tür. Sonuçlar priming ortam na ilave edilecek Pro-Ca’un, patl can 
tohumlar n dü ük ve yüksek s cakl ktaki performanslar  artt rmada ba ar  bir ekilde 
kullan labilece ini ortaya koymaktad r.  
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