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Artan dünya nüfusu, endüstriyel alanlarda katedilen hızlı gelişim ile tarımsal alanların azalmasını da beraberinde
getirmiş, dolaylı olarak da çevre kirliliğine zemin hazırladığından, tarımsal ürünlerin miktarında ve kalitesinde önemli
kayıplara yol açmıştır. Tarım dışı faaliyet gösteren alanların, tarımsal alanlara uzun süren yorucu ıslah çalışmaları
sonucu dahil edilmeleri elde bulunan seçeneklerden biri olduğu gibi yine yüksek teknolojiler kullanarak ve kaliteyi
istemeyerek de olsa ikinci plana atarak birim alandan daha fazla ürün elde etmek de günümüzün en önemli
seçeneklerinden biri sayılmıştır.
Özellikle, çok kısa bir zaman dilimi içinde yani 2030 ila 2040 yılları arasında dünya nüfüsunun 11 milyara
yaklaşacak olması tarımda yeni stratejilerin geliştirmesi zorunluluğunu ortaya koymuştur. Her ne kadar 2040 yılı itibari
ile “tanımlamaya yönelik biyoloji” kavramından “model oluşturmaya yönelik biyoloji” kavramına geçilecek olması, bir
başka deyişle bozulan organların yerine yenilerinin konmasını amaçlayan ya da stres faktörlerine karşı daha dayanıklı
kültür bitkilerinin yetiştirilmesini hedefleyen stratejiler, sorunların çözümüne yönelik önemli bir gelişme sayılsa da
beraberinde getirdiği olumsuz etkiler oldukça dikkat çekicidir (Perspective-2020, 2008; Dikilitaş ve Karakaş, 2010a &
b). Kullanılacak teknolojilerin az gelişmiş ülkelere nasıl aktarılacağı ve çevreyi etkilemeden nasıl fayda sağlayacağı da
üzerinde ayrıca durulması gereken konulardır.
Son yüz yılda dünyanın ortalama sıcaklığı 0.57 ºC artmış ve 2050 yılına kadar 2.5 derecelik ilave bir artış daha
beklenmekte olup, bu yüzyılın sonuna doğru ise dünyamız yaklaşık 5.8 derece daha ısınmış olacaktır (Venkateswarlu ve
Grover, 2009). Yarı kurak ve kurak bölgelerde her 1 derecelik artış için % 10 ekstra su kullanımı gerektiğinden
bitkilerin stres koşulları ile mücadelesi daha da zorlaşacaktır. Stresle mücadele kapsamında, daha önceki çalışmalardan
da görülebileceği gibi verim ve kalitenin arttırılması planlanan bitkilerde yapılan biyokimyasal ve genetik çalışmalar her
zaman başarıyı getirmemiş, aksine ikincil durumda bulunan stres faktörlerine karşı kültür bitkilerini savunmasız
bırakmıştır (Dikilitaş ve Karakaş, 2012). Bu gibi bitkiler bir süre sonra ya tolerans durumlarını kaybetmişler ya da
istenen düzeyde strese tolerans göstermemişlerdir. Her ne kadar “su hasadı” ve “no tillage- ekili alanları sürmeden
yeniden işleme yöntemi” gibi yöntemlerin yanında etkili sulama yöntemlerinin kullanılması, kuraklık, tuzluluk ve
hastalığa dayanıklı kültür bitkilerinin geliştirilmesi önemli gelişmeler olarak kaydedilse de, bu çalışmalara alternatif
olarak son 10 yıl içinde mikroorganizmaların ve halofit bitkilerin stres koşullarında faydalı etkilerini konu olan çok
sayıda yayın üretilmiştir (Bano ve Fatıma, 2009). Özellikle, Pseudomonas, Bacillus ve benzeri bakteriler ile Salsola ve
Sueada gibi halofit bitki türleri mısır, buğday, nohut, domates ve biber gibi çok çeşitli bitkilerde abiotik ve biotik stres
faktörlerine karşı dayanıklılığı arttırmak kullanılmaya başlanmış ve bu alanda önemli mesafeler alınmıştır.
Mikroorganizmalar toprakta salgıladıkları polisakkaritler ile toprakların kümelenmesini ve topaklaşmasını
sağlayarak bitki köklerine hem besin maddesi hem de su sağlayarak kurak koşulları daha rahat atlatmasını
sağlamaktadırlar. Ayrıca, bitkilerde stress proteinlerinin oluşumunu hızlandırmakta, proline, glycine betaine gibi
aminoasit ve karbohidratların sentezlenmesine yol açarak bitkilerin su kaybını azaltmakta ve dolayısı ile hücre
bütünlüğünün korunmasına yardımcı olmaktadırlar. Yine bitki köklerinin etrafında biofilm oluşturarak onları kötü çevre
koşullarından korumaktadırlar. Mikroorganizmalar, son yıllarda, iklim değişikliğinin yol açtığı stres durumlarına karşı
da etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılmaktadırlar. Örneğin, Timmusk and Wagner (1999) Paenibacillus polymyxa
adlı rizosfer bakterisini Arabidopsis thaliana’ya inokule ederek kuraklık toleransını sağlayan ERD15 adlı kuraklığa
dayanıklılık genini transfer etmeyi başarmışlardır.
Yakın zamana kadar yabancı ot olarak adlandırılan ve çok önemsenmeyen halofit bitkiler ise kültür bitkileri ile
zor koşullar altında birlikte yetiştirildiklerinde onlarla rekabet etmeden su ve mineral madde alımına yardımcı olmakta,
ayrıca kültür bitkilerinin kökleri etrafında yoğunlaşan Na, Cl ve SO 4 gibi toxic iyonları da bünyelerinde depolayarak
kültür bitkilerini stresten uzak tutmaktadırlar. Halofit bitkiler ve mikroorganizmalar toprakta bulunan bu gibi toksik
iyonları ve elementleri topraktan uzaklaştırarak çevreye de faydalı olmaktadırlar.
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Birçok ülkenin isteksiz yaklaştığı ve çekince koyduğu genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) üzerindeki
yaklaşımı göz önüne alındığında, büyümeyi hızlandıran bakteri ve halofitler yukarıda bahsedilen bu çalışmalar ile yeni
bir araştırma alanı yarattığı gibi, bunlar üzerinde yapılacak genetik ve biyoteknolojik çalışmalar ile hedef organizma
olarak seçilen kültür bitkilerinin genetiğinde çok fazla değişikliğe gidilmeyerek, hedeflenen yüksek ve kaliteli verim,
mikroroganizma ve halofit bitkilerin etkinliği arttırılarak sağlanacaktır (Grover ve ark., 2011). Ayrıca, çok sayıda kültür
bitkilerinin genlerine müdahale ederek onları biyotik ve abiyotik strese karşı dayanıklı hale getirmek için masraf ve süre
bakımından çaba harcamak yerine belli sayıda bakteri ve halofitler üzerinde çalışarak onların etkinliğini arttırmak daha
akılcı bir yol olacaktır. Bununla birlikte tarımsal ilaç ve gübre girdilerinde de azalma yaşanacağından dolaylı olarak
çevre ve milli ekonomilere de katkı sağlanmış olacaktır (Gamalero ve ark., 2009).
Bu bahsedilen çalışma alanları, genç ve aktif araştırıcıların katkıları ile, organik tarım ve iyi tarım uygulama
alanlarında da kendine yer bulacaktır.
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