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Bu kitabın her türlü yayın hakları, Fikri ve Sanat Eserleri Yasası gereğince
Tarımsal Araştırmlar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ ne aittir.
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ÖNSÖZ
Hızla artan Ülke nüfusumuzun beslenme sorunlarının çözümünde, sınırlı olan tarım
alanlarımızdaki bitkisel üretimin verimliliğini artırmak büyük önem taşımaktadır.
Şüphesiz ülke insanımızın beslenmesinde en ön sırada gelen bitkilerden birisi buğdaydır.
Buğdaydan elde edilen un, bulgur, makarna, nişasta insan beslenmesinde; sapları ise
kağıt-karton sanayinde ve hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır. Bu nedenle gerek
Dünya’da ve gerekse ülkemizde özellikle buğday üretiminde herhangi bir nedenle azalma
olduğunda gerek ekmek fiyatları gerekse undan yapılan gıda maddelerinin fiyatları
yükselerek doğrudan herkesi etkilemektedir. Bu nedenle her ülke için buğday üretimi
açısından yeterli olmak ve stoklarında yeterince buğday ürünü bulundurmak stratejik bir
önem arz etmektedir.
TÜİK verilerine göre ülkemizde tahıl ekimi yapılan 117.132.230 dekar alanın 78.668.874
dekarlık bölümünde buğday ekimi yapılmıştır. Toplam tahıl üretimimiz 38.637.138 ton
olmuş ve bunun 22.600.000 tonluk kısmını buğday oluşturmuştur. Ortalama verim ise
220 kg/da’dır (Anonim 2015).
Buğdayda hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede farklı yöntemler kullanılmaktadır.
Bunlardan kimyasal mücadele, uygulama kolaylığının olması ve kısa sürede etkili sonuç
alınması nedenleri ile zirai mücadele faaliyetlerinde yaygın olarak kullanım alanı bulmuş
bir yöntemdir. Bilindiği gibi yoğun pestisit kullanılması sonucu; canlılar arasındaki doğal
dengenin bozulması, memeli hayvanların, arıların, balıkların ve kuşların zarar görmesi,
hastalık, zararlı ve yabancı otların direnç kazanması; tarımsal ürünlerde kalıntı ve çevre
kirliliği gibi olumsuzluklar meydana gelmektedir.
Kimyasal ilaçların söz konusu olumsuz etkilerini azaltmak için; hastalık, zararlı ve yabancı
otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmekte olup, Bakanlığımız araştırma
çalışmalarına da bu yönde önem verilmektedir.
Günümüzde insan sağlığının, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ön plana çıkmış
ve buna bağlı olarak zararlılarla mücadelenin, agro-ekosistem ve sürdürülebilir tarımsal
üretim dikkate alınarak yapılması zorunlu hale gelmiştir. Birçok olumsuz yan etkileri
bulunan kimyasal mücadelenin kullanımı artık sorgulanmaktadır. Nitekim gelişmiş ve
gelişmekte olan birçok ülke, 1980’li yıllardan itibaren, pestisitlerin kullanımının azaltılması
için, politika ve stratejiler oluşturarak, bunları uygulamaya koymuştur.
Entegre Mücadele; insan sağlığı, çevre ve doğal dengeyi dikkate alan, kimyasal
mücadeleyi son çare olarak düşünen, sürdürülebilir bir mücadele sistemi olup; bu
özelliği ile “Entegre Ürün Yönetimi”, “İyi Tarım Uygulamaları” ve “Sürdürülebilir Tarımsal
Üretimin” temelini oluşturur.
Ülkemizde 16 önemli üründe hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele için, Entegre
Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projeleri uygulanmakta olup, bir program
dâhilinde, pilot olarak seçilen illerde yürütülmekte ve Türkiye geneline yaygınlaştırma
çabaları devam etmektedir. Entegre Mücadele Projeleri, hedef kitle olan üreticiler için
hazırlanmış olup; araştırmacı, yayımcı ve çiftçilerin işbirliği ile uygulanmaktadır. Bu
projelere temel teşkil etmek üzere, önemli ürünler için Entegre Mücadele Teknik Talimatları
hazırlanmıştır.
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Hazırlanan bu talimat ile buğday tarlalarındaki hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile Entegre
Mücadele esasları doğrultusunda zirai mücadelenin yapılması sağlanmış olacaktır.
Bu talimatın hazırlanmasında emeği geçen tüm araştırmacılara teşekkür eder, konuyla
ilgili tüm birimlere ve ülkemiz tarımına yararlı olmasını temenni ederim.

Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA
Bakan
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1. ENTEGRE MÜCADELENİN TANIMI
Entegre mücadele, Entegre Zararlı Yönetimi veya Entegre Zararlı Kontrolü olarak da
bilinmekte ve kısaca, “Zararlıların Yönetim Sistemi” olarak ifade edilmektedir. Entegre
mücadele, “Zararlı organizmaların popülasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkilerini
dikkate alarak, uygun olan tüm mücadele yöntem ve tekniklerini uyumlu bir şekilde
kullanarak, zararlı organizmaların popülasyon yoğunluklarını ekonomik zarar
seviyesinin altında tutan bir zararlı yönetim sistemidir” şeklinde tarif edilmektedir.
Zararlı organizma; kültür bitkilerinde zarar yapan böcekleri, akarları, nematodları,
fungusları, bakterileri, fitoplazmaları, virüsleri, viroidleri, yabancı otları, kemirgenleri
ve kuşları kapsamaktadır.
Ekonomik Zarar Seviyesi: Zararlı organizmaların ekonomik zarara neden olan
en düşük popülasyon yoğunluğudur.
Ekonomik Zarar Eşiği: Zararlı organizma popülasyonunun çoğalarak, ekonomik
zarar seviyesine ulaşmasına engel olmak için mücadeleye karar verildiği yoğunluktur.

2. ENTEGRE MÜCADELENİN HEDEFLERİ
•

Kaliteli ve ilaç kalıntısı bulunmayan ürün elde edilmesi,

•

Faydalı organizmaların korunması ve desteklenmesi,

•

Çiftçilerin kendi bahçesini düzenli aralıklarla kontrol edebilme ve karar verebilme
düzeyine getirilmesi,

•

İlaçların çevrede (toprak, su ve hava) yarattığı olumsuzlukların en aza
indirilmesidir.

3. ENTEGRE MÜCADELENİN İLKELERİ
•

Entegre mücadele, belirli bir agro-ekosistemde bulunan hastalık, zararlı ve
yabancı otların mücadelesinin ayrı ayrı değil, bunların hepsinin birlikte yapılmasını
ve uygun mücadele metodları ve tekniklerinin, birbirini tamamlayacak şekilde
uygulanmasını öngörmektedir.

•

Entegre mücadelede, hastalık, zararlı ve yabancı otların tamamen ortadan
kaldırılması değil, bunların popülasyon yoğunluklarının ekonomik zarar
seviyesinin altında tutulması esastır.

•

Entegre mücadele programları, ana hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesi
esas alınarak uygulanır. Ancak potansiyel zararlı organizmalar da dikkate alınır.

•

Entegre mücadelede, mevcut faydalı organizmaların korunması ve desteklenmesi
esastır. Bunlar kitle halinde üretilerek veya ithal edilerek salınabilir.

10
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•

Kimyasal mücadele, Entegre mücadele programlarında en son başvurulması
gereken bir mücadele yöntemidir. Ekonomik ve ekolojik olarak bir zorunluluk
bulunmadığı sürece, kimyasal mücadeleye yer verilmemesi gerekir. Ancak
kimyasal mücadele uygulama zorunluluğu var ise, çevre dostu ve seçici ilaçlar
kullanılmalı, bunlar tavsiye edilen doz ve zamanda uygulanmalıdır. Kullanılan
pestisitlerin son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken sürelerine
uyulmalıdır.

4. ENTEGRE MÜCADELENİN YARARLARI
•
•
•
•
•
•
•

Entegre mücadele, sürdürülebilir tarımsal üretimi ve kalkınmayı sağlar,
Kaliteli ve ilaç kalıntı riski az olan ürün elde edilmesini sağlar,
Zararlı organizmaların, kullanılan ilaçlara karşı direnç oluşturmasını geciktirir,
Entegre mücadele, çevreci bir mücadele sistemi olup; insan sağlığı ve çevrenin
korunmasını sağlar,
Doğada var olan biyolojik çeşitliliğin ve canlılar arasındaki doğal dengenin
korunmasını sağlar,
Zararlı organizma popülasyonlarının baskı altında tutulmasında büyük rol
oynayan, faydalı organizmaların korunmasını sağlar. Bunun sonucu olarak
salgın yapma tehlikeleri azalır,
Gereksiz ilaçlamaların önlenmesi nedeniyle, ilaçlama sayısı azalacağından,
hem insan ve hayvanlarda oluşabilecek zehirlenme riski, hem de mücadele
masrafları azalır.

5. ÖRNEKLEME VE KONTROL YÖNTEMLERİ
Belirli alanlarda ve koşullarda sorun olan zararlı etmenlerin yanı sıra bazı potansiyel
zararlılar da buğday agro-ekosisteminde mevcuttur. Ayrıca bu agro-ekosistemde
yararlı türler de (doğal düşmanlar) bulunmaktadır.
Buğday tarlalarında kullanılan örnekleme yöntemleri ile zararlı, hastalık, yabancı
otlar ve doğal düşmanların türleri ve yoğunlukları belirlenerek zararlıların ekonomik
zarar eşiğine ulaşıp ulaşmadıkları saptanır. Ekonomik zarar eşiğine ulaşan zararlıların
kritik biyolojik dönemleri ile doğal düşmanlarının popülasyon yoğunlukları dikkate
alınarak mücadeleye karar verilir.
Buğday tarlalarında zararlı, hastalık, yabancı ot, nematod ve doğal düşmanlar
ile ilgili örneklemede aşağıda verilen çerçeve, atrap ve gözle inceleme yöntemleri
kullanılmaktadır.
5.1. Buğday Tarlalarında Zararlıların ve Doğal Düşmanlarının
Örnekleme ve Kontrol Yöntemleri

• Çerçeve yöntemi: Tarlanın büyüklüğüne göre belirlenen sayıda 50x50 cm (¼

m²)’lik çerçevelerle sayımlar yapılır. Kışlak alanlarında yapılacak sayımlarda
25x25 cm 1/16 m²)’lik çerçeveler kullanılarak sayım yapılır.

Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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• Atrap yöntemi: Tarlanın büyüklüğüne göre belirlenen sayıda standart atrap
(çap: 38 cm, sap uzunluğu: 80 cm ve torba derinliği: 80 cm) ile sayımlar yapılır

• Göz ile inceleme: Çerçeve ve atrap yönteminin dışında bazı zararlılar
doğrudan doğruya gözle inceleme yolu ile değerlendirilebilir. Nematodlar için
bu incelemenin yanı sıra laboratuvar analizleri de yapılır.

5.1.1 Sünenin örnekleme yöntemi
Örneklemeye zararlının kışlaktan inişinin tamamlanmasıyla birlikte başlanır. İlk
aşamada ¼ m²’lik çerçevelerle Kışlamış Ergin Süne (KE) sayımı yapılır. Bu sayımda
atılacak çerçeve sayısı tarla büyüklüğüne bağlı olarak aşağıdaki şekilde belirlenir
(Çizelge 1).
Çizelge 1. Kışlamış Ergin Süne sayımında tarla büyüklüğüne bağlı olarak atılacak çerçeve sayısı
Tarla büyüklüğü (da)

Sayım adedi

1-15

8-12

15-50

12-16

50-200

16-24

200-800

24-32

>800

32-40

Bu sayımlar sonucunda, m²’de ortalama KE yoğunlukları belirlenir. İkinci aşamada,
süne yumurtalarında parazitlenme oranlarını belirlemek amacıyla yumurtaların
%20-30’u çapa dönemine geldiğinde, KE yoğunluğunun 0,5 adet/m²’nin üzerinde
belirlenen tüm alanlarda yine ¼ m²’lik çerçevelerle yumurta parazitoit sayımı yapılır.
Üçüncü aşamada, yine KE yoğunluğunun 0,5 adet/m²’nin üzerinde olduğu tüm
alanlarda ¼ m²’lik çerçevelerle nimf sürveyleri yapılır. Son aşamada ise parazitlenme
oranları yeterli olmasına rağmen ilaçlama programı dışına çıkarılan alanlarda,
gerektiğinde ¼ m²’lik çerçevelerle 4.-5. dönem Nimf + Yeni Nesil Ergin (YNE) sayımı
yapılır.
5.1.2 Süne yumurta parazitoitinin örnekleme yöntemi
Bu sürveye süne yumurtalarının %20-30’u çapa dönemine geldiğinde başlanır. Her
ünitenin en az iki tarlasında ¼ m²’lik çerçevelerle en az 20 yumurta paketi buluncaya
kadar sayım yapılır. Toplanan yumurtalar ünite bazında ayrı ayrı bulyunduğu yaprak
ile birlikte oda koşullarında 3-5 gün bekletilerek yumurtaların gelişimi izlenir.
Sonuçta parazitlenmiş yumurta sayısı toplam yumurta sayısına oranlanarak yüzde
parazitlenme oranları bulunur.
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5.1.3 Kımılın Örnekleme Yöntemi
Kışlamış erginlerin kışlaktan inişi ile örneklemeye başlanır. Toplu iniş alanlarında
mücadele yapılmadığı durumlarda; tarlalarda ¼ m²’lik çerçeveler ile 5 dekarda en
az 10 sayım yapılarak KE yoğunluğu saptanır. Kışlamış ergin sayımı yapılmayan
alanlarda ileriki dönemlerde sorun olduğunda, ¼ m²’lik çerçevelerle 5 dekarlık
alanda sayım yapılıp Nimf + YNE yoğunluğu belirlenerek ilaçlamanın yapılıp
yapılmayacağına karar verilir.
5.1.4 Ekin Kamburböceğinin Örnekleme Yöntemi
Tohum ilaçlaması için, ¼ m²’lik çerçevelerle ekim öncesi ergin yoğunluğu belirlenir.
Yüzey ilaçlaması için, bölgelere göre geç sonbahar veya erken ilkbaharda, bitkinin
kardeşlenme döneminde ¼ m²’lik çerçevelerle tarlayı temsil edecek şekilde farklı
noktalarda yapılır. Çerçeve içerisine giren yenik bitkiler sayılır ya da toprak 15 cm
derinliğe kadar kazılarak içerisindeki canlı larvalar sayılır.
5.1.5 Ekin Bambulunun Örnekleme Yöntemi
İlk erginlerin görüldüğü tarihten bir hafta sonra tarlanın büyüklüğü dikkate alınarak,
taralanın köşegenleri doğrultusunda zikzak gidilerek her 20 adımda bir ¼ m²’lik
çerçeve kullanılarak ergin sayımı yapılır.
5.1.6 Hububat Hortumluböceğinin Örnekleme Yöntemi
Erginlerin topraktan ilk çıktığı tarihten 10 gün sonra, tarlada 10–20 adım aralıklarla
tesadüfi olarak 12 yerde ¼ m²’lik çerçevelerle ergin sayımı yapılır. Atrap yönteminde,
her 10 atrap 1 ünite sayılacak şekilde 3 tekrarlı olarak sayım yapılır.
5.1.7 Yaprakbitlerinin Örnekleme Yöntemi
Örnekleme için her 40–50 dekarlık hububat tarlası bir ünite kabul edilir. Ünitelerde
tarlanın köşegenleri doğrultusunda her 10-15 metrede olmak üzere 50 bitkinin tüm
toprak üstü organlarında ergin ve nimfler aranır ve sayım yapılır.
5.1.8 Ekin Güvesinin Örnekleme Yöntemi
Buğday fenolojik dönem olarak 2–3 yapraklı iken, köşegenler doğrultusunda gidilerek
farklı noktalarda tesadüfen 50 adet buğday yaprağı toplanır ve yapraklarda larva
aranır. Sağlam ve bulaşık bitkiler ayrı ayrı değerlendirilir.
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5.1.9 Tarla Farelerinin Örnekleme Yöntemi
Tarla fareleriyle bulaşık alanlarda 25 m²’de 5 işlek delik sayıldığında mücadeleye
başlamak gerekirse de bitki çeşidine ve uğranılan ürün kaybının fazla oluşuna göre
bu sayı azalabilir.
5.2. Nematodlar İçin Buğday Tarlalarında Örnekleme Yöntemleri
5.2.1 Boş araziden örnek alma
Boş araziden alınacak toprak örneği, birim sahayı temsil edebilecek nitelikte olmalıdır.
Genel olarak birim saha 0-10 dekar olarak kabul edilir. 10 dekara kadar olan arazi
parçalarının zikzak şeklinde gidilerek 60 ayrı noktasından toprak sondası veya
kürek yardımı ile 0-30 cm derinlikten örnek alınır (Şekil 1). Toprak örnekleri paçal
yapılarak 1 kilogramı analiz yapılmak üzere alınır. Polietilen torba içine konulan
toprak örneği etiketlenir. Etiketler açık ve okunaklı bir şekilde kurşun kalemle veya
suda ıslandığında mürekkebi dağılmayacak bir kalemle yazılarak torbanın içine ve
dış kısmına olmak üzere ayrı ayrı bağlanır. Alınan toprak örnekleri doğrudan güneş
ışığına, aşırı sıcak ve soğuğa maruz bırakılmadan, aynı gün en yakın nematoloji
laboratuvarına gönderilir. Aynı gün gönderilememesi durumunda 4°C soğutucuda
rutubetini kaybetmeyecek şekilde muhafaza edilerek bir hafta içinde gönderilmelidir.

Şekil 1. Nematod analizi için toprak ve kök örnekle
rinin alınması

Çok kuru veya aşırı su ile doymuş
topraktan örnek alınmaz. Örnek alınacak
toprak tavında olmalıdır. Örnek alma
sırasında toprak sıcaklığı 15°C’nin
üzerinde olmalıdır. Bu nedenle özellikle
açık alanlardan kış aylarında nematod
tahlili için toprak örneği alınmaz. Toprak
sıcaklığının yüksek olduğu Temmuz ve
Ağustos gibi çok sıcak yaz ayları da örnek
almak için uygun değildir.

5.2.2 Kist nematodları için örnekleme yöntemi
Örnek alma sırasında toprak sıcaklığı 0°C’nin üzerinde olmalıdır. Bu nedenle özellikle
açık alanlardan toprak donmuş veya karla kaplıysa toprak örneği alınmamalıdır.
Toprak örnekleri birim sahayı tamamen temsil edebilecek nitelikte olmalıdır. Birim
alan 0-10 da olarak kabul edilmektedir. Birim alanda zikzak şeklinde gidilerek 60
ayrı noktasından toprak sondası veya kürek yardımı ile 0-20 cm toprak derinliğinden
örnekler alınmalıdır (Şekil 1). Her bir örneğin alındığı noktalar arası mesafe en fazla
15 m olmalıdır. Alınan toprak örnekleri paçal yapılarak yaklaşık 1 kilogramı nematod
analizi için ayrılır ve polietilen torba içine konularak etiketlenir.

14
buğday.indd 14

Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı
16.10.2017 14:34:52

Bütün örneklerde kullanılacak etiketler 2 nüsha olarak suda silinmeyen kalemlerle
yazılmalı, etiketin biri torbanın içine diğeri ise dışına konmalıdır ve torba
mühürlemelidir.
5.3 Buğday Tarlalarında Hastalıklar İçin Örnekleme ve Kontrol Yöntemleri
5.3.1 Kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalıklarının örnekleme yöntemi
Kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalıklarına hububatın tüm gelişme dönemlerinde
rastlanır.
Bu nedenle hububatta kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalık şiddetinin saptanması
amacı ile yapılacak sürvey, bitkinin çim döneminden hasada kadarki devrede
yapılabilir. En iyisi kardeşlenme döneminden başlayarak 20 gün ara ile 3 kez sürvey
yapılmasıdır.
Sürveyde incelenecek tarla alanının, bölgedeki hububat ekim alanlarını, güvenilir
bir şekilde temsil etmesi lazımdır. Bu nedenle sürveyin, “Sistematik Örnekleme
Yöntemi”ne göre planlanması gerekir. Bunun için önce bölgedeki hububat ekim
alanları ile bölge içindeki dağılışına ilişkin veriler çıkartılır. İncelenecek tarla sayısı o
bölgedeki ekim alanının en az %1’i kadarını içermelidir. İl, ilçe hatta köyler düzeyinde
örnekleme noktaları ve sayıları saptandıktan sonra sürvey güzergahı çizilir. Güzergah
üzerindeki duraklama noktasında seçilen tarlanın köşegenleri doğrultusundan
yürünerek tarlanın büyüklüğüne göre de örnek sayısı saptanır.
Hububat kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığı için yapılacak örneklemede her bir
farklı alanda, 1 m²’lik çerçeve atılarak veya mibzer ile ekilmiş hububat tarlalarında
seçilecek bir sıradaki 100 bitki sayılarak değerlendirmeleri yapılır. Hububat kök
ve kökboğazı çürüklüğü hastalığının, hastalık şiddetinin saptanması Aktaş ve Bora
(1981)’ya göre verilen skaladan faydalanılarak yapılır (Çizelge 2).
Çizelge 2. Kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığı değerlendirme skalası
Skala değerleri

Hastalık şiddeti

0

Sağlam % 0

1

Az sararma (Kök ve kök boğazı sararmış), %1–15

3

Orta derecede sararma (Kahverengileşme birinci yaprak kınına
kadar ilerlemiş), %16–40

5

Şiddetli sararma (Kök ve kökboğazı kahverengi ve yapraklarda
lekeler var), %41–70

7

Bitki ölmüş, %71–100

Örnekleme noktasındaki hastalık şiddetinin saptanmasında her skala değerine giren
bitki sayısı o skala değeri ile çarpılır, çarpımlar toplamı, en büyük skala değerinin bitki
sayısı ile çarpımına bölünür ve tüm işlem yüzle çarpılarak örnekleme noktasındaki
yüzde hastalık şiddeti belirlenir.
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5.3.2 Pas hastalıklarının örnekleme yöntemi
Buğday pas hastalıkları sürvey çalışmaları değişik amaçlara yönelik olabilir. Pas
hastalıklarının ilk çıkışı, yayılması, hastalık seyri, çeşitlerin duyarlılıkları ve zarar
derecesi gibi amaçlar esas alınabilir. Sürvey zamanı bunlara göre ve ayrıca pas
hastalığına göre de değişecektir. Elde edilecek zarar derecesi modellerine sürvey
değerlerinin uygulanabilmesi için sürveyin yapılacağı buğday gelişme dönemi
kardeşlenme-süt olum dönemi başlangıcı olarak belirlenmelidir. Bölgedeki ekim
zamanı, şekli, buğday çeşidi, toprak özellikleri, gübreleme v.s. gibi farklılıklar
nedeniyle bu gelişme dönemi değişik tarihlerde oluşabilir. Ayrıca sarı pas için
yapılacak bir sürvey daha erken, kara pas için ise daha geç tarihlere planlanmalıdır.
Bu nedenle sürveylerin başlangıç tarihleri de ülkemizde bölgelere göre değişebilir.
Elde edilecek değerlerin bölgeyi temsil edebilmesi için buğday ekim alanları esas
alınarak incelenecek tarla sayısı bulunur. Bu sayının belirlenmesinde ayrıca sürveye
alınacak yerlerin uzaklıkları, buğday ekim alanlarının dağılışı da etken olacaktır.
Bu nedenle il, ilçe ve köyler düzeyinde örnek sayıları belirlendikten sonra sürvey
güzergahları çizilmelidir. “Sistematik Örnekleme Yöntemi”ne göre sürveye çıkılan
arac her 10 kilometrede bir durdurulup, yolun sağ ve solundaki buğday tarlası
incelenmelidir. Örnekleme noktasında elde edilen gerekli bilgiler sürvey formuna
işlenmelidir.
Hastalık şiddetlerinin belirlenmesi amacıyla tarlanın köşegenleri istikametinde
yürünüp ayrı ayrı bitkilerden 100 adet buğday yaprağı alınmalıdır. Esas olarak
buğdayların üstten üçüncü yaprağının alınması amaçlanıyorsa da inceleme sırasında
bu yapraklar sararmış ise üstten ikinci yapraklarda alınabilir. Bu durum sürvey
formunda belirtilmelidir. Alınan yaprak örnekleri hemen veya ikinci örnekleme yerine
giderken ya da kısa bir süre sonra sayılabilir. Daha sonra sayım yapılacaksa örneklerin
kağıt torbalar içinde ve olanak bulunursa buzlukta muhafaza edilerek getirilmesi
yararlıdır. Sayımlar, her üç pas türü için de ayrı ayrı olmak üzere gerçekleştirilmelidir.
Bu amaçla 100 adet buğday yaprağındaki pas şiddeti aşağıdaki Cobb Skalası’na
(Çizelge 3) göre değerlendirilmelidir (Chester, 1950).
Çizelge 3. Pas hastalıkları, hastalık şiddeti değerlendirme skalası (Cobb skalası)

Skala değeri
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Hastalık şiddeti

0

Simptom yok % 0

1

Yaprağın %5’i pas püstülleri ile kaplı

2

Yaprağın %6-10’u pas püstülleri ile kaplı

3

Yaprağın %11-25’i pas püstülleri ile kaplı

4

Yaprağın %26-40’ı pas püstülleri ile kaplı

5

Yaprağın %41-65’i pas püstülleri ile kaplı

6

Yaprağın %66-100’ü pas püstülleri ile kaplı
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Ancak pas hastalıklarının tarlada enfeksiyon ocakları şeklinde gelişip yayıldıkları
dikkate alınarak örneklemede duyarlı olmak ve gerekirse bu durumu sürvey formuna
kaydetmekte yararlı olur. Ayrıca pas hastalıklarının karışık (Sarı pas, Kahverengi
pas ve Kara pas birlikte) görülmesi durumunda aynı skala ile hastalık değerleri
saptanmalıdır. Buğday kara pasının sap enfeksiyonlarında her örnekleme yerinden
alınacak 100 bitki Çizelge 4’deki skalaya göre değerlendirilir (Copçu ve Saydam,
1976).
Çizelge 4. Buğday kara pasının sap enfeksiyonlarında hastalık şiddeti değerlendirme skalası
Skala değeri

Sapta enfeksiyon oranı (%)

Enfeksiyon tipi

0

Hastalık yok

Sağlam

1

1-10

Az

2

11-30

Orta

3

31-60

Yüksek

4

61-100

Şiddetli

5.3.3 Septoria Yaprak Lekesi Hastalığının Örnekleme Yöntemi
Etmen buğday tarlaları ve etrafındaki yabani buğdaygil bitkilerinde aranmalıdır. Sürveyin amacına göre sürvey zamanı bazı farklılıklar gösterirse de burada amaçlanan
zarar derecesinin saptanması olduğundan sürvey zamanı süt olum dönemi olmalıdır.
Elde edilecek değerlerin bölgeyi temsil edebilmesi yönünden örnekleme noktaları,
ekim alanları ve buğday çeşitleri esas alınarak “Sistematik Örnekleme Yöntemi”ne
göre (Çizelge 5) dağıtılmalıdır (Finci ve Yılmazdemir,1982).
Çizelge 5. Septoria yaprak lekesi hastalığının, hastalık şiddeti değerlendirme skalası
Skala değeri

Hastalık şiddeti

0

Simptom yok (0)

1

Çapı 0,5 mm’den küçük sarı lekeler var (%10’dan az
lekeli alan)

2

Genişliği 1mm ve boyu 0,5–1 cm’den küçük, oval
nekrotik lekeler. Piknidia gelişmesi yok veya birkaç
adet (%11–25 lekeli alan)

Dayanıklı

3

Genişliği 1–2 mm, uzunluğu 1–1,5 cm oval lekeler,
bazıları birleşik halde, hafif piknidia gelişmesi var
(%26–45 lekeli alan)

Orta derecede
duyarlı

4

Lekelerin çoğu birleşmiş halde, nekrotik leke yok, çok
sayıda piknidia gelişmesi var (%46–75 lekeli alan)

5

Lekeler tamamen birleşmiş, çok miktarda piknidia
gelişmesi var. (%76–100 lekeli alan)
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Enfeksiyon tipi
Sağlam
Çok dayanıklı

Duyarlı

Çok duyarlı
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Sürvey formunda yer alan gelişme dönemi Zadoks skalasından yararlanılarak belirlenir.
Hastalık hakkındaki bilgiler ise aşağıda verilen yönteme göre sürvey sırasında elde
edilecek verilerden bulunur. Bunun için örneklemenin yapılacağı buğday tarlasının
köşegenleri istikametinde yürünerek bitkilerin üsten ilk üç yaprağından tesadüfen
100 yaprak alınır ve kağıt zarflara konularak etiketlenir. Mümkünse buzluk içine
yerleştirilerek değerlendirme yerine getirilir. Buzluk bulunmaması halinde yaprakların
değerlendirmeye engel olmayacak şekilde kurumalarına meydan verilmeden
değerlendirme işlemi gerçekleştirilmelidir. Değerlendirme sırasında önce hastalıklı
ve sağlam yapraklar Çizelge 5’deki skalaya göre ayrı ayrı değerlendirilir. Buradan
hastalık şiddeti belirlenerek sürvey formuna kaydedilir.
5.3.4 Sürme Hastalığının Örnekleme Yöntemi
Sürme sürveyi süt olum döneminde 1 defa yapılır. Sürvey alanları bölgedeki buğday
üretim alanlarını temsil edecek büyüklükte olmalıdır. Bir bölge içindeki buğday ekim
alanlarının en güvenilir şekilde temsil olanağını vermesi nedeniyle sürme sürveyinin
alanlarının en güvenilir şekilde temsil olanağını vermesi nedeniyle sürme sürveyinin
“Sistematik Örnekleme Yöntemi” esaslarına göre planlanması gerekir. Bunun için
önce bölgedeki buğday ekim alanı miktarı ile bu miktarın bölge içindeki dağılımına
ilişkin veriler çıkarılır. Bulunan örnekleme sayısı buğday ekim alanlarına dağıtılır ve
buralarda tarlanın büyüklüğüne göre ¼ m²’lik çerçeveler kullanılarak yapılır (Çizelge
6). Tarlada zikzak şeklinde gidilerek çerçeve içinde kalan sağlam ve hasta bitkilerin
sayıları belirlenir. Bu sayım sonucunda tarladaki ortalama yüzde sürmeli başak oranı
bulunur.
Çizelge 6. Sürme hastalığı sürveyinde buğday ekiliş alanına göre örnekleme sayısı
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Tarla büyüklüğü (da)

Örnekleme sayısı (adet)

1–100

5

100–500

10

500–1000

15

>1000

20
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5.3.5 Açık rastık hastalığının örnekleme yöntemi
Bu örnekleme başakların çiçeklenme döneminde 1 defa yapılmalıdır. Sayım yöntemi
sürme hastalığında belirtildiği gibi yapılır.
5.3.6 Külleme hastalığının örnekleme yöntemi
Örneklemeler sistematik örnekleme yöntemine göre buğdayın sapa kalkma ile
başaklanma dönemleri arasında yapılmalıdır.
Tarlada hastalık homojen bir yayılma gösteriyor ise tarlanın köşegenleri doğrultusunda,
homojen olarak yayılma yok ise tarlanın kenarından ortasına doğru zikzak şeklinde
yürünür. Bitkinin bayrak yaprağı hariç, karar verilen bitkinin birinci, ikinci ya da
üçüncü yapraklarının birisinden 100’er yaprak toplanır. Tarlanın büyüklüğüne göre
birkaç yerden 100’er yaprak alınabilir. Daha sonra bu yapraklar 0–5 skalasına
(Çizelge 7) göre değerlendirilir (Moseman, 1956, Anonymus 1996).
Çizelge 7. Buğday küllemesi hastalık değerlendirme skalası
Skala değerleri

Hastalık şiddeti

Enfeksiyon tipi

0

Simptom yok (0)

Sağlam

1

Hafif misel gelişimi var, yaprağın %1’i
miselle kaplı

2

Orta derecede misel gelişmesi var,
az miktarda spor üretmiş, nekrozlar
ve klorozlar var. Yaprağın %1,1 -5 ‘i
lekelerle kaplı

3

Orta ile çok arası miselyum gelişmesi
ve sporolasyon var, küçük nekrozlar
ve klorozlar var. Yaprağın %5,1- 10’u
lekelerle kaplı

Orta derecede duyarlı

4

Yaprak yüzeyi geniş olarak miselli,
nekroz ve klorozlarla kaplı, lekeler
üzerinde kleistotesyumlar var. Yaprağın %10,1-25‘i lekelerle kaplı

Duyarlı

5

Geniş lekeler bol sporolasyon ve
kleistotesyumlar var. Yaprağın %25’ten
fazlası lekelerle kaplı

Çok dayanıklı
Dayanıklı

Çok duyarlı

Skala değerleri saptandıktan sonra hastalık şiddeti (pas hastalıklarında olduğu gibi)
indeks ya da yüzde olarak hesaplanır.
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5.3.7. Viral hastalıkların örnekleme yöntemi
Virüs hastalıkları ile ilgili olarak sürveyler, buğday yapraklarındaki belirtilere göre
yapılır. Virüs şüphesi uyandıran bitki örnekleri vejetasyon döneminin başlangıcından
ortalarına kadar toplanıp, etiketlenerek bozulmayacak şekilde ilgili enstitü
laboratuarına gönderilir.
5.4. Buğday Tarlalarında Yabancı Otlar İçin Örnekleme ve Kontrol
Yöntemleri
Ülkemizde buğday tarlalarında ilaçlı mücadele genellikle çıkış sonrası yapılmaktadır.
Ekim öncesi ve çıkış öncesi ilaç (herbisit) uygulamalarında üretici, tarlasının bir önceki
dönemdeki yabancı otlanma durumunu göz önüne alarak ilaçlama yapmaktadır.
Ancak, çıkış sonrası uygulamalarda mücadeleye başlama zamanı ve yabancı ot
yoğunluğunu belirlemek amacıyla örneklemeler yapılmalıdır. Bu amaçla ¼ m² ‘lik
(50x50cm) çerçeveler kullanılır. Kullanılacak çerçeve sayısı tarlanın büyüklüğüne
göre değişmekle birlikte yapılması gereken en az örnekleme sayısı aşağıda verilmiştir
(Çizelge 8).

Çizelge 8. Tarla büyüklüğüne göre, yabancı otların tespitinde atılacak çerçeve sayısı
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Tarla büyüklüğü (da)

Örnekleme sayısı (adet)

1–10

15

11–50

20

51–100

25

>100

30
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Yabancı ot tür ve sayısını belirlemek için yapılacak olan örneklemelerde, kenar
tesirinde kalmamak için, tarla kenarının 10–15m içerisine girilerek tarlanın
köşegenleri doğrultusunda, tesadüfi olarak çerçeve atılır ve örneklemeler yapılır.
Çerçeve içerisine giren yabancı otun türleri ile bunların sayıları kaydedilir. Elde edilen
değerlerin ortalamaları alınarak, o tarla için ana zararlı ve diğer zararlı yabancı
otların yoğunlukları tespit edilir. Yabancı ot tür ve yoğunluğunu saptamak için çerçeve
atma yönteminden başka yabancı otların kaplama alanını (%) saptama yöntemi de
kullanılabilinir. Bu yöntemde de yine tarla kenar tesirinden uzaklaşmak için 10–15m
kadar tarla içerisine girilerek, tarlanın köşegenleri doğrultusunda yürünür ve gözlem
yapılan alandaki yabancı ot türleri ile bunların tarla içerisindeki kaplama alanları (%)
tek tek kaydedilerek, ana zararlı (kaplama alanı %10 ve daha fazla olanlar) ve diğer
yabancı ot türleri (kaplama alanı %10’dan daha az olanlar) tespit edilir. Yabancı
otların tarla içerisindeki dağılımı göz önüne alındığında, yabancı otlar tarlanın her
tarafında yoğun değilse lokal olarak mücadelesi daha uygundur.

6. ANA ZARARLI, HASTALIK, YABANCI OT VE NEMATODLAR
6.1

Ana Zararlılar

6.1.1 Süne [Eurygaster integriceps Put., E. maura (L.), E. austriaca (Schr.)
(Hemiptera: Scutelleridae)]
Tanımı yaşayışı ve zarar şekli
Türkiye’de Eurygaster cinsine bağlı 7 tür belirlenmiş olup bunlardan en önemlileri;
E. integriceps, E. maura ve E. austriaca’dır. Bağlı bulundukları familya özelliği olarak
pis koku salgılarlar.
Süne türleri; genel olarak toprak renginde, bazen tamamen siyah, bazen kırmızımsı,
bazen kirli beyaz, bazen de bu renklerin birkaçının karışımı olan alacalı desenli
renklerdedir (Şekil 2). Vücut yassıca, üst tarafı hafif tümsek olup, üstten görünümü
ovaldir.

M. DUMAN

Şekil 2. Süne ergini
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Süne yılda bir döl verir. Erginlerin yaşamı hareketli (aktif) ve uyuşuk (pasif) olmak
üzere iki döneme ayrılır. Pasif dönem ortalama 9 aydır ve kendi içinde iki döneme
ayrılır. Birinci dönem YAZLAMA DÖNEMİ olarak adlandırılmakta, hasadı takiben
temmuz ayından ekim ve kasım ayına kadar olan süreyi kapsamaktadır. Yazlama
döneminde yarı uyuşuk halde olan erginler, kışlakların yüksek yerlerinde bulunma
eğilimindedirler. Yüksek dağlarda yazlamayı sürdüren Sünelerin bir kısmı, ekimkasım aylarında soğukların başlamasıyla daha aşağılara doğru yer değiştirirler.
Bu yer değiştirme esnasında popülasyonda %7–9 oranında ölümler meydana
gelebilir. Yer değiştirmede en önemli faktör, yüksek yerlerde yaz uykusu için elverişli
hava koşullarının, kışla birlikte olumsuzlaşması ve Süne için elverişsiz bir ortama
dönüşmesidir. Kışlakları yüksek tepeler şeklinde olan Orta Anadolu ve Ege bölgesinde
ise sonbahar aylarında bu tip yer değiştirme söz konusu değildir (Yazlama ve kışlama
alanları aynıdır).
Kışlama dönemi olarak isimlendirilen ikinci dönem; ekim - kasım aylarından martnisan aylarına kadar olan süreyi kapsar. Pasif dönem diye de adlandırılan bu süre
zorunlu diyapozdur. Bu dönemin geçirilmesi için en uygun kışlama yerleri 1.200–
1.600 m yüksekliğinde olan yerlerdir. Ama zararlı 600 m’den daha aşağıdaki
yükseltilerde, hatta ovalarda bile tarla içindeki ayçiçeği sapları ve tablaları içinde
veya tarla yakınlarında uygun bitki örtüleri altında da pasif dönemlerini geçirebilirler.
Erginler kışlak alanlarında, uygun bitki türlerinin altlarına girerek gizlenirler. Bölgelere
göre değişmekle beraber, meşe ve çamların yere dökülmüş olan yapraklarının
altlarına; geven (Astragalus spp.) gibi bitkilerin kökleri etrafındaki yumuşak toprağın
içerisine, Kirpi otu (Echinacea sp.)’nun genellikle yaprak ve dallarının arası ile
yaprak döküntülerinin genellikle 2–4 cm altında ve toprak içersinde ve Sığır kuyruğu
(Verbascum spp.) gibi bitkilerin alt yapraklarının gövde ile birleştiği yerlerde kışı
geçirirler.
Erginler, kışlaklarda pasif dönemlerini sürdürdükleri esnada, vücutlarında
biriktirdikleri besinleri, hava koşullarına bağlı olarak yavaş yavaş harcarlar. Yaz
uyuşukluğu döneminde havaların sıcak seyrettiği zamanlarda, vücutlarındaki besin
deposundan fazla besin harcandığı halde, kışın şiddetli soğuklarının hüküm sürdüğü
dönemlerde bu sarfiyat en az düzeye iner. Bu durum, kışlak yerlerinde diyapoz
halinde bulunan sünelerdeki metabolizma faaliyetleri ile ilgilidir. Süne yazlama ve
kışlama esnasında beslenmemesine rağmen, yavaş ve az da olsa bazı metabolizma
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Yaz başlarında, 5. dönem nimf ile yeni nesil erginlerin kışlaklara çekilinceye kadar
oburca beslenmesi ile depolanan vücut yağı, 9 aylık pasif dönemde ölçülü olarak
kullanılır ve kalan enerji ile yeni yılın ilkbaharında ovalara inerler.
Kışlaklarda, ilkbaharda hava sıcaklığının artması ve bazı bölgelerde karların erimeye
başlaması ile birlikte kış uykusunda bulunan Sünelerde metabolizma faaliyeti artarak
kış uykusundan uyanırlar. Kışlaklarda toprak üstü sıcaklığı 15°C’ye eriştiğinde,
Süneler ekinlerin ve meraların geliştiği ovalara doğru göç etmeye başlarlar.
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Kışlaktan ovaya göç; iklim koşullarına bağlı olması nedeniyle bölgeler arasında
farklılık gösterir. Göç, genellikle Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Trakya’da nisan
ayında, Orta Anadolu bölgesinde ise nisan sonu-mayıs başında gerçekleşmektedir.
İklim koşulları süne için uygun olduğu takdirde; kışlaklardan ovaya göç 7-10 gün
içerisinde tamamlanabilir. Aksi durumda Sünelerin kışlakları terketmesi uzun sürebilir
ve kademeli inişler halinde yaklaşık bir ay kadar devam edebilir.
Kışlaktan ovaya göçler; genellikle öğleden önce 10-12 saatleri arasında olmakta ve
bu esnada esen rüzgârın yönüne bağlı olarak kışlamış ergin süneler uçuş istikametini
belirleyip hububat ve mera arazilerine dağılmakta ve iyi gelişmiş hububat tarlalarını
diğerlerine tercih etmektedirler.
Ovalara uçuşların başlamasıyla pasif dönem sona ermekte ve aktif dönem
başlamaktadır. Bu dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hububat kardeşlenme,
Ege ve Akdeniz’de çiçeklenme, Trakya’da sapa kalkma ve Orta Anadolu Bölgesinde
ise sapa kalkma veya başaklanma dönemindedir. Bu dönemlerde kışlamış erginler,
havanın açık ve sıcak olduğu zamanlarda; beslenme, çiftleşme ve yumurta bırakma
gibi yaşamsal faaliyetlerini sürdürürler.
Olumsuz
hava
koşullarında
bitkilerin diplerine veya toprak
yüzeyine
inerek
çatlaklarda
gizlenirler.
Ovaya gelen kışlamış erginler
1,5–2 ay boyunca, bir taraftan
beslenirken diğer taraftan cinsel
M. ÇULCU
E. AKCİ
olgunluğa
erişerek
çiftleşme
(Şekil
3a)
ve
yumurta
bırakmaya
Şekil 3. Çiftleşen süne erginleri (a) ve yumurta bırakan dişi (b)
başlarlar (Şekil 3b).
Dişi; yumurtalarını, çoğunlukla 14’lük paket halinde (2–3 sıra) buğdaygil yapraklarının alt (bazen üst) yüzeylerine veya tarla içerisinde bulunan tüysüz yabancıot yapraklarına bırakır. Yumurtalar 1–1,2 mm çapında, küre şeklinde olup ilk bırakıldıkları
zaman filizi yeşil renktedir. Dişi yumurtalarını 12–14 adetlik (çoğunlukla 14) muntazam ve 2–3 sıralı dizilerden oluşan yumurta paketi halinde bırakır (Şekil 4a).
E. integriceps yaşamı boyunca 5-6 kez olmak üzere ortalama 80 adet yumurta, uygun koşullarda 150 veya daha fazla yumurta bırakabilirken, E. maura ise yaşamı
boyunca ortalama 120 adet yumurta bırakmaktadır.
Bırakılan yumurtalar; iklim koşullarına bağlı olarak yaklaşık 3-4 gün sonra hafif esmerleşir (Şekil 4b), yaklaşık 5 gün sonra noktaların toplanmasıyla yumurtada siyah
dairemsi bir leke oluşur (Şekil 4c); 2-3 gün sonra ise bu lekeler kaybolur ve kırmızı
renkli gemici çapası şekli oluşur (Şekil 4d). Çapanın altında üçgen şeklinde siyah
renkli bir leke belirir, daha sonra renk sarımsı yeşile döner. Yumurtaların bu haline
çapa dönemi denilmektedir. Çapa döneminden 5-6 gün sonra nimfler çıkar. Doğa
koşullarında yumurta açılımı iklim koşullarına bağlı olarak 2-3 hafta sürmektedir.
Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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Açılan yumurtaların kabukları beyaz renkte olup; dikkatli incelenirse nimflerin çıkış
kısmında daire şeklinde bir kapak bulunur.

N.E.BABAROĞLU

N.E.BABAROĞLU

N.E.BABAROĞLU

M. ÖZKAN

Şekil 4. Farklı dönemdeki süne yumurtaları

Yumurtadan çıkan bireylere ergine benzediği için nimf (Şekil 5) denilmektedir. Nimfler
ergine benzer ve kanatsızdır. Nimfler iklim koşullarına bağlı olarak 4–10 gün ara ile
5 gömlek değiştirerek ergin olurlar. Nimf gelişme süresi (yumurtadan çıkıştan ergin
oluncaya kadar geçen süre) iklim koşullarına, özellikle ortalama hava sıcaklığı ve
orantılı neme bağlı olarak yaklaşık 1 ay kadar sürebilir.

N. E. BABAROĞLU

Şekil 5. Sünenin1.-5. dönem nimfleri ile yeni nesil ergini dönemleri

Yeni nesil erginler genellikle Güneydoğu Anadolu’da mayıs sonlarında hububat sarı
olum döneminde; Ege ve Marmara bölgelerinde Haziran ayı başında, Orta Anadolu
bölgesinde haziran ayı sonlarında hububat sarı veya tam olum döneminde iken
görünürler. Yeni nesil erginler, oburca beslenip gerekli enerjiyi depolayarak kışlak
alanlarına çekilirler.
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Kışlak alanlarına çekilişte rüzgârın önemli rolü vardır. Birbirine yakın tarlalardan uçan
Süneler birleşerek daha büyük kitleler oluşturabilirler. Uçuş esnasında daha yüksek
yerlerde, serin ortam, yeşil ekin ve diğer Buğdaygilleri gördüklerinde buralarda
konaklayarak beslenmeye başlarlar. 1-2 gün kaldıkları bu tarlalarda %l00’e varan
oranlarda emgili taneler oluşturabilirler. Arpa ve içinde kendigelen buğdayın
bulunduğu mercimeğin hasadı ile çayır ve mer’anın biçim veya kurumasıyla,
buralarda bulunan Süneler en yakın hububat tarlalarına geçerler.
Sünenin zarar derecesi ve şekli; zararlının yoğunluğuna, biyolojik dönemlerine,
ürünün çeşidine ve fenolojik durumuna, iklim koşullarına (sıcaklık ve yağışa) bağlı
olarak değişmektedir. Gerek nimf ve gerekse erginler, çeşitli fenolojik dönemlerde
bulunan buğdaygilleri hortumları ile sokup emmek suretiyle zarar yaparlar. Kışı
geçirdikten sonra, ilkbaharda ovalardaki hububat tarlalarına göç eden kışlamış
erginler, henüz kardeşlenme döneminde olan buğday ve diğer bazı Buğdaygil
saplarını emerek özsuyunu alırlar. Emilen saplar zamanla sararır ve kurur. Dolayısıyla
başak bağlamazlar. Bu zarar şekline “kurtboğazı” denilmektedir.
Zamanla bitkiler geliştikçe, beslenmesini bitkilerin yukarı kısımlarında sürdüren
kışlamış erginler; başaklar henüz yaprak kılıfı içerisindeyken, çiçek döneminde ve
tane bağlarken, yine saplarda beslenerek başakların beyazımsı bir renk almalarına,
kurumalarına ve dolayısıyla bunların tane bağlamasına engel olurlar.

M. DUMAN

N. E. BABAROĞLU

Şekil 6. Süne’nin başakta oluşturduğu akbaşak(a) ve tanedeki zararı (b)
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Başaklardaki taneler süt olumuna gelmeye başladığı sırada, kışlamış erginlerin
popülasyonları da gittikçe azalmaya başlar. Bunların bıraktığı yumurtalardan çıkan
nimfler hububatın bu döneminde, gittikçe artan bir yoğunluk ve oburlukla taneleri
sokup emmeğe başlarlar. Nimf dönemleri ile yeni nesil erginlerin beslenmesi
sonucu oluşan zarar önem kazanır. Çünkü bu devrede, hububat süt ya da sarı olum
dönemindedir. 4. ve 5. dönemdeki nimflerin ve yeni nesil erginlerin beslenmesi sonucu,
taneler çimlenme güçlerini kaybedecekleri gibi, ekmeklik ve makarnalık özelliklerini
de yitirirler (Şekil 6 b). 4. ve 5. dönem nimf ve yeni nesil ergin yoğunluğunun fazla
olduğu yer ve yıllarda mücadele yapılmaması halinde %100’e varan oranlarda
nicelik ve nitelik yönünden zarar meydana gelmektedir.
Süne erginleri kışlakta geçireceği yaklaşık 9 ay gibi uzun süre için gerekli enerjiyi
(yağı),“yeni nesil ergin” döneminde almak zorundadır. Bu nedenle bir taraftan
havaların gittikçe artan sıcaklığı, diğer taraftan da hububat başaklarının hızlı bir
şekilde olgunlaşmaya ve tanelerin de sertleşmeye başlaması nedeniyle mevcut
olan besinden azami şekilde yararlanmak ve vücutlarına besin depo etmek üzere
yoğun olarak beslenirler. İşte bu dönemdeki süne yeni nesil erginlerinin beslenmesi,
buğdayda oluşturacağı zararın en önemli bölümünü oluşturur. Çünkü oburca
beslenmesinin yanı sıra, bu dönemde hububat da sarı oluma geçmek üzeredir.
Zamanla tanelerin sertleşmesine karşılık süneler salgıladığı bazı enzimlerle (proteaz
grubu) taneleri yumuşatıp glutenini tahrip ederler. Emgili tanelerin bulunduğu bulaşık
buğdaylardan elde edilen unlar teknolojik özelliklerini büyük ölçüde yitirirler. Emgi
oranının risk teşkil etme yüzdesi, protein oranı düşük buğday çeşitleri için %2 ve üzeri
iken, protein oranı yüksek buğday çeşitleri için bu oran %4-5 olarak belirlenmiştir.
Özellikle 4. ve 5. dönemdeki nimflerle yeni nesil erginlerin başaklarda beslenmesi
sonucu taneler hem çimlenme güçlerini hem de ekmeklik ve makarnalık özelliklerini
büyük ölçüde kaybederler.
Sünenin beslendiği bitkiler buğday, arpa, yulaf ile bunların yabani formları ve diğer
bazı buğdaygil türleridir. Zararlı, çavdarı arpaya tercih etmesine karşılık, çavdar ve
yulafın ekiliş alanları Sünenin yaygın ve etkin olduğu yerlerde sınırlıdır. Buğday ve
buğdayın yabani formlarını, diğer buğdaygillere oranla daha fazla tercih ederler.
Doğal Düşmanları
Sünenin doğal düşmanları; yumurta parazioitleri (Trissolcus spp.) (Şekil 7a b),
yumurta predatörleri, erginlerin iç parazitoitleri (Şekil 8a, b) ve dış parazitoitleri,
ergin veya nimflerin predatörleri ve hastalık yapan (Şekil 9) etmenlerdir. Ayrıca,
kuşlardan sığırcık, keklik, bıldırcın, turaç, serçe, güvercin ile leylekler de nimf ve ergin
predatörüdür. Tüm bu doğal düşmanlar, etkili olduğu bölgelerde süne yoğunluğunu
baskı altında tutmaktadırlar.
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M.KODAN

C. GÖZÜAÇIK

Şekil 7. a) Süne yumurta parazitoiti (Trissolcus spp.), b) Parazitlenmiş süne yumurtaları

a

M.DUMAN

b

H.MEMİŞOĞLU

Şekil 8. Erginlerin iç parazitoitleri(a, b)

Şekil 9. Entomopatojen tarafından hastalandırılan ergin Süne

Ülkemizde değişik bölge ve yörelerde bulunan doğal düşmanların listesi Çizelge
9‘de verilmiştir.
Çizelge 9. Ülkemizde tespit edilen Sünenin doğal düşmanları
Yumurta Parazitoitleri
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Trissolcus semistriatus Nees

Hymenoptera: Scelionidae

T. grandis Thomson

Hymenoptera: Scelionidae

T. simoni Mayr.

Hymenoptera: Scelionidae

T. vassilievi Mayr

Hymenoptera: Scelionidae

T. pseudoturesis Rjachovsky

Hymenoptera: Scelionidae

T. manteroi Kieffer

Hymenoptera: Scelionidae

T. basalis Wollaston

Hymenoptera: Scelionidae

T. scutellaris Thomson

Hymenoptera: Scelionidae

T. choaspes Nixon

Hymenoptera: Scelionidae

T. culturatus Mayr.

Hymenoptera: Scelionidae

T. anitus Nixon

Hymenoptera: Scelionidae

T. histani (Kozlov & Hue)

Hymenoptera: Scelionidae
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Çizelge 9’un devamı
T. festivae Victorov

Hymenoptera: Scelionidae

T. rungsi (Voegele)

Hymenoptera: Scelionidae

T. reticulatus Del.

Hymenoptera: Scelionidae

Telenomus cloropus Thomson

Hymenoptera: Scelionidae

T. heydeni Mayr

Hymenoptera: Scelionidae

T. tischleri Nixon

Hymenoptera: Scelionidae

T. truncatus Nees

Hymenoptera: Scelionidae

Ooencyrtus pityocampae (Mercet)

Hymenoptera: Encyrtidae

O. telenomicida (Vassiliev)

Hymenoptera: Encyrtidae

Yumurta Predatörü
Balaustium miniatum Herm

Acarina

Ergin Parazitoitleri
Elomya lateralis (Meigen)

Diptera: Tachinidae

Phasia subcoleopterata L.

Diptera: Tachinidae

Ectophasia crassipennis Fabr.

Diptera: Tachinidae

Heliozeta helluo (Fabr.)

Diptera: Tachinidae

Gymnosoma desertorum Rohd.

Diptera: Tachinidae

Ergin Nimf Predatörleri
Heteropogon ornatipes Loew

Diptera: Asilidae

Rhynocoris punctiventris (Herrich-Schaffer)

Hemiptera: Reduviidae

Örümcekler

Araneidae

Sturnus spp. (Sığırcık)

Passeriformes: Sturnidae

Alectoris spp. (Keklik)

Galliformes: Phasianidae

Francolinus francolinus (L.) (Turaç)

Galliformes: Phasianidae

Coturnix coturnix (L.) (Bıldırcın)

Galliformes: Phasianidae

Ergin Ektoparaziti
Leptus sp.

Erythraeidae Acarina

Hastalık Etmenleri
Beauveria bassiana (Balsamo)

Deuteromycotina: Hypomycetes

Aspergillus candidus Link

Deuteromycotina: Trichocomaceae
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Mücadelesi
Kültürel Mücadele
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erken gelişen buğday çeşitlerinin ekimi,
Zamanında ekim,
Tarlanın iyi hazırlanması,
Nadasın iyi uygulanması,
Tarla içindeki yabancı ot mücadelesinin iyi yapılması,
Hasadın geciktirilmemesi,
Polikültür tarım yapılması,
Yeşil alan oluşturulması, ağaç ve çalılıkların korunması,
Çayır ve mera alanlarının korunması,
Arpa ve buğday ekilişlerinin ayrı ayrı ve toplu olarak ekilişinin sağlanması,
Anızın kesinlikle yakılmaması.

Biyolojik Mücadele
Sünenin doğada çoğalmasını sınırlayan parazitoit ve predatörler bulunmaktadır.
Bunlar içinde de en önemlileri yumurta parazitoitleri Trissolcus türleridir. Yumurta
parazitoitlerinin, doğada çoğalmalarını elverişli hale getirmek ve korumak oldukça
önemlidir. Bunun için hububat üretimi yapılan alanlarda yeşil alan oluşturma
(ağaçlandırma) ve polikültür tarım yapılması önerilmektedir. Doğada var olan ve
korunmasına mutlak suretle ihtiyaç duyulan yumurta parazitoitleri Süne mücadelesi
açısından büyük önem kazanmaktadır. Diğer bir ifadeyle doğada uygun koşullarda
oluşan doğal parazitlenme, süne mücadelesinde alanların daralmasında büyük bir
etkendir.
Faydalıların korunması bakımından da, gerek yabancı ot ve gerekse diğer buğday
hastalıklarına karşı ilaçlamalar yapılırken, kışlamış erginlere yönelik herhangi bir
ilacın karıştırılarak kullanılmasından kaçınılmalıdır. Bu tip hatalı uygulamalar ya
da kışlamış erginlere karşı yapılacak kimyasal mücadele sonucunda faydalı böcek
popülasyonları olumsuz yönde etkilenmektedir. Ayrıca Süne mücadelesinde de
parazitoitlerin korunması ve gereksiz ilaçlamaların önlenmesi amacı ile yumurta
parazitlenme oranları dikkate alınmalıdır.
Kimyasal Mücadele
Kimyasal mücadele yapılacak alanların belirlenmesi için kışlak alanlarında ve süne
tarlaya indikten sonra sayımlar ve değerlendirmeler (değerlendirme, yumurta parazit
ve nimf sürveyleri) yapılır; bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.
Değerlendirme ve yumurta parazit sürveyi sonuçları Çizelge 10’de belirtildiği gibi
birlikte değerlendirilerek kimyasal mücadeleye karar verilir.
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Çizelge 10.Kışlamış ergin yoğunluğu ile parazitlenme oranları arasındaki ilişki
Kışlamış
ergin/m²

Parazitlenme
oranı (%)

Mücadele

0.8

40≤

Yapılmaz

1

50≤

Yapılmaz

1.5

70≤

Yapılmaz

Açıklama
Belirtilen koşullarda 1.-3. dönem nimf
için ilaçlama yapılmaz. Ancak, bu
alanlarda yapılan nimf sürveylerinde
gerekirse 4.-5. dönem nimflere karşı
kimyasal mücadele uygulanır.

Parazitoitlerin doğal faaliyetine terk edilen alanlarda, 4.-5. dönem nimf ve yeni
nesil ergin dönemlerinde kenardan olan bulaşmalarla yoğunluk artışı söz konusu
olduğunda yine parazitoitleri koruma düşüncesi ile sadece yoğunluk görülen tarla
kenarları şerit halinde (Örneğin, tarla pülverizatörünün bir iş genişliği kadar)
ilaçlanmalıdır.
Süne mücadelesinde esas, 1.-3. dönem nimflere karşı kimyasal mücadelenin
uygulanmasıdır. Yukarıdaki belirtilen tarla çalışmaları (değerlendirme, yumurta
parazitoit ve nimf sürveyleri) sonucunda m²’de 10 nimf (İç Anadolu Bölgesi için 7 nimf)
ve üzerinde yoğunluk tespit edilen hububat ekiliş alanları ilaçlama programına alınır.
Süne mücadelesine 2. dönem nimfler görüldüğünde başlanması ve 4. dönem nimfler
görülünceye kadar devam edilmesi mücadele zamanı yönünden temel kriterdir. Bu
süre yaklaşık 15 gündür. Ancak belirlenen bu süre içerisinde bitirilemediği takdirde
4. ve 5. nimf dönemlerinde de mücadeleye devam edilebilir.
Parazitlenmenin ümitvar olduğu bölgelerde eğer ilaçlama yapılması zorunlu ise;
m²’de 10 nimf (İç Anadolu Bölgesi için 7 nimf) ve fazlası bulunması durumunda,
doğadaki parazitoitleri korumak amacı ile 2. dönem nimflerin popülasyondaki payı
%40 olduğunda, 1.-3. dönem nimflere karşı kimyasal mücadele yapılmalıdır. Bu
dönem, 2. döl parazitoitlerin çoğunluğunun süne yumurtaları içersinde bulunduğu
ve 1. döl ergin parazitoitlerin de tarlayı terk ettiği zamandır.
Ayrıca yukarıda tabloda belirtilen kışlamış ergin yoğunlukları ve karşısındaki
parazitlenme oranlarının belirlendiği tarlalarda 4.-5. nimf dönemlerinde nimf
sayımları yapılır. Eğer bu tarlalarda parazitoitlerin süneyi baskı altında tutamadığı
belirlenir ve kimyasal mücadele yapma zorunluluğu doğarsa bu gibi yerler ilaçlama
programına alınır.
Bu çerçevede süne mücadelesinin amacına ulaşabilmesi için mücadeleye tam
zamanında başlanması, mücadelenin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Süne
nimf ve YNE'lere karşı kullanılacak ilaçlar Ek 4'de verilmektedir.
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6.1.2 Kımıl [Aelia rostrata Boh., A. acuminata (L.), A. syriaca Horv.
(Hemiptera: Pentatomidae)]

Tanımı yaşayışı ve zarar şekli
Erginler; 8–11 mm uzunluğunda ve 4–6 mm genişliğindedir. Baş üçgen şeklinde
boyu genişliğinden daha uzun ön kısmı sivridir. Başın orta kısımları koyu genellikle
açık kirli sarıdır. Vücudun üzerinde yan yana önden arkaya uzanan siyah ve kirli sarı
çizgiler bulunur (Şekil 10).

N. E. BABAROĞLU

Şekil 10. Kımıl ergini

Erginler yaz sonunda havaların çok ısındığı dönemlerde
kışı geçirdikleri 1.500–2.000 m yükseklikteki kışlak adını
verdiğimiz dağ ve tepelere çıkarlar. Havaların soğuması ile
birlikte aktiviteleri kesilir, duraklama dönemine girerler. Kışı
uyuşuk halde meşe, kirpigeven, kirpiotu, çam, ayıkulağı gibi
bitkilerin altlarında, dökülen yaprakların altında toprağın
4–8 cm derinliğinde geçirirler. Genellikle meşe bitkilerini
seçerler. İlkbaharda havaların ısınması ile birlikte (nisan
sonu-mayıs başı) 11–15°C'de devamlı olmayan hareketleri,
19–22°C'lerde artar ve toplu olarak kışlaktan ovaya uçarlar.
Hava sıcaklığının 20°C'nin üzerinde devam etmesi halinde
kışlağı 3–5 günde terkederler. Havaların yağışlı ve serin
gittiği günlerde iniş süresi uzamaktadır. Kışlaktan ovaya
inen kışlamış erginler başaklı ve gelişmiş ekinleri seçerler.

İnişten 10–15 gün sonrasına kadar beslenirler ve çiftleşirler. KE hububatın
kardeşlenme döneminde, bitkileri kökboğazının üstünden sokup emerek
KURTBOĞAZI (Göbekkurusu) zararını meydana getirirler. Bu durumda zarar
görmüş bitki başak bağlamaz. KE hububatın başaklanma döneminde başak sapını
emerek bitkinin tane bağlamasını önler. Bu zarar şekline AKBAŞAK denir. Kımıl 3.-5.
dönem nimfler ve YNE’ler tanelerde beslenmesi sonucu, taneler çimlenme güçlerini
kaybederler, ekmeklik ve makarnalık özelliklerini de yitirirler. Dişiler yumurtalarını
12-18’lik yumurta paketleri halinde başaklara, saplara, yaprak yüzlerine, toprak
üstüne, yabancıotlara bırakırlar (Şekil 11). Yumurtalar açık leylak-devetüyü renginde
fıçı şeklinde olup çıkış kapağı belirgindir. Bir dişi yaşamı süresince 150–180 adet
yumurta bırakır.

A.GÖKDOĞAN

E.KOÇAK

Şekil 11. Kımıl yumurtası
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Yumurtadan çıkan bireylere nimf denir (Şekil 12). Yumurtadan çıkan nimfler 5 gömlek
değiştirerek (5 nimf dönemi) Yeni Nesil Ergin olurlar. Nimf dönemi ortalama 20–30
gün sürer. YNE havaların ısınmasıyla kışlaklara çekilir. Zararlı yılda 1 döl verir.

N.E. BABAROĞLU

Şekil 12. Kımıl 2.-5. nimf dönemleri ile yeni nesil ergini

Doğal Düşmanları
Ergin ve yumurta parazitoitleri vardır. Orta Anadolu Bölgesinde tespit edilen
ergin parazitoidi Gymnosoma desertorum Rond (Diptera:Tachinidae)’dur. Yumurta
parazitoitleri ise; Trissolcus rufiventris (Mayr), T. semistriatus (Nees.), T. simoni
(Mayr) (Hymenoptera: Scelionidae)’dir. Bunlar aynı zamanda sünenin de yumurta
parazitoitleridir. Ayrıca kışlaklarda Beauveria bassiana gibi bazı hastalık etmenleri de
kımılın ölümüne neden olmakta ve erginlerde çok az oranda da parazitoit nematod
Agamermis’e rastlanılmaktadır.
Mücadelesi
Kültürel Mücadele
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erken gelişen buğday çeşitlerinin ekimi,
Zamanında ekim,
Tarlanın iyi hazırlanması,
Nadasın iyi uygulanması,
Tarla içindeki yabancı ot mücadelesinin iyi yapılması,
Hasadın geciktirilmemesi,
Polikültür tarım yapılması,
Yeşil alan oluşturulması, ağaç ve çalılıkların korunması,
Çayır ve mera alanlarının korunması,
Arpa ve buğday ekilişlerinin ayrı ayrı ve toplu olarak ekilişinin sağlanması,
Anızın kesinlikle yakılmaması.

Biyolojik Mücadele
Kımılın doğada çoğalmasını sınırlayan parazitoit ve predatörler bulunmaktadır.
Bunlar içinde de en önemlileri yumurta parazitoitleri Trissolcus türleridir. Yumurta
parazitoitlerinin, doğada çoğalmalarını elverişli hale getirmek ve korumak oldukça
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önemlidir. Bunun için hububat üretimi yapılan alanlarda yeşil alan oluşturma (ağaçlandırma) ve polikültür tarım yapılması önerilmektedir.
Doğada var olan ve korunmasına mutlak suretle ihtiyaç duyulan yumurta parazitoitleri Kımıl mücadelesi açısından büyük önem kazanmaktadır. Diğer bir ifadeyle doğada uygun koşullarda oluşan doğal parazitlenme, Kımıl mücadelesinde alanların
daralmasında büyük bir etkendir.
Kimyasal Mücadele
Kımıl mücadelesi esas olarak Kışlamış Erginlere karşı yapılır. Kışlaktan ovaya göç iyi
izlenerek mücadeleye sağlıklı bir şekilde karar verilir. Bu amaçla hava koşullarına
bağlı olarak Nisan ayının 2. yarısından itibaren kışlaklarda kımıl hareketleri izlenmeye başlanır ve ilk uçuşlar görüldüğü günden itibaren kışlakların çevresindeki hububat
ekiliş alanları Kımıl bakımından kontrol edilir. Zararlının dağılmasına ve yumurta
bırakmasına fırsat verilmeden toplu iniş alanlarında 2 adet KE/m² ve üzerindeki yoğunluk bulunan hububat ekilişlerinde hemen mücadeleye geçilir. KE mücadelesi yapılmayan ya da KE mücadelesi yapılmasına rağmen bazı alanlarda, eğer nimf+YNE
popülasyonu eşiğin üzerinde ise(10 nimf+YNE/m² ve fazlası); 4.-5. dönem nimf ve
YNE’lerin birlikte olduğu dönemde de ilaçlama yapılmalıdır.
Kımıl KE, Nimf+YNE’lere karşı kullanılacak ilaçlar Ek 4’de verilmektedir.
6.2 Ana Hastalıklar
6.2.1 Buğday Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü Hastalıkları
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Buğdayda kök ve kökboğazı çürüklüğüne neden olan etmenlerin başında Fusarium
culmorum (WG Smith) Sacc., F. pseudograminearum Aoki&O’Donnell, Gaumannomyces graminis (Sacc.) Arx&D.L. Olivier (=Ophiobolus graminis (Sacc.)), Bipolaris sorokiniana (Sacc.) (=Helminthosporum sativum P.K.&B.), Rhizoctonia cerealis E.P. Hoeven
ve Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Deighton (1973), (=Oculimacula yallundae), gelmektedir. Diğer Fusarium türlerinden bazıları da hastalık şiddetini artırır.
Bu fungusların kesin tanıları ancak laboratuvar çalışmalarıyla yapılabilir. Toprakta
bitki artıkları üzerinde iki yıldan fazla canlı kalabilirler. Bitki artıklarının toprak yüzeyinde bekletilmesi durumunda canlılıklarını sürdürürler. Bu funguslar toprak kökenli
olup tohumla da taşınabilmektedir.
F. pseudograminearum’un fialitleri üzerinde boğumun hemen yanında bir bölme oluşur. Makrokonidileri belirgin ayak hücreli ve genellikle 5–6 bölmeli olup hafifçe kıvrık
ve düz şekillidir. Besi yerinde klamidospor oluşturmakta, PDA ve SNA gibi ortamlarda
bordo bir renk almaktadır.
F. culmorum ise kültürde bol miktarda kısa ve kalın görünümlü makrokonidiyum
oluşturur.
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Makrokonidiyumları genellikle 4–5 bölmeli olup, belirgin bir ayak hücresi yoktur.
Kültürde klamidospor oluşturmakta ve meydana getirdiği pigmentler nedeni ile
pembe renkli koloniler oluşmaktadır.
Fusarium türleri kurak geçen uzun ilkbahar periyodundan sonraki yağışlarda şiddetli
hastalık oluşturur. Oksijenin yetersiz olduğu ağır topraklarda ve zayıf topraklarda
hastalık daha fazla ortaya çıkar.
G. graminis’in, uygun şartlar altında buğday bitkisinin kökboğazında peritheciumları
gelişir ve bunun içinde ascosporları oluşur. Olgun peritheciumlar uzun, dar, renksiz,
bölmeli, 70–90µm x 2,5–2,5 µm ebatlarındaki ascosporları salarlar. Perithecium ve
ascosporlar teşhis yönünden çok önemli özelliklere sahiptirler fakat genellikle yapay
besi ortamında nadiren oluşurlar. Bunun yerine 1–1,5 x 4–7 µm çapında renksiz
mikrosporlar (phialospor) gelişir.
B. sorokiniana’nın konidioforları koyu kahverengi, kısa ve çoğunlukla tek veya küçük
guruplar halinde düz veya kıvrık 110-150 x 6–10 µm boyutlarında, konidi-osporları
ise 3–10 bölmeli ve 60-120 x 5–20 µm boyutlarındadır. Hastalık etmeni bir yıldan
diğerine tohumlarla ve tarlada kalan hastalıklı bitki artıklarıyla geçmektedir.
R. cerealis’in hifleri dik açı oluşturacak şekilde yan dallar oluşturur. Yan dallar
üzerinde boğumun hemen yanında bir bölme oluşur. Miseller bölmeli gençken şeffaf
sonra sarımtırak olup yaşlandıkça koyu kahve bir hal alır. Sonbaharda yağışların
ve sulamanın iyi olması durumunda bitkiler R. cerealis’in oluşturduğu hastalığa
daha dirençli olurlar. Toprak işlemesinin az yapıldığı veya hiç yapılmadığı tarlalarda
ise hastalık daha şiddetli gelişmektedir. Hastalık etmeni toprakta uzun süre canlı
kalabilmekte ve hifleri ile bitkileri enfekte etmektedir.
P. herpotrichoides’in vejetatif miselleri genellikle sarı ile kahverengi uzun hücrelere
sahip olup, stroma miselleri ise çok hücreli kalın duvarlı ve poligonaldir. Bitkide
yaralar içinde fungusun miselleri bulunur. Sporları çoğunlukla 5-7 bölmeli olup,
PDA besiyerinde az sayıda da olsa gelişebilen, ince uzun yapıda, genellikle 40-60
x 1,5-3,5 µm boyutlarındadır. Fungus enfekteli bitki artıklarında yaşamını sürdürür.
İlkbahar yağışlarında fungusun hifleri genç yaprak kınlarına ulaşır ve yaprakları
enfekte eder.
Fusarium’ların oluşturduğu hastalık belirtileri çiçeklenme döneminde oluşan beyaz
başaklarla dikkati çeker (Şekil 13b-d). Bu etmenler taban ve stres faktörlerinin olduğu
arazilerde daha etkili olmaktadır. Şiddetli enfeksiyona uğramış bitkilerin alt yaprak
kınlarında, kökde, sap ve boğumda bal rengi bir görünüm olur (Şekil 13a-c). Bazı
dönemlerde bitki gelişme döneminin ortasında bitkiler ve kardeşlerinde veya fide
döneminde sararma ve ölüm meydana gelir.
F. pseudograminearum ve F. culmorum bitkinin tacında ve yaprak kınının altında
pembe bir renklenme oluşturur. Enfekteli kökler plastik bir torbaya konulursa çok
kısa bir sürede bu pembe renklenme çok bariz bir hal alır. Bu hastalık için uygun
şartlar oluştuğunda üründe %50 veya daha fazla kayıplara neden olabilir.
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a
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F.TATLI

A. ARAZ

b

F.TATLI

d

F.TATLI

Şekil 13. Fusarium culmorum’un kökboğazı(a) ve tarladaki(b), Fusarium pseudograminearum’un
kök ve kökboğazı (c) ve başaktaki(d) belirtileri

G. graminis hububatın kök ve kökboğazı hastalıkları içinde en önemlilerinden
birisidir. İnokulum kaynağı genellikle bir yıl önceden, hastalıklı hububat kalıntıları ve
yabani buğdaygil bitkileri, özellikle ayrık (Elymus repens)’ın kök kalıntıları üzerinde
gelişen misellerdir. Etmen fungus hifleri ile ilerleyebilir ve kök yüzeylerini takip ederek
yayılır. Etmenin toprak içerisinde yayılması toprak mikroflorasının antagonistik etkisi
nedeniyle etkin olamamaktadır. Etmen hiflerinin, bitki kök dokularını penetrasyonu
ile enfeksiyon gerçekleşir. Enfeksiyondan kısa bir süre sonra bitkilerin kökboğazı
dokuları siyahlaşarak çürümektedir (Şekil 14). Bu bir kuru çürüklüktür. Enfeksiyona
uğramış bitkide su ve besin maddelerinin alınması aksamakta ve bitki ya ölmekte veya
prematüre boş başak oluşturmaktadır. Hastalıklı bitkiler daha sonraları genellikle
saprofit fungusların siyah renkli kolonileri ile kaplanmaktadır (Cladosporium spp.,
Alternaria spp. vb.).

F. YILDIRIM

Şekil 14. Buğday kökboğazında Gaumannomyces graminis’in belirtisi
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B. sorokiniana, bitkilerde tüm gelişme dönemlerinde ve tüm organlarda hastalık
meydana getirmektedir. Bu nedenlerle tane ölümleri, fide yanıklığı, kök ve kökboğazı
çürüklüğü; yapraklarda noktalar halinde nekrotik lekeler; başakta kavuz ve tane
yanıklığı, embriyo kararmasına ait belirtiler meydana getirmektedir. Fungusun kök ve
kökboğazında meydana getirdiği lekeler koyu veya soluk kahverengi görünümdedir
(Şekil 15).

O. BÜYÜK

Şekil 15. Buğday kökboğazında Bipolaris sorokiniana’nın belirtisi

R. cerealis’in oluşturduğu hastalığın tipik belirtileri erken devrede başlar. Bitkilerde
gelişme geri kalır. Enfekteli bitkiler donuk, mor veya koyu yeşil bir renk alır. Bitkilerin
kök sistemleri daha kısa olur ve kökleri kahverengi bir görünüm alır. Bitkilerin
saplarında kenarları belirgin oval lekeler oluşur (Şekil 16). Hastalık buğdayın
çeşitli gelişme dönemlerinde etkili olur. Bu nedenle bitkilerde fide yanıklığı, kök ve
kökboğazı yanıklığı ile sap çürüklüğü de meydana getirir.

F. YILDIRIM

Şekil 16. Buğday kökboğazında Rhizoctonia cerealis’in belirtisi

P. herpotrichoides, genç yaprak kınlarında, daha sonra da bitki sapında hastalığın
tipik belirtisi olan donuk oval lekeler meydana getirir. Lekelerin kenarları kahverengi
olup kök boğazı ve alt yaprak kınında toprak seviyesinde görülür. Lekelerin
ortasında ve sapta siyah stromaya ait püstüller göze çarpar (Şekil 17). Hastalık erken
devrede fide ölümlerine neden olur. İleri devrelerde enfeksiyona uğrayan dokular
çürüdüğünden bitkiler bu çürük kısımlardan kıvrılmakta ve çeşitli yönlere doğru
gelişigüzel yatmaktadır. Hasat döneminde cılız ve buruşuk tanelerden oluşan boş
başaklar göze çarpmaktadır.
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F. ÖLMEZ

Şekil 17.Buğday kökboğazında Pseudocercosporella herpotrichoides’in belirtisi

Buğday kök ve kökboğazı çürüklükleri yıllara göre değişik şiddetlerde görülmektedir.
Bölgelere göre etmenlerin dağılımı değişmekte; F. pseudograminearum ve P.
herpotrichoides Marmara ve Ege Bölgesinde, F. culmorum ve R. cerealis’e ise her bölgede
yaygın olarak rastlanmaktadır.
Hastalık etmenleri buğdaygil bitkilerinin çoğunda hastalık oluşturabilir. Bunların
başında buğday, arpa, tritikale, yulaf ve çavdar gelmektedir.
Mücadelesi
Kültürel Mücadele
•
•
•
•
•
•
•

•

Etmenler hem tohum hem de toprak kökenli funguslar oldukları için kültürel
önlemlere mutlaka uyulmalıdır.
Dayanıklı ve geçci çeşitlerin ekimi tercih edilmelidir. Çünkü erkenci çeşitler bu
hastalıklara daha duyarlıdır.
Toprak işlemesi iyi yapılmalı, ekim derinliği ve toprak tavı uygun olmalıdır.
Dengeli bir gübreleme ile bitkide hastalıklara dayanıklılığın teşvik edilmesi
sağlanmalıdır.
Sık ekim ve aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.
Mikro elementlerin eksikliği giderilmelidir.
Fusarium spp.’nin yoğun olduğu tarlalarda bu etmenlerin konukçusu olmayan
bitkilerin yanında yulafta ekilebilir. Yulaf bu etmenlerin saldırısına hassastır ancak
bu funguslar yulaf içinde çok yavaş geliştiği için kısa sürede yok olmaktadır.
Kök ve kökboğazı çürüklüğü etmenleri için bu etmenlere konukçuluk etmeyen
bitkilerle 2-3 yıllık rotasyon uygun olur.
Anızların gömülmesi hastalığın enfeksiyon seviyesini düşürür.

Kimyasal Mücadele
Tohumluk ekiminden önce uygun ilaçlardan biriyle ilaçlanmalıdır. Kullanılacak ilaçlar
ve dozları Ek 4’te verilmiştir.
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6.3 Ana Yabancı Otlar
6.3.1 Yabani yulaf türleri [Avena sterilis L., A. fatua L. (Poaceae)]
Tanımı ve yaşayışı
Halk arasında kara yulaf, şifanak olarak tanınan yabani yulaf buğday tarlalarında,
başak döneminde başak yapısı ve kültür yulafına göre çok tüylü tohumları ile
onlardan ayrılırlar (Şekil 18 a,b,c). Erken dönemde buğdayda bulunan kulakçığın,
bu yabancı otta olmaması özelliği ile buğdaydan ayırt edilebilir. Erken dönemdeki
Yabani yulaf bitkisinin yakacık durumu Şekil 19’da verilmiştir. Ülkemizde Çukurova
Bölgesi’nde Kısır yabani yulaf (A. sterilis L.), Orta ve Doğu Anadolu da ise Yabani
yulaf (A. fatua L.) yaygındır.
Yabani yulaf türleri buğday hasadı sırasında tohumlarının büyük bir bölümünü toprağa
dökerler, geriye kalan kısım ise buğday tohumuna karışmaktadır. Tohumlarında
kuvvetli dormansi bulunmaktadır. Sahil şeridinde Kasım ayı sonunda, iç kısımda ise
Şubat ayından itibaren çimlenip çıkış yaparlar. Tohumların çimlenmesi için uygun
koşullar yok ise toprakta 7–10 yıl canlılıklarını koruyabilirler.

b

a

E. AKSOY

c

E. AKSOY

E. AKSOY

Şekil 18.Yabani yulaf‘ın genel görünümü (a), başak yapısı (b) ve tohumları (c)

Şekil 19. Erken dönemdeki Yabani yulaf (a), Kuş yemi (b) ve Tilki kuyruğu (c)’nun yakacık
durumları
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Yabani yulafta başlangıçta yavaş olan gelişme Nisan ayı başlarından itibaren hızlanarak kültür bitkisini baskı altına almaktadır. Genellikle buğday ile aynı devrede başaklanmaya başlar ve onlardan daha çabuk olgunlaşarak tohumlarını bulundukları
tarlaya dökerler.
Diğer yabancı otlarda olduğu gibi yabani yulafın zararı da, kültür bitkisi ile su, besin,
ışıklanma ve alanı paylaşma yönünden rekabet esasından kaynaklanır ve ürün azalması meydana gelir. Ayrıca tohumları ürün içerisine karışarak onun satış değerini
düşürmektedir. Çukurova Bölgesi’nde A. sterilis’in ekonomik zarar eşiği yıllara göre
3–5 yabani yulaf/m² değerleri arasında değişmektedir. Yabani yulafın zararlı olduğu
devre (kritik periyot) 2 yapraklı döneminde başlamakta ve fenoloji ilerledikçe ona
paralel olarak ürün kaybı da artmaktadır.
Mücadelesi
Kültürel Mücadele
Bulaşık tarlalarda çalışan hasat ve toprak işleme aletleri temiz alanlara sokulmadan
önce çok iyi temizlenerek yabani yulaf tohumlarından arındırılmalıdır. Tohumluk selektörden geçirilmeden ekilmemelidir. Bulaşık tarlalarda uzun süreli ekim nöbeti uygulanmalıdır. Bulaşık alanlarda 6–7 yıl yabani yulaflar tohum dökmeden yok edilirse
yoğunluğu önemli ölçüde azaltılabilir. Bir bitkinin 50–100 tohum verdiği ve her bir
tohumdan en az 3 kardeş ile 9–15 başak oluştuğu kabul edilerek mücadeleye önem
verilmelidir.
Kimyasal Mücadele
Yabani yulafın ekonomik zarar eşiği 3-5 bitki/m²’dir. Bu yoğunluğun üstündeki yoğunluklarda yapılacak ilaçlı mücadele ekonomik olabilmektedir. Daha düşük yoğunluklarda ilaçlı mücadeleye gerek yoktur. Yabani yulafın kardeşlenme döneminde Ek
4’de verilen herbisitlerden biri seçilerek uygulanmalıdır. Uygulamadan önce herbisitin etiket bilgileri dikkatle okunmalıdır. Herbisitlerin tavsiye edilen dozunun tarlaya homojen dağılımını sağlamak için ilaçlama öncesi mutlaka aletin kalibrasyonu
yapılmalıdır. İlaçlamalarda genel olarak dekara 20–40 litre su kullanılır. İlaçlama
havanın rüzgârsız, yağışsız ve sıcaklığın 8–25°C olduğu zamanlarda yapılmalıdır.
Yabani yulafa karşı ilaç seçiminde dikkatli olunmalıdır. Bu konuda yapılan çalışmalarda, 2000’li yılların başında özellikle Akdeniz, Marmara ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’ndeki bazı buğday tarlalarında sorun olan Yabani yulafların uzun yıllardır
ülkemizde ruhsatlı olan ACCase grubu herbisitlere karşı dayanıklılık kazandığı saptanmıştır. Bu nedenle dayanıklılıktan şüphe duyulan tarlalarda herbisit seçimi için
konu uzmanlarından ya da Tarım Bakanlığı görevlilerinden yardım alınmalıdır. ACCase grubu herbisitlere dayanıklılık kazanmış Yabani yulafların olduğu tarlada bu
grup herbisit kesinlikle kullanılmalıdır. Kullanılacak olan herbisitlere karşı dayanıklılık
oluşmaması için, aynı tarlada aynı grup herbisitin her yıl üst üste kullanılmaması,
herbisitlerin de münavebe edilmesi gerekmektedir. Üreticiler herbisitlere dayanıklılık
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konusunda uyarılmalı ve tarlada Yabani yulafa karşı uygun şartlarda ve aletlerle
herbisit uygulandığında Yabani yulafların bazılarının ölürken bazılarının ise canlı
kaldığı görülürse, ölmeyen bireylerin tohumları toplanarak Araştırma Enstitülerine
ya da en yakın GTHB Teşkilatlarına getirilerek dayanıklılık olup olmadığı konusunda
araştırmaların yapılması sağlanmalıdır.
6.3.2. Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroides Huds.) Poaceae
Tanımı ve yaşayışı
Tilki kuyruğu bölgeden bölgeye göre değişmekle beraber genellikle kara ot, göl
otu, pençe otu ve püsküllü ot gibi isimler almaktadır. Yakacığı belirgin ve zarımsı
olup, kulakçığı bulunmamaktadır (Şekil 19c). Tek yıllık, 60–140 cm’ye kadar
boylanabilen bir yabancı ottur (Şekil 20). Başakları ince ve silindirik yapıda olup
4–12 cm uzunluğundadır. Buğday sık olduğunda sadece tek sap oluşturmakta ve
kardeşlenmemektedir. Tilki kuyruğu genellikle killi, kumlu ve fazla su alan yerlerde
daha çok sorun olmakta ve bu nedenle üreticiler bu yabancı ot türüne su otu da
demektedirler. Tilki kuyruğu yoğunluğu metrekarede 40 sap olduğunda yaklaşık
%10, metrekarede 160 sap olduğunda ise yaklaşık %40 civarında buğdayda verim
kaybına neden olmaktadır.

E. AKSOY

Şekil 20. Tilki kuyruğu

Mücadelesi
Kültürel Mücadele
Temiz tarlaların tilki kuyruğu tohumlarıyla bulaşmaması için gereken önlemler
alınmalıdır. Bunun için de bulaşık tarlalarda çalışan hasat ve harman makineleri,
çeşitli toprak işleme aletleri, temiz alanlara sokulmadan önce çok iyi temizlenerek
yabancı ot tohumlarından arındırılmalıdır. Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. Üretici
kendi ürününü tohumluk olarak kullanacaksa mutlaka selektörden geçirmelidir.
Bulaşık tarlalarda uygun bir münavebe sistemi uygulanarak yabancı ot yoğunluğu
azaltılmalıdır.
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Kimyasal Mücadele
Buğday ve tilki kuyruğunun kardeşlenme döneminde Ek 4’de verilen herbisitlerden
biri seçilerek uygulanmalıdır. Uygulamadan önce herbisitin etiket bilgileri dikkatle
okunmalıdır.
Herbisitlerin tavsiye edilen dozunun tarlaya homojen dağılımını sağlamak için
ilaçlama öncesi mutlaka aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda genel olarak
dekara 20-40 litre su kullanılır. İlaçlama havanın rüzgârsız, yağışsız ve sıcaklığın
8-25°C olduğu zamanlarda yapılmalıdır.
6.3.3 Kuş Yemi Türleri (Phalaris spp.) Poaceae
Tanımı ve yaşayışı
Ülkemizde kuş yemi, kuşotu ve kanlı çayır olmak üzere adlandırılan bu yabancı ot
cinsine ait, Yumuşak başaklı kuş yemi (P. paradoxa L.), Küçük başaklı kuş yemi (P.
minor Retz.), Kısa başaklı kuş yemi (Phalaris brachystachys Link.) ve Uzun başaklı kuş
yemi (P. canariensis L.) buğday alanlarında en fazla görülen türlerdir.
Kuş yemi türlerinin gövdesi tüysüz olup,
yakacığı zarımsı yapıdadır ve kulakcıksızdır
(Şekil 21). Genellikle diğer dar yapraklı
yabancı ot türlerinden farkı, kuşyemi türlerinin
köke yakın yerden kırıldığında kırmızı renkte
sıvının görülmesidir ki bu nedenle üreticiler bu
yabancı ota kanlı çayır adını vermiştir.
Mücadelesi
Kültürel mücadele

Şekil 21. Kuş yeminin genel görünümü

Temiz tarlaların Kuş yemi türlerinin tohumlarıyla
bulaşmaması için gereken önlemler alınmalıdır.

Bunun için de bulaşık tarlalarda çalışan hasat ve harman makineleri, çeşitli toprak
işleme aletleri, temiz alanlara sokulmadan önce çok iyi temizlenerek yabancı ot
tohumlarından arındırılmalıdır. Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. Üretici kendi
ürününü tohumluk olarak kullanacaksa mutlaka selektörden geçirmelidir. Bu aşık
tarlalarda uygun bir münavebe sistemi uygulanarak yabancı ot yoğunluğunun
azalması sağlanabilir.
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Kimyasal Mücadele
Buğday ve kuş yemi türlerinin kardeşlenme döneminde Ek 4’de verilen herbisitlerden
biri seçilerek uygulanmalıdır. Uygulamadan önce herbisitin etiket bilgileri dikkatle
okunmalıdır.
Herbisitlerin tavsiye edilen dozunun tarlaya homojen dağılımını sağlamak için
ilaçlama öncesi mutlaka aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda genel olarak
dekara 20–40 litre su kullanılır. İlaçlama havanın rüzgârsız, yağışsız ve sıcaklığın
8–25°C olduğu zamanlarda yapılmalıdır.
6.3.4. Yabani hardal (Sinapis arvensis L.) Brassicaceae
Tanımı ve yaşayışı
Yabani hardal, 30–80 cm boyunda tek yıllık bir yabancı ottur (Şekil 22). Başta
hububat olmak üzere sebze, meyve, bağ ve diğer kültür bitkilerinde sorun oluşturan
önemli bir yabancı ottur. Gövdesi yuvarlak olup alt kısımları tüylüdür.
Yaprakları karşılıklı dizilişli, lopsuz ve kaba dişlidir. Üst yapraklar kısa saplı veya
sapsızdır. Çiçekler salkım şeklinde olup çiçek taç yaprakları kükürt sarısı rengindedir.
Meyve, 24–40 mm uzunluğunda, tüysüz veya kısa tüylü, uç kısmı koni şeklinde olan
bir kapsüldür. Meyvede 5–12 adet tohum bulunur. Tohumları 1–1,5 mm çapında
koyu kahve veya siyah renktedir.
Yabani hardal tohumlarıyla çoğalan ve fazla sayıda tohum veren bir yabancı ottur. Bu
yabancı otun tohumları dormansi yönünden birbirinden farklılık göstermektedir. Aynı
bitki üzerinde erken olgunlaşan iri ve koyu renkli olan tohumların, geç olgunlaşan ve
açık renkli olan tohumlara oranla daha dormant olduğu bilinmektedir. Tohumlarında
kuvvetli dormansi bulunduğunda canlılığını kaybetmeden uzun yıllar (5–13 yıl)
toprakta kalabilmektedir.
Yabani hardal tohumları toprak neminin yeterli olduğu koşullarda 10–25°C’de
çimlenip çıkış yapabilmekle birlikte genellikle ilkbaharda çimlenmektedirler. En
yüksek çıkış oranı toprağın ilk 5cm derinliğine düşen tohumlarda görülmektedir.
Derinlik arttıkça çimlenme ve buna bağlı olarak da çıkış oranı azalmaktadır. Nisan
ve Mayıs aylarında çiçekli döneme ulaşan bitkiler, 1–2 ay sonra tohum dökmeye
başlarlar. Tohum dökme kapsül kabuklarının sapa bağlandıkları yerden yukarı
doğru açılmasıyla olmaktadır. Buğdayın hasat olgunluğuna geldiği dönemlerde tarla
içerisinde bulunan yabani hardal bitkileri tohumlarının önemli bir kısmını toprağa
dökmekte, geç açan çiçeklerde oluşan tohumlar ise hasatla birlikte tohumluğa
karışmaktadır.
Buğdayın kardeşlenme dönemini tamamlayıp sapa kalktığı devrede yabani hardal
bitkileri de hızlı bir gelişme periyoduna girmektedir. Yabani hardalın esas zararı
rekabet yoluyla ürün kaybı şeklinde olmaktadır. Bu yabancı otun ekonomik zarar
eşiği 0.1 bitki/m² olarak tespit edilmiştir.
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E. AKSOY

Şekil 22. Yabani hardalın çiçekli dönemi

Mücadelesi
Kültürel Mücadele
Temiz tarlaların Yabani hardal tohumlarıyla bulaşmaması için gereken önlemler
alınmalıdır. Bunun için de bulaşık tarlalarda çalışan hasat ve harman makineleri,
çeşitli toprak işleme aletleri, temiz alanlara sokulmadan önce çok iyi temizlenerek
yabancı ot tohumlarından arındırılmalıdır. Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. Üretici
kendi ürününü tohumluk olarak kullanacaksa mutlaka selektörden geçirmelidir.
Bulaşık tarlalarda uygun bir münavebe sistemi uygulanarak yabancı ot yoğunluğu
azaltılmalıdır.
Kimyasal Mücadele
Buğdayın kardeşlenme ve yabani hardalın 3–5 yapraklı gelişme döneminde Ek 4’de
verilen ilaçlardan biri seçilerek kullanılmalıdır. Uygulamadan önce herbisitin etiket
bilgileri dikkatle okunmalıdır.
Herbisitlerin tavsiye edilen dozunun tarlaya homojen dağılımını sağlamak için
ilaçlama öncesi mutlaka aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda genel olarak
dekara 20–40 litre su kullanılır. İlaçlama havanın rüzgârsız, yağışsız ve sıcaklığın
8–25°C olduğu zamanlarda yapılmalıdır.
6.3.5 Sarıot (Boreava orientalis Jaub. et Spach.) Brassicaceae
Tanımı ve yaşayışı
Sarıot tek yıllık, 30–90 cm boyunda, 5–10 dalla tacı genişleyen, etli geniş yaprakları
olan bir yabancı ottur (Şekil 23). Tohumları dormant olduğundan yıllarca toprakta
çimlenmeden kalabilmektedir.
Orta Anadolu Bölgesinde çıkış, yağışlara bağlı olarak Kasım ayında başlamakta
Nisan ortasına kadar devam etmektedir. Sarıot çıkışlarının yaklaşık olarak %35’i
sonbaharda, %65’i ise ilkbaharda gerçekleşmektedir. Çiçeklenme Mayıs ayı ilk
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haftasından itibaren görülmekte ve bu ayın sonuna kadar da devam etmektedir. Kurak
geçen yıllarda bitkiler daha erken dönemde (Nisan ayı başı) çiçeklenebilmektedir.
Sarıotta çıkışın Kasım ayından Nisan ortasına kadar devam etmesine karşın çiçeklenme
Mayıs ayında, tohum dökme ise Temmuz ayı başından itibaren olmaktadır. Geç çıkış
yapan bitkilere ait çiçekler tohum bağlamadan kurumaktadır.
Bitki boyu ve tohum sayısı bakımından bireyler arasında büyük varyasyon
bulunmaktadır. Buğday tarlaları içerisindeki Sarı ot bitki boyu ortalama 58 cm olup,
yaklaşık 290 adet tohum vermektedir.
Buğday hasadı sırasında Sarı ot tohumlarının yaklaşık olarak %18-21’i toprağa
dökülmekte, %79-82’si biçerdöverin deposuna alınarak buğday tohumuna
karışmaktadır.

a

S. BAŞARAN

A. YILDIRIM

b

Şekil 23. Sarıot, çiçeklenme başlangıcı(a) ve çiçeklenme dönemi(b)

Mücadelesi
Kültürel Mücadele
Bulaşık tarlalarda çalışan hasat ve harman makineleri, çeşitli toprak işleme aletleri,
temiz alanlara sokulmadan önce çok iyi temizlenerek yabancı ot tohumlarından
arındırılmalıdır. Temiz ve sertifikalı tohum kullanmak, tohumluğu selektörden
geçirdikten sonra ekmek, tarlaya yeni Sarıot tohumlarının taşınmasını engellemektedir.
Yabancı otun sorun olduğu yerlerde tarlaya üst üste buğday ekilmemeli, ekolojik
koşullara uygun münavebe bitkileri devreye sokulmalıdır. Nadas yılında iyi bir
toprak hazırlığı yapıldıktan sonra çıkan Sarıotlarla mücadele edilmesi yabancı ot
yoğunluğunun önemli ölçüde azalmasına neden olacaktır.
Kimyasal Mücadele
Buğdayın kardeşlenme ve sarıotun 3–5 yapraklı gelişme döneminde Ek 4’de verilen
ilaçlardan biri seçilerek kullanılmalıdır. Uygulamadan önce herbisitin etiket bilgileri
dikkatle okunmalıdır.
Herbisitlerin tavsiye edilen dozunun tarlaya homojen dağılımını sağlamak için
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ilaçlama öncesi mutlaka aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda genel olarak
dekara 20–40 litre su kullanılır. İlaçlama havanın rüzgârsız, yağışsız ve sıcaklığın
8–25°C olduğu zamanlarda yapılmalıdır.
6.3.6 Kokarot (Bifora radians Bieb.) Apiaceae
Tanımı ve yaşayışı
Halk arasında kokarot, rakıotu, tosbağa otu olarak bilinir (Şekil 24). Kokarot, tek yıllık
bir yabancı ottur. Gövdesi köşeli, 10–80 cm uzunluğunda olup içi boştur. Yaprakları
parçalı, uzunluğu 10–14 cm, eni 3–6 cm’dir. Alt yapraklar maydanoza, üst yapraklar
dereotuna benzemektedir. Çiçekleri şemsiye şeklinde, şemsiyeler bir birine eşit en az
3, en çok 11 ışınlıdır. Kokarotun en belirleyici özelliği, beyaz renkli çiçekleri ile çok
uzaklardan dahi hissedilebilen keskin kokuya sahip olmasıdır. Başlangıçta yeşil renkli
ve birbirine yapışık iki küre şeklinde olan ve bir meyve içerisinde bulunan tohumları
(3x3.2 mm) olgunlaştığı zaman sarı-kahverengi renklerine dönüşür ve birbirinden
ayrılırlar. Tohum üzerinde koyu renkli bantlar bulunur.
Tohumla çoğalan Kokarot, Orta Anadolu Bölgesi’nde Kasım ayında çimlenerek toprak
yüzeyine çıkar. Sonbaharın kurak geçmesi durumunda çıkışlar Nisan ayı başına
kadar devam etmektedir. Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında çiçeklenme başlamakta
ve bitkiler Haziran ayının ilk haftasına kadar çiçekte kalmaktadır. Kokarotun fenolojik
dönemleri ile buğday arasında da pek çok yabancı ot türünde olduğu gibi bir
paralellik bulunmaktadır. Buğdayın olgunlaştığı dönemde, kokarot da olgunlaşarak
tohum dökmeye başlamaktadır. Hasat sırasında kokarot tohumlarının yaklaşık %60’ı
biçerdöverin deposuna alınarak buğday tohumluğuna karışmakta ve yaklaşık %40’ı
ise toprağa dökülmektedir. Bir kokarot bitkisi ortalama 145 adet tohum vermektedir.
Tohumlarında dormansi olduğundan ertesi yıl ancak % 3,6’sı çimlenebilmektedir.
Kokarotun zarar şekli, kültür bitkisi ile besin maddeleri, su, ışık ve alanı kaplama
yönünden oluşan rekabete dayanır. Ancak çok sayıda tohum vermesi ve hızlı gelişme
potansiyeline sahip olması dolayısı ile bulaştığı alanlarda kısa sürede tam bir
kaplama yapacağından, mücadelesi yapılmadığı takdirde önemli ürün kayıplarına
yol açmaktadır.

a

S. BAŞARAN

b

A. YILDIRIM

Şekil 24.Kokarot fide dönemi(a) ve çiçeklenme dönemi(b)
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Mücadelesi
Kültürel Mücadele
Öncelikle temiz tarlaların Kokarot tohumlarıyla bulaşmaması için gereken önlemler
alınmalıdır. Bunun için de bulaşık tarlalarda çalışan hasat ve harman makineleri,
çeşitli toprak işleme aletleri, temiz alanlara sokulmadan önce çok iyi temizlenerek
yabancı ot tohumlarından arındırılmalıdır. Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. Üretici
kendi ürününü tohumluk olarak kullanacaksa mutlaka selektörden geçirmelidir.
Bulaşık tarlalarda uygun bir münavebe sistemi uygulanarak yabancı ot yoğunluğu
azaltılabilir.
Kimyasal Mücadele
Buğdayın kardeşlenme, kokarotun 5-7 yapraklı gelişme döneminde Ek 4’de verilen
ilaçlardan biri seçilerek kullanılmalıdır. Uygulamadan önce herbisitin etiket bilgileri
dikkatle okunmalıdır.
Herbisitlerin tavsiye edilen dozunun tarlaya homojen dağılımını sağlamak için
ilaçlama öncesi mutlaka aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda genel olarak
dekara 20-40 litre su kullanılır. İlaçlama havanın rüzgârsız, yağışsız ve sıcaklığın
8-25°C olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

6.3.7. Yatık Gökbaş (Centaurea depressa Bieb.) Asteraceae
Tanımı ve yaşayışı
Üreticiler tarafından Peygamber çiçeği ve gelin düğmesi adıyla bilinen Gökbaş,
20–80 cm boyunda, tabandan itibaren dallanan, 20–50 cm taç genişliği oluşturan
bir yabancı ottur (Şekil 25). Gövde gri renkli keçemsi tüylerle kaplıdır. Yaprakları
karşılıklı dizilişli, sapsız, kenarları düz ve mızrak şeklindedir. Alt yapraklar loplu olup,
uçtaki lop diğerlerinden daha büyüktür. Çiçekleri mavi renkli olup, 14-18x8–12 mm
boyutlarında oval veya kadeh şeklinde bir başçık içerisinde toplanmıştır. Olgunlaşmış
bir çiçek başçığında 5–7 adet tohum bulunur. Tohumların bir ucunda tohum boyunun
yarısı uzunluğunda tüyler bulunur. Bu tüyler sayesinde tohumlar rüzgârla uzak
mesafelere yayılabilir.
Orta Anadolu Bölgesi’nde buğdayın en önemli yabancı otlarından birisi olan
Gökbaş bölge koşullarında Kasım ayından Mart ayına kadar çıkış yapabilmektedir.
Sonbaharda çıkış yapan bitki kışı rozet döneminde geçirir. En uygun çimlenme
sıcaklığı 5–10 °C’dir. Mart sonu ve Nisan başında 4–6 yapraklı döneme ulaşan bitki,
buğdayın sapa kalkmasıyla hızlı bir gelişme periyoduna girerek gövde oluşturmaya
başlar.
Gökbaşta ilk çiçeklenme Mayıs ortasında görülmeye başlar ve Haziran ayında en üst
düzeye ulaşır. Çıkış ve dallanma periyodik olduğundan çiçeklenme de buna bağlı
olarak periyodik olmaktadır. Temmuz ortalarında aynı bitki üzerinde yeni açmış çiçek
başçıkları yanında tohumlarını olgunlaştırmış başçıkları da görmek mümkündür.
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S. BAŞARAN

b

A. YILDIRIM

Şekil 25.Gökbaş, fide dönemi(a), çiçeklenme dönemi(b)

Buğday hasat olgunluğuna geldiği dönemde Gökbaş tohumları olgunlaşarak tarlaya
dökülmektedir. Geç açan çiçeklerden oluşan tohumlar ise hasatla birlikte buğday
tohumluğuna karışmaktadırlar.
Mücadelesi
Kültürel Mücadele
Temiz tarlaların Gökbaş tohumlarıyla bulaşmaması için gereken önlemler
alınmalıdır. Bunun için de bulaşık tarlalarda çalışan hasat ve harman makineleri,
çeşitli toprak işleme aletleri, temiz alanlara sokulmadan önce çok iyi temizlenerek
yabancı ot tohumlarından arındırılmalıdır. Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. Üretici
kendi ürününü tohumluk olarak kullanacaksa mutlaka selektörden geçirmelidir.
Bulaşık tarlalarda uygun bir münavebe sistemi uygulanarak yabancı ot yoğunluğu
azaltılmalıdır. Nadas yılında iyi bir toprak hazırlığı yapıldıktan sonra çıkan Gökbaşlar
ile mücadele edilmesi yabancı ot yoğunluğunun önemli ölçüde azalmasına neden
olacaktır.
Kimyasal mücadele
Buğdayın kardeşlenme Gökbaşın 3–4 yapraklı döneminde Ek 4’de verilen ilaçlardan
biri seçilerek kullanılmalıdır. Uygulamadan önce herbisitin etiket bilgileri dikkatle
okunmalıdır.
Herbisitlerin tavsiye edilen dozunun tarlaya homojen dağılımını sağlamak için
ilaçlama öncesi mutlaka aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda genel olarak
dekara 20–40 litre su kullanılır. İlaçlama havanın rüzgârsız, yağışsız ve sıcaklığın
8–25°C olduğu zamanlarda yapılmalıdır.
6.3.8 Yoğurt otu (Galium spp.) Rubiaceae
Tanımı ve yaşayışı
Yapışkan ot, Köşeli yapraklı yoğurt otu, Boynuzlu yoğurt otu ve Dil kanatan olarak
bilinmektedir.
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Bu cinse ait ülkemizde 101 adet tür bulunmasına rağmen, buğday tarlalarında
en fazla görülen türleri Galium aparine L. (Dil kanatan, Yapışkanot) (Şekil 26) ve
G. tricornutum Dandy (Boynuzlu yoğurt otu)’dur. Tek yıllık otsu yabancı otlardan
olan Dil kanatan (G. aparine) ve Boynuzlu yoğurt otu (G. tricornutum) tırmanıcı
gövdeye sahip olup, birbirlerine oldukça benzemektedirler. Ancak Boynuzlu yoğurt
otu gövdesi en fazla 100 cm’e kadar uzarken, Dil kanatanın gövdesi 180 cm’ye
kadar uzayabilmektedir. Her iki yabancı ot türünün de yaprakları dairesel dizilişte
olup her halkada yaklaşık 6–8 adet yaprak bulunur ancak yaprak boyutu olarak
Dil kanatanın yaprakları 30–60 (-90)x3–8 mm boyutlarında iken, Boynuzlu yoğurt
otunun yaprakları 10-30(-35)x(1,5-)2-4(-8) mm boyutlarındadır.

E. AKSOY

İklim koşullarına bağlı olarak Dil kanatan ve
Boynuzlu yoğurt otunda çıkışlar Kasım-Mart ayları
arasında görülür. Buğdayın kardeşlenmesini
tamamlayıp sapa kalkmasıyla yapışkanotları da
gövde gelişimini hızlandırarak buğdayla rekabete
girerler. Buğdayın hasat olgunluğuna geldiği
dönemde yapışkanotu tohumları da olgunlaşarak
dökülmeye başlarlar. Tohumların önemli bir
kısmı hasatla birlikte buğday tohumluğuna
karışmaktadır.

Şekil 26.Dil kanatan(G. aparine)’ın ge
nel görünümü

Mücadelesi
Kültürel Mücadele
Öncelikle temiz tarlaların Yapışkan otunun tohumlarıyla bulaşmaması için gereken
önlemler alınmalıdır. Bunun için de bulaşık tarlalarda çalışan hasat ve harman
makineleri, çeşitli toprak işleme aletleri, temiz alanlara sokulmadan önce çok
iyi temizlenerek yabancı ot tohumlarından arındırılmalıdır. Sertifikalı tohumluk
kullanılmalıdır. Üretici kendi ürününü tohumluk olarak kullanacaksa mutlaka
selektörden geçirmelidir. Bulaşık tarlalarda uygun bir münavebe sistemi uygulanarak
yabancı ot yoğunluğu azaltılmalıdır.
Kimyasal Mücadele
Buğdayın kardeşlenme ve yapışkanotunun 3–5 yapraklı gelişme döneminde Ek 4’de
verilen ilaçlardan biri seçilerek kullanılmalıdır. Uygulamadan önce herbisitin etiket
bilgileri dikkatle okunmalıdır.
Herbisitlerin tavsiye edilen dozunun tarlaya homojen dağılımını sağlamak için
ilaçlama öncesi mutlaka aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda genel olarak
dekara 20–40 litre su kullanılır. İlaçlama havanın rüzgârsız, yağışsız ve sıcaklığın
8–25°C olduğu zamanlarda yapılmalıdır.
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7 DİĞER ZARARLI, HASTALIK VE YABANCI OTLAR
7.1 Tarla fareleri [Microtus spp.) (Rodentia: Muridae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Ülkemizde Microtus rossiaemeridianus Ognev, M. socialis (Pallas), M. obscurus
(Eversmann), M. lydius Blackler, M. guentheri (Danford&Alston), M. majori Thomas,
M. subterraneus (DeSelys-Longchamps), M. gud Satunin, M. nivalis (Martins),
M. irani Thomas, M. roberti Thomas, M. dogramaci Kefelioğlu, M. anatolicus
Kefelioğlu&Krystufek, M. arvalis (Pallas), M. daghestanicus (Shidlovskij) türleri tespit
edilmiştir.
Genellikle vücut tıknaz, baş büyükçe, burun basık, kulaklar kısa ve çoğunluğu kıllar
arasındadır. Kuyruk vücuda oranla kısa olup vücut uzunluğunun 1/5’i kadardır ve
başlangıç noktasından ucuna kadar kısa, seyrek ve açık renk kıllarla kaplıdır. Sırt
tüyleri dip tarafta esmer gri, üstte kahverengi kızıldır. Karın beyaz veya kirli beyazdır.
Sırt ve karın renklerinin birbirine karıştığı yanlarda belirli bir yan çizgi yoktur. Vücut
90–180mm, kuyruk 18–53mm, arka ayak 19–24mm uzunlukta olup vücut ağırlığı
30–60g’dır (Şekil 27).
Gebelik süreleri 3 haftadır. Doğan yavrulardan ortalama %40 kadarı çeşitli nedenlerle
ölür. Sütten kesilen yavrular kendileri beslenmeye başlarlar ve bu andan itibaren
zararlı olurlar ki bu da doğumdan 15–20 gün sonradır. 2–3 ay içinde ergin olurlar.
Ortalama ömürleri 3–4 yıldır.
Tarla fareleri, 4–12 giriş deliği bulunan 10–70 cm derinlikteki toprak altı galerilerinde
yaşarlar. Gece ve gündüz aktif olmakla birlikte özellikle geceleri faaldirler. Dişileri her
ay doğurma gücüne sahiptirler. Ancak, yılda 4–6 doğum yaparlar ve her doğumda
en çok 9, ortalama 5–6 yavru verirler.

A. YILMAZ

Şekil 27.Microtus spp.’nin ergin ve yavruları
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Tarla fareleri beslendiği alanda 3 çeşit delik açar. Bunlar beslenme deliği, hafriyat
(toprak çıkarma) deliği ve dışkılama deliğidir (Şekil 28). Bunlara karşı yapılan kimyasal
mücadelede bu deliklerin tanınması önemlidir. Çünkü beslenme delikleri dışındaki
deliklere bırakılan zehirli yemi yemezler. Harfiyat deliklerinde toprak birikintileri,
dışkılama deliğinde fare dışkıları, beslenme deliğinde ise yiyecek kalıntıları vardır.

a

c

b

d

A. YILMAZ

Şekil 28. Tarla farelerinin yuvasındaki galeri ağızları a) Yatay girişli beslenme deliği b) Dikey girişli
beslenme deliği c)Toprak çıkarma deliği d)Dışkılama deliği

Kültür bitkileri ile çayır-mera bitkilerinin yeşil aksam, tohum ve meyvelerini, ayrıca
yiyecek bulamadığı durumlarda, meyvelik ve ormanlarda fidanların gövdelerini
(özellikle kök boğazı) yemek, kemirmek, kesmek ve kirletmek suretiyle zarar yaparlar.
Beslendikleri alandaki besin tükendiğinde başka alanlara da geçerek zararlarına
devam ederler. Sıcak aylarda yeşil, serin aylarda kuru yemi fazla yerler. Ergin bir
tarla faresi günde ortalama 15-17gr yeşil, 10–13 gr kuru yem yer. Zarar dereceleri
popülasyon yoğunluğuna bağlı olarak %100’e kadar ulaşabilir. Deniz seviyesinden
2500 m yüksekliğe kadar bitki olan hemen her yere yayılmışlardır.
Tüm tarla, bahçe ve çayır-mera bitkileri, özellikle buğday, arpa, yulaf, mısır, yonca
ile sebze ve meyveler, ayrıca özellikle genç orman ağaçları başlıca konukçularıdır.
Doğal Düşmanları
Tarla farelerinin başlıca predatörleri kedi, köpek, tilki, gelincik, sansar, baykuş, leylek,
kerkenez, atmaca, doğan, şahin, kartal ve yılanlardır. Doğal dengenin bozulmadığı
ortamlarda, bu predatörler tarla farelerini büyük ölçüde baskı altında tutarlar.
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Mücadelesi
Kültürel Mücadele
Derin toprak işlemesi, münavebe, tarla temizliği gibi önlemlerle tarla farelerinin
zararları bir dereceye kadar azaltılabilir.
Mekanik Mücadele
Sistemleri su ile doldurmak ve kapan kullanmak suretiyle fareler öldürülebilir.
Biyolojik Mücadele
Predatörler tarla fareleriyle biyolojik mücadelede etkili olmaktadır. Bunların
korunmaları için avlanmamaları, tarlardaki zararlılara karşı gereksiz olarak bitki
koruma ürünlerinin kullanılmaması gerekir.
Kimyasal Mücadele
Tarla fareleriyle kimyasal mücadele, iklim uygun olduğu sürece her zaman yapılabilir.
Ancak en uygunu kıştan çıktıkları ve en zayıf oldukları ilkbahar ile sonbahardır.
Zehirli yem uygulamasında, her deliğe 5 adet olacak şekilde, yemler el değmeden
delik içlerine bırakılmalıdır. Zehirli yemlerin tarla farelerinin beslenme deliklerinin
içine bırakılmasına özen gösterilmelidir. Uygulamanın tamamlanmasından sonra,
ilaçlanan alan mutlaka kontrol edilerek, fare ölüleri toplanıp yakılmalı veya derince
bir çukura gömülmelidir.
Tarla faresi mücadelesinde toplu ve tarama mücadele esas olduğundan, zararlının
bulunduğu alandaki bütün tarlalar ve tarla kenarları ile çevredeki sulama kanallarında
bulunan işlek delikler Ek 4’te belirtilen ilaçlardan biri ile ilaçlanmalıdır. İlaçlama
yapılacak yerde, çevresinde güven şeridi bırakılarak 1 dekardan az olmayan bir alan
seçilir. İlaçlama öncesinde buradaki tüm delikler kapatılır. 3 gün sonra açılan delikler
sayılır (İlaçlama öncesi yoğunluk) ve ilaçlanır. Üç gün sonra bu delikler kapatılır ve
kapatma işleminden 3 gün sonra açılan delikler sayılır (İlaçlama sonrası yoğunluk).
İlaçlamadan önceki delik sayısı ile ilaçlamadan sonraki delik sayısı oranlanarak
uygulamanın etki oranı belirlenir.
7.2. Ekin kamburböceği Zabrus spp. (Coleoptera: Carabidae)
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Zabrus tenebrioides (Goeze), Z. melancholicus Schaum, Z. politus Gauth., Z. spinipes
(Fabr.) Z. asiaticus Cast. Ülkemiz de bulunan önemli türler arasındadır. Erginler
türlere göre farklılık göstermekle birlikte 12–22 mm boyunda ve 5-8 mm enindedir
(Şekil 29a). Sırt kısımları dış bükey ve parlak siyah renklidir. Yumurtaları elips şeklinde
ve beyaz renktedir (Şekil 29b).
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M. DUMAN

a

b

M. ÖZKAN

Şekil 29. Ekin kamburböceği a)ergin b)yumurtaları

Larvaların baş ve göğüsü kahverengi, karın kısmının üstü kestane renginde olup alt
kenarları kirli beyazdır (Şekil 30a). Yumurtadan çıktığında 4–6 mm uzunluğundadır.
Olgun larva boyu ise 18–30 mm’dir. Pupalar serbest pupa tipinde olup 11-13 mm
boyundadır (Şekil 30b).
Zararlı kışı toprak içinde hem ergin, hem de larva (çoğunlukla) halinde geçirebilir.
Soğuk havalarda hareketsiz olan larvalar toprak sıcaklığının 11-12°C’ye yükselmesi
ile birlikte hareketlenirler. Genç larvalar sonbaharda ekin yapraklarını, olgun
larvalar ise ilkbaharda yaprak ve sürgünleri toprak içine çekip yiyerek zararlı olurlar.
Larvalar ve erginler geceleri beslenmektedirler. Gelişmesini tamamlayan larvalar
iklim koşullarına bağlı olarak nisan sonu-mayıs başında pupa olurlar ve mayıs sonuhaziran başında erginler çıkar. Erginler hasada yakın başak tanelerini kemirerek
zararlı olmaktadır. Erginler yazın, sıcak günlerde toprak içinde yazlamaya girerler
ve sonbaharda yağışların başlamasıyla topraktan çıkarak çiftleşirler. Ekim sırasında
erginler toprak altındaki tohumları kemirerek bunların tohumluk özelliğini yitirmesine
neden olmaktadırlar.

a

M. DUMAN

b

Şekil 30. Ekin kamburböceğinin a)larvası b)pupası
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Çiftleşen dişiler yumurtalarını tek tek toprakta oluşturdukları küçük yuvalara bırakırlar.
Yumurtalar toprak sıcaklığı ve nemine bağlı olarak 10–20 gün arasında açılır. Bir dişi
40–80 adet yumurta bırakmaktadır. Zararlı yılda 1 döl verir.
Mücadelesi
Kültürel Mücadele
•
•
•

Ekim nöbeti uygulamak (buğdaygillerin yerine alternatif bir bitki),
Nadasa bırakılan tarlaların uygun bir zamanda derince sürülmesi ile yabani
buğdaygilleri yok etmek,
Erken ve tane dökümüne neden olmayacak şekilde tekniğine uygun bir hasat
yapmak.

Kimyasal Mücadele
Ekin kamburböceklerine karşı en etkili mücadele tohum ilaçlamasıdır. Bu nedenle
zararlının bulaşık olduğu alanlarda tohumluk, mutlaka tekniğine uygun şekilde
ilaçlandıktan sonra ekilmelidir. Ancak zorunlu kalındığı hallerde yüzey ilaçlaması
uygulanmalıdır.
Tohum ve yüzey ilaçlamasında kullanılan ilaçlar Ek 4’te verilmektedir.
7.3 Bambul [Anisoplia spp. (Coleoptera: Rutelidae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Ülkemizde bulunan Anisoplia austriaca Herbst., A. agricola (Poda), A. segetum
Herbst. ve A. tenebralis Burm. önemli türler arasındadır.
Ergin 10–15 mm boyunda ve 6-8 mm enindedir (Şekil 31a). A. austriaca’nın başı ve
gövdesi parlak metalik yeşil renkte, üst kanatları kahverengidir. Üst kanadın gövde ile
birleşme yerinin ortasında köşeli siyah bir leke vardır. A. tenebralis siyah renklidir. A.
agricola’nın vücudu siyah renkte ve üst kanatlarında kirli sarı iki büyük leke bulunur.
Erginler tahılların süt olum döneminden itibaren başaklar üzerinde görülürler. Bu
dönemde taneleri kemirerek zararlı olurlar (Şekil 31b). Böyle taneler tohumluk olarak
kullanılamayacağı gibi tanenin özü kemirildiğinden ekmek yapımında da iyi sonuç
vermezler.
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a

Ç. MUTLU

b

Şekil 31. Bambul ergini (a) ve zararı (b)

Erginler bir süre beslendikten sonra çiftleşir ve yumurta bırakırlar (Şekil 32a).
Yumurtadan çıkan larvalar manas tipinde (kahverengi başlı ve yuvarlak vücutlu)’dir
(Şekil 32b). Toprakta yaklaşık 2 yıl kalan larvalar, erken dönemde tahılların kök
sistemini kemirip zarar yapar ve toprak içinde yaptıkları bir yuvada pupa olurlar.
Ortalama 15 gün sonra erginler çıkar. Erginler 1–1,5 ay süre yaşarlar. Zararlı 2 yılda
bir döl verir.

a

M. ÖZKAN

b

N.E. BABAROĞLU

Şekil 32. Bambul yumurtası(a) ve larvası(b)

Doğal düşmanları
Ülkemizde ergin predatörü olarak Machimus anulipes Brulle. (Diptera: Asilidae) türü
bulunmaktadır.
Mücadelesi
Kültürel Mücadele
•
•
•
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•
•

Anızın erken ve derin şekilde sürülmesi,
Tarlanın ekim için iyi hazırlanması.

Kimyasal Mücadelesi
Kimyasal mücadele, larvalara karşı tohum ilaçlaması ve erginlere karşı yüzey
ilaçlaması şeklinde uygulanır.
7.4. Hububat hortumluböceği [Pachytychius hordei (Brulle) (Coleoptera:
Curculionidae)]
Tanımı yaşayışı ve zarar şekli
Ergin 3–4 mm boyunda ve kahverengi renkte olup üzeri krem renginde pullarla
kaplıdır (Şekil 33). Zararlı kışı ergin olarak toprakta geçirir. Yaklaşık 8 aylık bir süre
toprakta yazlama ve kışlama periyotlarını geçirdikten sonra erginler, ilkbaharda
(Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde mart sonu, İç Anadolu bölgesinde mayıs
başı) aktif duruma geçerek toprak yüzeyine çıkmaktadırlar. Zararlının toprak yüzeyine
çıkışında en önemli etken toprak sıcaklığı ve yağıştır. Mart ayının 2. yarısından itibaren
toplam yağışın 10 mm’nin üzerine çıktığı ve aynı dönem içerisinde 8-10 günlük bir
sürede toprak sıcaklığının da 9°C’nin üzerine çıkmasıyla birlikte erginler topraktan
çıkarlar. Erginler, topraktan çıkışlarından 5-7 gün sonra çiftleşmeye ve çiftleştikten
20-25 gün sonra yumurtlamaya başlarlar. Buğdaylarda başağın bayrak yaprağı
içinde kabarmasından, arpa ve çavdarlarda ise başaklanma devresinden sonra
başlayan yumurtlama periyodu, süt olum devresine kadar devam etmektedir. Dişi
hortumu ile açtığı delikten başakçığa (her başakçığa 2–3 adet) yumurta koymaktadır.
Yumurtadan çıkan larvalar tane içine girmektedirler. Larvalar tane içinde beslenerek
boş kavuz oluşmasına neden olurlar. Larvalar, tane süt olum dönemini tamamlayıp
sertleşmeye başlayınca, taneyi terk ederek toprağa düşerler. Toprakta yuva içinde
pupa olur ve genellikle Temmuzun 3. haftası ile ağustos ayının ilk haftasında ergin
çıkışları olur. Zararlı yılda 1 döl vermektedir.

Şekil 33. Hububat hortumluböceği ergini
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Doğal düşmanları
Ülkemizde yapılan çalışmalarda larvaların iç ve dış parazitoitler tarafından
parazitlendiği belirlenmiştir. Bulunan iç ve dış parazitoitler aşağıda verilmiştir.
Çizelge 11. Hububat hortumlu böceğinin parazitoitleri
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Dış parazitoitler
Mesopolubus teliformi (Walker)

Hymenoptera:Pteromalidae

Habrocytus sequester (Walker)

Hymenoptera:Pteromalidae

Lariophagus distinguendus(Foerster)

Hymenoptera:Pteromalidae

Monodantomerus obscurus(Westw.)

Hymenoptera:Torymidae

Exopristus trigonomerus (Ms)

Hymenoptera:Torymidae

Microplitis mediana (Ruthe)

Hymenoptera:Braconidae

Bracon pectoralis Wesmael

Hymenoptera:Braconidae

Eurytoma sp.

Hymenoptera:Eurytomidae

İç parazitoit
Entedon sp.

Hymenoptera:Eulophidae

Mücadelesi
Kültürel mücadele
•
•

Çapa bitkileri ile ekim nöbeti (Nadas-hububat-çapa bitkisi)
Ergin popülasyonunu düşürmek için hasattan sonra derin sürüm

Kimyasal mücadele
Erginlerin ilk çıktığı tarihlerde hububat fenolojisi izlenmelidir. Topraktan kademeli
olarak çıkan hububat hortumlu böceğine karşı, çıkıştan takriben 10 gün sonra
(sapa kalkma dönemi) ilaçlamaya başlanılmalıdır. Hububatın sapa kalkma devresi
sonunda ve başak bayrak yaprağı içinde kabarmaya başladığında; erginler yumurta
koymaya başladığı için bu dönemde ilaçlamaya son verilmelidir.
Hububat hortumlu böceğine karşı kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 4’te verilmektedir.
7.5. Ekin güvesi [Syringopais temperatella (Led.), (Lepidoptera:
Scythridae)]
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Ekin Güvesi erkek kelebeğinin üst kanatları altın sarısı renkte pullarla kaplanmış
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olup, alt kanatları kirli gri, kenarları boz renkte ve bol tüylüdür. Dinlenme halinde
üstten bakıldığında arka kanatların uçları kırlangıç kuyruğu gibi ters (V) şeklindedir.
Kanat açıklığı 14–18 mm kadardır. Çok hareketli olan bu kelebekler bitkiler arasında
uçuşmaları ile kendilerini belli ederler. Dişi kelebek erkek kelebeğe göre daha küçük,
hareketi daha yavaştır. Üst kanatların son kısmında belirgin bir şekilde bulunan
kahverengimsi siyah bant dişinin en belli başlı özelliği olup kanat açıklığı 10–14
mm’dir(Şekil 34 a,b).
Yumurtadan çıkan larva 1 mm kadar boyda, parlak sarımsı kırmızımtırak renktedir.
Yaprak içinde beslenerek gelişmesini tamamlayan larvanın rengi kahverengimsi, baş
kapsülü parlak siyah renktedir. Olgun larva boyu 8–11 mm arasında değişir.
İklim şartlarına bağlı olarak hububat tarlalarında genellikle mayıs ayı içerisinde
Ekin Güvesi kelebeklerinin uçuştuğu görülür. Çiftleşme bir iki gün içinde olur. Dişiler
yumurtalarını topraktaki çatlaklara kümeler halinde ve ortalama 120 adet bırakır. İki
hafta içinde embriyo safhasını tamamlayan yumurtalardan çıkan larvalar 15–20 cm
toprak derinliğine inerek yazı geçirmek üzere diyapoz durumuna girerler.

a

b

M. GÜLLÜ

Şekil 34. Ekin Güvesi a) Dişi b) Erkek

Sonbaharda ilk yağmurlardan sonra toprakta aktif hale gelen larvalar henüz 2–3
yapraklı olan genç hububata geçerler. Hububat yaprağının iki epidermisi arasında
beslenmeye başlarlar. Şubat ayı sonlarından itibaren kendisini hissettirmeye başlayan
larvalar yaklaşık olarak 2 ay kadar bir bitki üzerinde veya bitkiden bitkiye geçerek
beslenmelerine devam ederler. Pupa olgunluğuna varan larva kendisini toprağa
atarak toprak parçacıklarının altında veya 5-10 cm toprak derinliğinde çıkardıkları
ipeğimsi bir madde ile kokonlarını örerek pupa olurlar. Bu devre, sıcaklık ve toprak
nemine bağlı olarak 10-15 gün devam eder. İlk kelebekler mayıs ayına doğru ortaya
çıkar. Böylelikle yılda bir döl vermiş olurlar. Kasım-aralık yağışlarının fazla miktarda
olduğu yıllarda larva yoğunluğunun yüksek olduğu, bu dönemde yağışların yeterli
olmaması halinde ise, daha sonraki dönemlerde yeterli yağış olsa bile yoğunluğun
düşük düzeyde kaldığı belirlenmiştir.
Zarar, larvalar tarafından yapılır. Larvalar hububat yapraklarının iki epidermisi
arasındaki yeşil dokuyu yiyerek fotosentezi engeller ve yaprağın uç kısımlarından
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itibaren kurumasına sebep olurlar. Geniş çapta zarara uğramış bir tarlada genel bir
renk açılması olur ve uzaktan samyeli vurmuş hissini uyandırır (Şekil 35).
Sonbahar aylarının yağışlı, buna karşılık ilkbahar aylarının kurak geçtiği yıllarda
bulaşmanın yüksek olduğu (%40’tan fazla) tarlalarda önemli derecede verim
azalmasına ve hatta bazı hallerde ancak tohumluğun geri alınabildiği ölçüde zarara
sebep oldukları saptanmıştır.

a

b

M. GÜLLÜ

Şekil 35 Ekin güvesi larvalarının a)buğday yapraklarında b)tarladaki zararı

Ege, Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaygın olarak bulunmaktadır.
Doğal Düşmanları
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde larva parazitoiti olarak Bracon stabilis Wesmael
ve Apanteles sp. (Hym. :Braconidae), Ege Bölgesinde Pnigalio pectinornis L.
saptanmıştır. Bunun yanı sıra bitkiden bitkiye geçmek üzere kendini toprağa atan
larvaların karınca, örümcek ve kuşlar tarafından toplandığı gözlenmiştir.
Mücadelesi
Kültürel Mücadele
Hasattan hemen sonra yapılacak derin sürüm (1–2 kez 15–20 cm derinliğinde),
diyapoza girmiş yeni larvaların büyük bir kısmının ölmesine ve popülasyonun
azalmasına yardım etmektedir.
Ekin Güvesi ile bulaşık sahalara en az iki yıl hububat ekilmemesi, hububatın yerine
susam, baklagil, pamuk, darı ve karpuz gibi çapa bitkilerinin münavebeye girmesi,
kurak geçen yıllarda hububatın sulanması olumlu sonuçlar vermektedir. Bunların yanı
sıra yazlık ekimin geciktirilmesi üzerinde durulması gereken kültürel tedbirlerdendir.
Kimyasal mücadele
Ekin Güvesi ile ilaçlı mücadelede en uygun devre hububat yaprakları içinde
beslenmekte olan larvaların boyları 2–6 mm olduğu zamandır. Bazı bölgelerde
kimyasal mücadeleye mart ayından itibaren başlamak mümkün ise de bu durum
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bitkinin fenolojisi ve zararlının biyolojisi ile yakından ilgilidir. Özellikle yüksek ve
dağlık yerlerde hububatın geç gelişmesi mücadele zamanını mayıs ortalarına kadar
kaydırabilir. Mücadeleye erken devre (larva boyu 2,5–4 mm) ilaçlamasının yanı sıra
çeşitli nedenlerle ilaçlı mücadele gecikmiş ise larva boyları 7–10 mm olduğunda geç
devre ilaçlamalarına yer verilmelidir. Bulaşma oranı %20’den yukarı olan tarlalar
mücadele programına alınır.
7.6 Yaprak bitleri
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Hububatta zarar yapan önemli yaprak biti türleri şunlardır:
Rus buğday yaprakbiti, Diuraphis noxia (Kurdjumov) (Şekil 36)
Yulaf yaprakbiti, Sitobion avenae (F.)
Mısır yaprakbiti, Rhopalosiphum maidis (Fitch)
Ekin yaprakbiti, Rhopalosiphum padi (Linnaeus) (Şekil 36)
Tahıl yaprakbiti, Schizaphis graminum (Rondani)
Gül-ekin yaprakbiti, Metopolophium dirhodum (Walker)
Şeftali yaprakbiti, Myzus persicae Sulzer
Mısır esmer yaprakbiti, Sipha maydis Passerini, S.elegans Guercio

a

Ç. MUTLU

b

Ç. MUTLU

Şekil 36. Buğdayda yaprakbiti

Yaprak bitlerinin ergin ve nimfleri buğdayda yaprak ve başaklarda büyük koloniler
meydana getirerek bitki özsuyunu emmek suretiyle zarar yaparlar. Emgi sonucunda
bitki zayıflar, gelişme durur, tanenin olgunlaşması engellenerek buruşmasına ve
kurumasına neden olurlar. Ürünün verimi azalır, kalitesi bozulur ve bitki kurur.
Beslenmeleri esnasında salgıladıkları zehirli maddeler yüzünden bitkilerde anormal
büyümeler ve şekil bozukluklarına neden olarak gelişmeyi engellerler. Genel
olarak şekil bozukluğu, yaprakların kıvrılması ile kendini gösterir. Virus taşımak ve
bulaştırmak suretiyle birçok bitki virus hastalıklarının bulaşmasına neden olurlar.
Salgıladıkları tatlımsı maddeler, üzerinde fumajine sebep olan mantarlar gelişerek
bitkide özümleme ve solunuma engel olurlar.
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Doğal Düşmanları
Buğday tarlalarında sorun oluşturan yaprak bitlerinin parazitoit ve predatör listesi
Çizelge 12’de verilmiştir.
Çizelge 12. Buğday tarlalarında tespit edilen yaprakbitlerinin parazitoit ve predatörleri
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Predatörler
Coccinella septempunctata (L.)

Col.:Coccinellidae

C. undecimpunctata (L.)

Col.:Coccinellidae

Adalia bipunctata (L.).

Col.:Coccinellidae

Adalia fasciatopunctata revelierei Mulsant

Col.:Coccinellidae

Semiadalia undecimnotata Schneider

Col.:Coccinellidae

Adonia variegata (Goeze)

Col.:Coccinellidae

Scymnus apetzi Mulsant

Col.: Coccinellidae

S. rubromaculatus (Goeze)

Col.:Coccinellidae

S. bivulnerus Capra-Fursch

Col.:Coccinellidae

S. marginalis (Rossi)

Col.: Coccinellidae

S. pallipediformis Günther

Col.: Coccinellidae

S. auritus Thunberg

Col.: Coccinellidae

Nephus nigricans (Weise)

Col.: Coccinellidae

N. bipunctatus (Kugelann)

Col.: Coccinellidae

Exochomus nigromaculatus (Goeze)

Col.: Coccinellidae

Coccinula quatuordecimpustulata L.

Col.: Coccinellidae

C.sinuatomarginata (Felderman)

Col.: Coccinellidae

Brumus octosignatus (Gebler)

Col.: Coccinellidae

Episyrphus balteatus (De Geer)

Dip. Syrphidae

Metasyrphus corollae (F.)

Dip. Syrphidae

Anthocoris sibiricus Rt.

Hem. Anthocoridae

Orius horvathi (Reut)

Hem.: Anthocoridae

Deraeocoris pallens Reut.

Hem.: Miridae

Chrysoperla carnea (Stephens)

Neur.: Chrysopidae

Parazitoitleri
Aphidius ervi Haliday

Hym.: Aphidiidae

Ephedrus plagiator (Nees)

Hym.: Aphidiidae

Lysiphlebus fabarum Marshall

Hym.: Aphidiidae

Aphelinus sp.

Hym.: Aphelinidae
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Mücadelesi
Kültürel Mücadele
•
•
•
•
•
•

Hasattan sonra tarla sürülmeli ve tarla içindeki yabancı otlarla mücadele
yapılmalıdır.
Akdeniz Bölgesinde ekimler erken yapılmamalıdır.
Ekim sık yapılmamalı, mümkünse mibzerle yapılmalıdır.
Ekimden önce tarla tesviyesi yapılmalıdır.
Tarla içi drenajı iyi yapılmalıdır.
Özellikle azotlu gübreler gerektiği dozlarda verilmelidir.

Biyolojik Mücadele
Buğday ekili alanlarda yaygın olarak bulunan doğal düşman kompleksi, zararlı
popülasyonunu yüksek oranda baskı altında tutmaktadır. Bu nedenle yararlıların
yoğun olarak bulundukları buğday tarlalarının ilaçlanmasından kaçınılmalıdır.
Kimyasal Mücadele
Buğday tarlalarında yapılan sayımlar sonucunda bitki başına zararlı ve yararlı
yoğunluğu bulunur. Sürveyler haftada 1–2 kez yapılır. Yaprak biti ve doğal düşmanların
yoğunlukarına ilişkin sürvey sonuçları dikkate alınarak, ilgili Araştırma Enstitüleri ile
Tarım İl Müdürlükleri işbirliğinin çerçevesinde mücadele yapılıp yapılmayacağına
karar verilir.
Bu aşamada resmi olarak önerilen herhangi bir kimyasal preperat bulunmamamktadır.
Ancak kimyasal mücadelenin zorunlu olması durumunda kullanılacak preperatla
ilgili olarak Araştırma Enstitülerine başvurulmalıdır.
7.7. Tahıl Kist Nematodları (Heterodera avenae Woll., H. latipons
Franklin ve H. filipjevi Madzhidov)
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Tahıl kist nematodları bir grup olarak değerlendirilmektedir. Bu grup içinde yer alan
ve ülkemizde tespit edilen türler H. avenae, H. latipons ve H. filipjevi’ dir.
Kist formundaki diğer nematodlar gibi Tahıl kist nematodu da bitkinin köklerinde
oluşturduğu beyaz kistlerle tanınabilmektedir. Dişiler genellikle tipik limon şeklinde,
erkekler ise iplik şeklindedir (Şekil 37).
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a

M. İMREN

b

M. İMREN

c

M. İMREN

Şekil 37. Tahıl kist nematodlarının (Heterodera filipjevi) mikroskobik görünüşü a) İkinci dönem larva baş,
b) kuyruk c) kist formu (ölü dişi)

Kistlerden çıkan ikinci dönem larvalar bitki gelişiminin erken döneminde kökleri
enfekte eder. Beslenmeye devam eden larvalar ergin hale geçip çiftleşirler. Çiçeklenme
sonrası enfekteli köklerde beyaz kist şeklindeki dişiler, boyun kısmı kök dokusu içine
girmiş, vücutları kök dışında asılı olarak görülebilir. Dişi öldükten sonra vücut duvarı
sertleşir ve koyulaşır; dış şartlara dayanıklı, kahverengi bir kist halini alarak yumurta
ve larvaları korur.
Yumurtalar kistin içinde çok uzun yıllar toprakta canlı olarak kalabilirler. Tahıl kist
nematodu yılda 1 döl verir ve yazlık ekimlerde larvanın köke girişinden 9-14 hafta
sonra hayat dönemini tamamlar. Kışlık ekimlerde nematodun hayat çemberini
tamamlama süresi biraz daha uzamaktadır. Orta Anadolu’da ekim ayında ekilen
hububat bitkisi köklerindeki beyaz kistler, Mayıs ayında görülebilmektedir. Bu süreç
genellikle süt ve sarı olum dönemlerine rastlamaktadır. Hububat bitkisinin köklerinde
beslenerek gelişmelerini tamamlayan beyaz renkli kistler, olgunlaştıklarında sarımsı
kahverengi renk alır ve toprağa dökülürler.
Dişilerin beslenmesi sonucu oluşan zarardan dolayı su ve besin alımı kısıtlanır.
Bulaşık köklerde çatallanma, şişkinlik ve kütleşme meydana gelir. Bitkilerin toprak
üstü aksamındaki belirtiler tipik değildir. Yapraklarda özellikle azot ve fosfor gibi
elementlerin eksikliğine benzer renk açılmaları ile büyümede gerileme gözlenir.
Kistlerin tarladaki dağılımları homojen değildir. Bunun sonucu olarak buğday
tarlasında bitkilerin kısalmalarından dolayı bölgesel çökmeler görülür.
Topraktaki kist yoğunluğunun “10 yumurta + larva/g toprak” olması durumunda,
hektar başına buğdayda ortalama 188 kg ve arpada 75 kg ürün kaybına neden
olduğu saptanmıştır.
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Doğal düşmanları
Yurtdışında Tahıl kist nematodlarına karşı biyolojik mücadele etmeni olarak
kullanılabilecek Verticillium chlamydosporium Goddard, Nematophthora gynophila
ve Paecilomyces lilacinus (Thom) gibi bazı fungal parazitler saptanmıştır. Bunun
yanında ticari olarak üretilen Pasteuria penetrans (Thorne) bakterisi biyolojik
mücadelede kullanılabilmektedir. İngiltere’de doğal olarak bulunan N. gynophila,
bulaşık tarlalardaki Tahıl kist nematodunun popülasyonunu mücadeleye gerek
kalmadan baskı altına alabilmektedir. Ancak tek başına biyolojik mücadele yeterli
olmamakta diğer yöntemlerle kombinasyonu gerekmektedir.
Mücadelesi
Kültürel Mücadele
•
•
•
•
•

•

Kist nematodları bulaştıktan sonra eradike edilmesi çok zor olduğundan, bulaşık
toprağın temiz yerlere taşınmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.
Bulaşık alanların tespiti amacıyla yapılacak sürveylerde bulaşık alanları
belirlemek üzere hububatın süt ve sarı olum dönemlerinde köklerde kist kontrolleri
yapılmalıdır.
Yeşil aksam dönemi (çiçeklenme ve sonrası) kontrollerde bodurlaşma ve sağlıksız
gelişme gözlenen bitkilerden en az 10 adet sökülmek suretiyle köklerde çıplak
gözle beyaz kistlerin varlığı aranmalıdır.
Yeşil aksam dönemi kontrollerinin yapılamadığı durumlarda, hasat sonrası
dönemde olgunlaşan kistler toprağa dökülmüş olduğundan, toprak örnekleri
alınarak yetkili laboratuvarlara analiz için gönderilir.
Konukçu bitkilerin mevcut olmaması durumunda Tahıl kist nematodlarının
tarladaki yoğunluğu azaldığından, ekim nöbeti en etkili mücadele yöntemleri
arasında yer almaktadır. Poacede familyası dışındaki bitkilerle, özellikle yemlik
ve yemeklik baklagillerle yapılan 2-3 yıllık ekim nöbeti, nematodun popülasyon
yoğunluğunu düşürmektedir.
Bu nematoda karşı dayanıklılığı bilinen çeşitler kullanılmalıdır.

Biyolojik mücadele
Doğal düşmanlar bölümünde bahsedildiği gibi kist ve yumurta patojeni bazı
funguslarla popülasyon baskı altına alınabilmektedir.
Kimyasal mücadele
Bu nematodlara karşı kimyasal mücadele önerilmemektedir.
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7.8 Buğday Gal Nematodu (Anguina tritici Steinbuch)
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli
Buğday gal nematodunun dişisi ve erkeği iplik formundadır. Poaceae familyası
bitkilerinin tohumlarında iç parazit, sap ve yapraklarında dış parazit olarak yaşar
ve tipik galler meydana getirirler (Şekil 38). Bulaşık buğday taneleri uyku halinde
2. dönemdeki larvalar ile doludur. Bulaşık tohumlar ekim sonrası nem alarak şişer,
içerisinde bulunan 2. dönem larvalar aktif hale geçerek toprakta genç buğday
ve çavdar bitkilerinin yaprak aralarında çiçeklenmeye kadar kalırlar. Çiçeklenme
döneminde hızla çoğalarak taneyi doldurur. Genellikle her tanede 5-7 dişi bulunur.
Birinci dönem larva yumurta içinde oluşur ve gömlek değiştirerek 2. dönem larvayı
oluşturur. Yumurtadan çıkan 2. dönem larvalar tane içinde kalarak galli tane
oluştururlar. Her bir galli tane içerisinde 800-30.000 kadar larva bulunur.
Nematodla bulaşık tanelere, galli tane denir. Bunlar, normal tanelere nazaran
küçük, yuvarlak, deforme olmuş ve koyu kahverengi görünüşlüdür (Şekil 39). Sürmeli
(Tilletia tritici) tanelere benzerler, fakat bu taneler sürmeli tanelere göre serttirler ve
iki parmak arasında ezilmezler (Şekil 40). Başakçıklar arası sağlıklı başaklara göre
daha açık ve dağınık olup başakta deformasyonlara neden olurlar. Yapraklarda
sararma ve kıvrılmalar görülür.
Kuru muhafaza şartlarında, galli taneler içerisindeki 2. dönem larvalar 27 yıl ve daha
fazla süre dormant (uyku) halde canlılığını koruyabilmektedir. Bu süre çevre, nem ve
sıcaklığa bağlıdır. Konukçu bitki fenolojisine göre, nematod yılda bir döl vermektedir.
Doğal düşmanları
Arthrobotrys oligospora adlı fungus bu nematodun parazitidir. Funguslardan başka
diğer bazı organizmalar nematodların doğal düşmanlarıdır. Ancak bunların hiç birisi
zararlıyı baskı altında tutamazlar.

a

A. TÜLEK

b

A. TÜLEK

Şekil 38. Buğday gal nematodunun a) yapraklarda oluşturduğu belirtiler b) başakta oluşturduğu
belirtiler
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a

b

A. TÜLEK

A. TÜLEK

Şekil 39. a) Buğday gal nematodu içeren galli taneler b) buğday gal nematodu, soldan sağa doğru
dişi ve erkek birey

a

A. TÜLEK

b

A. TÜLEK

c

A. TÜLEK

d

A. TÜLEK

Şekil 40. Buğday gal nematodu içeren galli taneler (a, b); Sürmeli taneler (c, d)

Mücadelesi
Kültürel Mücadele
Buğday gal nematoduna karşı yapılacak olan kültürel önlemler ile % 100 başarı elde
etmek mümkündür. Gerekli kültürel önlemlerin alındığı nematodla bulaşık tarlalarda,
kesinlikle galli tane içermeyen sertifikalı tohumluk kullanılması gerekmektedir.
Tohumluk elde edilirken kuşkusuz bölgeye adapte olmuş hububat çeşidi olmasına
özen gösterilmelidir.
Galli tane içeren tohumun temizlenmesi için kullanılan yöntemler
•

Yetiştirici kendi imkânları ile kalburlama yöntemi kullanarak tohumluğu kısmen
temizleyebilir. Kalburlama ile tohumluk ancak %75’e kadar galli tanelerden
temizlenebilir. Delik açıklıkları 3.3 mm olan kalburlarda yalnız çift taneli galler
kalmaktadır.
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•
•

Triyör ve selektörlerde sağlam ve galli taneleri ayırabilecek sıklıktaki eleklerden
geçirilen tohumluk içerisindeki galli taneler % 100’e yakın bir oranda
temizlenmektedir.
Tohum temizlemede en uygun metot, tuzlu su eriyiği kullanılarak nematodlu
tanelerin ayrılmasıdır. Bunun için geniş bir kap veya kazana % 20’lik tuzlu su
eriyiği hazırlanır ve içerisine galli tane ihtiva eden tohumluk buğday atılır. Elle
veya bir başka karıştırıcı kullanılarak karıştırılan tohumlardan nematodlu olanlar
daha hafif olduklarından su yüzüne çıkarlar. Üste çıkan galli taneler ile çöp ve
samanlar alınır ve imha edilir. Bu uygulama azar azar ve fazla karıştırılmadan
yapılırsa sonuç daha iyi olmaktadır. Dikkat edilecek husus, galli tanelerin fazla
su alıp dibe çökmemesi için zaman kaybetmemektir. Geniş kap veya kazanın
dibinden alınan tohum, bir süzgeç üzerinde temiz suyla iyice yıkandıktan sonra
kurutulur ve tohumluk olarak kullanılır.

Kimyasal Mücadele
Bu nematodlara karşı kimyasal mücadele önerilmemektedir.
7.9 Pas hastalıkları
Sarı pas (Puccinia striiformis West) (=P. striiformis var. striiformis)
Kahverengi pas (P. recondita f.sp. tritici Rob. et Desm.)
Kara pas (P. graminis f.sp. tritici Eriks. et Henn.)
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Buğday pas hastalığı etmenlerinin konukçuları, kültür ve yabani buğdaygil bitkileridir.
Sarı pasın konukçuları buğday dışında kültür bitkilerinden arpa ve çavdar; kahverengi
pasın konukçuları ise buğday dışında arpadır. Kara pas buğday, arpa ve
yulaf bitkilerinde görülmektedir.
Buğdayda pas hastalığından doğan zarar, iklim şartlarına göre değişir ve zaman
zaman epidemi yaparak büyük zararlara neden olabilmektedir. Ürün kaybı, çeşitlerin
duyarlılıklarına, çevre koşullarına, etmenlerin ırklarına göre değiştiği gibi, yıldan
yıla bölgeden bölgeye farklılıklar göstermektedir. Buğday pas hastalıkları etmenleri,
ülkemizin buğday üretimi yapılan bütün bölgelerine yayılmıştır. Sarı pas, erken
dönemde çıktığı için ülkemizde en önemli pas türü olup tüm bölgelerimizde görülmesi
mümkündür. Kara pas ve Kahverengi pas ise geç dönemde ortaya çıkmasından
dolayı ekonomik öneme sahip değildir.
Pas hastalıklarının tanımı ve yaşayışı aşağıda verilmiştir.
Sarı pas: Etmenin üredosporları (yazlık sporlar) yuvarlak veya oval, çeperleri
dikenlidir. Teliosporlar (kışlık spor) ise uzunca, hücre çeperi kalın ve düz, iki hücreli,
bu hücreler arası hafif boğumludur.
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En erken görülen pas türüdür. Genellikle yapraklarda görülse de, sap ve başaklarda
da zaman zaman görülebilir. Buğday tarlalarında ilkbaharda 10-15°C sıcaklık ve
yüksek nem hastalığın gelişimi için en uygun ortamdır. Yaprakların üst yüzeylerinde
makine dikişine benzer şekilde püstüller oluşur(Şekil 41). Bu püstüllerin dizilişi bir
çizgiyi andırdığı için bu pasa “Çizgi pası” da denilir. Sıra veya sıralar üzerine dizilmiş
noktacıklar biçiminde olan bu püstüllerin içinde etmenin yazlık sporları meydana
gelir. Bu püstüller limon veya portakal rengindedir. İlkbaharda bu püstüllerden
oluşan milyonlarca yazlık spor rüzgarla çevreye dağılır.

F. YILDIRIM

Uygun koşullarda, taşındığı buğday
bitkilerini enfekte ederek yeni püstüller
oluştururlar. Üredosporların çimlenip
konukçuya giriş yapabilmesi için yağış
veya yüksek neme gereksinimleri
vardır. Mevsim sonunda üredosporların
yataklarından,
aynı
püstüllerde
teliosporlar oluşur. Etmen yazı canlı kalan
yabani buğdaygillerde, kışı ise güzlük
ekilen buğdaylar üzerinde üredospor
halinde geçirir.

Şekil 41. Sarı pasın buğday yapraklarındaki belirtisi

Kahverengi pas: Etmenin yazlık ve kışlık sporları genelde sarı pas sporlarına
benzer. Hastalık etmeni, kışı ılıman geçen bölgelerde ve sahillerde üredospor
halinde, güzlük ekinlerde ve yaz ortasında taze yaprak veren yabani buğdaygillerde
geçirir. İlkbaharda yazlık sporlarını oluşturarak çoğalır ve rüzgarla yayılan sporlar,
uygun koşullarda (yüksek nem ve 15-20°C sıcaklık) yeni enfeksiyonlara neden
olurlar. Bu etmenin yaşam çemberine bazen, ara konukçuları olarak da sedef
otları (Thalictrum spp., Isopyrum spp.) girer. Kışı geçiren kışlık sporlar, ilkbaharda
çimlenerek bazidiosporları oluştururlar. Bunlar rüzgarla ara konukçulara ulaşarak
onları enfekte ederler. Yapraklarda çok sayıda piknidyum ve esiyum meydana gelir.
Esiyumlarda oluşan esiyosporlar rüzgarla dağılarak buğday bitkilerini enfekte eder
ve sonra oluşan üredosporlarla yeni enfeksiyonlara neden olur.
Genellikle yapraklarda görülür ve bu nedenle “Yaprak pası” olarak da isimlendirilir.
Bunlar portakal sarısı veya koyu kahverengindedir(Şekil 42). Hastalığın ilerlemesi
ile püstüller üzerindeki epidermis parçalanır, ancak bu durum Kara pas’taki kadar
belirgin değildir. Yazlık sporların içinde bulunduğu püstüller yaprak yüzeyinde
düzensiz ve irili ufaklı olarak görülür.
Bazen bu pasın belirtisi olarak, bir esas püstül etrafında çepeçevre bir veya iki daire
halinde daha küçük püstüller oluşur ki, bu belirti özellikle kahverengi pasın tanımında
önemlidir. Bu pas genellikle bitkilerde sarı pas’tan sonra kara pas’tan önce görülür.

Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı
buğday.indd 67

67
16.10.2017 14:35:03

F. YILDIRIM

Şekil 42.Kahverengi pasın buğday yaprağındaki belirtisi

Kara pas: Hastalık etmeninin ürediosporları elips şeklinde olup çevresi dikenlidir
ve kahverengi renklidir. Kışlık sporu ise uzunca, iki hücreli, çeperi düz ve bir sapçık
üzerindedir.
Kara pas etmeni kışı hastalıklı bitki parçacıkları üzerinde kışlık spor formunda geçirir.
Hastalık 19–26°C arasında ve yüksek nemde hızlı bir şekilde gelişir. Çimlenen
teliosporlardan basidiosporlar oluşur. Basidiosporlar, kara pasın ara konukçusu olan
Berberis spp. (Hanım tuzluğu) veya Mahonia spp. (Sarı boya ağacı) yapraklarına
ulaştığında çimlenerek enfeksiyon yapar.
Bir süre sonra yaprağın üst yüzünde piknidyum, alt yüzünde esiyum oluşur. Esiyumlarda
meydana gelen esiyosporlar rüzgarla buğday yaprak ve sapları üzerine taşınıp, uygun
koşullarda çimlenerek, üredospor yatağı ve içinde yazlık sporları meydana getirirler.
Bu sporlar da buğday bitkilerinde sekonder enfeksiyonlara neden olurlar. Buğday
bitkilerinin olgunluk dönemine doğru, sap ve yaprak dokuları üzerinde, siyah renkte
kışlık sporlar oluşmaya başlar.
Buğdayın yaprak, sap ve başaklarında görülen bir hastalıktır. İlk belirtiler yaprak ve
saplarda oldukça büyük, oval veya uzunca koyu turuncu, çoğunlukla kahve renkli
püstüllerdir. Püstüllerin yaprak epidermisini patlatarak yırtması nedeniyle, püstülleri
çevreleyen epidermis beyaz yaka şeklini alır(Şekil 43a,b). Mevsim sonunda yazlık
sporlar yerine, koyu kahverenginden siyaha kadar değişen renkte kışlık sporlar
oluşur.

a

F. YILDIRIM

b

F. YILDIRIM

Şekil 43. Karapasın buğday sap (a) ve yapraktaki (b) belirtisi
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Mücadelesi
Kültürel Mücadele
•
•
•
•
•

Havalanmayı engellemesi ve nem artışına neden olduğu için sık ekim yapılmamalıdır.
Yabancı ot mücadelesi tekniğine uygun ve zamanında yapılmalıdır.
Toprak analizi sonuçlarına göre gübreleme yapılmalıdır.
Paslara karşı dayanıklı buğday çeşitleri kullanılmalıdır.
Çevredeki ara konukçular imha edilmelidir.

Kimyasal Mücadele
Sarı pas hastalığının erken dönemde alt yapraklardaki belirtileri her yıl görülebilir. Bu
nedenle iklim koşulları dikkate alınarak (%90 orantılı nem ve 15-20°C sıcaklık) hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst
yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla
yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır.
İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı
varsa, kullanılan ilacın etki süresine göre ilaçlama tekrarlanabilir. Hasada bir ay kala
bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı ilaçlama yapılmamalıdır. Kullanılacak
ilaçlar ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.10 Septoria yaprak lekesi hastalığı (Septoria tritici Berk&M.A. Curtis)
(=Mycosphaerella graminicola (Fuckel) J. Schöt)
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Buğday, tritikale, çavdar, arpa ile bazı yulaf ve yabani Poacea türleri Septoria tritici’nin konukçuları arasındadır.Etmen hastalıklı bitki artıklarında ve kendi gelen buğday bitkileri üzerinde yaşamını sürdürür. Enfekteli artıklar, şayet derin sürülmemiş ve
yok edilmemişse 3 yıldan fazla canlı kalabilir ve spor üretebilirler.
Yağışlı hava süresince, enfekteli anız veya ürün artıkları üzerinde, toprak yüzeyinde
sporlar ürer. Buğday yaprakları üzerine yağmurla veya rüzgârla gelen sporlar, yaprak üzerinde ıslaklık en az 6 saat süreklilik gösterdiğinde çimlenir ve yaprağı enfekte
ederler. Yapraklar 2-3 gün süreyle ıslak kaldığında enfeksiyon oranı yükselir. Hastalığın yaprakta gelişmesi sonucunda piknitler oluşur.
Piknitler gri-kahverengi ve küremsi olup, yaprak dokusu içinde gömülü olarak bulunur. Olgunlaşan piknitlerden nemli ortamlarda beyazdan devetüyü rengine kadar
değişen renkte spor kitlesi (pikniospor) dışarı akar. Enfekteli boğumlar üzerinde bazen koyu renkli ve dokuya gömülmüş noktalar şeklinde piknitler görülür.
S. tritici konidiosporlarının (pikniospor) çimlenme sıcaklıkları optimum 20-25°C’dir.
Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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Hastalık etmeninin 5°C’den 35°C’ye kadar geniş bir sıcaklık aralığında hastalık
oluşturabilme yeteneğine sahiptir. Havanın sıcak ve kurak dönemleri veya kış
soğukları hastalık gelişmesini durdurur. Enfeksiyonlar, uygun sıcaklık ve birbirini
takip eden yağışlı havalar süresince devam eder.
Hastalığın ilk belirtileri yapraklarda, bulaşmadan 14-21 gün sonra görülmekle
birlikte, orantılı nemin yüksek olduğu durumlarda 5-6 gün sonra da görülebilir.
Hastalığın ilk belirtileri, yaprak üzerinde damarlar ile sınırlandırılmış, küçük, düzensiz,
kırmızımsı-kahverengi lekeler şeklindedir. Hastalık, kül rengi lekelerin merkezinden
gelişir. Bu lekelerin genişlemesi ve birleşmesi sonucunda yaprağın tümü lekelerle
kaplanır. Daha sonra lekeler üzerinde küçük siyah noktalar şeklinde piknitler görülür;
bu nedenle hastalık “benekli yaprak lekesi” olarak da bilinir (Şekil 44 a,b).
Hastalık, ilk olarak alt yapraklarda görülür. Daha üst yapraklara yayılma hızı, çevre
koşullarına ve çeşidin duyarlılığına bağlı olarak değişir. Hastalığın şiddeti, bitki
olgunluğa yaklaştıkça azalmaktadır.

a

F. TATLI

b

F. TATLI

Şekil 44. Septoria yaprak lekesi hastalığının yapraklardaki belirtisi(a) ve yap
rak üzerinde oluşan piknitler(b)

Septoria yaprak lekesi, Akdeniz Bölgesinde hastalığın gelişmesi için şartların uygun
olduğu yıllarda epidemilere neden olarak ekonomik önemde zarar yapmakta, Ege,
Marmara ve İç Anadolu Bölgelerinde de görülmektedir.
Mücadelesi
Kültürel Mücadele
•
•
•
•
•

Hassas çeşitlerin ekiminden kaçınılmalı, dayanıklı çeşitler ekilmelidir.
Ekim nöbeti uygulanmalıdır.
Derin sürüm yapılarak, bitki artıklarının toprağa gömülmesi sağlanmalıdır.
Analiz sonuçlarına göre dengeli gübreleme yapılmalı, özellikle gereğinden fazla
azotlu gübre kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Sık ekimden kaçınılmalı, mibzerle ekim tercih edilmelidir.

Kimyasal Mücadele
Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum
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olasılığı varsa yeşil aksam ilaçlaması uygulanır. İlaçlamalara karar verirken bayrak
yaprağın korunması esas alınmalı; hastalık belirtileri alt yapraklarda görülse bile
ilaçlama için acele edilmemeli, yağış, nem ve hava şartları ile hastalığın gelişimi
izlenmelidir. Hasattan 30 gün önce ilaçlamalara son verilmelidir. Kullanılacak ilaçlar
ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.11 Sürme hastalığı [(Tilletia foetida “Wallr.”Liro; Tilletia caries
“D.C.”Tul.)]
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Sürme, memleketimizde kör, karadoğu, karamuk gibi isimlerle de anılan bir başak
hastalığıdır. Sürme hastalığını iki etmen oluşturur, bunlardan biri Tilletia foetida
diğeri ise T. caries’dir.
Bu türlerin hastalık belirtileri, biyolojileri ve mücadelesi birbirlerine benzemekte,
ayrımları ise sporların (klamidospor) mikroskopta incelenmesi ile yapılmaktadır.
T.foetida’nın sporları oval, düz ve kenarları kalın zarlıdır. T. caries’in sporları ise
yuvarlak veya ovala yakın, üzeri bal peteği gibi desenli, kenarları düzgün dişlidir.
Buğday sürmesi enfeksiyonlarında ilk kaynak kör adı verilen hastalıklı tanelerdir.
Hasat, harman sırasında ezilen bu kör tanelerden çıkan sporlar sağlam tanelere ve
toprağa bulaşır. Bulaşık tohumlar ekildiğinde, uygun koşullarda, tohumla beraber,
sporlar da çimlenir ve oluşturdukları hifle, tohumun genç sürgününü koleoptilden
toprak yüzeyine çıkıncaya kadar enfekte ederler. Böylece bitki bünyesine giren misel,
onunla birlikte sistemik olarak gelişir ve çiçek devresinde başağa kadar ulaşır. Burada
çoğalır ve tanenin içi sürme sporlarıyla dolar.
Sürme hastalığının oluşmasında birçok etken (toprak sıcaklığı, toprak nemi, toprak
tipi, besin maddeleri içeriği, çeşit, ekim derinliği, spor miktarı, fungusun fizyolojik
ırkı gibi) söz konusudur. Bu etkenler içinde en önemlileri toprak sıcaklığı ve nemidir.
Toprakta sporların çimlenmesi için en uygun sıcaklık 5-15°C’dir. Hastalığın düşük
sıcaklıkta çok görülmesi; buğdayın düşük sıcaklıkta gelişmesinin yavaş olması nedeni
ile uzun bir süre enfeksiyonla karşı karşıya bulunmasından ileri gelmektedir. Tohum
çimlenmesi sırasında toprak sıcaklığı yüksek ise (20°C) buğday çimi hızla gelişip,
enfeksiyondan kurtulmaktadır.
Sürme sporlarının çimlenmesine, en uygun toprak nemi %23-30’dur. Çok kumlu ve
çok killi topraklarda enfeksiyon az olmaktadır.
Sürme sporlarının toprakta canlılıklarını 3-5 yıl sürdürebildikleri kaydedilmiş olmakla
beraber, bu süre tarlanın işlenmesine, toprak nemlilik derecesine göre değişmektedir.
Tohumlar üzerinde ve laboratuvar koşullarında 10-15 yıl canlılıklarını koruyabildikleri
belirlenmiştir.
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Hastalığa
yakalanmış
buğday
bitkileri, başaklar süt olum dönemine
gelinceye kadar ve daha uzun
süre yeşil kalırlar. Hastalıklı bitkiler
mavimsi-yeşil renkli olup sağlamlara
göre daha hafif olduklarından dik
durur (Şekil 45 a).

a

b

F. YILDIRIM

Buğday
çeşitlerinin
birçoğunda
sürmeli başakların kavuzları açılarak
kirli-gri renkte kör taneler görülür.
Bazı çeşitlerde ise bu taneler dıştan
hiç belli olmaz.

Şekil 45. Sürme hastalığının başaktaki belirtisi(a) ve
Sürmeli (kör) tane ve sporlar(b)

Bu nedenle pratik teşhis, kör tanelerin parmaklar arasında ezilmesi ile olur.
Parçalanan kör tane içinden siyah-kahverenginde mantarın sporları çıkar (Şekil 45
b). Buğday sürmesi ürün kaybı yanında tohumluğun kalitesini düşürerek de zarara
neden olabilmektedir. Kör tanelerin ezilmesi ve parçalanması sonucu sağlam
tanelere bulaşan sporlar, onların rengini ve kokusunu değiştirerek un kalitesini
etkileyebilmektedir. Esmer renk alan unlarla beslenen insanlarda ve bulaşık tane ve
saman yiyen inek, koyun ve kümes hayvanlarında sindirim sistemi bozukluklarının
oluştuğu bildirilmektedir.
Mücadelesi
Kültürel Mücadele
Buğday ekim zamanı ile hastalık çıkışı arasında yakın bir ilişki vardır. Düşük
sıcaklıklarda (5-15°C) bitki gelişimi yavaşlamakta, fakat sürme sporlarının çimlenmesi
artmaktadır. Buna karşın toprak sıcaklığının yüksekliği sporların çimlenmesini olumsuz
yönde etkileyerek, hastalığın çıkışını azaltmaktadır. Bu nedenle güzlük ekimler erken,
yazlık ekimler ise geç yapılabilirse, hastalık daha az oranda kendini gösterir.
Tohumluğun selektör veya triyörlerden geçirilerek yabancı maddeler yanında sürmeli
tanelerden temizlenmesi, hastalığın bulaşma kaynağını azaltma bakımından önemli
olmakla beraber, sporların tohumlara bulaşması esas olarak harman sırasında
meydana geldiğinden, hastalıkla mücadelede yeterli bir yol değildir.
Bu hastalığa karşı en iyi korunma çaresi dayanıklı çeşit yetiştirilmesidir. Ancak bu
işlem süratli ve kolay çözümlenememektedir. Çünkü etmenin buğday çeşitlerini
hastalandırma gücü bir birinden farklı ırkları bulunmaktadır. Ekolojik koşulların
uygun olduğu yörelerde dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir.
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Kimyasal mücadele
Bu hastalıkla mücadelede en etkili yol tohum ilaçlamasıdır. Tohumluğun, yetiştirildiği
tarladaki hastalık oranı ve sürme sporları ile bulaşıklılık derecesi ne olursa olsun,
ilaçlanması gerekir. Çünkü tarlada çok az miktarda sürmeli bitki bulunsa bile,
harman sırasında sporlar sağlam tohumlara bulaşır.
Tohumlar ekim öncesi önerilen ilaçlardan herhangi biri ile metoduna uygun olarak
ilaçlanır. Kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.12 Buğday rastığı (Ustilago nuda tritici Schaffn.)
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Hastalık, buğday bitkilerinin çiçeklenme devresinde görülür. Bütün başak siyah bir
toz yığını haline dönüşür. Önce ince bir zarla örtülü olan başaklardan, sonradan bu
zarın yırtılması ile serbest kalan sporlar, rüzgâr, yağmur v.s. ile çevreye dağılarak,
sağlam buğday başakları üzerine gelir. Yumurtalığın üst tabakalarında bulunan
sporlar uygun koşullarda (5-37°C sıcaklık ve %60-90 orantılı nemde) çimlenerek
misel oluştururlar. Bu miseller tohum taslağını delerek içine girer ve ilerleyerek
embriyoya yerleşir. Bu nedenle enfeksiyon çiçek veya embriyo enfeksiyonu olarak
isimlendirilir. Embriyoları enfekteli taneler dış görünüş olarak sağlamlardan ayırt
edilemezler. Bu hastalıklı taneler ekildiğinde tohumlar çimlenirken, embriyo içindeki
miseller de gelişmeye başlar ve bitki sapı içinde sistemik gelişerek başağa ulaşır(Şekil
46a). Çiçeklenme devresinde buğday ekiliş alanlarına gidildiğinde rastık hastalığına
yakalanmış başaklar siyah toz yığını halinde kolayca görülebilir. Rastıklı başaklardaki
sporlar çevreye dağılır ve geride sadece çıplak başak ekseni kalır (Şekil 46). Hastalık
etmeni genellikle tüm başakçıkları enfekte etmekle birlikte bazen bir başaktaki tüm
başakçıkların hastalığa yakalanmadığı görülebilir. Yine rastıkla enfekteli bir taneden
oluşan kardeşlerin hepsi hastalanmayabilir.

a

b

c

F. YILDIRIM

Şekil 45. Sürme hastalığının başaktaki belirtisi(a) ve Sürmeli (kör) tane ve sporlar(b)
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Rastık hastalığı etmeni; uygun çevre koşullarına, konukçuların duyarlılığına, rastık
ırklarına bağlı olarak değişik oranlarda ürün kaybına neden olur. Ülkemizde buğday
rastığından oluşan zararın bazı buğday çeşitlerinde %19,6’ ya kadar ulaştığı, buna
karşın dış ülkelerde bazı senelerde %50’ye kadar zarara neden olduğu tespit edilmiştir.
Tohum ilaçlaması yapıldığı takdirde hastalık ekonomik olarak ürün kayıplarına sebep
olamamaktadır.
Mücadelesi
Kültürel Mücadele
Bölgesel veya yöresel olarak buğday ekilişlerinde yapılacak inceleme sonucuna göre
hastalığın hiç görülmediği veya çok düşük oranda tespit edildiği (%0,1) tarlalardan
alınan ürün tohumluk olarak kullanılırsa, zarar oranı asgari düzeyde tutulabilir.
Hastalığın belirtilen orandan daha yüksek olduğu tarlalardan alınan ürün tohumluk
olarak kullanılmamalıdır. Tohumluk alınan tarlada olduğu gibi çevre tarlalarda da
en az 100 m uzaklığa kadar rastıklı bitki olmamasına özen gösterilmelidir. Dayanıklı
buğday çeşitleri ekilmelidir. Olanaklar ölçüsünde kışlık buğdayların ekimi geç, yazlık
buğdayların ise erken yapılmalıdır.
Kimyasal Mücadele
Ekim öncesi tohum ilaçlaması yapılır. Kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
Buğdayda sürme ve rastık hastalıklarına karşı yapılacak tohum ilaçlamalarında,
ilaçlama, selektör veya ilaçlama bidonlarında yapılmalıdır. İlaç, tohum miktarına
göre önerilen dozda kullanılmalıdır. Aksi halde düşük dozda etkisizlik ortaya
çıkmakta, yüksek doz ise fitotoksite oluşturarak tohum çimlenmesini önlemektedir.
İlaçlanmış tohumluk, ilaçlamadan ekime kadar geçen süre içinde kuru yerlerde
saklanmalı, polietilen v.b. gibi hava geçirmeyen maddelerden yapılmış ambalajlarda
asla saklanmamalıdır. Her hangi bir nedenle o yılın ekim mevsiminde ekilemeyen
ilaçlanmış tohumluk, bir sonraki yılın ekim mevsimine kadar normal depolama
koşullarında, çuvallar veya bez torbalarda, temiz ve kuru yerlerde yığılı olarak
muhafaza edilmelidir.
7.13 Külleme hastalığı (Erysiphe graminis f.sp. tritici DC ex Merat)
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Dünyanın tahıl yetiştirilen tüm yörelerine yayılmış olan tahıl küllemesi bitki cinslerine
göre özelleşmiştir. Bu nedenle buğdaydaki Erysiphe graminis f.sp. tritici sadece
buğdaya özgüdür, diğer buğdaygil türlerini hastalandırmaz. Fungus (E. graminis) altı
forma ayrılır. Ayrıca her form altında birçok fizyolojik ırk bulunmaktadır. Buğdayda
E. graminis f.sp. tritici, arpada E. graminis f.sp. hordei, çavdarda E. graminis f.sp.
secalis, yulafta E. graminis f.sp. avenae, Bromus spp.’de E. graminis f.sp. bromi, Poa
spp.’de ise E. graminis f.sp. poae hastalık oluşturur.
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Tahıl küllemesi, konukçu üzerinde yüzeysel misel örtüsü oluşturur. Miseller epidermis
hücrelerine emeçlerini salarlar. Epidermiste gelişen miseller, konidiofor oluştururlar.
Bunların ucunda tespih tanesi gibi sıralanmış konidiosporlar meydana gelir.
Olgunlaşan konidiosporlar ayrılarak yeni enfeksiyonları meydana getirirler. Konukçu
sararmaya başladığı zaman misel yığınlarında kleistotesyumlar meydana gelir.
Her kleistotesyumda ortalama 15-20 adet askus bulunur. Askuslar içinde dinlenme
devresinden sonra belirli koşullarda 4-8 askospor meydana gelir. Bunlar buğday
bitkisini enfekte ederek hastalığın meydana gelmesini sağlar.
Etmen ılıman bölgelerde kışı bitki üzerinde misel halinde geçirdiği halde, diğer
bölgelerde kleistotesyum halinde geçirir. Bitkilerin sararması ile birlikte oluşan
kleistotesyumlar kışı kurumuş bitki yapraklarında geçirirler. Havaların ısınmasıyla
birlikte, ilkbaharda askus ve askosporları meydana getirerek primer enfeksiyonları
oluştururlar. Sekonder enfeksiyonlar sonbaharda enfeksiyona uğramış tahıl
yapraklarında bulunan miseller meydana getirir. Bahar aylarında bu misellerden
oluşan konidiosporlar rüzgarla çevreye dağılarak sekonder enfeksiyonları meydana
getirir. Konidiosporların optimum çimlenme sıcaklığı 10°C (0-35°C)’dir. Enfeksiyonlar
için 15-20°C en uygun sıcaklıktır.
Önceleri buğdayın alt yapraklarının üst yüzeyinde nokta halinde beyaz-gri renkte
püstüller görülmekte ve bunlar zamanla esmerleşmektedir. Uygun koşullarda
püstüller birleşerek yaprağı tamamen kaplayabildiği gibi, sap ve başakları da enfekte
edebilmektedir. Hastalıklı yapraklarda önce lokal sararmalar, sonra nekrozlar
görülür. Yaprak üzerinde yer yer yeşil bölgelerin kalması tipik bir görünüm (yeşil ada
oluşumu) oluşturur(Şekil 47).

F. TATLI

Şekil 47. Külleme hastalığının buğday yaprağı üzerindeki belirtisi
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Bitki üzerinde yüzeysel bir tabaka oluşturan misel örtüsü rüzgar, yağmur ve
sürtünmelerle dağılabilir. Hastalığa yakalanan bitkiler yatmaya daha elverişli olur,
ayrıca hastalık nekrozlar meydana getirerek özümleme yüzeyini azalttığından verimin
düşmesine sebep olur.
Mücadelesi
Kültürel Mücadele
•
•

Sık ekimden kaçınılmalıdır.
Analiz sonuçlarına göre dengeli gübreleme yapılmalı, özellikle aşırı azotlu
gübrelemeden kaçınılmalıdır.

Kimyasal Mücadele
Külleme hastalığının belirtileri uygun koşullarda her yıl görülebilir. Bu nedenle
iklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst
tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının
hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır.
Kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 4’de verilmiştir.
7.14 Arpa sarı cücelik virüsü (Barley yellow dwarf luteovirus, BYDV)
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Bu virüs buğday sarı cücelik virüsü olarak da bilinir. Virüs yirmiden fazla yaprak biti
türü ile persistent olarak taşınır. Bunlar arasında Rhopalosiphum padi L., R. maidis
Fitc., Macrosiphum avenae Fab. ve Schizaphus graminum Rond. en önemlileridir.
Bazı bölgelerde Metapolophium (Acyrthosiphon) dirhodum Walk. önemli bir diğer
yaprak biti vektörüdür. Virüsün yayılışı tamamı ile vektör hareketine bağlıdır.
Virüsün 5 farklı ırkı vardır. Bunlar vektörlerine göre iki alt gruba ayrılmıştır. Bu virüsün
oluşturduğu belirtiler konukçu bitki türüne, fenolojik dönem ve çevresel faktörlere
göre farklılık gösterir. Tarladaki belirtileri besin maddesi noksanlığı veya su stresinden
kaynaklanan belirtiler ile kolaylıkla karıştırılabilir. En yaygın belirtisi boğum aralarının
kısalmasına bağlı olan cüceleşmedir. Cüceleşme, baş oluşturamayacak kadar şiddetli
olabilir veya sağlıklı bitkilerden çok dikkatli bakılmadıkça ayrılamayacak kadar
hafif olabilir. Enfekteli bitkilerdeki en dikkat çekici belirti daha çok yaşlı yapraklarda
görülen yeşil rengin kaybolmasıdır. Diğer belirtileri arasında yaprakların sertleşmesi,
yukarı doğru kıvrılması (spiral şeklinde), testere dişli yapraklar, başaklanma ve
çiçeklenmede azalma, kısırlık, boş, az ve küçük dane oluşumu ve dolayısıyla ürün
kayıpları yer almaktadır.
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a
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S.ÖZDEMİR

Şekil 48. Buğdayda arpa sarı cücelik virüsünün
a) Başak, b) Yapraktaki belirtisi

Yulafta yapraklarda kırmızımsı mor renk değişimi, bazen tüm bitkinin sararması ve
sertleşmesi, başak kısmının yanması en yaygın görülen belirtiler arasındadır. Özellikle
erken sonbaharda yulaflarda daha yaygındır. Buğday ve çavdarda yapraklar sararır
ve yaprak ucu kütleşir (Şekil 48). Arpada yaprak uçlarında ve kenarlarında hızla tüm
yaprağı kaplayan açık sarı renk değişimi görülür. Bu sararma azot eksikliği belirtileri
ile karıştırılabilir.
Arpa, yulaf, buğday, çeltik, çavdar ve mısır virüsün ana konukçuları arasında yer alır.
Virüsün birçok yabancı ot ve Poaceae familyasına ait konukçusu bulunmaktadır.
Mücadelesi
Kültürel Mücadele
•
• Tolerant veya dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir.
• Kış ve ilkbahar ekimlerini yaprakbiti populasyonlarının yoğun olduğu dönemlere
getirmemeye dikkat edilmelidir. Bunun için sonbahar ekimleri mümkün olduğunca
geç, ilkbahar ekimleri ise mümkün olduğunca erken yapılmalıdır.
• Bu hastalığın görüldüğü bölgelerde yaprakbitlerine karşı kimyasal mücadele
yapılmalıdır.
• Tarla kenarlarında bulunan yabancı otlar imha edilmelidir.
7.15 Yabancı otlar
Buğdayın yetiştirildiği bölgeye göre değişmekle birlikte tek yıllık ya da çok yıllık, dar
ve geniş yapraklı pek çok yabancı ot türleri görülebilir. Bu yabancı ot türleri aşağıda
listelenmiştir(Çizelge 13).
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Çizelge 13. Buğday tarlalarında zararlı olan dar ve geniş yapraklı yabancı otlar
Bilimsel Adı

Türkçe Adı

Familyası

Dar Yapraklı Yabancı Otlar
Tek Yıllık Dar Yapraklılar
Bromus sterilis L.

Kıraç çayırı(Kısır brom)

Poaceae

B. tectorum L.

Püsküllü çayır

Poaceae

Hordeum murinum L.

Duvar arpası

Poaceae

Lolium spp.

Delice

Poaceae

Poa annua L.

Tavşanbıyığı

Poaceae

Poa bulbosa L.

Yumrulu salkım otu

Poaceae

Phragmites australis (Cav.) Steudel

Kamış

Poaceae

Anthemis arvensis L.

Tarla köpek papatyası

Asteraceae

Adonis aestivalis L.

Yazkanavcıotu

Ranunculaceae

Agrostemma githago L.

Karamuk

Caryophyllaceae

Anagallis arvensis L.

Farekulağı

Primulaceae

Buglossoides arvensis (L.) Johnst.

Taşkesen otu

Boraginaceae

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik

Çobançantası

Brassicaceae

Carduus pycnocephalus L.

Saka dikeni

Asteraceae

Centaurea cyanus L.

Gökbaş

Asteraceae

Cephalaria syriaca (L) Schreb.

Pelemir (zıvan)

Dipsacaceae

Cerastium arvense L.

Boynuzotu

Caryophyllaceae

Fumaria officinalis L.

Hakiki şahtere

Papaveraceae

Galium aparine L.

Dil katanatan

Rubiaceae

Lactuca serriola L.

Dikenli yabani marul

Asteraceae

Lamium amplexicaule L.

Ballıbaba

Lamiaceae

Lathyrus spp.

Yabani mürdümük

Fabaceae

Matricaria chamomilla L.

Hakiki papatya

Asteraceae

Melilotus officinalis L.

Kokulu sarıyonca

Fabaceae

Myagrum perfoliatum L.

Gönül hardalı

Brassicaceae

Neslia apiculata Fisch.

Toplu iğne hardalı

Brassicaceae

Çok Yıllık Dar Yapraklılar

Geniş Yapraklı Yabancı Otlar
Tek Yıllık Geniş Yapraklılar
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Çizelge 13’ün devamı
Geniş Yapraklı Yabancı Otlar
Tek Yıllık Geniş Yapraklılar
Papaver rhoeas L.

Gelincik

Papaveraceae

Polygonum aviculare L.

Çobandeğneği

Polygonaceae

Ranunculus arvensis L.

Tarla düğün çiçeği

Ranunculaceae

Rapistrum rugosum (L.) All.

Yabani turp

Brassicaceae

Raphanus raphanistrum L.

Yabani turp

Brassicaceae

Silybum marianum (L.) Gaertner

Meryem dikeni

Asteraceae

Sisymbrium officinale Scop.

Bülbülotu

Brassicaceae

Stellaria media (L) Vill.

Kuş otu

Caryophyllaceae

Turgenia latifolia Hoffm.

Pıtrak

A. Apiceae

Vaccaria pyramidata Medik.

Arap baklası

Caryophyllaceae

Veronica hederifolia L.

Adi yavşan otu

Scrophulariaceae

Vicia. sativa L.

Adi fiğ

Fabaceae

Acroptilon repens (L.) DC.

Kekre

Asteraceae

Anthemis tinctoria L.

Boyacı papatyası

Asteraceae

Cirsium arvense (L.) Scop.

Köygöçüren

Asteraceae

Convolvulus arvensis L.

Tarla sarmaşığı

Convolvulaceae

Centaurea cyanus L.

Gökbaş

Asteraceae

Cephalaria syriaca (L) Schreb.

Pelemir (zıvan)

Dipsacaceae

Çok Yıllık Geniş Yapraklılar
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Zarar şekli ve ekonomik önemi
Buğday tarlalarında yabancı otların doğrudan zararları, kültür bitkisi için gerekli olan
mineral, besin maddeleri, su, ışık ve yaşam alanına ortak olmalarından doğmaktadır.
Yabancı otların rekabet güçleri genellikle yüksek olduğundan, buğday zayıf kalmakta
ve verim düşmektedir. Özellikle erken çimlenip gelişen yabancı otların bulunması
durumunda ürün kayıpları artmaktadır. Buğday ile yabancı otlar arasındaki rekabet
sonucu doğan ürün kayıpları kültür bitkisi çeşidi, çevre koşulları, yabancı ot türleri
ve yoğunlukları ile kültür bitkisi ile yabancı otların gelişme dönemlerine bağlıdır.
Yoğunluğun çok yüksek olduğu tarlalarda ürünün tamamen yok olmasına veya
hasadın güçleşmesine neden olabilirler. Rekabet yüzünden ürün kaybı, Dünya
ortalaması olarak % 15-20 dolayındadır. Türkiye’de bu oranın % 20-35 arasında
değiştiği belirlenmiştir.
Üründe doğrudan oluşan bu kayıp yanında, dolaylı zararlar da söz konusudur. Dolaylı
zararların en önemlileri, ürünün kalitesinin düşmesi; ürün içinde bulunan yabancı
ot tohumlarının una karışarak un ve mamullerinin renk, koku ve tadını bozmaları,
bazen de zehirlenmelere yol açmalarıdır. Ayrıca tohumluk değerinin azalmasına da
sebep olmaktadırlar. Yabancı otların hasadı güçleştirmeleri, birçok hastalık etmeni ve
zararlı böcekler için sığınma, üreme, beslenme yeri oluşturmaları da diğer zararları
olarak sayılabilir.
Mücadelesi
Kültürel Mücadele
•

•

•
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Bulaşmanın önlenmesi
Buğday üretimi yapılacak olan tarlaya başka alanlardan yabancı ot tohumlarının
girişinin engellenmesi gerekir. Bunun için de bulaşık olan tarlada kullanılan
tüm alet ve makinelerin (özellikle hasat makinesinin) diğer bir tarlaya girmeden
önce temizlenmesi gerekir. Ayrıca temiz ve sertifikalı tohumluk kullanmak da
bulaşmanın önlenmesi için önemlidir. Selektörden geçirilerek temizlenmiş
tohumluk kullanılması yabancı ot tohumlarının tahıllarla birlikte ekilmelerini
ve tarlaya yerleşmelerini önler.
Tekniğine uygun nadas yapmak
Tahıl-nadas sisteminin uygulandığı bölgelerde, nadas yılında uygulanan
işlemlerin, verimi arttırmada büyük önemi vardır. Nadas döneminde toprak
işlemesi ile yabancı ot gelişimi büyük ölçüde kontrol altına alınarak, topraktan
su kaybı önlenmekte, aynı zamanda yabancı otların tohum bağlamaları
engellenmektedir. Nadas dönemindeki başarılı mücadele, ürün yılına da
yansımakta ve ekim döneminde temiz bir tarla elde edilmektedir.
Ekim nöbeti uygulamak
Özellikle çapa bitkilerinin ekim nöbetinde yer alması buğdayda sorun olan
yabancı ot türlerinin çoğalmasını engeller. Bölgelerin ekolojik koşullarına göre
uygun münavebe bitkileri ekilmeli, tarlaya art arda her yıl buğday ekilmemelidir.
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•

Uygun tohum yatağı hazırlamak

Ekim öncesi toprak hazırlığı tekniğine uygun yapılmalıdır. Toprak tava gelir gelmez,
pulluk ile 18-20 cm derinlikte işlenmeli ve tohum yatağı hazırlanmalıdır. Bunun
sonucunda buğdayın daha iyi çıkış ve gelişimi sağlanmış olacağından, yabancı
otlara karşı buğdayın rekabet gücü arttırılmış olacaktır.
Kimyasal Mücadele
Buğdayda kullanılan yabancı ot ilaçları çıkış öncesi ve sonrası olmak üzere iki farklı
dönemde uygulanmaktadır. Çıkış öncesi ilaçlamalar; ekimden sonra, buğdayın
çıkışından önce yapılmalıdır. Çıkış sonrası ilaçlama; buğday ve dar yapraklı yabancı
otların 2 yapraklı dönemi ile kardeşlenme dönemi sonu, geniş yapraklı yabancı
otların ise genellikle 2-6 gerçek yapraklı olduğu dönemde yapılmalıdır. İlaçlamanın,
buğdayın sapa kalkma devresinden sonra yapılması, ilaçlama sırasında bitkilerin
traktörle kırılmasına yol açmaktadır. Ayrıca kültür bitkisi ile yabancı ot arasında
rekabet süresi uzadığından, verim düşüklüğüne sebep olmaktadır. Geç yapılan
ilaçlama, başaklarda şekil bozukluklarına da yol açmaktadır.
Yabancı otlara karşı kullanılabilecek herbisitler Ek 4’de, geniş yapraklıyabancı
otlara karşı kullanılan herbisitler ve bunların etkilediği yabancı ot türlerinin listesi Ek
5’de, dar yapraklı yabancı otlara karşı kullanılabilecek herbisitler ve bu herbisitlerin
etkilediği yabancı ot türlerinin listesi Ek 6’da verilmiştir.
7.16 Buğdayda Fizyolojik Hastalıklar
İklim en önemli çevre faktörlerindendir. Buğdayın gelişimini ve coğrafik dağılımını en
fazla etkileyen faktör sıcaklıktır. Bitkiler kendileri için optimum olan sıcaklık sınırları
içinde güvenli olarak gelişirler, bunlar aşıldığında veya çok düştüğünde zarar görürler.
7.16.1 Düşük hava sıcaklığı
İlkbaharda havaların normal sıcaklıkların üzerinde belli bir süre devam ettikten
sonra aniden sıcaklık düşüşleri buğday yapraklarında kavrulmalar ve başaklarında
tane bağlamama gibi önemli zararlara sebep olabilmektedir. Buğday bitkisi, soğuk,
az karlı kışlarda, özellikle kıştan ilkbahara geçişte, genç sürgünlerindeki yapraklarını
don kurutması nedeniyle yitirilebilir. Kış sonu ve ilkbaharda, özellikle şubat-mart
aylarında, geceleri kuvvetli donlar oluşarak gündüzleri çözülürse, kökleri toprağın üst
tabakasında bulunan bitkiler don etkisiyle yavaş yavaş topraktan çıkarak oldukları
yerde yükselir, kökler zarar görür ve don kesmesi dediğimiz olay meydana gelebilir.
Makarnalık buğdaylar soğuğa karşı ekmeklik buğdaylara oranla daha hassastır.
Buğdayın kardeşlenme döneminde hava sıcaklığının -11°C’de en az 2 saat olması
durumunda yapraklarda sararma, uç yanıklığı ve tarlada mavimsi bir görünüm
meydana gelmektedir(Şekil 49).
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F. YILDIRIM

Şekil 49. Buğdayda soğuk zararının belirtisi

Sapa kalkma döneminde hava sıcaklığının -4°C’de en az 2 saat olması durumunda
yaprak sararması, yanıklığı ve büyüme konisinin ölümü görülmektedir.
Kın döneminde -2°C’de 2 saat kalması durumunda büyüme konisinin ölümü, çiçek
kısırlığı, başakların kında sıkışması, yaprakların alt kısımlarında ve yapraklarda renk
bozuklukları oluşabilmektedir.
Başaklanma döneminde -1°C’de 2 saat kalması durumunda beyaz kılçık veya beyaz
başak, çiçek kısırlığı, sapların alt kısmında zarar, renk bozukluğu görülebilmektedir
(Şekil 50).
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Şekil 50. Buğday başağında soğuk zararı
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7.16.2 Yüksek hava sıcaklığı
Bitkilerin büyük bir çoğunluğu 15-30°C’ler arasında sağlıklı gelişimlerini
sürdürebilirler. Yüksek sıcaklık bitkilerin taze ve sulu kısımlarında yakmalara neden
olur.
7.16.3 Kuraklık ve sis
Su, buğday içinde gerekli bir madde olup hem de besinlerin içerisinde çözündüğü bir
solvent olarak bitki büyümesine yardımcı olur. Suyun topraktaki ve bazen de havadaki
azlığı oldukça büyük zararlar oluşturabilir. Su açığı yetersiz yağış veya su drenajının
iyi olmamasından kaynaklanmaktadır. Su açığının miktarını rüzgar, yüksek sıcaklık
ve düşük hava nemi gibi faktörler etkilemektedir. Buğday, yaprakları ile kaybettiği
suyu kökleri ile topraktan alamadığı zaman kurumalar görülmektedir (Şekil 51).
Fizyolojik kuraklık ise kurutucu rüzgarların (sam yeli) estiği veya toprağın donduğu
durumlarda toprakta su bulunsa dahi bitki suyu hayati organlarına yeterince hızlı
taşıyamadığı durumlarda ve zamanlarda görülmektedir. Yaprakların canlı renginin
kaybetmesini takip eden solgunluk, toprak kuruluğunun en belirgin belirtileridir. Su
kıtlığının devam etmesi yaprak ve köklerin kurumasına neden olur. Bu durumdan
hemen sonra bitki başak ve tohum vermeye çalışır, sonra ölür. Açık alanlarda kuru
havanın etkisinden kaçınmak mümkün değildir. Sam yeli süt ve sarı olum döneminde
tanelerin dolgunlaşmasına durdurmakta ve cılız-buruşuk tanelerin oluşmasına
neden olmaktadır. Bazen başaklar üst kısmında beyaz bir renk alarak ölür ve
başağın üst kısmında tane teşekkül edemez. Sam yelinden kılçıksız çeşitler daha fazla
zarar görmektedir. Bunun yanında kök kısmı az gelişmiş, yaprak yüzeyi fazla olan
çeşitlerde daha fazla etkilenmektedir. Kuraklık bitkinin her döneminde zarara sebep
olurken, olurken sam yeli ve sis tane oluşumu döneminde zarar oluşturabilmektedir.
Sisli havada fazla rutubetten dolayı ekin yatmakta ve hava alamadığından tane
doldurma iyi olmadığından taneler cılız olmaktadır.
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Şekil 51. Bilecik ve Aksaray illerinde kuraklık görüntüsü.

7.16.4 Aşırı yağış ve toprak özellikleri
Aşırı yağışlı mevsimlerde kökler fazla su ile karşılaştıklarından solunum yapmaları
zor olur. Su basmasından dolayı hava alamayan ve çürüyen kökler nedeniyle bitkiler
ölebilmektedir (Şekil 52a). Düzensiz, ani ve aşırı yağmurlar, bitkilerin yatmasına ve
yaprakların yırtılmasına, ayrıca sellerin oluşumuna neden olurlar (Şekil 52b).
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a

b
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Şekil 52. Aşırı yağış(a) ve sel zararının görünüşü(b)

Toprağın dış yüzünün aşınması ve sürüklenmesi biyolojik bütünlüğüne bozmakta ve
bitkinin gelişmesi için yararlı olan toprağın azalmasına sebep olmaktadır. Çakıllı ve
yüzeysel toprak derinliğinde bitkinin alt yapraklarında sararmalar olmaktadır.
7.16.5 Besin maddesi noksanlıkları
Buğdayda besin maddelerin az ya da eksik olması halinde bitkide birtakım
olumsuzluklar ortaya çıkar. Örneğin, azot noksanlığında, bitkiler önce açık yeşil bir
renk alır ve giderek sararmalar yaşlı yapraklardan başlayarak genç yapraklara doğru
devam eder. Daha sonra yaşlı yapraklar kahverengileşerek ölür. Fosfor noksanlığında
ise bazı çeşitlerde sapın toprağa yakın kısımlarında morarma, az kardeşlenme,
yaprakların sert uçları aşağıya sarkık olmaktadır. Potasyum noksanlığı ise cüceleşme,
yaprakta kıvrılma, yaprak uçlarında sararma ve boğum aralarında kısalmalar
yapmaktadır. Demir, mangan ve bakır noksanlığı ilk olarak genç yapraklarda, azot,
çinko noksanlığı ise yaşlı yapraklarda ortaya çıkar.

8. KİMYASAL MÜCADELE UYGULAMA TEKNİKLERİ
Hastalık ve zararlılarla ilgili kimyasal mücadele uygulamalarında hidrolik tarla
pülverizatörü kullanılmalıdır. Çalışma basıncı, meme tipi, meme delik çapı, meme
verdisi ve ilerleme hızı gibi biyolojik etkinliği doğrudan etkileyebilecek faktörler
amaca uygun olarak seçilmelidir.
Yabancı otlarla ilgili kimyasal mücadele uygulamalarında hidrolik tarla pülverizatörü
kullanılmalıdır. Uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme tipi tercih edilmelidir.
Uygulamalardan önce makina kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalar günün serin
saatlerinde ve Çizelge 14.’deki rüzgar skalası dikkate alınarak yapılmalı ve gerekli
güvenlik önlemleri alınmalıdır.
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Çizelge 14. Beaufort rüzgar skalası
Traktör yüksekliğinde Beaufort
yaklaşık hava hızı
skalası

Tanımlama

Görülebilir
belirtiler

İlaçlama

2,0 km/h
0,6 m/s

0

Sakin

Duman dikine
yükselir

Güneşli ve sıcak
günlerde
ilaçlamadan kaçının

2,0 – 3,2 km/h
0,6 – 0,9 m/s

1

Hafif esinti

Duman hafifçe
yatar

Güneşli ve sıcak
günlerde
ilaçlamadan kaçının

Yapraklar hışırdar ve rüzgar
yüzde hissedilir

İdeal ilaçlama zamanı

3,2 – 6,5 km/h
0,9 – 1,8 m/s

6,5 – 9,6 km/h
1,8 – 2,7 m/s
9,6 – 14,5 km/h
2,7 – 4,0 m/s

2

Hafif meltem

3

Meltem

Yapraklar ve
ince dallar sürekli hareketlidir

Herbisit ilaçlamasından kaçının

Orta meltem

Küçük dallar
hareketlidir, toz
kalkar ve kağıtlar uçuşur

Önerilemez ilaçlama koşulları

4

Kalibrasyon
Hidrolik Tarla Pülverizatörlerinin Kalibrasyonu
Uygulama öncesinde tarlanın özelliklerine uygun olarak aşağıdaki işlemler
yapılmalıdır.
•
•
•
•

Uygulanacak ilaç normunun seçimi (l/ha),
İlerleme hızının seçimi ve ölçümü (km/h),
Toplam meme verdisinin belirlenmesi (l/dak),
İlaç normunun hesaplanması ve eğer seçilen norm ile ölçülen değerler arasında
farklılık varsa meme tipi ve basıncı ile ilerleme hızının yeniden gözden geçirilmesi.

Kalibrasyon işlem basamakları pülverizatör deposuna Bitki Koruma Ürünü (BKÜ)
katılmaksızın su ile yapılmalıdır.
İlaç normu
Buğday tarlalarındaki hastalık ve zararlı ilaçlamalarında ilaç normu genel bir
referans olarak 50–150 l/ha, yabancı ot ilaçlamalarında ise 200–400 l/ha alınabilir.
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İlerleme hızının seçimi
İstenilen ilaç normunun elde edilebilmesi için, traktörün ilerleme hızının tam olarak
bilinmesi çok önemlidir. Çünkü tekerleklerdeki patinajdan dolayı traktörmetrede
görülen hızdan sapmalar olabilir. Tarla ilaçlamalarında genel bir referans olarak
ilerleme hızı 6-12 km/h arasında seçilmelidir.
Bunun için, 100 m’lik bir mesafe belirlenir. Bu mesafe ilaçlama hızında geçilir ve
geçen zaman saniye olarak kaydedilir (Şekil 53).

Şekil 53. İlerleme hızının kontrolü

Aşağıdaki eşitlikten ilerleme hızı hesaplanır;
Mesafe (m) x 3,6
İlerleme hızı (km/h) = ––––––––––––––––––––
Zaman (s)
Örneğin 100 m, 46 saniyede alınmışsa;
				
100 x 3,6
İlerleme hızı (km/h)
= –––––––––––––– = 7,8 km/h olarak belirlenmiş olur.
46
Toplam meme verdisinin belirlenmesi
İlaçlama makinasının toplam alana atacağı ilaç+su karışımı yani ilaç normu,
makinanın her bir memesinden çıkan sıvı miktarına doğrudan bağlıdır. Uygun meme
tipi ve çalışma basıncı belirlendikten sonra verdi ölçümlerinin mutlaka yapılması
gereklidir. Ayrıca bu ölçümler her ilaçlamadan önce tekrarlanmalıdır. Çünkü
oluşabilecek tıkanmalar, aşınmalar ve memenin yapısındaki fiziksel hatalar verdinin
değişmesine sebep olmaktadır.
Pülverizatör uygun basınçta çalıştırılarak 1 dakika süreyle su püskürtülür. Püskürtülen
su, memelerin altına yerleştirilen kaplarda toplanarak ölçülür. Bu işlem mümkünse
tüm memeler için ya da en azından bumun sağ, sol ve orta kısmından olmak üzere
birkaç meme için yapılmalıdır (Şekil 54).
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Şekil 54. Tarla pülverizatöründe meme verdisinin belirlenmesi

İlaç Normunun Belirlenmesi
İlerleme hızı ve meme verdisi belirlendikten sonra aşağıdaki eşitlikten ilaç normu
hesaplanır;
Meme verdisi (l/dak) x Meme sayısı x 600
İlaç normu (l/ha) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
İş genişliği (m) x İlerleme hızı ( km/ h)
İş genişliği (m) = İki meme arası mesafe (m) x Bumdaki meme sayısı
Örneğin 1 meme için ölçülen verdi 0,8 l/dak ise ve bumda 20 adet meme varsa;
0,8 x 20 x 600
İlaç normu = ––––––––––––––––––– = 123 l/ha olarak bulunur.
0,5 x 20 x 7,8
Ölçülen norm ile önerilen norm karşılaştırılır. Eğer ölçülen norm, önerilen normdan
%5 daha yüksek veya daha düşük ise basınç veya ilerleme hızı ya da her ikisinde de
ayarlamalar yapılarak kalibrasyon yenilenir.
İlaç deposuna konulacak ilaç miktarının belirlenmesi
Meme verdisi ayarlanıp, kontrolleri tamamlandığında depoya konulacak ilaç miktarı
aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir.
Depo hacmi (l) x Doz ( l/ha veya gr/ha)
İlaç/Depo = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
İlaç normu (l/ha)
Örneğin; 600 l’lik depoya, uygulama dozu 2 l/ha olan BKÜ’nden, ilaç normu 123 l/
ha olacak şekilde yapılacak uygulama için
		
600 x 2
İlaç/Depo = –––––––––– = 9,75 litre ilaç eklenmelidir.
		
123
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Etkili bir ilaçlama ve ilaçlanan yüzeyler üzerinde kalan pestisit kalıntılarını azaltmak
için pülverizatörün kalibrasyonu periyodik olarak yapılmalıdır. Çalışma koşulları ve
kullanılan BKÜ’ndeki değişmeler yeni bir kalibrasyon gerektirir. Ayrıca memelerde
oluşan aşınmalar ve tıkanmalar, verdide artışa veya azalmaya neden olduğundan
kalibrasyon çok önemlidir. Verdi arttıkça hedeflenen ilaç normundan daha fazlası
tarlaya uygulanmaktadır. Verdi azaldıkça ise hedeflenen ilaç normundan daha az
ilaç tarlaya uygulanmakta ve etkisiz bir ilaçlama ortaya çıkmaktadır.
İlaçlamalarda pülverizatör üzerinde yer alan memelerin kataloglarında belirtilen
basınç değerleri kullanılmalıdır.

9. MÜCADELENİN YÖNETİMİ
Buğday tarlalarında uygulanacak entegre mücadele programlarında; ana zararlı,
hastalık ve yabancı otlarının mücadelesi birlikte düşünülerek, mücadelenin yönetimi
gerçekleştirilmelidir. Diğer hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesi ise bulara
entegre edilmelidir.
Mücadelede: öncelikle kültürel tedbirler ve biyolojik mücadele gibi kimyasal
mücadeleye alternatif yöntemler kullanılmalıdır. Bu yöntemler ile önlenemeyen
hastalık ve zararlıların mücadelesi Ek 4’de tarım ilaçlarından uygun olan biri
kullanılmak suretiyle yapılır.
Buğday tarlasında ana zararlı ile birlikte, ekonomik zarar eşiğine ulaşmış diğer
zararlıların mücadele zamanlarının çakışması durumunda bunların hepsine etkili
olan bir ilaç kullanılmalıdır. Yine ana hastalıktan başka hastalıklar nevcut ve bunların
mücadele zamanı çakışıyorsa, bu hastalıkların hepsini kontrol eden fungusitler
kullanılmalıdır. Mücadele zamanları çakışan hastalık ve zararlılara karşı tavsiye
edilen ilaçlar farklı ise bunların birbiri ile karıştırılmasının uygun olup olmayacağına
bakılmalıdır. İlaçların karıştırılması uygun ise karıştırılarak, değil ise ayrı ayrı
uygulanmalıdır.
Buğday hastalık, zararlı ve yabancı otlarının; popülasyon seyri, yoğunlukları
ve mücadele zamanlarının belirlenmesi için vejetasyon boyunca örneklemeler
yapılmalıdır. Hastalık, zararlı ve yabancı otların örnekleme zamanı, şekil ve aralığı
ile ilgili kriterler Ek 1’de verilmektedir. Örneklemeler yapılırken Ek 2’de yer alan
fenolojik dönemler ile Ek 3’de yer alan zararlı olduğu dönemler dikkate alınmalıdır.
Örneklemeler sırasında doğal düşmanların popülasyon seyri, yoğunluğu ve
etkinliğide takip edilmelidir.

10. DEĞERLENDİRME
Buğday tarlalarında uygulanan Entegre Mücadele Programının başarısı, aşağıdaki
şekillerde değerlendirilecektir:
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Entegre Mücadele Uygulanan ve Uygulanmayan Buğday Tarlalarından
Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması
Entegre Mücadele Programının uygulandığı buğday tarlasından elde edilen sonuçlar
ile bu tarlalara bitişik veya yakın olan; ancak Entegre Mücadele uygulanmayan ve
çiftçilerin kendi bildikleri gibi mücadelesini yaptığı buğday tarlasından elde edilen
sonuçlar karşılaştırılır. Entegre mücadelenin başarısı: hastalık, zararlı ve yabancı
otlarla yapılan mücadelenin etkinliği, mücadele masrafları, ilaçlama sayısı, verim,
kalite, ürünün satış fıyatı gibi faktörler yönünden gerekli değerlendirmeler yapılarak
ölçülür. Ayrıca hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile bunların doğal düşmanlarının
popülasyonlarındaki değişmeler de karşılaştırılır. Elde edilen sağlıklı verilerin,
ekonomik ve istatistiki analizleri yapılır.
Bu değerlendirmelere esas olmak üzere, entegre mücadele programı uygulanan
buğday tarlasına bitişik veya yakın olan ve üreticilerin, kendi bildikleri gibi
mücadelesini yaptıkları tarlalarda: yetiştirilen buğday çeşitleri, mücadele masrafları,
ilaçlama sayısı ve zamanı, kullanılan ilaçlar, verim, kalite, satış fıyatı gibi veriler
toplanır ve gerekli kayıtlar tutulur.
Çiftçilerin, Mücadelenin Yönetimi ve Mücadeleye
Becerilerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi

Karar

Verme

Entegre mücadele uygulanan buğday tarlalarında; demostrasyonlar, anketler
ve yetiştiriciler ile birebir görüşmeler yapılmak suretiyle; çiftçilerle ilgili aşağıdaki
değerlendirmeler de yapılır:
•
Çiftçilerin entegre mücadeleye bakış açısındaki gelişmeler,
•
Tarlasını düzenli olarak kontrol etme alışkanlığı kazanıp kazanmadığı,
•
Buğday hastalıkları, zararlıları ve yabancı otlar ile bunların doğal düşmanlarını
tanıma becerisindeki değişmeler,
•
Mücadeleye karar verme ve mücadelenin yönetimi konusundaki
alışkanlıklarında meydana gelen değişmeler,
•
Kimyasal ilaçlar, ilaç uygulamaları ve ilaç seçimine bakış açısındaki
değişmeler,
•
Teknik elemanlar ve komşu üreticilerle işbirliği yapma alışkanlığı,
•
Resmi tavsiyelere uyma alışkanlıkları.

11. TARIM İLAÇLARININ YANLIŞ KULLANIMI SONUCU ORTAYA
ÇIKABİLECEK SORUNLAR
Kimyasal ilaçlar, özellikle bilinçsiz ve hatalı kullanıldığında hem insan sağlığına
hem de uygulandığı çevreye olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bunun nedeni kimyasal
ilaçların genelde zehirli (toksik) maddelerden oluşmasıdır. Kimyasal ilaçların zehirliliği,
formülasyon tipine, vücuda giriş yoluna, yaşa, cinsiyete, ilaca maruz kalma süresine
ve kişinin beslenme durumuna bağlı olarak değişebilmektedir. İnsan vücuduna giren
kimyasal ilaçlar, akut ve kronik zehirlenmelere neden olurlar. Akut zehirlenme, bir
ilacın bir kez vücuda alınmasından sonra birkaç saat gibi kısa süre içerisinde ortaya
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çıkan zehirliliğidir. Örneğin, ilacın hazırlanması sırasında kişinin üzerine dökülmesi
veya kaza ile yutulması sonucu oluşabilmektedir. Kronik zehirlenme ise, bir ilacın
düşük miktarlarda defalarca alımından sonra ortaya çıkan zehirlenmedir. Kronik
zehirlenmenin ortaya çıkması için hafta, ay hatta yılların geçmesi gerekebilir.
Kimyasal ilaçların yanlış kullanımından kaynaklanabilecek zararlar
aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

Doğada canlılar arasında var olan doğal denge üzerine olumsuz etkide
bulunabilirler.
İnsanlarda ve sıcakkanlılarda akut veya kronik zehirlenmeler görülebilir. İlaçlama
sırasında gerekli korunma tedbirleri alınmadığı takdirde, uygulayıcıların sağlık
sorunları yaşamasına neden olabilirler. Zehirlenme riskleri ilacın dozuna,
toksisitesine, maruz kalma süresine ve hassasiyete bağlı olarak değişebilmektedir.
Bilinçsizce yapılan ilaçlamalar zararlı popülasyonlarını baskı altına alabilen
faydalı organizmaları olumsuz yönde etkileyerek popülasyonlarının azalmasına
ve doğal dengede değişimlere neden olabilmektedir. Bunun sonucunda zararlı
popülasyonları çoğalarak salgın yapma tehlikesi artabilir. Aynı zamanda
balarıları ve polinatör böceklerde önemli kayıplara neden olabilir.
Kimyasal ilaçların toprağa bulaşması sonucu, toprakta yaşayan organizmalar
üzerine olumsuz etkileri olabilir, ayrıca topraktaki hareketliliklerine bağlı olarak
yeraltı sularına bulaşabilir.
Uygulanması sırasında sürüklenerek, yağmur ve sulama suyu ile toprak
yüzeyinden akarak ve drenaj ile akarsu, göl ve diğer su kaynaklarını kirleterek,
balıklar ve suda yaşayan (algler, su pireleri, sucul bitkiler gibi) canlıların olumsuz
etkilenmesine ve bu canlıların kitle halinde ölümlerine sebep olabilmektedirler.
Buharlaşma yoluyla havaya karışarak çevre kirliliğine yol açabilirler.
Kimyasal ilaçların yanlış kullanımları ile aynı etki mekanizmasına sahip
olanların birbiri ardına uygulanması, hastalık, zararlı ve yabancı otlarda direnç
gelişimlerine neden olabilir.
Kimyasal ilaçların tavsiye edilenden yüksek dozlarda kullanılması, gereğinden
fazla sayıda ilaçlama yapılması, son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye
uyulmaması ve ilaçlama sırasında meydana gelen sürüklenme, tarımsal
ürünlerde kalıntı meydana getirebilir.
Gereksiz ilaçlamalar mücadele masraflarını ve dolayısıyla ürün maliyetini arttırır.
Tavsiye dışı kullanımlarda kültür bitkilerinde fitotoksisiteye neden olabilirler.
Kuşlar ve yaban hayvanları ilaçlı yemleri yiyerek ya da çevreye uygulanmış
kimyasal ilaçlar ile doğrudan temas ederek olumsuz şekilde etkilenebilirler.

12. ENTEGRE MÜCADELE PROGRAMINDA KULLANILACAK TARIM
İLAÇLARININ SEÇİMİ
Kimyasal mücadele yapılması gerekli olan hastalık, zararlı ve yabancı otların
mücadelesinde ülkemizde ruhsatlı ve insan sağlığı, çevre ve biyolojik denge üzerine
olumsuz etkisi çok az olan tarım ilaçları tavsiye edilmiştir (Ek 4).
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Değerlendirmeler, daha önceki entegre mücadele teknik talimatlarında olduğu
gibi; insan ve çevre sağlığı açısından oluşabilecek riski ortaya koyabilmek amacıyla
aktif maddelerin memeli hayvanlar, balıklar, hedef dışı organizmalar (parazitoitler,
predatörler) ve balarılarına etkileri ile topraktaki kalıcılıkları göz önüne alınarak
yapılmıştır. Bu amaçla her bir aktif madde için yukarıda sıralanan veriler değişik
kaynaklar taranarak elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler ve araştırma sonuçları, her
konu bazındaki sınıflandırma kriterlerine göre değerlendirilmiş ve az ya da yüksek
riskli olarak sınıflandırılmıştır. Sınıflandırmayı düzenlemek ve daha anlaşılır hale
getirmek için, balık, hedef dışı organizmalar ve balarılarına olan etkiler toplanarak
üçe bölünmüş ve tek bir değere indirilmiştir. Daha sonra elde edilen bu veri ile
memeli hayvanlar ve topraktaki kalıcılıklarına ait sınıf değerleri toplanarak “Toplam
Risk Değeri” elde edilmiştir. Sınıflandırma kriterleri ve formül yardımıyla her bir aktif
madde için ayrı hesaplama yapılmıştır (Çizelge 15).
Karışım ilaçların değerlendirilmesinde risk puanı yüksek olan sınıf değerleri dikkate
alınmıştır. Bazı aktif maddelerin faydalı organizmalara yan etkileri ile ilgili yeterli
araştırma sonucu bulunmadığından, bunların değerlendirilmesinde en yüksek
risk puanı esas alınmıştır. Yine yapılan değerlendirmelerde herhangi bir verisi
bulunmayan kriterler için en yüksek risk puanının kullanılmasına karar verilmiştir.
Çalışmalar sonucu 495 aktif madde ile 209 adet karışım halindeki tarım ilacı
incelemiştir. İncelenen tüm aktif madde ve karışımların kanserojen etkileri ile etki
mekanizması da değerlendirmelerde dikkate alınmıştır. Potansiyel kanserojen etkiye
sahip olan aktif maddeler entegre mücadele teknik talimatlarında önerilmemişlerdir.
Çizelge 15. Tarım ilaçlarının toplam risk değerlerine göre sınıflandırılması
Risk Değeri

Sınıf Değeri

Açıklama

3,0-5,9

1

Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

6,0-7,0

2

Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

7,1-10,0

3

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

>10,0

4

Entegre mücadele programı için uygun değildir

Entegre Mücadele Programlarında yapılacak tarım ilacı tavsiyelerinde güvenli olarak
tavsiye edilen tarım ilaçlarına öncelik verilmekle birlikte, kontrollü olarak tavsiye edilen
tarım ilaçları da kullanılabilir. Özellikle ardı ardına yapılacak ilaç uygulamalarında,
farklı etki mekanizmasına sahip güvenli gruptan ilaç alternatifi bulunmaması halinde
kontrollü gruptan ilaç seçimi yapılmalıdır.
Bazı hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde, Entegre Mücadele Programları
için uygun tarım ilacının bulunmaması halinde, geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar
önerilmektedir. Entegre Mücadele Programları için uygun tarım ilaçları ruhsat
aldığında, geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları bu talimattan çıkartılacaktır. Konu
bazında değerlendirilen tarım ilaçları içinde 1, 2 ve 3 sınıf değeri alan tarım ilacı
bulunmadığı takdirde konu başlığının altında “Entegre Mücadele Programına uygun
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tarım ilacı bulunmamaktadır” ifadesi yer almaktadır.
Değerlendirme kapsamında entegre mücadele prensiplerine uygun olarak, direnç
gelişimini azaltmak için tarım ilacı seçimi ve tavsiyesinde dikkate alınmak üzere
aktif maddelerin “etki mekanizması”nı gösteren sütun çizelgelere ilave edilmiştir.
Bu konuda Herbicide Resistance Action Committee” tarafından hazırlanmış
listelerden yararlanılmıştır. Çizelgelerde yer alan etki mekanizması sütununa ait
“Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak
uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya
da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir”
şeklindeki açıklama, sayfanın altında dip not olarak verilmiştir.

13. BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANILMASI VE MUHAFA
ZASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
•
•
•
•
•
•
•
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Tarım ilaçları, çocukların, evcil hayvanların ve ilaçla ilgisi olmayan kişilerin
ulaşamayacağı yerlerde ve kilit altında muhafaza edilmelidir.
Tarımsal ilaçlar, gıda maddelerinin depo edildiği ve işlendiği yerlerde kesinlikle
muhafaza edilmemelidir.
İlaçlamalardan önce ilacın etiketi dikkatli bir şekilde okunmalıdır.
İlaçlamalarda doğrudan ya da sürüklenme yolu ile her türlü su kaynağının
bulaştırılmamasına dikkat edilmelidir.
Tarım ilaçları, faydalı organizmaların, balarılarının ve polinatör böceklerin en az
zarar göreceği zamanlarda kullanılmalıdır.
İlacı hazırlarken ve ilaçlama yaparken zehirlenmeyi engellemek için uygulayıcının
eldiven, maske, şapka, çizme, koruyucu giysi gibi ekipmanları mutlaka kullanması
gerekmektedir.
İlaçlama esnasında veya sonrasında baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi,
göz kararması, aşırı yorgunluk, kusma, yüksek ateş, terleme, konuşma
güçlüğü, görme bozukluğu gibi rahatsızlıklar meydana gelirse, derhal ilaçlama
durdurulmalı, ilaçla bulaşan giysiler çıkarılarak tıbbi yardım istenmelidir.
Tarım ilacının etiketi ve ambalajı mutlaka doktora gösterilmelidir. Herhangi bir
zehirlenme durumunda, UZEM (Ulusal Zehir Merkezi)’in 114 nolu telefonundan
konu ile ilgili bilgi alınabilinir.
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İçi boş tane ve delik yapraklar

5. Hububat hortumluböceği

Kemirilmiş tane ve bitki kök kısmının
tahribatı

4. Bambul

Yenik bitki ve kemirilmiş tane

3. Ekin Kamburböceği

Emgili sap ve tane, akbaşak

2. Kımıl

Emgili sap ve tane, akbaşak

1. Süne

Zarar Şekli/Belirtileri

Nisan-Mayıs

Ekim-Kasım
Mayıs-Haziran

Ekim-Kasım
Mart-Nisan

Nisan-Haziran

Nisan-Haziran

Örnekleme
Zamanı

Çerçeve veya atrap ile ergin
sayımı

Çerçeve ile larva sayımı
Ergin sayımı

Çerçeve ile ergin ve larva
sayımı
Larva sayımı, yenik bitki
sayımı

Çerçeve; KE
Nimf+YNE sayımı

Çerçeve; KE
Parazitli yumurta
Nimf+YNE sayımı

Örnekleme Yöntemi

Açıklama

EK 1

5 ergin/m² ya da
15 ergin/10 atrap

3-4 larva/m²
3-4 ergin/m²

Tohum ilaçlaması için ilkbaharda
1 larva/m² veya 5 adet yenik
bitki/m²
Yüzey ilaçlaması için ilkbaharda
3 larva/m² veya 15 adet yenik
bitki/m²

2 KE/m²
10 Nimf+YNE/m²

Erginlere karşı yüzey ilaçlaması

Tohum ilaçlaması
Yüzey ilaçlaması

Öncelikle tohum ilaçlaması, zorunlu durumda yüzey ilaçlaması
yapılmalıdır

Öncelikle KE mücadelesi için
toplu inişler yakalanmalıdır.

0,8 KE/m²
10 Nimf+YNE/m²
Parazitlenme yeterli ise ilaçlama
(İç Anadolu Bölgesi 7 Nimf+YNE/ yapılmaz
m²)

Ekonomik Zarar Eşiği

Buğday Tarlalarındaki Zararlı, Hastalık ve Yabancı Otların; Zarar Şekilleri/ Belirtileri,
Örnekleme Zamanları, Örnekleme Yöntemleri ve Ekonomik Zarar Eşikleri
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Yapraklarda lekeler

11.Septoria yaprak lekesi hastalığı

Kök ve Kökboğazında çürüklükler

10. Kök ve kökboğazı çürüklüğü

Başakta galli taneler

9. Buğday gal nematodu

Köklerde kist oluşumu

8. Tahıl kist nematodları

Yeşil aksam, tane ve kökleri yemek

7. Tarla fareleri

Yapraklarda galeri

6. Ekin güvesi

Zarar Şekli/Belirtileri

Bayrak yaprağının tamamen
açıldığı, kın döneminin sonu

Kardeşlenme ile
tam olum arası

Çiçeklenme
zamanı

Süt ve sarı olum
(Mayıs-Haziran)

Ocak-Nisan

Ocak-Nisan

Örnekleme
Zamanı

50 bitkinin üstten dörder
yaprağının kontrolü

100 bitkide değerlendirme

Çerçeve

Bitki kökü ve toprakta kist
arama

Yaprakta larva sayımı

Yaprakta larva sayımı

Örnekleme Yöntemi

-

10 yumurta+larva/1g toprak

%20 bulaşma

%20 bulaşma

Ekonomik Zarar Eşiği

Yeşil aksam ilaçlaması
Bayrak yaprağının altındaki
yaprakta ilk enfeksiyon görüldüğü zaman

Kültürel önlemler, Tohum ilaçlaması

Kültürel ve yasal önlemler

Kültürel önlemler

Larvalara karşı yüzey ilaçlaması

Yapraklarda galeri Ocak-N
san Yaprakta larva sayımı
%20 bulaşma

Açıklama

EK 1’in devamı
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Verim kaybı ve dolaylı zararlar

17.Kuş yemi

Verim kaybı ve dolaylı zararlar

16.Tilki kuyruğu

Yapraklarda lekeler

15.Pas hastalıkları

Başağın tahribi

14.Rastık

İçi siyah sporlarla dolu tane

13.Sürme

Yapraklarda lekeler

12.Külleme

Zarar Şekli/Belirtileri

Şubat-Nisan

Şubat-Nisan

Çim devresinden
olgunluk dönemine kadar

Mayıs-Haziran
(Çiçeklenme
dönemi)

Mayıs-Haziran
(Süt olum dönemi)

İlk çıkıştan sarı
olum dönemine
kadar

Örnekleme
Zamanı

Çerçeve ile sayım veya %
kaplama alanı

Çerçeve ile sayım veya %
kaplama alanı

100 yaprak değerlendirmesi

Çerçeve ile hasta ve sağlam
başak sayımı

Çerçeve ile hasta ve sağlam
başak sayımı

100 yaprak değerlendirmesi

Örnekleme Yöntemi

% 10 kaplama alanı veya
10 adet bitki/m²**

% 10 kaplama alanı veya
10 adet bitki/m²**

% 0 hasta başak/m²

% 0 hasta başak/m²

-

Ekonomik Zarar Eşiği

Çıkış sonrası ilaçlama

Çıkış sonrası ilaçlama

Epidemi koşullarında ilk
püstüller görülünce ilaçlamaya
başlanır

Tohum ilaçlaması

Tohum ilaçlaması

Yeşil aksam ilaçlaması

Açıklama

EK 1’in devamı
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Şubat-Nisan*

Şubat-Nisan

Mart-nisan

Mart-Nisan

Mart-Nisan

Şubat-Nisan

Çerçeve ile sayım veya %
kaplama alanı

Şubat-Nisan Çerçeve ile
sayım veya % kaplama alanı

Çerçeve ile sayım

Çerçeve ile sayım

Çerçeve ile sayım veya %
kaplama alanı

Çerçeve ile sayım

Çerçeve ile sayım veya %
kaplama alanı

Çerçeve ile sayım

Örnekleme Yöntemi

% 10 kaplama alanı veya
10 adet bitki/m²

% 10 kaplama alanı veya
10 adet bitki/m²

3-5 adet bitki/m²

2-3 adet bitki/m2

% 10 kaplama alanı veya
10 adet bitki/m²**

2-5 adet bitki/m²

% 10 kaplama alanı veya
10 adet bitki/m²

0,1 adet bitki/m2

Ekonomik Zarar Eşiği

Çıkış sonrası ilaçlama

Çıkış öncesi veya çıkış sonrası
ilaçlama

Çıkış sonrası ilaçlama

Çıkış sonrası ilaçlama

Çıkış sonrası ilaçlama

Çıkış sonrası ilaçlama

Çıkış sonrası ilaçlama

Çıkış sonrası ilaçlama

Açıklama

*Buğdaydaki yabancı otlarda örnekleme zamanı buğdayın yetiştirildiği bölgelere göre değişmektedir. Örnekleme zamanı
genellikle; Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde şubat, mart, karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde ise mart nisan
aylarında yapılmalıdır.
** Tilki kuyruğu, kuşyemi, sarıot ve yatık gökbaş’ın ekonomik zarar eşiğiyle ilgili ülkemizde çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle
genel olarak % 10 kaplama alanı veya 10 adet bitki/m² yoğunluk olduğu durumlarda mücadele yapılmalıdır.

Verim kaybı ve dolaylı zararlar

Örnekleme
Zamanı
Şubat-Nisan

25. Diğer geniş yapraklı yabancı otlar

Verim kaybı ve dolaylı zararlar

24.Diğer dar yapraklı yabancı otlar

Verim kaybı ve dolaylı zararlar

23.Yabani yulaf

Verim kaybı ve dolaylı zararlar

22.Yapışkanotu

Verim kaybı ve dolaylı zararlar

21.Yatık gökbaş

Verim kaybı ve dolaylı zararlar

20.Kokarot

Verim kaybı ve dolaylı zararlar

19.Sarıot

Verim kaybı ve dolaylı zararlar

18.Yabani hardal

Zarar Şekli/Belirtileri

EK 1’in devamı

Zadoks Skalasına Göre Buğdayın Fenolojik Devreleri

EK 2
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Yabancı Otlar

Septoria

Pas

Rastık

Sürme

Külleme

Kök ve Kökboğazı
Çürüklüğü

Hububat Kist Nematodları

Tarla Farelerı

Hububat Hortumluböceği

Ekin Bambulböceği

Ekin Kamburböceği

Kımıl

Süne

Zararlı,Hastalık ve
Yabancı Otlar

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

A Y L A R
Ağustos

Eylül

Ekim

Önemli Zararlı, Hastalık ve Yabancı Otların Zararlı Olduğu Dönemler
Kasım

EK -4

Aralık

EK 3
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Formülasyon tipi

EC

EC

EC

EC

EC

Deltamethrin, 120g/1

Alphacypermethrin, 100 g/1

Zetacypermethrin, 100 g/1

Beta-cyluthrin 50 g/l

Formülasyon tipi

CS

EC

Alphacypermethrin, 100 g/1

45 ml/da

7,5 ml/da

45m1/da

Doz

50 ml/da

12 ml/da

15 ml/da

5 ml/da

30 ml/da
50 ml/da

20m1/da

Doz

14

3

14

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

14

7

14

3

3
3

14

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

3

3

3

Etki mekanizması*

3

3

3

3

3
3

3

Etki mekanizması*

EK -4

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

EC

Deltamethrin, 120 g/1

Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Lambda Cyhalothrin 50 g/l

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

2-Kımıl mücadelesinde kullanılan ilaçlar ve dozları

EC

Deltamethrin, 25 g/1

Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Lambda Cyhalothrin 50 g/l

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

1- Süne

Buğday Entegre Mücadele Programlarında Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otlara Karşı
Kullanılacak Bitki Koruma Ürünleri
(Bitki Koruma Ürünleri ile ilgili güncel bilgiler http:\\bku.tarim.gov.tr adresinden takip edilebilir.)
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Formülasyon tipi

FS

WS

İmidacloprid %70

Formülasyon tipi

CS

EC

EC

EC

EC

Deltamethrin, 25 g/1

Alphacypermethrin, 100 g/1

Beta-cyluthrin 50 g/l

Geçici olarak tavsiye edilen tarım bitki koruma ürünleri

Lambda Cyhalothrin 50 g/l

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

Formülasyon tipi

30 ml/da

15 ml/da

30 ml/da

25m1/da

Doz

45 ml/da

EC

Alphacypermethrin, 100 g/1

5- Hububat hortumlu böceği

7,5 ml/da

EC

45m1/da

Doz

-

-

120

14

3

14

3

3

3

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

14

14

3

14

4A

1B

4A

Etki mekanizması*

3

3

3

3

Etki mekanizması*

Etki Mekanizması*

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre (Gün)

200 gr/100 kg tohum

200 gr/100 kg tohum

150m1/100 kg tohum

Doz

Deltamethrin, 120 g/1

Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Lambda Cyhalothrin 50 g/l

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

4- Ekin kambur böceği (Yüzey İlaçlaması)

WP

Chlorpyrifos-ethyl %25

Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Thiamethoxam 350 g/l

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

3-Ekin kambur böceği (Tohum ilaçlaması)

EK 4’ün devamı
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Formülasyon tipi

FS

Tane yem

5 adet/ işlek delik

150m1/100 kg tohum

Doz

120

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

24A

4A

Etki mekanizması*

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

2 kg çinko fosfür, 100 kg temizlenmiş buğday, 2.5 litre sıvı yağ, 2.5 litre su (Buğdayı nemlendirmek için) kullanılır. Zehirli yem
hazırlamak için elekten geçirilmiş temizlenmiş, yıkanmış ve kurutulmuş 100 kg buğday, yeteri kadar su (2,5 lt.) ile nemlendirilir.
Üzerine 2,5 litre sıvı yağ ilave edilip iyice karıştırılır. İlave edilen yağ, bütün buğday tanelerine bulaştıktan sonra 2 kg çinko
fosfür buğdaylar üzerine serpilip buğdayların rengi siyah oluncaya kadar karıştırılır. Böylece hazırlanan zehirli yem, beton veya
kağıt üzerine ince bir tabaka halinde yayılır ve rutubetsiz kapalı bir yerde kurutulur.

Çinko fosfürlü yem hazırlanması:

Çinko Fosfür 2%

Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Thiamethoxam 350 g/l

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

6- Tarla faresi

EK 4’ün devamı
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Formülasyon tipi

EW

Prochloraz+Tebuconazole
267+133 g/l

DC

EC

Prochloraz+ Epoxiconazole
150+42g/l

Spiroxamine+Prothioconazole
300+160 g/l

EC

FS

SE

FS

Prochloraz+Propiconazole
400+90 g/l

Prochloraz+Triticonazole
60+20 g/l

Thiophanate-methyl+Tetraconazole 233+70

Triticonazole+Pyraclostrobin
80+40 g/l

50 ml/100 kg tohum

175 ml/da

200 ml/100 kg tohum

125-150 ml/da

450 ml/100 kg tohum

100 ml/da

200 ml/da

50 ml/100 kg tohum

-

42

-

35-42

-

35

56

-

42

35

-

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

3; 11

1; 3

3; 3

3; 3

3

5; 3

3; 3

3; 3

3; 3

3

7; M3

Etki mekanizması*

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

FS

Fluqiconazole 167 g/l

Geçici olarak tavsiye edilen tarım bitki koruma ürünleri

FS

Prothioconazole+Tebuconazole 150+20 g/l

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

100 ml/da

EC

Prochloraz 450 gr/1
150 ml/da

300 ml/100 kg tohum

FS

Doz

Carboxin+Thiram
205,9+205,9 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

7- Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü

EK 4’ün devamı

Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı

buğday.indd 103

103

16.10.2017 14:35:06

Formülasyon tipi

l50 g /100 kg tohum
l50 g/100 kg tohum
l50 g /100 kg tohum
50 ml/100 kg tohum
25 ml /100 kg tohum
150 g /100 kg tohum
100 ml/100 kg tohum

WP
WS
DS
FS
FS
WP
FS

Maneb %80

Tebuconazole %2

Tebuconazole %2

Tebuconazole 60 g/l

Tebuconazole 120 g/l

Tolclofos-Methyl %50

Tebuconazole+ Metalaxyl–M 30+20

FS
WG
FS

Fluqiconazole 167 g/l

Kükürt+ Tebuconazole 70+4,5

Prothioconazole+Tebuconazole
150+20 g/l

50 ml /100 kg tohum

Triticonazole +Pyraclostrobin 80+40 g/l FS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

3; 11

3; 3

3; 3

M2; 3

3

3

3; 4

14

3

3

3

3

M3

7; M3

7; M3

Etki
mekanizması*

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

l50 ml /100 kg tohum

50 g /100 kg tohum

70 g /100 kg tohum

450 ml/100 kg tohum

FS

Prochloroz + Triticonazole 60+20

Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

DS

Difenoconazole %2

100 g/100 kg tohum

300 ml/100 kg tohum

FS

Carboxin +Thiram 205+205 g/l

Kontrollü olarak tavsiye edilenbitki koruma ürünleri

150 g /100 kg tohum

WP

Doz

Carboxin +Thiram %37.5+37,5

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

8- Sürme

EK 4’ün devamı
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Formülasyon tipi

25 ml/100 kg tohum
25 ml/100 kg tohum
150 g /100 kg tohum
300 ml/100 kg tohum
300 g /100 kg tohum
100 ml/100 kg tohum

FS
FS
WP
FS
WP
FS

Tebuconazole 60 g/l

Tebuconazole 120 g/l

Carboxin % 75 Kalkmış olabilir

Carboxin+Thiram 205,9+205,9 g/l

Carboxin+Thiram%37.7+37.5

Tebuconazole+Metalaxyl-M 30+20 g /l
FS

FS

Triticonazole+Pyraclostrobin 80+40 g/l

50 ml/100 kg tohum

150 ml/100 kg tohum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

3; 11

3; 3

3; 3

7; M3

7; M3

7

3

3

3

3

Etki
mekanizması*

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

FS

Prochloraz+Triticonazole 60+20 g/l

Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Prothioconazole+Tebuconazole
150+20 g/l

50 ml/100 kg tohum

150 g/100 kg tohum

WS

Tebuconazole % 2

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

150 g/100 kg tohum

DS

Doz

Tebuconazole %2

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

9. Rastık

EK 4’ün devamı
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Formülasyon tipi

50 ml/da
150 ml/da

EC
EW
SC

Triadimenol 250 g/l

Prochloraz+Tebuconazole 267+133 g/l

Prothioconazole+Trifloxystrobin
175+88 g/l

SE
SC
DC
SC
EC
EC

Epoxiconazole+Fenpropimorph
84+250 g/l

Epoxiconazole+Thiophanate-methyl
187+310 g/l

Prochloraz+ Epoxiconazole 150+42 g/l

Pyraclostrobin+Epoxiconazole 85+62,5
g/l

Pyraclostrobin+Fluaxapyroxad 150+75

Tebuconazole+ Azoxystrobin 100+60
g/l

150 ml/da

75 ml/da

200 ml/da

200 ml/da

60 ml/da

100 ml/da

60 ml/da

56

42

42

56

35

35

35

35

42

35

35

35

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

3; 11

11; 7

11; 3

3; 3

3; 1

3; 5

5;3;3

3; 11

3; 3

3

3

3

Etki
mekanizması*

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

EC

Spiroxamine+Tebuconazole+Triadimenol 250+157+43 g/l

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

75 ml/da

EW

Tebuconazole 250g/1

100 ml/da

100 ml/da

EC

Doz

Prochloraz 450 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

10- Külleme
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Formülasyon tipi

EC

Prothioconazole+Fluoxastrobin+ Bixafen 100+50+40 g/l

175 ml/da

100 ml/da

80 ml/da

100 ml/da

50 ml /da

125 ml/ da

150 ml/da

50 ml/da

100 ml/da

200 ml / da

Doz

42

35

49

35

42

56

21

14

42

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

1; 3

5; 3

5; 3; 3

3; 11; 7

3

3; 3

3; U8; 5

3; 3

11; 3; 3

11; 3

Etki
mekanizması*

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

SE

EC

Propiconazole 250 g/l

Thiophanate-methyl+Tetraconazole
233+70

EC

Prochloraz+Propiconazole 400+90 g/l

EC

SE

Epoxiconazole+Metrafenone+ Fenpropimorph 62,5+75+200

Spiroxamine+Prothioconazole
300+160 g/l

EC

Difenoconazole+Propiconazole
150+150 g/l

EC

EC

Azoxystrobin+Propiconazole+ Cyproconazole 100+125+30 g/l

Spiroxamine+Tebuconazole+ Prothioconazole 224+148+53 g/l

SC

Azoxystrobin+Propiconazole
37,5+62,5

Geçici olarak tavsiye edilenbitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

10- Külleme - devamı

EK 4’ün devamı
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Formülasyon tipi

50 ml/da
350g/da
75 g/da
75 ml/da

SC
WP
WP
EC
SC
SC
SC
EW
EC
EC

Flutriafol 250 g/l

Maneb %80

Tebuconazole %25

Tebuconazole 250 g/l

Azoxystrobin 250 g/l

Flutriafol+Tebuconazole 225+75 g/l

Prothioconazole+Trifloxystrobin
175+88 g/l

Prochloraz+Tebuconazole 267+133 g/l

Pyraclostrobin 200 g/l

Tebuconazole 250 g/l

35

56

42

35

49

56

35

-

28

28

35

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

3

11

3

3; 11

3; 3

11

3

3

M3

3

3

Etki
mekanizması*

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

75 ml/da

100 ml/da

150 ml/da

100 ml/da

100 ml/da

100 ml/da

100 ml/da

SC

Doz

Flutriafol 125 g/l

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

11- Pas

EK 4’ün devamı
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Formülasyon tipi

80 ml/da

SC
SC
SC
SE
SC
WG
SC
SC
EC
EC
SC
SC

Azoxystrobin+Cyproconazole 200+80
g/l

Epoxiconazole 125 g/l

Epoxiconazole+Kresoxim-methyl
125+125 g/l

Epoxiconazole+Fenpropimorph
84+250 g/l

Epoxiconazole+Thiophanate-methyl
187+310 g/l

Kükürt+ Tebuconazole 70+4,5

Picoxsystrobin+Cyproconazole 200+80
g/l

Pyraclostrobin+Epoxiconazole 85+62,5
g/l

Pyraclostrobin+Fluaxapyroxad 150+75

Tebuconazole+ Azoxystrobin 100+60
g/l

Tebuconazole+Azoxystrobin 200+120
g/l

Thiophanate-methyl+Epoxiconaloze
310+187

60 ml/da

75 ml/da

125 ml/da

75 ml/da

200 ml/da

50 ml/da

320 g/da

60 ml/da

100 ml/da

100 ml/da

100 ml/da

EC

60 ml/da

Doz

Spiroxamine+Tebuconazole+Triadimenol 250+157+43 g/l

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

11- Pas - devamı

35

56

56

42

42

35

35

35

35

49

35

14

35

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

1; 3

3; 11

3; 11

11; 7

11; 3

11; 3

M2; 3

3; 1

3; 5

3; 11

3

11; 3

5;3;3

Etki
mekanizması*

EK 4’ün devamı
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buğday.indd 109

109

16.10.2017 14:35:07

Formülasyon tipi

150 ml/da
100 ml/100 litre su

EC
EC
SE
SC
SL
EC
EC
EC
EC
SE
SE

Azoxystrobin+Propiconazole+ Cyproconazole 100+125+30 g/l

Difenoconazole+Propiconazole
150+150 g/l

Epoxiconazole+Metrafenone+ Fenpropimorph 62,5+75+200

Fluqiconazole 100 g/l

Metconazole 60 g/l

Prochloraz+Propiconazole 400+90 g/l

Propiconazole 250 g/l

Prothioconazole+Fluoxastrobin+ Bixafen 100+50+40 g/l

Spiroxamine+Tebuconazole+ Prothioconazole 224+148+53 g/l

Tetraconazole+Chlorothalonil
62,5+250 g/da

Thiophanate-methyl+Tetraconazole
233+70

42

-

49

35

-

35

35

35

56

21

14

42

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

1; 3

3; M5

5; 3; 3

3; 11; 7

3

3;3

3

3

3; U8; 5

3;3

11; 3; 3

11; 3

Etki
mekanizması*

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

175 ml/da

200 ml/da

80 ml/da

100 ml/da

50 ml/da

125 ml / da

150 ml/da

40 ml/da

100 ml/da

SC

200 ml / da

Doz

Azoxystrobin+Propiconazole
37,5+62,5

Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

11- Pas - devamı

EK 4’ün devamı
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Formülasyon tipi

100 ml/da
100 ml/da
100 ml/da
150 ml / da

SC
SC
EC
EW
SC
EC

Azoxystrobin 250 g/l

Flutriafol+Tebuconazole 225+75 g/l

Prochloraz 450 g/l

Prochloraz+Tebuconazole 267+133 g/l

Prothioconazole+Trifloxystrobin
175+88 g/l

Pyraclostrobin 200 g/l

56

35

42

35

49

56

-

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

11

3; 11

3; 3

3

3; 3

11

3

Etki
mekanizması*

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

125 ml/da

100 ml/da

75 g/da

WP

Doz

Tebuconazole % 25

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

12- Septoria

EK 4’ün devamı

Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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Formülasyon tipi

SC
SE
SC
SE
SC
DC
SC
EC
SC
SC
EC

Chlorothalonil+Tebuconazole
375+125 g/l

Epoxiconazole+Fenpropimorph
84+250 g/l

Epoxiconazole+Kresoxim-methyl
125+125 g/l

Epoxiconazole+Pyraclostrobin 62,5+85
g/l

Picoxystrobin+Cyproconazole 200+80
g/l

Prochloraz+ Epoxiconazole 150+42 g/l

Pyraclostrobin+Epoxiconazole 85+62,5
g/l

Tebuconazole+ Azoxystrobin 100+60
g/l

Tebuconazole+Azoxystrobin 200+120
g/l

Thiophanate-methyl+Epoxiconaloze
310+187

Spiroxamine+Tebuconazole+Triadimenol 250+157+43 g/l

80 ml/da

60 ml/da

75 ml/da

125 ml/da

200 ml/da

200 ml / da

50 ml/da

200 ml/da

100 ml/da

125 ml/da

150 ml/da

100 ml/da

Doz

35

35

56

56

42

56

35

42

49

35

35

14

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

5;3;3

1; 3

3; 11

3; 11

11; 3

3; 3

11; 3

3; 11

3; 11

3; 5

M5; 3

11; 3

Etki
mekanizması*

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

SC

Azoxystrobin+Cyproconazole 200+80

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

12- Septoria - devamı

EK 4’ün devamı
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Formülasyon tipi

200 ml/da

100 ml/da

80 ml/da

100 ml/da

125 ml / da

150 ml/da

40 ml/da

35

49

35

35

35

35

56

21

14

42

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

3; M5

5; 3

5; 3; 3

3; 11; 7

3; 3

3

3

3; U8; 5

3;3

11; 3; 3

11; 3

Etki
mekanizması*

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

Tetraconazole+Chlorothalonil
62,5+250 g/l

EC

EC

Prochloraz+Propiconazole 400+90 g/l

Spiroxamine+Prothioconazole
300+160 g/l

SL

Metconazole 60 g/l

EC

SC

Fluquinconazole 100g/l

Spiroxamine+Tebuconazole+ Prothioconazole 224+148+53

SE

Epoxiconazole+Metrafenone+ Fenpropimorph 62,5+75+200

EC

100 ml/100 litre su

EC

Difenoconazole+Propiconazole
150+150 g/l

Prothioconazole+Fluoxastrobin+ Bixafen 100+50+40 g/l

150 ml/da

EC

Azoxystrobin+Propiconazole+ Cyproconazole 100+125+30 g/l

100 ml/da

SC

200 ml/da

Doz

Azoxystrobin+Propiconazole
37,5+62,5

Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

12 - Septoria - devamı

EK 4’ün devamı

Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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Formülasyon tipi

60-80 ml

EC
EW
EW

100 g/l Fenoxaprop-P-ethyl +
25 g/l Fenchlorazole-ethyl (Safener)

75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl +
19 g/l Mefenpyr-diethyl (Safener)

EC
EC
WG
WG
WG
SC

45 g/l Pinoxaden

45 g/l Pinoxaden +
20 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)

% 7,08 Pyroxulam + % 1,42 Florasulam
+ % 7,08 Cloquintocet-mexyl (Safener)

% 7,5 Pyroxsulam +
% 7,5 Cloquintocet-Mexyl (Safener)

% 75 Sulfosulfuron+
% 5 Metsulfuron-methyl

250 g/l Tralkoxydim

120 ml Acehero+100 ml Lizör

4g

25 g+50 ml
Dassoil 26-2N

26.5 g+50 ml
Dassoil 26-2N

90 ml

90 ml

80 ml

75 ml

A

B; B

B; -

B; B; -

A; -

A

A1

A1; -

A1; -

A1; -

A1; -

A1; -

Etki mekanizması

A. fatua’nın mücadelesinde kullanılır.

A. sterilis ve A. fatua mücadelesinde kullanılır.

A. sterilis’in mücadelesinde kullanılır.

A. sterilis’in mücadelesinde kullanılır.

A. sterilis’in mücadelesinde kullanılır.

A. sterilis için kardeşlenme başından kardeşlenme sonuna kadar olan dönemde kullanılır.

A. sterilis için 60 ml 2-3 yapraklı erken dönemde; 80 ml / da kardeşlenme başından kardeşlenme sonuna kadar olan dönemde kullanılır.

A. fatua’nın kardeşlenme başında 60 ml kullanılır. A. sterilis ve A. ludoviciana’nın kardeşlenme sonunda 80 ml kullanılır.

A. sterilis’in 2-4 kardeşli döneminde kullanılır.

A. fatua’nın kardeşlenme başında 60 ml
kullanılır.

A. sterilis ve A. ludoviciana’nın kardeşlenme
sonunda 80 ml kullanılır.

A. sterilis’in kardeşlenme döneminde kullanılır.

Etki
mekanizması*

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

EC

75 g/l Saf Phenoxaprop-p-ethyl

75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl +
69 g/l Mefenpyr-diethyl (Safener)

60-80

EW

75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl +
30 g/l Fenchlorazole-ethyl (safener)

60-80 ml

EW

80 ml

Doz

69 g/l Fenoxaprop-p-ethyl +
34,5 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

13 - Yabani yulaf

EK 4’ün devamı
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Formülasyon tipi

21 ml ilaç + 20
ml yy

SC

EC
OD

OD

WG

WG

WG

284 g/l Diclofop-methyl

6 g/l Iodosulfuron-methyl-sodium+
30 g/l Mesosulfuron methyl+
90 g/l Mefenpyr diethyl

90 g/l Mefenpyr-diethyl +
30 g/l Mesosulfuron-methyl

%3 Mesosulfuron-methyl +
%0,6 Iodosulfuron-methyl sodium +
%9 Mefenpeyr-diethyl (safener)

45 g/kg Mesosulfuron-methyl+
22.5 g/kg Thiencarbazone-methyl+
9 g/kg Iososulfuron-methyl-sodium+
135 g/kg Mefenpyr-diethyl (Safener)

% 6,75 Propoxycarbazone Sodium +
% 4,5 Mesosulfuron-Methyl +
% 9 Mefenpyr-diethyl (Safener)

Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

419 gr Flucarbazone-sodium +
83 gr Cloquintocet-mexyl

20 g+100 ml yy*

25 g +100 ml Biopower

30 g+100 ml yy*

40 ml+ 100 ml yy*

30 g+100 yy*

200 ml

20 ml

EC

240 g/l Clodinafop-propargyl

20 ml

EC

240 g/l Clodinafop-propargyl+
60 g/l Cloquintocet mexyl(Safener)

30 ml

30 ml

EC

EC

Doz

80 g/l Clodinafop-propargyl+
20 g/l Cloquintocet mexyl(Safener)

80 g/l Clodinafop-propargyl

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

13- Yabani yulaf - devamı

B; B; -

B; B; B; -

B; B; -

-; B

B; B; -

A/1

A

A; -

A; -

A

Etki
meka.

A. sterilis’in mücadelesinde kullanılır.

Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otları aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde uygulanır

A. sterilis için buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların
aktif büyümelerinin hızlı olduğu dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak)
kullanılır.

A. sterilis için buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların
aktif büyümelerinin hızlı olduğu dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak)
kullanılır.

A. sterilis için buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların
aktif büyümelerinin hızlı olduğu dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak)
kullanılır.

Avena spp. için yabancı otların iki yapraklı döneminde kullanılır.

A. streilis, A. fatua için; çıkış sonrası, Buğday 1-6 yaprak,
yabancı otlar 2-4 yapraklı dönemde. Buğdayda kardeşlenme
sonuna kadar uygulanmalıdır.

A. sterilis, A. fatua için; tercihen buğdayın erken kardeşlenme
devresinden; en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.

A. sterilis ve A. fatua için buğdayın erken kardeşlenme döneminden en geç kardeşlenme dönemi soınuna kadar kullanılır.

A. fatua için buğdayın erken kardeşlenme devresinde en geç
kardeşlenme sonuna kadar kullanılır

A .sterilis ve A. fatua için tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde, en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.

Açıklamalar

EK 4’ün devamı

Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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Formülasyon tipi

EC
WG
WG
EC
EW
EW
EW

45 g/l Pinoxaden +
20 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)

% 7,5 Pyroxsulam +
% 7,5 Cloquintocet-Mexyl(Safener)

% 75 Sulfosulfuron +
% 5 Metsulfuron-Methyl

69 g/l Fenoxaprop-p-ethyl +
34,5 g/l Cloquintocet-mexyl

75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl +
30 g/l Fenchlorazole-ethyl (safener)

75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl +
19 g/l Mefenpyr-diethyl (Safener)

75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl +
69 g/l Mefenpyr-diethyl (Safener)

A1; -

A1; -

A1; -

A1; -

B; B

B; -

A; -

A

A1

Etki mekanizması

2-3 yapraklı erken dönemden kardeşlenme
sonuna kadar olan dönemde kullanılır.

Kardeşlenme başından kardeşlenme sonuna
kadar olan dönemde kullanılır.

Yabancı otun kardeşlenme devresinde kullanılır.

Kardeşlenme döneminde kullanılır.

Tilkikuyruğuna karşı kullanılır.

Tilkikuyruğuna karşı kullanılır.

Çıkış sonrası uygulanır.

Tilkikuyruğuna karşı kullanılır.

2-3 yapraklı erken dönemden kardeşlenme
sonuna kadar olan dönemde kullanılır.

Açıklamalar

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

60 ml

60 ml

60 ml

80 m

4 gr

25 g+50 ml
Dassoil 26-2N

100 ml

100 ml

EC

45 g/l Pinoxaden

75 g/l Saf Phenoxaprop-p-ethyl

60 ml

Doz

EC

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

14- Tilki kuyruğu

EK 4’ün devamı
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Formülasyon tipi

EC

SC

240 g/l Clodinafop-propargyl+
60 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)

419 gr Flucarbazone-sodium +
83 gr Cloquintocet-mexyl

WG

% 6,75 Propoxycarbazone Sodium + % 4,5
Mesosulfuron-Methyl +
% 9 Mefenpyr-diethyl (Safener

20 g+100 ml yy*

25 gr +100 ml yy*

25 g+100 ml yy*

40 ml+ 100 ml yy*

SC

EC

DF

Doz

B; B; -

B; B; B; -

B; B; -

-; B

A; -

B

Etki mekanizması

Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların
aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde
(2-6 gerçek yaprak) kullanılır.

Biopower Buğdayın kardeşlenme döneminde ve
yabancı otları aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç
dönemlerinde uygulanır.

Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların
aktif büyümelerinin hızlı olduğu dönemlerinde (2-6
gerçek yaprak) uygulanır.

Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların
aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde
(Kardeşlenme dönemi) kullanılır.

Çıkış Sonrası, Buğday 1-6 yaprak, yabancı otlar 2-4
yapraklı dönemde. Buğdayda kardeşlenme sonuna
kadar uygulanmalıdır.

Buğdayın erken kardeşlenme devresinden geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.

Çıkış öncesi ve Çıkış sonrası olarak kullanılır.

Açıklamalar

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

*yy=yayıcı yapıştırıcı

WG

WG

OD

45 g/kg Mesosulfuron-methyl+
22.5 g/kg Thiencarbazone-methyl+
9 g/kg Iososulfuron-methyl-sodium+
135 g/kg Mefenpyr-diethyl (Safener)

%3 Mesosulfuron-methyl +
%0,6 Iodosulfuron-methyl sodium+ %9
Mefenpeyr-diethyl (safener)

90 g/l Mefenpyr-diethyl +
30 g/l Mesosulfuron-methyl

Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

DF

% 75 Chlorsulfuron

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

14- Tilki kuyruğu devamı

EK 4’ün devamı

Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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Formülasyon tipi

WG
EW

% 7,5 Pyroxsulam +
% 7,5 Cloquintocet-Mexyl (Safener)

75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl +
30 g/l Fenchlorazole-ethyl (safener)

100 ml

25 g+50 ml
Dassoil 26-2N

100 ml

A1; -

B; -

A1; -

A1; -

A1; -

A

A1; -

A1; -

Etki mekanizması

Phalaris spp., P. minor, P. brachystachys için;
İlaçlamanın kardeşlenme öncesi dönemde (2-3
yaprak) mutlaka yapılması şarttır. Aksi halde
yeterli etki sağlanamaz.

Phalaris minor, P. paradoxa, P. brachystachys
için kullanılır.

Phalaris spp., P. minor, P. brachystachys için;
Kardeşlenme başlangıcında kullanılır.

Phalaris spp., P. minor, P. brachystachys için;
ilaçlamanın kardeşlenme öncesi dönemde (2-3
yaprak ) mutlaka yapılması şarttır. Aksi halde
yeterli etki sağlanamaz.

Phalaris minör, Phalaris brachystachys için;
kardeşlenme başlangıcında kullanılır.

Phalaris brachystachys için kullanılır.

Phalaris minör, Phalaris brachystachys için;
Kardeşlenme başlangıcında kullanılır.

Phalaris paradoxa, Phalaris minör için, kardeşlenme devresinde kullanılır.

Açıklamalar

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

EW

100 ml

EW

69 g/l Fenoxaprop-p-ethyl +
34,5 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)

75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl +
19 g/l Mefenpyr-diethyl (Safener)

69 g/l Fenoxaprop-p-ethyl +
34,5 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)

100 ml

SC
EW

120 ml Acehero+100 ml Lizör

EW

69 g/l Fenoxaprop-p-ethyl +
34,5 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)

250 g/l Tralkoxydim

100 ml

EW

100 ml

Doz

75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl +
30 g/l Fenchlorazole-ethyl (safener)

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

15- Kuşyemi

EK 4’ün devamı
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Formülasyon tipi

20 ml

EC

WG

WG

OD

%3 Mesosulfuron-methyl +
%0,6 Iodosulfuron-methyl sodium + %9
Mefenpeyr-diethyl (safener)

% 6,75 Propoxycarbazone Sodium + % 4,5
Mesosulfuron-Methyl +
% 9 Mefenpyr-diethyl (Safener)

6g/l Iodosulfuron-methyl-sodium+
30 g/l Mesosulfuron methyl+
90 g/l Mefenpyr diethyl

30 g + 100 ml yy

20 g+100 ml yy

30 g +100 ml yy

40 ml+ 100 ml yy

200 ml

B; B; -

B; B; -

B; B; -

-; B

A/1

B; B; B; -

A

A; -

B

Etki mekanizması

Phalaris brachystachys için; buğdayın kardeşlenme
döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı
olduğu dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) kullanılır.

Phalaris brachystachys için; Buğdayın kardeşlenme
döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin
hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak)
kullanılır.

Phalaris brachystachys için; Buğdayın kardeşlenme
döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı
olduğu dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) kullanılır.

Phalaris spp., P. minor, P. brachystachys için kullanılır.

Phalaris spp. için; yabancı otların iki yapraklı döneminde kullanılır.

Phalaris spp., P. minor, P. brachystachys için; Buğdayın
kardeşlenme döneminde ve yabancı otları aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde uygulanır.

Phalaris minor, P. paradoxa, P. brachystachys için;
Buğdayın erken kardeşlenme devresinde; en geç
kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.

Phalaris minor, P.paradoxa, P. brachystachys için;
Buğdayın erken kardeşlenme devresinde, en geç
kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.

Phalaris spp. için; Çıkış öncesi ve Çıkış sonrası
kullanılır.

Açıklamalar

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

OD

EC

284 g/l Diclofop-methyl

284 g/l Diclofop-methyl

WG

45 g/kg Mesosulfuron-methyl+
22.5 g/kg Thiencarbazone-methyl+
9 g/kg Iososulfuron-methyl-sodium+ 135 g/
kg Mefenpyr-diethyl (Safener

25 gr +100 ml
Biopower

20 ml

1 gr

Doz

EC

DF

Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

240 g/l Clodinafop-propargyl

240 g/l Clodinafop-propargyl+
60 g/l Cloquintocet-mexyl

% 75 Chlorsulfuron

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

15- Kuşyemi devamı

EK 4’ün devamı

Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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Formülasyon tipi

1g

WG
WP

% 65,9 Dicamba +
% 4,1 Triasulfuron

2g

WG
WG
WG

DF
SG
DF

DF

% 75 Sulfosulfuron

% 75 Sulfosulfuron+
% 5 Metsulfuron-Methyl

%38 Thifensulfuron-methyl + %19
Tribenuron-methyl +
%15 Metsulfuron-methyl

% 50 Thifensulfuron-methyl +
% 25 Tribenuron-methyl

% 1 Tribenuron Methyl +
% 73,4 Mecoprop-P

% 37,5 Tribenuron methyl +
% 37,5 Thifensulfuron methyl

% 75 Tribenuron-methyl

B

B; B

B; O

B; B

B; B; B

B; B

B

B; B

B

O; B

O; O

Etki mekanizması

Çıkış sonrası kullanılır.

Yabancı otların erken gelişme döneminde, yabancı
otlar en az 2 yapraklı devrede iken ancak 15 cm
yükseklik veya çapa ulaşmadan kullanılmalıdır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Buğdayın kardeşlenme devresinde kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Buğdayın 2-3 yapraklı dönemi ile kın dönemi arasında kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Açıklamalar

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

1g

2g

80 g

2g

3g

4g

0.8 g

WG

% 39,1 Metsulfuron Methyl +
% 26,1 Tribnuron Methyl

% 20 Metsulfuron Methyl

12,5 g

SL

100 ml

Doz

344 g/l 2,4 D (Dichloropenoxy) acetic
acid + 120 g/l Dicamba

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

16- Yabani hardal

EK 4’ün devamı
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Formülasyon tipi

90 ml

SL
EC
EC

340 g/l MCPA + 80 g/l Dicamba

600 g/l 2,4-D- 2-Ethylhexyl Ester

452.42 g/l 2.4-D EHE +
6.25 g/l Florasulam

WG

SE

15 g
O; B

O; O; B

C3; O

B

Etki mekanizması

Yabancı otların 2-6 yapraklı döneminde kullanılır.

Yabancı otların çıkışını tamamladığı 2-6
yapraklı devreden hububatın kardeşlenme
devresinin sonuna kadar kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Çıkış öncesi ve Çıkış sonrası olarak kullanılır.

Açıklamalar

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

% 50 Dicamba + % 25 Tritosulfuron

557 g/l MCPA -Ethylhexyl Ester + Florasulam

70 ml

10 ml

100 g/l Amidosulfuron +
25 g/l Iodosulfuron-methyl sodium+
250 g/l Mefenpyr-diethyl (Safener)

Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

50 ml

500 g/l MCPA +
40 g/l Carfentrazone
OD

125 ml

MC

300 g/l Bromoxynil+
300 g/l MCPA

50 ml

35 ml

DF

1g

Doz

% 75 Chlorsulfuron

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

16- Yabani hardal (devmı

EK 4’ün devamı
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Formülasyon tipi

WG
DF
DF

% 75 Sulfosulfuron+
% 5 Metsulfuron-Methyl

% 50 Thifensulfuron-methyl +
% 25 Tribenuron-methyl

% 75 Tribenuron-methyl

DF

% 75 Chlorsulfuron
1g

90 m

1g

2g

4g

26.5 g+50 ml
Dassoil 26-2N

B

O

B

B; B

B; B

B; B; -

B; -

B

O; B

Etki mekanizması

Çıkış öncesi ve çıkış sonrası kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Buğdayın 2-3 yapraklı dönemi ile kın dönemi arasında kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Açıklamalar

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

EC

600 g/l 2,4-D- 2-Ethylhexyl Ester

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

WG

% 7,08 Pyroxulam +
% 1,42 Florasulam +
% 7,08 Cloquintocet-mexyl(Safener)

20 g+ 50 ml
Dassoil 26-2N

1g

WP
WG

12,5 g

Doz

WG

% 7,5 Pyroxsulam +
% 7,5 Cloquintocet-Mexyl(Safener)

% 20 Metsulfuron Methyl

% 65,9 Dicamba +
% 4,1 Triasulfuron

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

17- Sarıot

EK 4’ün devamı
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Formülasyon tipi

B; B; B

B; B
B

%38 Thifensulfuron-methyl +
%19 Tribenuron-methyl +
%15 Metsulfuron-methyl

% 50 Thifensulfuron-methyl +
% 25 Tribenuron-methyl

% 75 Tribenuron-methyl

1g

2,5 g

3 g/l

2 gr/ da

B

B; B

B; B; B

B; B

Çıkış sonrası kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Buğdayın kardeşlenme devresinde kullanılır.

Yabancı otların erken gelişme döneminde, yabancı
otlar en az 2 yapraklı devrede iken ancak 15 cm
yükseklik veya çapa ulaşmadan kullanılır.

Yabancı otların erken gelişme döneminde, yabancı
otlar en az 2 yapraklı devrede iken ancak 15 cm
yükseklik veya çapa ulaşmadan kullanılır.

Yabancı otların genç ve aktif büyüme dönemlerinde,
buğdayın kardeşlenme dönemi ortasından sapa kalkma başlangıcına kadar olan devresinde kullanılır.

Buğdayın 2-3 yapraklı dönemi ile kın dönemi arasında kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Yabancı otların genç ve aktif büyüme dönemlerinde
buğdayın kardeşlenme devresinin sonuna kadar
kullanılır.

Buğdayın kardeşlenme döneminde, kokarotun 2-4
yapraklı devresinde kullanılır.

Açıklamalar

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

B; B

B; O

B; -

25 g/da+ 50
ml/da Dassoil
26-2N

B; -

80 gr/da

B

1 gr/da

B

B; O

O; B

U; B

12,5 g

3g

U; B

O

Etki mekanizması

O; B

100 ml

Doz

O

% 37,5 Tribenuron methyl +
% 37,5 Thifensulfuron methyl

% 1 Tribenuron Methyl +
% 73,4 Mecoprop-P

% 7,5 Pyroxsulam +
% 7,5 Cloquintocet-Mexyl(Safener)

% 20 Metsulfuron Methyl

% 65,9 Dicamba +
% 4,1 Triasulfuron

% 30 Aminopyralid +
% 15 Florasulam

100 g/l Clopyralid

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

18- Kokarot

EK 4’ün devamı

Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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Formülasyon tipi

WG

WG

%3 Mesosulfuron-methyl +
%0,6 Iodosulfuron-methyl sodium + %9
Mefenpeyr-diethyl (safener)

45 g/kg Mesosulfuron-methyl+
22.5 g/kg Thiencarbazone-methyl+
9 g/kg Iososulfuron-methyl-sodium+
135 g/kg Mefenpyr-diethyl (Safener)

B; B; B; -

Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otları
aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde
uygulanır.

Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların
aktif büyümelerinin hızlı olduğu dönemlerinde (2-6
gerçek yaprak) kullanılır.

B; B; -

25 gr/da +100 ml
Biopower

Yabancı otların 2-6 yapraklı döneminde kullanılır.

O; B

Çıkış öncesi ve Çıkış sonrası olarak kullanılır.

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

WG

% 50 Dicamba + % 25 Tritosulfuron

Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

B

Çıkış sonrası tatbikatlarla daha iyi kontrol eder.

Buğdayın kardeşlenme başlangıcından kardeşlenme
sonuna kadar ve yabancı otların aktif büyümelerinin
hızlı olduğu genç dönemlerinde(2-6 gerçek yaprak)
kullanılır.

Açıklamalar

25 g/da +100
ml yy

1g

DF

% 75 Chlorsulfuron

B

B; B; -

Etki mekanizması

20 g

7,5 g

WP

% 10 Chlorsulfuron

100 g/l Amidosulfuron +
25 g/l Iodosulfuron-methyl sodium +
250 g/l Mefenpyr-diethyl (Safener)

12,5 ml

Doz

OD

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

18- Kokarot - devamı

EK 4’ün devamı
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Formülasyon tipi

3g

12,5 g
1g
26.5 g+50 ml
Dassoil 26-2N
4g

WG

WG
WP
WG

WG

% 7,08 Pyroxulam +
% 1,42 Florasulam +
% 7,08 Cloquintocet-mexyl(Safener)

% 75 Sulfosulfuron+
% 5 Metsulfuron-Methyl

DF

% 75 Chlorsulfuron

WG
20 g

1g

O; B

B

O

B

B; O

B; B

B; B; -

B

O; B

U; B

O; O

Etki mekanizması

Yabancı otların 2-6 yapraklı döneminde kullanılır.

Çıkış öncesi ve Çıkış sonrası olarak kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Buğdayın 2-3 yapraklı dönemi ile kın dönemi arasında kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Yabancı otların genç ve aktif büyüme dönemlerinde
buğdayın kardeşlenme devresinin sonuna kadar
kullanılır.

Çıkış sonrası kullanılır.

Açıklamalar

Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan
farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

% 50 Dicamba + % 25 Tritosulfuron

Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

EC

600 g/l 2,4-D- 2-Ethylhexyl Ester

90 ml

1.5 gr/da veya 1g/
da+yüzde 0,1 yy

DF

% 75 Tribenuron-methyl

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

100 g

SG

% 1 Tribenuron Methyl +
% 73,4 Mecoprop-P

% 20 Metsulfuron Methyl

% 65,9 Dicamba +
% 4,1 Triasulfuron

% 30 Aminopyralid +
% 15 Florasulam

344 g/l 2,4 D (Dichloropenoxy) acetic acid +
120 g/l Dicamba

100 ml

Doz

SL

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

19- Yatık gökbaş

EK 4’ün devamı

Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı
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Formülasyon tipi
100 ml
3g
12,5 g
1.0 g/da
26.5 g/da+50 ml/
da Dassoil 26-2N
20 g/da+ 50 ml/
da Dassoil 26-2N
2g
4g
100 g

2g

1g
2,5 g
3g

SL
WG
WG
WG
WG
WG

WG
WG
SG

DF

DF
DF
WG

% 30 Aminopyralid +
% 15 Florasulam

% 65,9 Dicamba +
% 4,1 Triasulfuron

% 39,1 Metsulfuon Methyl +
% 26,1 Tribnuron Methyl

% 7,08 Pyroxulam + % 1,42 Florasulam + %
7,08 Cloquintocet-mexyl (Safener)

% 7,5 Pyroxsulam +
% 7,5 Cloquintocet-Mexyl (Safener)

% 75 Sulfosulfuron

% 75 Sulfosulfuron+
% 5 Metsulfuron-Methyl

% 1 Tribenuron Methyl +
% 73,4 Mecoprop-P

% 37,5 Tribenuron methyl +
% 37,5 Thifensulfuron methyl

% 75 Tribenuron-methyl

% 50 Thifensulfuron-methyl +
% 25 Tribenuron-methyl

%38 Thifensulfuron-methyl +
%19 Tribenuron-methyl +
%15 Metsulfuron-methyl

Doz

344 g/l 2,4 D (Dichloropenoxy) acetic acid +
120 g/l Dicamba

Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

20- Yoğurt otu ve Yapışkanotu

B; B; B

B; B

B

B; b

B; O

B; B

B

B; -

B; B; -

B; B

O; B

U; B

O; O

Etki mekanizması

G. tricornutum için; buğdayın kardeşlenme devresinde
kullanılır.

Galium tricorne, Galium aparine için çıkış sonrası
kullanılır

G. tricornutum için; Çıkış sonrası kullanılır.

G. aparine ve G. tricornutum için; Yabancı otların
erken gelişme döneminde, yabancı otlar en az 2
yapraklı devrede iken ancak 15 cm yükseklik veya
çapa ulaşmadan

G. aparine için; Yabancı otların erken gelişme
döneminde, yabancı otlar en az 2 yapraklı devrede
iken ancak 15 cm yükseklik veya çapa ulaşmadan
kullanılır.

G. aparine için kullanılır.

G. tricornutum için çıkış sonrası kullanılır.

G. aparine için çıkış sonrası kullanılır.

G. aparine için çıkış sonrası kullanılır.

G. aparine için kullanılır.

G. aparine için; çıkış sonrası kullanılır.

G. tricornutum için çıkış sonrası kullanılır.

G. aparine ve G. tricornutum için; çıkış sonrası
kullanılır.

Açıklamalar

EK 4’ün devamı
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Formülasyon tipi

1 gr

WP
DF

% 10 Chlorsulfuron

SL
WG

500 g/l MCPA + 40 g/l Carfentrazone

45 g/kg Mesosulfuron-methyl+
22.5 g/kg Thiencarbazone-methyl+
9 g/kg Iososulfuron-methyl-sodium+ 135 g/
kg Mefenpyr-diethyl (Safener)

O; O; B

70 ml

25 g +100 ml yy

SE

WG

557 g/l MCPA -Ethylhexyl Ester + Florasulam

%3 Mesosulfuron-methyl +
%0,6 Iodosulfuron-methyl sodium + %9
Mefenpeyr-diethyl (safener)

B; B; -

B; B; -

OD

6 g/l Iodosulfuron-methyl-sodium+
30 g/l Mesosulfuron methyl+
90 g/l Mefenpyr diethyl

O; B

B; B; B; -

O; E2

WG
15 g

30 g + 100 ml yy
25 g +100 ml yy

50 ml

O; O

B

B

O; B

B; B; -

Etki mekanizması

% 50 Dicamba + % 25 Tritosulfuron

Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

SL

340 g/l MCPA + 80 g/l Dicamba

125 ml

7,5 g

EC

452.42 g/l 2.4-D EHE +
6.25 g/l Florasulam

% 75 Chlorsulfuron

60 ml

OD

10 ml

Doz

100 g/l Amidosulfuron +
25 g/l Iodosulfuron-methyl sodium + 250 g/l
Mefenpyr-diethyl (Safener)

Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri

Aktif madde adı ve oranı

20 - Yoğurt otu ve Yapışkanotu devamı

G. aparine için; Buğdayın kardeşlenme döneminde
ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu
dönemlerinde kullanılır.

G. aparine için; Yabancı otların çıkışını tamamladığı
2-6 yapraklı devreden hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar kullanılır.

6 g/l Iodosulfuron-methyl-sodium+
30 g/l Mesosulfuron methyl+
90 g/l Mefenpyr diethyl

G. tricornutum için; yabancı otların 2-6 yapraklı
döneminde kullanılır.

G. tricornutum için; 30 g /da dozunda buğdayın
kardeşlenme döneminde ve yabancı otları aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde uygulanır.
G. aparine için; 25 gr/da +100 ml Biopower
Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otları
aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde
uygulanır.

G. aparine için; çıkış sonrası kullanılır.

G. tricornutum için; çıkış sonrası kullanılır.

G. aparine için; çıkış öncesi ve çıkış sonrası olarak
kullanılır.

G. tricornutum için çıkış sonrası kullanılır.

G. tricornutum için çıkış sonrası kullanılır.

G. aparine ve G. tricornutum için; çıkış sonrası
kullanılır.

Açıklamalar
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Boyacı papatyası
(A. tinctoria)

Boynuzlu yoğurt otu

Boynuz otu

Ballıbaba

Baldıran

Arap baklası

Asperula

Akhindiba

Anadolu şahteresi (F.
kralikii)

Adi kanarya otu
(Senecio vulgaris)

Adi şahtere (F. vaillantii)

Adi boynuzlu kimyon

Yabancı Otlar

Buğday Tarlalarında Geniş Yapraklı Yabancı Otlara Karşı Kullanılan Herbisitler ve Bunların Etkilediği Yabancı Ot Türleri

600 g/l 2,4-D- 2-Ethylhexyl Ester
452.42 g/l 2.4-D EHE + 6.25 g/l Florasulam
Amidosulfuron+Iodosulfuron methyl sodium+Mefenpyr diethyl (100+25+250 g/l)
Aminopyralid +Florasulam(%30+15)
Chlorsulfuron ( % 75) *
Clopyralid (100 g/l)
Dicamba + 2,4 D asetik asit (120 + 344 g)
Dicamba +Triasulfuron (% 65.9+4.1)
Mecoprop-P +Tribenuron methyl (% 73.4 + 1)
Mesosulfuron methyl + Iodosulfuron methyl
sodium (% 3 + 0.6) *
Pyroxsulam+Cloquintocet mexyl (% 7.5 + 7.5) *
Sulfosulfuron (% 75)
Thifensulfuron methyl + Tribenuron methyl (% 50 + 25)
Thifensulfuron methyl + Tribenuron methyl (%
37.5 + 37.5)
Tribenuron methyl (% 75)
% 56,90 2,4-D Isooctylester + % 7,87 Triclopyrbutoxyethyl ester
300 g/l Bromoxynil+300 g/l MCPA
500 g/l MCPA + 40 g/l Carfentrazone
557 g/l MCPA -Ethylhexyl Ester + Florasulam
% 50 Dicamba + % 25 Tritosulfuron
% 20 Metsulfuron Methyl
% 39,1 Metsulfuron Methyl + % 26,1 Tribnuron Methyl
% 75 Sulfosulfuron+ % 5 Metsu furon-Methyl
%38 Thifensulfuron-methyl + %19 Tribenuron-methyl + %15 Metsulfuron-methyl
% 7,08 Pyroxulam + % 1,42 Florasulam + %
7,08 Cloquintocet-mexyl (Safener)

% 10 Chlorsulfuron
45 g/kg Mesosulfuron-methyl+ 22.5 g/kg
Thiencarbazone-methyl+ 9 g/kg Iososulfuron
340 g/l MCPA + 80 g/l Dicamba

EK 5

6 g/l Iodosulfuron-methyl-sodium+30 g/l Mesosulfuron methyl+90 g/l Mefenpyr diethy
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Düğün çiçeği

Domuz pıtrağı

Doğu korungası

Doğu ballıbabası

Dilkanatan (yapışkanot)

Çoban değneği

Çoban çantası

Büyük gözenekli haşhaş

Bülbül otu

Boz tarla sarmaşığı

Boylu papatya
(A. altissima)

Yabancı Otlar
600 g/l 2,4-D- 2-Ethylhexyl Ester
452.42 g/l 2.4-D EHE + 6.25 g/l Florasulam
Amidosulfuron+Iodosulfuron methyl sodium+Mefenpyr diethyl (100+25+250 g/l)
Aminopyralid +Florasulam(%30+15)
Chlorsulfuron ( % 75) *
Clopyralid (100 g/l)
Dicamba + 2,4 D asetik asit (120 + 344 g)
Dicamba +Triasulfuron (% 65.9+4.1)
Mecoprop-P +Tribenuron methyl (% 73.4 + 1)
Mesosulfuron methyl + Iodosulfuron methyl
sodium (% 3 + 0.6) *
Pyroxsulam+Cloquintocet mexyl (% 7.5 + 7.5) *
Sulfosulfuron (% 75)
Thifensulfuron methyl + Tribenuron methyl (% 50 + 25)
Thifensulfuron methyl + Tribenuron methyl (%
37.5 + 37.5)
Tribenuron methyl (% 75)
% 56,90 2,4-D Isooctylester + % 7,87 Triclopyrbutoxyethyl ester
300 g/l Bromoxynil+300 g/l MCPA
500 g/l MCPA + 40 g/l Carfentrazone
557 g/l MCPA -Ethylhexyl Ester + Florasulam
% 50 Dicamba + % 25 Tritosulfuron
% 20 Metsulfuron Methyl
% 39,1 Metsulfuron Methyl + % 26,1 Tribnuron Methyl
% 75 Sulfosulfuron+ % 5 Metsulfuron-Methyl
38 Thifensulfuron-methyl + %19 Tribenuron-methyl + %15 Metsulfuron-methyl
% 7,08 Pyroxulam + % 1,42 Florasulam + %
7,08 Cloquintocet-mexyl (Safener)

EK 5’in devamı

% 10 Chlorsulfuron
45 g/kg Mesosulfuron-methyl+ 22.5 g/kg
Thiencarbazone-methyl+ 9 g/kg Iososulfuron
340 g/l MCPA + 80 g/l Dicamba
6 g/l Iodosulfuron-methyl-sodium+30 g/l Mesosulfuron methyl+90 g/l Mefenpyr diethy
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Kaba fiğ

Hazeran

Hakiki şahtere

Hakiki papatya

Gönül hardalı

Gökbaş (C.cyanus)

Gelincik

Fare kulağı

Eşek marulu

Engerek otu

Yabancı Otlar
600 g/l 2,4-D- 2-Ethylhexyl Ester
452.42 g/l 2.4-D EHE + 6.25 g/l Florasulam
Amidosulfuron+Iodosulfuron methyl sodium+Mefenpyr diethyl (100+25+250 g/l)
Aminopyralid +Florasulam(%30+15)
Chlorsulfuron ( % 75) *
Clopyralid (100 g/l)
Dicamba + 2,4 D asetik asit (120 + 344 g)
Dicamba +Triasulfuron (% 65.9+4.1)
Mecoprop-P +Tribenuron methyl (% 73.4 + 1)
Mesosulfuron methyl + Iodosulfuron methyl
sodium (% 3 + 0.6) *
Pyroxsulam+Cloquintocet mexyl (% 7.5 + 7.5) *
Sulfosulfuron (% 75)
Thifensulfuron methyl + Tribenuron methyl (% 50 + 25)
Thifensulfuron methyl + Tribenuron methyl (%
37.5 + 37.5)
Tribenuron methyl (% 75)
% 56,90 2,4-D Isooctylester + % 7,87 Triclopyrbutoxyethyl ester
300 g/l Bromoxynil+300 g/l MCPA
500 g/l MCPA + 40 g/l Carfentrazone
557 g/l MCPA -Ethylhexyl Ester + Florasulam
% 50 Dicamba + % 25 Tritosulfuron
% 20 Metsulfuron Methyl
% 39,1 Metsulfuron Methyl + % 26,1 Tribnuron Methyl
% 75 Sulfosulfuron+ % 5 Metsulfuron-Methyl
38 Thifensulfuron-methyl + %19 Tribenuron-methyl + %15 Metsulfuron-methyl
% 7,08 Pyroxulam + % 1,42 Florasulam + %
7,08 Cloquintocet-mexyl (Safener)

EK 5’in devamı

% 10 Chlorsulfuron
45 g/kg Mesosulfuron-methyl+ 22.5 g/kg
Thiencarbazone-methyl+ 9 g/kg Iososulfuron
340 g/l MCPA + 80 g/l Dicamba
6 g/l Iodosulfuron-methyl-sodium+30 g/l Mesosulfuron methyl+90 g/l Mefenpyr diethy
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Köygöçüren
(Cirsium arvense)

Kokulu sarı yonca

Kokarot

Kıraç ıtırı

Kekre

Kendi gelen mercimek

Kara hindiba

Karamuk

Kangal

Kan damlası

Kanavcı otu

Kadın aynası

Yabancı Otlar
600 g/l 2,4-D- 2-Ethylhexyl Ester
452.42 g/l 2.4-D EHE + 6.25 g/l Florasulam
Amidosulfuron+Iodosulfuron methyl sodium+Mefenpyr diethyl (100+25+250 g/l)
Aminopyralid +Florasulam(%30+15)
Chlorsulfuron ( % 75) *
Clopyralid (100 g/l)
Dicamba + 2,4 D asetik asit (120 + 344 g)
Dicamba +Triasulfuron (% 65.9+4.1)
Mecoprop-P +Tribenuron methyl (% 73.4 + 1)
Mesosulfuron methyl + Iodosulfuron methyl
sodium (% 3 + 0.6) *
Pyroxsulam+Cloquintocet mexyl (% 7.5 + 7.5) *
Sulfosulfuron (% 75)
Thifensulfuron methyl + Tribenuron methyl (% 50 + 25)
Thifensulfuron methyl + Tribenuron methyl (%
37.5 + 37.5)
Tribenuron methyl (% 75)
% 56,90 2,4-D Isooctylester + % 7,87 Triclopyrbutoxyethyl ester
300 g/l Bromoxynil+300 g/l MCPA
500 g/l MCPA + 40 g/l Carfentrazone
557 g/l MCPA -Ethylhexyl Ester + Florasulam
% 50 Dicamba + % 25 Tritosulfuron
% 20 Metsulfuron Methyl
% 39,1 Metsulfuron Methyl + % 26,1 Tribnuron Methyl
% 75 Sulfosulfuron+ % 5 Metsulfuron-Methyl
38 Thifensulfuron-methyl + %19 Tribenuron-methyl + %15 Metsulfuron-methyl
% 7,08 Pyroxulam + % 1,42 Florasulam + %
7,08 Cloquintocet-mexyl (Safener)

EK 5’in devamı

% 10 Chlorsulfuron
45 g/kg Mesosulfuron-methyl+ 22.5 g/kg
Thiencarbazone-methyl+ 9 g/kg Iososulfuron
340 g/l MCPA + 80 g/l Dicamba
6 g/l Iodosulfuron-methyl-sodium+30 g/l Mesosulfuron methyl+90 g/l Mefenpyr diethy
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Pis kokulu papatya
(A. cotula)

Pis kokulu köpek papatyası (A. fumarifolia)

Pıtrak

Pelemir

Pekmez hardalı

Parmaklı yavşan otu

Nesliya

Mor hardal

Mürdümük (Lathyrus spp.)

Muhabbet çiçeği

Küçük turp

Kuş otu

Kuduz otu

Yabancı Otlar
600 g/l 2,4-D- 2-Ethylhexyl Ester
452.42 g/l 2.4-D EHE + 6.25 g/l Florasulam
Amidosulfuron+Iodosulfuron methyl sodium+Mefenpyr diethyl (100+25+250 g/l)
Aminopyralid +Florasulam(%30+15)
Chlorsulfuron ( % 75) *
Clopyralid (100 g/l)
Dicamba + 2,4 D asetik asit (120 + 344 g)
Dicamba +Triasulfuron (% 65.9+4.1)
Mecoprop-P +Tribenuron methyl (% 73.4 + 1)
Mesosulfuron methyl + Iodosulfuron methyl
sodium (% 3 + 0.6) *
Pyroxsulam+Cloquintocet mexyl (% 7.5 + 7.5) *
Sulfosulfuron (% 75)
Thifensulfuron methyl + Tribenuron methyl (% 50 + 25)
Thifensulfuron methyl + Tribenuron methyl (%
37.5 + 37.5)
Tribenuron methyl (% 75)
% 56,90 2,4-D Isooctylester + % 7,87 Triclopyrbutoxyethyl ester
300 g/l Bromoxynil+300 g/l MCPA
500 g/l MCPA + 40 g/l Carfentrazone
557 g/l MCPA -Ethylhexyl Ester + Florasulam
% 50 Dicamba + % 25 Tritosulfuron
% 20 Metsulfuron Methyl
% 39,1 Metsulfuron Methyl + % 26,1 Tribnuron Methyl
% 75 Sulfosulfuron+ % 5 Metsulfuron-Methyl
38 Thifensulfuron-methyl + %19 Tribenuron-methyl + %15 Metsulfuron-methyl
% 7,08 Pyroxulam + % 1,42 Florasulam + %
7,08 Cloquintocet-mexyl (Safener)

EK 5’in devamı

% 10 Chlorsulfuron
45 g/kg Mesosulfuron-methyl+ 22.5 g/kg
Thiencarbazone-methyl+ 9 g/kg Iososulfuron
340 g/l MCPA + 80 g/l Dicamba
6 g/l Iodosulfuron-methyl-sodium+30 g/l Mesosulfuron methyl+90 g/l Mefenpyr diethy
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Tarla köpek papatyası
(A. arvensis)

Süpürge otu

Suriye geyik otu

Suriye turpu

Sirken-kazayağı

Sığır dili

Serçe dili

Sarmaşık çoban değneği

Sarkık meyveli yavru ağzı

Sarı ot

Sarı papatya (C. segetum)

Saka dikeni

Rum yalancı keteni

Yabancı Otlar
600 g/l 2,4-D- 2-Ethylhexyl Ester
452.42 g/l 2.4-D EHE + 6.25 g/l Florasulam
Amidosulfuron+Iodosulfuron methyl sodium+Mefenpyr diethyl (100+25+250 g/l)
Aminopyralid +Florasulam(%30+15)
Chlorsulfuron ( % 75) *
Clopyralid (100 g/l)
Dicamba + 2,4 D asetik asit (120 + 344 g)
Dicamba +Triasulfuron (% 65.9+4.1)
Mecoprop-P +Tribenuron methyl (% 73.4 + 1)
Mesosulfuron methyl + Iodosulfuron methyl
sodium (% 3 + 0.6) *
Pyroxsulam+Cloquintocet mexyl (% 7.5 + 7.5) *
Sulfosulfuron (% 75)
Thifensulfuron methyl + Tribenuron methyl (% 50 + 25)
Thifensulfuron methyl + Tribenuron methyl (%
37.5 + 37.5)
Tribenuron methyl (% 75)
% 56,90 2,4-D Isooctylester + % 7,87 Triclopyrbutoxyethyl ester
300 g/l Bromoxynil+300 g/l MCPA
500 g/l MCPA + 40 g/l Carfentrazone
557 g/l MCPA -Ethylhexyl Ester + Florasulam
% 50 Dicamba + % 25 Tritosulfuron
% 20 Metsulfuron Methyl
% 39,1 Metsulfuron Methyl + % 26,1 Tribnuron Methyl
% 75 Sulfosulfuron+ % 5 Metsulfuron-Methyl
38 Thifensulfuron-methyl + %19 Tribenuron-methyl + %15 Metsulfuron-methyl
% 7,08 Pyroxulam + % 1,42 Florasulam + %
7,08 Cloquintocet-mexyl (Safener)

EK 5’in devamı

% 10 Chlorsulfuron
45 g/kg Mesosulfuron-methyl+ 22.5 g/kg
Thiencarbazone-methyl+ 9 g/kg Iososulfuron
340 g/l MCPA + 80 g/l Dicamba
6 g/l Iodosulfuron-methyl-sodium+30 g/l Mesosulfuron methyl+90 g/l Mefenpyr diethy
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Tüylü ballıbaba

Turna gagası

Trakya hardalı
(Neslia apiculata)

Toplu iğne hardalı
(N. paniculata)

Tıbbi taşkesen otu

Taş yoncası

Taşkesen otu

Tarla yavşan otu (Veronica arvensis)

Tarla sarmaşığı

Tarla hazeranı(Consolida
regalis)

Tarla papatyası (A.triumfettii)

Yabancı Otlar
600 g/l 2,4-D- 2-Ethylhexyl Ester
452.42 g/l 2.4-D EHE + 6.25 g/l Florasulam
Amidosulfuron+Iodosulfuron methyl sodium+Mefenpyr diethyl (100+25+250 g/l)
Aminopyralid +Florasulam(%30+15)
Chlorsulfuron ( % 75) *
Clopyralid (100 g/l)
Dicamba + 2,4 D asetik asit (120 + 344 g)
Dicamba +Triasulfuron (% 65.9+4.1)
Mecoprop-P +Tribenuron methyl (% 73.4 + 1)
Mesosulfuron methyl + Iodosulfuron methyl
sodium (% 3 + 0.6) *
Pyroxsulam+Cloquintocet mexyl (% 7.5 + 7.5) *
Sulfosulfuron (% 75)
Thifensulfuron methyl + Tribenuron methyl (% 50 + 25)
Thifensulfuron methyl + Tribenuron methyl (%
37.5 + 37.5)
Tribenuron methyl (% 75)
% 56,90 2,4-D Isooctylester + % 7,87 Triclopyrbutoxyethyl ester
300 g/l Bromoxynil+300 g/l MCPA
500 g/l MCPA + 40 g/l Carfentrazone
557 g/l MCPA -Ethylhexyl Ester + Florasulam
% 50 Dicamba + % 25 Tritosulfuron
% 20 Metsulfuron Methyl
% 39,1 Metsulfuron Methyl + % 26,1 Tribnuron Methyl
% 75 Sulfosulfuron+ % 5 Metsulfuron-Methyl
38 Thifensulfuron-methyl + %19 Tribenuron-methyl + %15 Metsulfuron-methyl
% 7,08 Pyroxulam + % 1,42 Florasulam + %
7,08 Cloquintocet-mexyl (Safener)

EK 5’in devamı

% 10 Chlorsulfuron
45 g/kg Mesosulfuron-methyl+ 22.5 g/kg
Thiencarbazone-methyl+ 9 g/kg Iososulfuron
340 g/l MCPA + 80 g/l Dicamba
6 g/l Iodosulfuron-methyl-sodium+30 g/l Mesosulfuron methyl+90 g/l Mefenpyr diethy

buğday.indd 134

134

16.10.2017 14:35:09

Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı
Yabani turp

Yabani tere

Yabani marul

Yabani hindiba

Yabani havuç

Yabani dikenli marul

Yabani çivit otu

Yabani hardal

Yabani-adi fiğ

Yapışkan nakıl (S.
conoidea)

Uyuz otu

Uzun meyveli bülbül otu
(Sisymbrium altissimum)

Uzun süpürge otu

Yabancı Otlar
600 g/l 2,4-D- 2-Ethylhexyl Ester
452.42 g/l 2.4-D EHE + 6.25 g/l Florasulam
Amidosulfuron+Iodosulfuron methyl sodium+Mefenpyr diethyl (100+25+250 g/l)
Aminopyralid +Florasulam(%30+15)
Chlorsulfuron ( % 75) *
Clopyralid (100 g/l)
Dicamba + 2,4 D asetik asit (120 + 344 g)
Dicamba +Triasulfuron (% 65.9+4.1)
Mecoprop-P +Tribenuron methyl (% 73.4 + 1)
Mesosulfuron methyl + Iodosulfuron methyl
sodium (% 3 + 0.6) *
Pyroxsulam+Cloquintocet mexyl (% 7.5 + 7.5) *
Sulfosulfuron (% 75)
Thifensulfuron methyl + Tribenuron methyl (% 50 + 25)
Thifensulfuron methyl + Tribenuron methyl (%
37.5 + 37.5)
Tribenuron methyl (% 75)
% 56,90 2,4-D Isooctylester + % 7,87 Triclopyrbutoxyethyl ester
300 g/l Bromoxynil+300 g/l MCPA
500 g/l MCPA + 40 g/l Carfentrazone
557 g/l MCPA -Ethylhexyl Ester + Florasulam
% 50 Dicamba + % 25 Tritosulfuron
% 20 Metsulfuron Methyl
% 39,1 Metsulfuron Methyl + % 26,1 Tribnuron Methyl
% 75 Sulfosulfuron+ % 5 Metsulfuron-Methyl
38 Thifensulfuron-methyl + %19 Tribenuron-methyl + %15 Metsulfuron-methyl
% 7,08 Pyroxulam + % 1,42 Florasulam + %
7,08 Cloquintocet-mexyl (Safener)

EK 5’in devamı

% 10 Chlorsulfuron
45 g/kg Mesosulfuron-methyl+ 22.5 g/kg
Thiencarbazone-methyl+ 9 g/kg Iososulfuron
340 g/l MCPA + 80 g/l Dicamba
6 g/l Iodosulfuron-methyl-sodium+30 g/l Mesosulfuron methyl+90 g/l Mefenpyr diethy
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Zühre-Venüs tarağı

Zarif yaprak. fiğ

Yumrulu jerenyum

Yavşan otu

Yatık gökbaş (C.depressa)

Yağlı ot

Yabani çivit otu

Yabani menekşe

Yabancı Otlar
600 g/l 2,4-D- 2-Ethylhexyl Ester
452.42 g/l 2.4-D EHE + 6.25 g/l Florasulam
Amidosulfuron+Iodosulfuron methyl sodium+Mefenpyr diethyl (100+25+250 g/l)
Aminopyralid +Florasulam(%30+15)
Chlorsulfuron ( % 75) *
Clopyralid (100 g/l)
Dicamba + 2,4 D asetik asit (120 + 344 g)
Dicamba +Triasulfuron (% 65.9+4.1)
Mecoprop-P +Tribenuron methyl (% 73.4 + 1)
Mesosulfuron methyl + Iodosulfuron methyl
sodium (% 3 + 0.6) *
Pyroxsulam+Cloquintocet mexyl (% 7.5 + 7.5) *
Sulfosulfuron (% 75)
Thifensulfuron methyl + Tribenuron methyl (% 50 + 25)
Thifensulfuron methyl + Tribenuron methyl (%
37.5 + 37.5)
Tribenuron methyl (% 75)
% 56,90 2,4-D Isooctylester + % 7,87 Triclopyrbutoxyethyl ester
300 g/l Bromoxynil+300 g/l MCPA
500 g/l MCPA + 40 g/l Carfentrazone
557 g/l MCPA -Ethylhexyl Ester + Florasulam
% 50 Dicamba + % 25 Tritosulfuron
% 20 Metsulfuron Methyl
% 39,1 Metsulfuron Methyl + % 26,1 Tribnuron Methyl
% 75 Sulfosulfuron+ % 5 Metsulfuron-Methyl
38 Thifensulfuron-methyl + %19 Tribenuron-methyl + %15 Metsulfuron-methyl
% 7,08 Pyroxulam + % 1,42 Florasulam + %
7,08 Cloquintocet-mexyl (Safener)

EK 5’in devamı

% 10 Chlorsulfuron
45 g/kg Mesosulfuron-methyl+ 22.5 g/kg
Thiencarbazone-methyl+ 9 g/kg Iososulfuron
340 g/l MCPA + 80 g/l Dicamba
6 g/l Iodosulfuron-methyl-sodium+30 g/l Mesosulfuron methyl+90 g/l Mefenpyr diethy
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Küçük başaklı kuşyemi
(P. minor)

Kısa başaklı kuş yemi
(P. brachystachys)

Delice (Lolium spp.)

İngiliz çimi (L. perenne)

İtalyan çimi (L. multiflorum)

İnce delice (L. rigidum)

Delice(L. temulentum)

Kıraç çayırı (B. sterilis)

Püsküllü çayır (B. tectorum)

Yabancı Otlar
6 g/l Iodosulfuron-methyl-sodium+30 g/l Mesosulfuron methyl+90 g/l
Mefenpyr diethyl
90 g/l Mefenpyr-diethyl + 30 g/l Mesosulfuron-methyl
%3 Mesosulfuron-methyl + %0,6 Iodosulfuron-methyl sodium + %9
Mefenpeyr-diethyl (safener)
45 g/kg Mesosulfuron-methyl+ 22.5 g/kg Thiencarbazone-methyl+ 9 g/
kg Iososulfuron-methyl-sodium+ 135 g/kg Mefenpyr-diethyl (Safener)
75 g/l Saf Phenoxaprop-p-ethyl
45 g/l Pinoxaden
45 g/l Pinoxaden + 20 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)
% 6,75 Propoxycarbazone Sodium + % 4,5 Mesosulfuron-Methyl + % 9
Mefenpyr-diethyl (Safener)

Buğday Tarlalarında Dar Yapraklı Yabancı Otlara Karşı Kullanılan Herbisitler ve Bunların Etkilediği Yabancı Ot Türleri

80 g/l Clodinafop-propargyl
80 g/l Clodinafop-propargyl+20 g/l Cloquintocet mexyl(Safener)
240 g/l Clodinafop-propargyl+60 g/l Cloquintocet mexyl(Safener)
240 g/l Clodinafop-propargyl
284 g/l Diclofop-methyl
69 g/l Fenoxaprop-p-ethyl + 34,5 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)
75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 30 g/l Fenchlorazole-ethyl (safener)
100 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 25 g/l Fenchlorazole-ethyl (Safener)
75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 19 g/l Mefenpyr-diethyl (Safener)
75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 69 g/l Mefenpyr-diethyl (Safener)
419 gr Flucarbazone-sodium + 83 gr Cloquintocet-mexyl
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% 7,08 Pyroxulam + % 1,42 Florasulam + % 7,08 Cloquintocet-mexyl
(Safener)
% 7,5 Pyroxsulam + % 7,5 Cloquintocet-Mexyl (Safener)
% 75 Sulfosulfuron+% 5 Metsulfuron-methyl
250 g/l Tralkoxydim

EK 6

% 75 Chlorsulfuron

buğday.indd 137

Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı

16.10.2017 14:35:09

137
Salkım otu (Poa annua)

Yumrulu salkım otu

Yabani yulaf (Avena spp.)

Yabani yulaf (A. ludoviciana)

Kısır yabani yulaf (A. sterilis)

Yabani yulaf (A. fatua)

Tilki kuyruğu

Kuş yemi (Phalaris spp.)

Yumuşak başaklı kuş yemi (P.
paradoxa)

Yabancı Otlar
80 g/l Clodinafop-propargyl
80 g/l Clodinafop-propargyl+20 g/l Cloquintocet mexyl(Safener)
240 g/l Clodinafop-propargyl+60 g/l Cloquintocet mexyl(Safener)
240 g/l Clodinafop-propargyl
284 g/l Diclofop-methyl
69 g/l Fenoxaprop-p-ethyl + 34,5 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)
75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 30 g/l Fenchlorazole-ethyl (safener)
100 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 25 g/l Fenchlorazole-ethyl (Safener)
75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 19 g/l Mefenpyr-diethyl (Safener)
75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 69 g/l Mefenpyr-diethyl (Safener)
419 gr Flucarbazone-sodium + 83 gr Cloquintocet-mexyl
6 g/l Iodosulfuron-methyl-sodium+30 g/l Mesosulfuron methyl+90 g/l
Mefenpyr diethyl
90 g/l Mefenpyr-diethyl + 30 g/l Mesosulfuron-methyl
%3 Mesosulfuron-methyl + %0,6 Iodosulfuron-methyl sodium + %9
Mefenpeyr-diethyl (safener)
45 g/kg Mesosulfuron-methyl+ 22.5 g/kg Thiencarbazone-methyl+ 9 g/
kg Iososulfuron-methyl-sodium+ 135 g/kg Mefenpyr-diethyl (Safener)
75 g/l Saf Phenoxaprop-p-ethyl
45 g/l Pinoxaden
45 g/l Pinoxaden + 20 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)
% 6,75 Propoxycarbazone Sodium + % 4,5 Mesosulfuron-Methyl + % 9
Mefenpyr-diethyl (Safener)
% 7,08 Pyroxulam + % 1,42 Florasulam + % 7,08 Cloquintocet-mexyl
(Safener)

EK 6’nın devamı

% 7,5 Pyroxsulam + % 7,5 Cloquintocet-Mexyl (Safener)
% 75 Sulfosulfuron+% 5 Metsulfuron-methyl
250 g/l Tralkoxydim
% 75 Chlorsulfuron

