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Columbia root-knot nematode 

 

Sistematikte Yeri 

Nematoda: Meloidogynidae 

 

EPPO A2 /227 listelerinde yer almaktadır. 

Türkiye’de Yönetmelikler : KY / EK-1-B 

 

KONUKÇULARI 
M. chitwoodi, kültür bitkileri ve yabancı ot türlerini içeren geniş bir konukçu dağılımına 

sahiptir. Patates ve domates ana konukçusu durumunda iken, arpa, mısır, yulaf, 

şekerpancarı, buğday ve Poaceae familyasına ait çeşitli bitkiler konukçusu durumundadır. 

Brassicaceae, Cucurbitaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Liliaceae, Umbelliferae and Vitaceae 

familyasına ait birçok bitki zayıf ve orta derecede konukçu durumundadırlar. Biber ve 

tütün M. chitwoodi’nin konukçusu değildir. Konukçuluk durumu ırklarına göre farklılık 

göstermektedir. Yonca bitkisi M. chitwoodi ırk 2 için iyi bir konukçu iken ırk 1 için konukçu 

durumunda değildir. Benzer şekilde, havuç bitkisi ırk 1 için iyi bir konukçu iken ırk 2 için 

konukçu durumunda değildir. Amaranthus, yonca, kolza, turp, aspir gibi bitkilerin rotasyon 

için uygun bitkilerdir. 

 

COĞRAFİK DAĞILIMI 
Meloidogyne chitwoodi’ye ait ilk kaydın 1980 yılında Amerika’da olmasına karşın etmenin 

orjini ve geçmişiyle ilgili elimizde kesin bilgiler bulunmamaktadır. Amerika’nın Kuzeybatı 

Pasifik bölgesinde patateste kök-ur nematodarından kaynaklı zarar tespit edilmiş ve 

Golden vd. (1980) tarafından bu türün Kolombiya kök-ur nematodu olarak da bilinen M. 

chitwoodi olduğu bildirilmiştir. M. chitwoodi zararının Hollanda’da 1980’li yıllarda 

görülmeye başlanmasına karşın 1930’lu yıllardan saklanan ve daha önce M. arenaria 

olarak teşhis edilen enfekteli patates yumrularından yapılan yeni teşhisler sonucu bu 

yumruların M. chitwoodi ile bulaşık olduğu tespit edilmiştir (Brinkman vd. 1994). Bu 

sonuçlara dayanılarak M. chitwoodi’nin Amerika’da tespitinden çok daha öncesinden 

Avrupa’da olduğu söylenebilir. 

EPPO Bölgesi: Belçika (Waeyenberge ve Moens 2001), Almanya (Heinicke 1993, Müller vd. 

1996), Hollanda (Brinkman ve Van Riel 1990, Esbenshade ve Triantaphyllou 1985, Zijlstra 

vd. 1995, Fourie vd. 2001, Keidel vd. 2007), Fransa (Waeyenberge ve Moens 2001 atfen 

Marzin kişisel görüşme), Portekiz (Conceicao vd. 2009).  



Afrika: Güney Afrika (Fourie vd. 2001, Kleynhans 1991, Fourie vd. 1998) 

Kuzey Amerika: Meksika (Cuevas ve Sosa-Moss 1990), ABD [California (Nyczepir vd. 1982, 

Ferris vd. 1993), Colorado (Pinkerton ve McIntyre 1987), Idaho (Santo vd. 1980; Nyczepir 

vd. 1982), Nevada (Nyczepir vd. 1982), Oregon (Santo vd. 1980, Nyczepir vd. 1982, Ferris 

vd. 1993), Utah (Griffin ve Thomasos 1988), Washington (Golden vd. 1980, Nyczepir vd. 

1982), New Mexico (Thomas vd. 2001), Utah (Griffin ve Thomasos 1988), Texas (Szalanski 

vd. 2001), Virginia (Eisenback vd. 1986)].  

Güney Amerika: Arjantin (Esbenshade ve Triantaphyllou 1985, Chaves ve Torres 2000, 

2001). 

Asya: Türkiye (Nigde (Özarslandan vd. 2009, Devran vd. 2009, Evlice ve Bayram 2012 ), 

Nevsehir (Özarslandan ve Elekcioglu 2010, Evlice ve Bayram 2012), İzmir (Yıldız vd. 2009), 

Balıkesir (Ulutaş 2010), Kütahya (Ulutaş 2010), Manisa (Ulutaş 2010), Bitlis (Özarslandan 

vd. 2009), Isparta (Evlice ve Bayram 2012), Aksaray (Evlice ve Bayram 2012), Kayseri (Evlice 

ve Bayram 2012), Konya (Evlice 2014). 

 

BİYOLOJİSİ 
Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)’nın ikinci dönem larvaları ve erkekleri iplik 

şeklinde, dişileri armut veya limon şeklinde mikroskobik canlılardır. Meloidogyne 

chitwoodi’nin hayat çemberi uygun koşullarda yaklaşık olarak 3-4 haftada 

gerçekleşmektedir. Çoğunlukla partonogenetik olarak üremekle beraber seksüel üreme de 

görülmektedir (Van der Beek ve Karssen 1997). M. chitwoodi ilk dölünü patates köklerinde 

geçirirken daha sonraki döllerinde yumruyu enfekte etmekte ve burada gelişmektedir. Bir 

dişi yaklaşık olarak 1000 yumurta bırakabilmektedir (Santo 1994). Konukçu bitki durumuna 

ve başta sıcaklık olmak üzere çevresel şartlara bağlı olmak üzere yılda verdiği döl sayısı 

değişmektedir. M. chitwoodi, ilk dölünü tamamlamak için 600-800 gün dereceye sonraki 

döllerini tamamlamak için ise 500-600 gün dereceye ihtiyaç duymaktadır (Pinkerton vd. 

1991). Kışı yumurta veya larva olarak geçiren ve hava sıcaklığının 0oC’nin altında olduğu 

dönemlerde canlılığını koruyabilen M. chitwoodi, gelişimine ise toprak sıcaklığı 5 oC’nin 

üzerinde olduğunda başlamaktadır (Pinkerton vd. 1991). 

 

TESPİT VE TANIMLAMA 
Belirtileri  

M. chitwoodi’nin belirtileri konukçu bitkiye, popülasyon yoğunluğuna ve çevresel şartlara 

bağlı olarak değişebilmektedir. Toprak üstü belirtileri çok belirgin olamamakla beraber 

bitkide değişen derecelerde solgunluk, cansızlık, büyüme geriliği ve verimde azalma 

görülebilir.  

Patates bitkilerinin yumrusunu enfekte etmekte ve burada gelişmektedir. Nematod 

beslenmesi ve gelişmesi sonucu yumru kabuğu soyulduğunda altında görülebilen dişilerin 

neden olduğu nokta şeklinde kahverengi lekeler ve yumru yüzeyinde urlar gibi kalite 

sorunlarına neden olmaktadır. Yumrunun kabuk yüzeyinde oluşan zarar pazarda, kabuğun 



altında oluşan zarar ise işlendiği alanlarda yumruların kabul edilmemesine neden 

olmaktadır  

Patates yumruları üzerinde meydana getirdiği urlar diğer kök-ur nematodu türlerine göre 

daha küçüktür fakat oldukça belirgindir. Ancak bazı durumlarda yoğun şekilde bulaşık olan 

yumrularda dahi yumru yüzeyinde belirti göstermeyebilmektedir. Buna karşın M. 

chitwoodi ile zarar görmüş tüm yumrularda gerek kabuk altında gerekse de etli kısımda 

dişilerin beslenmesi sonucu oluşan nokta şeklinde kahverengi lekeler çıplak gözle kolaylıkla 

görülebilmektedir. Yumrunun kabuk kısmı kaldırıldığında etli kısımda parlak, beyaz, armut 

şeklindeki dişiler ve/veya kahverengindeki yumurta paketleri görülebilmektedir. Patates 

köklerinde ise yoğun bulaşıklık durumunda dahi kök-ur nematodlarının birçok 

konukçusunun köklerinde meydana getirdikleri urlar görülmemekte veya çok küçük 

şişkinlikler şeklinde görülebilmektedir.  

Diğer konukçularında köklerde galler, kök gelişiminde azalma ve verimde düşme 

görülmektedir. Gal oluşumu birçok hububatta görülürken arpa ve mısıra kıyasla buğday ve 

yulafta daha belirgindir. Domateste ise bazı çeşitlerde gal oluştururken bazı çeşitlerde gal 

oluşumu gözlenememektedir.  

 

Tespit ve inceleme yöntemleri 

M. chitwoodi varlığı toprak analizi ve tarla kontrolleri ile yapılır. Tarla kontrolleri 

vejatasyon dönemi ve hasat sonrası olmak üzere iki dönemde yapılır. Vejetasyon 

döneminde bitki köklerinde urlanma olup olmadığına bakılır. Bu amaçla, bodurlaşma, 

çalılaşma, solgunluk ve sağlıksız gelişme gözlenen bitkilere öncelik verilerek, köklerde 

gözle inceleme yapılır. Hasat sırasında bitki kontrollerinde köklerde ve yumrularda ur 

oluşumu aranır. Her 10 dekar için en az 20 yumru alınarak ur oluşumu yönünden incelenir. 

Etmenin yumru yüzeyinde her zaman belirti oluşturmaması nedeniyle yumru analizlerinde 

kabuk kısmı soyularak kabuk altında ve etki kısımda etmenin belirtileri aranır.  

Toprak analizlerinde ise toprak örneği birim sahayı temsil edebilecek nitelikte olmalıdır. 

Genel olarak birim saha 0-10 dekar olarak kabul edilmektedir. On dekara kadar olan arazi 

parçalarının 60 ayrı noktasından toprak sondası yardımıyla örnek alınır. Toprak örneği 

alınacak derinlik 10-30 cm arasında değişebilir. Altmış ayrı noktadan alınan toprak 

örnekleri paçal yapılarak yaklaşık olarak 1 kg toprak ayrılır ve etiketlenerek en kısa sürede 

analiz yapılacak laboratuvara gönderilir. Laboratuvarda topraktan hareketli nematotların 

eldesi için kullanılan standart ekstraksiyon yöntemlerinden biri kullanılarak analiz edilir.  

Yapılan analizler sonucu en az 1 canlı larva bulunması durumunda o alan enfekteli olarak 

kabul edilir.  

 

NASIL YAYILDIĞI, DAĞILIM YOLLARI, ARAÇLARI 
M. chitwoodi doğal yayışımı açasından çok sınırlı hareket yeteneğine sahiptir. Sadece ikinci 

dönem larvaları toprak içinde hareket edebilir ve bu şekilde kat edebileceği mesafede 

santimetrelerle sınırlıdır. Temiz alanlara bulaşması genellikle bulaşık bitki materyalinin bu 

alanlarda kullanılması ile olmaktadır. Bulaşık bitkiler veya soğan yumru gibi bitkisel ürünler 



nematodu kolaylıkla taşıyabilmektedir. Enfekteli alanlardan gelen konukçu olmayan dikim 

materyali, makineler veya diğer araçlarda yayılmada rol oynamaktadırlar. Bulaşık sulama 

suyunun kullanılması da nematodun yayılmasına neden olmaktadır. Meloidogyne 

larvalarının konukçu bitkinin bulunmadığı alanlarda bir yıldan daha uzun süre canlılıklarını 

koruyabildikleri bilinmektedir. 

 

ZARARLI ORGANİZMANIN ÖNEMİ  
Ekonomik Etki 

Nematod beslenmesi ve gelişmesi sonucu yumru kabuğu soyulduğunda altında 

görülebilen dişilerin neden olduğu nokta şeklinde kahverengi lekeler ve yumru yüzeyinde 

galler gibi kalite sorunlarına neden olmaktadır. Yumrunun kabuk yüzeyinde ve altında 

oluşan zarar pazarda, kabuğun altında oluşan zarar ise işlendiği alanlarda yumruların kabul 

edilmemesine sebebiyet vermektedir (Ingham vd. 2007). Yumrunun etli kısmındaki 

nekrotik lekelerin %5 kadar az olduğu durumlarda bile yumrular ticari olarak kabul 

edilmemektedir. Bunun yanı sıra nematodun zararı sonucu toplam yumru verimi de 

azalmaktadır. Bunun yanında etmenin yayılmasında bulaşık yumrular önemli rol 

oynamakta ve tohumluk patates ticaretinde sorunlara neden olmaktadır. Etmenin yaptığı 

zararla ilgili olarak Avrupa ülkeleri açısından herhangi bir bilgi bulunmamakla beraber 

etmenin Amerika’da Kuzeybatı Pasifik bölgesinde patatesin ana nematot zararlısı olduğu 

ve kontrol yöntemlerinin kullanılmaması durumunda yıllık olarak yaklaşık 40 milyon 

dolarlık bir kaybın meydana geleceği bildirilmiştir (Santo 1994). Diğer konukçularındaki 

ekonomik etkisi ile ilgili çok fazla çalışma bulunmamakla beraber buğday, arpa, yulaf ve 

mısır gibi konukçularda önemli oranda zarar yaptığı belirlenmiştir (Santo ve O’Bannon 

1981). 

 

Kontrol (mücadele) 

Diğer Kök-ur nematlarına karşı kullanılan diğer kontrol yöntemleri M. chitwoodi’ye karşı 

daha az etkili olmaktadır. Ülkemizde boş saha ilaçlamasında kullanılabilecek toprak 

fumiganlarının haricinde M. chitwoodi ile mücadelede patates açısından kullanılabilecek 

ruhsatlı aktiflerde bulunmaktadır.  

M. hapla popülasyonunu düşürmek için genellikle hububatla yapılan münavebe 

kullanılmaktadır. Ancak M. chitwoodi buğday, yulaf, arpa ve mısırda da iyi üremektedir. Bu 

nedenle bu bitkilerden herhangi biriyle yapılacak münavebenin bulaşık alanlarda 

popülasyonu düşürmek yerine yükseltebilmektedir. Ancak etmenin konukçusu olmayan 

bitkiler popülasyonu düşürmek için rotasyonda kullanılabilir. M. chitwoodi popülasyonunu 

düşürmek amacıyla, yeşil gübrenin toprağa karıştırılması şeklinde yapılan uygulamalarda 

bazı başarılar elde edilmiştir (Mojtahedi vd. 1993a, b).  

Patates çeşitlerinin M. chitwoodi’ye olan reaksiyonlarıda çeşitlere bağlı olarak 

değişmektedir (Van Riel 1993, Evlice 2014). M. chitwoodi’nin her iki ırkına ait dayanıklılık 

genleri tespit edilmesine karşın halihazırda ticari olarak üretimi yapılan herhangi bir çeşit 

bulunmamaktadır. 



 

Karantina Riski 

M. chitwoodi EPPO A2 listesinde yer almaktadır. Ülkemizde ise, Bitki Karantinası 

Yönetmeliğinde Meloidogyne spp. olarak EK-1/B’de yer almaktadır. Tiilikkala ve ark. (1995) 

tarafından Finlandiya’da M. chitwoodi açısından yapılan ZRA sonucunda etmeni karantina 

zararlısı olarak değerlendirmiş, ancak etmenin Finlandiya’da yerleşebileceğini ancak bir 

sezonda meydana getireceği döl sayısının muhtemelen çok düşük olacak olması nedeniyle 

tohumluk patates üretiminde zararlı olabileceğini diğer ürünlerde ise önemli verim 

kaybına neden olmayacağını bildirmişlerdir. Braasch ve ark. (1996) yaptıkları çalışmada M. 

chitwoodi’nin Almanya’daki olası yerleşme şansını ve iklimsel verilerle biyolojik faktörler 

ışığında patateste zarar yapma potansiyelini belirlemişlerdir. Yapılan ZRA sonucunda M. 

chitwoodi’nin başta patates yetiştirilen alanlar olmak üzere Almanya’nın birçok bölgesine 

yerleşebileceği belirlenmiştir. Sıcaklıklar toplamı göz önüne alındığında M. chitwoodi’nin 

Almanya’da iki veya üç döl verebileceğini, üçüncü dölün tamamlanması veya dördüncü 

dölün yumurtadan çıkışının ise iklimsel olarak uygun yıllarda sadece birkaç alanla sınırlı 

olduğu bildirilmiştir. Magnusson ve ark. (2002) yaptıkları ZRA sonucu M. chitwoodi’nin 

Norveç’e bitkisel materyal veya toprak yoluyla girebileceğini ve kolaylıkla birçok üründe 

zarar yapabileceğini bildirmişlerdir. Gaag ve ark. (2011) Avrupa Birliğine üye 27 ülke 

açısından ZRA yapmışlardır. Buna göre M. chitwoodi’nin ağırlıklı olarak patates, havuç ve 

black salsify’nin kalitesini etkileyerek belirgin ekonomik kayba neden olacağını 

belirlemişlerdir. M. chitwoodi halihazırda Hollanda ve Belçika’da birçok alanda 

bulunmaktadır. Ayrıca Almanya, Fransa ve doğrulanmaya ihtiyaç duymakla beraber 

Portekiz’de tespit edilmiştir. Bununla beraber yapılan ZRA’da zararlının şu an bilinenden 

çok daha fazla alana yayılmış olabileceği fakat bu alanlarda yerleşememiş veya zararlının 

gelişmesi için uygun olmayan koşullardan dolayı belirti vermemiş olabileceği bildirilmiştir. 

Evlice ve ark. (2013) tarafından ülkemizde yapılan ZRA sonucunda ülkemizde sadece 

patateste tespit edilen M. chitwoodi'nin çok geniş bir konukçu dağılımı bulunduğu ve 

ülkemizin iklimsel ve çevresel faktörleri göz önüne alındığında etmenin İç Anadolu 

(patates, buğday vb), Akdeniz (sebze, süs bitkisi vb), Ege Bölgesi (patates, bazı meyveler, 

pamuk, buğday vb), Marmara Bölgesi (mısır, ayçiçeği, buğday vb) ve Güney Doğu Anadolu 

Bölgesi (Buğday, pamuk, sebze vb)'nde yerleşebileceği ve yoğun olarak zarar yapabileceği 

bildirilmiştir. 

 

KARANTİNA TEDBİRLERİ 
Ülkemizde M. chitwoodi için kullanılan özel karantina uygulamaları bulunmamaktadır. 

Teknik talimatındaki önerilen önlemler alınmalıdır. 
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