Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü

Gıda ve Kontrol
Genel Müdürlüğü

PATATES
ENTEGRE MÜCADELE TEKNİK TALİMATI

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu 10. Km
Çankaya/ANKARA 06530 TÜRKİYE
www.tarim.gov.tr/TAGEM

Patates Entegre.indd 1

11.10.2017 14:23:39

Kitap içinde yer alan Entegre Mücadele Teknik Talimatları, Tarımsal Araştırmalar
ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı
koordinasyonunda; konu uzmanları tarafından hazırlanmış, Araştırma Çalışma
Grupları ve Program Değerlendirme Toplantılarında kabul edilmiş ve Redaksiyon
Komisyonlarında son şekilleri verilmiştir.
Bu kitabın her türlü yayın hakları, Fikri ve Sanat Eserleri Yasası gereğince
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ ne aittir.

Patates Entegre.indd 2

11.10.2017 14:23:39

Bu talimat, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire
Başkanlığının yönetiminde, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Adana, Bornova ve Diyarbakır Zirai Mücadele
Araştırma Enstitüleri, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Erzincan
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve konu
ile ilgili diğer Araştırma Enstitüsü konu uzmanlarının görüşleri ve Entegre Mücadele
Araştırma Çalışma Grubu kararları doğrultusunda, aşağıda isimleri verilen
araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı
tarafından bastırılmıştır.

REDAKSİYON KOMİSYONU
Koordinatör: Dr. Pervin ERDOĞAN
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara

Dr. Emel ÇAKIR

Filiz ÖNTEPELİ

E. Arzu ELİBÜYÜK

Dr. Yasemin SABAHOĞLU

Dr. Emre EVLİCE

Abdullah YILMAZ

Ali Ferhan MORCA

Dr. Melike YURTMEN

Dr. Aynur KARAHAN

Dr. Enbiye ULUTAŞ

Dr. Tülin KILIÇ

Dr. Nursen ÜSTÜN

Sabriye ÖZDEMİR

Patates Entegre.indd 3

11.10.2017 14:23:40

ÖNSÖZ
Patates, ülkemiz tarımı ve ekonomisinde çok önemli bir yere sahiptir. Geniş alanlarda
tarımı yapılan patatesin, ihracat ve ithalatımızda önemli payı bulunmaktadır. Ülkemizde
hemen hemen her bölgede yetiştirlmekle birlikte yoğun olarak Orta Anadolu ve Ege
bölgelerinde yetiştilrmektedir. Ekiliş alanı gün geçtikçe büyük bir artış göstermektedir.
Önemli bir endüstri bitkisi olan patateste, ürün kaybına neden olan pek çok hastalık,
zararlı ve yabancı ot türü bulunmaktadır. Bunların en önemlileri; Patates böceği, Patates
güvesi, Patates mildiyösü, Patates siğil hastalığı, yabancı otlar, nematodlar ile bakteri ve
virüs hastalıklarıdır.
Ekonomik olarak büyük önem taşıyan patates üretiminde, birim alandan daha fazla ve
kaliteli ürün elde etmek için hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele büyük önem arz
etmektedir. Söz konusu etmenlerle mücadele yoğun olarak kullanılan kimyasal ilaçların
yan etkileri nedeni ile günümüzde insan sağlığının, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin
korunması ön plana çıkmıştır. Bu nedenle, kimyasal ilaç tüketiminin azaltılması, zirai
mücadelenin, agroekosistem ve sürdürülebilir tarımsal üretimin dikkate alınarak
yapılması, bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda, Biyolojik mücadele ve biyoteknik
yöntemler başta olmak üzere, kimyasal mücadeleye alternatif olan yöntemlere ve Entegre
mücadeleye önem verilmeye başlanmıştır. Kimyasal ilaçların olumsuz etkilerini azaltmak
ve patates hastalık, zararlı ve yabancı otları ile ekonomik ve ekolojik bir mücadele
yapabilmek için 1995 yılında, “Patates Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim
Projesi” uygulamaya konulmuştur.
Entegre mücadele, insan sağlığı, çevre ve doğal dengeyi dikkate alan sürdürülebilir bir
mücadele sistemidir. Bu nedenle, “Entegre Ürün Yönetimi” ve “Sürdürülebilir Tarımsal
Kalkınmanın” çekirdeğini oluşturur. Ülkemizde, Entegre mücadele ile ilgili temel
araştırmalar, 1970 yılında başlamıştır. Araştırma ağırlık Entegre projeleri, 1994 Yılına
kadar pamuk, elma, fındık, buğday, turunçgiller, mısır, patates, örtü altında yetiştirilen
sebzeler, zeytin, kiraz, antepfıstığı ve bağ gibi önemli ürünlerde ürünlerde yürütülmüştür.
Ankara’da yapılan bir toplantıda (1994), “Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama,
Eğitim ve Tanıtım Politikası, Stratejisi ve Öncelikleri” revize edilerek buğday, mısır, pamuk,
patates, nohut, mercimek, örtü altında yetiştirilen sebzeler, elma, turunçgil, fındık, zeytin,
kiraz, antepfıstığı ve bağ olmak üzere toplam 16 önemli üründe, “Entegre Mücadele
Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projeleri” uygulamaya konulmuştur. Bu projeler, hedef
kitle olan üreticiler için hazırlanmış olup; araştırıcı, yayımcı ve üreticilerin işbirliği ile
uygulanmıştır. Uygulamalar, pilot olarak seçilen illerde yapılmış ve hızla Türkiye geneline
yaygınlaştırılmıştır.
Diğer taraftan FAO/UNDP tarafından desteklenen ve 1994-1996 yılları arasında başarılı
bir şekilde yürütülmüş olan “Türkiye’de Entegre Zararlı Yönetimi İçin Ulusal Bir Ağın
Kurulması” isimli proje çerçevesinde, Entegre mücadele uygulanan her ürün için, TAGEM
ve KKGM ile araştırma enstitüleri, tarım il ve ilçe müdürlükleri, üniversiteler, sivil toplum
örgütleri, özel sektör, üretici birlikleri ve üreticileri kapsayacak şekilde, birer “Entegre
Mücadele Organizasyon Şeması” ile “Teknik İşbirliği ve Koordinasyon Ağı (Network)”
oluşturulmuştur.
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Entegre Mücadele programlarının uygulanmasında esas alınmak üzere, her önemli ürün
veya ürün grubu için, birer Entegre Mücadele Teknik Talimatı hazırlanarak, yürürlüğe
konulmuştur. Bu talimatlar, ilk aşamada Entegre mücadele programlarının yürütüldüğü
yerlerde kullanılmış daha sonra ise kademeli olarak, “Zirai Mücadele Teknik Talimatları”nın
yerini almıştır. Genetik mücadele, mekanik ve fiziksel mücadele ile kültürel tedbirler gibi
kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlere öncelik verilmektedir. Alternatif mücadele
yöntemleri ile kontrol altına alınabilen hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı, kimyasal
mücadele tavsiye edilmemektedir. Kimyasal mücadelenin zorunlu olduğu durumlarda
ise; doğal düşmanlara, insanlara ve çevreye yan etkisi düşük olan, çevre dostu ve spesifik
ilaçlar önerilmektedir. Bu durumda, kimyasal ilaçların tavsiye edildiği dozda ve doğal
düşmanların en az zarar göreceği zamanlarda kullanılması, ilaçlamaların uygun alet ve
ilaçlama tekniği kullanılarak yapılması esas alınmaktadır. Bu talimatlarda, uluslararası
kriterlere göre seçilen ve Entegre Mücadele Programları için uygun olan ilaçlar tavsiye
edilmekte, zorunlu olmadıkça riski yüksek olan kimyasal ilaçlara yer verilmemektedir.
Entegre mücadelenin ana hedefleri: a) Bitkisel üretimin artırılması, kaliteli ve pestisit kalıntısı
bulunmayan ürün elde edilmesi, b) Doğal düşmanların korunması ve desteklenmesi, c)
Tarla, bahçe ve bağların periyodik olarak kontrol edilmesi, d) Üreticilerin kendi tarlası,
bahçesi veya bağının uzmanı haline getirilmesi, e) Pestisitlerin çevreye (toprak, su ve
hava) bulaşmasının önlenmesi, olarak belirlenmiş ve uygulamaya konulmuştur.
Bu hedeflerin özel kuruluşlar, üretici birlikleri ve özellikl üreticiler tarafından
gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için üreticilerin kendi tarlasını, yıl boyunca
düzenli olarak kontrol ederek, ürününde mevcut hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile
bunların doğal düşmanlarını tanımaları, mücadeleye bizzat kendilerinin karar vermesi
ve mücadelenin üreticiler tarafından, doğru bir şekilde yönetilmesi esas alınmaktadır. Bu
konularda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.
1995 Yılından beri uygulanan Entegre Mücadele Programları sonunda, Bakanlığımız
yöneticileri, araştırmacılar, yayımcılar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, ilaç firmaları ve
üreticilerde bir “Entegre Mücadele Bilinci” oluşturulmuştur. Entegre mücadelenin yararları
ve kimyasal mücadelenin zararları, bu gruplar tarafından gayet iyi bilinir hale gelmiştir.
Kaliteli ürün elde edilmesi, ilaç tüketiminin, ilaçlama sayısının ve buna bağlı olarak
mücadele masraflarının ve ilaçların olumsuz etkilerinin azaltılması konularında önemli
ilerlemeler kaydedilmiştir. Artık bazı üreticiler kendi tarlası, bahçesi veya bağını düzenli
olarak kontrol etme alışkanlığını kazanmaya, ürünlerine zarar veren hastalık, zararlı
ve yabancı otları tanımaya ve bunların mücadelesini daha bilinçli bir şekilde yapmaya
başlamışlardır.
Entegre mücadele eğitimi konusunda önemli çalışmalar yapılmıştır. Son 5 yıl içersinde
(1995-1999), yüzlerce araştırıcı, binlerce yayımcı ve on binlerce üretici, Entegre mücadele
konusunda, planlı ve sistematik olarak eğitime tabi tutulmuştur. Eğitimler, uygulamalı ve
teorik olarak yapılmıştır. Entegre mücadelenin karar vericilere, araştırıcılara, yayımcılara,
sivil toplum örgütlerine, özel sektör kuruluşlarına(özellikle ilaç firmalarına), üretici
birliklerine ve üreticilere tanıtımı konusunda da önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.
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Entegre mücadele uygulamalarının önümüzdeki yıllarda, daha çok yaygınlaştırılması
hedeflenmektedir. Bunun için üretici eğitimine daha çok önem verilerek Entegre
mücadelenin, özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, kamuoyu ve tüketicilere tanıtılması
konusuna daha çok önem
Patates Entegre Mücadele Teknik Talimatı ile patates yetiştiriciliğnde görülen hastalık,
zararlı ve yabancı otlara karşı en uygun yöntem ve tekniklerini kullanarak, Entegre
Mücadele ilkeleri doğrultusunda bir mücadelenin yapılması sağlanmaktadır. Yayımcılar
için yol gösterici bir rehber, üniversite öğrencileri için de bir kaynak kitap niteliği
taşımaktadır.
Bu talimatın hazırlanmasında emeği geçen veya görüşleriyle katkıda bulunan, son şeklini
vererek basıma hazır hale getiren ve kitap halinde basılmasını sağlayan herkese teşekkür
ederim. Bu talimatın ülkemiz tarımına, patates üreticilerine ve konuyla ilgili olan bütün
kişi ve kuruluşlara 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 pestisit kalıntısı bulunmayan ürün elde edilmesi,
Doğal düşmanların korunması ve desteklenmesi,
Üreticilerin tarla, bahçe veya bağlarını periyodik olarak kontrol edebilmesi ve
karar verebilme düzeyine getirilmesi,
İlaçların çevrede (toprak, su ve hava) yarattığı olumsuzlukların en aza
indirgenmesidir.

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.
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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
5.1 Zararlılar için örnekleme yöntemi
Göz ile inceleme yöntemi
Bitki vejetasyon süresince tarlada bulunan zararlılar ve bunların yoğunlukları,
mücadele zamanı ve şekline karar verebilmek amacıyla kullanılır. Örnekleme için
tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilerek bitkilerde zaralının yumurta, larva
ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu
gösterir. Göz ile inceleme sonucunda kesin teşhisi yapılamayan şüpheli bitki veya
yumrular laboratuvara getirilerek incelenir.
Tuzak yöntemi
Patates güvesi’nin tespiti için eşeysel çekici feromon tuzağı, tarlada patates
sürgünlerinin çıktığı dönemde (tuzak/da) yerden 1m yüksekliğe asılır ve haftada iki
kez kontrol edilir. Depolama başlangıcından itibaren depoya asılan eşeysel çekici
tuzak (Şekil 1) haftalık aralıklarla kontrol edilir. Depoda ise patates yumruları göz ile
incelenir.
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Şekil 1. a) Tuzaklar; Patates güvesi için kullanılan eşeysel çekici tuzak, b) yaprakbitleri, yaprak pireleri ve
Hyalesthes obsoletus’in tespiti için kullanılan sarı renkli su tuzağı, c) yaprak pireleri ve Hyalesthes
obsoletus’in tespiti için kullanılan atrap

Yaprak bitleri, yaprak pireleri, Hyalesthes obsoletus’in tespiti için sarı yapışkan
ve sarı renkli su tuzakları kullanılır. Tuazaklar 2 adet/da olmak üzere tarlanın
ortasına yerleştirilir. Tuzaklara konulan suyun içerisine bir iki damla sıvı yağ veya
bulaşık deterjanı damlatılır. Tuzaklar haftalık olarak kontrol edilerek erginler aranır,
tuzaklardaki su azaldıkça ilave edilir.
Atrap yöntemi
Tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek tarlayı temsil edecek sayıda atrap
kullanılarak örnekleme yapılır. Atrapta bulunan etmenler öldürme şişesine konulur
ve incelemek için laboratuvara getirilir.
5.2 Nematodlar için toprak ve bitki örneği alma yöntemi
Boş araziden örnek alma
Alınan toprak örneği, birim sahayı temsil edebilecek nitelikte olmalıdır. Genel olarak
birim saha 0-10 dekar olarak kabul edilir. On dekara kadar olan arazi parçalarının
zik zak çizilerek 60 ayrı noktasından toprak sondası ve kürek yardımı ile 0-30
cm derinlikten örnek alınır (Şekil 2). Toprak örnekleri paçal yapılarak 1 kg ayrılır.
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, buz
kutusu içinde saklanarak bir an önce en yakın nematoloji laboratuvarına gönderilir.
Örneklerin nematoloji laboratuvarına aynı gün gönderilememesi durumunda + 4°C
soğutucuda rutubetini kaybetmeyecek şekilde muhafaza edilerek bir hafta içinde
gönderilmelidir.
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.
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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.
Kist nematodları için örnek alma
Örnek alma sırasında toprak sıcaklığı 15°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.
Örnekleme; birim alan 0-1 hektar olarak belirlenir. Bütün tarlayı temsil edecek
şekilde, genişliği en az 5 metre uzunluğu ise en çok 20 metre olacak şekilde en az
100 ayrı noktadan, 0-20 cm toprak derinliğinden asgari 1500 ml toprak numunesi
alınır. Alınan toprak örneği polietilen torba içine konularak ağzı bağlanır ve etiket
hazırlanır. (Şekil 2). Etiketler açık ve okunaklı bir şekilde kurşun kalemle veya suda
ıslandığında mürekkebi dağılmayacak bir kalemle yazılır. Etiket ve toprak örneği
ikinci bir polietilen torbaya konularak torbanın ağzı mühürlenir
5. 3 Fungal hastalıklar için örnekleme
yöntemi
Dikim öncesi yumru kontrolleri yapılır. Yeşil
aksamda belirti veren hastalıklar için bitkiler 20
cm olduğu zaman, çiçeklenme döneminde ve
hasat öncesi düzenli tarla kontrolleri yapılır.
Şekil 2. Nematodlar için toprak alma şekli

Erken dönemlerde genel olarak fungal hastalıklar (mildiyö, erken yanıklık gibi)
tarlada ocaklar halinde ortaya çıktığı dönemde ilk enfeksiyonların tespiti için yeşil
aksamda yaşlı ve alt yapraklarda enfeksiyon belirtileri araştırılır, ilerleyen dönemlerde
ise sekonder enfeksiyonlar için genel olarak tarla kontrolü yapılır Tarla kontrollerinde
bitkilerin yeşil aksamında (yaprak, gövde, çiçek, dal) belirtiler araştırılır. Nemli
koşullarda enfekteli kısımlarda, yaprakların alt yüzeylerinde fungal tabakanın varlığı
da kontrol edilir. Seyrek olarak yeşil aksamda (yaprak, çiçek gibi) belirti verse de
siğil hastalığı açısından bitkilerin özellikle kök boğazı (gövdenin toprakla birleştiği
kısımda) siğil oluşumunun olup olmadığı konrol edilir. Solgunluk belirtisi görülen
bitkiler sökülerek kök kesitinde iletim demetlerinde kahverengileşme olup olmadığı,
Kök boğazı nekrozu ve siyah siğil hastalığı için şüpheli bitkiler sökülerek gövde ve
kök boğazında kırmızı-kahverengi çökük yaralar incelenir makroskobik olarak teşhis
edilemeyen bitki örnekleri en kısa sürede ilgili araştırma enstitüsüne gönderilir.
Yumru hastalıkları için hasat esnasında sökülen yumrular sıralar üzerinde gezilerek
sıra boyunca ya da tarlada zik zak hareketi ile makroskobik olarak kontrol edilir.
Siğil hastalığı için toprak örneği alımı yumru dikiminden önce her zaman yapılabilir
ve tarlayı temsil edecek şekilde alınır. Toprak, patates bitki kök derinliği olan 20 cm
derinlikten bir toprak veya küçük bir kürek yardımı ile alınabilir.
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Tarla belirli bir genişlikte (~8m) şeritlere bölünür. Bütün şeritler dolaşılır ve her 8 m’lik
şeritten 8 adımda bir yaklaşık 50 gram örnek alınarak bir kova içerisinde toplanır
(8x8m). 90 alt örnek (≈4,5 kg) karıştırılarak bir numune kabul edilir, tarlanın kalan
kısmı aynı uygulama yapılarak örneklendirilir. Örnek sağlam bir plastik torbaya
konulur ve etiketlenir. Etiket torbada yırtılmasını ve tahrip olmasını engelleyecek
şekilde koruyucu bir naylon örnek poşeti içerisinde numune içine ve üzerine konulur.
5.4. Bakteriyel hastalıklar için örnekleme yöntemi
Dikim öncesi tohumluk kontrolü yapılır. Yumuşak çürüklük ve karabacak hastalığı için
çıkış sonrası ve çiçeklenme döneminde, tarla köşegenleri doğrultusunda veya zikzak
çizilerek gezilir ve patates bitkileri gözle muayene edilir. Gelişme geriliği, solgunluk,
sararma, gövdede yumuşama ve siyahlaşma belirtileri gösteren bitkilerden ve sulu,
yumuşak, kokulu bir çürüme gözlenen yumrulardan örnek alınarak analize gönderilir.
Stolbur fitoplazma hastalığı yönünden yeşil aksam kontrollerinde tarla köşegenleri
doğrultusunda veya zikzak çizilerek gezilir tepe yapraklarda mor, pembe, sarı renk
değişikliği ve kaşıklaşma, boğumlar arasında kısalma gözlenen, havai yumru ve/
veya koltuk yumrusu oluşturmuş bitkilerden örnek alınarak analize gönderilir.
Adi uyuz hastalığı yönünden kontroller depoda yapılır. Yüzeyinde ağ şeklinde
kahverengi renk değişikliği, mantarımsı, kabarık ya da çukur oluşumlar gözlenen
yumrulardan örnek alınarak analize gönderilir.
Kahverengi çürüklük ve halka çürüklüğü hastalıkları yönünden vejetasyon dönemi
tarla kontrolleri patatesin %50 çiçeklenme döneminde yapılır. Tarla köşegenleri
doğrultusunda veya zikzak çizilerek gezilir ve patates bitkileri gözle muayene edilir.
Solgunluk belirtileri gösteren veya hiç belirti göstermeyen bitkilerden her 10 dekardan
en az 10 bitki köklenir, yumruları enine kesilerek, hastalığın belirtileri aranır. Ayrıca
gözlerinden bakteriyel akıntı çıkan, toprak yapışmış veya kabuğunda yıldız biçiminde
çatlaklar oluşmuş yumrularda kesilerek belirtiler yönünden incelenir. Belirti gösteren
bitkilerden kök, gövde ve yumruları içeren örnekler alınır ve soğuk (+4-10°C) ve
karanlık koşullarda analiz için laboratuvara gönderilir. Depolanan yumrulardan her
25 tona kadar olan partiden 200 yumruluk bir örnek alınır ve araştırma enstitüsüne
gönderilir. Depolama yapılmadığı durumlarda yumru örnekleri hasattan hemen
önce 10 dekara kadar olan alanlardan 1 örnek (200 yumru) olacak şekilde alınır
ve analize gönderilir. Söz konusu örneklerde kullanılacak etiketler 2 nüsha olarak
suyla dağılmayacak kalemlerle yazılmalı, etiketin biri torbanın/çuvalın içine diğeri ise
dışına konmalıdır ve torba/çuval mühürlemelidir.
Kahverengi çürüklük hastalığının görüldüğü alanlarda patatesin sulanması ya da
ilaçlamasında kullanılan yüzey sularından, konukçusu olan yabancı otlar ve kendi
gelen patates bitkilerinden örnekler alınır. Su örnekleri için örnekleme noktaları,
özellikle enfekteli olduğu tespit edilen tarlalara, patates işleme veya paketleme
tesislerinin atık deşarjlarına veya evlerdeki kanalizasyon çıkışlarına yakın yerlerden
seçilir
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Ayrıca su kaynaklarının yakınlarında Solanum dulcamara bitkileri varsa, bu bitkilere
yakın yerlerden de örnekleme yapılır. Su örnekleri, su sıcaklığının 15°C’nin üzerinde
olduğu ilkbahar sonları, yaz ve sonbahar aylarında en az 3 kez alınır. Sağanak yağış
ve sel sonrası örnek alınmaz. Seçilen örnekleme noktalarında, kıyıdan 2 m uzaklıkta
ve suyun yaklaşık 30 cm altından tek kullanımlık steril tüpler veya şişeler kullanılarak
örnekler alınır. Her bir örnekleme noktasından; 500 ml veya en az üç farklı yerinden
30 ml’lik iki tekerrürlü örnekler alınır. Yoğun bir sürvey çalışması için, her 3 km’de bir
en az üç örnekleme yapılması gerekir. Alınan yüzey suyu örnekleri soğuk (+ 4-10°C)
ve karanlık koşullarda 24 saat içerisinde analiz için laboratuara gönderilir.
Patates işleme veya paketleme tesislerinde sıvı atık örnekleri, patates işlemesinin
yoğun olduğu dönemlerde olmak üzere, ilk boşaltım noktasından yılda 2 kere
alınır. Örnek büyüklüğü yüzey suları bölümünde anlatıldığı gibi olur. Alınan sıvı atık
örnekleri soğuk (+ 4-10°C) ve karanlık koşullarda 24 saat içerisinde laboratuvara
gönderilir.
Yabancı ot ve kendi gelen patates bitkilerinden örnekleme için ise patateste vejetasyon
kontrollerinin yapıldığı dönem en uygundur. Bu alanlarda her ≤10 da bir örnekleme
birimi olarak kabul edilir. 10 da’dan büyük alanlar ise 10’ar dekarlık birimlere
bölünür ve örnekleme her birimde ayrı yapılır (Örnek 20 da’lık bir tarlada 2, 33
da’lık bir tarlada ise 4 örnekleme birimi bulunur). Her örnekleme birimi köşegenleri
doğrultusunda veya zikzak çizilerek gezilir ve kendiliğinden gelen patates bitkileri ile
konukçu yabancı otlar gözle muayene edilir. Solgunluk belirtileri gösteren veya hiç
belirti göstermeyen yabancı ot ve kendiliğinden gelen patates bitkilerinden en az 2025 bitki alınarak birleştirilmiş örnek oluşturulur. Örneklenen bitkiler tümüyle köklenir
ve bitkilerin tamamı mümkünse topraksız olarak torbaya konur ve etiketlenir. Su
içinde yetişen S.dulcamara ve diğer konukçu bitkiler söz konusu olduğunda, sucul
köklü stolonlar veya su altındaki saplardan 1-2 cm’lik parçalar alınır, torbaya konur
ve etiketlenir. Alınan örnekler, kuruma ya da çürümesine olanak vermeyecek şekilde
ambalajlanır, tür bazında ayrı paketlenip etiketlenir, soğuk (+4-10°C) ve karanlık
koşullarda analize gönderilir.
5.5. Virüs hastalıkları için örnekleme yöntemi
Virüs hastalıkları ile ilgili olarak, bitkilerden yaprak, çiçek, sürgün ve yumrulardaki
belirtilere göre bitkinin tamamında gözlemler yapılır. Virüs şüphesi uyandıran
bitkilerden vejetasyon döneminin başlangıcından ortalarına kadar örnekler toplanıp,
etiketlenerek, bozulmayacak şekilde (+4°C’de) en kısa zamanda ilgili enstitü
laboratuvarına gönderilir.
Virüs hastalıkları ile ilgili olarak, bitkilerden yaprak, çiçek, sürgün ve yumrulardaki
belirtilere göre gözlemler yapılır. Virüs şüphesi uyandıran bitkiler vejetasyon
döneminin başlangıcından
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5.6. Bitki besin elementleri ile ilgili örnekleme yöntemi
Gözlenebilen veya saklı beslenme bozuklukları için toprak ve yaprak örnekleri
incelenir. Yaprak örnekleri çiçeklenme devresi başında büyüme ucundan aşağıya
doğru ana gövde üzerindeki 4. veya 5. yaprağın sapı ile birlikte olmak üzere en az
50 bitkiden birer yaprak olacak şekilde toplanır. Toprak örnekleri de aynı dönemde
0-20 cm derinlikten, tarlanın 8-10 farklı noktasından alınan toprakların karıştırılması
ile elde olunan 1-1.5 kg’lık örneklerin hazırlanması ile oluşturulur. Analiz sonuçlarına
göre temel ve üst gübrelemelerde kullanılacak gübreler ve bitki besin maddeleri
saptanır.
5.7. Yabancı otlarda örnekleme yöntemi
Yabancı ot tür ve sayısını belirlemek için yapılacak olan örneklemelerde, kenar
tesirinde kalmamak için, tarla kenarının 10–15 m içerisine girilir. Tarlanın köşegenleri
doğrultusunda yürünerek, 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
kullanılabilir. Bu yöntemde de yine tarla kenar tesirinden uzaklaşmak için 10–15 m
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.
Patates tarlalarında ilaçlı mücadeleye başlama zamanı ve yabancı ot yoğunluğunu
belirlemek amacıyla örneklemeler yapılır. Bu amaçla 1/4 m²‘lik (50X50 cm) çerçeveler
kullanılır. Kullanılacak çerçeve sayısı tarlanın büyüklüğüne göre değişmekle birlikte
yapılması gereken en az örnekleme sayısı Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Patates tarlalarında tarlaların büyüklüğüne göre yapılması gereken örnekleme sayıları
Tarla büyüklüğü (da)

Örnekleme sayısı

1–10

15

11–50

20

51–100

25
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6. ANA ZARARLI VE HASTALIKLAR
6.1. ZARARLILAR
6.1.1. Patates böceği [Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera:
Chrysomelidae)]
Tanımı, Yaşayışı ve Zarar Şekli
Ergin 1 cm boyunda olup, sarımsı turuncu renkte ve sırtı bombelidir. Sertleşmiş
üst kanatları üzerinde 5’er adet uzunlamasına siyah bantlar vardır. Böceğin bu
görünüşünden dolayı bazı bölgelerde “pijamalı böcek” adı da verilir (Şekil 3 a).
Yumurta 1 mm boyunda, oval ve koyu sarı renklidir (Şekil 3 b).
Larva kambur duruşlu, başı koyu kahverengi vücudu turuncu renktedir. Olgun
larvanın boyu 10-13 mm’dir (Şekil 3 c).
Pupa, turuncu renkte ve 1 cm boyundadır.
Patates böceği kışı toprağın 1-30 cm derinliğinde ergin olarak geçirir. Erginler,
Marmara ve Ege Bölgelerinde genellikle nisan ayı içerisinde hava ve 10 cm
derinliğindeki toprak sıcaklığı 14-15°C’ye ulaştığı zaman ortaya çıkar. İç Anadolu
Bölgesinde ise çıkışlar mayıs ayı başına kadar devam eder. Kışlama yerinden çıkan
erginler konukçuları varsa hemen beslenmeye başlar. Besin yoksa besin aramak için
başka alanlara uçar ve bulaşma bu yolla olur. Dişilerin bir kısmı kışı döllenmiş olarak
geçirir. Bunlar topraktan çıkıp kısa bir süre beslendiktan sonra yumurta koymaya
başlar. Diğer erginler ise çıkıştan 2-3 gün sonra çiftleşerek yumurta bırakmaya başlar.
Yumurtalarını genellikle yaprağın alt yüzüne gruplar halinde veya tek tek bırakır. Bir
kümede 2-57 adet yumurta bulunur. Bir dişi 500-3000 adet yumurta bırakır. Hiç
çiftleşmemiş dişilerde yumurta bırakır ancak bu yumurtalar 4-8 gün sonra bozulur.
Yumurtalar 14.7°C’de 10 günde, 21.5°C’de 6 günde açılır. 12°C ‘nin altında açılma
olmaz. Yumurtadan çıkan larvalar gruplar halinde önce yumurta kabuğunu yer
daha sonra yaprakların alt yüzünde epidermis ile beslenir. Larvalar birinci gömleği
değiştirdikten sonra bitkinin her tarafına dağılır. Zararlı 4 larva dönemi geçirir ve
gelişmesini tamamladıktan sonra toprağın 1-14 cm derinliğinde pupa olur. Orta
Anadolu Bölgesi’nde 1.5, Marmara Bölgesi’nde 3-4 döl verir.
Patates böceğinin ergin ve larvaları patates ve patlıcan yapraklarını genellikle dıştan
içe doğru veya yaprakta bir delik açarak bu deliği genişletmek suretiyle beslenir. Önce
yaprakların ana damarlarını bırakarak beslenir, sonra onu da yiyerek bitkileri sadece
gövdeden ibaret bir hale getirir. Ergin ve larvalar patates ve patlıcanın çiçekleri ile de
beslenir, patlıcan meyvesini ise kemirerek yerler (Şekil 3 d).
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Patates böceği’nin enana konukçuları patates ve patlıcandır. Domateste ve yabani
Solanaceae’ler konukçuları arasındadır.
Patates böceği’nin beslenerek yaptığı zararın yanı sıra patateslerde “Kahverengi
çürüklük”, “İğ yumru virüsü” ve “Patates Halkalı çürüklüğü” etmenlerinin
yayılmasında da rol oynamaktadır.

a

P. ERDOĞAN

b

P. ERDOĞAN

c

P. ERDOĞAN

d

P. ERDOĞAN

e

P. ERDOĞAN

f

P. ERDOĞAN

Şekil 3. Patates böceği; a) yumurtası, b) larvası, c) pupası, d) ergini, e, f ) zarar şekli
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Doğal Düşmanları
Sığırcık, serçe, karga, bıldırcın gibi kuşlar ve tavuk, hindi, ördek gibi kümes
hayvanları Patates böceğinin larva ve erginlerini yemektedir. Patates böceğinin
Ülkemizde tespit edilen doğal düşmanları Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2. Patates böceğinin doğal düşmanları
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Predatörler
Anthocoris sibiricus (Rt.)

Hemiptera : Anthocoridae

Adonia variegata (Goeze)

Coleoptera :Coccinellidae

Coccinula quatuordecimpustulata (L.)

Coleoptera : Coccinellidae

Coccinella septempunctata (L.)

Coleoptera :Coccinellidae

Chrysoperla cornea

Neuroptrea : Chrysopidae

Edovum puttleri Grissel

Hymneoptera : Eulophidae

Propylaea quatuordecimpustulata (L.)

Coleoptera : Coccinellidae

Semiadalia undecimnotata Schreider

Coleoptera : Coccinellidae

Zicrona caerulae Linnaeus

Hemiptera : Pentatomidae

Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•

Patates hasadı tarlada yumru bırakılmadan yapılmalıdır. Aksi halde kalan
yumrular ertesi yıl yeşermekte ve kışlama yerinden çıkan erginlere barınak ve
beslenme kaynağı olmaktadır.
İlkbaharda bir önceki yıl dikili olan alanlar dolaşılmalı ve kalan patates bitkileri,
üzerindeki böcekler ile birlikte yok edilmelidir.

Mekanik Mücadele
Patates böceğinin ergin ve larvaları büyük olduğu için kolaylıkla görülebilir. Bu
nedenle küçük alanlarda larva ve erginleri toplayarak yok etmek yumurtalarını
ezmek oldukça etkilidir.
Kimyasal Mücadele
Yeşil aksam ve tohumluk ilaçlaması olarak iki şekilde yapılır.
Yeşil aksam ilaçlaması
Mücadele zamanının tespiti amacıyla ilkbaharda günlük ortalama hava sıcaklığı 1415°C’ye ulaştığında haftada bir göz ile inceleme yapılır.
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Örnekleme için tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilerek ocaklarda Patates
böceği’nin yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o
tarlanın bulaşık olduğunu gösterir.
Patates böceği’nin kimyasal mücadelesine karar vermede bir eşik bulunmamakla
birlikte patates bitkisi, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek ürün
kaybını tolere edebilmektedir.
Yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında Patates böceği’nin
neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe
bir azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı
olarak %40’a kadar çıkmaktadır.
Kimyasal mücadeleye karar vermede bu husus özellikle dikkate alınmalı ve birinci
döle karşı ilaçlama bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde
yapılmalıdır.
İkinci döle karşı yapılacak ilaçlamada yumurta açılımının tamamlanması
beklenmelidir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek
zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden ilaçlama gerekmeyebilir.
Larvalar ilk gelişme döneminde yaprakların alt yüzünde bulunduklarından yaprak
altlarının ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.
Tohumluk ilaçlaması
Dikim öncesi yumrular ilacın etiketinde önerildiği şekilde ilaçlanır.
Patates böceğinin kimyasal mücadelesinde kullanılan Bitki koruma ürünleri ve dozları
Ek 4’ te verilmiştir.
6.1. 2. Patates güvesi [Phthorimaea operculella (Zeller ) Lepidoptera :
Gelechiidae]
Tanımı, Yaşayışı ve Zarar Şekli
Erginin kanat açıklığı 13-17 mm’dir. Kanatları çok dar, vücut ince uzun olup, 5-6
mm boyundadır. Ön kanatlar grimsi kahverengi, üzeri koyu kahverengi irili ufaklı
noktalar bulunur. Alt kanatlar ince uzun, gri renkli ve kenarları saçaklıdır (Şekil 4 c).
Yumurta, 0.5 mm uzunluğunda oval, parlak krem rengindedir.
Patates yumrularıyla beslenen larvanın vücudu pembemsi beyaz, yapraklarıyla
beslenenlerde ise yeşildir. Baş koyu kahverengidir. Olgun larva 8-10 mm
uzunluğundadır (Şekil 4 a).
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Pupası ince dokulu beyaz bir kokon içindedir. Önceleri yeşilimsi sarı, daha sonra
kahverengine dönüşür. Pupanın boyu 6-7 mm’dir (Şekil 4 b).
Zararlı kışı depo veya tarlada kalmış patatesler üzerinde larva ve pupa halinde geçirir.
İlkbaharda ortalama hava sıcaklığının 15ºC’ye ulaşması ile (mart sonu-nisan başı)
erginler çıkar ve 2-4 gün sonra çiftleşerek yumurta bırakmaya başlar. Kelebekler
gece aktiftir. Yumurtalar, Solanaceae familyasına ait bitki yapraklarının alt yüzüne,
çiçek ve tomurcuk yapraklarına, sürgünlerine bırakılır. Patatesin hasat döneminde ise
yumurtalar toprak yüzeyine yakın yumruların gözlerinin yakınına, yarık ve çatlaklara
ve hasadı yapılarak toprak üstüne yığılmış patateslere bırakılır. Bir dişi 100-200 adet
yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar tarlada yaprak ve sürgünlerde, depoda
patates yumrularında galeriler açarak beslenir. Gelişmesini tamamlayan larva
patates yumrusunu terk ederek göz çukurlarında, çuvallar üzerinde, bitki artıkları ve
duvar aralıklarında beyaz bir kokon örerek pupa olur.
Tarlada yapraklarda zarar yapan larvalar ise, toprak yüzeyinde bulunan bitki artıkları
arasında, ipliksi salgılarla birleştirdiği toprak parçalarıyla oluşan bir kokon içinde
pupa olur. Zararlı yılda çevre koşullarına bağlı olarak tarlada 2-3, depoda ise 5-8
döl verir.
Solanaceae familyasına ait tütün, patlıcan, domates, biber gibi kültür bitkilerin yanı
sıra, yabani Solanaceae bitkileri de Patates güvesi’nin konukçuları arasındadır.
Patlıcan, patates, tütün ve domates yapraklarında bulunduğunda yaprağın iki
epidermisi arasında beslenerek yapraklarda oluşturduğu şeffaf boşluklar daha sonra
kahverengine dönüşerek kurur (Şekil 4 f).
Patates yumrusu üzerindeki gözler etrafına bırakılan yumurtalardan çıkan larvalar
yumru içine girerek düzgün olmayan galeriler açar. Sert yüzeyli olan bu galerilerin içi
beyaz renkte pisliklerle doludur. Galerilerin ağzında ise yumru üzerinde biriken siyah
renkteki pislikler ile zararlının varlığı kolayca anlaşılır. Zarar görmüş yumrular bakteri
ve funguslarla daha çabuk bulaşarak çürürler. Tarlada yumruya bulaşan zararlı,
ambarda uygun şartları bulunca, çoğalmaya devam eder. Patates yumrusunda
gözlerin zarar görmesi sonucunda, özellikle tohumluk patateslerin tohum özellikleri
kaybolur (Şekil 4 d, e).
Patates güvesi bitki karantinası listesinde yer almaktadır.
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a

P. ERDOĞAN

b

P. ERDOĞAN

c

P. ERDOĞAN

d

P. ERDOĞAN

f

P. ERDOĞAN

e

P. ERDOĞAN

Şekil 4. Patates güvesi, a) larva, b) pupa, c, ergin, d,e) yumrudaki zararı, f) yeşil aksamdaki zararı

Doğal Düşmanları
Patates güvesinin ülkemizde tespit edilen doğal düşmanları Çizelge 3’te verilmiştir.
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Çizelge 3. Patates güvesi’nin doğal düşmanları
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Parazitoit
Bracon brevicornis Wesmael

Hymenoptera: Braconidae

Bracon gennuensis (Marshall)

Hymenoptera: Braconidae

Bracon nigricans Szepligeti

Hymenoptera: Braconidae

Bracon (Habrobracon) variegator Spinola

Hymenoptera: Braconidae

Diadegma puchripes Kokrijev

Hymenoptera: Braconidae

Temelucha sp.

Hymenoptera: Braconidae

Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•
•

Patates güvesi bulaşmalarına engel olmak için patates bitkisinde, çapalama,
boğaz doldurma ve bakım işlemlerinin iyi yapılması oldukça önemlidir.
Hasat edilen patatesler tarla kenarında yığın yapılmadan depoya taşınmalı,
öğleden sonra ve akşamüzeri kelebeklerin yumurta bırakmalarına meydan
verilmemelidir.
Depolardaki temiz ürünün dışarıdan gelebilecek bulaşmadan korumak için,
pencerelere kelebeklerin geçemeyeceği sıklıkta tel takılmasına, depoya bulaşık
çuval ve malzemenin konulmamasına, boş depo temizliğine özen gösterilmelidir.
Zararlı 10°C’nin altında gelişmediğinden patatesler bu sıcaklığın altında
emniyetle depolanabilir.

Kimyasal Mücadele
Tarla (yeşil aksam) ve depo olmak üzere iki şekilde yapılır.
Yeşil aksam ilaçlaması
İlaçlamaya bitki çıkışından hemen sonra patates tarlasına asılacak 1 adet tuzak/da
eşeysel çekici tuzaklar ile başlanır. Tuzaklar haftalık aralıklarla kontrol edilir. Eşeysel
çekici feromon tuzağında ilk ergin yakalandığında, birinci ilaçlama yapılır. Birinci
ilaçlamadan bir ay sonra ikinci ilaçlama ve hasattan 15 gün önce üçüncü ilaçlama
yapılır.
Depo ilaçlaması
Soğutma sistemli veya sıcaklığı 10°C’nin altında olan depolarda zararlı bulunsa bile
gelişememektedir. Bu tip depolarda herhangi bir ilaçlama yapmaya gerek yoktur. Bu
şekilde depolamanın yapılmadığı ve zararlının yoğun olduğu yerlerde depolamadan
önce yumru ilaçlaması yapılır.
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Boş depo ilaçlamalarında, deponun tamamen boş olması ve ürün konulmadan 2025 gün önce ilaçlanması gerekir. Boş depoda ilaçlamaya başlamadan önce, deponun
her tarafı sert bir süpürge ile iyice süpürülerek toplanan artıklar imha edilmelidir.
Bütün delik ve çatlaklar gözden geçirilerek onarılmalıdır.
Deponun her tarafının yüzey ölçüleri hesaplanarak m² üzerinden önerilen ilaç miktarı
kuru yer kalmayacak şekilde bütün yüzeye püskürtülmelidir.
Patates güvesi’nin kimyasal mücadelesinde kullanılacak Bitki koruma ürünleri ve
dozları Ek 4’de yer almaktadır.
6.1.3. Patates Kist Nematodları [Globodera rostochiensis Wollenweber,
G. pallida Stone (Tylenchidae:Heteroderidae) ]
Tanımı, Yaşayışı ve Zarar Şekli
Patates kist nematodları bitki kökleri üzerinde dikkatli bakıldığında görülebilen, türe
göre değişen sarı veya krem renginde yuvarlak kistlerle tanınırlar. Kistler, içi yumurta
dolu olan ölü dişi vücudu olup, diğer kist nematodlarının (Heterodera spp.) aksine
kistlerin arka kısmında çıkıntı yoktur (Şekil 5 a, b).
Erkekleri ince uzun iplik şeklindedir. Toprakta konukçu bitkilerin bulunmaması halinde
kistlerin içerisinde bulunan larvalar canlılıklarını uzun yıllar (10-30 yıl) muhafaza
ederler. Konukçu bitki varlığında larvalar 10°C’de aktif hale geçer, en yüksek
oranda kök enfeksiyonu ise 16°C’de meydana gelir. Ergin dişiler, kökler üzerinde,
boyun kısımları kök içine gömülü vaziyette, vücut kısımları ise kökün dışında olarak
beslenmelerine devam ederler. Başlangıçta armut şeklinde ve beyazımsı renkte
olan dişiler daha sonraları yuvarlak bir şekil alarak renkleri koyulaşır (Şekil 5 c).
Patates sarı kist nematodu (G.rostochiensis) altın sarısı, Patates beyaz kist nematodu
(G.pallida) ise krem rengine dönüşür. Dişiler öldükten sonra kist halini aldığında
kahverengileşir ve toprağa dökülür. Patates üretilmesi için uygun olan kumlu, humuslu,
%50-75 su kapasiteli topraklar, killi ve ağır topraklara nazaran nematod gelişmesi
için daha uygundur. Patates kist nematodları yılda bir döl verir. Ancak yoğunlukları
bir döl süresince 100 katı kadar artabilir. Toprakta patates yetiştirilmemesi halinde
yoğunlukları her sene %30-33 oranında azalır. Bitkiler 8 haftalık iken, çiçeklenme
başlangıcı döneminde dişiler kökler üzerinde görülür. Konukçu bitkilerin kökünde
nematodların beslenmesi sonucu bitkinin su ve besin alım düzeni bozulur. Köklerde
çatallanma, şişkinlik, kütleşme olur. Enfeksiyonun başlangıcında bitkilerin toprak
üstü aksamında, ocaklar halinde zayıflama, gelişme geriliği, solgunluk görülür.
Başlangıçtaki zararı dikkat çekici olmayan kist nematodları, patates üretimi devam
ettiği takdirde üründe önemli oranda azalmalara neden olmaktadır. Ekonomik zarar
eşiği, 8 yumurta/g toprak olarak saptanmıştır. Bu oranın 20 yumurta/g toprak olması
halinde hektarda 2 ton ürün kaybı görülmektedir. Dünyanın patates yetiştirilen birçok
ülkesinde patatesin en önemli zararlısıdır.
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a

E. EVLİCE

b

E. EVLİCE

c

E. ULUTAŞ

Şekil 5. a) Patates kist nematodu’nun mikroskop altında görünen kistleri, b) Açılmış kist içindeki yumurtalar, c)
Patates kist nematodu’nun kök üzerindeki görünümü

Doğal Düşmanları
Pek çok kist nematodlarında endoparazitik funguslar, yumurta ve dişileri enfekte
etmekte ve nematod çoğalmasını baskı altında tutmaktadır. Bunlardan bazıları
Purpureocillium lilacinum (Thom) Luangsa-ard, Houbraken, Hywel-Jones & Samson,
Nematophthora gynophila Kerry and Crump ve Cylindrocarpon destructans
Scholten’dır.
Mücadelesi
Dikim öncesi tarla kontrolleri
Patates yetiştirilecek tarlalardan, dikim öncesi toprak örneği alınmalıdır. Laboratuvarda
yapılan analizler sonucu temiz olan tarlalarda patates üretimi yapılabilir.
Yeşil aksam dönemi kontroller
Bu amaçla, bodurlaşma, çalılaşma, solgunluk ve sağlıksız gelişme gözlenen
bitkilere öncelik verilerek patates bitkisinin çiçeklenme başlangıcı döneminde üretim
alanlarının %1’ini temsil edecek şekilde toprak ve bitki örnekleri alınır. Her 20 dekar
için 10 bitki köklenerek, kist varlığı yönünden kökler toprakları ile birlikte incelenir.
Hasat sonrası tarla kontrolleri
Hasat sonrası dönemde, Patates kist nematodları açısından olgunlaşan kistler toprağa
dökülmüş olabileceğinden bu dönemde sadece toprak örnekleri dikim öncesi tarla
kontrollerinde anlatıldığı şekilde alınarak analize tabi tutulur.
Sürveyler sırasında özellikle toprak örneklerinden kistlerin elde edilmesi ve tanınması
laboratuvar analizi ve uzmanlık gerektirdiğinden, sadece yeşil aksam döneminde
bitkiler köklenerek gözle makroskobik kontrollerin yapılması ve kistlerin bulunup
bulunmamasına göre sürvey raporlarının düzenlenmesi yeterlidir.
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Kültürel Önlemler

•
•
•
•
•

Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.
Bulaşık alanlarda patates, domates ve patlıcan üretimi en az 8 yıl süre ile
yapılmamalıdır.
Tuzak bitki (Solanum sisymbriifolium) kullanılarak nematod popülasyonu %70-80
oranında düşürülebilir.
Dayanıklı patates çeşitlerinin kullanılmasına özen gösterilmelidir.
Bulaşık yerlerde kullanılan toprak işleme aletlerinin temizlenmeden
kullanılmamalıdır.

Kimyasal Mücadele
Ülkemizde patateste Patates kist nematodları’na karşı kullanılacak herhangi bir bitki
koruma ürünü bulunmamaktadır.
6.1. 4. Kök ur nematodları [Meloidogyne spp. Goeldi (Tylenchida:
Meloidogynidae)]
Tanımı, Yaşayışı ve Zarar Şekli
Kök-ur nematodları’nın ikinci dönem larvaları ve erkekleri iplik şeklinde, dişileri
armut veya limon şeklinde mikroskobik canlılardır (Şekil 6 a,b). Konukçu bitkinin
kökünde irili ufaklı urlar meydana getirmeleriyle kolayca tanınır. Dişi, vücudunun
hemen arkasındaki, bir kısmı köke gömülü, bir kısmı kök yüzeyinde olan jelatinimsi
bir kese içine yumurtalarını bıraktıktan sonra ölür. Konukçu cinsine ve nematod
türüne göre değişmekle beraber, bir kese içinde ortalama 400-500 yumurta bulunur,
hatta bu sayı 2000’e kadar ulaşır.
Nematod sadece ikinci larva döneminde bitkiyi enfekte edebilir. Kışı bitki artıklarında
(yumru ve kök) ve toprakta yumurta veya larva halinde geçirir. Hafif ve orta karakterli
topraklarda yaşar, ağır toprakları sevmez. Toprak sıcaklığı Meloidogyne chitwoodii
ve M. fallax için en az 5°C, diğer türler için 15°C olması durumunda aktif hale
geçerek bitkiye giriş yapabilmektedir. Aynı bitki dokularında Kök-ur nematodları’nın
birden fazla türü bir arada bulunabilir.
Kök-ur nematodları konukçusu olduğu patates yumrularında siğil şeklinde belirgin
urlar oluşturur (Şekil 6 a). Bazen yumrularda hiçbir belirti görülmediği halde,
bulaşma görülebilir. Sağlıklı görülen yumrular 12°C’de 2-3 ay bekletildikten sonra,
kabuk kısmında yine belirtisiz olmakla beraber, kesit alındığında Kök-ur nematodu
dişilerinin doku içinde kahverengi bir hat halinde dizildiği görülür (Şekil 6 b). İlk
dölünü patates köklerinde verir, daha sonraki döllerini yumruyu enfekte ederek
burada tamamlar. Patates bitkisinde erken dönemde yumurta paketleri görülmekle
beraber köklerde gal oluşumu ya hiç olmamakta veya çok az oluşur. Yumrunun
kabuk yüzeyinde ve altında oluşan zarar pazarda, kabuğun altında oluşan zarar ise
işlendiği alanlarda yumruların kabul edilmemesine neden olur.
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Yumrunun etli kısmındaki nekrotik lekelerin %5 veya daha düşük olduğu durumlarda
bile yumrular ticari olarak kabul edilmez. Kök-ur nematodları’nın ikincil zararı ise,
kılcal köklerde açmış olduğu yaralardan giren toprak kökenli patojenlerin bitkide
oluşturduğu hastalıklardır. Kök-ur nematodları’nın neden olduğu verim kayıpları,
popülasyon yoğunluğuna ve bitki çeşidine göre değişir. Bulaşık yumruların pazar
değeri olmadığı için üreticinin ekonomik kaybı %100’e kadar ulaşır.

a

E. EVLİCE

b

E. EVLİCE

c

E. EVLİCE

d

E. EVLİCE

Şekil 6. Mikroskop altında kök-ur nematodu a) larva, b) ergin dişi, c) Yumrudaki zarar şekli, d) Kabuk altında
ki zarar belirtisi

Doğal düşmanlarından Arthrobotrys conoides Drechsler, A.oligospora Fresenius,
Paecilomyces lilacinus (Thom), P.fumosoroseus Apopka, Verticillium chlamydosporium
Goddard, Trichoderma harzianum Rifai, Verticillium chlamydosporium Goddard,
Bakterilerden, Pasteuria penetrans (Thorne), Sayre ve Starr, Parazit nematodlardan,
Pasteuria penetrans ve Paecilomyces lilacinus tespit edilmiştir.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•

Patates dikiminden önce üretim yapılacak alanlardan ve kullanılacak üretim
materyalinden örnek alınıp nematolojik yönden analize tabi tutularak temiz
olduğundan emin olunmalıdır.
Sulama suyunun nematodla bulaşık olmamasına dikkat edilmelidir.
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•
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•
•
•
•

Yılın sıcak ve kurak aylarında toprağın 15 gün ara ile 30-40 cm derinlikte en az
2 kere alt üst edilerek işlenmesi, nematod yoğunluğunu azaltmaktadır.
Hasat sonrası tarlada yumru ve kök örneklerinin bırakılmaması gerekmektedir.
Bulaşık alanlarda kullanılan toprak işleme alet ve makineleri temizlenmeden
kullanılmamalıdır.
Konukçusu olmayan bitkilerle 3-4 yıllık münavebe uygulanmalıdır.
Kadife çiçeği, kenevir, kekik, kuşkonmaz ve susam gibi bitkiler Kökur nematodları’nın kontrolünde uzaklaştırıcı (antagonistik) bitki şeklinde
kullanılabilmektedir.
Yabancı otlar ile mücadele edilmelidir.
Patatesin erken dikilmesine ve erkenci çeşitlerin kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Kimyasal Mücadele
Kök ur nematodları’nın kimyasal mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri
ve dozları Ek 4’te yer almaktadır.

6.2. HASTALIKLAR
6.2.1. Patates Mildiyösü (Phtytopthora infestans Mont de Bary)
Patates mildiyösü etmeni fungus, depo ve tarlalarda enfekteli yumrularda ve bitki
artıklarında kışlamaktadır. Etmen canlı konukçu dışında birkaç günden fazla
yaşayamamaktadır.
İlkbaharda havaların ısınması ile bulaşık yumrularda gelişmeye başlayan misel
sürgünlere geçerek, sistemik olarak yeni oluşan saplara ve yapraklara ulaşır.
Hastalığın yapraktan yaprağa veya bitkiden bitkiye taşınması rüzgar, sulama suyu,
yağmur ve tarım aletleriyle olmaktadır.
Belirtileri; genellikle yaprak ucu veya kenarlarından başlayan küçük sulu açık yeşil
lekeler şeklinde görülür. Yuvarlak veya düzensiz şekilli bu lekeler, çoğunlukla sağlıklı
dokularında içinde bulunduğu, açık sarımsı yeşil sınırla çevrilidir (Şekil 7 a). Bu
lekeler hızla büyür ve kahverengi veya morumsu siyaha dönüşür (Şekil 7 b). Yüksek
oranda nem ve yaprak ıslaklığında, yaprağın alt yüzü pamuk benzeri, beyaz kül
renginde küf tabakası ile kaplanır (Şekil 7 c). Kuru havalarda lekeli yaprak dokuları
kahverengileşerek hızla kurur. Lekeler tüm bitkide görülebilir. Gövde üzerinde
kahverengi veya siyah gibi koyu renkli yağlı lekeler oluşur (Şekil 7 d). Bu lekeler
solgunluğa veya yüksek nemli hava koşulları kalıcı olduğu zaman, bitkiyi tamamen
kaplayarak ölmesine neden olur. Hastalık tarlada ilk enfekteli bitkiden itibaren
ocaklar şeklinde görülür daha sonra rüzgâr yönünde yayılır (Şekil 7 e).
Yumrularda ise yüzeysel 2-6 mm çapında, 6-11 mm derinliğinde eflatun, kuru
çürüklük şeklinde çökük yaralar oluşur (Şekil 7 f). Bu yaralar yumru yüzeyinde
düzensiz olarak yayılır. Hastalanmış ve sağlam dokular arasındaki hat kesin değildir.
Hastalıklı dokunun derinliği de değişkendir.
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Yumrular serin, kuru koşullar altında depolandığı zaman belirtilerin gelişmesi gecikir.
Depolama süresi uzadığı zaman çok hafif çökmeler görülür. Bu lekeler 4°C’nin
altında gelişemezler, kuru çürüklük halinde kalırlar. Ancak koşullar uygun olduğunda
çürükçül bakterilerin gelişmesi ile yaş çürüklük haline dönüşür ve bu kısımlarda diğer
bazı funguslar da gelişebilirler. Depoda nem oranı yüksekse, mildiyö hastalığı belirtisi
gösteren yumrulardan diğer sağlıklı yumrulara hastalık geçebilir. Fakat uygun depo
koşulları sağlanmışsa bulaşmalar ya çok az olur veya hiç olmaz.
Hava koşullarının aşırı nemli ve yağışlı devam etmesi, yeni enfeksiyonlara ve
hastalığın yayılmasına neden olur. Epidemi 19-22°C ve orantılı nemin %80’in
üzerinde bulunması halinde gerçekleşir.
Etmen Orta Anadolu bölgesinde artan ekiliş alanlarının sulamaya açılması ile oluşan
mikro klima alanlar da dâhil olmak üzere tüm Türkiye’de yaygın olarak görülmektedir.
Patates dışında domates, patlıcan ve biberi de hastalandırmaktadır.

a

d

E. ÇAKIR

E. ÇAKIR

e

b

E. ÇAKIR

E. ÇAKIR

f

c

E. ÇAKIR

E. ÇAKIR

Şekil 7. Patates mildiyosü, a)Yaprakta yeşilimsi-sarı hale ile çevrili hastalık lekesi, b) Lekenin büyümesi ve
kahverengi-morumsu renk alması, c) Hastalıklı yaprağın alt yüzünde gelişen küf tabakası, d) Gövde
üzerinde meydana gelen lekeler, e) Tarlada hastalığın ocak şeklinde görüntüsü, f) Hastalığın yumrudaki
belirtisi
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Mücadelesi
Kültürel önlemler
Özellikle geç enfeksiyonlara da dikkat edilerek, hastalıklı bitki artıkları ve yumrular
tarladan uzaklaştırılmalı, patates tarımının sabah ve akşam çiğ tutmayan güney
yöne bakan tarlalarda yapılması tercih edilmelidir. Ayrıca tohumluk sertifikalı veya
hastalıktan temiz olmalıdır.
Kimyasal mücadele
Ortalama sıcaklığın 16°C veya en düşük sıcaklığın 10°C, orantılı nemin %80’in
üstünde bulunduğu zaman, mildiyönün her yıl görüldüğü üretim alanlarında hastalık
belirtileri görülmeden ilaçlama yapılmalıdır.
Optimum koşulların bulunduğu hastalığın her yıl görüldüğü bölgelerin dışındaki
yetiştirme alanlarında ise, bu koşullar oluştuğunda haftada 2-3 kez gözle inceleme
yapılır. Çevrede veya tarlada ilk mildiyö lekelerinin görülmesi beklenebilir. Ancak bu
belirtilerin çok iyi izlenmesi gerekir. İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya
başlanır. Yağış, yüksek nem ve sıcaklığın 25°C’nin altında devam ettiği iklim
koşullarında ilaçlamalara devam edilir.
Patates mildiyösü ile ilgili tahmin uyarı çalışmaları yapılmış bölgelerde bu modellere
göre ilaçlamaya karar verilir. Patates mildiyösü kimyasal mücadelesinde kullanılan
bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’te yer almaktadır.
6.2.2. Patates siğil hastalığı [Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival]
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Patatesin en önemli hastalıklarından biridir. Hastalık etmeni toprak kökenli olup canlı
dokuda gelişebilen bir fungustur. Etmen hif oluşturmaz, ancak enfeksiyon yerlerinde
200-300 adet hareketli zoospor taşıyan sporangia oluşturur. Olgun sporangium
çürüyen urlardan ayrışarak toprağa karışır. Sporangium (dinlenme sporu veya kışlık
spor) toprakta 20 yıl veya daha fazla canlılığını sürdürebilir. Toprakta 50cm derinliğe
kadar bulunabilmektedir. Sporangium genellikle küresel, kalın duvarlıdır. Toprak
parçacıkları ile birleşerek veya kümelenerek 0,1-2.0mm çapa kadar ulaşabilir.
Hastalık en fazla tohum ve toprak hareketleriyle yayılır. Bulaşık yumru, toprak, aletekipman, insanlar ve hayvanların ayaklarına bulaşan toprak parçacıkları, bulaşık
patateslerle beslenmiş olan hayvanların dışkısı, kuru bulaşık toprak üzerinden esen
rüzgarın taşıdığı hastalıkla bulaşık toprak zerreleri bulaşmaya sebep materyallerdir.
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Yeşil aksamda seyrek olarak çiçek ve yaprak enfeksiyonu görülse de genellikle hastalıklı
bitkinin yeşil aksamında bir belirti vermez tıpkı sağlıklı bir bitki görünüşündedir.
Hastalık, kökler hariç tüm toprak altı kısımlarda ortaya çıkmaktadır. Yumrular (Şekil
8 a), kök boğazı (Şekil 8 b) ve stolonlar (Şekil 8 c) enfeksiyon yerleridir. Bu yerlerdeki
enfekteli alanların anormal büyümesi sonucu karnabahara benzeyen biçimsiz, etli,
pürüzlü, toplu iğne başı büyüklüğünden yumruk büyüklüğüne kadar urlar oluşabilir.
Yumrudan kolaylıkla kopabilmektedir. Başlangıçta beyaz ya da yeşil renkli olan urlar
zamanla kahverengileşerek çürür. Şiddetli enfeksiyonlarda yumrunun tamamen bir
gal haline gelmesine neden olur (Şekil 8 d). Başlıca konukçusu patates ve yabani
Solanum spp.’dir.

a

E. ÇAKIR

b

E. ÇAKIR

c

E. ÇAKIR

d

E. ÇAKIR

Şekil 8. Patates siğil hastalığı, a) yumruda, b) kök boğazında, c) stolonda siğil hastalığının meydana getirdiği
urlar, d) şiddetli enfeksiyon sonucu gal haline gelmiş yumrular
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Mücadelesi
Mücadelesinde en etkili yol yayılışı önleyici karantina uygulamalarıdır.
Kültürel Önlemler

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Patates üretiminde sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır.
Tarlada tek bir bitkide hastalık tespit edildiğinde o tarlanın tamamı bulaşık kabul
edilir, karantina önlemleri uygulanır. Hastalığın iç ve dış karantinada toleransı
sıfırdır.
Bulaşık olduğu belirlenen tarlalarda patates üretimi ve her türlü üretim materyali
(fide, fidan gibi) ve şeker pancarı, soğan vb. gibi bulaşık toprağı taşıyabilecek
bitkiler yetiştirilmemelidir.
Bulaşık tarların etrafındaki temiz tarlalarda dayanıklı patates çeşitleri
yetiştirilmelidir.
Bulaşık tarlanın elde edilen yumrular kesinlikle tohumluk, sofralık ve hayvan yemi
olarak kullanılmamalı, yakılarak, kaynatılarak veya bulunduğu tarlada derin
çukurlara gömülerek imha edilmelidir.
Bulaşık tarlada kalan yeşil aksam ve yumru artıkları da yakılarak imha edilmelidir.
Tarla kenarındaki Solanum türlerine ait yabancı otlar temizlenmelidir.
Üreticilerin bulaşık tarlada kullandıkları tarla işleme, çapalama ve hasat sırasında
kullandıkları her türlü araç ve gereç ile hayvanların ayaklarına ve hasat ettikleri
ürünün üzerine yapışan toprakların tarla dışına çıkartılması, temiz alanların
bulaşmasına neden olacağından, bunu önleyici tedbirler alınmalıdır.
Bulaşık tarlalarda kullanılan her türlü araç ve gereç %5’lik çamaşır suyu (NaOCl)
ile dezenfekte edilmelidir.
Bulaşık yumrularla beslenen hayvanlarda, sporangia hayvan bağırsaklarında da
canlılığını sürdürebildiği ve hayvan dışkısı ile de yayılabileceğinden, hastalıklı
yumrular çiğ halde hayvan yemi olarak kullanılmamalıdır.

7. DİĞER ZARARLI, HASTALIK VE YABANCI OTLAR
7.1 ZARARLILAR
7.1.1. Bozkurt [Agrotis segetum Schff., A.ipsilon Hufn. (Lepidoptera:
Noctuidae)]
Tanımı, Yaşayışı ve Zarar Şekli
Kelebeklerin kanat açıklığı 35-40 mm kadar olup, genel görünümü grimsi
kahverengidir. Ön kanatların üzerinde şekli ve büyüklüğü türlere göre değişen lekeler
bulunur.
A. ipsilon’da böbrek şeklindeki lekeye bitişik siyahımsı üçgen bir leke; A. segetum’da
ise kanat dip kısmında bulunan çizgiye bitişik siyahımsı kısa çubuk şekinde bir leke
vardır (Şekil 9 c). Bu iki farklılık pratikte her iki türü birbirinden ayıran önemli bir
özelliktir.
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Yumurta üstten basık küre şeklinde, 0.5 mm çapındadır. Yumurtalar ilk bırakıldığında
sarımsı krem renginde, açılmaya yakın siyahımsı kahverengi olur.
Larvalar yumurtadan yeni çıktığında krem rengindedir. Olgun larva, koyu gri renkte
ve 45-50 mm boyundadır (Şekil 9 a).
Larva, pupa olmadan önce toprak içinde bir odacık hazırlar ve bunun içinde pupa
olur. Pupa kızılımsı kahverenginde 15-20 mm boyundadır.

a

T. KILIÇ

b

T. KILIÇ

c

T. KILIÇ

Şekil 9. Bozkurt, a) larva, b) ergin, c) yumrudaki zararı

Zararlı, kışı olgun larva döneninde toprakta geçirir. İlkbaharda pupa olur ve kelebek
çıkışı başlar. Kelebekler yumurtalarını tek tek veya gruplar halinde o anda mevcut
olan bitkilerin saplarına, yapraklarına veya toprağa bırakır. Bir dişi, 1500-2800 adet
yumurta bırakır. Birinci ve ikinci dönem larvalar, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerini
yiyerek zararlı olurlar. Daha sonraki dönemlerde ise yalnız geceleri beslenerek, toprak
yüzeyine yakın yerden bitkilerin kök boğazını keserek veya kemirerek zararlı olurlar.
Ayrıca çimlenmekte olan tohumları ve yumrulu bitkilerin toprak içindeki yumruları
ile belenir (Şekil 9 b). Polifag bir zararlıdır. Patates dışında sebze fideliklerinde, diğer
tarla ve bahçe bitkilerinde önemli zararlar yapar. Yılda 2-4 döl verir
Doğal Düşmanları
Bozkurt’un Ülkemizde tespit edilen doğal düşmanları çizelge 4’te verilmiştir.
Çizelge 4. Bozkurtun doğal düşmanları
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Parazitoit
Macrocentrus collaris (Spincla)

Hymenoptera: Braconidae

Meteorus rubens Nees

Hymenoptera : Braconidae

Cotesia ruficrus Haliday

Hymenoptera: Braconidae

Gonia bimaculata Wiedemann

Diptera : Tachinidae
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Patates hasadından sonra, sonbaharda tarlaların sürülmesi çok miktarda larva
ölümüne neden olur.
Kimyasal Mücadele
Patates dikiminden önce ve sonra haftada bir defa göz ile inceleme yapılır. Patatesin
dikim zamanlarında tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilerek en az 5 ayrı yerde
birer m²’lik alan kontrol edilerek larva aranır, m2’de 2-3 adet larva varsa ilaçlama
yapılır. Bitki çıkışından sonra tarlanın köşegenleri doğrultusunda girilip bitki dipleri
kontrol edilerek larva ve kesik bitki aranır, %1-3 oranında larva veya kesik bitki
saptandığında ilaçlamaya başlanır.
Hazırlanan ilaçlı su bitkinin yeşil aksamına ve toprak yüzeyine püskürtülür.
Bozkurt’un kimyasal mücadelesinde kullanılan Bitki koruma ürünleri ve dozları Ek
4’te yer almaktadır.
7. 1.2. Telkurdu [Agriotes spp. (Coleoptera: Elateridae)]
Tanımı, Yaşayışı ve Zarar Şekli
Erginlerin boyu 8-10 mm uzunluğundadır. Renkleri grimsi kahverengi veya siyahtır.
Erginler ters çevrildiklerinde sıçrayıp ters dönerler ve bu sırada “çıt” diye ses çıkarırlar
ve sıçrayarak düzgün konuma gelirler. Bu durum, zararlıya has bir özelliktir
(Şekil 10b) .
Larvalar, silindir şeklinde, parlak ve sert vücutludur. Larvanın vücut halkaları belirgin
olup, rengi sarımsı, kiremit rengi veya kızılımsı kahverengindedir. Olgun larva, 2-3
cm boyundadır (Şekil 10 a).
Kışı ergin veya larva halinde toprak içinde geçirir. Erginler yumurtalarını toprağa tek
tek veya gruplar halinde bırakır. Bir dişi 150 adet yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan
larvalar hemen beslenmeye başlarlar. Larva gelişmesini 2-5 yılda tamamlar.
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a

www.meloidae.com

b

T. KILIÇ

c

P. ERDOĞAN

Şekil 10. Telkurdu, a) ergin, b, c) larvası ve zarar şekli

Larvalar kış aylarında toprak yüzeyinden derine doğru iner ve kışı derinde geçirir.
İlkbaharda toprağın ısınması ile birlikte yukarı doğru çıkar. Yaz aylarının aşırı sıcak
ve kurak günlerinde tekrar derine iner. Toprak sıcaklığı ve nemi larva için uygun olan
yerlerde vejetasyon dönemi boyunca zararlı olur.
Polifag bir zararlıdır. Erginler bitkilerin taze kısımlarını yemek suretiyle zarar yaparsa
da, bu önemli değildir. Esas zararı larvalar yapar. Larvalar bitki köklerini kemirerek,
kalın kök ve yumruların içine girerek zararlı olurlar. Saçak ve kazık köklü bitkilerde
bitkilerin körpe ve genç olduğu dönemlerde zararları daha fazla olur. Bu bitkilerin
ileriki dönemlerinde kök sistemi geliştiği ve kalınlaştığı için bitkilerde meydana gelen
zarar önemsenmez. Havuç ve patates gibi bitkilerde ise vejetasyon dönemi boyunca
yumrularda açtıkları delik ve galerilerle kaliteyi etkileyerek, pazar değerini düşürürler
(Şekil 10 c). Ayrıca yaralanma yerlerinden patojen bakteri ve funguslar bitkiye girerek
çürümelere neden olurlar.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Yaz sonu veya sonbahar başında yapılacak toprak işlemesi sayesinde larvaların sıcak
ve kurak şartlarda bırakılarak ölmesi sağlanır.
Kimyasal mücadele
Dikimden önce tarlanın en az 10 farklı yerinde, toplam 1m² olacak şekilde 25 cm
derinliğe kadar toprak kazılır, gözle inceleme yapılır ve m²’de bulunan Telkurdu sayısı
belirlenir. Tarlanın büyüklüğüne göre örnekleme sayısı artırılır. Ortalama olarak
m2’de 6 ve daha fazla sayıda larva varsa ilaçlama yapılır.
İlaçlama toprak veya tohumluk ilaçlaması şeklinde yapılır. Toprak ilaçlamasında
ekim veya dikimden önce ilaçlar dekara atılacak su ile karıştırılarak, pülverizatörle
toprak sathına püskürtülür ve ilacın toprağın 15-20 cm derinliğine kadar karışması
sağlanır. Tohumluk ilaçlaması ise ilacın etiketinde tavsiye edildiği şekilde yapılır.
Telkurdunun kimyasal mücadelesinde kullanılan Bitki Koruma Ürünleri ve dozları Ek
4’te yer almaktadır.
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7. 1.3. Manas (Kadı lokması) [(Polyphylla turkmenoglui Petr., P.fullo L.
(Coleoptera:Scarabaeidae)]
Tanımı, Yaşayışı ve Zarar Şekli
Erginlerde vücut, dışbükey ve sağlam yapıdadır. Anten topuzu plaka veya yapraklardan
oluşur. Erkeklerde bu çok büyük olup, uzunluğu baş ve toraksın toplam uzunluğu
kadardır. Dişilerde ise anten topuzu belirgin bir şekilde küçüktür(Şekil 11 b).
Larvalarda vücut tombul görünümlü, beyazımsı renktedir ve daima “C” harfi şeklinde
kıvrıktır. Baş esmer renktedir. Larvanın bacakları kısa ve iyi gelişmemiş olup, fazla
harekete uygun değildir. Larva bütün dönemlerini toprakta geçirir (Şekil 11 a)
Erginler, genellikle Haziran-Temmuz aylarında pupadan çıkarlar ve güneş battıktan
sonra uçarlar. Dişiler yumurtalarını toprağın 1-20 cm derinliğinde açtıkları bir yuva
içine bırakırlar. Yumurtalardan çıkan larvalar etraflarında bulunan bitkilerin kökleri
veya yumruları ile beslenirler. Larvalar yazın çok sıcak ve kuraklıktan, kışın ise
soğuktan etkilenmemek için toprağın daha derin kısımlarına inerler.
Sonbaharda (eylül-ekim) ikinci döneme geçip tarlada bulunan bitkilerin ince kökleri
ile beslenirler. Sonra toprak niteliğine bağlı olarak 50-90 cm derinlikte ertesi yılın
ilkbaharına kadar diyapozda kalırlar. Haziran ayı başlarında üçüncü döneme geçen
larvalar, ertesi yılın mayıs ayına kadar bu dönemde kalırlar. Mayıs ayında kendi
yaptıkları pupa yuvasında pupa dönemini geçirirler. İki yılda bir döl verirler.

a

T. KILIÇ

b

Şekil 11. Manas; a) ergin, b) larvası

Larvaların toprak içindeki hareketi, toprağın nem oranı ve sıcaklığı ile çok sıkı
bağlantılıdır. Uygun toprak sıcaklığı ve nem koşullarında mart-ekim aylarında larva
zararı söz konusudur. Esas zararı larvaların patates yumrularını yemesi ile olmaktadır.
Kumsal, humuslu topraklarda zarar daha fazladır. Polifag bir zararlıdır.
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Mücadelesi
Kültürel önlemler ve mekanik mücadele

•
•
•
•

Bir yıl önceden tarlada zararlı veya zararı görülmüşse dikimden önce, tarlada
derin toprak işlemesiyle topraktaki yumurtalar güneşe maruz bırakılarak ölmesi
sağlanır, bu sırada görülen canlı larvalar toplanıp öldürülür.
Ayrıca sürüm sırasında ortaya çıkan larvalar kuşlar tarafından da yenir.
Yabancı ot temizliğine önem verilmelidir,
En az 2 yıl süre ile zararlıya hassas olmayan mısır veya tırfıl ekilerek münavebe
yapılması uygun olur.

Kimyasal Mücadele
Bu zararlıya karşı kimyasal mücadele tavsiyesi edilmemektedir.
7.1. 4. Yaprakbitleri
Patates yaprak biti [Aulacorthum solani (Kaltenbach)Hemiptera:Aphididae )]
Patates yaprakbiti [Macrosiphum euphorbiae Thomas. (Hemiptera:Aphididae )]
Patates yaprakbiti [Aphis nasturtii Kalt. (Hemiptera:Aphididae )]
Şeftali yaprakbiti [Myzus persicae Sulz. (Hemiptera:Aphididae )]
Pamuk yaprakbiti [Aphis gossypii Glov. ((Hemiptera:Aphididae )]

Tanımı, Yaşayışı ve Zarar Şekli
Vücutları oval biçimde ve yumuşak olup 1.2-3 mm boyundadır. Antenler iplik
şeklindedir.
Yaprakbitleri yaşayışlarına göre “Tek konukçulu” ve “İki konukçulu” olmak üzere iki
gruba ayrılır. Ergin ve nimfleri bitkilerin yaprak, sürgün ve gövdelerinde koloniler
halinde yaşar. Bitki özsuyunu emerek beslenir. Beslendikleri yapraklarda ve taze
sürgünlerde kıvrılmalar ve şekil bozuklukları olur. Yoğun popülasyonların bulunduğu
bitkilerin gelişmesinde duraklama görülür ve normal gelişmelerini sürdüremez. Bu
gibi bitkilerde verim azalır ve kalite bozulur. Ayrıca salgıladıkları tatlı madde bitkilerin
üzerini örter ve daha sonra bu maddeler üzerinde gelişen saprofit mantarlar fumajine
neden olur. En önemli zararı virüs hastalıklarını taşıyarak sağlıklı bitkilere bulaştırma
ile yapar.
Patateste yaygın olarak bulunan yaprakbiti türleri ve genel tanımları aşağıda
verilmiştir
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Patates yaprakbiti [Aulacorthum solani (Kaltenbach) (Hemiptera:Aphididae)]

Çoğu kez Acyrthosiphon türleri ile karıştırılmaktadır. Daha kısa olan kauda ile
belirtilen türlerden ayrılabilmektedir
Kanatsız bireyde renk, parlak beyazımsı yeşil renkten, donuk yeşil veya yeşilimsi
kahverengine kadar değişiklik göstermektedir. Yaklaşık 3 mm kadar irilikte olan
kanatlı bireyde abdomen dorsalinde çeşitli desenleri oluşturan, enine koyu bandlar
bulunmaktadır.
Polifag bir yaprakbiti olarak bilinmektedir. Bignoniaceae, Rosaceae, Scrophulariaceae,
Solanaceae familyalarındaki bitkiler konukçuları arasında bulunmaktadır. Özellikle
serada yetiştirilen bitkilerin ve patatesin önemli zararlısı olarak bilinmektedir. Ayrıca
40 kadar bitki virüs hastalığının vektörü olduğu belirtilmektedir. Patates yaprak
kıvırcıklığı virüsünü nakletmemtedir. Primer konukçusu Digitalis purpurea (Yüksük
otu)’dır. Yaygın olarak patates aphidi olarak geçmektedir.
Patates yaprakbiti [Macrosiphum euphorbiae Thomas. (Hemiptera:
Aphididae)]
Kanatlı dişiler zeytin yeşili ya da pembemsi renktedir. Anten vücuttan daha uzundur.
Kornikıl silindir şeklinde ve kaudadan 2 kat daha uzundur. Kauda ve baştaki kıllar
oldukça uzundur. Kanatsız vivipar dişide başta anten çıkıntısı bulunur. Kornikıl
oldukça uzundur ve distal ucu poligonal hücre şekilde desenlerle son bulur. Kauda
dikenimsi desenlidir. Primer konukçusu olarak gül bitkisini ve sekonder konukçulardan
Solanaceae içerisinde sıklıkla patatesi tercih etmektedir. Patlıcan, patates ve süsü
bitkileirnde zararlıdır. Patates yaprak kıvırcıklığı virüsünün vektörüdür (Şekil 12 a).
İki konukçulu türlerdendir. Kışı döllenmiş yumurta halinde veya kanatsız ergin dişiler
halinde geçirir. Mayıs ve Haziran aylarından itibaren konukçu bitkilerde görülmeye
başlar.
Patates yaprakbiti [Aphis nasturtii Kalt. (Hemiptera:Aphididae )]

Kanatsız parthenogenetik dişiler yeşil sarımsı renkte, oval vücutludur. Antenleri açık
yeşil, uç kısmı ise siyahımsı renktedir. Vücut uzunluğu 1.2-1.5 mm’dir (Şekil 12 b).
İki konukçulu türlerdendir. Kışı döllenmiş yumurta halinde geçirir. Esas konukçusu
Rhamnus (Cehri ağacı) cinsine ait bitkilerdir. Kışı, fazla soğuk olmayan yerlerde
ara konukçularında da geçirebilirler. Potato virus A, Y ve Acuba Mosaic virusünün
vektörüdür.
Yeşil şeftali yaprakbiti [Myzus persicae Sulz. (Hemiptera:Aphididae )]

Kanatsız parthenogenetik dişilerin rengi yeşilden sarımsı yeşile kadar değişir. Antenleri
vücuttan biraz daha kısadır. Vücut boyu 1.5-2.5 mm’dir (Şekil 12 c).
Kanatlı parthenogenetik dişilerin abdomeni oldukça parlak, baş ve toraks siyahımsı
renktedir. Antenler takriben vücut uzunluğu kadar ve siyah renktedir
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İki konukçulu türlerdendir. Kışı döllenmiş yumurta halinde geçirir. Yumurtalar
İlkbaharda (şubat sonu-nisan) açılır. Çıkan nimfler yeşeren yaprakların alt yüzlerinde
beslenmeye başlar. Nisan ve mayıs aylarında meydana gelen kanatlı formlar diğer
konukçularına göç eder. Kışı ılık geçen yerlerde tüm yıl boyunca çoğalmalarını
sürdürürler. Patates acuba mozaik, patates A ve patates Y virüsü, patates yaprak
kıvırcıklığı virüsünün vektörüdürler.
Pamuk yaprakbiti [Aphis gossypii Glov.( (Hemiptera:Aphididae)]

Kanatsız parthenogenetik dişiler oldukça değişik renklere sahiptir. Bunlar yeşil, koyu
yeşil, sarımsı ve bazen siyaha yakın koyu renkte olabilirler. Vücut uzunluğu 1.5-2.2
mm’dir. Kanatlı parthenogenetik dişilerde abdomen sarı, açık sarımsı yeşil veya koyu
yeşil; baş koyu renktedir. Vücut uzunluğu 1.2-2.0 mm’dir (Şekil 12 d) Kışı yumurta
veya kanatsız dişi halinde geçirir.

a

I. ÖZDEMİR

c

I. ÖZDEMİR

b

d

I. ÖZDEMİR

I. ÖZDEMİR

e

I. ÖZDEMİR

Şekil 12. a) Aulacorthum solani, b) Aphis nasturtii, c) Aphis gosyypii, d) Myzus persicae, e) Macrosiphum
euphorbiae
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Doğal Düşmanları
Yaprakbitlerinin Ülkemizde tespit edilen doğal düşmanları çizelge 5’te verilmiştir.
Çizelge 5. Yaprakbitlerinin doğal düşmanları
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Predatör
Chrysopa carnea (Stephens)

Neureoptera : Chrysopidae

Atractotomus mali (M.-D.)

Hemiptera : Miridae

Deraecoris lutescens (Schill.)

Hemiptera : Miridae

D. serenus (D.-Sc.)

Hemiptera : Miridae

Nabis pseudoferus (Rem)

Hemiptera : Nabidae

Coccinella septempunctata (L.)

Coleoptera : Coccinellidae

Adalia bipunctata (L.)

Coleoptera : Coccinellidae

Adonia variegata (Goeze)

Coleoptera : Coccinellidae

Coccinula quatuoıdecimpustulata (L.).

Coleoptera : Coccinellidae

Propylaea quatuordecimpunctata (L.)

Coleoptera : Coccinellidae

Platynapis luteorubra (Goeze)

Coleoptera : Coccinellidae

Chilocorus bipustulatus (L.)

Coleoptera : Coccinellidae

Exochomus quadripustulatus (L.)

Coleoptera : Coccinellidae

Scymnus spp.

Coleoptera : Coccinellidae

Syrphus spp.

Diptera : Syrpidae

Metasyrphus corollae (Fabr.)

Diptera : Syrpidae

Sphaerophoria scripta (L.)

Diptera : Syrpidae

Parazitoit
Aphidius colemani Vireck

Hymenoptera : Braconidae

A.ervi Haliday

Hymenoptera : Braconidae

Praon volucre Haliday

Hymenoptera : Braconidae

Lysiphlebus testaceipes (Cress.)

Hymenoptera : Braconidae

Mücadelesi
Kimyasal Mücadele
Ülkemizde patateste mücadele eşiğine ulaşmadığı için yaprakbitlerine karşı kimyasal
mücadele önerilmemektedir. Ancak tohumluk patates üretimi yapılan yerlerde virüs
hastalıklarının yaygınlaşmasını önlemek için kimyasal mücadele gerekebilir. İlaçlama
zamanını belirlemek amacıyla (nisan-haziran aylarında) bitki çıkışından itibaren
tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilerek bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden
rasgele 50 yaprakta sayım yapılır. Yaprakbiti varlığı belirlendiğinde mücadele yapılır.
Yaprakbitlerinin kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar Ek 4’te yer almaktadır.
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7.1.5. Yaprak pireleri [ Empoasca decipiens Paoli, Asymmetrasca decedens
Paoli (Hemiptera:Cicadellidae)]
Tanımı, Yaşayışı ve Zarar Şekli
Erginleri açık yeşil renkte, 3-4 mm uzunluğundadır. Kanatları vücut boylarını geçer.
Ön kanatlar açık renkte, arka kanatlar şeffaftır. Yaprak pirelerinin hızlı olarak yan
yan ve ileri giderek hareket edişleri, karakteristik özelliğidir. Ergin, kanatlı olduğu için
uçar ve bitkiden bitkiye geçer. Zorunlu olmadıkça kanatlarını kullanmaz, sıçrayarak
yer değiştirir. Nimfler erginlere benzer, daha küçük ve kanatsızdır (Şekil 13 a).
Yaprak pireleri yaprakların alt kısmında bulunur. Kışı bitki artıklarında yumurta, nimf
veya ergin döneminde geçirir. Mayıs-haziran aylarında erginler sebze yapraklarında
görülmeye başlar. Dişiler iğ şeklinde olan yumurtalarını yaprakların alt yüzlerine,
öncelikle ana damarların içine eğik bir şekilde gömer. Nimfler yaprağın damarlarında
beslenir. Yılda 3-5 döl verir (Şekil 13 b).
Yaprak pireleri bitki özsuyunu emerek beslenir. Emgi sonucunda yapraklarda
beyazımsı sarı, daha ileri devrede kahverengi lekeler meydana gelir. Bitki zayıflar
ve büyüme yavaşlar. Emgi anında salgıladıkları zehirli salgılardan hücrelerde ölme
ve bitkide şekil bozuklukları görülür. Yaprak kenarları dıştan içe doğru kıvrılır ileri
dönemlerde bitki tamamen kurur. Ayrıca yumurta bırakmak için bitki dokusunu
yırtarak yaralar açar ve bu yaralar enfeksiyona neden olur.
Önemli bir zararı da virüs taşımalarıdır. Virüs hastalığının hızla yayılmasına neden
olurlar.
Patates dışında, sebzelerden biber, patlıcan, domates, fasulye, börülce, bakla, kabak,
hıyar, kavun, karpuz, kereviz, pazı ve turp konukçuları arasındadır.

a

T. KILIÇ

b

T. KILIÇ

c

Şekil 13. Yaprak piresi, a) ergin, b nimf, c) zarar şekli
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Doğal Düşmanları
Yaprakpirelerinin Ülkemizde tespit edilen doğal düşmanları çizelge 6’da verilmiştir.
Çizelge 6. Yaprakpirelerinin doğal düşmanları
Bilimsel adı

Takım ve Familyası

Predatör
Chrysopa carnea (Stephens)

Neureoptera: Chrysopidae

Coccinella septempunctata (L.)

Coleoptera: Coccinellidae

Coccinula quatuoıdecimpustulata (L.).

Coleoptera: Coccinellidae

Scymnus bivulnerus (Capra)

Coleoptera: Coccinellidae

Adalia sp.

Coleoptera: Coccinellidae

Nabis pseudoferus (Rem.)

Hemiptera: Nabidae

N. punctatus (C.)

Hemiptera: Nabidae

N. ferus (L.)

Hemiptera: Nabidae

Mücadelesi
Kimyasal Mücadele
Ülkemizde patateste mücadele eşiğine ulaşmadığı için yaprak pirelerine karşı kimyasal
mücadele önerilmemektedir. Ancak tohumluk patates üretimi yapılan yerlerde
virüs hastalıklarının yaygınlaşmasını önlemek için kimyasal mücadele gerekebilir.
İlaçlama zamanını belirlemek amacıyla (nisan-mayıs) bitki çıkışından itibaren
tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilerek bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden
tesadüfen 50 yaprakta sayım yapılır. Yapılan sayımlarda yaprak pirelerinin varlığı
belirlendiğinde ilaçlama yapılır.
Yaprak pirelerinin kimyasal mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri Ek 4'te
yer almaktadır.
7. 1. 6. Hyalesthes obsoletus Signoret (Hemiptera : Cixiidae)
Tanımı, Yaşayışı ve Zarar Şekli
Ergin vücudu siyah renkte, dişiler 4.08-4.80 mm, erkekler 3.20-3.90 mm boyundadır.
Baş dorsalden bakıldığında ön kısım oval, thorakstan daha dardır. Bileşik gözler
iri ve kahverengi, alın siyah renkte, arka ve yan kenarları beyazdır (Şekil 14 a).
Yumurta; beyaz renkte, oval, boyu 0.49 mm, eni 0.28 mm, beyaz mumsu bir madde
ile kaplanmış durumdadır.
Nimflerin çoğunda abdomenin son kısmında düzgün püskül şeklinde mumsu
iplikçiler vardır. Beyaz renkte olan bu çıkıntıların uzunluğu nimf boyunun yarısı kadar
veya daha kısadır. Bu iplikçiler kolayca koparak düşmekte ve beslendikleri ortamı bu
madde ile bulaştırmaktadır (Şekil 14 b).
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a

aramel.free.fi

b

aramel.free.fi

Şekil 14. Hyalesthes obsoletus, a) ergin, b) nimf

Kışı toprakta nimf döneminde geçirir. İlkbaharda 2-3 gömlek değiştirerek yaz
başlarında ergin olur. Önceleri toprak yüzeyinde dolaşan erginler daha sonra
çevredeki yabancıot ve kültür bitkilerine geçer. Erginler iklim koşullarına bağlı olarak
mayıs-temmuz ve eylül-ekim aylarında bağ, turunçgil ve Solanaceae familyası
bitkilerine doğru kitle halinde göçer. Ergin çıkış yoğunluğu bağ ve solanacea familyası
bitkilerinde çıkışa paralel olarak temmuz ayı sonunda, turunçgilde ise eylül-ekim
aylarında en yüksek seviyeye ulaşır. Erginler bitkilerin daha çok gövdesinde özellikle
yaprak sapının gövde ile birleştiği kısımlarda, nadiren de olsa yaprakla beslenir.
Ergin popülasyonu ağustos ayında yavaş yavaş azalmaya başlar ve eylül ortalarında
sona erer. Erginlerin aktif olduğu dönem 2-2.5 ay devam eder. Erginler 30-40 gün
yaşar. Genellikle kışladıkları konukçularından (tarla sarmaşığı) fazla uzaklaşmayan
erginler toprağı terk eder etmez çiftleşir. Yumurtalarını bir çeşit mumsu madde ile kaplı
olarak kışlayacak konukçuların çevresine 1-2 cm uzaklıkta, toprağın içine 20-25’lik
gruplar halinde bırakır. 2-3 hafta içinde açılan yumurtalardan çıkan nimfler konukçu
bitkinin köklerine inerek beslenmeye başlar ve beslenmeleri esnasında toprakta
galeriler oluşturur, beyaz mumsu bir madde salgılayarak bu galerilerin içini ve kök
yüzeyini bulaştırır. Nimf dönemini 5 gömlek değiştirerek 8-9 ayda tamamlar. Birinci,
ikinci ve üçüncü dönem nimfler konukçunun köklerinde, dördüncü ve beşinci dönem
nimfler köklerin toprak yüzeyine yakın kısımlarda beslenir. Bu nimfler yonca bitkisinin
kök boğazında yeni patlamış gözler üzerinde ve taze sürgünlerin dip kısımlarında
beslenir. Yumurtadan çıkan nimfler kışı geçirdikleri konukçunun köklerine ulaşır ve
kışı burada geçirir. Nimfler kasım ayı başından ağustos ayı başlarına kadar görülür.
Zararlı yılda 1 döl verir
Erginler polifagtır. Ancak kültür bitkilerinde doğrudan yaptığı zarar önemsizdir. Asıl
zararı erginlerin bitkilerde virüs ve benzeri hastalıkları yayması ile olur. Erginlerin
beslendiği bitkilerde doğrudan zarar görülmemekte, ancak yonca bitkisinde
popülasyon yüksek olduğu ve bir bitki kökünde nimf salgısı %50’ye çıkmaktadır.
Popülasyonun yüksek olduğu böyle durumlarda ürün, kalite ve kantite yönünden
olumsuz olarak etkilenir. H. obsuletus patates, domates, biber, patlıcan ve bağda
görülen stolbur (bois noir) hastalığının vektörüdür. Stolbur hastalığının ilk belirtileri
temmuz sonlarında görülür.
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Erginler yonca mozaik virüsü, patates cadısüpürgesi virüsü, domateste tomurcuk
virüsü ve patateste stolbur hastalığını taşıyarak önemli zararlara neden olmaktadır.
Zararlının ana konukçuları yonca, korunga, patates, biber, patlıcan, domates, üçgül,
fiğ, şekerpancarı, fasulye, mercimek, ayçiçeği ve kabaktır. Tarla sarmaşığı, lavanta,
pıtrak türlerinde kışı geçirir. Ayrıca meşe, iğde, zeytin, fıstık, pirinç, bamya, darı,
susam, mersin, çilek, hıyar, pamuk bitkilerinde de beslendiği kaydedilmiştir.
Ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Orta Anadolu
bölgelerinde görülür.
Doğal Düşmanları
Ülkemizde zararlının belirlenmiş bir doğal düşmanı bulunmamaktadır.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
•
•
•

Sağlıklı üretim materyali kullanılmalı,
Konukçu bitkinin çevresine yonca bitkisi ekilmemeli,
Hastalıklı bitkiler tarladan uzaklaştırılarak imha edilmelidir.

Kimyasal Mücadele
İlaçlama zamanı
Bu zararlıya karşı kimyasal mücadele önerilmemektedir. Ancak tohumluk patates
üretimi yapılan alanlarda virüs hastalıklarının yaygınlaşmasını önlemek için
kimyasal mücadele gerekebilir. İlaçlama zamanın belirlemek amacıyla (nisan-mayıs
aylarında) bitki çıkışından itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek bitkinin
taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfen alınan 50 yaprakta sayım yapılır. Ayrıca
(50 atrap/da) atrapla bakılarak zararlının varlığı belirlenir. Yapılan sayımlarda H.
obsoletus belirlendiğinde ilaçlama yapılabilir
Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Zararlıya karşı kullanılacak bitki koruma ürünü bulunmamaktadır.
7. 1.7. Patates çürüklük nematodu [Ditylenchus destructor Thorne
(Tylenchida:Anguinidae)]
Tanımı, Yaşayışı ve Zarar Şekli
Patates çürüklük nematodu’nun erkek ve dişisi ortalama 1 mm boyunda, ipliksi
yapıda mikroskopik canlılardır (Şekil 15 a). Nematod bütün dönemlerinde genellikle
konukçusu içerisindedir.
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Bazen de kökün etrafındaki toprakta bulunabilir. Çoğunlukla depolanan
tohumluklarda ve toprakta kalan bulaşık yumrularda kışlar. Elverişsiz koşullarda,
toprakta yumurta halinde de kışı geçirebilmektedir. D. destructor -28°C’ye kadar
canlılığını sürdürebilmekte olup enfeksiyon en çok 15-20°C’de ve %90-100
orantılı nemde olmaktadır. Orantılı nemin %40’dan aşağı olması durumunda
yaşayamamaktadır.
Patates çürüklük nematodu, patates yumrularına göz ve benzeri doğal açıklıklardan
girer. Başlangıçta kabuk kaldırıldığında belli olan küçük, parlak, beyaz, unumsu veya
tebeşir gibi beslenme cepleri denilen lekeler görülür. Zararın ilerlemesi ile beraber
kabuk altında kuru, granüler dokudan oluşan bal peteği görünüşünde, çok sayıda
nematodun bulunduğu açık kahverengi lezyonlar ve bütün yumruyu saran koyu
kahverengi nekrotik lekeler meydana gelir. Dokular kurur, büzülür ve çatlar, kabuk
kağıt veya deri gibi bir hal alır (Şekil 15 b).
Etmenin giriş yaptığı bölgelerden sekonder mikroorganizmalar yumruya bulaşır. Bu
durumda siyah renk alır. Yumruya yalnız D. desructor’un bulaşması durumunda,
bulaşık sahada hafif çukur lezyonlar görülür ve kabuk rengi daha koyudur. Bulaşık
yumrular eğer nemli koşullarda saklanırsa genel bir çürüme meydana gelir ve
yanındaki yumruları bulaştırır.
Bu nematodun hasat zamanı tarladaki zararı % 20’ye kadar çıkabilmektedir. Uygun
olmayan depolama koşullarında zararı çok daha fazla olur.

aa

c

İ. KEPENEKCİ

b

İ. KEPENEKCİ

İ. KEPENEKCİ

Şekil. 15. Patates çürüklük nematodu, a) mikroskobik görünümü, b, c) Patates yumrularındaki zararı
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•
•
•
•

Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.
Tohumluk patates yumruları bulaşık olmayan tarlalardan alınmalı veya elle
seçilmelidir. Sertifikalı tohum kullanılmayacaksa tohumluklar mutlaka analiz
ettirilmelidir.
Hasat edilmeyen bulaşık yumrular toplanıp imha edilmelidir.
Serin ve kuru şartlarda depolama ile yumru içinde nematodun üremesi ve diğer
yumrulara yayılarak bulaşması önlenir.
Konukçusu olmayan (fasulye, mısır gibi) bitkilerle 3-4 yıllık münavebe
popülasyonun azalmasında etkilidir.
Tarla nanesi, tarla eşek marulu gibi yabancı otlar bu nematodun konukçuları
olduğundan ot mücadelesine önem verilmelidir.

Kimyasal Mücadele
Ülkemiz’de patateste Patates çürüklük nematodu’na karşı kullanılacak herhangi bir
bitki koruma ürünü bulunmamaktadır.
7.1.8. Soğan-sak nematodu [Ditylenchus dipsaci Kühn
(Tylenchida:Anguinidae)]
Tanımı, Yaşayışı ve Zarar Şekli
Soğan-sak nematodu erkek ve dişisi ortalama 1mm boyunda, ipliksi yapıda
mikroskopik canlılardır (Şekil 16). Ağır topraklardaki nematod popülasyonu hafif
topraklara nazaran daha fazladır. Soğan-sak nematodu bitki dokusu içinde ve
özellikle killi topraklarda, dördüncü dönem larva halinde uzun yıllar canlı olarak
kalabilir. Etmene konukçu bitki köklerinde nadiren rastlanır. Bitkilerde yaşam koşulları
uygun olmayan duruma geldiğinde, bitkiyi terk ederek toprağa geçerler. Soğan-sak
nematodu zararına özellikle ılıman bölgelerde çok rastlanır. Serin, rutubetli koşullar
bu nematodun zararı için çok uygundur. Enfeksiyon 13-18°C arasında nisbi nem %
90-100 olduğu durumlarda yoğun şekilde görülebilir. Yüksek nem bu nematodun
zarar oluşturması için en önemli faktördür. Nematod aktivitesi 36°C’de durur.
Soğan-sak nematodunda bir dişi 200-500 arasında değişen sayıda yumurta bırakır.
Popülasyon yoğunluğu toprağın tipine ve konukçu türüne bağlı olarak değişebilir.
Nematod, yumrular ekildikten sonra bitkilerin büyüme dokularında zarar oluşturur.
Bu nematodun yumruda oluşturduğu yarala, çürüklük nematodu yaralarından daha
derin olup, bazen tüm yumruyu kaplar. Genellikle yumru üzerinde çatlak görülmez.
Soğan-sak nematodu bitkinin toprak üstü aksamında da zararlı olur. Yumruda
herhangi bir belirti oluşturmaksızın, bitkide tipik bodurluk, kalınlaşma ve çarpıklıklar
meydana getirir.
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Soğan-sak nematodu 44 familyaya bağlı 450’den fazla bitki türünde zarar yapar.
Ülkemizde konukçularının yetiştiği tüm alanlarda bu nematodun zararına potansiyel
olarak rastlamak mümkündür.

aa

İ. KEPENEKCİ

b

İ. KEPENEKCİ

Şekil 16. a) Soğan sak nematodu’nun mikroskobik görünümü, b) Soğan
sak nematodu’nun yumrudaki zararı

Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•
•
•

•

Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.
Tohumluk patates yumruları bulaşık olmayan tarlalardan alınmalı veya elle
seçilmelidir. Sertifikalı tohum kullanılmayacaksa tohumluklar mutlaka analiz
ettirilmelidir.
Hasat edilmeyen bulaşık yumrular toplanıp imha edilmelidir.
Nematodun temiz yerlere yayılmasını önlemek için, temiz sulama suları
kullanılmalıdır.
Yapılacak münavebede Soğan-sak nematodu’nun konukçusu olmayan bitkiler
(havuç, ıspanak, marul gibi) yetiştirilmelidir. Toprak tipine göre münavebe 2-4
yıl arasında uygulanmalıdır. Münavebe süresince yabancı otlar ile de mücadele
edilmelidir.
Bulaşık yerlerde kullanılan toprak işleme aletlerinin temizlenmeden kullanılmaması
gerekir.

Kimyasal Mücadele
Türkiye’de patateste Soğan-sak nematodu’na karşı ruhsatlı herhangi bir preparat
yoktur.
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7.2. HASTALIKLAR
7.2.1. Fungal Hastalıklar
7.2.1.1. Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani Sorauer )
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Hastalık genellikle çiçeklenme dönemi civarında ilk önce alt yapraklarda başlar.
Yaprakta lekeler, önce küçük, gayri muntazam ve koyu kahverengindedir. Lekeler,
yaprak damarlarıyla sınırlanmış iç içe daireler şeklinde (Şekil 17 a), nekrotik lekeler
olarak büyür boyutları birkaç mm’den 2cm kadar değişen büyüklüğe ulaşır. Aynı
lekeler saplarda, gövdede de meydana gelir. Bu lekeler yüzünden sap bazen tamamen
ölür. Nemli havada enfekteli yerlerde koyu füme veya koyu yeşil renkli kadifemsi
görünüşte olan küf tabakası meydana gelir. Buradan su damlası ve rüzgar vasıtasıyla
etrafa yayılırlar. Hastalık şiddetli olursa bütün yapraklar kurur ve dökülürler, kısa
zamanda bitki ölmesine neden olur.
Yumru üzerinde çökük, kahverengi veya siyah renkli düzensiz çürüklük şeklindedir
(Şekil 17 b). Bu çürümeler genellikle yüzeyde çok sert ve kurudur. Lezyonların etrafı
genellikle hafif yüksek bir kenarla çevrilirdir.
İlk enfeksiyon genellikle topraktan olur. Fungus hayatını topraktaki bitki artıkları
üzerinde devam ettirir. Hastalık yumruyla da taşınır. Hastalık 10-35°C sıcaklıklar
arasında gelişir.

a

E. ÇAKIR

b

www.ipm.ucdavis.edu

Şekil 17. Erken yaprak yanıklığı; a) Hastalığın yaprakta iç içe halka şeklindeki lekeleri, b) Hastalığın yumrudaki
çökük, kahverengi belirtisi

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Hastalığa karşı en iyi korunma yöntemi temiz tohumluk kullanılmasıdır. Diğer yandan
hastalıklı bitki artıklarının tarladan uzaklaştırılarak imha edilmesi gerekmektedir.
Hasat esnasında yumruyu yaralanmasını sağlayacak hareketlerden kaçınılmalıdır.
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Kimyasal Mücadele
Hastalıkla mücadele için bitki çıkışından itibaren gözle inceleme yapılır. Tarla
ya da civarda hastalığın ilk belirtiler görüldüğü zaman ilaçlama yapılır. İklim
koşulları hastalık için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama
tekrarlanmalıdır.
Patateste erken yaprak yanıklığı hastalığının kimyasal mücadelesinde kullanılan bitki
koruma ürünleri ve dozları Ek 4'te yer almaktadır.
7.2.1.2. Tozlu uyuz (Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. f.sp.
subterranea Toml.)
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Asıl enfeksiyon patates bitkisinin toprak altı kısımlarında yumru ve köklerde görülür.
Yeşil aksamda genellikle belirti vermemekle birlikte ağır enfeksiyonlarda bitkide
solgunluğa neden olabilir.
İlk enfeksiyon köklerde urlar şeklinde görülür. Bu urlar başlangıçta küçük, düzensiz,
beyaz renkli küçük siğiller şeklinde görülür ve stolonlarda da oluşur (Şekil 18 a). Kök
ve stolondaki urlar Patates siğil hastalığı tarafından meydana getirilen siğillere benzer
bu nedenle karıştırılabilir ancak Patates siğil hastalığında köklerde ur oluşumu yoktur
bu yönüyle tozlu uyuzdan ayırt edilir. Köklerde oluşan urların içeriği kahverengi
toza dönüşerek parçalanır. Köklerde şiddetli enfeksiyon olursa bitkide solgunluk ve
pörsüme oluşur.
Yumru üzerinde gelişme çatlakları, lentiseller bazen de sürgün gözlerinde başlangıçta
çok küçük, kabarık sivilce (0.5-2 mm) olarak görülür (Şekil 18 b), olgunlaşma ile
birlikte konukçu kabuğu parçalanır ve siğil benzeri şişkin yaralar gelişir. Başlangıçta
açık renkli yaraların gittikçe rengi koyulaşır, derine inmeyen çöküntü içerisinde
kahverengi, 2-10 mm çapında (veya daha geniş) spor toplarının bulunduğu, düzensiz
şekilli çoğunlukla yuvarlak bir toz yığını şeklinde lezyonlar meydana getirir (Şekil 18
c). Lezyonların etrafı genellikle patlayarak yırtılan kabuk dokusu ile çevrilidir ve içi
beyazımsı kahverengi tozla doludur. Bazı yumrularda bu siğillerin bir kaçı birleşerek
yumru üzerinde daha büyük yaralar meydana getirir. Yumruda, 1 cm derine kadar
inebilen yaralar oluşturabilir. Çok ıslak topraklarda lezyonlar derin ve geniş dışarıya
doğru balon gibi alanlar veya geniş siğiller şeklinde büyürler. Yumru içi genellikle
sağlamdır; ancak başka hastalık etmenleri bu açık yaralardan girerek çürüklük
yapabilirler.
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E. ÇAKIR

c

E. ÇAKIR

Şekil 18. a) Köklerde oluşumu, b) Yumruda siğil benzeri yaralar, c) Yumruda yırtılmış kabuk dokusu ve tozlu yapı

Tozlu uyuz hastalığı yumru belirtileri bakteriyel Adi uyuz hastalığı yumru belirtileri
ile karıştırılabilmektedir. Adi uyuz yumru belirtisinde tozlu yapı görülmez, kırmızı
kahverengi (pas renginde) ve tozlu uyuz gibi lezyonlarda patlamış kabuk yapısı
oluşmaz.
Hastalık etmeni toprak ve yumru kökenlidir. Bulaşık yumruların hayvan yemi olarak
kullanılması durumunda da etmen hayvanların sindirim sisteminde canlı kalır ve
hayvan gübresi ile yayılır. Etmen aynı zamanda Patates Mop Top Virusü vektörüdür.
Hastalık etmeninin ana konukçusu domates ve patatestir.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•
•
•

Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır.
Hasat sonrası veya dikim öncesi tohumluk kontrolü göz ile yapılır. Bu hastalıkla
bulaşık yumrular tohumluk olarak kullanılmamalıdır.
Hastalığın görüldüğü tarlalarda uzun süreli (en az 6 yıl) münavebe uygulanmalı
ve iyi bir toprak drenajı sağlanmalıdır.
Solanaceae familyasına ait yabancı otlar ile mücadele yapılmalıdır.
Enfekteli yumruları yiyen hayvanların gübresi kullanılmamalıdır.

Kimyasal Mücadele
Bu hastalığa karşı kimyasal mücadele tavsiyesi bulunmamaktadır.
7.2.1.3. Solgunluk [Fusarium spp, Verticillium spp., Colletotrichum
coccodes (Wallr.)Hughes]
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Toprakta yaşayan Fusarium spp, Verticillium spp., Colletotrichum coccodes iyi
bakılmamış veya diğer hastalıklar tarafından zayıflatılmış patates bitkilerinde
solgunluk meydana getirebilir.
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Fusarium solgunluğunda; alt yapraklar sararır, üst yapraklarda sarı benekler oluşur,
gövde içi kabarır ve bitki solarak kurur. Yumruların ve bitkinin iletim demetlerinde
kararma (Şekil 19 a) görülür.

a

c

www.potato.org.uk
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Şekil. 19. Patateste solgunluk; a) Fusarium spp. iletim demetlerinde yaptığı kararma, b) Verticillium spp.nin
iletim demetlerinde oluşturduğu kahverengi iplik ve bir halka şeklinde belirti, c, d) Verticillium spp.'nin
yapraklardaki belirtisi, e) Colletotrichum spp.'nin gövdedeki belirtisi

Verticillium solgunluğu; yapraklardaki sararmanın asimetrik ve her seviyede
oluşuyla, Fusarium solgunluğundan ayrılır. Bazen aynı yaprağın yarısı sarı, yarısı yeşil
renktedir (Şekil 19 c,d). Gövde kesitinde iletim demetlerinin kısım kısım koyu sarı
ve kahverengimsi olduğu görülür. Yumruda ise; genellikle yumru kesildiğinde iletim
demetlerinde kahverengi iplik ve bir halka şeklinde belirti görülür (Şekil 19 b ).
Colletotrichum coccodes, aslında patatesin kökleri, stolonları ve yumrularda
enfeksiyon yapan, yeşil aksamda da belirti veren toprak kaynaklı bir fungustur. Tohum,
hastalığın yayılmasında rol oynar. Etmen bitkinin üst kısmından başlayıp aşağıya
doğru ilerleyen sararma ve solgunluk ve kökboğazında kuru çürüklüğe neden olur.
Ancak bu belirti Fusarium ve Verticillium spp.'nin belirtilerine benzemesine rağmen,
C.coccodes belirtisi daha hızlı gelişir ve sapta sklerotlar meydana getirir (Şekil 19 e)
Bu hastalık nedeni ile patatesin toprak altı gövdesi erguvan renge dönüşür.
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Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
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Tarlada, hasat sonrası ve dikim öncesi yumru kontrolleri göz ile yapılır. Hastalıklı
olanlar ayıklanır.
Bu hastalık etmenlerine karşı kültürel önlem olarak sertifikalı tohumluk kullanmalı
ve münavebe yapılmalıdır.
Hastalık etmeninin girişini kolaylaştırdığından tohumluk yumrular kesinlikle
kesilerek dikilmemelidir.

Kimyasal Mücadele
Bu hastalığa karşı kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir.
7.2.1.4. Kuru çürüklük (Fusarium spp.)
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Yumruda koyu renkli çökük yüzeysel lekeler şeklinde başlar. Çürüklük ilerledikçe yumru
içinde boşluklar oluşur (Şekil 20 a, b). yumru yüzeyi buruşur ve fungusun gelişme
organları ipliksi şeklinde gözle görülebilir Enfekteli yumrularda kuru çürüklüklere
neden olur ve nemli ortamda yumuşak çürüklük bakterileri tarafından meydana
getirilen sekonder enfeksiyonların gelişmesi nedeniyle bir arada bulunabilirler.
Yumruda mumyalaşma görülür (Şekil 20 c, d).
Kuru çürüklük çoğunlukla bir depo hastalığıdır, diğer etmenlerin ve yumuşak çürüklük
bakterilerinin enfeksiyonu için de uygun ortam sağlar. Hasat esnasında yumru
yaralanmadıkça genellikle hastalık görülmez. Hasatta oluşan yaralar ya da ezilmeler
yumru yüzeyindeki toprakta bulunan fungusun yumruya girmesi için bir yol teşkil
ederler. Tarlada ise ana yumrunun çürümesine, zayıf çıkışa ve solgunluğa neden olur.
Hastalık etmeni, toprakta çürümüş bitki artıklarında spor veya miselyum halinde
canlılığını sürdürür. Enfeksiyon 10°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda oldukça hızlı
görülmesine rağmen, 5°C'nin altında meydana gelmez.
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a

c

E. ÇAKIR

E. ÇAKIR

b

E. ÇAKIR

d

E. ÇAKIR

Şekil 20. Kuru çürüklük, a, b) Yumruda oluşan boşluklarda gelişen funguslar, c, d)Yumruda mumyalaşma

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Hasat sonrası ve dikim öncesinde yumru kontrolleri yapılmalıdır. Yaralı yumrular
depoya konulmamalı ve tohumluk olarak dikilmemelidir. Yumrular yaralanmaya
karşı daha duyarlı olduğu için, 7°C’nin altındaki sıcaklıklarda hasat yapmaktan
kaçınılmalıdır. Hasatta yaralanmadan dolayı meydana gelecek bulaşmayı önlemek
için, hasat sonrası kabuğun pişkinleşip yaraların iyileşmesi için iki hafta 13-18°C'de
ve havadar bir yerde yumruları bekletmek gereklidir. Depolarda havalandırma ve
hava sirkülasyonu iyi yapılmalıdır.
Kimyasal Mücadele
Bu hastalığa karşı kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir.
7.2.1.5. Gümüşi leke hastalığı (Helminthosporium solani Dur and Mont.)
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Hastalık bitkide yeşil aksamda belirti vermez sadece yumruda görülmektedir. Yumru
kabuğu üzerinde parlak gri veya gümüşi yamalar şeklindeki lekeler meydana getirir.
53
Patates Entegre.indd 53

11.10.2017 14:23:57

Bu lekeler yeni hasat edilen yumrular üzerinde açık renklidir (Şekil 21) ve dikkat
edilmezse fark edilmeyebilir, ancak ıslatıldığı zaman yumru üzerindeki gri parlak
yamalar halinde görülebilirler. Bu yamalar yumru üzerinde çok geniş bir alana
yayılabilir. Belirtilerin tanınması özellikle beyaz kabuklu patates çeşitlerinde zordur,
kırmızı kabuklularda ise kolayca görülebilir (Şekil 21 a,b).
Hastalığın taşınmasında en önemli kaynak tohumluk yumrudur. Ancak, bulaşık olan
tohumların dikilmesiyle de fungus yumrunun etrafındaki toprağa geçer ve toprağın
bulaşmasına neden olur. Etmenin toprakta kalıcılığı ise kısadır. Hastalık genellikle
tarlada ürün kaybına neden olmaz, asıl zararını depoda yapar, fungus depoda 4°C
üzerindeki sıcaklıklarda ve %90-93 nemde gelişmesine devam etmektedir. Depoda
yayılan sporlar vasıtasıyla diğer patateslerde enfekte olur, hastalığın görüldüğü
yumrularda su kaybı ve büzüşmeler buna bağlı olarak ağırlıkta azalma olur, kalite ve
pazar değerinde düşüş meydana gelir (Şekil 21 d). Yüksek nemli depo koşullarında
lekeler üzerinde gelişen sporlar nedeniyle lekelerin rengi koyulaşmaya başlar ve isli
bir görünüm ortaya çıkar (Şekil 21 c).

a

E. ÇAKIR

b

E. ÇAKIR

c

E. ÇAKIR

d

S. YÜCEL

Şekil 21. Gümüşi leke hastalığı, a-b) Sarı ve kırmızı kabuklu yumrularda belirti c) Yumru üzerindeki lekelerde
isli görünüm d) Yumruda su kaybı ve büzüşme

Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•

Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır.
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•

Dikimi yapılacak yumrular gözle kontrol edilmeli, belirti görülen yumrular
tohumluk olarak kullanılmamalıdır.
Hastalığın görüldüğü tarlalarda en az iki yıl süreyle münavebe yapılmalıdır.
Kendi gelen bitkiler yok edilmelidir.
Depolardaki toprak ve bitki artıkları iyice temizlenmeli ve etmenin çoğalmasını
sağlayacak ortamların oluşmamasına dikkat edilmelidir.
Depo sıcaklığının 4°C, nispi nemin ise %90’ın altında olmasına dikkat edilmelidir.
Hasat sırasında yumruların yaralanmasından kaçınılmalıdır. Enfeksiyon riskini
azaltmak için yumrular iyice kurutulduktan sonra depoya alınmalıdır.

•
•
•
•
•

4.3 Kimyasal Mücadele
Bu hastalığa karşı ülkemizde kimyasal mücadele tavsiyesi bulunmamaktadır.
8.2.1.6. Kökboğazı nekrozu ve Siyah siğil (Rhizoctonia solani Kühn)
Tanımı, yaşayışı ve belirtileri
Hastalık etmeni toprak kaynaklı bir fungustur. Bu fungus, toprakta bitki artıklarında
miselyum halinde, yumrularda ise sklerot halinde canlılığını sürdürür. Hastalık
enfeksiyonu için, 13-15°C sıcaklıklardaki nemli topraklar uygundur.
Bu hastalık etmeni gövde ve kök boğazında kırmızımsı-kahverengi çökük yaralar
meydana getirir (Şekil 22 a). Hastalık ayrıca bitkinin stolonlarında da kahverengisiyah lekeler oluşturur (Şekil 22 b). Yumru üzerinde 1-10 mm çapında kömür zerreciği
görüntüsünde, sert yapılı siyah siğil şeklinde görülür. Bazen bu siyah siğiller yumrunun
büyük bir kısmını kaplayabilir (Şekil 22 c). Bu sklerotlar hastalığın yayılmasında
önemli bir faktördür. Hastalıkla yoğun bulaşık topraklardaki yumrularda çatlamalar
ve şekil bozuklukları meydana gelir (Şekil 22 d).

a

H. AYDIN

b

H. AYDIN
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c

H. AYDIN

d

H. AYDIN

Şekil 22. Kökboğazı nekrozu ve siyah siğil hastalığı; a) Hastalığın kök boğazındaki belirtileri, b)Hastalığın kök
boğazı, stolon ve yumrudaki belirtileri, c)Yumrularda oluşan siyah siğil belirtileri, d)Yumrularda
meydana gelen çatlama ve şekil bozuklukları

Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•

Dikim öncesi tohumluk kontrolü göz ile yapılır. Hastalıklı yumrular tohumluk
olarak kullanılmamalıdır.
Tohumluk iyi filizlendirilmelidir. 7°C üzerindeki topraklarda yüzeysel dikim
önerilmektedir.

Kimyasal Mücadele
Kökboğazı nekrozu ve Siyah siğil hastalığının kimyasal mücadelesinde kullanılan
ilaçlar ve dozları Ek 4'te yer almaktadır.
7.2.2.1. Patateste bakteriyel yumuşak çürüklük ve karabacak hastalığı
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Jones) Hauben et al.
emend. Gardan et al.
Pectobacterium atrosepticum (van Hall) Gardan et al.
Pectobacterium wasabiae (Goto and Matsumoto) Gardan et al.
Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliense (Duarte et al.) Nahan et al.

Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Patateste yumuşak çürüklük ve karabacak hastalığına, yumuşak çürüklük grubu
bakterilerden türleri neden olur. Bu bakteriler konukçularına yaralardan ve doğal
açıklıklardan giriş yaparlar. Pektolitik enzimleri sayesinde hücrelerdeki orta lamel
ve hücre duvarındaki pektik maddeleri parçalayarak hücreler arası bağlantıların
kopması ve protoplast suyunun hücre dışına çıkması ile sulu ve yumuşak çürüklüklere
neden olurlar.
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Hastalık etmeni bakteriler toprakta, sulama suyunda, toprağa karışmış yumru ve bitki
parçaları ile enfekteli yumrularda kışı geçirirler. Patates bitkisi ve yumrularında belirti
vermeksizin bulunabilirler. Enfekteli yumruların 10-15°C’lik soğuk ve ıslak topraklara
dikilmesi ve bitkinin çıkışından sonra 20°C üzerindeki sıcaklıklar çıkış sonrası oluşan
karabacak belirtisini teşvik eder. Yağmurlama sulamanın yapıldığı yerlerde gövde
çürüklüğü daha fazla görülebilir. Yumuşak çürüklük bakterileri enfekteli tohumlarla
yayılmaktadır.
Enfekteli yumrular çoğunlukla bitkinin çıkışından önce çürüyebilir veya çok zayıf
bitkilerin gelişimine neden olur. Hasta bitkilerin yapraklarında yukarıya doğru
kıvrılma, sararma, solgunluk ve bazı durumlarda ölüm gözlenir (Şekil 23a ).
Karabacak belirtisi genellikle bitki çıkışından sonra kendini belli eder. Hasta bitkilerin
gövdesinin hemen toprak üstündeki kısmında siyahlaşma ve yumuşama görülür (Şekil
23b). Bazı durumlarda siyahlaşma gövdenin üst kısımlarına kadar ulaşır (Şekil 23
c). Ana gövdedeki siyahlaşma ve çürüme stolonlara ve yeni oluşan yavru yumrulara
doğru yayılır. Ağır enfekteli yumrulardan çıkan bitkilerde yan köklerin hiç oluşmadığı
gözlenir (Şekil 23 d). Enfekteli gövdenin rengi, ılıman yörelerde siyah, daha sıcak
bölgelerde ise açık kahverengidir. Enfekteli bitkiler çekildiğinde toprak seviyesinden
kopar.
Hastalık etmeni bakteriler gövdenin üzerinde düzensiz kahverengi-siyah lekeler
oluşturur. Zamanla genişleyerek yumuşak çürüklüğe dönüşen bu lekeler bitkinin
solmasına ve ölümüne neden olur.

a

c

A. KARAHAN

A. KARAHAN

b

Ş. ALTUNDAĞ

d

A. KARAHAN

Şekil 23. Yumuşak çürüklük hastalığı; a) yapraklarda yukarıya doğru kıvrılma, sararma ve solgunluk belirtileri,
b, c) Gövdenin hemen toprak üstündeki kısmında siyahlaşma ve yumuşama şeklinde “Karabacak”
belirtisi, d) Ağır enfekteli yumrulardan çıkan yan kökleri oluşmamış ve gövdesi siyahlaşmış bitkiler
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Yumrulardaki belirtiler başlangıçta dokularda krem-beyaz renkte, sulu bir çürüme
şeklindedir (Şekil 24 a). İlerleyen dönemde enfeksiyon nedeniyle yumuşama ile
birlikte dokuda renk değişikliği artar (Şekil 24 b). Zamanla hasta ve sağlam doku
arasında siyah sınır oluşur ve diğer saprofit bakterilerin gelişmesi nedeniyle renk
hızla değişir (Şekil 24 c). Böyle yumrularda hızlı ve kokulu bir çürüme gözlenir (Şekil
24 d).
Hastalık yumru çürüklüğüne, az sayıda yumru oluşumuna ve bitki ölümüne neden
olduğundan ciddi ürün kayıpları oluşturur. Ayrıca enfekteli yumruların yeterince
olgunlaşmamış, yaralanmış ve diğer hastalık etmenleriyle bulaşık yumrularla
birlikte havalandırmanın iyi olmadığı yerlerde depolanması durumunda yeni yumru
bulaşmaları olur ve ürün kaybı artar.

a

A. KARAHAN

c

A. KARAHAN

b

A. KARAHAN

d

A. KARAHAN

Şekil 24.Yumuşak çürüklük hastalığı; a) Enfeksiyonun ilk dönemlerinde görülen krem-beyaz renkte, sulu ve
yumuşak, b) Enfeksiyon nedeniyle yumruda oluşan sulu, yumuşak çürüme ve renk değişikliği, c) İler
leyen enfeksiyon nedeniyle yumruda hasta ve sağlam doku arasında oluşan siyah renk değişikliği, d)
İlerleyen enfeksiyon nedeniyle tamamen çürümüş yumru

Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•

Hastalık yumru ile taşındığından, hastalığın görüldüğü üretim alanlarından
tohumluk alınmamalı, hastalıktan ari, sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır.
Ağır topraklarda derin dikimden kaçınılmalıdır.
Toprakaltı zararlıları ile mücadele edilerek yumrularda yara açılması önlenmelidir.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patates yumruları kesilmeden dikilmelidir.
Hastalıklı bitki artıkları yumruları ile birlikte üretim alanından uzaklaştırılmalı ve
imha edilmelidir.
Bulaşık topraklarda konukçu bitkilerin dışındaki bitkilerle (hububat, mısır vs) 3-4
yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.
Patates yumruları kabuğu kalınlaştıktan sonra hasat edilmelidir.
Aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.
Aşırı azotlu gübreleme yapılmamalıdır.
Dikim ve hasat sırasında yumruların yaralanmasından kaçınılmalıdır.
Yumrulardaki ıslaklık depolarda yumru çürüklüğünü arttırdığından nemli ve
yağışlı havalarda hasat yapılmamalıdır.
Yumru depolanırken mümkün olduğunca topraktan arındırılmalıdır.
Hasattan sonra tohumluk patateslerin ayırma ve boylamasında kullanılan
makineler dezenfektanlarla sık sık temizlenmelidir.
Depolar sık sık kontrol edilerek hasta yumrular ayıklanmalı ve uzaklaştırılmalıdır.
Depolarda karbondioksit birikiminin engellenmesi için iyi bir havalandırma
sağlanmalıdır.

Kimyasal Mücadele
Etkin ve ekonomik bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.
7.2.2.2. Patateste adi uyuz hastalığı [Streptomyces scabies (Thaxter)
Lambert and Loria]
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Streptomyces scabies Actinomyces olarak isimlendirilen mikroorganizma grubuna
dahil bir bakteridir. Optimum gelişme sıcaklığı 17-21°C’ dir.
Hastalık etmeni hem toprak hem de yumru kaynaklıdır. Ürettiği sporlar yayılmasına
yardımcı olur. Yumru enfeksiyonu stoma ve olgunlaşmamış lentiseller yoluyla
gerçekleşir. Bu nedenle yumrular ilk oluşmaya başladıkları ve hızlı büyüdükleri
dönemde hastalığa karşı daha açık ve hassastırlar. Bu dönemde yumru yüzeyinde
artan Streptomyces popülasyonu da enfeksiyonun daha kolay gerçekleşmesini sağlar.
Toprak özellikleri hastalık şiddetini etkiler. Özellikle pH’sı 5.2-7.5 arasında olan,
patates ve kazık köklü bitkilerin münavebe yapılmadan üst üste yetiştirildiği kumlutınlı topraklarda, çok şiddetli enfeksiyonlara sebep olur. Kuru ve sıcak topraklarda
hastalık daha şiddetli görülür. Nemli topraklarda ise etmenin faaliyeti sınırlanır. Asitli
topraklarda ise S. scabies gelişemez.
S.scabies patates yumruları üzerinde yüzeysel, kabarık ve çukur lezyonlar oluşturur,
ancak kabarık lezyonlar daha yaygın görülür. Yüzeysel uyuzda belirtiler; açık
kahverengi, mantarımsı, ağımsı, pürüzlü bir görünüştedir (Şekil 25 a, b ).
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Çukur uyuzda yarıklar halinde girintiler oluşmakta ve ölen doku artıkları pul şeklinde
birbirlerinden ayrılır (Şekil 25 c). Kabarık uyuzda ise, yumru üzerinde kabarık,
pürüzlü, kaba ve mantarımsı oluşumlar meydana gelir (Şekil 25 d). Yüzeysel, kabarık
ve çukur tipteki lezyonlar aynı yumru üzerinde bir arada bulunabilir.

a

A. KARAHAN

b

A. KARAHAN

c

A. KARAHAN

d

A. KARAHAN

Şekil 25. Patateste adi uyuz hastalığı; a, b) Kahverengi, mantarımsı, ağımsı, pürüzlü “Yüzeysel uyuz” belirtiler;
c)Enfeksiyon nedeniyle oluşan “Çukur uyuz” belirtileri, d), Pürüzlü, kaba ve mantarımsı “Kabarık uyuz”
belirtileri

Mücadelesi
Kültürel önlemler

•
•
•

Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır.
Ağır bulaşık topraklarda arpa, buğday, çavdar gibi bitkilerle 3-4 yıllık ekim nöbeti
uygulanmalı, diğer konukçuları olan şekerpancarı, havuç, turp, tatlı patates,
şalgam gibi bitkilerin ekimi yapılmamalıdır.
Toprak pH’sı ve gübrelemeye dikkat edilmeli, kükürt uygulaması ile toprak
pH’sı 5.5’ un altına düşürülmelidir. Kükürt yumru gözlerinde yanmaya neden
olabildiğinden toprak analizi yapılmaksızın uygulanmamalıdır. Ancak topraktan
besin maddelerinin alımında azalma ve ağır metallerin bitkiye alımında artışa
neden olduğundan pH uzun süreli olarak 5’den düşük tutulmamalıdır.
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•

•

•

Ağır bulaşık topraklarda kimyasal gübre tercih edilmeli, ancak aşırı azotlu
gübrelemeden kaçınılmalıdır. Kümes hayvanlarının gübreleri ve diğer ahır
gübreleri kullanılmamalı, yeşil gübreler kullanılacaksa, baklagiller yerine özellikle
çavdar ve yulaf gibi buğdaygiller familyasından bitkiler tercih edilmelidir.
Yumruların yeni oluşmaya başladığı dönemden itibaren birer hafta ara ile
toprak nemli kalacak şekilde 6 sulama yapılmalıdır. Bu sulama aralığı düşen
yağış ve topraktan suyun buharlaşma durumuna bağlı olarak ayarlanmalıdır.
Sulamanın etkili olabilmesi için toprak çok iyi işlenmeli, kesekli topraklara patates
dikilmemelidir.
Çeşit hassasiyetine dikkat edilmelidir. Ağır enfeksiyon oluşan tarlalarda hassas
çeşitlerin dikiminden kaçınılmalıdır.

Kimyasal Mücadele
Tohum ilaçlamasında; ilaç kuru olarak tohumlukla iyice karıştırılır.
Patates uyuzu kimyasal mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları
Ek 4’te yer almaktadır.
7.2.2.3. Bakteriyel solgunluk ve patates kahverengi çürüklük hastalığı
[Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchii et al.]
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Ralstonia solanacearum, patatesin yanı sıra domates gibi diğer Solanaceae
familyasına ait bitkilerde de zarar oluşturabilen, bir bakteridir. Optimum 25°C
civarındaki sıcaklık ve yüksek toprak nemi hastalık belirtilerinin ortaya çıkışını teşvik
eder. Hastalık etmeni genellikle toprak kaynaklıdır. Kökler yoluyla enfeksiyonu
gerçekleştirir. Sistemik olarak ksilem dokuları içinde ilerler ve solgunluğa neden olur.
Patateste kahverengi çürüklük hastalığının yayılmasında latent enfeksiyonlar (belirti
vermeden hastalık etmeninin yumru içinde bulunması) çok önemlidir. Latent olarak
enfekteli tohumluk patateslerin bir bölgeden diğerine ya da bir ülkeden diğerine
nakliyle hastalık yayılır.
Etmenin yayılmasında akarsu, sulama kanalı gibi yüzey suları da önemli rol oynar.
Bunların yanı sıra patates tarlaları ve çevresinde bulunan köpek üzümü (Solanum
nigrum) (Şekil 26 a), odunsu köpek üzümü (Solanum dulcamara) (Şekil 26 b), semizotu
(Portulaca oleraceae) (Şekil 26 c), büyük ısırgan (Urtica dioica), sirken (Chenopodium
album) (Şekil 26 d) gibi yabancı otlar hastalığın bir mevsimden diğerine geçişinde ve
yayılmasında etkin bir role sahiptir.
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A. KARAHAN

c

A. KARAHAN

b

d

A. KARAHAN

A. KARAHAN

Şekil 26. a) Köpek üzümü (Solanum nigrum), b) Odunsu köpek üzümü (Solanum dulcamara), c) Semizotu (Por
tulaca oleraceae), d) Sirken (Chenopodium album)

Sıcak günlerde dalların uçlarındaki yapraklarda meydana gelen solgunluk
hastalığın ilk belirtileridir. Başlangıçta geceleri düzelen bu solgunluk, hızla ilerler,
geri dönüşümsüz bir hal alır. Susuzluktan dolayı oluşan solgunluktan farkı gece
serinliğinde kaybolmamasıdır. Solgunluğun ilk dönemlerinde yapraklar yeşil kalır,
daha sonra yapraklarda sararma ve kahverengi nekrozlar oluşur (Şekil 27 a). Bu
tür bitkiler enine kesildiğinde iletim dokusunda kahverengi renk değişikliği gözlenir.
Ayrıca kesilen yüzeyden kendiliğinden veya sıkılınca beyaz, sümüksü bir bakteriyel
akıntı çıkar (Şekil 27 b). Kesilen sap, su içerisine dikey olarak yerleştirildiğinde iplikçik
şeklindeki bakteriyel akıntının iletim demetlerinden suyun içine geçtiği görülür (Şekil
27 c).
Hastalığın yumru belirtileri her zaman dışarıdan görülmeyebilir. Yumru belirtileri,
Halka çürüklüğü hastalığı (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) ile
karıştırılabilir. Ancak Kahverengi çürüklük hastalığı yumruların gözlerinden ve
gövdeye olan bağlantı kısmından bakteriyel damlacıkların çıkmasıyla ayırt edilebilir.
Bu bakteriyel akıntı kuruyunca toprak parçaları gözlere yapışık olarak kalır (Şekil
27d). Bu tür yumrular stolona bağlandığı noktalara yakın kısımlarından enine
kesildiğinde, eğer enfeksiyonun erken devresi ise iletim demeti halkasında saman
sarısı açık kahverengi renk değişikliği gözlenir. Enfeksiyonun ileri dönemlerinde ise
yumru iletim demetlerinde nekroz ve kahverengileşme görülür (Şekil 27 e).
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Yumrular kesildikten birkaç dakika sonra iletim demetlerinden açık krem rengi
sütümsü bir bakteriyel akıntı (ooze) çıkar (Şekil 27 f). Bu akıntı, Kahverengi çürüklük
hastalığı ile bulaşık yumrular kesildiğinde birkaç dakika içinde iletim demetlerinden
kendiliğinden çıkar, Halka çürüklüğü hastalığında ise daha sarımsı olan bakteriyel
akıntının iletim demetlerinden çıkması için yumrunun sıkılması gerekir.

a

N. ÜSTÜN

c

A. O. KILINÇ

e

A. KARAHAN

b

d

f

N. ÜSTÜN

N. ÜSTÜN’

N. ÜSTÜN

Şekil 27. Bakteriyel solgunluk ve patates kahverengi çürüklük hastalığı; a) Patateste yeşil aksamda solgunluk
belirtisi, b). Patateste iletim demetlerinde kahverengi renk değişikliği, c) İletim demetlerinden suya
geçen iplikçik şeklinde bakteriyel akıntı, d) Yumru gözlerinden çıkan bakteriyel akıntı, e) İletim demet
lerinde sarı kahverengi renk değişikliği, f) İletim demetlerinden çıkan bakteriyel akınt
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Toprak sıcaklığı 25°C’yi aştığında ya da toprakta çok yüksek bir inokulum seviyesi
olduğunda hastalıklı patates bitkilerine bitişik olan yetişen S. nigrum’da solgunluk
oluşabilir. Suyun içinde yetişen solgunluk göstermeyen S. dulcamara gibi bitkilerin ise
su altındaki parçaları veya dibe yakın yerden sapları enlemesine kesildiğinde iletim
demeti dokularında açık kahverengi renk değişikliği oluştuğu görülebilir.
Ralstonia solanacearum’un neden olduğu bu hastalık, etkili bir mücadele yönteminin
olmaması, tohumla taşınabilme özelliği ve tohumluk üretiminde toleransının sıfır
olması nedeniyle önemlidir.
Mücadelesi
Karantina Önlemleri
Bu hastalığın yeri ve yayılış alanlarının tespiti, mücadelesi ve yayılmasının
engellenmesine ilişkin olarak Bakanlığımız tarafından 24.09.2011 tarih ve 28064
sayı ile Resmi Gazete’de “Patates ve Domateste Bakteriyel Solgunluk ve Patateste
Kahverengi Çürüklük Hastalığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır.
Hastalığın bulaştığı alanlarda bu yönetmelik esaslarına göre tedbirler alınmalıdır.
Kültürel önlemler

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Hastalık yumru ile taşındığından hastalığın görüldüğü üretim alanlarından
tohumluk alınmamalı, hastalıktan ari, sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır.
Test edilmiş mini yumru veya mikro üretim tekniği ile üretilmiş bitkiler kullanılmalıdır.
Hastalık etmeniyle bulaşık olmayan topraklarda üretim yapılmalıdır.
Yüzey suları hastalığın yayılmasında etkin rol oynadığı için sulamada yer altı
suları tercih edilmelidir.
Patates yumruları kesilmeden dikilmelidir.
Hastalığın görüldüğü tarlalarda 5 yıl süreyle nadas veya 3 yıl nadas daha sonra
2 yıl süreyle konukçusu olmayan bitkilerin (hububat gibi) ekimi yapılmalıdır.
Hastalıkla bulaşık olduğu tespit edilen üretim yerlerinde yetişen bitkisel materyal
çöp fırınında yakılarak veya organizmanın yaşama riski olmayan yerlerde sıcak
uygulaması sonrası hayvan yemi olarak kullanılarak veya tarımsal alanlara sızıntı
riski olmayan veya tarımsal alanların sulanmasında kullanılan su kaynakları ile
temas etmeyecek yerlerde derin şekilde gömülerek imha edilmelidir.
Sulama kanallarının kenarlarında yetişen S. dulcamara gibi yabancı otlar imha
edilmelidir.
Tarlada bulunan yabancı otlar (özellikle semizotu, köpek üzümü gibi) ve bir
önceki yıldan kalan yumrulardan kendiliğinden çıkış yapan patates bitkileriyle
mücadele edilmelidir.
Üretimde kullanılan tüm makine, alet ve depolama alanları temizliğe tabi
tutulmalı ve uygun bir dezenfektan ile muamele edilmelidir.
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Kimyasal Mücadele
Bu hastalığa karşı etkin bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.
7.2.2.4. Patates halka çürüklüğü hastalığı [Clavibacter michiganensis
subsp. sepedonicus (Spieckermann&Kotthoff) Davis et al.]
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Hastalık etmeni bakteri olup, yumru kaynaklıdır. Düşük sıcaklıklarda (21°C) daha iyi
gelişir. Hastalığın yayılmasında tohumluğun kesilerek dikilmesi önemli bir etkendir.
Enfekteli yumrunun kesilmesinde kullanılan bir bıçak ile sağlıklı yumrular kesilirse,
20-30 kadar yumru bulaşabilir. Etmen kış aylarında toprakta canlı kalamaz. Ancak
enfekteli patates gövdeleri ve yumrularda kışlayabilir. Hastalık etmeni düşük nispi
nem ve serin koşullarda depo duvarları, patates çuvalları ve nakliyede kullanılan
araçlar üzerinde 5 yıl kadar canlılığını devam ettirebilir. Hastalığın yayılmasında belirti
vermeyen yumrular da (latent enfeksiyonlar) çok önemlidir. Latent olarak enfekteli
patateslerin bir bölgeden diğerine ya da bir ülkeden diğerine nakliyle hastalık yayılır.
Hastalığın yeşil aksam belirtileri, kuru topraklarda ve 24-32°C’lik hava sıcaklıklarında
daha hızlı ortaya çıkar, ancak 32°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda yavaşlar. Belirtiler
Patateste erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani), Patates mildiyösü (Phytophthora
infestans), Patateste kahverengi çürüklük (Ralstonia solanacearum), Solgunluk
(Verticillium albo-atrum) ve Kök boğazı nekrozu (Rhizoctonia solani) hastalıklarının
belirtileri, kuraklık zararı veya mevsim sonlarında ortaya çıktığı için bitkideki yaşlanma
belirtileri ile karıştırılabilmektedir.
Belirtiler genellikle vejetasyon döneminin sonlarında hafif solgunluk şeklinde
ortaya çıkar. Solgunluk önce en alttaki yapraklarda başlar, bu solgunluk ya bitkinin
tamamında ya da sapın sadece bir tarafında görülür. Yaprakların kenarları içe ve
yukarı doğru kıvrılır. Yapraklarda önce donuk açık yeşil renk, sonra grimsi yeşil
rastgele bir beneklenme, damarlar arasında sararma ve son olarak kahverengi
nekrotik alanlar oluşur (Şekil 28 a). Enfekteli saplar enine kesildiklerinde, iletim
dokusunda renk değişikliği belirgin değildir.
Yumru enfeksiyonu stolonlar yoluyla olur. Yetiştirme mevsiminin sonuna doğru,
bakteriler stolonlar yoluyla yeni yumrulara yerleşir ve ilk belirtiler oluşmaya başlar.
Enfekteli yumrular, yumrunun sapa bağlandığı yerden (heel-end) enine kesildikleri
zaman, stolona yakın yerlerindeki iletim demeti dokusunda şeffaf (cam gibi), kremsarı renkli çizgi 28 b). Son aşamada yumrularda, iletim demeti ve renk değiştiren
bölge yumuşar, iletim demeti boyunca boşluklar ve koyu kahverengi, siyah nekrozlar
oluşur (Şekil 28 c, d). Bu hastalığın bir özelliği olarak, yumrular sıkıldıklarında
iletim demetinin dışındaki doku kolaylıkla iç dokudan ayrılır ve parçalanan dokuyla
birlikte krem rengi, peynir gibi, kokusuz bakteriyel akıntı ortaya çıkar (Şekil 28 e).
Hastalık ilerledikçe yumrunun dışında da belirtiler görülür, bunlar gözlerin etrafında
kırmızımsı kahverengi lekeler şeklindedir. Yumru kabuğunda sık sık yıldız biçiminde
çatlaklar oluşur (Şekil 28 f).
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a

C.N.W.SCHAAD

b

A. KARAHAN

c

Ş. ALTUNDAĞ

d

A. KARAHAN

e

R. YILDIZ

f

A. KARAHAN

Şekil 28. Patates halka çürüklüğü hastalığı; a) Yeşil aksamda solgunluk, yaprak kenarlarında kıvrılma, damar
lar arasına sararma ve nekrozlar, b) İletim demetlerinde şeffaf, sarı renkli görülen belirti, c) İletim
demetlerindeki sarımsı açık kahverengi renk değişikliği, d)İletim demetlerinde ilerlemiş enfeksiyon
nedeniyle oluşan boşluklar ve koyu kahverengi, siyah nekrozlar, e) Krem rengi, peynir gibi, kokusuz
bakteriyel akıntı f) Yumru kabuğunda oluşan çatlaklar

Hafif şiddetteki enfeksiyonlarda, yumrularda belirti görülmez, bu durumdaki
latent enfeksiyonları tespit etmek ise ancak laboratuvar analizleri ile mümkündür.
Yumru belirtileri sekonder etmenler tarafından oluşturulan enfeksiyonlar nedeniyle
maskelenebilir. Latent enfekteli yumrular 10°C’yi aşan depo koşullarında tutulursa,
bakterinin çoğalması için uygun koşullar oluştuğundan yumru belirtileri hızla ilerler
ve önemli ürün kayıpları oluşabilir.
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Mücadelesi
Karantina Önlemleri
Bu hastalığın yeri ve yayılış alanlarının tespiti, mücadelesi ve yayılmasının
engellenmesine ilişkin olarak Bakanlığımız tarafından 24.09.2011 tarih, 28064
sayı ile Resmi Gazete’de “Patates Halka Çürüklüğü Hastalığı ile Mücadele Hakkında
Yönetmelik” yayınlanmıştır. Hastalığın bulaştığı alanlarda bu yönetmelik esaslarına
göre tedbirler alınmalıdır.
Kültürel Önlemler

•
•
•

•
•
•

Hastalıktan ari, sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır.
Patates yumruları kesilmeden dikilmelidir.
Bulaşık tarlalarda hasat sonrası tüm bitki artıkları yok edilmeli ve konukçusu
olmayan bitkilerle 3 yıl süreyle münavebe yapılmalıdır. Bu süre içerisinde bulaşık
alan ve yakın çevresinde kendi gelen patates bitkileri ve doğal olarak bulunduğu
diğer konukçu bitkiler sökülerek imha edilmelidir.
Patates depolanan alanların tüm zemini ve duvarları %10’luk sodyum hipoklorit
ile her yıl dezenfekte edilmelidir.
Dikim, hasat, nakliye ve depolama esnasında kullanılan alet, ekipman ve
malzemeler topraklarından temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
Bulaşık çuvallar yakılarak imha edilmelidir.

Kimyasal Mücadele:
Etkin bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.
7.2.2.5. Patateste Stolbur hastalığı (Candidatus Phytoplasma solani)
Tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri
Hastalık etmeni, tek hücreli, hücre çeperi olmayan, konukçuları dışında yaşayamayan
ve suni besi yerinde kültüre alınamayan fitoplazmadır. Prokaryotik bir organizma
olan fitoplazma, konukçu bitkilerin sadece floem dokularında bulunmaktadır. Ayrıca
floemden beslenen vektör böceklerinin farklı kısımlarında bulunup çoğalabilmektedir.
Aynı yıl enfekte olmuş bitkilerde hastalığın tüm dönemlerini görmek mümkündür. Uç
yapraklarda patates çeşidine bağlı olarak pembe, mor renk değişimi ve külah şeklinde
kıvrılma (Şekil 29 a, b) ile boğum aralarında kısalma, boğumlarda kalınlaşma ve
koltuk sürgünlerinin kalınlaşması başlar, ileri safhalarda koltuk yumruları görülür
(Şekil 29 c). Aynı dönemde kök boğazında havai yumrular da oluşmaya başlar
(Şekil 29 d), solma ile birlikte kökler de tamamen ölür. Stolonlara bağlı olarak
olgunlaşmamış yumrularda pörsüme meydana gelir. Hastalığın depodaki belirtisi
iplik şeklinde çimlenmedir (Şekil 29 e).
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Hastalık etmeni vektörler yoluyla taşınır ve bunlar hastalık etmenini aldıktan sonra
daima taşıyıcısı olurlar. Yaprak pireleri (Cicadellidae) bu hastalığın vektörü olup, en
önemlisi Hyalesthes obsoletus’tur. Euscelis plebejus, Macrosteles leavis, M. fascifrons,
Aphrodes bicinctus ve H. mlokosiewiczii hastalığı taşıyan diğer vektörlerdir. Doğada
diğer bir yayılma yolu da küskütlerdir (Şekil 29 f), tarla sarmaşığı ise H. obsoletus’un
kış konukçusudur (Şekil 29 g).
Hastalık, her türlü vejetatif bitki parçası ile taşınmaktadır. Ancak mekanik yolla ve
tohumla taşınmamaktadır.

a

A. KARAHAN

b

A. KARAHAN

c

A. KARAHAN

d

A. KARAHAN

e

A. KARAHAN

f

A. KARAHAN
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g

A. KARAHAN

h

A. KARAHAN

Şekil 29. a) Stolbur hastalığının tepe yapraklarda oluşturduğu pembe renk değişimi ve külah şeklinde kıvrılma,
b)Stolbur hastalığının tepe yapraklarda oluşturduğu mor renk değişimi ve külah şeklinde kıvrılma,
c) Stolbur hastalığı nedeniyle koltuk sürgünlerindeki kalınlaşma ve koltuk yumruları, d) Patates yumru
sunda Stolbur hastalığının iplik şeklinde çimlenme belirtisi, e). Stolbur hastalığının yayılma yolu küsküt
parazit bitkisi, f) Stolbur hastalığının vektörü H. obsoletus’un kış konukçusu olan tarla sarmaşığı

Mücadelesi
Kültürel Önlemler

•
•
•
•
•
•

Hastalıktan ari sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır.
Tarlada hastalıkla bulaşık olduğu belirlenen bitkiler sökülmeli ve imha edilmelidir.
Ekim tarihi ve çeşitlerin seçimi vektörlerin doğadaki çıkışına, yoğunluğuna ve
kışlağa çekilme durumuna göre ayarlanmalıdır.
Hastalığın kış konukçusu olan tarla sarmaşığı ile mücadele edilmeli ve tarla
civarındaki yabancı otlar imha edilmelidir.
İpliksi sürgün veren patatesler tohumluk olarak kullanılmamalıdır.
Tohumluk üretimi etmenin ve vektörü olan Hyalesthes obsoletus’un görülmediği
veya yoğunluk göstermediği yerlerde yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadele:
Etkin bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.
7.2.3. Virüs Hastalıkları
7.2.3.1. Patates yaprak kıvrılma virüsü (Potato leafroll polerovirus, PLRV)
Tanımı, Yaşayışı ve Zarar Şekli
Bu etmenin yol açtığı hastalık “Patates floem nekrozu” olarak da bilinir. Patates yaprak
kıvrılma virüsü, tohumluk yumrularla ya da hastalıklı bitkilerde beslenen yaprak bitleri
tarafından sağlıklı bitkilere bulaştırılır. En önemli vektörleri arasında Myzus persicae,
M.ascalonicus, Neomyzus circuflexus, Aulacorthum solani, Macrosiphum euphorbiae
ve Aphis nasturtii gibi yaprak biti türleri yer almaktadır.
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PLRV, vektörü olan yaprak bitlerinde enfeksiyon yeteneğini uzun süre korur. PLRV özsu
ile nakil olmaz ve mekanik olarak taşınmaz. Bulaşık tohumluk yumrular ve bitkiler en
önemli virüs kaynaklarıdır.
Hastalığın bulunması ve büyük patates alanlarına salgın yapması virüsü taşıyan
yaprak bitlerinin popülasyonuna bağlıdır.
Belirtilerin şiddeti çeşitlerin hassasiyetine, enfeksiyon zamanına ve çevre koşullarına
göre değişebilir. Geç enfeksiyonlarda bitkide belirti gözlenmeyebilir. Bu durumda
virüs hali hazırda enfeksiyon kaynağı olarak yumrularda bulunur. Virüsün çoğalması
floem dokuda gerçekleşir. Hassas çeşitlerde bu dokular nekrotik hale gelir.
Primer enfeksiyonlarda ilk belirtiler bitkinin tepe yapraklarında görülür. Bu yapraklar
sararır ya da hafifçe pembeleşir, yukarı doğru ve külah şeklinde içe kıvrılır. Alt yapraklar
ise daha sonra kıvrılır, sararır ve pembeleşir. İleriki dönemlerde alt yapraklar ölür, üst
yapraklar ise kloroz durumunu devam ettirir. Hastalıklı bitkiler genellikle bodur kalır
(Şekil 30 a,b).

aa

c

S. ÖZDEMİR

b

S. ÖZDEMİR

S. ÖZDEMİR

Şekil 30. a, b) patates yapraklarında oluşturduğu kıvrılma belirtileri, c)Patates yumrularındaki ağ nekrozu
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Sekonder enfeksiyonlarda bitki bodurlaşır. Yaşlı yapraklar içe doğru kıvrılır, alt
yapraklar dikleşir, deri gibi kalınlaşır, sertleşir ve ele alındığında kolaylıkla kırılır.
Bazı çeşitlerin yumrularında ağ nekrozlarına ve yumrunun gövde ile birleştiği yerde
kahverengileşmeye yol açar. Bu da kaliteyi ciddi bir şekilde düşürür. Ağ nekrozu
hasatta hafif olarak görülürken, depolama süresince daha da belirginleşir (Şekil 30
c).
Mücadelesi
"Patates virüs hastalıkları ile mücadele yöntemleri" bölümünde verildiği gibidir.
7.2.3.2. Patates Y virüsü (Potato Y potyvirus, PVY)
Tanımı, Yaşayışı ve Zarar Şekli
Bu virüs tarafından oluşturulan hastalık “Şiddetli mozaik”, “Çizgi” ve “Patates damar
bantlaşması mozaik” hastalığı isimleri ile bilinmektedir. Virüsün üç tane ırkı vardır.
Yaprak bitleri hastalığın vektörüdür. PVY’nin en az 30 tane yaprak biti vektörü
vardır. En önemli vektörleri Şeftali yaprak biti (Myzus persicae) ve Patates yaprak biti
(Aphis nasturti)’dir. Diğer etkin vektörler de sırası ile; Aphis fabae, Rhopalosiphum
insertum, Macrosiphum euphorbiae'dir. Hastalığın kısa mesafe taşınması vektörü
yaprak bitleri ile uzun mesafe taşınması ise bulaşık bitki materyali (tohum, yumru vs.)
ile gerçekleşmektedir. Bunun yanısıra yaprakların birbirine teması ile de (mekanik
olarak) taşınabilir.
PVY’nin konukçuları arasında Solanaceae familyasınasına ait birçok bitki türü ile bazı
süs bitkileri (Dahlia, Petunia, Datura vs.) ve birçok yabancı ot türü yer almaktadır.
Enfekteli tohumluk patates yumruları virüsün başlıca bulaşma kaynağıdır.
Hastalığın belirtileri virüsün ırkına, çeşitlerin hassasiyetine, enfeksiyon zamanındaki
bitkinin yaşına ve çevre koşullarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
Hastalığın belirtileri genel olarak düzensiz mozaik ve koyu yeşil lekeler, ileri
safhalarda ise bitkinin tepe yapraklarında kıvrılmalar şeklinde kendini gösterir (Şekil
31 a). Yapraklar gevrek bir hal alarak dokunulduğunda kolaylıkla sapa bağlı yerden
kopar. Alt yapraklar ise nekrotikleşip gövdeye asılı kalır (Şekil 31 b). Bitkide gelişme
geriliğinin yanı sıra yumru tutumunda azalma diğer simptomlar arasında yer alır.
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a

S. ÖZDEMİR

b

S. ÖZDEMİR

c

S. ÖZDEMİR

d

S. ÖZDEMİR

e

S. ÖZDEMİR

f

S. ÖZDEMİR

Şekil 31. Patates Y virüsü; a) Yapraklarda mozaik ve tepe yapraklarda kıvrılma, b) Alt yapraklarda nekrotikleş
me ve gövdeye asılı kalması, c, d ) Yaprakların alt kısmında oluşan damar nekrozu, e,f) Patates yum
rularında nekrotik lekeler
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Enfekteli üretim materyalinden alınan yumrulardan gelişen bitki yaprakların alt
kısmında damar nekrozu gözlenir (Şekil 31c). Bu kahverengileşme bazen çeşide bağlı
olarak sonradan siyah bir görünüm alır. Bitkiler geç dönemde enfekte olduklarında
yukarıda bahsedilen belirtiler bariz olarak görülmeyebilir. Ancak virüs yumruları hali
hazırda enfekte etmiştir
Enfekteli yumrularda genel olarak herhangi bir belirti görülmeyebilir. Ancak
virüsün bazı ırkları bazı patates çeşitlerin yumrularında nekrotik belirtilere neden
olabilmektedir (Şekil 31 e, f). Bu nekrotik belirtiler depolama esnasında daha da
artmaktadır.
Mücadelesi
"Patates virüs hastalıkları ile mücadele yöntemleri" bölümünde verildiği gibidir.
7.2.3.3. Patates X virüsü (Potato X potexvirus, PVX)
Tanımı, Yaşayışı ve Zarar Şekli
Patates X virüsü (PVX); patateste “Patates latent”, “Patates beneklenme” ve “Patates
latent mozaik” hastalıklarına neden olmaktadır.
PVX mekanik olarak, yaprakların birbiri ile teması, kullanılan alet- ekipman, patates
böceği ve bazı çekirge türleri gibi ısırıcı çiğneyici ağız yapısına sahip böcekler ile
kolaylıkla taşınabilmektedir. Virüs ayrıca enfekteli yumrular ile taşınabilmektedir.
Tohumluk patates üretimlerinde ilk yıl meydana gelen enfeksiyonlar da virüs genellikle
birçok çeşitte belirti oluşturmaz, ancak yumrulardaki bulaşıklık oranı artar. Enfekteli
bu yumrular herhangi bir belirti göstermez.

Ü. GÜNER

Şekil 32. PVX’in patates yapraklarında oluşturdu
ğu klorotik lekelenmeler ve renk değişimi

PVX, bazı hassas patates çeşitlerinde,
yapraklarda klorotik lekelenmeler ve
renk değişimine sebep olur (Şekil
32). Bu virüs PVY ya da PVA ile birlikte
karışık enfeksiyon oluşturduğun da
şiddetli “Rugoz mozaik” hastalığına
yol açar. Bu tür enfeksiyonlarda
verim kaybı artar. Virüsün bazı
patates çeşitlerinde şiddetli yaprak
ve yumru nekrozuna yol açarak
bitkiyi öldürebilir.

Üretim sezonu boyunca meydana gelen enfeksiyonların oluşturduğu belirtiler,
yüksek sıcaklıklarda maskelenir. Virüsün diğer konukçuları arasında domates ve
tütün bitkileride yer almaktadır.
Mücadelesi
"Patates virüs hastalıkları ile mücadele yöntemleri" bölümünde verildiği gibidir.
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7.2.3.4. Patates A virüsü (Potato A Potyvirus, PVA)
Tanımı Yaşayışı ve Zarar Şekli
Patates A virüsü (PVA)’nün neden olduğu hastalık “Hafif mozaik” olarak adlandırılır.
Virüs bazı yaprak biti türleri ile taşınmaktadır. En önemli yaprak biti türleri arasında
Şeftali yaprak biti (Myzus persicae) ve Patates yaprak biti (Macrosiphum euphorbiae)
yer almaktadır. PVA mekanik olarak taşınabilmesine rağmen, stabil bir virüs
olmadığından tarlada yayılması önem arz etmemektedir.
PVA’nın genel belirtileri yapraklarda oluşturduğu hafif mozaik ve beneklenmelerdir
(Şekil 33). Bu virüs bazı çeşitlerde yapraklarda klorotikleşmeye ve bazılarında ise
normale göre daha koyu renk oluşumuna sebep olabilmektedir. Bulaşık bitkilerin
yaprak kenarları dalgalı görünür; yapraklar parlak ve hafifçe kıvrık olur. Yumrularda
ise genelde belirti görülmez. Belirtiler yüksek sıcaklıkta maskelenir.
Mücadelesi
"Patates virüs hastalıkları ile mücadele
yöntemleri" bölümünde verildiği gibidir.

A. F. MORCA

Şekil 33. PVA’nın yapraklarda oluşturduğu mozaik
ve beneklenmeler

7.2.3.5. Patates M virüsü (Potato M carlavirus, PVM)
Tanımı, Yaşayışı ve Hastalık Belirtileri
Patates M virüsü (PVM) yaprak bitleri ile taşınmaktadır. Bu virüsün en etkin vektörü
Myzus persicae’dır. Bunun yanı sıra Aphis frangulae, A. nasturtii ve Macrosiphum
euphorbiae ile de taşınabilmektedir.
Virüsün bazı ırkları ise yaprak bitleri ile taşınamamaktadır. Vektör ile taşınmasının
yanı sıra, PVM mekanik inokulasyon ve aşılama ile de nakledilebilmektedir. Tohum
ve polen ile taşınmamaktadır. Virüs hastalıklı bitki bünyesinde sistemik olarak
bulunmaktadır. Bu nedenle bu tür bitkilerden elde edilen yumrular PVM ile enfekteli
olmaktadır.
Bu virüse özgü tipik belirtiler bulunmamaktadır. Ancak bazı duyarlı patates
çeşitlerinde; yapraklarda hafif beneklenme, mozaik, klorotik lekeler, kıvrılmalar
ve bitkide bodurlaşmalara neden olmaktadır. Hastalık belirtilerinin şiddeti virüsün
ırkına, çeşidin hassasiyetine ve çevre faktörlerine göre değişkenlik göstermektedir.
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7.2.3.6. Patates S virüsü (Potato S carlavirus, PVS)
Tanımı, Yaşayışı ve Hastalık Belirtileri
Patates S virüsü (PVS)’nün bazı ırkları yaprak bitleri (Aphis nasturtii, Myzus persicae) ile
taşınırken diğer ırkları taşınamamaktadır. Virüs bitkiler arasındaki temasla, mekanik
olarak ve enfekteli yumrular ile taşınabilmektedir. Tohumla taşınmamaktadır. Patates
S virüsünün doğal konukçuları patates, pepino ve bazı yabancı otlardır.
Hastalık belirtileri virüsün ırkına, çeşidin duyarlılığına ve çevre faktörlerine bağlı
olarak değişkenlik göstermektedir. Virüs bazı duyarlı patates çeşitlerinde yaprak
kenarında dalgalanmalara, yüzeyinde pürüzlenmelere neden olur. Bu virüsün şiddetli
bir ırkı ile bazı duyarlı patates çeşitinin enfeksiyonu sonucu yapraklarda beneklenme,
bronzlaşma ve küçük nekrotik lekeler oluşur.
7.2.3.7. Patates İğ Yumru Viroidi (Potato spindle tuber pospiviroid, PSTVd)
Tanımı, Yaşayışı ve Hastalık Belirtileri
Potato spindle tuber pospiviroid (PSTVd, Patates iğ yumru viroidi), tarafından
oluşturulan belirtiler ırk tipine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. PSTVd, bitkiler
arasındaki fiziksel temas ve kullanılan alet-ekipman yardımı ile enfekteli bir bitkiden
diğerine mekanik olarak kolaylıkla taşınabilmektedir. Bunun yanı sıra, PSTVd’nin
taşınmasında en önemli yol bulaşık yumrulardır. Polen ve gerçek tohumla da taşınan
etmen, tohumdaki enfeksiyon yapabilme özelliğini uzun bir süre koruyabilmektedir.
PSTVd’nin patateste oluşturduğu belirtiler viroidin ırkına, patates çeşidine ve çevre
koşullarına göre değişmektedir. Patates bitkilerinin yapraklarında kırışıklık, epinasti,
cılızlaşma, dikleşme ve normalden daha koyu yeşil renklenmeler dikkat çekicidir.
Enfekteli patates yumrularında genellikle boyuna iğ biçiminde uzama, topuz
şeklinde şişkinlikler ve nekrozlar gözlenmektedir (Şekil 34 a, b, c). Yumru üzerinde
bu belirtilerin yanı sıra çatlaklar ve normalden daha derin göz oluşumu tipiktir.
Enfeksiyonun ilerleyen dönemlerinde patates bitkisinde bodurlaşma ve boğum
aralarında kısalmalara neden olmaktadır.

a

A. F. MORCA

b

A. F. MORCA
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7.2.3.8. Patates virüs hastalıkları
ile mücadele

•

•
A. F. MORCA

Şekil 34. PSTV, a, b, c) patates yumrularında boyuna iğ
biçiminde uzama ve topuz şeklinde oluşturduğu
şişkinliklerin görünümü

•
•
•
•
•

Tohumluk
sertifikasyon
programlarının uygulandığı, virüs
hastalıklarından ari (uygun metotlar
ile testlenmiş) üretim materyali
kullanılmalıdır
Vektör yoluyla taşınmanın önüne
geçilmesi için ilgili Zirai Mücadele
Teknik Talimatında yer alan
önlemler ivedilikle alınmalıdır.

Patates yumruları kesilmeden ekilmelidir. Ancak böyle bir mecburiyet varsa,
yumruyu kesmede kullanılan aletler her defasında bazı kimyasallar (Trisodyum
fosfat, Klorin dioksit, Kalsiyum hidroksit ve Hipoklorit vs.) ile dezenfekte edilmelidir.
Alternatif konukçu bitkilerin ekim/dikiminde vektörlerin virüsü nakledemeyeceği
mesafelerde olmasına dikkat edilmelidir.
Patates tarlalarının içinde ve çevresinde yer alan virüs konukçusu yabancı otlar
temizlenmelidir.
Dayanıklı ya da tolerant çeşitler tercih edilmelidir.
Tarla kontrollerinde 4-5 yapraklı dönemden itibaren incelemeler yapılarak,
hastalık belirtisi gösteren veya bulaşık olduğu tahmin edilen bitkiler sökülerek
imha edilmelidir.

7.3 YABANCI OTLAR
7.3.1. Sirken [Chenopodium album L. (Chenopodıaceae)]
Tanımı ve Yaşayışı
Tek yıllık 20–150 cm boyunda, sağlam yapılı dik gelişen, köşeli bir gövdeye sahip ve
tohumla çoğalan bir bitkidir. Yapraklar almaşıklı dizilmiş eşkenar dörtgenimsi veya
oval-mızrak ucu şeklinde kenarları düz veya dişli beyaza çalan yeşil renktedir. Alt
yapraklar üç lobludur. Üst yüzleri unsu madde ile örtülüdür. Çiçekleri çok eşeylidir,
yani aynı bitki üzerinde erkek, dişi ve erkek-dişi çiçekler vardır. Çiçeklerde taç ve
çanak yapraklar birleşmiş 3–5 loblu bir çiçek örtüsü oluşturmuştur. Çiçekler yaprak
koltuklarında veya uçta olup; başak sık salkım veya takım durumundadır. Sapların
ucundaki salkımlar daha gevşek yapıdadır (Şekil 35).
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a

S. BAŞARAN

b

T. SERİM

Şekil 35. a, b)Sirkenin genel görünümü

Çimlenme Nisan-Mayıs aylarında olur. Çiçeklenme Temmuz-¬Ekim ayları
arasındadır. Tohum bağlama çiçeklenmeden 1–2 ay sonradır. Bir bitki (3000–20000)
kadar tohum verebilir. Tohumlar siyah disk şeklinde, üzeri düz veya ışınsal olukludur.
Tohumları 0.5-3 cm derinlikte veya iyi havalanan topraklarda 8 cm derinlikten çıkış
yapabilir ya da uzun yıllar dormant olarak kalabilir. Ancak daha sonraki aylarda da
çimlenip çıkış yapabilir.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
7.3.11.'de verilen kültürel önlemler uygulanmalıdır.
Kimyasal Mücadele
Sirken'in kimyasal mücadelesinde kullanılan bitki koruma ürünleri ve dozları Ek 4’te
yer almaktadır.
7.3.2. Yabani hardal (Sinapis arvensis L.) Brassıcaceae
Tanımı ve Yaşayışı
Bitki boyu 20–80 cm gövde taç genişliği 50 cm olan tek yıllık bir yabancı ottur. Gövde
yuvarlak olup, dik gelişir, alt kısmı tüysüzdür. Gövde genellikle tüylü, bazen tüysüz
olabilmektedir.
Yapraklar almaşıklı dizilmiş, oval, lobsuz ve kaba dişlidir. Alt yapraklar, bazen basit
ve düzensiz dişli, üst yapraklar ise kısa saplı veya sapsız basit ve dişli olabilmektedir.
Çiçekleri salkım şeklinde olup taç yaprakları kükürt sarısı rengindedir. Meyve 20–45
mm uzunluğunda, tüysüz veya kısa tüylü, uç kısmı koni şeklinde olan bir kapsüldür.
Bir meyve 5–12 adet tohum içerir, tohumlar 1–1.5 mm çapında koyu kahve-siyah
renktedir (Şekil 36).
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a

E. AKSOY

b

T. SERİM

Şekil 36. a, b) Yabani hardal’ın genel görünümü

Yabani hardal, tohumları ile çoğalır. Tohumlarında güçlü bir dormansi olduğundan
5–13 yıl toprakta canlılığını koruyabilmektedir. Toprak neminin yeterli olması
durumunda 10–15°C'de çimlenip çıkış yapabilmekte ve genellikle ilkbaharda
çimlenmektedir. En yüksek çıkış oranı toprağın ilk 5 cm derinliğine düşen tohumlarda
görülmektedir. Derinlik arttıkça çimlenme ve buna bağlı olarak da çıkış oranı
azalmaktadır. Çiçeklenme Nisan-Haziran aylan arasında olur. Çiçeklenmeden 1–2
ay sonra sapa bağlantı noktasından çıkan kapsüller yukarı doğru açılarak tohumlar
dökülür.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
7.3.11.'de verilen kültürel önlemler uygulanmalıdır.
Kimyasal Mücadele
Yabani hardalın kimyasal mücadelesinde kullanılan bitki koruma ürünleri ve dozları
Ek 4'te verilmiştir.
7.3.3. Boynuzlu yoğurt otu [Galium tricornutum Dandy (Rubiaceae)]
Tanımı ve Yaşayışı
20–150 cm boyunda, yatık veya diğer bitkilere sarılmış durumdadır. Gövde keskin
dört köşeli ve köşelerde tutunucu diken şeklinde tüyler bulunan tek yıllık bir yabancı
ottur.
Yapraklar küçük, gövde etrafında 6–8 adet sapsız, mızrak ucu şeklindedir. Yaprakların
orta damarlarında ve kenarlarında arkaya doğru yönelmiş diken şeklinde tüyler
bulunur. Çiçek sapları yaprak koltuklarına bağlanmışlardır. Çiçek sapları yanlara
doğru dallanır ve bir dalda bir kaç çiçek bulunur. Çiçekler küçük beyaz veya yeşilimsi
renktedir (Şekil 37).
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Meyve küçük, iki küre şeklinde, uç kısmı
kanca gibi kıvrık ve üzeri kaba tüylerle
kaplıdır. Her bir küre şeklindeki gözde
bir tohum bulunur. Tohumları ile çoğalır.
Çiçeklenmeden 1–2 ay sonra her bitkide
100–500 adet tohum oluşur.

a

E. AKSOY

Şekil 37. Boynuzlu yoğurt otunun genel görünümü

Meyve küçük, iki küre şeklinde, uç kısmı kanca gibi kıvrık ve üzeri kaba tüylerle
kaplıdır. Her bir küre şeklindeki gözde bir tohum bulunur. Tohumları ile çoğalır.
Çiçeklenmeden 1–2 ay sonra her bitkide 100–500 adet tohum oluşur.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
7.3.11.'de verilen kültürel önlemler uygulanmalıdır.
Kimyasal Mücadele
Boynuzlu yoğurt otu’nun mücadelesinde kullanılan Bitki koruma ürünleri ve dozları
Ek 4'te verilmiştir.
7.3.4. Tarla sarmaşığı [Convolvulus arvensis L. (Convolvulaceae)]
Tanımı ve Yaşayışı
Çok yıllık, tohum ve toprak altı organları ile çoğalan bir yabancı ottur. Tarlalarda
ilkbahar toprak işlemesinden sonra sürgünler toprak yüzünde görülmeye başlar. Bir
sezonda 25'in üzerinde sürgün meydana getirerek toprağın üzerini kaplar (Şekil 38).
Tarla sarmaşığının kök sistemi oldukça derindir. Kökler üç metreye kadar ulaşabilir.
Yan köklerin uzunluğu ise iki metreyi bulur. Ayrıca bir metrenin üzerinde uzunluğa
sahip yeraltı gövdeleri (Rizomlar) üzerinde yeni bitkiler oluşur. Gövdeler tüysüz, yatık,
sarılıcı veya tırmanıcıdır. Gövde, 30–100 cm boyunda uzayabildiği gibi, bazen 3
m'ye kadar ulaşabilirler.
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a

E. AKSOY

Şekil 38. Tarla sarmaşığının genel görünümü

Yapraklar basit, stipülsüz, uzun saplı
mızrak ucu şeklinde, 2-5 cm uzunluğunda,
tüysüz veya çok az tüylü kenarları dişsizdir.
Çiçekler 1.5–2.5 cm büyüklükte pembemsi
veya morumsu beyaz huni şeklinde uzun
saplıdır. Yaprak sapı 5 cm kadardır. Taç
yapraklar birleşik, huni şeklinde, beyaz
veya pembe renklidir. Meyve, kapsül
şeklinde, sivri uçlu iki gözlüdür. Her bir
gözde iki adet küçük küre şeklinde koyu
kahverenginde tohum bulunur.

Çiçeklenme ilkbahar sonbahar arasındadır. Tohum bağlama, tozlanmadan 10–15
gün sonra olur. Bitki çok yıllık olduğundan, toprakta 20 yıl veya daha fazla canlılığını
korur. Çimlenme sıcaklığı 0–40°C arasında geniş bir aralığa sahiptir.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
Kültürel önlemlere önem verilmelidir. Ancak geleneksel toprak işleme ekim veya
dikimden önceki toprak hazırlığı tarla sarmaşığının daha çok yayılmasına neden
olur. 8.3.11' de verilen kültürel önlemler uygulanmalıdır. Kontrol edilebilmesi için
fazla derin olmayan sık toprak işlemesi gerekir
Kimyasal Mücadele
Kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır.
7.3.5. Semizotu [Portulaca oleracea L. (Portulacaceae)]
Tanımı ve Yaşayışı
Semizotu tek yıllık bir yabancı ottur. Sap 100 cm kadar uzunluğunda, yatık durumda
ve etlidir. Saplar menekşe kırmızısı rengindedir. Yapraklar etli ve genellikle alt kısmı
kırmızıdır. Çiçekler tek-tek veya demet halinde toplu olarak bulunur. Taç yaprakları
sarı renktedir (Şekil 39). Bir bitki ortalama 10000 adet tohum verebilir. Tohumlar su,
rüzgar veya ekim aleti ile dağılabilir. Tohumlar karanlıkta çimlenme yeteneğini 19 yıl
koruyabilirler. Kesilmiş saplardan yine hızlı bir şekilde gelişebilirler.
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Semizotu her tip toprakta yetişir. Tohumlar
Haziran ayında toprak sıcaklığı 20-25°C'ye
ulaştığında çimlenir. Temmuz ayından Eylül
ayına kadar çiçek açar ve tohum verir.
Mücadelesi
Kültürel önlemler
a

S. BAŞARAN

Şekil 39. Semizotunun genel görünümü

7.3.11.' de verilen
uygulanmalıdır.

kültürel

önlemler

Kimyasal Mücadele
Semizotunun kimyasal mücadelesinde kullanılan bitki koruma ürünleri ve dozları Ek
4’te yer almaktadır.
7.3.6. Kırmızı köklü tilkikuyruğu [Amaranthus retro exus L. (Amaranthaceae)]
Tanımı ve Yaşayışı
Bitki tek yıllık ve otsu olup 100 cm'ye kadar boylanabilir. Bitkinin gövdesi açık yeşil
ya da kırmızımsı renkte, sap ve dallar az veya çok tüylüdür. Yapraklar almaşık
dizilmiş yumurta şeklinde sivri, uzun saplı, belirgin, uzun damarlıdır. Yaprağın alt
yüzündeki damarlar tüylü, gri-yeşil renktedir. Çiçeklerin çanak yaprakları belli değil
ve kümeler halinde sık bir salkım oluştururlar. Topluca bakıldığında tilkikuyruğuna
benzer (Şekil 40).
Tohumları İlkbahar ve yaz başında çimlenir. Mayıstan Eylüle kadar çiçek açar.
Meyve elips şeklinde; tohum 1–1.2 mm büyüklüğünde, 0.7–0.8 mm kalınlıkta
mercimek formunda, orta kısmı basık rengi koyu kahverenginden siyaha
kadar değişir. Tohumlar düz ve çok parlaktır.
Bir bitki 1.000–50.00 tohum oluşturabilir ve
tohumları 10–40 yıl toprakta çimlenmeden
kalabilir. Uygun şartlarda 1 milyondan
fazla tohum verebilir.
Ürümesi tohumladır. Kumlu, azotça zengin
humuslu toprakları, ışıklı ve aşırı ıslak
olmayan ortamları sever, sıcaktan hoşlanır.
Sıcaklık ve kumlu toprakların göstergecidir.
a

C. ÖZASLAN

Şekil 40. Kırmızı köklü tilkikuyruğu’nun genel
görünümü

81
Patates Entegre.indd 81

11.10.2017 14:24:14

Mücadelesi
Kültürel nlemler
7.3.11.' de verilen kültürel önlemler uygulanmalıdır.
Kimyasal Mücadele
Kırmızı köklü tilkikuyruğu kimyasal mücadelesinde kullanılan bitki koruma ürünleri
ve dozları Ek 4'te yer almaktadır.
7.3.7. Tilkikuyruğu [Alopecurus myosuroides Huds. (Poaceae)]
Tanımı ve Yaşayışı
Tek yıllık, yaklaşık 60 cm boyunda, ancak 140 cm'ye kadar boylanabilen otsu bir
bitkidir. Bulunduğu ortama bağlı olarak bitki tek sap oluşturabilir veya kardeşlenebilir.
Sap çıplak, boğumlar kırmızımsı renktedir. Yapraklar 5–16 cm uzunlukta, 2–8 mm
genişliktedir. Özellikle orta damar belirgin tüysüz, yeşil veya morumsu renktedir.
Yaprak kını yaprak ayasına kadar kapalı değildir, alt kısım genellikle kırmızımsı renkte
ve genç yapraklar kendi eksenine kıvrılmış durumdadır. Yakacık belirgin, 2–5 mm
boyunda beyazımsı-mavi renkte ve kenarları gelişigüzel dişlidir. Kulakçıklar yoktur.
Başak ince uzun 2-10cm x 3–6 mm boyutlarında, olgunlaşınca kırmızımsı renkli,
karışık salkım şeklinde, iç kavuz kılçıklı ve boyları tüysüz olan dış kavuzlar kadardır.
Tohum 2–3 mm uzunlukta 1–2 mm genişlikte ve 0.5–0.8 mm kalınlıktadır. Yumurta
formunda üst uçları sivri sarımtırak renktedir (Şekil 41). Özellikle killi ve ıslak
toprakları sever.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
7.3.11.' de verilen kültürel önlemler
uygulanmalıdır.
Kimyasal Mücadele
Tilkikuyruğunun kimyasal mücadelesinde
kullanılan bitki koruma ürünleri ve dozları
Ek 4’te yer almaktadır.
E. AKSOY

Şekil 41. Tilkikuyruğu’nun genel görünümü
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7.3.8. Darıcan [Echinochloa crus-galli (L.)P.B. Poaceae]
Tanımı ve yaşayışı
Tek yıllık, otsu bir bitki olup, 30–100 (150) cm'ye kadar boylanabilir. Sap güçlü,
boğumlar tüylü ve yer yer kırmızımsı renktedir.
Yapraklar 10–40 cm uzunluk ve 10–20 mm genişlikte, yaprak ayası tüysüz, orta
damar kalın ve beyaz renkli, kenarları genellikle dalgalıdır. Yaprak kını neredeyse
kapalı olup, yakacık ve kulakçıklar yoktur.
Başak 10–20 (40)cm uzunlukta, genellikle 10–13 başakçıktan oluşur. Tek çiçek
2-3mm boydadır. Temmuz-Ekim ayları arasında çiçek açar. Kavuzlu tohum 2.5–
3.5mm uzunluk, 1.2-2mm genişlik ve 0.6–0.8mm kalınlıkta ve grimsi-sarı renktedir.
Dış kavuzlar tüylü, iç kavuzlar kılçıklıdır (Şekil 42). Kılçık yaklaşık 7mm uzunluktadır.
Bir bitki 200–1000 tohum oluşturabilir. Fakat ortalama olarak 400 tohum verir.
Üremesi tohumladır. Besin maddesince zengin, toprakların göstergecisidir. Tınlı,
kumlu-tınlı ve killi toprakları, ayrıca sıcağı sever.
Mücadelesi
Kültürel Önlemler
7.3.11.' de verilen kültürel önlemler uygulanmalıdır.
Kimyasal Mücadele
Tilkikuyruğunun kimyasal mücadelesinde kullanılan bitki koruma ürünleri ve
dozları Ek 4’te yer almaktadır.

a

S. BAŞARAN

Şekil 42. Darıcan’ın genel görünümü
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Mücadelesi
Kültürel nlemler
7.3.11' de verilen kültürel önlemler uygulanmalıdır.
7.3.9. Köpek dişi ayrığı [Cynodon dactylon (L.) Pers. (Poaceae)]
Tanımı ve yaşayışı
Çok yıllık, otsu bir yabancı ottur. Rizomlar yayılıcı ve tüysüzdür. Çok sayıda rizom,
stolon ve ana sürgün yatık şekildeki gövdeyi oluşturur. Genellikle tüysüz, başakların
üst kısmı az tüylüdür. Yapraklar kuşaksı-mızraksı, 5-16 cm uzunluğunda ve 2-5 mm
genişliğinde, yaprak ayası kısa, yaprak kını tüylüdür. Genç yapraklar V şeklindedir.
Yakacık zarsı ve kenarı sınırsal tüylüdür. Kulakçık yoktur. Çiçek kümesi, her biri 3-10
cm uzunluğunda ve bir noktadan çıkan 3-7 başaktan oluşmuştur. Üreme tohum,
rizom ve stolanladır.

a

E. AKSOY

b

E. AKSOY

Şekil 43. Köpek Dişi Ayrığı, a) başak yapısı, b)genel görünüm
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7.3.10. Küsküt [Cuscuta campestris L. (Convolvulaceae)]
Tanımı ve yaşayışı
Bazı yerlerde şeytansaçı, verem otu, kızıl ot ve bereket otu gibi adlarla anılır.
Cuscutaceae familyasının üyesidir. Klorofilsiz, sarılıcı, tam parazit bitkilerdir (Şekil 44
a, b). İpliksi gövdeleriyle konukçularına sarılarak, emeçleriyle onlardan su ve besin
maddelerini alırlar. Çoğalmaları tohum ile veya gövde parçalarıyla olmaktadır. Bir
yıldan diğer yıla tohum ile veya çok yıllık konukçu bitkilerin gövdelerinde gömülü
kalan kendi parçaları ile geçerler.
Küskütler tam parazit bitkilerdir. Tohumla çoğalabildiği gibi, iplik gibi olan sarılıcı
dallarının her bir parçası ile de çoğalabilmektedir. İlkbaharda toprağa düşen
tohumlar hava koşullarına göre çimlenir, uygun bulduğu konukçu bitkiyi yakalar,
uzanır, topraktan ilişkisini keser ve gelişmesine devam eder. Kültür bitkisinde daldan
dala uzanır, bitkinin içinde besin maddelerini ve suyu emeçleri ile alarak bitkinin
zayıflamasına, kurumasına, bodurlaşmasına sebep olur. Yoğun olarak bulaşık
yerlerde ürün alınamaz.

a

A. KARAHAN

b

P. ERDOĞAN

Şekil 44. a, b) Küsküt zararı

7.3.11. Yabancı otlarla mücadele yöntemleri
Patates bir çapa bitkisidir. Patateste yabancı otlara karşı öncelikle çapa tavsiye
edilmelidir.
Kültürel nlemler

•
•
•
•
•

Tarla içindeki yabancı otları, tohum vermeden önce imha etmelidir.
Temiz ve sertifikalı tohum kullanılmalıdır
Kullanılan tarım aletlerini, traktör, tırmık, pulluk, diskaro, bulaşık sahalardan
çıkmadan önce temizlemelidir.
Yanmış çiftlik gübresi kullanmalıdır.
Sulama kanalları temiz tutulmalıdır. Böylece sulanan tarlalara ot tohumlarını
veya parçalarının taşınması önlenir.
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•
•

Tarla kenarlarındaki yabancı otların gelişip tohum vermelerini engellemelidir.
İyi bir tohum yatağı hazırlamalı, ekim derinliğini iyi ayarlamalıdır. Böylece kültür
bitkisinin sağlıklı gelişmesine yardımcı olarak yabancı otlarla rekabeti güçlendirir.

Toprağın İşlenmesi
Yabancı otlarla mücadelede, kazayağı, pulluk, kültüvatör, diskaro ve tırmık gibi aletlerle
toprak işlenmelidir. Sürümün belli başlı fonksiyonu toprağın fiziksel ve kimyasal
niteliklerini zenginleştirmenin yanında yabancı otları da imha etmektir. Sürümün
etkili olması yabancı ot türlerine, yoğunluğuna ve toprağın fiziki karakterine bağlıdır.
Sürüm yabancı otları kurutarak öldürecek kadar derin ve zamanında yapılmalıdır.
Bu yöntemle tek yıllık yabancı otlarda daha iyi sonuç alınmaktadır. Çok yıllık yabancı
otlarda ise yüzeysel köklü olanlar sürümle azaltılabilir. Ancak bunların toprak altı
gövdelerinin topraktan çıkarılıp toprak yüzünde kuruyarak ölmeleri sağlanmaktadır.
Aksi halde sürümü takiben toprak altında kalan bitki artıkları yeni bitkileri oluşturur.
Biçme
Yabancı otlar biçilerek tohum oluşumu engellenir ve boylu yabancı otlar bertaraf
edilir.
Ekim Nöbeti
Ekim nöbeti bazı yabancı otların gelişim ve yayılmalarını önler. Her kültür bitkisinin
kendine özgü yabancı otları vardır. Bu bakımdan aynı kültür bitkisinin üst üste
yetiştirilmesiyle bu yabancı ot çeşitleri yoğunluk kazanır.
Kimyasal Mücadele
Yabancı otlarla mücadelede kültürel önlemlere öncelik verilmeli, mecbur kalındığı
takdirde aşağıdaki şekilde kimyasal mücadele yapılmalıdır.
Patatesin münavebe bitkisi olduğu dönemde, münavebe bitkisi ile (buğday, arpa)
özdeşleşen yabancı otların kimyasal mücadelesi münavebe bitkisi döneminde
yapılmalıdır.
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•
•
•

Dikim Öncesi: Patates dikimi için hazırlanmış toprağa dikimden önce herbisitler
uygulanır ve üzerinden diskaro ve tırmık geçirilerek ilacın 5–7 cm derinliği
karıştırılması sağlanır. Sonra patates ekimi yapılır.
Dikim sonrası: Patates dikiminden sonra, henüz kültür bitkisi ve yabancı otlar
çıkmadan önce toprağa uygulanır.
Çıkış Sonrası: Patatesler 10–15 cm boyda, yabancı otlar 2–6 yapraklı devrede
metrubuzin %70 grubu herbisitler uygulanabilir.

C. album, S. arvensis, G. tricornutum, P. oleracea, A. retroflexus, A. myosuroides’e
karşı kullanılan Bitki koruma ürünleri Çizelge 2'de yer almaktadır.
7.2.4. Fizyolojik Bozukluklar
7.2.4.1. İç siyahlaşması
Yumru içinde çürüme söz konusu olmaksızın siyaha doğru renk değişimi meydana
gelir (Şekil 45 a, b). Bunun nedeni ise yumru içi dokuların oksijen yetersizliği
nedeniyle solunum yapamamasıdır. Oksijen yetersizliğine ise tarlada yüksek toprak
sıcaklığı veya aşırı sulama, depoda havalandırmanın yeterli olmayışı, yumruların
32°C'nin üzerinde tutulması neden olur.

a

b

Şekil 45. a, b) İç siyahlaşmasının patates yumrusundaki belirtileri

7.2.4.2. Soğuk zararı
Yumrularda soğuk zararı 3.3°C den düşük sıcaklıklarda meydana gelir. Belirtiler
sıcaklığın derecesi, süresi ve çeşide göre değişebilir. Soğuktan zarar görmüş
yumruların dış yüzeyi kırışıktır. İç dokunun rengi mavimsi griden siyaha kadar değişir
veya yaygın duman rengi alanlar oluşur (Şekil 46 a, b)
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a

b

Şekil 46. a, b) Patates yumrusunda soğuk zararı

7.2.5. Bitki Besin Elementi Eksiklikleri
Her ne kadar besin elementi eksikliklerinde aşağıda verilen bazı belirtiler ortaya
çıkmakta ise de kesin kanı için yaprak ve toprak analizleri yapılmalıdır.
Fosfor Eksikliği: Yaprak sistemi sert ve dik bir görünümdedir. Bitkide büyüme geriler
ve cüce bir gövde oluşur. Özellikle yaşlı yapraklar yukarı doğru kıvrılır ve daha sonra
yaprak kenarlarında nekrotik lezyonlar oluşur. Yapraklar normalden küçük olur. Yaşlı
yaprak kahverengine döner ve erken döküm olur. Bazen yumrulardakahverengi
lekeler olur (Şekil 47 a).
Potasyum Eksikliği: Yapraklar koyu yeşil üzerinde metalik bronz renklidir. Bitki
bodur ve çalımsı bir görüntü hal alır. Yaşlı yaprakların kenarlarında renk alır. Yaprak
ayasında başlangıç da toplu iğne başı büyüklüğünde, kahve renkli lekeler görülür,
bu lekeler daha sonra büyüyerek yaprak yüzeyini kaplar. Yapraklarda kıvrılmalar
görülür. Patates yumrularının üzerinde siyah noktalar oluşur. Potasyum noksanlığı
yumrunun iç kısmında da kahverengileşmeye neden olabilmektedir, ancak bunu
bor noksanlığından ileri gelen ve kahverengi öz denilen problemle karıştırmamaya
dikkat edilmelidir. Potasyum eksikliği patates yumrusunda kuru madde ve nişasta
miktarının azalmasına neden olduğu gibi, aynıca potas eksikliği olan yumrularda
kesildikten som-a, bir saat gibi kısa bir sure içinde kararma başlamasına karşılık,
potasyum beslenmesi tam olan bitkilerin yumrularında iki gün sonra dahi böyle bir
durum görülmez (Şekil 47 b).
Bor eksikliği: bitkide boy kısalır, yan dallanma artar, bitki çalımsı bir görüntü alır.
Yapraklar kalın ve gevrek olur ve bazı durumlarda kenarları içe doğru kıvrıktır. Yaprak
sapı düzleşir. Genç yapraklar ve büyüme noktaları başlangıçta koyu yeşil renkli
olurlar, sonraları kloroz gelişerek ölürler. Yaprakçıkların kenarlarında kahverengi
noktacıklar şeklinde nekrozlar oluşur, daha sonra bunlar birleşerek büyürler. Eğer
bor noksanlığı bu aşamada giderilirse, yeni sürgünler çıkar. Eksikliğin sürekli olması
durumunda yaşlı yapraklar da sararır ve solar. Yumru içindeki yuvarlak halka
şeklindeki damarlar kahverengiye döner. Kabuk koyu renklidir ve kaba bir yapıya
sahiptir. Melanin oluşumu nedeniyle, kesilen yüzeyler kısa sürede kırmızımsı koyu
kahve renge döner (Şekil 47 c).
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Mangan eksikliği: en genç yapraklar açık renkli ve solgun görünümdedirler.
Genç yaprakların damar aralarında renk açılarak kloroz çıkar ve hemen arkasından
çok sayıda kahverengi noktalar şeklinde lekeler çıkar. Lekeler daha çok ana damar
çevresinde toplanırlar ve yaprak sapına doğru iyice sayıları artar. Bitki bodur kalır
(Şekil 47 d).
Çinko eksikliği: çeşitler arasında çinko noksanlığına duyarlık bakımından önemli
farklar vardır. Büyüme çok zayıflar. Yapraklar deforme olur ve grimsi kahve veya
bronz renkli
lekelerle kaplanır. Bu görüntüler genç yapraklarda daha hâkim durumdadır. Yaprak
ayaları çoğunlukla kalınlaşır. Eksikliğin şiddetli olması halinde yaprak dökümü olur
ve sonunda bitki ölür (Şekil 49 e).
Azot Eksikliği: İlk belirtileri dipte çıkan yaşlı yapraklarda görülür. Bitkinin alt
yaprakları önce soluk yeşil renk ve daha sonra sarımsı yeşil renge dönerler, ileri
safhalarda bu sararmalar alt yapraklardan üst yapraklara doğru ilerler. Bazı
durumlarda noksanlık görülen yapraklarda kıvrılmalar ve yanıklık halinde lekeler
görülür. Gövdeler incelir ve sert bir yapı meydana getirir. Azot eksikliği çeken
bitkilerde normale oranla daha kısa boylu bitkiler bodur bir görünüm ortaya çıkar.
Azot fazlalığında ise yapraklar daha iri ve kaba yapılıdır, yaprak rengi koyu yeşildir.
Azot fazlalığından dolayı bitkilerin soğuklara dayanıklılığı azalır (Şekil 47 f).
Demir Eksikliği: Çok tipik bir özelliği, yapraklar ne kadar genç ise belirtilerin o
kadar şiddetli ve belirgin olmasıdır. Diğer besin noksanlıklarından farklı olarak,
demir noksanlığının bir tipik özelliği de, klorozlu yaprakların kolay kolay ölmeden
canlı kalmalarıdır. Bununla birlikte noksanlık çok çok şiddetli ise yapraklarda
ölme de görülebilir. Demir noksanlığının karakteristik belirtileri, demirin etkilediği
metabolik reaksiyonların bozulmasından, büyüme ve klorofil sentezi için gerekli
enerji transferinin kısıtlanmasından kaynaklanır. Demir noksanlığı belirtilerinin
çok tipik olması ve bütün bitkilerde birbirine benzemesi, kolay tanınmasını sağlar.
Bununla birlikte, birçok durum da demir noksanlığı ile beraber diğer bazı mikro besin
elementlerinin (özellikle çinko) noksanlığı aynı zamanda söz konusu olabilmekte, bu
da tanınmayı güçleştirebilmekte. Yaprak analizleri, önemli ipuçları vermekle beraber,
demir eksikliğinin belirlenmesinde kesin bir kriter olarak ele alınması güçtür (Şekil
47 g).
Magnezyum eksikliği: Belirtileri ilk çıkan yaşlı yapraklarda görülür. Yaprakların
damar aralarında yeşil renk azalır. Önce sarımsı yeşil ve daha sonra potasyumda
olduğu gibi kahverengi lekeler halinde görülür. Magnezyum noksanlığı yaprağın,
yaprak sapından başlayarak yaprak ucuna doğru ilerler, aynı zamanda orta
damardan başlayıp yaprak kıyısına doğru renk değişimleri görülür. Bu durum
potasyum noksanlığının tam tersidir. Magnezyum noksanlığı özellikle çok kumsal
topraklarda ve aşırı derecede iyi yanmamış hayvan gübresi kullanımında ortaya
çıkar. Magnezyum noksanlığında damarlar yeşil kalır, potasyum noksanlığında ise
damarlarda sararı ve kahverengine dönerek kurur. Bu durum iki elementin noksanlık
belirtilerinin ayırt etmek için karakteristik bir özelliktir Şekil 47 h).
89
Patates Entegre.indd 89

11.10.2017 14:24:16

Kalsiyum Eksikliği: Bitkinin tepe (uç) yapraklarında noksanlık belirtileri görülür.
Yapraklarda küçülme ve içi doğru kıvrılma görülür. Yaprak rengi açık yeşil ve daha
sonra çok açık sarı-beyaz renk haline döner. Tepe tomurcuğu körelerek ölür ve bitki
boyu uzamaz. Patates yumrularında çok fazla şekil bozukluğu görülür (Şekil 47 j).

a

b

c

d

e

f

g

h
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Şekil 47. a) fosfor, b) potasyum, c) bor, d) mangan, e) çinko, f) azot, g) demir, h) magnezyum, i, j) kalsiyum
eksikliğinin belitileri

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.
Pamukta hastalık ve zararlı mücadelesinde yaprak altlarının daha etkil, bir şekilde
ilaçlanabilmesi için yaprak altı meme kullanımı tavsiye edilebilir (Şekil 52). 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 7.’deki rüzgar
skalası dikkate alınarak yapılmalı ve gerekli güvenlik önlemleri
alınmalıdır.

Şekil 48. Yaprak altı meme
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Çizelge 7. Beaufort rüzgâr skalası
Traktör
Yüksekliğinde
Yaklaşık Hava
2,0 km/h
0,6 m/s

Beaufort
Skalası

Tanımlama

Görülebilir
Belirtiler

İlaçlama hızı

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

3,2 – 6,5 km/h
0,9 – 1,8 m/s

2

Hafif meltem

Yapraklar hışırdar ve rüzgar
yüzde hissedilir

İdeal ilaçlama
zamanı

6,5 – 9,6 km/h
1,8 – 2,7 m/s

3

Meltem

Yapraklar ve ince
dallar sürekli
hareketlidir

Herbisit ilaçlamasından
kaçının

Orta meltem

Küçük dallar
hareketlidir, toz
kalkar ve kağıtlar
uçuşur

Önerilemez ilaçlama koşulları

9,6 – 14,5 km/h
2,7 – 4,0 m/s

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
Patates tarlalarındaki hastalık ve zararlı ilaçlamalarında ilaç normu genel bir referans
olarak 400 – 800 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 49. İlerleme hızının kontrolü

Aşağıdaki eşitlikten ilerleme hızı hesaplanır;
			
Mesafe (m) x 3,6
İlerleme hızı (km / h) = ––––––––––––––––––––
Zaman (s)
Örneğin 100 m, 51 saniyede alınmışsa;
				
100 x 3,6
İlerleme hızı (km / h) = –––––––––––––– = 7,0 km/h olarak belirlenmiş olur.
51
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 50. 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 1,5 l/dak ise ve bumda 20 adet meme varsa;
2,5 x 20 x 600
İlaç normu = ––––––––––––––––––– = 429 l/ha olarak bulunur.
0,5 x 20 x 7,0
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.
Sıraya ekimi yapılan bitkilerde tüm yüzey ilaçlamasından farklı olarak bant ve
yeşil aksam ilaçlama teknikleri de kullanılabilmektedir. Bu tekniklerle yapılan
ilaçlamalarda bant genişliği kadar alana ilaç uygulanır (Şekil 55). Bu nedenle ilaç
normunun aşağıdaki eşitlik ile hesaplanması uygun olacaktır.
Meme verdisi (l/dak) x Meme sayısı x 600
İlaç normu (l/ha) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bant genişliği (m) x İlerleme hızı ( km/ h)
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a

b

c

a) Yüzey ilaçlaması, b) bant ilaçlaması, b) yönlendirilmiş ilaçlama

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 429 l/
ha olacak şekilde yapılacak uygulama için ;
		
600 x 2
İlaç/Depo = –––––––––– = 2,8 litre ilaç eklenmelidir.
		
429
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.
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9. MÜCADELENİN YÖNETİMİ
Patates tarlalarında uygulanacak entegre mücadele programlarında, tarlada mevcut
hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesi birlikte düşünülecek ve mücadelenin
yönetimi, Patates böceği ve patates mildiyösünün mücadelesi esas alınarak
yapılacaktır. Diğer hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesi ise, bunlara entegre
edilir.
Patates tarlaları, hastalık, zararlı ve yabancı otların çıkış periyotları dikkate alınarak
düzenli olarak kontrol edilir. Zararlılar ve doğal düşmanlarının popülasyon
yoğunlukları izlenir. Ekonomik zarar eşiğine ulaşan hastalık, zararlı ve yabancı
otların mücadelesi yapılır.
Mücadelede öncelikle, kültürel önlemler, biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler,
fiziksel ve mekanik mücadele gibi kimyasal mücadeleye alternatif yöntemler kullanılır.
Bu yöntemler ile önlenmeyen hastalık ve zararlıların mücadelesi, Ek 4’te verilen
ilaçlardan biri kullanılmak sureti ile yapılır.
Patates tarlaları, 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 mevcut ve fugusitler
kullanılmalıdır. Mücadele zamanları çakışan hastalık ve zararlılara karşı tavsiye
edilen ilaçlar farklı ise, bunların birbiriyle uygun olup olmayacağına bakılmalıdır.
İlaçların karıştırılması uygun ise karıştırılarak, değil ise ayrı ayrı uygulanmalıdır.
Patates tarlalarında mücadelenin yönetimi Ek-1 dikkate alınarak yapılmalıdır.
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10. DEĞERLENDİRME
Patates tarlalarında uygulanan Entegre Mücadele Programının başarısı, aşağıdaki
şekilde değerlendirilecektir:
Entegre Mücadele Uygulanan ve Uygulanmayan Tarlalardan Elde Edilen
Sonuçların Karşılaştırılması
Entegre Mücadele Programının uygulandığı patates tarlası veya tarlalarından elde
edilen sonuçlar ile bu tarlalara bitişik veya yakın olan; ancak Entegre Mücadele
uygulanmayan ve çiftçilerin kendi bildikleri gibi mücadelesini yaptığı patates
tarlası veya tarlalarından elde edilen sonuçlar karşılaştırılır. Entegre mücadelenin
başarısı hastalık, zararlı ve yabancı otlarla yapılan mücadelenin etkinliği, mücadele
masrafları, ilaçlama sayısı, verim, kalite, ürünün satış fiyatı, vs. yönünden gerekli
değerlendirmeler yapılarak ölçülür. Ayrıca hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile,
bunların doğal düşmanlarının tür ve popülasyonlarındaki değişmeler de karşılaştırılır.
Elde edilen sağlıklı veriler için ekonomik ve istatistiksel analizler yapılır.
Bu değerlendirmelere esas olmak üzere, entegre mücadele programı uygulanan
patates tarlasına bitişik veya yakın olan ve üreticilerin, kendi bildikleri gibi mücadelesini
yaptıkları tarlalarda dikilen patates çeşitleri, mücadele masrafları, ilaçlama sayısı,
kullanılan ilaçlar, verim, kalite, satış fiyatı, vs. hakkında veriler toplanır ve gerekli
kayıtlar tutulur.
Aynı Tarlada, Entegre Mücadele Uygulanmadan Önceki ve Sonraki
Sonuçların Karşılaştırılması
Entegre Mücadele Programı uygulanan aynı patates tarlası veya tarlalarında,
Entegre mücadele uygulanmaya başladıktan sonra elde edilen veriler ile önceki
yıllara ait veriler karşılaştırılır. Bu durumda, Entegre mücadelenin başarısı, aynı
patates tarlasındaki hastalık, zararlı ve yabancı otlarla yapılan mücadelenin etkinliği,
mücadele masrafları, ilaçlama sayısı, kullanılan ilaçlar, verim, kalite, ürünün satış
fiyatı, vs. yönünden gerekli değerlendirmeler yapılarak ölçülür. Ayrıca hastalık,
zararlı ve yabancı otlar ile bunların doğal düşmanlarının tür ve popülasyonlarındaki
değişmeler de karşılaştırılır. Elde edilen sağlıklı veriler için, ekonomik ve istatistiksel
analizler yapılır.
Değerlendirmeler, yıllar itibariyle ve uzun yılların ortalamaları dikkate alınarak
yapılır. Bunun için, entegre mücadele programı uygulanmadan birkaç yıl önceki ve
entegre mücadele uygulanmaya başladıktan sonraki yıllarda dikilen patates çeşitleri,
mücadele masrafları, ilaçlama sayısı, kullanılan ilaçlar, verim, kalite, satış fiyatı, vs.
hakkında veriler toplanır ve gerekli kayıtlar tutulur.
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Üreticilerin Mücadelenin Yönetimi ve Mücadeleye
Becerilerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi

Karar

Verme

Entegre mücadele uygulayan patates yetiştiricileri ile birebir görüşmeler ve anketler
yapılmak suretiyle; üreticilerle ilgili aşağıdaki değerlendirmeler de yapılır.

•
•
•
•
•
•
•

Üreticilerin entegre mücadeleye bakış açısındaki gelişmeler,
Tarlasını düzenli olarak kontrol etme alışkanlığı kazanıp kazanmadığı,
Patates hastalıkları, zararlıları, yabancı otlar ve doğal düşmanları tanıma
becerisindeki değişmeler,
Mücadeleye doğru karar verme ve mücadelenin yönetimi konusundaki
alışkanlıklarında meydana gelen değişmeler,
Kimyasal ilaçlar, ilaç uygulamaları ve ilaç seçimine bakış açısındaki gelişmeler,
Teknik elemanlar ve komşu üreticilerle işbirliği yapma alışkanlığındaki değişmeler,
Resmi tavsiyelere uyma alışkanlıklarındaki değişmeler.
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11. TARIM İLAÇLARININ YANLIŞ KULLANIMINDAN ORTAYA
ÇIKABİLECEK SORUNLAR
Kimyasal ilaçların, 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 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 bulaşabilirler.
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.
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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).
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,
pradatörler) 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 8).
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 460 aktif madde ile 155 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 8. Tarım ilaçları toplam risk ve sınıf değerleri
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
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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 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 Ek 4’e ilave edilmiştir. Bu konuda
“Insecticide Resistance Action Committee, Fungicide Resistance Action Committee
ve Herbicide Resistance Action Committee” tarafından hazırlanmış listelerden
yararlanılmıştır. Ek 4’te 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.
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13.TARIM İLAÇLARININ KULLANILMASI VE MUHAFAZASINDA
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
•
•
•
•
•
•
•

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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Örnekleme
Zamanı

Tarlada btkinin yaprak ve sürgünlerinde beslenrek zarar yapar. Depoda yumruda kabuk altında galeriler
açarak zararlı olur.

2.Patates güvesi

Tarlaya köşegenleri
doğrultusunda girilerek
ocaklarda Patates böceğinin yumurta, larva ve
ergini aranır.

Örnekleme Yöntemi

Tarlada bitki çıkışından hemen
sonra başlar.
Hasata kadar
devam eder.
Depoda yumDepoda yumrular göz ile
rular depoya
incelenir
alındığında
başlar, depolama süresince
devam eder.

Tarlada patateslerin sürgün
Önce patates yaprakları ile beslenir vermeye başlave bitkinin sadece ana damarlarını dığı dönemden
itibaren başlar,
bırakır.
hasada kadar
devam eder.

1. Patates böceği

Zarar Şekli/Belirtileri

Tuzağa 1 ade tergin yakalandığında birinci ilaçlama,
bundan bir ay sonra ikinci
ilaçlama ve hasattan 15 gün
önce üçüncü ilaçlama yapılır.
Boş depo ilaçlaması yapılır.

Ekonomik zarar eşiği bulunmamasına rağmen, %20 yenik
zararı üründe bir kayba neden
olmaz.
Kimyasal mücadeleye karar
vermede bu husus özellikle
dikkate alınmalı ve birinci döle
karşı ilaçlama bitkilerde ilk
olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde İkinci döle
karşı yapılacak ilaçlamada
yumurta açılımının tamamlanması beklenir

Ekonomik Zarar Eşiği

10°C’nin altındaki depolama koşullarında gelişemediğinden zarar yapamaz.

Kültürel önlemler dikkat
edilmelidir. Küçük alanlarda
mekanik mücadele oldukça
etkilidir.

Açıklama

EK
Patates Hastalık, Zararlı Ve Yabancı Otlarının Zarar Şekilleri/Belirtileri, Örnekleme/Kontrol Zamanı,
Örnekleme/Kontrol Yöntemi Ve Ekonomik Zararı Eşikleri

1
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Esas zararı larvaların patates
yumrularını yemesi ile olmaktadır. Kumsal, humuslu topraklarda zarar daha fazladır.
Polifag bir zararlıdır

5.Manas (Kadılokması)

Bitki köklerini kemirerek zarar
yapar. Yumrularda delik ve
galeriler açar.

4.Telkurdu

Birinci ve ikinci dönem larvalar
bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerini yiyerek zarar yapar.
İleri dönemlerde bitkiyi toprak
yüzeyine yakın yerden, kökboğazından keserek zararlı olur.
Ayrıca toprak içindeki patates
yumruarını yiyerek ürün kaybına neden olur.

3.Bozkurt

Zarar Şekli/Belirtileri

Dikimden önce

Dikimden önce

Dikim anında
başlar, yumru
gelişimi döneminin sonuna kadar
devam eder.

Örnekleme
Zamanı

Dikim anında
m²’de 2-3 larva,
Dikimden sonra
% 1-3 larva veya
kesik bitki varsa
mücadele yapılır

Ekonomik
Zarar Eşiği

Özellikle ilkbahar ve sonbaharda tarlanın muhtelif
yerleri 20-25 cm derinliğinde kazılarak göz ile
inceleme yapılır.

Dikimden önce tarlanın
en az 10 farklı yerinde,
m²’de 6 adet
toplam 1 m² olacak şekillarva varsa müde 25 cm derinliğe kadar
cadele yapılır.
toprak kazılır, gözle inceleme yapılır

Patates dikiminden önce
ve sonra haftada bir kez
göz ile inceleme yapılır.
Patatesin dikim zamanında tarlaya köşegenleri
doğrultusunda girilerek
en az 5 ayrı yerinde birer
m2’lik alan kontrol edilerek larva aranır.

Örnekleme Yöntemi

Bu zararlı ile mücadelede başarı sağlamak
için kültürel önlemlere ağırlık verilmesi
gerekir. Bir yıl önce Manas tespit edilen
tarlalarda daha dikkatli kontrol yapılmalıdır.
Kimyasal mücadele tavsiyesi bulunmamaktadır.

Bir yıl önce çok yoğun tel kurdu tespit edilen
tarlalarda, dikim öncesi çok titiz bir şekilde
zararlının yoğunluğu kontrol edilmelidir.

Açıklama

EK 1’in devamı
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Örnekleme
Zamanı

Sürgün çıkışından
itibaren başlar,
yumru gelişim
dönemine kadar
devam eder.

Bitkinin toprak üstü aksamında
gelişme geriliği görülebilir.
Yumruda kabuk altında kuru,
granüler dokuda açık kahHasat sonrasında
verengi lezyonlar ve bütün
ve depoda dikim
yumruyu saran koyu kahverenöncesi
gi nekrotik lekeler meydana
gelir. Dokular kurur, büzülür ve
çatlar, kabuk kağıt veya deri
gibi bir hal alır.

8.Patates çürüklük nematodu

Emgi sonucunda yapraklarda
beyazım-sı sarımsı, daha ileri
devrede kahveren-gi lekeler
meydana gelir. Bitki zayıflar
ve büyüme yavaşlar. Emgi
anında Sal-gıladıkları zehirli
salgılardan hücreler-de ölme
ve şekil bozuklukları görülür.
Yaprak kenarları dıştan içe
doğru kıvrılır. Hatta tamamen
kuruyabilir.

7.Yaprakpireleri

Bitki özsuyunu emerek bitkiyi
zayıflatır ve kurutur. Salgıladıkları tatlı maddelerde bazı
Nisan-Haziran
mantarlar gelişerek Fumajine
neden olur. Virüs hastalıklarını
taşıyarak da zarar yaparlar.

6.Yaprakbitleri

Zarar Şekli/Belirtileri

Göz ile yumru kontrolü

Tesadüfen alınan 50 yaprakta sayım yapılır.

Tesadüfen alınan 50 yaprakta sayım yapılır.

Örnekleme Yöntemi

Ekonomik
Zarar Eşiği

Nematodun görülmediği yerlerde temiz
tohumluk kullanılması, kullanılan alet ve
ekipmanın temizliği

Ülkemizde mücadele eşiğine varacak
yoğunluğa ulaşmamaktadır. Ancak tohumluk patates üretimi yapılan yerlerde virüs
hastalıklarını nakletmeleri bakımından
önemlidirler

Ülkemizde mücadele eşiğine varacak
yoğunluğa ulaşmamaktadır. Ancak tohumluk patates üretimi yapılan yerlerde virüs
hastalıklarını nakletmeleri bakımından
önemlidirler.

Açıklama

EK 1’in devamı
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Örnekleme
Zamanı

Bitkilerin toprak üstü aksamında,
ocaklar halinde zayıflama, gelişme geriliği, solgunluk görülür
Çiçeklenme döneminde bitki
köklerinde inci tanesi şeklinde
kistler oluşur.

11.Patates kist nematodları

Patates bitkisi köklerinde ur oluşumu olmamakta veya çok az
olmaktadır. Nematod beslenmesi
ve gelişmesi sonucu yumru kabuğu soyulduğunda altında görülebilen dişilerin neden olduğu nokta şeklinde kahverengi lekeler ve
popülasyon yoğunluğuna bağlı
olarak yumru yüzeyinde siğil şeklinde irili ufaklı urlara neden olmaktadır

10.Kök ur nematodu

Tarlada %70
çiçeklenmenin
olduğu dönemde
gözle kontrol
-Bir yıl önceden
tarla belirlenmişse, hasada yakın
veya hasat sonrası
toprak analizi ile
kontrol

-Vejetasyon döneminde ve hasat
sonrası
-Bir yıl önceden
tarla belirlenmişse, hasada yakın
veya hasat sonrası
toprak analizi ile
kontrol

Yumruda çatlama olmaksızın
Hasat sonrası ve
derin kahverengi lekeler oluşur,
depoda dikim
bitkinin toprak üstü aksamında
öncesi
gelişme geriliği görülebilir.

9.Soğan sak nematodu

Zarar Şekli/Belirtileri

-Bitki köklenir ve kistler aranır.
-Bir yıl önceden hasada yakın veya hasat sonrası toprak örneği alınır. Tarladaki
kist yoğunluğu tespit edilir.

Vejetasyon döneminde bitki
köklerinde ve yumrularda
belirtilere bakılır. Hasat sırasında ve depolardaki yumrularda ur oluşumu veya kabuk
altındaki belirtiler aranır.
-Bir yıl önceden hasada yakın veya hasat sonrası toprak örneği alınır. Tarladaki
nematod yoğunluğu tespit
edilir.

Göz ile yumru kontrolü

Örnekleme Yöntemi

Ekonomik
Zarar Eşiği

Nematodun görülmediği yerlerde temiz
tohumluk kullanılması, kullanılan alet ve
ekipmanın temizliği önemlidir.

Nematodun görülmediği yerlerde temiz
tohumluk kullanılması, kullanılan alet ve
ekipmanın temizliği önemlidir. Etmenle
bulaşık alanlarda popülasyon yoğunluğuna bağlı olarak ilaçlı mücadele
yapılabilir.

Nematodun görülmediği yerlerde temiz
tohumluk kullanılması, kullanılan alet ve
ekipmanın temizliği önemlidir.

Açıklama

EK 1’in devamı
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Yaprakta lekeler küçük ve esmer
düzensiz, gayri muntazam ve koyu
kahverenginde görülür. Sonra aynı
merkezli iç içe daireler şeklinde, 1-2
cm kadar büyürler. Lekeler saplarda, gövdede de meydana gelir.
Yumru üzerinde çökük, kahverengi
veya siyah renkli düzensiz çürüklük
şeklindedir.

14.Erken yaprak yanıklığı

Yumru, stolon ve kök boğazında karnabahar benzeri biçimsiz, etli, pürüzlü, başlangıçta yeşil ya da beyaz
renkli küçük siğiller şeklinde görülür.
Zamanla gelişerek büyük ur şekline
dönüşür ve olgunlaşma ile kahverengi renk alır. Köklerde ur oluşumu
yoktur. Yeşil aksamda genellikle belirti
vermez.

13.Patates Siğil Hastalığı

Yeşil aksam ve yumruda hastalık oluşturur. Yaprakta soluk yeşil, sarımsı lekeler belirir. Hastalığın ilerlemesiyle
lekelerin olduğu kısımlar kahverengileşir ve doku ölür. Yaprakların alt
yüzeyinde beyaz fungal örtü nemli
şartlarda görülür. Uygun koşullarda
bitkinin tüm organlarına yayılır ve
bitkiyi tamamen çürütebilir. Yumru yüzeyinde çökük, esmer bazen mor ile
siyah arasında renklenme gösteren
sert lekeler oluşur.

12.Patates mildiyösü

Zarar Şekli/Belirtileri

Örnekleme Yöntemi

Hasat esnasında sökülen
yumru sıraları üzerinde gezilerek sıra boyunca ya da
tarlada zik zak hareketi ile
yumrular incelenir. Toprak
örnekleme yöntemi“Fungal
hastalıklar için örnekleme
yöntemi” bölümünde verilmiştir

Çevrede veya
Yapraklarda, saplarda ve
tarlada ilk hastalık
gövde de hastalık belirtisi
belirtileri görüldüaranır.
ğünde

Hasatta yumru
kontrolü,
- Toprak örneği
yumru dikiminden
önce her zaman
alınabilir.

Çevrede veya
Enfeksiyon belirtileri
tarlada ilk hastalık
aranır, şüpheli olanlar
belirtileri görüldüincelemeye alınır.
ğünde

Örnekleme
Zamanı

Ekonomik
Zarar Eşiği

Hastalıklı bitki artıkları ve yumrular tarladan uzaklaştırılmalı, tohumluk sertifikalı
veya hastalıktan ari olmalıdır. Tarla ya da
civarda hastalığın ilk belirtiler görüldüğü
zaman ilaçlama yapılır.

Kimyasal mücadelesi yoktur. Toleransı
0’dır. Bir tarlada tek bir bitkide hastalık
tespit edildiğinde tüm tarla karantinaya
alınır. Bu tarladan gelen patatesler ve
bitki artıkları bulunduğu tarlada yakılarak
ya da derin çukurlara gömülerek imha
edilir. Eradikasyon sağlanıncaya kadar
tarlaya patates dikilmez

Hastalıklı bitki artıkları ve yumrular tarladan uzaklaştırılmalı, tohumluk sertifikalı
veya hastalıktan ari olmalıdır. Ortalama
sıcaklığın 16ºC veya en düşük sıcaklığın
10ºC, orantılı nemin %80’in üstünde
bulunduğu zaman, mildiyönün her yıl
görüldüğü üretim alanlarında hastalık
belirtileri görülmeden ilaçlama yapılmalıdır.

Açıklama

EK 1’in devamı
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Örnekleme
Zamanı

Örnekleme Yöntemi

Bitkide sararma
ya da solgunluk
belirtileri görüldüğünde

Enfeksiyon belirtileri
aranır, şüpheli olanlar
incelemeye alınır.

Dikim öncesi tohumluk ve hasatta Göz ile inceleme
yumru kontrolü

Kökboğazında kırmızımsı kahverengi çökük yaralar, yumruda
siyah siğiller bazen çatlama
meydana gelir.

Dikim öncesi tohumluk ve hasatta Göz ile inceleme
yumru kontrolü

18.Kökboğazı nekrozu ve siyah siğil hastalığı

Yumru yüzeyinde parlak gümüş
rengi lekeler meydana gelir. Lekeler tüm yumruyu kaplayabilir.

17.Gümüşi leke

Yumru yüzeyinde hücrelerin aşıDikim öncesi torı büyümesi sonucu epidermiste
humluk ve hasatta Göz ile inceleme
yarılmalar bu kısımlarda tozlu bir
yumru kontrolü
görünüm meydana getirir.

16.Tozlu uyuz

Bitkide yapraklarda sararma ve
solarak kuruma, yumruların ve
bitkinin iletim demetlerinde kahverengileşme ve kararma görülür. Depoda enfekteli yumrularda
kuru çürüklüğe ya da nemli şartlarda sekonder çürüklük organizmalarında yardımıyla çürümeye
neden olur.

15.Solgunluk (Fusarium spp, Verticillium spp., Colletotrichum coccodes)

Zarar Şekli/Belirtileri

Ekonomik
Zarar Eşiği

Kökboğazında kırmızımsı kahverengi çökük yaralar, yumruda siyah siğiller bazen
çatlama meydana gelir.

Kimyasal mücadele tavsiyesi yoktur.
Hastalıklı yumrular dikilmemelidir, Hastalığın görüldüğü tarlalarda en az iki yıl
süreyle münavebe yapılmalıdır.

Kimyasal mücadele tavsiyesi yoktur.
Hastalık belirtisi gösteren yumrular dikilmemeli, en az 6 yıl münavebe yapılmalı,
temiz tohumluk, toprak drenajı önerilmelidir.

Dikim öncesi yumru kontrolü gözle yapılır, tohumluk yumrular kesinlikle kesilerek dikilmemelidir. Sertifikalı tohumluk
kullanmalıdır.

Açıklama

EK 1’in devamı
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Örnekleme
Zamanı

Örnekleme Yöntemi

Dikim öncesi ve
hasat sonrası
depoda yumru
kontrolü
Vejetasyon döneminde tarlada yeşil aksam
kontrolü

Yüzeysel uyuzda, yumru yüzeyinde açık kahverengi, mantarımsı,
ağımsı, pürüzlü bir görünüm oluşur. Çukur uyuzda yarıklar halinde girintiler oluşur ve ölen doku
artıkları pul şeklinde birbirlerinden ayrılır. Kabarık uyuzda yumru
üzerinde pürüzlü, kaba ve mantarımsı oluşumlar meydana gelir.
Dikim öncesi ve
hasat sonrası
depoda yumru
kontrolü

20.Patateste adi uyuz hastalığı

Yapraklarda yukarıya doğru kıvrılma, sararma, gelişme geriliği,
solgunluk, gövdenin hemen toprak üstündeki kısmında siyahlaşma, yumuşama ve çekildiğinde
toprak seviyesinden kopma görülür. Yumrularda krem-beyaz renkte, zamanla koyulaşan, kokulu
sulu bir çürüme gözlenir.

Göz ile inceleme
Laboratuvar testleri

Göz ile inceleme
Laboratuvar testleri

19.Patateste bakteriyel yumuşak çürüklük ve karabacak hastalığı

Zarar Şekli/Belirtileri

Ekonomik
Zarar Eşiği

Toprak pH’sı kükürt uygulaması ile 5.5’
un altına düşürülmelidir. Kümes hayvanlarının gübreleri ve diğer ahır gübreleri
kullanılmamalıdır. Yumruların yeni oluşmaya başladığı dönemden itibaren birer
hafta ara ile toprak nemli kalacak şekilde
6 sulama yapılmalıdır.

Sertifikalı, hastalıklardan arî tohumluk
kullanılmalı, ağır topraklarda derin dikimden kaçınılmalı, yumrular kesilmeden
dikilmeli, toprak altı zararlıları ile mücadele yapılmalıdır. Depolar sık sık kontrol
edilerek hasta yumrular ayıklanmalı ve
uzaklaştırılmalıdır

Açıklama

EK 1’in devamı
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Örnekleme
Zamanı

Örnekleme Yöntemi

Vejetasyon döneminde tarlada yeşil aksam
kontrolü

Dikim öncesi ve
hasat sonrası
depoda yumru
kontrolü

Vejetasyon döneminin sonlarında yeşil aksamda hafif solgunluk, yaprak kenarlarında içe ve
yukarı doğru kıvrılma, damarlar
arasında sararma ve son olarak
kahverengi nekrotik alanlar gözlenir. Yumrudaki iletim demeti dokusunda şeffaf, krem-sarı renk,
zamanla iletim demeti boyunca
boşluklar ve koyu kahverengi,
siyah nekrozlar oluşur. Yumrular
sıkıldıklarında krem rengi, peynir gibi, kokusuz bakteriyel akıntı
ortaya çıkar. Yumru kabuğunda
yıldız biçiminde çatlaklar oluşur.
Dikim öncesi ve
hasat sonrası
depoda yumru
kontrolü
Vejetasyon döneminde tarlada yeşil aksam
kontrolü

22.Patates halka çürüklüğü hastalığı

Bitkide genel bir solgunluk, iletim
demeti dokusunda kahverengi
renk değişikliği gözlenir. Yumruların gözlerinden ve gövdeye
olan bağlantı kısmından bakteriyel damlacıklar çıkar, bu akıntı
kuruyunca toprak parçaları gözlere yapışır, iletim demeti halkasında nekroz ve kahverengileşme
görülür. Yumrular kesildikten birkaç dakika sonra iletim demetlerinden kendiliğinden açık krem
rengi sütümsü bir bakteriyel akıntı
çıkar.

Göz ile inceleme
Laboratuvar testleri

Göz ile inceleme
Laboratuvar testleri

21.Bakteriyel solgunluk ve patates kahverengi çürüklük hastalığı

Zarar Şekli/Belirtileri

Ekonomik
Zarar Eşiği

Sertifikalı tohumluk kullanılmalı, dikim,
hasat, nakliye ve depolama esnasında
kullanılan alet, ekipman ve malzemeler
topraklarından temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli, bulaşık çuvallar yakılarak
imha edilmelidir

Sertifikalı tohumluk kullanılmalı, kültürel
önlemlere önem verilmeli, yabancı ot
kontrolü yapılmalıdır. Solgunluk gösteren
bitkilerin sapları kesilerek bir bardak ya
da şeffaf bir kaptaki su içerisine dikey
olarak yerleştirilir, iplikçik şeklindeki bakteriyel akıntı iletim demetlerinden suyun
içine geçiyorsa, bu tip bitkiler ve yumrular
analiz için laboratuvara gönderilmelidir.

Açıklama

EK 1’in devamı
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Dikim öncesi
depoda yumru
kontrolü
Vejetasyon döneminde tarlada yeşil aksam
kontrolü

Örnekleme
Zamanı

Primer enfeksiyonlarda tepe yaprakları sararır, yukarı doğru ve
külah şeklinde içe kıvrılır. Alt yapraklar ise daha sonra kıvrılır ve
sararır.
Sekonder enfeksiyonlarda yaşlı yapraklar içe doğru kıvrılır, alt
yapraklar dikleşir, deri gibi kalın4-5 yapraklı dölaşır, sertleşir ve ele alındığında
nemden itibaren
kolaylıkla kırılır. Bazı çeşitlerin
yumrularında ağ nekrozlarına ve
yumrunun gövde ile birleştiği yerde kahverengileşmeye yol açar.
Primer ve sekonder enfeksiyonlarda bitkiler genellikle bodur
kalır.

24.Patates yaprak kıvrılma virüsü(PLRV)

Tepe yapraklarda pembe, mor
renk değişimi ve külah şeklinde
kıvrılma gözlenir. Boğum aralarında kısalma, boğumlarda ve
koltuk sürgünlerinde kalınlaşma
başlar. Kök boğazında havai
yumrular oluşur. Olgunlaşmamış
yumrularda pörsüme görülür.
Depodaki yumrularda ise iplik
şeklinde çimlenme gözlenir.

23.Patates stolbur hastalığı

Zarar Şekli/Belirtileri

Göz ile inceleme ve laboratuvar analizleri

Göz ile inceleme
Laboratuvar testleri

Örnekleme Yöntemi

Ekonomik
Zarar Eşiği

Sertifikalı tohum kullanılmalıdır. Vektör
mücadelesine önem verilmelidir. Vektör
böceklere konukçuluk edebilecek yabancı
otlar ile mücadele edilmelidir. Enfekteli
bitkiler tarladan uzaklaştırılmalıdır

Sertifikalı tohum kullanılmalıdır. Vektör
böcekler ve yabancıotlar ile mücadele
edilmelidir. Bulaşık bitkiler tarladan uzaklaştırılmalıdır

Açıklama

EK 1’in devamı
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Örnekleme
Zamanı

Yapraklarda klorotik lekelenmeler ve renk değişimine sebep olur.
Bu virüs PVY ya da PVA ile birlikte
karışık enfeksiyon oluşturduğun
4-5 yapraklı döda verim kaybını arttırır. Üretim
nemden itibaren
sezonu boyunca meydana gelen
enfeksiyonların oluşturduğu belirtiler, yüksek sıcaklıklarda maskelenebilir.

26.Patates X virüsü(PVX)

Yapraklarda düzensiz mozaik,
koyu yeşil ve nekrotik lekeler görülür. Bazen yaprakların alt kısmında damar nekrozu görülebilir.
Bitkide gelişme geriliğinin yanı 4-5 yapraklı dösıra yumru tutumunda azalma ve nemden itibaren
virüsün bazı ırkları hassas patates
çeşitlerin yumrularında nekrotik
belirtilere neden olabilmektedir

25.Patates çizgi virüsü(PVY)

Zarar Şekli/Belirtileri

Göz ile inceleme ve laboratuvar analizleri

Göz ile inceleme ve
laboratuvar analizleri

Örnekleme Yöntemi

Ekonomik
Zarar Eşiği

Enfekteli tohumlar virüsün esas bulaşma
kaynağıdır. Bu nedenle sertifikalı tohum
kullanılmalıdır. Virüs mekanik olarak
taşınır ve kullanılan alet-ekipmanların
dezenfeksiyonuna dikkat edilmelidir. Isırıcı ağız yapısına sahip vektör böceklerin
mücadelesine önem verilmelidir. Vektör
böceklere konukçuluk edebilecek yabancı
otlar ile mücadele edilmelidir. Enfekteli
bitkiler tarladan uzaklaştırılmalıdır.

Sertifikalı tohum kullanılmalıdır. Vektör
böceklere konukçuluk edebilecek yabancı
otlar ile mücadele edilmelidir. Enfekteli
bitkiler tarladan uzaklaştırılmalıdır.

Açıklama

EK 1’in devamı
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Örnekleme
Zamanı

Patates bitkilerinin yapraklarında
kırışıklık, epinasti, cılızlaşma, dikleşme ve normalden
daha koyu yeşil renklenmeler dikkat çekicidir.
Enfekteli patates yumrularında
genellikle
4-5 yapraklı döboyuna iğ biçiminde uzama,
nemden itibaren
topuz şeklinde şişkinlikler ve
nekrozlar gözlenmektedir.
Yumru üzerinde bu belirtilerin
yanı sıra çatlaklar ve normalden
daha derin göz
oluşumu tipiktir.

28.Patates iğ yumru viroidi(PSTVd)

Genel simptomları yapraklarda
oluşturduğu mozaik ve beneklenmelerdir. Bu virüs bazı çeşitlerde
yapraklarda klorotikleşmeye ve
bazılarında ise normale göre 4-5 yapraklı dödaha koyu renk oluşumuna se- nemden itibaren
bep olabilmektedir. Yumrularda
ise genelde belirti görülmez. Belirtiler yüksek sıcaklıkta maskelenir.

27.Patates A virüsü (PVA)

Zarar Şekli/Belirtileri

Göz ile inceleme ve laboratuvar analizleri

Göz ile inceleme ve
laboratuvar analizleri

Örnekleme Yöntemi

Ekonomik
Zarar Eşiği

PSTVd bulaşık yumrulardan, sağlıklı
yumrulara alet-ekipman ve yaprakların birbirine teması ile mekanik olarak
kolayca taşınır. Bu nedenle kullanılan
alet-ekipmanların dezenfeksiyonuna dikkat edilmelidir. PSTVd yumrunun yanında
polen ve gerçek tohum ile de taşınır. Bu
nedenle sertifikalı tohum kullanılmalıdır.
Enfekteli bitkiler tarladan uzaklaştırılmalıdır.

Sertifikalı tohum kullanılmalıdır. Vektör
böceklere konukçuluk edebilecek yabancı
otlar ile mücadele edilmelidir. Enfekteli
bitkiler tarladan uzaklaştırılmalıdır

Açıklama

EK 1’in devamı
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EK 2

I. Vejatatif gelişme; sürgün çıkışı ve 8 ila 12 yaprak oluşumu tamamlanır.
II. Yumru oluşumu; Stolonların ucunda yumrular oluşmaya başlar, yeşil aksam gelişmesini devam ettirir.
III. Yumru gelişimi; Bitki üretiminin çoğu yumru büyümesine ayrılmıştır.
IV. Olgunlaşma; yumru kabuğu kalınlaşmakta ve kuru madde muhtevası azami seviyeye ulaşmaktadır. Ayrıca yeşil aksamda
kurumalar başlar (Radtke ve Rieckmann, 1990; Rowe,1993).

Şekil 54. Patates bitkisinin gelişme devreleri

Patates Bitkisinin Fenolojik Dönemleri
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Yabancı otlar

Virüs Hastalıkları

Patateste stolbur hastalığı

Patates halka çürüklüğü
hastalığı

Patates kahverengi çürüklüğü hastalığı

Patateste adi uyuz hastalığı

Patateste bakteriyel
yumuşak çürüklük ve
karabacak hastalığı

Kuru çürüklük ve solgunluk

Erken yaprak yanıklığı

Patates siğil hastalığı

Patates mildiyösü

Patates kist nematodları

Kök ur nematodu

Manas(=Kadı lokması)

Tel Kurdu

Patates güvesi

Bozkurt

Patates böceği

Zararlı,Hastalık ve
Yabancı Otlar

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz Ağustos

A Y L A R
Eylül

Ekim

Patateste Zararlı, Hastalık ve Yabancı Otların Zararlı Olduğu Dönemler
Kasım

Aralık

EK 3

116

Patates Entegre.indd 116

Patates Entegre Mücadele Teknik Talimatı

11.10.2017 14:24:17

Formülasyon tipi

50 ml/da (larva, ergin)

SC

Spinetoram 120 g/l

EC

Novaluron 100 g/l

Formülasyon tipi

SC

SC

EC

300 ml/100 m²’ye (boş ambar
ilaçlaması)

50 ml (ergin) / da
Yeşil aksam ilaçlaması

Doz

6.0 ml (larva) / da

10 ml/ 100 kg tohuma

25 ml / da

50 g / da

15

3

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

14

56

14

3

3

3

3

3

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

1B

5

Etki mekanizması*

28

4A

15

3

3

5

5

18B

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.

Pirimiphos Methyl 500 g/l

3-Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

2-Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Spinetoram 120 g/l

1-Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve
oranı

Patates güvesi

Chlorantraniliprole 200 g/l

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

FS

WG

Lambda-Cyhalothrin % 3.75

Thiamethoxam 350 g/l

EC

Lambda-yhalothrin

40ml / da

10 ml / da

SC

2-Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

250 ml / da

EC

Spinosad 480 g/l

Doz

Azadirachtin 10 g/l

1-Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve
oranı

Patates böceği

EK -4
Patates Tarlalarında Entegre Mücadele Programlarında HastalıkZararlı ve Yabancı otlara Karşı Bitki Koruma
Ürünleri ve Dozları
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Formülasyon tipi

SC

Formülasyon tipi

FS

Formülasyon tipi

WP

SP

25 g / da

50 g /100 l su

Doz

30 ml / 100 kg tohum

Doz

40 ml / da

Doz

7

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

3

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

4A

1A

Etki mekanizması*

4A

Etki mekanizması*

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.

Acetamiprid %20

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

2-Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

Pirimicarb % 50

1-Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve
oranı

Yaprakbitleri ve Yaprakpireleri

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

Thiamethoxam 350 g/l

2-Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

1-Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve
oranı

Telkurdu

Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

Lambda-cyhalothrin 50 g/l

2-Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

1-Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve
oranı

Bozkurt

EK 4’ün devamı
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Formülasyon tipi

WDG

Chlorothalonil+Dimethomorph %40+8

WP

Formülasyon tipi

WP

SC

Flutalonil 464 g/l

17.5ml/100 kg tohuma

20 ml/100 kg tohuma

300 ml /100 kg tohuma

40g/100kg tohuma

Doz

500 g/100 l su

-

-

90

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

14

28

14

7

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

7

12

14;M3

Etki mekanizması*

M1

M5;40

M3

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

Fludioxonil 100 g/l

2-Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

Bacillus subtilis, 1,35 QST
713 ırkı

Tolclophos-Methyl+Thiram
%20+30

1-Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve
oranı

Patates siyah siğil hastalığı

%50 Metalik Bakıra eşdeğer
bakıroksiklorür

3-Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

2-Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

200 g/100 l su

WP

Maneb % 80
250 g / da

300 g/100 l su

WP

Doz

Propineb % 70

1-Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve
oranı

Patateste erken yaprak yanıklığı

EK 4’ün devamı
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Formülasyon tipi

WP

SC

SL

SC

WDG

Propineb % 70

Fluazinam+Azoxystrobin
375+150g/l

Propamocarb hydrochloride 722 g/l

Pyraclostrobin 250 g/l

Chlorothalonil+Dimethomorph %40+8

DF

Formülasyon tipi

WP

1600 g / 100 kg tohumda

Doz

40 g / da

250 g / da

60 ml / da

250 ml / da

50 ml / da

200 g / 100 l su

300 g / 100 l su

Doz

-

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

14

28

3

7

7

14

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

M3

Etki mekanizması*

11;27

M5;40

11

28

29;11

M3

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.

2-Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

% 80 Maneb

1-Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve
oranı

Adi uyuz hastalığı (Streptomyces scabies)

3-Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

Famoxadone+Cymoxanil
%22,5+30

2-Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

WP

Maneb % 80

1-Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve
oranı

Patates mildiyösü

EK 4’ün devamı
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Formülasyon tipi

EM

Formülasyon tipi

EC

WP

SC

Flurochloridone 250 g/l

Linuron % 47.5

Linuron 450 g/l

WP

EC

EC

Prometryne % 80

Fluazifop-P-Butyl 125 g/l

Fluazifop-P-Butyl 150 g/l

100 ml / da

200 ml / da

200–300 g / da

500 ml / da

250 ml / da

200–300 g / da

200–250 ml / da

500 ml / da

Doz

2000-2500 ml / da

Doz

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

Son ilaçlama ile hasat
arası süre (gün)

A/1

A/1

C1

K1

C2

C2

F1

N

Etki mekanizması*

-

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

Pendimethalin 330 g/l

2-Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar

EC

Prosulfocarb 800 g/l

1-Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve
oranı

Patateste yabancı otlar

2-Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları

Maleic Hydrazide 200 g/l

1-Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Aktif madde adı ve
oranı

Hasat sonrası depolanan soğan ve patateslerde meydana gelen filizlenmelere karşı kimyasal mücadele

EK 4’ün devamı
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Kirpi darı

x

x

x

x

x

Horozibiği

x

x

Prosulfocarb
800 g/l

x

x

x

Prometryne
%80

x

x

x

Pendimethalin
%33

Kırmızı köklü tilkikuyruğu

x

x

Metribuzin
%70

x
x

x

x

x

Linuron
% 47.5

Kara yonca

Kanyaş

Gelincik

Demir dikeni

x

x

Çoban değneği

x

x

Çoban çantası

Darıcan

x

x

FluaziFlurochlofop-P-utylB ridone%25

Bozot

Ballıbaba

Anadolu şahteresi

Yabancı otlar

İlaçlar

EK 4’ün devamı
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Yoğurt otu

Yer fesleğeni

Yabani turp otu

x
x

x

Yabani hardal

x

x

x

x

x

Metribuzin
%70

Yavşan otu

x

Şeytan elması

x

Süpürgelik
x

x

Soda otu

Şahtere

x

x

Sirken

Linuron
% 47.5

x

x

FluaziFlurochlofop-P-utylB ridone%25

Semizotu

Sarmaşık çoban değ.

Köpek üzümü

Yabancı otlar

İlaçlar

x

x

x

Pendimethalin
%33

x

x

x

x

Prometryne
%80

x

x

x

x

Prosulfocarb
800 g/l

EK 4’ün devamı
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