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Özet
Kuraklık, birçok fizyolojik ve biyokimyasal olayı olumsuz etkileyerek verim ve kalitede onemli kayıplara
neden olur. Bitkiler bu olumsuz koşullara uyum saglayabilmek için bazı tolerans mekanizmaları geliştirmektedirler. Kuraklıgın bitkisel uretim uzerindeki etkilerinin belirlemek için bitkilerdeki bu tolerans
mekanizmalarının incelenerek dayanıklı anaç ve çeşitlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma 2015
ve 2016 yıllarında Egirdir Meyvecilik Araştırma Enstitusu Mudurlugunde yurutulmuştur. Çalışmada
armut yetiştiriciliginde kullanılan yabani armut çoguru, Ba 29, Farold 40, OHxF 333 ve Fox 11 anaçlarına
farklı duzeylerde su kısıtı uygulanmış ve bunun sonucunda bitkilerde ortaya çıkan zararlanma derecesi,
bitki boyu, yaprak alanı ve yaş kok agırlıgı gibi morfolojik degişimler belirlenmiştir. Sera içerisinde 12
litrelik saksılara dikilen 1 yaşlı bitkilere % 100 (kontrol), % 50 ve % 25 olmak uzere 3 farklı su duzeyi
uygulanmıştır. Stres uygulamalarına Temmuz ayı başında başlanmış ve bitkilerde stresten kaynaklanan
kurumaların goruldugu donemde son verilmiştir. Çalışma sonunda su kısıtı miktarının artmasıylaher iki
yılda da zararlanma derecesinin arttıgı, bitki boyu, yaprak alanı ve yaş kok agırlıgı degerlerinin ise azaldıgı tespit edilmiştir. Deneme sonucunda kuraklık stresine toleranslı olarak Ba 29 ve OHxF 333 anaçlarının on plana çıktıgı belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Armut, kuraklık, stres, anaç, morfolojik özellikler

Abstract
Drought has negative effects on physiological and biochemical reactions in plants and this causes losses
in yield and quality. Plants develop tolerance mechanisms to adapt themselves for negative reactions
and conditions. Drought problem is continuously increasing in the world, for this reason tolerance
mechanisms in plants must be researched and tolerant rootstocks and cultivars must be determined.
This study was done in 2015 and 2016 years. In the study pear seedling, Ba 29, Farold 40, OHxF 333 and
Fox 11 rootstocks were used. In different levels of water restriction applications were applied to rootstocks and after applications level of damage, plant length, leaf area and wet root weight measurements
were evaluated. Plants were stored in greenhouse and 1 year old trees were planted in 12 liters pots. 3
different water level applications (% 100 control, % 50 and % 25) were applied to plants. Stress treatments began in July. When plant drying soccurred from stress, the treatments were finished in this
period. At the end of the study it was determined that increasing with water deficit level of damage were
increased in two years period. Plant length, leaf area and wet root weight values decreased in two years
period. As a result of this study, Ba 29 and OHxF 333 rootstocks were determined hopefull tolerant
rootstock to drought stress.
Keywords: Pear, drought, stress, rootstock, morphological character
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Çizelge 1. Su stresi uygulamalarının zararlanma derecesi üzerine etkileri
Table 1. The effects of water stress applications on the level of damage

* Aynı sutunda farklı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark onemlidir (p<0.05).

Çizelge 2. Su stresi uygulamalarının bitki boyu (cm) üzerine etkileri
Table 2. The effects of water stress applications on the plant length (cm)

Şekil 1. 2015 ve 2016 yıllarındaki zararlanma dereceleri
Figure 1. Level of damage in 2015 and 2016

Şekil 2. 2015 ve 2016 yılında stres uygulaması başlangıcı ve sonundaki bitki boyu degişiminin kontrole
gore azalış yuzdeleri
Figure 2. Change of the plant lenght at the beginning
and end of stress application according to control in
2015 and 2016
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Çizelge 3. Su stresi uygulamalarının yaprak alanı (cm 2) uzerine etkileri
Table 3. The effects of water stress applications on Leaf area (cm2)

* Aynı sutunda farklı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark onemlidir (p<0.05).

Çizelge 4. Su stresi uygulamalarının yaş kök ağırlığı (gr) üzerine etkileri
Table 4. The effects of water stress applications on wet root weight

* Aynı sutunda farklı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark onemlidir (p<0.05).

Şekil 3. 2015 ve 2016 yıllarında kontrole göre yaprak alanındaki azalış yuzdeleri
Figure 3. Declining percentage ratio of leaf area according to control in 2015 and 2016

Şekil 4. 2015 ve 2016 yıllarında kontrol göre yaş kök
agırlıgındaki azalış yuzdeleri
Figure 4. Declining percentage ratios of wet root
weight according to control in 2015 and 2016
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