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ÖNSÖZ 
 
Tarım, nüfusumuzun %26’sını istihdam eden, tüketimde ise herkesi ilgilendiren, 
ülkemizin en önemli sektörü olup; bitki sağlığı, bu sektördeki tarımsal girdilerin en 
önemlilerinden birisini oluşturmaktadır.  
Bitkilerde zararlı etmenlere karşı mücadele yapılmadığında, bazı durumlarda zarar 
%100’e ulaşabilmektedir. Bitkilerde zararlara yol açan hastalık, zararlı ve yabancı 
otlara karşı mücadeleler, geçmişten beri, araştırma enstitülerinin konu uzmanları 
tarafından, araştırma sonuçları dikkate alınarak hazırlanan Zirai Mücadele Teknik 
Talimatları esas alınarak yapılmaktadır.  
Dünyadaki gelişmeler dikkate alındığında, 60’lı yıllara kadar zirai mücadelede en 
kolay ve mucize çözüm olarak kabul edilen bitki koruma ürünleri, yan etkilerinin 
anlaşılmasından sonra, çok dikkatli bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.  
Günümüzde, insan sağlığının, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ön plana 
çıkmış ve buna bağlı olarak, bitkilerde zararlı olan etmenlere karşı mücadelenin, 
agroekosistem ve sürdürülebilir tarımsal üretim dikkate alınarak yapılması zorunlu 
hale gelmiştir. Birçok olumsuz etkileri bulunan kimyasal mücadelenin kullanımı, 
artık sorgulanmaktadır. Nitekim, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke, 1980’li 
yıllardan itibaren, bitki koruma ürünleri kullanımının azaltılması için, politika ve 
stratejiler oluşturarak, bunları uygulamaya koymuştur. Bunun sonucu olarak, 
Entegre Zararlı Yönetimi ve Entegre Ürün Yönetimi araştırma ve uygulamalarına 
başlanılmıştır. 
Teknik talimatlarda amaç, öncelikle kimyasal mücadeleye alternatif metotların 
kullanılmasıdır. Kimyasal mücadelenin gerektiği durumda ise, Bakanlık tarafından 
tavsiye edilen bitki koruma ürünü, önerilen zaman ve dozda tekniğine göre 
uygulanmalıdır. Ayrıca, tüketici sağlığı bakımından da ilaçlama ve hasat arası 
süreye dikkat edilmesi gerekmektedir.  
Öncelikle ülkemiz insanının sağlığı ve kaliteli tarımsal ürün ihracatımız için Zirai 
Mücadele Teknik Talimatları’na göre mücadelelerin yapılması; kalıntı yönü ile 
güvenilir ürün elde edilmesini, ayrıca bitki koruma ürünleri nedeni ile ortaya çıkan 
çevre kirliliğinin asgari seviyede tutulmasını ve biyolojik mücadele açısından doğal 
dengenin en az seviyede etkilenmesini sağlayacaktır. 
2003 Yılından itibaren yapılan çalışmalarla revize edilen ve yeni hazırlanan teknik 
talimat sayısı 418’den 506 adete çıkartılmış ve 6 cilt olarak basıma hazır hale 
getirilmiştir. 
Bu talimatın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, konuyla ilgili tüm 
kuruluşlara, kişilere ve ülkemiz tarımına yararlı olmasını temenni ederim. 
 

M. Mehdi EKER 
Bakan 
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1. GİRİŞ 
Ülkemizde uygulanmakta olan Zirai Mücadele Teknik Talimatları, 1984 yılına 
kadar, 7 ayrı bölgede yer alan ve Mülga Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı olan Zirai Mücadele Araştırma Enstitülerinin (Adana, Ankara, 
Bornova/İzmir, Diyarbakır, Erenköy/İstanbul, Erzincan, Samsun Zirai Mücadele 
Araştırma Enstitüleri) konu uzmanları tarafından, bölgesel olarak hazırlanmıştır. 
Hazırlanan her talimat, enstitünün kendi bölgesinin bitki sağlığı sorunlarını 
çözmeyi amaçlamıştır. 

Daha sonra, 1984 yılında, aşağıda belirtilen konulardaki Zirai Mücadele Teknik 
Talimatları, Mülga Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü koordi-
nasyonunda, Zirai Mücadele Araştırma Enstitülerinin laboratuar sistemi esas 
alınarak, araştırma enstitüleri konu uzmanları tarafından hazırlanmış ve 14 cilt 
halinde ülkesel olarak yayınlanmıştır:  

1- Hububat Zararlıları, 2- Hububat Hastalıkları, 3- Endüstri ve Süs Bitkileri Zarar-
lıları, 4- Endüstri ve Süs Bitkileri Hastalıkları, 5- Sebze ve Yem Bitkileri Zararlı-
ları, 6- Sebze Hastalıkları, 7- Meyve ve Bağ Zararlıları, 8- Subtropik Meyve Zarar-
lıları, 9- Meyve ve Bağ Hastalıkları, 10- Bitki Paraziti Nematodlar, 11-Depolanmış 
Ürün Zararlıları, 12- Genel Zararlılar, 13- Virüs Hastalıkları, 14-Yabancı Ot 

Bu ülkesel zirai mücadele teknik talimatlarının, yeni ilavelerle güncelleştirilerek 
tekrar basılması amacı ile, 1989 yılında KKGM koordinasyonunda hazırlıklara 
başlanılmış, 1991 yılında kurulan TAGEM’in desteği ile de son düzenlemeleri ya-
pılan bütün talimatlar, 1995 yılında dört cilt halinde yayınlanmıştır. Dördüncü ciltte 
sadece ilaç tavsiyeleri yer almıştır. Yeni ruhsat ve tavsiyelerden dolayı, güncelleş-
tirilmesi amacı ile, dördüncü ciltteki ilaç tavsiyeleri, genellikle iki yılda bir olmak 
üzere, Bakanlık veya özel sektör tarafından, ayrı bir kitap halinde yayınlanmıştır. 
Ancak, bu ülkesel talimatların da kısa süre içinde mevcudu tükenmiştir. 

Geçen zaman içinde, her yıl farklı kültür bitkilerinde, değişik hastalık, zararlı ve 
yabancı otları kapsayan yeni teknik talimatlar yürürlüğe konulmuş ve yeni araştır-
ma sonuçlarına göre, eski talimatlarda da değişiklikler veya ilaveler yapılmıştır.  

Hali hazırda, mevcut talimatlarda yapılan değişiklikler ile, ihtiyaca göre hazırlanan 
yeni teknik talimatlar, TAGEM’in bitki sağlığı araştırmaları ile ilgili program 
değerlendirme toplantılarında veya bu amaçla düzenlenen toplantılarda görüşülerek 
uygulamaya verilmektedir.  

Gerek mevcudunun kalmaması ve gerekse yeni hazırlanan talimatlar nedeni ile, 
“Ülkesel Zirai Mücadele Teknik Talimatları”nın bir bütün halinde yeniden basıl-
ması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Bu kitap içinde yer alan bütün Zirai Mücadele Teknik Talimatlarının redaksiyonu, 
TAGEM Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı koordinasyonunda oluşturu-
lan komisyonlarda, araştırma enstitülerinden ve üniversitelerden gelen görüşler de 
dikkate alınarak yapılmıştır. 
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Hazırlanan bu ülkesel zirai mücadele teknik talimatları, zararlı etmenlere karşı 
tavsiye edilen bitki koruma ürünleri dışında yer alan bölümlerini içerecek şekilde, 6 
cilt olarak yayınlanmıştır. 
Bu kitaplarda yer alan zirai mücadele teknik talimatları, entegre mücadele 
prensipleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Teknik talimatlarda, kimyasal mücadele-
ye alternatif metotlara öncelik verilmiştir. Ayrıca, bu kitapta yer alan kimyasal 
mücadele dışındaki yöntemler, organik tarımda da tavsiye edilen yöntemlerdir. 
Zirai mücadele teknik talimatlarında yer alan zararlı etmenlerle mücadeleye 
başlamadan önce, ekosistem bir bütün olarak ele alınmalı, bütün zirai mücadele 
sorunları bir arada değerlendirilmelidir. Uygulanmakta olan yetiştirme teknikleri-
nin ve bir etmene karşı uygulanmasına karar verilen mücadele metotlarının, diğer 
zararlı etmenleri teşvik edici ve zararını artırıcı yönde olmamasına dikkat 
edilmelidir. Aksi takdirde, yeni zirai mücadele sorunlarının ortaya çıkması, 
kaçınılmaz olacaktır. 
Zirai mücadele teknik talimatlarının uygulanmasındaki en öncelikli husus, zararlı 
etmenin teşhisidir. Yapılan teşhis sonucuna göre ve etmen gerçekten mücadeleyi 
gerektirecek durumda ise, zararlı etmenin özellikleri de dikkate alınarak mücadele 
yöntemleri uygulanmalıdır. Mücadele yöntemlerinden, kimyasal mücadeleye 
alternatif yöntemlere öncelik verilmeli ve gereksiz yere kimyasal mücadele 
uygulanmamalıdır. 
Kimyasal mücadeleden önce, diğer tedbirlerin uygulanması sonucunda; pestisit 
kalıntısı olmayan ürünler elde edilmiş, doğal denge korunmuş ve çevre kirliliği 
yaratılmamış olacaktır. Kimyasal mücadelenin uygulanmasının zorunluluğu ortaya 
çıktığında ise, teknik talimat esasları doğrultusunda yapılan ilaçlamalardan azami 
fayda elde edilerek, bitki koruma ürünlerinin çevreye ve doğal dengeye etkileri 
asgari seviyede tutulacak, pestisit kalıntısı olmayan veya tolerans limitleri altında 
sağlıklı ürün elde edilmesi mümkün olacaktır.  
Bazı zararlı etmenlerin mücadelesinde, kimyasal mücadele etkili olmadığından, bu 
yöntem önerilmemektedir. Bu gibi durumlarda kimyasal mücadele kesinlikle 
uygulanmamalıdır. Ayrıca, zararlı etmenlere karşı, Bakanlık tarafından ruhsat 
verilmemiş ve tavsiye edilmeyen bitki koruma ürünleri de kullanılmamalıdır. Aksi 
takdirde, bu şekilde kullanılan bitki koruma ürünleri etkili olamayacağı gibi, 
çevrenin gereksiz yere kirletilmesine, atılan bu zehirlerin besin zinciri içinde bize 
geri dönmesine, doğal dengenin bozulmasına ve ileride tamiri mümkün olmayan 
zararlara yol açacaktır. 
Kimyasal mücadelenin sakıncaları nedeni ile, kimyasal mücadeleden önce 
diğer tedbirlerin uygulanmasına özellikle önem verilmelidir.  
Kimyasal mücadele uygulanması mutlaka gerekiyorsa, mutlaka Bakanlık tarafın-
dan tavsiye edilen, çevreye yan etkisi ve kalıntı riski en az olan bitki koruma 
ürünleri tercih edilmeli, teknik talimatlarda belirtilen zamanlarda, önerilen zirai 
mücadele aletleri kullanılarak ve tekniğine göre kimyasal mücadele yapılmalıdır. 
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2. BİTKİ PARAZİTİ NEMATODLAR 
 

2.1. BİTKİ PARAZİTİ NEMATODLAR  
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Nematodlar diğer organizmalara göre yaşama ortamı en geniş canlı gruplarından 
biridir. Tatlı ve tuzlu sular ile kutuplardan ekvatora kadar, toprakta, mikroorga-
nizmalar üzerinde serbest, bitki ve hayvanlarda parazit olarak yaşayan grupları 
mevcuttur. Genellikle nemli ortamları severler (%90-95’i kuru ortamlarda ölürler). 
Bunun yanı sıra çöller ve buzullar gibi ekstrem ortamlarda bile yaşayabilen türleri 
bulunmaktadır. Nematodlar mikroskobik canlılar olup büyük boyuttakileri alışkın 
bir göz için çıplak gözle görmek mümkün olsa da küçük boyuttaki nematodları 
çıplak gözle görmek mümkün değildir. 

Tylenchida (Nematoda) takımı, bitkilerde ekonomik önemde zararlı türlerin büyük 
bir bölümünü içermesi nedeniyle; bitki paraziti nematodların en önemli grubunu 
oluşturmaktadır. Toprak gibi mikrobiyolojisi karışık bir ortamda yetişen bitkilerin 
doğal koşullarda tek bir organizma gurubu tarafından zarar gördüğünü kabul etmek 
olanaksızdır. Yapılan bir çalışmada ülkemizde 2000 yılı ortalarına kadar 49 bölge 
ve 59 ayrı konukçuda 172 bitki paraziti nematod türü tespit edildiği bildiril-
mektedir. Bu sayı her yıl artmaktadır. Kültür bitkilerinde zararlı olan bitki paraziti 
nematod türleriyle ilgili çalışmalar, entomolojik ve fitopatolojik çalışmalara göre 
daha sınırlı alanlarda yürütülmüştür. 

Genel olarak nematod ince uzun uçlarda daralan silindir şeklinde, segmentsiz, düz 
veya kıvrımlı deri ile kaplı ve bilateral simetrik bir vücuda sahiptir. Kökü Latince 
olan “Nematod” kelimesinin karşılığı, nematodun vücut görünümüne uymakta ve 
ip gibi manasına gelmektedir. 

İnvertebrata’da görülen tüy (cilia), kamçı (flagella), solunum ve dolaşım organları 
nematodlarda mevcut olmayıp, boşaltım organları da diğer invertebrata’dakinden 
farklıdır. Kas, sinir, sindirim, boşaltım ve üreme sistemi karakteristik yapıları ile 
yaşamlarını devam ettirmelerine yardımcı olur. 

Vücutlarını kaplayan dış deri, kütikula, hipodermis ve boyuna kas tabakalarından 
meydana gelir. Sindirim sistemi ağızla başlayıp, ağız boşluğu, özefagus, barsak, 
rektum ve anüs ile son bulur.  

Nematodlarda biseksüel çoğalma yanında partonegenetik ve hermafrodizm de 
görülmektedir. Bazı türlerde hem biseksüel hemde partonegenetik çoğalma olabilir. 
Bu durum ekolojik şartlara bağlı olarak değişme gösterir. 

Genelde bitki paraziti nematod türleri 400 µm ile 5 mm boyundadırlar. Ancak 
Meloidogyne spp., Heterodera spp., Globodera spp. ve Tylenchulus semipenetrans 
gibi nematodların dişi bireylerin gelişme dönemleri ilerledikçe şişkinleşip armut, 
limon ve bunun gibi değişik formalara dönüşmektedirler. Bunların erkekleri ise 
silindir şeklindeki ipliğimsi şekillerini korurlar. 

Nematodların büyük bir çoğunluğu kendi hareketleri ile toprakta yılda azami 1 m 
yol alabilirler. Bitki paraziti nematodların bir tarladan diğerine veya bir bölgeden 
diğer bir bölgeye yayılmaları, sulama suyu, bulundukları toprakların insan, hayvan 
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ve tarım araçları ile taşınması veya bulaşık bitkilerle olmaktadır. Toprakta mevcut 
kist, yumurta ve larvaların rüzgârla bir başka yere taşındığı hallerde görülmüştür.  

Nematodların dikey hareketlerinde toprak nemi ve sıcaklığın önemli rolü vardır. 
Toprak yüzeyi kuru olduğu zaman aşağıya ve yüzeydeki nem uygun şartlara 
dönüştüğünde tekrar yukarıya doğru hareket ederler. Konukçu bitkilerinin, kök 
sistemi derinliğine bağlı olarak 3–6 m’ye indikleri görülebilirse de nematodların en 
yoğun oldukları toprak derinliği 10–30 cm dir. 

Tüm dünyada nematod zararı sonucu bitkisel ürünlerde oluşan kayıp  %12,3 dür. 
İncelemeye alınan 40 üründe oluşan kayıp oranı gelişmiş ülkelerde %8,8 
gelişmekte olan ülkelerde ise %14,6 dır. Nematodların tüm dünyada oluşturdukları 
maddi zararın ise 100 milyar ABD doları olduğu tahmin edilmektedir.  

Nematodların bitkilerde meydana getirdiği kayıplar genelde diğer hastalık 
etmenlerinin ve abiyotik etmenlerin meydana getirdiği kayıplar karıştırılır. Bu 
nedenle tarlada su ve besin maddesi eksikliği solgunluk, bitkilerde gelişme 
bozukluğu gibi belirtilerin gözlemlenmesini ardından toprak ve bitki örnekleri 
laboratuvara getirilip nematolojik yönden analiz edilmelidir.  

Nematodların bitkilerde meydana getirdiği belirtileri iki kısımda incelemek 
mümkündür.  

Bitki üzerinde meydana getirdiği belirtiler: 

1. Bitki yapraklarında oluşan renk açılmaları ve renk değişiklikleri 

2. Bitki boyunun kısalması 

3. Gübre uygulamalarından beklenen faydanın sağlanmaması 

4. Yaprakların küçülmesi ve dalların seyrekleşmesi 

5. Bitkinin solması 

6. Bitkinin zayıf düşmesi sonucu yabancı otlarla rekabet edememesi 
sonucu arazideki yabancı ot yoğunluğun artması. 

Bitkilerin kök kısımlarında meydana getirdiği belirtiler: 

1. Köklerde ur oluşumu 

2. Köklerde saçaklanma ve düzensiz dağılım 

3. Köklerde siyah yada kahverengi yaraların (lezyon) oluşumu 

4. Köklerde ikincin enfeksiyonlar nedeniyle çürümenin başlaması 
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Nematodlar bitki köklerindeki beslenme şekillerine göre üç kısma ayrılırlar: 

1. Ektoparazit nematodlar (Xihinema, Longidorus) 

2. Endoparazit nematodlar (Ditylenchus, Meloidogyne, Anguinae) 

3. Yarı endoparazit (devamlı kalıcı) ve yarı ektoparazit (göç edici) nema-
todlar 

Ülkemizde nematodlarla yapılan kimyasal mücadelede bazı sıkıntılar baş 
göstermiştir. Bunlar; 

1. Nematisin yüksek maliyeti 

2. Fitotoksite 

3. Non-spesifik 

4. Kalıntı problemi (Toprak, yeraltı suları) 

5. Direnç 

6. Nematisitin uygulama maliyeti (Naylon, rotavatör, dağıtıcı vs.) 

7. Tavsiye dışı kimyasalların kullanımı 

8. Yüksek doz 

9. Uygulama zamanı 

Bitki paraziti nematodların bitkilerde meydana getirdikleri belirtiler diğer zararlı 
organizmalardan ileri gelen belirtilere benzediği için mikroskop altında nematodu 
görmeden kesin kanıya gidilmemelidir. Nematodların küçük mikroskobik canlılar 
olması ve bu gruba ait nematod türlerinin birbirlerine çok benzemesinden dolayı 
konu uzmanları tarafından kesin teşhis yapıldıktan sonra karar verilmesi önemlidir. 

Özellikle, hububat, şeker pancarı, sebzeler, meyveler, bağ, çeltik, patates, soğan, 
vb. ekiliş alanları yönünden zengin bir potansiyele sahip olan ülkemizde 
nematolojik çalışmalar önemlidir. Patates ve çeltik tohumluk yetiştirme alanlarının 
ve meyve, sebze ve süs bitkileri fide ve fidanlarının üretimlerinin yapılacağı 
alanların özellikle karantinaya tabi, tohumluk sertifikasyonu ve fidan sertifikasyon 
açısından önem taşıyan nematodlar yönüyle incelenmesinin ve gerekli analizlerin 
yapılması son derece önemlidir. Karantinaya tabi nematodların temiz alanlara 
bulaşmaması ancak yasal önlemlerle mümkün olabileceğinden özellikle iç 
karantinaya önem verilmektedir. Özellikle karantinaya tabi nematodlarla bulaşık 
alanların eradikasyonu için mevcut mücadele yöntemlerinin hiçbirinin yeterli 
olmaması ve kimyasal mücadele yöntemlerinin maliyetinin yüksek ve çevreye 
zararlı olmaları gibi nedenlerle bulaşmayı önleyici yasal tedbirlere önem 
verilmektedir. 
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2.2. BİTKİLERDE ZARARLI OLAN 
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BUĞDAY GALNEMATODU 
Anguina tritici (Steinbuch)  
(Tylenchida: Anguinidae) 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Buğday galnematodu [Anguina tritici (Steinbuch)]’nun dişisi ve erkeği iplik 
formundadır. Dişi ortalama 3.8 mm boyunda, spiral şeklinde, çok şişman vücutlu 
ve hareketsiz görünüşlüdür. Erkeği düz vücutlu, ortalama 2.4 mm boyunda ve çok 
aktiftir. Graminae familyası bitkilerinin tohumlarında iç parazit (endoparazit), sap 
ve yapraklarında dış parazit (ektoparazit) olarak yaşar ve tipik galler meydana 
getirir. Nematodla bulaşık tanelere “galli tane” denir. Bunlar normal tanelere naza-
ran küçük, yuvarlak, deforme olmuş ve koyu kahverengindedir. Sürme hastalığının 
(Tilletia tritici) tanelerdeki zarar şekline benzerler, fakat bu taneler serttirler ve iki 
parmak arasında ezilmezler. Bu gibi tanelere Orta Anadolu’da mahalli olarak kör, 
karadoğu, karamık, boncuk körsert kör ve demir kör gibi adlar verilir. 

Bulaşık buğday taneleri uyuşuk halde ikinci dönem larvalar ile doludur. Toprağa 
düşen nematodla bulaşık taneler nem alarak şişer, içerisinde bulunan larvalar 
kabuğu delerek dışarı çıkar ve toprağa geçerek genç buğday ve çavdar bitkilerinin 
çimlenen yaprak aralarında çiçeklenmeye kadar kalırlar. Başak oluşumu sırasında 
tane embriyosuna yerleşirler. Burada beslenmelerine devam ederek ergin hale 
geçip çiftleşirler. Yumurta bıraktıktan sonra erginler ölür.  

Genellikle her tanede 5–7 dişi bulunur. Birinci dönem larva, yumurta içinde oluşur 
ve hızla gömlek değiştirerek ikinci dönem larva meydana gelir. Yumurtadan çıkan 
ikinci dönem larvalar tane içinde kalarak, hasatla birlikte ürüne geçerler. Her bir 
galli tane içerisinde 800–32.400 kadar larva bulunur. Bulaşık taneler, içinde 
yaklaşık 0.8 mm boyunda ikinci dönem larvaların bulunduğu küçük bir galdir. Bu 
dönem, normal buğday tanelerinin sarı olum dönemine rastlamaktadır. 

Kuru koşullarda, galli taneler içerisindeki nematodlar 27 yıl ve daha uzun süreyle 
uyuşuk halde canlılığını koruyabilmekte olup, soğuk iklim şartlarına karşı da 
dayanıklıdır. Bu süre çevre, nem ve sıcaklığa bağlıdır.  

Buğday galnematodu yılda bir döl vermektedir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  

Çimlenen buğday bitkisine geçen buğday gal nematodu larvaları, bitkiyi 
cüceleştirir, saplar kalınlaşır ve gevrekleşir, sak boğumlarından yeni çıkmakta olan 
yapraklara zarar vermek suretiyle yaprakları kıvırır ve testere dişi bir şekil vererek 
yaprağı deforme eder. Kıvrılan yaprağın yeni gelişen yaprağı sarması nedeniyle, 
gövdede bükülmeler olur.  
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Nematodun yoğunluğuna göre bazı bitkilerde bu belirtiler bütün yapraklarda, bazı-
larında ise bir iki yaprakta görülür. Bitki gelişmesini tamamlarken, nematod da 
başağa ulaşmış olduğundan, bitkideki bu ilk belirtiler azalır ve hasta başaklı bitkiler 
olarak tarlada göze çarpar (Şekil 1). Nematod yoğunluğu çok fazla olduğu takdirde 
bitkiyi kurutabilir.  

Buğday galnematodu süt olum devresinde tanelere geçerek, taneleri deforme eder 
ve tane içi, nematodun larvaları ile dolarak tanenin ticari değerini tamamen 
düşürür. Olgunlaşan başaklarda galli taneleri içeren başaklar, galsiz taneleri içeren 

başaklara nazaran daha küçük, kavuz sıraları 
düzensiz ve birbirlerinin içine girmiş durumda, 
kılçıklar az ve kısadır. Kavuzlardaki şekil 
bozukluğu nedeniyle başaklar da düzen-siz bir 
görünüm alır. Dikkatli bakılacak olursa koyu 
kahve veya siyah renkli ve diğer tanelere 
kıyasla daha küçük olan galli taneler dışardan 
da görülebilir (Şekil 2). Bir başakta bütün 
taneler galli olabileceği gibi, bazı taneler nor-
mal teşekkül etmiş olarak da bulunur. 

Hasat sırasında birçok galli tane dökülerek 
tarlayı bulaştırır. Sonraki yıllarda, galli tane-
lerden çıkan nematod larvaları ekilen buğdayı 
enfekte eder. Buğday gal nematodu ile bulaşık 
taneler tohumluk, ekmeklik ve yemlik olarak 
kullanılamayacağından, ekonomik değeri yok-
tur. Buğdaylarda %60’a kadar varan verim 
azalmasına neden olabilmektedir. 

Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde bu zararlı ülkemizde buğday ekilen tüm 
alanlarda potansiyel olarak zarar oluşturabilir.  

 
Şekil 2. Buğday galnematodunun buğday tanelerindeki zararı        

(a: Galli daneler; b: Sağlıklı daneler). 

 
Şekil 1. Buğday galnematodunun 

başaktaki zararı. 

a b © İlker KEPENEKCİ © İlker KEPENEKCİ 

Sağlam Zarar görmüş 
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3. KONUKÇULARI 
Buğday gal nematodu’nun en önemli konukçuları buğday (Triticum vulgare, T. 
sativum, T. dicoccum, T. spelta) ve çavdar (Secale cereale L.)’dır. Yulaf (Avena 
sativa L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) ikinci derecede konukçusu olup diğer bazı 
Graminae’ler de konukçuları arasındadır. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Arthrobotrys oloigopori Fresenius adlı fungus nematodun parazitidir. Nematodun 
ikinci dönem larvalarında Dilophosphora alopecuri (Fr.)’nin pikniosporları 
saptanmıştır. Funguslardan başka diğer bazı organizmalar örneğin Tardigradlar ve 
Collembolalar da nematodların doğal düşmanlarıdır. Ancak bunların hiç birisi 
zararlıyı baskı altında tutamazlar. 
5. MÜCADELESİ 
5.1. Kültürel Önlemler 
Buğday gal nematodu’na karşı kültürel önlemlerden yararlanarak etkili bir 
mücadele yapılabilmektedir.  
Temiz tohum kullanılması: Kesinlikle, sertifikalı veya galsiz tohum kullanılma-
lıdır. Temiz tohum, nematodla bulaşık olmayan yerlerden alınmalı veya bulaşık 
tohumlar galli tanelerden temizlenmelidir. Bulaşık tohumun temizlenmesi için 
aşağıdaki yöntemlerden biri uygulanır. 
a) Triyör ve selektörler: Günümüzde en uygun ve pratik bir metot olup; galli tane-

leri ayırabilecek sıklıktaki eleklerinden (3 ve 4 no’lu eleklerde olduğu gibi) 
geçirilen tohumluk buğdayların içerisindeki galli taneler %100’e yakın bir 
oranda temizlenmektedir.  

b) Tuzlu su uygulaması: Geniş bir kap veya kazanda %20’lik tuzlu su eriyiği hazır-
lanır. İçerisine tohumluk buğdaylar atılır. Elle veya bir başka karıştırıcı kulla-
nılarak karıştırılan tohumlardan nematodlu olanlar daha hafif olduklarından su 
yüzüne çıkarlar. Üste çıkan galli taneler alınır ve imha edilir. Bu muamele azar 
azar ve fazla karıştırılmadan yapılırsa sonuç daha iyi olmaktadır. Dikkat edile-
cek husus, galli tanelerin fazla su alıp dibe çökmemesi için zaman kaybetme-
mektir. Geniş kap veya kazanın dibinden alınan tohum, bir elek üze-rinde temiz 
suyla iyice yıkandıktan sonra kurutulur ve tohumluk olarak kullanılır. Bu metot 
pratik olmamakla birlikte ancak küçük işletmelerde kullanılabilir. 

c) Sıcak su uygulaması: Bulaşık taneler 4–6 saat suda bekletilerek larvalar aktif 
hale geçirilir. Daha sonra 50°C de 30 dakika, 52°C’de 20 dakika, 54°C’de 10 
dakika veya 56°C’de 5 dakika suda bekletilerek nematodların ölmesi sağlanır. 
Ancak bu uygulamanın yapılabilmesi için tesis gerektiğinden pratik değildir.  

Ekim nöbetinin uygulanması: Nematodun konukçusu olmayan, Graminae 
dışındaki bitkiler ekim nöbetine sokulmalıdır.  
Nadas sisteminin uygulanması: Bir yıllık yapılacak tam nadasta, bir yıl önceki 
ürünle galli tanelerden toprağa geçen nematod larvaları konukçu bulamaya-
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cağından tamamen ölmektedir. Ancak nadas uygulamasında tarlada bulunan 
Graminae familyasından bitkilerin büyüyerek nematoda tekrar konukçuluk etmesi 
engellenmelidir. 
5.2. Karantina Önlemleri 

─ Buğday galnematodu’nun iç karantinaya dâhil bir nematod olması nedeniyle, 
bulaşık tohumlukların temiz bölgelere naklini önleyici tedbirlerin alınması 
ve bula-şık bölge içinde nadasa bırakılan yerlerde temiz tohum ekilmesi 
gerekir. İlgili yörelerde yapılacak sürveyler ile diğer bulaşma sahaları da 
saptanmalıdır. 

─ Yapılacak sürveylerde hububat tarlaları yeşil ve olgun başak devrelerinde 
olmak üzere iki defa kontrol edilmeli, daha sonra da hasat zamanı veya 
hasattan sonra tohumluklar kontrol edilmelidir. Yeşil bitki döneminde 
zararlının belirtilerine rastlanan yerler kaydedilip, başaklanma veya hasat 
zamanı tekrar kontrol edilerek kesin yargıya varılmalıdır. 

─ Buğday galnematodu ile bulaşık tarlaların saptanması için, hububat (bilhassa 
buğday ve çavdar) ekimi yapılan tarlalar gezilerek, gelişen bitkilerde buğday 
gal nematodu bulaşıklığı nedeniyle oluşan belirtilerin olup olmadığı 
incelenir. 

─ Her köyün farklı mevkilerinden rasgele hububat tarlaları seçilir. Seçilen her 
bir tarlanın 5 yerinden 1/4 m2’lik sayım çemberleri kullanılarak, 3-5 m2’lik 
yerde sağlam ve nematodlu bitki sayılarak tüm sahadaki sağlam ve enfekteli 
bitki miktarı bulunur ve sonra enfekteli bitki oranı (% olarak) saptanır. Bu 
sürvey nisan ve mayıs aylarında ekin tam sapa kalkmadan, kardeşlenme 
devresinde yapılır. 

─ Hasattan önce ilk örneklerden alınan sonuçlara göre, bulaşık olmasından 
şüphe edilen tarlalardan başak numuneleri alınıp analiz edilerek bulaşıklık 
kesin olarak saptanır. Bulaşma oranı %1 dahi olsa, gelecek yıl o tarla için 
önlem alınması zorunludur. 

─ Hasattan sonra harman yerinde üretici ambarlarıyla, ofis ambarlarında ve 
selektör evlerinde çuvallı veya dolma halinde olan ürünün yanlarından 2, 
üstten 2, ortadan 2 adet 20 ml’lik ölçek ile buğday alınıp, sayımlar yapılarak 
enfekteli tane oranı (%) saptanır. Ancak başakta veya hasat edilmiş üründe 
bir adet bile nematodlu taneye rastlanırsa, örnek bulaşık olarak kabul edilir. 

─ Bulaşık yerlerde sınırlandırma sürveyi yapmak gereklidir. Bunun için, 
bulaşık yerdeki tüm çiftçilerin ürünleri ve komşu tarlaların ürünleri kontrol 
edilmelidir. Ayrıca bulaşık yerler ile, tohumluk alış verişi yapılan yerlerde 
de kontroller sürdürülerek bulaşmanın sınırı haritaya işlenmelidir. 

5.3. Kimyasal Mücadele 
Buğday galnematodunun etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur. 
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ÇELTİK BEYAZ UÇ NEMATODU 
Aphelenchoides besseyi Christie 
(Aphelencida: Aphelencoididae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Çeltik beyaz uç nematodu (Aphelenchoides besseyi Christie)’nun, dişi ve erkeği 
iplik şeklinde mikroskobik canlılardır. Boyları yaklaşık 0.4–0.8 mm’dir (Şekil 5a).  

Nematod başlangıçta çeltik bitkilerinin yaprak kınlarının iç kısmına yerleşir. 
Nematodların sayıları sapa kalkma döneminde genç salkımlarda hızla artar. 
Tohumları enfekte eden nematod sayısı 1–64 arasında değişmektedir. 
Nematodların %90’ı kavuzun iç yüzeyinde, geri kalanı ise tane üzerinde bulunur. 

Çeltik beyaz uç nematodu kuraklığa dayanıklı olup çeltik tanesinin kavuzu altında 
uyuşuk halde bulunur. Kuru tanede 2–3 yıl canlı kalabilir. Ancak taneden toprağa 
geçtiğinde, konukçusunu bulamadığı takdirde 4 ay içinde ölür. Bulaşık tanelerden 
çıkan nematodlar, gelişmekte olan fidenin sak ve yapraklarının büyüme noktalarına 
doğru hareket ederek, dış parazit (ektoparazit) olarak beslenirler. Çiçek salkım-
larına ve yaprak sap diplerine yumurtalarını bırakırlar. Bitkinin büyümesi ile 
birlikte yukarı doğru taşınırlar. Gelişmeleri için optimum sıcaklık olan 21–
25°C’de, yılda birkaç döl verebilirler. Nematod hayat çemberini 21°C’de 10 günde, 
23°C’de 8 günde tamamlar, 13°C’nin altında gelişmeleri durur.  

Parthenogenetik olarak üreyebilen zararlı ayrıca, Culvularia spp., Alternaria spp., 
Fusarium spp. ve Helminthosporium spp. gibi funguslar üzerinde de gelişebilir. 

Zararlının diğer önemli konukçusu olan çilekte ise, nematod gene ektoparazit 
olarak genç bitki dokularında beslenir. Bu nematodun çilek formunun kış boyunca 
toprakta canlılığını koruyabildiği ve larva dönemlerinin bitki materyalinde hafif 
kuraklığa dayanabildiği bildirilmektedir.  

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Çeltik bitkisindeki belirtiler: Çeltikte, “beyaz uç” olarak bilinen hastalığa neden 
olur. Nematodun çeltik bitkisine verdiği zararın belirtileri, genç bitkilerde çok net 
olmamakla birlikte, literatüre göre kardeşlenme döneminde ortaya çıkmaktadır. 
Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise, ilk belirtilere sapa kalkma döneminde 
rastlanmıştır. Buna göre, bitkilerin yapraklarının 2-5cm’lik uç kısımları 
karakteristik olarak önceleri beyazımsı açık sarı renk almakta ve zamanla 
kahverengi nekrozlara dönüşmektedir. Bayrak yapraklarda boy kısalmakta ve uç 
kısımlar kıvrılmaktadır (Şekil 3). Sonuçta bitki gelişimi engellenmekte, salkımlar 
küçük kalmakta ve tane sayısı ile büyüklüğü azalmaktadır. Belirtiler, kalsiyum ve 
magnezyum noksanlıkları ile karıştırılabilir. 
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Şekil 3. Çeltik beyaz uçnematodunun çeltik bayrak yapraklarındaki zararı. 

Nematodlar olgun taneden başka, bitkinin kuru kısımlarında, salkım ve samanda da 
uyuşuk halde bulunur. Yayılması bu bitki parçaları ile de olabilmektedir. 
Zararlıdan dolayı çeltikte meydana gelen ürün kaybı, hassas çeşitlerde %17–54, 
dayanıklı çeşitlerde ise %0–24 olarak bildirilmektedir. 
Çilek bitkisindeki belirtiler: Nematodun çilekte meydana getirdiği zarara, ‘yaz 
cüceleşmesi’ denilmektedir. Yapraklarda kıvrılma ve bükülmeler görülür. 
Bitkilerde boy kısalması ve cücelik ortaya çıkar, bununla ilişkili olarak çiçeklerde 
azalma meydana gelir. 
Diğer konukçulardaki belirtiler: Kauçuk (Ficus elastica Roxb.) ve tutya çiçeği 
(Polianthes tuberosa L.)’nde iç parazit (endoparazit) olarak yaşayabilmektedir. Bu 
bitkilerde sırasıyla, yaprak dökülmesi ve yaprak lekeleri meydana getirmektedir. 
İnce çim (Sporobolus poirettii)’de ise, gelişmeyi uyarıcı bir etkiye neden olur.   
Çeltik beyaz uç nematodu, Dünya’da çeltik üretimi yapılan tüm ülkelerde 
görülebilmektedir.  
Bu nematod Ülkemizin iç ve dış karantina listesinde yer almaktadır. İlk defa 1995 
yılında, Edirne-İpsala ve Balıkesir-Gönen’de yetiştirilen çeltiklerde tespit edilmiş 
olup, çeltik ekiliş alanlarında hızla yayıldığı yapılan analiz ve çalışmalar sonucu 
ortaya konmuştur. 
3. KONUKÇULARI 
Çeltik beyaz uç nematodu’nun en önemli konukçuları çeltik ve çilektir. Diğer 
konukçuları ise, Çin ramisi (Boehmeria nivea L.), çok sayıda süs bitkisi [Krizantem 
(Chrysanthemum L.), Orkide (Orchidaceae), Kauçuk (Ficus elastica L.), Tutya 
çiçeği (Polianthes tuberosa L.), Hatmi (Hibiscus L.), Afrika menekşesi 
(Saintpaulia ionantha Wendl.) gibi] ve yabancı otlardır [Darı (Panicum L.), Zenci 
darısı (Pennisetum L.C. Rich), Kıldarı (Setaria P.B.), İnce çim (Sporobolus)].  

a b 
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4. MÜCADELESİ 
4.1. Karantina Önlemleri 
Dış karantina listemizde bulunan Çeltik beyaz uç nematodu’nun temiz bölgelere 
bulaşmaması için iç karantina çalışmalarına önem verilmelidir. Bu amaçla 
sürveyler yapılarak bulaşık alanlar tespit edilmelidir. 
Bulaşık alanların tespiti amacıyla yapılacak sürveylerde;  

– Bulaşık alanları belirlemek üzere başakların olgunlaştığı dönemde (ağustos-
eylül ayları) örnek alınabilir. Örnekleme için alınacak salkım sayıları tarla 
büyüklüğüne göre belirlenir.  

Kontrol edilen alan (dekar) Örnek alınacak bitki sayısı 
1–5 dekarda 50 salkım 
6–10 dekarda 100 salkım 
11–50 dekarda 150 salkım 

50 dekardan büyük tarlalarda ise, her 50 dekar için 150 salkım kesilerek 
karıştırılır. Bunların arasından 1/5’i alınarak örnekleme ünitesi oluşturulur. 
Hazırlanan her bir örnek, kese kâğıtları içine etiketlenerek konur ve en kısa 
sürede ilgili Araştırma Enstitüsüne ulaştırılır. Aynı gün enstitüye 
ulaştırılamayan örnekler 4°C’de (buzdolabında) muhafaza edilmelidir.  

– Hasattan sonra harman yerinde, üretici ambarları ile ofis ambarlarında ve 
selektör evlerinde, çuvallı veya dolum aşamasında olan mahsulün her 10 
tonluk kısmı için %10’unu temsil edecek miktarda yanlardan, üstten ve 
ortadan en az 2’şer kere sondayla örnek alınarak paçal yapılır. Bu paçaldan 
en az 2 kg olacak şekilde çeltik örnekleri hazırlanır. Her 10 tonluk mahsul 
için bu işlem tekrarlanır. Hazırlanan örnekler etiketlenerek analiz yapılmak 
üzere en kısa sürede ilgili Araştırma Enstitüsüne gönderilir. 

4.2. Kültürel Önlemler 

– Sertifikalı tohum kullanılmalıdır. 

– Sertifikalı tohum kullanılmayacaksa ekilecek tohum mutlaka analiz 
ettirilmelidir. 

– Nematodla bulaşık çeltik tohumları üretimde kullanılmamalıdır. 

– Bulaşık yerlere ait sular, temiz yerlerden geçirilmemelidir. 

– Bulaşık bitki artıkları imha edilmelidir. 

– Nematoda dayanıklı veya tolerant çeltik çeşitleri kullanılmalıdır. Dünyada 
bazı çeşitler (Bluebonnet, Vegold, Teichung Native 1, Norin gibi) dayanıklı 
olarak saptanmıştır. 
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4.3. Fiziksel Önlemler 

Bulaşık tohumlara karşı sıcak su uygulaması oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. 

─ Tohumlar oda sıcaklığındaki suda (20°C) 16–20 saat bekletildikten sonra, 
51°C’deki suda 7 dakika tutularak popülasyon azaltılabilir. 

─ Bulaşık tohumlar ön ıslatma yapılmaksızın 55–60°C’deki suda 10–15 dakika 
tutulabilir. Elektrikli ısıtma düzeneğinin kullanıldığı bu yöntemle zararlıya 
karşı %100 etki elde edilir (Şekil 4).  

 
Şekil 4. Çeltik beyaz uç nematodu mücadelesinde fiziksel 

önlem amacı ile kullanılan elektrikli ısıtma 
düzeneği. 

─ Çilek bitkisinde de üretim materyali dikim öncesi, 46°C’deki suya 10 dakika 
süreyle daldırılarak uygulamaya tabi tutulmalıdır. Ancak bu uygulama ile 
nematodlar tamamen ölmemekte, sadece popülâsyonda belirgin oranda bir 
düşüş elde edilebilmektedir. 

─ Bulaşık çeltik kavuzlarının yakılarak imha edilmesi uygulamalarının 
titizlikle yerine getirilmesi gerekmektedir.  

─ Fabrikalarda işleme sonucunda çıkan çeltik kavuzların tarım alanlarına ve 
tarımsal sulama kaynaklarına doğrudan bulaşmasına engel olunmalıdır. 

4.4. Kimyasal Mücadele 

Ülkemizde bu zararlıya karşı henüz bir kimyasal mücadele yapılmamaktadır. 

 

 

 

 

 

©Bilge MISIRLIOĞLU 
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Şekil 5. Bitki paraziti nematodların mikroskop altındaki görünüşleri (morfolojik ve morfo-

metrik özellikleri) [a: Çeltik beyaz uç nematodu (Aphelencoides besseyi); b: Çilek 
nematodu (A. fragariae); c: Patates çürüklük nematodu (Ditylenchus destructor);     
d: Soğan sak nematodu (D.dipsaci)] 

 

a. Baş bölgesi (Dişi) 
b. Kuyruk bölgesi (Dişi) 
c.  Kuyruk 

 

a 
b 

a. Baş bölgesi (Dişi) 
b. Kuyruk bölgesi (Dişi) 
c. Kuyruk bölgesi(Erkek) 

c d 

a. Baş bölgesi (Dişi) 
b. Kuyruk bölgesi (Dişi) 
c. Vulva bölgesi(Erkek) 
(postvulval uterine sac) 
d. Lateral alan 

a. Baş bölgesi (Dişi) 
b. Kuyruk bölgesi (Dişi) 
c. Vulva bölgesi(Erkek) 
(postvulval uterine sac) 
d. Lateral alan 
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ÇİLEK NEMATODU 
Aphelencoides fragariae Ritzema Bos 

(Aphelencida: Aphelencoididae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI: 

Çilek nematodu (Aphelencoides fragariae Ritzema Bos)’nun, dişi ve erkeği iplik 
şeklinde mikroskobik canlılardır. Boyları yaklaşık 0.5–1.0 mm’dir (Şekil 5b).  

Tomurcuklarda ve bitki büyüme noktasında dış parazit (ektoparazit) olarak 
yaşarlar. Bitkinin yaprak tomurcuğunu saran çanak yapraklarda, nematodun ergin, 
larva ve yumurtalarını stereo mikroskop altında bir arada görmek mümkündür.  

Nematodlar yağmur vasıtasıyla yapraklar üzerinden yıkanarak toprağa geçerler. Bir 
noktadan diğer noktaya veya bir bitkiden diğer bitkiye olan hareketleri, yüksek 
rutubet ve yağmurdan oluşan ince film tabakası şeklindeki suya bağlıdır. Bulaşık 
ana bitkilerden atan stolonlar, bitki yüzeyinde film tabakası şeklinde su 
bulunmayan kuru periyotlarda oluştuğunda, genç bitkilerde nematoda rastlanmaz.  

Çoğalmalarında nem ve sıcaklık önemli derecede rol oynar. Nemli koşullarda 
bulaşık bitkide binlerce nematod bulunur. Kuru şartlarda bu sayı oldukça azalır. 
Ancak nemli topraklarda bile, konukçusu olmadan uzun süre yaşayamaz. 18°C’de 
10–11 günde bir döl verir. 

A. fragariae ile birlikte yaprak nematodlarından olan A.besseyi ve A.ritzemabosi 
çilek tomurcuklarında, büyüme uçlarındaki yaprakçıklarda ve yaprak saplarında dış 
parazit (ektoparazit), yaprak dokusu içinde ise iç parazit (endoparazit) olarak 
yaşarlar. A.besseyi ve A.ritzemabosi, ülkemizde çilekte henüz saptanmamıştır. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Bu nematod çilekte zararlı nematodların en önemlisidir. Belirtiler, bitkinin 
büyümeye başladığı erken ilkbaharda görülür. Bu nematod yaprak ve tomurcuk 
gelişmesini önler, yapraklarda buruşma, kıvrılma ve renk açılmasına neden olur. 
Yaprak sapları kısa kalır, çoğunlukla meyve tomurcuklarının da bulaşması sonucu 
küçük ve açık renkte meyveler oluşur (Şekil 6).  

Söz konusu nematod, Karadeniz Bölgesinde Zonguldak ve Bartın; Marmara 
Bölgesinde Bursa, Yalova ve İstanbul; Akdeniz Bölgesinde ise Mersin’deki çilek 
alanlarında belirlenmiştir.  

3. KONUKÇULARI 

Polifag bir nematoddur. En önemli konukçusu çilektir. Süs bitkilerinden zambak, 
begonya, afrika menekşesi, krizantem ve çuha çiçeği konukçuları arasında 
sayılabilir. 
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Şekil 6. Çilek nematodunun çilekteki zararı. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Bitki paraziti nematodların doğal düşmanları olarak, tuzak oluşturan funguslar, 
endoparazitik funguslar, bakteriler, protozoalar, riketsialar, avcı nematodlar, 
akarlar ve collembolaları sayabiliriz. Ancak bunlar hiçbir zaman zararlıyı baskı 
altında tutamazlar. 
5. MÜCADELESİ 
5.1. Karantina Önlemleri 
Çilek nematodu karantinaya tabi bir nematoddur. Bu nedenle bulaşık bitki 
materyalinin bir yerden diğer bir yere nakledilmemesine özen gösterilmelidir. Bu 
amaçla yapılacak sürveylerde nisan ve mayıs aylarında çilek bahçeleri gezilerek 
şüpheli bitkilerden aşağıda belirtildiği şekilde örnek alınır. 

Kontrol edilen alan (da) Örnek alınacak bitki sayısı (adet) 
1–5 10 
6–10 20 
10< 30 

Yukarıdaki tabloya göre her bitkiden 3’er yaprak alınarak, ilgili laboratuvarlarda 
incelenir. Bulaşık bahçeler tespit edilerek gerekli önlemler alınmalıdır. 

5.2. Kültürel Önlemler 
─ Bulaşık çilek fidesi kullanılmamalıdır.  
─ Kullanılacak fideler dikimden önce mutlaka analize tabi tutulmalıdır. 
─ Sulama sularını Çilek nematodu ile bulaşık bahçelerden geçirmemek gerekir. 
─ Bulaşık olan çilek bitkileri, toprağı dağıtılmadan çıkarılıp, tarla dışında imha 

edilmelidir. 
─ Bu nematodun konukçusu olmayan bitkilerle (hububat, baklagiller, vb.) 3 

yıllık bir münavebe uygulanmalıdır. 
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5.3. Fiziksel Mücadele 

Zorunlu hallerde bulaşık fidelere sıcak su uygulaması yapılabilmektedir. 

Bu amaçla önce 46°C’deki suda 8 saat bekletilmelidir. Bu yöntemin iyi sonuç 
vermesi için, suyun sıcaklığının ve bekleme süresinin iyi ayarlanması gereklidir.  

5.4. Kimyasal Mücadele 

Ülkemizde bu zararlıya karşı henüz bir kimyasal mücadele önerilmemektedir. 
 

 

 

İĞNE NEMATODLARI 
Longidorus spp. 

(Dorylaimida: Longidoridae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Ektoparazit olan İğne nematodları (Longidorus spp.)’nın boyları oldukça uzun (2–
11 mm), erkek ve dişisi iplik formundadır. Baş bölgesinde 44–180 µm arası 
değişen uzunlukta ağız iğneleri (stilet) vardır.  

Morfolojik olarak Xiphinema (kamalı nematodlar) cinsine ait türlere benzemekle 
beraber, Xiphinema cinsinde stiletin arka kısmında 2 parçalı yaka şeklinde bir 
kısım bulunurken Longidorus cinsinde stilet düz ve vücutları daha incedir.  

Yumurtalarını konukçusunun kılcal köklerine bırakan Longidorus spp. dört larva 
dönemi geçirdikten sonra ergin olurlar. L. elongatus genellikle yılda bir döl ver-
mekle beraber bazı yıllarda çilek gibi bazı konukçularda sonbaharda ikinci dölü 
verirler. Her dölde ergin dişi 20 kadar yumurta bırakır ancak hayat çemberinin 
farklı dönemlerindeki ölümler sonucu yıllık üreme oranı çok düşük kalır. L. elon-
gatus hassas konukçularında populasyonunu yılda sadece 2–4 kat arası arttır-
maktadır. Longidorus türlerinin çoğu uzun hayat çemberine sahiptir ve özellikle 
ılıman iklimlerde bazı türlerinin hayat çemberi 2 yıla kadar uzayabilir.  

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

İğne nematodlarının ergin ve larvaları konukçu bitkilerde ektoparazit olarak 
köklerin özsuyunu emerek beslenir. Kök yüzeyinde uygun noktayı bulduktan sonra 
stiletlerini hızlıca 2 veya 3 hücre kalınlığında köke sokup çıkartırlar ve hücre 
özsuyunu emerler. Köklerdeki bu beslenmeleri sonucu yuvarlaktan kanca şekline 
kadar değişen görünümde galler meydana getirirler, bitkinin genel görünümünde 
cüceleşme görülür. İğne nematodları sekonder zararlarını ise köklerde meydana 
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getirdikleri bu açıklıklardan bakteriyel ve fungal etmenlerin bitkiye girerek 
hastalandırmaları sonucu oluştururlar.  

İğne nematodlarının beslenmeden dolayı yaptıkları zararın yanı sıra, virüs vektörü 
olmaları daha büyük önem arzeder. Longidorus cinsine ait 83 türden 7’si virus vek-
törü olarak bilinmektedir. Bu cinse ait en önemli türler; L. elongatus, L. attenuatus 
ve L. macrosoma’dır.  

Ülkemizde 2003–2004 yıllarında Nevşehir ili bağlarında yürütülen nematolojik 
çalışmada İğne nematodlarından L. elongatus ve L. attenuatus saptanmıştır. Ülke-
miz karantina listesinde de yer alan virüslerin vektörü olan bu iki tür ve ülkemizde 
saptanmamış ancak dünyada virüs taşıdığı belirlenmiş olan diğer Longidorus 
türleriyle taşıdıkları virüsler Çizelge 1’de verilmiştir.  
 

Çizelge 1. Longidorus spp., vektörlüğünü yaptığı nepovirüsler, konukçuları ve 
coğrafik dağılımları. 

Nematodlar Viruslar Konukçular Coğrafik 
dağılımları 

L.apulus Artichoke Italian latent Sebzeler  Akdeniz  

L.attenuatus Tomato blackring 
Meyveler 
Sebzeler 
Süs bitkileri 

Avrupa  

L.diadecturus Peach rosette mosaic Meyveler Kuzey Amerika 

L.elongatus 

Raspberry ringspot 
Scottish strain 

 
Meyveler  

 
Avrupa  

Tomato blackring 
Beet ringspot strain 

 
Şeker pancarı 

 
Avrupa  

L.fasciatus Artichoke Italian latent Sebzeler  Akdeniz  

L.macrosoma Raspberry ringspot 
English strain Meyveler Avrupa 

L.martini Mulberry ringspot Dut Japonya  

 
3. KONUKÇULARI  

İğne nematodları polifag nematodlar olup virus vektörü olduğu saptanmış türlerin 
konukçu dağılımları Çizelge 1’de verilmiştir.  

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Yurdumuzda zararlının doğal düşmanları üzerinde araştırma yapılmamıştır. 
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5. MÜCADELESİ 

5.1. Karantina Önlemleri 

Ülkemizde tespit edilmiş olan L.elongatus ve L.attenuatus karantinaya tabi olan 
nematodlardır.  

5.2. Kültürel Önlemler 

– İğne nematodları açısından temiz olduğu tespit edilmiş alanlarda sertifikalı 
çeşitler kullanılmalıdır. 

– Yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır  

– İğne nematodları ile taşınan virüslerle bulaşık bahçelerin sökümünden sonra, 
yeni bahçe tesisine kadar, en az 3 yıl süreyle tahıl gibi konukçusu olmayan 
bitkiler yetiştirilmelidir.  

– Dayanıklı anaç ve çeşitler kullanılmalıdır. 

– Bulaşık meyve bahçesi veya bağların sökümünden sonra, bitki kök artıkları 
(çok derinde olanlar da dâhil) tamamen toplanıp imha edilmelidir. 

– Sulama suyunun bulaşık alanlardan diğer alanlara taşması engellenmelidir. 

– Damla veya yağmurlama sulama sistemleri tercih edilmelidir. 

5.3. Kimyasal Mücadele 

Fümigant etkili bir ilaçla ekim veya dikim öncesinde toprak ilaçlaması yapılabilir. 
(Bkz.: Nematodlara Karşı Ekim-Dikim Öncesi Toprak İlaçlamaları. Cilt VI, 
Sayfa 61) 
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İNCİR KİSTNEMATODU 
Heterodera fici Kirjanova  

(Tylenchida: Heteroderidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  

İncir kist nematodu (Heterodera fici Kirjanova)’nun dişisi armut veya limon 
şeklindedir. Dişisinin ortalama boyu 1.4 mm kadardır. Erkeği iplik formundadır.  

Dişiler konukçu bitkilerin köklerinde bitki özsuyunu emerek yaşarlar, fakat Kök-ur 
nematodları gibi köklerde urlar meydana getirmezler. Dişiler kılcal kökler üzerinde 
boyun noktasına kadar başı bitki dokusu içinde, vücut kısmı ise köke asılı vaziyette 
bulunurlar. Öldüklerinde vücudunun dış tabakası kalınlaşarak yumurtaları muhafa-
za eden koyu kahverengi kist halini alır. 

Toprağa geçen kistler içerisinde 100–230 kadar yumurta bulunur. Kistler toprakta 
uzun süre kalabilirler (6–10 yıl kadar) ve uygun şartlar altında yumurtadan çıkan 2. 
dönem larvalar, konukçusu olduğu bitkilerin köklerine geçerek zararlarını yaparlar. 
Bu dönem nematodun en aktif dönemidir. Larvalar kök ucunun biraz gerisinden 
kökü delerek içeri girerler. Konukçu kökünde beslenerek ergin hale gelirler. Olgun-
laşan erkek ve dişiler, başları kök içinde olarak beslenmelerine devam ederler, bir 
süre sonra erkekler toprağa geçer. Çiftleşen dişilerde yumurtalar gelişerek renk 
koyulaşır ve vücudu yumurta ile dolan dişi ölerek yumurtaları koruyan dayanıklı 
kist şeklini alır ve diğer nesilleri vermek üzere toprağa geçer.  

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

İncir kist nematodu ile bulaşık topraklarda yetişen bitkilerde, genellikle bodurlaşma 
görülür, bitkinin gelişmesi zayıflar, meyve veriminde ve iriliğinde azalma gözlenir. 
Nematodun kılcal köklerde yaptığı zarar nedeniyle dallanma ve çalılaşmalar oluşur. 
İnce kökler üzerinde beslenmeye devam eden dişi nematodlar, bir süre sonra 
köklere zarar verirler. 

İncir ağacında yapılan patojenite çalışmasında toprakta başlangıç popülâsyonu 8 
yumurta-larva/cm3 toprak olduğunda bitkilerin %30’u, 64 yumurta-larva/cm3 toprak 
olduğunda ise bitkilerin tamamı ölmüştür. Ancak İncir kist nematodunun popülas-
yon yoğunluğu genellikle bahçelerde bu derecede zarar oluşturacak düzeylere 
ulaşmaz. Bununla beraber özellikle tohumdan incir fidanının elde edildiği incir 
fidanlıklarında potansiyel bir tehdit olduğu dikkate alınmalıdır.  

3. KONUKÇULARI 

Başta incir ve kauçuk olmak üzere Ficus spp.’nin zararlısıdır.  

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Yurdumuzda zararlının doğal düşmanları üzerinde araştırma yapılmamıştır. 
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5. MÜCADELESİ 

5.1. Karantina Önlemleri 

İncir kist nematodu karantinaya dâhildir. Sertifikalı fidanlık ve süs bitkisi yetişti-
rilen alanlarda bu nematodun kontrolü yapılmaktadır.  

5.2. Kültürel Önlemler 

– Bu nematodun tespit edildiği alanlarda en az 4 yıl süreyle konukçusu 
olmayan bitkilerle ekim nöbeti uygulanmalıdır.  

– Sulama suyunun bulaşık alanlardan diğer alanlara taşması engellenmelidir. 

– Damla veya yağmurlama sulama sistemleri tercih edilmelidir. 

5.3. Kimyasal Mücadele 

Fümigant etkili bir ilaçla, dikim öncesinde toprak ilaçlaması yapılabilir (Bkz.: 
Nematodlara Karşı Ekim-Dikim Öncesi Toprak İlaçlamaları. Cilt VI, Sayfa 
61) 

 
 

KAMALI NEMATODLAR 
Xiphinema spp. 

(Dorylaimida: Longidoridae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Kamalı nematodlar (Xiphinema spp.) boyları oldukça uzun (6 mm kadar olabilir), 
erkek ve dişisi iplik formunda olan nematodlardır. Baş bölgesinde 200 µm’ye 
kadar varan uzunlukta ağız iğneleri (stilet) vardır (Şekil 7).  

Bağ alanlarında Kısa boğum virüsü-nün (Asma yelpaze yaprak virüsü) vektörü 
olan X.index Thorne and Allen, kuyruk kısmının sonunda oldukça belirgin parmak 
şeklinde bir çıkıntının bulunması ile diğer Xiphinema türlerinden ayrılır (Şekil 7). 

Köklerin özsuyunu emerek beslenen larvalar, olgunlaştıktan sonra çiftleşerek 
çevresindeki toprağa yumurta bırakırlar ve yumurtadan ergin hale gelince-ye kadar 
dört larva dönemi geçirirler.  

İlkbaharın ilk aylarında, yumurta bırakmaya hazır pek çok dişi nematoda rast-
landığı halde, çok sıcak yaz aylarında bunlara nadiren rastlanır. Bazen ikinci bir 
üreme sonbaharda olur. Bu nematodlarda üreme oldukça yavaştır. 

X.index sera şartlarında bir dölünü 22–27 günde tamamladığı halde, diğer 
Xiphinema türlerinde bu süre 1-3 yıldır. 
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Kamalı nematodlar genellikle orta ve 
hafif yapıda ve pH’sı 6.5–7.5 olan 
toprakları tercih ederler. Gelişmeleri 
için optimum sıcaklık 16–28°C’dir. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK 
ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Dış parazit (ektoparazit) olan Kamalı 
nematodların köklerde beslenmele-
rinden dolayı, kök ucunda şişkinlikler, 
kıvrılma, kısalma, kök hacminin azal-
ması ve çürüme gibi belirtiler görülür 
(Şekil 8).  
Kamalı nematodların beslenmeden do-
layı yaptıkları zararın yanı sıra, virüs 
vektörü olmaları daha büyük önem arz 
eder.  
Ülkemiz karantina listesinde yer alan 
ve Kısa boğum virüsünün (Asma 
yelpaze yaprak virüsü) taşıyıcısı olduğu 

bilinen X.index’in, virüs hastalığı ile birlikte bulunduğu durumlarda, asmaların 
yapraklarında sararmalar, çift yaprak, çift sülük, boğum aralarının kısalması, 
yelpaze yapraklılık, asmalarda bodurlaşma, çubuklarda yassılaşma, salkımların 
ufak, tanelerin irili ufaklı olması gibi belirtiler görülür. Asmalarda zayıflama, 
durgunluk ve verimde azalma meydana getirerek, bağlarda %30-40’a varan 
oranlarda zarara neden olur (Şekil 9). 
Ülkemizde Kamalı nematodların yedi türü saptanmıştır. Bunlar X.pachtaicum 
(Tulaganov), X.index Thorne and Allen, X.italiae Meyl, X.brevicolle Lodello and 
Da Costa, X.ingens Luc and Dalmasso, X.turcicum Luc and Dalmasso ve 
X.pyrenaicum Sturhan’dur.  
Bunların içinde en yaygın olanı X.pachtaicum’dur. Daha sonra sırasıyla X.index ve 
X.italiae gelir. Bunlardan X.index, X.brevicolle. X.italiae virüs vektörü olup, 
X.pachtaicum, X.ingens, X.turcicum ve X.pyrenaicum ise virüs taşımamaktadır. 
 
Nematod   
Adı               Vektörü olduğu virüs   

X.index   Asma yelpaze yaprak virüsü (Grapevine Fanleaf Nepovirus, GFLV)  
  Asma krom mozaik virüsü (Grapevine Crom Mosaic Virus, GCMV)  
  Arabis mozaik virüsü (Arabis Mosaic Nepovirus, ArMV) 

X.brevicolle  Domates halkalı leke virüsü (Tomato Ringspot Nepovirus, ToRSV) 

X.italiae   Asma yelpaze yaprak Virüsünün (Grapevine Fanleaf Nepovirus, GFLV) 

 
Şekil 7. Kamalı nematodun mikroskop 

altındaki görünüşü (morfolojik ve 
morfometrik özellikleri). 

 

a-b. Dişi 
a. Baş bölgesi 
b. Kuyruk bölgesi 

©İlker KEPENEKCİ 
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Şekil 8. Kamalı nematodun neden olduğu, köklerin uç 

kısımlarında açılmamış bezelye çiçeğine 
benzer şişkinlikler. 

 

 
Şekil 9. Kısa boğum virüsünün taşıyıcısı olduğu bilinen X.index’in virüs hastalığı ile 

birlikte bulunduğu durumlardaki zararı. 

Bunların dışında Kamalı nematodlardan ülkemizde saptanmamış ancak dünyada 
virüs taşıdığı belirlenmiş türler ve taşıdığı virüsler şunlardır: 

a 

b 

b a 

sağlıklı hastalıklı 
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Nematod   
Adı           Vektörü olduğu virüs 

X. americanum Cobb   
 Tütün halkalı leke virüsü (Tobacco Ringspot Nepovirus, TRSV)  
 Domates halkalı leke virüsü (Tomato Ringspot Nepovirus-ToRSV)  
 Kiraz törpü yaprak virüsü (Cherry Raspleaf Nepovirus-CRLV) 
 Şeftali rozet mozaik virüsü (Peach Rosette Mosaic Nepovirus-PRMV)  

X. basiri Siddiqi   
 Bezelye mozaik virüsü (Cowpea Mosaic Comovirus-CPMV);  

X. coxi Tarjan  ve X. diversicaudatum (Micoletzky),  
 Kiraz yaprak kıvrılma virüsünün (Cherry Leafroll Nepovirus-CLRV),  
 ArMV’nün şerbetçiotu tip ırklarının  
 Çilek latent halkalı leke virüsünün (Strawberry Latent Ringspot Nepovirus- 
 SLRSV)  
 Ahududu halkalı yaprak lekesi virüsünün (Raspberry Ringspot Virus-RpRSV)  

3. KONUKÇULARI  

Kamalı nematodlar polifagdır. Kısa boğum virüsünün taşıyıcısı olan X.index’in en 
önemli konukçusu bağ olup,  incir, dut ve gül diğer konukçularıdır.  

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Yurt dışında Kamalı nematodlarda hastalığa neden olan Pseudomonas denitrificans 
Meningitis adlı bir bakteri saptanmıştır. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Karantina Önlemleri 

Kamalı nematodlardan X.index iç karantinaya, X.americanum, X.bricolense, 
X.californicum ve X.rivesi ise dış karantinaya tabi olan nematodlardır.  

Bağ ve fidanlık tesis edilecek alanlardan ilkbahar ve sonbahar aylarında toprak 
örnekleri alınarak, ilgili laboratuarlarda X.index yönünden analiz yapılmalıdır. 

5.2. Kültürel Önlemler 

– Dikilecek köklü bağ çubuklarının virüs hastalığından ari olması veya 
nematoda dayanıklı anaçlar kullanılması gerekir. Çok dayanıklı anaçlar; 
Dodridge, Salt Creek (Ramsey), Harmony, 1613C olup orta düzey dayanıklı 
anaçlar ise, Rupestris dul lot, 1103 Paulsen, 420A, 110R ve Riparia Gloire 
De Montpellier’dir. 

– Kamalı nematodlarla taşınan virüslerle bulaşık meyve bahçesi ve bağlar 
sökümden sonra, yeni bahçe tesisine kadar, en az 3 yıl süreyle tahıl gibi 
konukçusu olmayan bitkiler yetiştirilmelidir. 
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– Meyve bahçesi veya bağların sökümünden sonra, toprak işlemeleri sırasında, 
eski bitki kökleri (çok derinde olanlar da dahil) tamamen toplanıp imha 
edilmelidir. Çünkü eski kök parçaları uzun yıllar canlılıklarını korumakta, 
bünyelerinde virüsleri barındırmakta ve nematodlar için besin kaynağı 
olmaktadırlar. 

– Çiftlik gübresi, yeşil gübre vb. organik maddeler toprağa karıştırılarak 
toprağın biyolojik aktivitesi artırılmalıdır. 

5.3. Kimyasal Mücadele 

Toprak analizi sonucunda X.index tespit edilen yerlerde, sökümden sonra toprak 
ilaçlaması yapılabilir. (Bkz.: Nematodlara Karşı Ekim-Dikim Öncesi Toprak 
İlaçlamaları. Cilt VI, Sayfa 61) 

 

 

KÖK-UR NEMATODLARI 
Meloidogyne spp. 

(Tylenchida: Meloidogynidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)’nın ikinci dönem larvaları ve erkekleri 
iplik şeklinde, dişileri armut veya limon şeklinde mikroskobik canlılardır. Konukçu 
bitkinin kökünde irili ufaklı urlar meydana getirmeleriyle kolayca tanınırlar. 

Dişileri 0.7–0.8 mm boyunda, 0.4–0.5 mm eninde; erkekleri 1.2–2.0 mm, larvaları 
ise 0.3–0.5 mm boyundadır (Şekil 10, 14d).  

 
Şekil 10. Kök-ur nematodunun mikroskop altındaki görünüşü. 

Dişi, vücudunun hemen arkasındaki, bir kısmı köke gömülü, bir kısmı kök yüze-
yinde olan jelatinimsi bir madde içine yumurtalarını bıraktıktan sonra ölür (Şekil 
11).  

©İlker KEPENEKCİ ©İlker KEPENEKCİ b a 
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Konukçu cinsine ve nematod türüne göre 
değişmekle beraber, bir paket içinde ortalama 
400–500 yumurta bulunur, hatta bu sayı 2000’e 
kadar ulaşabilir. Birinci larva dönemini yumurta 
içinde geçiren nematod daha sonra üç larva 
dönemi daha geçirdikten sonra ergin hale geçer.  

Nematod sadece ikinci larva döneminde bitkiyi 
enfekte edebilir. Kışı urlu bitki kökü artıklarında 
ve toprakta yumurta veya larva halinde geçirir. 
Hafif ve orta karakterli topraklarda yaşar, ağır 
toprakları sevmez.  

Toprak sıcaklığı 10°C’den aşağı ise gelişemez, 
zararı 15°C’de başlar. Gelişme süresi laboratuvar 
şartlarında 27°C’de 3–4 haftadır.  

 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Kök-ur nematodları iç parazit (endoparazit) nematodlardır. Konukçusu olduğu 
bitkinin kök sisteminde urlara neden olarak, bitkinin iletim dokularını bozarak 
topraktan su ve besin alışverişini kısıtlar. Bitkide gelişme yavaşlar ve durur, 
bodurlaşma görülür. Yapraklarda sararma, çiçek ve meyve dökülmelerine neden 
olur. Enfeksiyon ağır ise bitki tamamen kuruyabilir. Kökte oluşan urun büyüklüğü 
ve şekli, bitki türü ve yaşına göre değişiklik gösterir.  

Domates ve hıyar bitkisi köklerinde büyük urlar oluşurken, biber bitkisinde oluşan 
urlar nispeten küçüktür (Şekil 10, 11, 12). Patates yumrularında siğil şeklinde 
belirgin urlar oluşturmaktadır (Şekil 13). Kök-ur nematodlarının ikincil zararı ise, 
kılcal köklerde açmış olduğu yaralardan giren toprak kökenli patojenlerin bitkide 
oluşturduğu hastalıklardır. 

Kök-ur nematodlarının neden olduğu verim kayıpları, popülâsyon yoğunluğuna ve 
bitki çeşidine göre değişmekte olup, bu oran sebzelerde %15-85’dir. 

Ülkemizde özellikle sebze yetiştirilen alanlarda bu nematoda rastlanabilir. 
Dünyada 90’ın üzerinde türü bulunan Kök-ur nematodlarının ülkemizde 7 türü 
saptanmıştır. Bunlardan; M.incognita (Kofoid and White), M.javanica (Treub), 
M.arenaria (Neal) ve M.hapla Chitwood en önemli türler olup diğerleri ise 
M.acrita (Chitwood), M.exiqua Goeldi ve M.thamesi Chitwood’dir. M.incognita ve 
M.javanica ülkemizin özellikle yıllık ortalama sıcaklıkları yüksek olan Ege ve 
Akdeniz kıyı şeridinde ve benzeri mikroklima alanlarında, M.hapla ise daha iç ve 
yüksek kesimlerde bulunmaktadır. 

 
Şekil 11. Yumurtalarını bırakan 

Kök-ur nematodu. 
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Şekil 12. Kök-ur nematodunun köklerde neden olduğu urlar. 

3. KONUKÇULARI 

Polifag bir zararlıdır. Kök-ur nematodlarının aralarında sebze, süs bitkileri ve 
meyveleri kapsayan 2000’den fazla konukçusu vardır. Yabancı otlardan birçoğu da 
Kök-ur nematodları için uygun konukçudur. Özellikle Köpek üzümü (Solanum 
nigrum L.), Kök-ur nematodlarına konukçuluk yaparak bulaşık sahalarda 
enfeksiyon kaynağı oluştururlar.  

 
Şekil 13. Kök-ur nematodunun patatesteki 

zarar şekli. 

©Halil TOKTAY 

Sağlam Zarar görmüş 

©İlker KEPENEKCİ ©İlker KEPENEKCİ b a 
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Şekil 14. Bitki paraziti nematodların mikroskop altındaki görünüşleri (morfolojik ve morfo-

metrik özellikleri) [a: Tahıl kistnematodu (Heterodera avenae); b: Şekerpancarı 
kistnematodu (H.schachtii); c: Patates kistnematodu (Globodera sp.); d: Kök-ur 
nematodu (Meloidogyne sp.)] 

 

a-b. Larva 
c. Olgun dişi(Kist) 
a. Baş bölgesi 
b. Kuyruk bölgesi 

a-b. Larva 
c. Olgun dişi(Kist) 
a. Baş bölgesi 
b. Kuyruk bölgesi 

a b 

a-b. Larva 
c. Olgun dişi(Kist) 
a. Baş bölgesi 
b. Kuyruk bölgesi 

a-b. Larva 
c. Olgun dişi(Kist) 
a. Baş bölgesi 
b. Kuyruk bölgesi 

c d 
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4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Kök-ur nematodlarına karşı funguslardan Arthrobotrys conoides Drechsler, 
A.oligospora Fresenius, Paecilomyces lilacinus (Thom), P.fumosoroseus Apopka, 
Trichoderma harzianum Rifai ve Verticillium chlamydosporium Goddard; 
bakterilerden ise Pasteuria penetrans (Thorne) Sayre and Starr kullanılmaktadır.  

Ülkemizde Doğu Akdeniz Bölgesinde, Kök-ur nematodlarının paraziti olan 
P.penetrans’ın bazı seralarda doğal olarak bulunduğu tespit edilmiştir. 

5. MÜCADELESI 

5.1. Karantina Önlemleri 

─ Kök-ur nematodları karantinaya dâhildir. Bu nedenle bulaşık üretim 
materyallerinin temiz bölgelere bulaştırılmasına engel olunmalıdır. 

─ Bulaşık olduğu şüphe edilen alanlardan, örnek alma talimatına uygun olarak 
toprak ve kök örnekleri alınarak analiz yapılmalıdır. 

─ Toprak örneği alınacak alanlarda tek yıllık bitkiler bulunuyorsa; ocaklar 
halinde kurumaların olduğu yerlerden ve bu yerlere yakın sağlam bitkilerin 
kökleri civarından toprak örneği alınır.  

─ Çok yıllık bitkilerin bulunduğu alanlardan toprak örneği alınırken, sağlıksız 
gelişme gösteren bitkilerin taç izdüşümleri çevresinden ve ağacın kılcal 
kökleri civarından örnek alınmasına dikkat edilmelidir.  

5.2. Kültürel Önlemler 

Kök-ur nematodlarının konukçusunun çok olması, sulanabilir alanlarda özellikle 
sebzelerin yetiştirilmesi, bazen bir yıl içinde birden fazla bitkinin üretiminin 
yapılması nedeniyle kültürel önlemlerin uygulanması pratik ve ekonomik 
olmamaktadır. Bununla birlikte: 

– Bitkisel üretimde nematodla bulaşık olmayan fide ve fidanların kullanılması 
gerekir. 

– Üretim materyali ekim veya dikimden önce mutlaka nematolojik yönden 
analiz edilmelidir. 

– Üretim için kullanılacak alandan yöntemine uygun olarak alınacak toprak 
örneği de nematolojik yönden analiz edilmelidir.  

– Dayanıklı çeşitlerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. 

– Nematodlara dayanıklı veya tolerant aşılı fide/fidanlar kullanılmalıdır. 

– Sulama suyunun nematodla bulaşık olmamasına dikkat edilmelidir. 

– Ekim ve dikim öncesinde, yazın sıcak ve kurak aylarında toprağın 15 gün ara 
ile 30–40 cm derinlikte en az 2 kere alt üst edilerek işlenmesi, nematod 
popülâsyonunu azaltmaktadır.  
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– Hasat zamanı, domates, patlıcan ve hıyar gibi nematoda duyarlı bitki 
köklerinin toprakta bırakılmayıp sökülerek bir yerde toplanıp yakılması veya 
güneşin ve rüzgârın etkisinde kurumalarının sağlanması nematod 
popülasyonunun azalmasına yardımcı olan önlemlerdir.  

– Bulaşık alanlarda kullanılan toprak işleme alet ve makineleri temizlenmeden 
kullanılmamalıdır. Sera girişlerinde sönmemiş kireç kullanılarak hijyene 
dikkat edilmelidir.  

5.3. Fiziksel Mücadele 

Yazın sıcak aylarında yapılacak solarizasyon uygulaması topraktaki nematod 
yoğunluğunu önemli ölçüde düşürmektedir. 

– Bu amaçla 40–50 cm derinliğe kadar sulanan toprak, tava geldikten sonra 
30–40 cm derinliğe kadar sürülerek, kesekler kırılmalı ve yüzeyi düzel-
tilmelidir.  

– Damlama sulama sistemi döşendikten sonra toprak 0.025–0.1 mm kalın-
lığında UV katkılı şeffaf plastik örtü ile düzgünce kapatılmalıdır. Toprak 
nemini kaybederse örtünün altında bırakılan damla sulama sistemi 
çalıştırılmalıdır.  

– Solarizasyon uygulamasından sonra toprağın yüzeysel işlenmesi gerektiği 
için, sırta dikim yapılan bitkilerde solarizasyon uygulamasından önce sırtlar 
hazırlanmalıdır.  

– Uygulama yazın sıcak aylarında (temmuz–ağustos) 4–8 hafta süreyle 
yapılmalıdır. 

– Solarizasyonun başarısını artırmak için örtüyü sermeden önce toprağa 
organik madde ilave edilmelidir. “Solarizasyon+1kg yaş tavuk gübresi/m2” 
veya “solarizasyon+3kg yaş sığır gübresi/m2” uygulamaları solarizasyonun 
başarısını artıracaktır.  

– Toprak fümigantları kullanılarak, solarizasyon süresi 4 haftaya kadar 
indirilebilir. 

5.4. Kimyasal Mücadele 

Kimyasal mücadelede başarılı olmak için, kültürel önlemlerin iyi alınmış olması 
gerekir. Uygulamanın bir önceki yıl Kök-ur nematoduyla ağır bulaşma gösteren 
yerlerde yapılması ekonomik yönden yararlıdır.  

Ekim veya dikim öncesi toprak ilaçlaması: Kök-ur nematodları bitkilerde erken 
dönemde önemli zararlara neden olurlar. Mücadelelerinde en önemli nokta, ekim 
veya dikimden önce popülâsyonun minimuma indirilmesidir. Bu amaçla, değişik 
mücadele yöntemleri kombine edilerek uygulanmalıdır. Ekim veya dikim öncesi 
ruhsatlı bir nematisitle toprak ilaçlaması yapılabilir (Bkz.: Nematodlara Karşı 
Ekim-Dikim Öncesi Toprak İlaçlamaları. Cilt VI, Sayfa 61) 
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Dikimle beraber veya dikim sonrası ilaçlamalar: Sebzelerde dikimden önce, 
dikimle beraber veya dikimden sonraki fide döneminde nematisit uygulaması 
yapılmaktadır. Bu dönemler dışındaki yetiştirme sezonu içerisinde nematisit 
kullanımı, kullanılan nematisitin sezon içinde yeterli etkiyi göstermemesi, çevre ve 
insan sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle önerilmemektedir.  

Meyve ağaçlarında ise sadece muzda bitki varken nematisit uygulaması yapıl-
maktadır.   

5.4.1. İlaçlama zamanı 

Kök-ur nematodlarının ilaçlama zamanının belirlenmesinde, nematodun biyolojik 
dönemi, toprak karakteri, toprağın sıcaklığı ve nem durumu, uygulamada 
kullanılacak nematisitlerin fitotoksite durumları ve sistemik olup olmadıkları gibi 
etkenler dikkate alınmalıdır. 

Nematodlara karşı ilaçlama, toprak tavında iken, toprak sıcaklığı 15°C ve üzerinde 
olduğu zamanda yapılır. 

5.4.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

5.4.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Granül bitki koruma ürünlerinin uygulaması eldiven kullanarak veya bir gübre 
dağıtma makinesi ile; sıvı ilaç uygulaması ise süzgeçli kova veya sırt pülverizatörü 
ile yapılır. İlaç, uygulama alanına homojen bir şekilde dağıtılmalıdır. 

5.4.4. İlaçlama tekniği 

Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasından önce, toprağın derince işlenmiş olması 
gerekir. Sıvı ilaç tüm parseli sulayabilecek miktarda suya karıştırılarak, süzgeçli 
kova veya sırt pülverizatörü ile toprağa verilir. Sonra ilacın 15-20 cm derine 
inebilmesi için tırmık geçirilir. Daha sonra fideler dikilerek sulanır.  

(Muz bitkisi varken yapılacak ilaç uygulamaları için, Muz spiral nematodu teknik 
talimatına bakınız) 

Bilindiği üzere, tarımsal mücadelede ilaçlı mücadele yöntemi en son düşünülmesi 
gereken bir husustur. Nematisitlerin toprakta ve bitkide bıraktıkları kalıntı (rezidü), 
insan ve çevre sağlığına olumsuz etkiler yapmaktadır. Bu bitki koruma ürünleri 
usulüne uygun biçimde kullanılmadıkları zaman bitkiler için de fitotoksiktir. 
Tarlada ilacı hazırlarken, ilacın içme ve kullanma suyuna karışmamasına ayrıca 
özen gösterilmesi gerekir. 
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MUZ SPİRAL NEMATODU 
Helicotylenchus multicinctus (Cobb) 

(Tylenchida: Hoplolaimidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

İplik şeklindeki Muz spiral nematodu [Helicotylenchus multicinctus (Cobb)] ergini-
nin vücut uzunluğu ortalama 0.5 mm’dir. Nematod gömlek değiştirdiği veya 
öldüğü zaman spiral şeklini aldığından bu isim verilmiştir (Şekil 15). 

Muz spiral nematodu, muz köklerinin etrafındaki toprakta çok az bulunmaktadır. 
Nematodun dişi, erkek, larva ve yumurtası muz köklerinin içinde bulunmakta ve 
hayatlarını kök içinde tamamlamaktadır.  

 
Şekil 15. Muz spiral nematodunun mikroskop 

altındaki görünüşü (morfolojik ve 
morfometrik özellikleri). 

Nematodun topraktaki popülâsyon yoğunluğu nisan ve eylül aylarında artmakta, 
yaz aylarında ise düşmektedir. Kökteki nematod yoğunluğu ise temmuz-ağustos 
aylarında en yüksek seviyede olmaktadır.  

Bulaşık muz bahçelerindeki toprak ve muz köklerinde her zaman nematodun 
bulunması mümkündür. Nematod dört larva dönemine sahiptir. İlk dönemini 
yumurta içinde geçirir. Tüm larva ve ergin dönemlerinde bitkiyi enfekte edebilir. 

a-c: Dişi 
a. Baş bölgesi 
b. Kuyruk bölgesi 
c. Vulva bölgesi 
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Muz spiral nematodu zararlı olduğu diğer bitkilerde dış parazit (ektoparazit) olduğu 
halde, yalnız muzlarda iç parazittir (endoparazit). Muz köklerinin her noktasından 
girerek zarara neden olmaktadır. 
Nematodun zarar vermiş olduğu bitki kökünün korteks tabakasında gözle görüle-
bilen kahverengi lekeler oluşur (Şekil 16). Köklerde meydana gelen zarar muzlar-
da gelişmeyi önlemekte, boyları küçültmekte, gövdede yumuşama ve yapraklarda 
sararmalara neden olmaktadır. Bu zarar sonucunda muz salkımlarındaki parmaklar 
yeterince gelişemediğinden, beklenen ürün elde edilememektedir. 

 
Şekil 16. Muz spiral nematodunun zarar vermiş olduğu bitki 

kökleri üzerinde makroskobik kahverengi lekeler. 

Nematod, toprakta yüzeysel olarak yayılan ve en fazla 1 metreye kadar toprak 
derinliğine inebilen muz köklerinin çürümesine neden olmaktadır. Bitkinin kökleri-
nin çürümesi nedeniyle rüzgâr ve şiddetli yağmurlar bitkiyi devirebilmektedir. 

Bu nematodlar Akdeniz Bölgesinde muzlarda %20 oranında zarara neden 
olmaktadır. 

3. KONUKÇULARI 

Başta muz olmak üzere ananas, kakao, tatlı patates, turunçgil, şeker kamışı, mango, 
kahve, mısır, yağ palmiyesi, pirinç, avokado, çay ve asma konukçuları arasındadır. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Karantina Önlemleri  

Karantinaya tabi bir nematod olması nedeniyle, temiz alanların bulaştırılmamasına 
dikkat edilmelidir. 

4.2. Kültürel Önlemler 

– Muz bahçeleri tesis edilirken, gerek toprak gerekse üretim materyalinin 
nematoddan ari olması gerekmektedir.  
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– Konukçu olmayan bitkiler münavebeye sokulmalıdır. 

– Bulaşık alanların sökümden sonra 8 hafta süreyle su altında bırakılması 
popülâsyonu önemli oranda düşürmektedir. 

– Dayanıklı muz çeşitleri kullanılmalıdır. 

– Doku kültürü ile çoğaltılmış üretim materyali kullanılmalıdır.  

– Uzaklaştırıcı (repellent) etkisi nedeniyle, bitki sıra aralarına baklagil bitkileri 
ekilerek nematodun yayılması engellenebilir. 

4.3. Fiziksel Mücadele 

Sıcak su ile muamele şekli çok etkili bir yöntem olmakla birlikte uygulama zorluğu 
vardır. Yavru bitkiler dikimden önce 15–25 dakika süreyle 55°C’deki suda 
bırakılarak nematodların öldürülmesi sağlanır. 

4.4. Kimyasal Mücadele  

Kimyasal mücadele, boş saha ve vejetasyon döneminde yapılan toprak ilaçlamaları 
şeklinde uygulanır. 

4.4.1. İlaçlama zamanı 

Dikim öncesi toprak ilaçlaması: Herhangi bir toprak fümigantı ile dikim 
öncesinde toprak ilaçlaması yapılabilir. (Bkz.: Nematodlara Karşı Ekim-Dikim 
Öncesi Toprak İlaçlamaları. Cilt VI, Sayfa 61) 

Vejetasyon dönemi toprak ilaçlaması: Kullanılacak bazı bitki koruma ürünlerinin 
ilki onarımla beraber (mart-nisan ayları) olmak üzere 3’er ay aralıklarla 3 kez 
uygulanmalıdır . Birinci ilaçlama, toprak üstü kısmın 3–4 yapraklı olduğu; ikinci 
ilaçlama, ilk muz tarağının oluştuğu; üçüncü ilaçlama, meyve salkımının meydana 
geldiği dönemlerde yapılmalıdır. Diğerlerinde ise ilk uygulama onarımla beraber, 
2. uygulama ise eylül ayında yapılmalıdır. 

4.4.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

4.4.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Granül bitki koruma ürünleri eldiven kullanılarak veya delikli kutu ile emülsiyon 
bitki koruma ürünleri ise süzgeçli kova veya sırt pülverizatörü ile verilir. 

4.4.4. İlaçlama tekniği 

Bitki koruma ürünlerini uygulanmadan önce muz ocaklarındaki bitki artıkları ve 
yabancı otlar temizlenmeli ve toprak yüzeyi düzeltilmelidir.  
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Yukarıda açıklanan zamanlarda, granül nematisitler muz ocağının yüzeyine, ilaç 
miktarı kum ile karıştırılarak homojen olarak dağıtılır. Daha sonra toprak sulanarak 
ilacın alt katmanlara inmesi sağlanmalıdır. 

Emülsiyon bitki koruma ürünleri ise yukarıda belirtilen zamanlarda, ocak başına 
önerilen doz süzgeçli kova içerisinde 20 misli su ile çoğaltılarak bitki gövdesi 
etrafındaki toprağa uygulanmalıdır. Daha sonra ocaklara bol su verilerek ilacın alt 
katmanlara inmesi sağlanmalıdır.  

 
 
 

PATATES ÇÜRÜKLÜK NEMATODU 
Ditylenchus destructor Thorne 

(Tylenchida: Anguinidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Patates çürüklük nematodu (Ditylenchus destructor Thorne)’nun dişisi 0.7 mm, 
erkeği 1 mm boyunda ve ipliksi formdadır (Şekil 5c). Nematodun bütün dönemleri 
genellikle konukçusu içinde bazen de etrafındaki toprakta bulunabilir.  

Aynı cinse bağlı olan Soğan-sak nematodu [D.dipsaci (Kühn)] patates yumrusunda 
benzeri zararlar meydana getirmektedir. Bu iki nematod türü, genel morfolojik yapı 
olarak birbirine benzemekle birlikte biyolojik olarak birbirinden farklı özellikler 
gösterirler.  

İç parazit (endoparazit) olan ve konukçularının toprak altı kısımlarında bulunan 
Patates çürüklük nematodu, bitkideki canlı dokularda veya saprofit olarak 
funguslarla beslenebilir. Patates çürüklük nematodunun az sayıda ırkı mevcuttur. 
Nematod yumağı oluşturmaz, dayanıklı dönemi yoktur, kuruluğa toleransı azdır. 
Çoğunlukla, depolanan tohumluklarda ve toprakta kalan bulaşık yumrularda kışlar. 
Bazen topraktaki funguslarda ve konukçusu olduğu yabancı otlarda da canlı 
kalabilir. Elverişsiz koşullarda, toprakta yumurta halinde de kışı geçirebilmektedir.  

Patates çürüklük nematodu -28°C’ye kadar canlılığını sürdürebilmekte ve 5-
18°C’de değişen sıcaklıklarda 18-60 günde gelişmesini tamamlamaktadır. 
Enfeksiyon en çok 15–20°C’de ve %90–100 orantılı nemde olmaktadır. Ayrıca 
nematod %40’dan aşağı orantılı nemde yaşayamamaktadır.  

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Patates çürüklük nematodu, patates yumrularına lentiseller ve göz yakınlarından 
girer. Başlangıçta kabuk kaldırıldığında belli olan küçük, parlak, beyaz, unumsu 
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veya tebeşir gibi beslenme cepleri denilen lekeler görülür. Burada bir veya birkaç 
nematod bulunur. Bu lekeler nematodun üremesi ve sağlam dokuyu bulaştırması ile 
büyür, birbiri ile birleşir. 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, kâğıt veya deri gibi bir hal alır (Şekil 17).  

Nematodun giriş yaptığı bölgelerden sekonder mikroorganizmalar yumruya bulaşır. 
Bu durumda renk siyahtır. Eğer yumruya yalnız nematod bulaşmışsa, bulaşık 
sahada hafif çukur lezyonlar görülür ve kabuk rengi daha koyudur. Bulaşık bir 
yumruda nematodlar ve yumurtaları, beyazımsı un gibi dokuda lezyonun kenarında 
yoğunlaşmışlardır.  

 

 
Şekil 17. Patates çürüklük nematodunun patates 

yumrularındaki zararı. 

Ölü dokuda ender olarak çok az nematod bulunur. Ancak nematod, yumrunun 
rutubetli ölü dokusunda gelişen fungus miselleri ile de beslenebilmektedir. Bulaşık 
yumrular eğer nemli koşullarda saklanırsa genel bir çürüme meydana gelir ve 
yanındaki yumruları bulaştırır. Bulaşık yumruda su miktarı düşer ve nişasta miktarı 
da daha azalır. Nişasta nematod tarafından salgılanan amilaz ile eriyen şekere 
dönüşür. Bu durum diğer patojenlerin gelişmesine neden olur. 

Yukarıda anlatılan ve Patates çürüklük nematodu tarafından oluşturulan yüzeysel 
lezyonlara benzemeyen, bütün patates yumrusunu kaplayabilen derin lezyonlar ise 
Soğan-sak nematodu tarafından meydana getirilir (Bkz. Soğan-sak nematodu).  

Soğan-sak nematodu ile bulaşık dokular süngerimsi sarıdan kahverengiye kadar 
değişen renktedir. Genellikle yumruda çatlama görülmez. Soğan-sak nematodu 
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bitkinin toprak üstü aksamında zararlıdır. Bitkide tipik bodurluk, kalınlaşma ve 
çarpıklıklar meydana getirir. Yumruda herhangi bir zararı görülmez. Hâlbuki, 
Patates çürüklük nematodu çok ender olarak konukçusu olduğu bitkilerde yaprak 
simptomları gösterir; zararını yumru, stolon ve sak kaidesinde meydana getirir. 
Patates çürüklük nematodu ve Soğan-sak nematodu nedeniyle meydana gelen 
çürüme, fungusların etkisiyle artar. 

Patates çürüklük nematodunun süsen ve lale soğanındaki belirtisi ise genellikle 
soğanın alt kısmından başlar, daha sonra etli kısma geçer ve gri siyah lezyonlar 
meydana gelir. Yoğun bulaşık soğanların kökleri siyah olup yapraklar zayıf gelişir 
ve uçları sararır. 

Bu nematodun hasat zamanı tarladaki zararı %20’ye kadar çıkabilmektedir. Uygun 
olmayan depolama koşullarında zararı çok daha fazla artmaktadır. 

Ülkemizde ilk defa Söğütlü (Erzurum)’de saptanmıştır. Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi hariç tüm bölgelerde bulunmaktadır. Sertifikalı tohumluk kullanımı ve 
depolama koşullarının iyileştirilmesi sonucunda ülkemizde yaygın olarak 
görülmemektedir. 
3. KONUKÇULARI 
Patates çürüklük nematodunun başta patates olmak üzere nohut, havuç, hayvan 
bezelyesi, yer fıstığı, domates, hıyar ve sarımsak konukçularıdır. Soğan ve turp ise 
konukçusu değildir. 
Süsen, lale, glayöl, dalya gibi süs bitkileri ile kırmızı tırfıl (Macar üçgülü) 
(Trifolium pannonicum Jacq), sürünücü tırfıl (Aküçgül) (T.repens L.) da konuk-
çusudur. 
Yabancıot konukçuları ise tarla nanesi (Mentha arvensis L.) ve tarla eşek marulu 
(Sonchus arvensis L.)’dur. Bu nematodun 8 takımda, 48 fungus cinsinin 64 türünde 
beslendiği ve ürediği saptanmıştır.  
4. MÜCADELESİ 
4.1. Karantina Önlemleri 

─ Patates çürüklük nematodu karantinaya tabi bir nematod olduğundan, bulaşık 
üretim materyalinin temiz bölgelere taşınmasını önleyici karantina 
yönetmeliğine titizlikle uyulmalıdır. 

─ Patates çürüklük nematodu zararını tarlada vejetasyon süresi içinde yaptığı 
gibi depolama süresi içinde ambarlarda da zararına devam etmektedir. Bu 
nedenle herhangi bir bulaşıklığı belirlemek için yapılacak sürvey, tarla ve 
depolarda olmak üzere iki bölümde yürütülmelidir.  

─ Hasat zamanı tarla kontrollerinde yazlık hasattan sonra aynı yere kışlık 
dikim yapılan yerler varsa, böyle tarlalar özellikle incelenmelidir. 
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─ Sürvey süresi içerisinde yapılan incelemelerde Patates çürüklük nematodu 
saptanan tarlalarda bulunabilecek yabancı otlar da laboratuvarda incelenme-
lidir. 

4.2. Kültürel Önlemler 
– Hasat edilmeyen bulaşık yumrular toplanıp imha edilmelidir.  
– Sertifikalı tohum kullanılmalıdır. 
– Tohumluk patates yumruları bulaşık olmayan tarlalardan alınmalı veya elle 

seçilmelidir. Sertifikalı tohum kullanılmayacaksa tohumluklar mutlaka 
analiz ettirilmelidir. 

– 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 
popülâsyonun azalmasında etkilidir.  

– Tarla nanesi, tarla eşek marulu gibi yabancı otlar bu nematodun konukçuları 
olduğundan ot mücadelesine önem verilmelidir. 

4.3. Kimyasal Mücadele 

Kimyasal mücadele önerilmemektedir. 
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PATATES KİST NEMATODLARI  
Patates altın nematodu (Globodera rostochiensis Wollenweber) 
Patates beyaz kistnematodu (Globodera pallida Stone) 

(Tylenchida: Heteroderidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Patates kist nematodları (Globodera spp.) bitki kökleri üzerinde dikkatli bakıl-
dığında görülebilen, türe göre değişen sarı veya krem renginde yuvarlak kistlerle 
tanınırlar. Kistlerin ortalama boyu 0.7 mm eni ise 0.6 mm’dir (Şekil 14c, 18). 
Kistler, içi yumurta dolu olan ölü dişi vücudu olup, arka (posterior) kısmında çıkın-
tı yoktur (Şekil 14c, 18). Erkekleri ince uzun iplik şeklindedir. 

Dayanıklı dönem olan kistler, top-
rakta konukçu bitkilerinin bulun-
maması halinde, canlı yumurtaları 
yıllarca (10–30 yıl) toprakta muha-
faza ederler.  

Uygun şartlar sağlandığında 2. dö-
nem olarak yumurtadan çıkan lar-
valar kisti delerek toprağa geçer. 
Bu larvalar bitki köklerini enfekte 
eder ve kök için-de beslenerek 3. 
ve 4. dönem larva haline geçer, da-
ha sonra ergin olurlar.  

Larvalar 10°C’de aktif hale geçer, 
en yüksek oranda kök enfeksiyo-

nunu ise 16°C’de medyana getirirler. Ergin dişiler, kökler üzerinde, boyun kısım-
ları kök içine gömülü vaziyette, vücut kısımları ise kökün dışında olarak beslen-
melerine devam ederler.  

Başlangıçta armut şeklinde ve beyazımsı renkte olan dişiler daha sonraları yuvarlak 
bir şekil alarak renkleri koyulaşır; Patates altın nematodu (G.rostochiensis 
Wollenweber) altın sarısı, Patates beyaz kistnematodu (G.pallida Stone) 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 ağır topraklara nazaran nematod gelişmesi için daha 
uygundur. 

Patates kist nematodları yılda bir döl verir. Ancak popülâsyonları bir döl süresince 
100 katı kadar artabilir. Toprakta patates yetiştirilmemesi halinde popülasyonu her 
sene %30–33 oranında azalır. 

 
Şekil 18. Patates sarı kist nematodunun olgun 

dişileri (Kistler). 
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Bitkiler 8 haftalık iken, çiçeklenme başlangıcı döneminde dişiler kökler üzerinde 
görülür, daha sonra kist haline dönüşerek toprağa dökülürler. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  

Konukçu bitkilerin kökünde nematodların beslenmesi sonucu, kökün iletim demet-
lerinde oluşan dev hücreler, bitkinin su ve besin alım düzenini bozar. 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 (Şekil 19). 

 
Şekil 19. Patates kist nematodunun tarladaki zarar şekli (a) ve bitkide 

meydana getirdiği gelişme geriliği ürün kaybı (b). 

Avrupa’da 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 yerinde mevcut olan bu nematodlar, 47 ülkede 
patatesin en önemli zararlısıdır. 

Avrupa Birliği tarafından patates hastalık ve zararlıları yönüyle direktif yayınlanan 
ve sıkı bir şekilde izlenen beş zararlı organizma bulunmaktadır. Bunlardan biri de 
Patates kist nematodları (Globodera pallida, G. rostochiensis)’dır 

Ülkemizde daha önce varlığı tespit edilmeyen karantinaya tabi Patates kist 
nematodları ilk kez 1985 yılında Bolu (Dörtdivan)’da ithal tohumluk dikilen bir 
tarlada, 2002 yılında da Bozdağ (İzmir-Ödemiş) patates ekiliş alanlarında tespit 
edilmiştir. Daha sonraki yıllarda yürütülen sürveyler sonucunda Konya, Afyon ve 

Sağlıklı Nematodlu 

Sağlıklı 

Nematodlu 

a b 
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Sivas’ta rastlanmıştır. Ülkemizin dış karantina listesinde bulunan bu nematodlar 
patatesin çok önemli zararlılarındandır. 

Kistler, bulaşık toprakların insanlar, akarsular, kuşlar, rüzgar, tohumluk patatesler, 
diğer bitki kökleri ile toprak işleme aletleri veya paketleme materyalleri ile 
taşınması sonucunda bir yerden diğer bir yere yayılırlar. 
3. KONUKÇULARI 
En önemli konukçusu patatestir. Ayrıca domates, patlıcan gibi diğer Solanaceae 
türlerinde de beslendiği saptanmıştır. 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 
Pek çok kist nematodlarında endoparazitik funguslar, yumurta ve dişileri enfekte 
etmekte ve nematod çoğalmasını baskı altında tutmaktadır. Bunlardan bazıları 
Paecilomyces lilacinus (Thom) Nematophthora gynophila Kerry and Crump 
Cylindrocarpon destructans Scholten’dır. 
Dünyada ve ülkemizde saptanan bu fungusların patates kist nematodlarının biyo-
lojik mücadelesinde kullanılmaları bugün için mümkün görülmemektedir. 
5. MÜCADELESİ 
Bu nematodlar patatesin çok önemli bir zararlısıdır. Bu nematodların yayılışını 
engelleyici tedbirlerin alınması, öncelikli olarak yapılması gereken bir mücadele 
yöntemidir. Kist nematodları ile mücadelede hiç bir yöntem tek başına tam olarak 
etkili olmamaktadır. Bu nedenle tüm mücadele yöntemlerinin birlikte uygulanması 
yararlı görülmektedir. 
5.1. Karantina Önlemleri 
Patates kist nematodları karantina listesinde olup, temiz bölgelere nematodun 
taşınmasını engelleyici yasal önlemler uygulanmaktadır. 
Bulaşık alanların belirlenmesi amacıyla yeşil aksam döneminde ve hasat sonrası 
dönemde kontroller yapılmalıdır. Bunun için aşağıdaki sürvey yöntemleri 
uygulanır.  
Dikim öncesi tarla kontrolleri: Özellikle patates tohumluğu yetiştirilecek tarlalar-
dan, tohumlukların tarlaya ekiminden önce toprak örneği alınmalıdır. Alınan toprak 
örneği, birim sahayı tamamen temsil edebilecek nitelikte olmalıdır. Birim alan 0–
10 da olarak kabul edilmektedir.  
Birim alanın zikzak çizilerek 50 ayrı noktasından toprak sondası yardımı ile 0–10 
cm toprak derinliğinden örnekler alınır. Her bir örneğin alındığı noktalar arası 
mesafe en fazla 15 m olmalıdır. Alınan toprak örnekleri paçal yapılarak 4–5 kg’ı 
ayrılır ve torba içine konularak etiketlenir.  
Laboratuvara getirilen örnekten 100 gr’lık üç alt örnek ayrılarak kist elde edilir. 
Laboratuvarda yapılan analizler sonucu temiz olan tarlalarda patates tohumluğu 
üretilmesine izin verilir. 
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Yeşil aksam dönemi kontroller: Bu amaçla, bodurlaşma, çalılaşma, solgunluk ve 
sağlıksız gelişme gözlenen bitkilere öncelik verilerek patates bitkisinin çiçeklenme 
dönemine denk gelen haziran-eylül aylarında ekiliş 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 sırasındaki kontroller: Hasat edilmiş ve edilmemiş yumruların kontrolleri 
şeklinde yapılır. Hasat edilmemiş tarlalarda 20 dekara kadar 20 ocak açılarak 
yumrular incelenir. Hasat edilen patates yığınlarından depo kontrollerinde olduğu 
gibi her 10 ton için 200 yumru 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 tutulabilir.  
İllerimizde sürveyler sırasında özellikle toprak örneklerinden kistlerin elde edilme-
si ve tanınması zor ve uzmanlık gerektirdiğinden, sadece yeşil aksam döneminde 
bitkiler köklenerek gözle makroskobik kontrollerin yapılması ve kistlerin bulunup 
bulunmamasına göre sürvey raporlarının düzenlenmesi yeterlidir. 
Ülkemizde henüz bu nematodlar yayılış göstermediğinden patates yetiştirilen alan-
larda sürveylere devam edilerek başka yerlere yayılıp yayılmadığı takip edilme-
lidir. 
5.2. Kültürel Önlemler 

– Sertifikalı tohum kullanılmalıdır. 
– Sertifikalı tohum kullanılmayacaksa ekilecek tohum mutlaka analiz 

ettirilmelidir. 
– Bulaşık alanlarda patates, domates ve patlıcan üretimi en az 8 yıl süre ile 

yapılmamalıdır. 
– Tuzak bitki (Solanum sisymbriifolium ) kullanarak nematod popülasyonu 

%70-80 oranında düşürülebilir. 
– Patates yetiştirilen yerde bulaşıklık tespit edildiğinde, hasat edilen yumru-

ların yüzeyine yapışık olan topraklar yıkanarak veya fırçalanarak tamamen 
temizlenmelidir. Bu yumrular kesinlikle tohumluk olarak kullanılmamalıdır.  

– Bulaşık yerlerde kullanılan toprak işleme aletlerinin temizlenmeden 
kullanılmaması gerekir. 

– Patates kist nematodlarına karşı mücadelede, dayanıklı patates çeşitleri 
kullanılmalıdır. Maris Piper, granola, columbus, kenneber ve baraka çeşitleri 
patates kist nematodlarına karşı dayanıklı; dundrod, pentland javelin, navan, 
nicola ve fianna çeşitleri Patates sarı kist nematoduna yüksek dayanıklı; 
sante çeşidi ise Patates beyaz kist nematoduna kısmen dayanıklıdır. 
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5.3. Kimyasal Mücadele 
Fümigant etkili nematisitlerden biri ile dikim öncesi yapılacak toprak ilaçlaması, 
nematod popülâsyonunu azaltır. (Bkz.: Nematodlara Karşı Ekim-Dikim Öncesi 
Toprak İlaçlamaları. Cilt VI, Sayfa 61) 

 
 

SOĞAN -SAK NEMATODU 
Ditylenchus dipsaci (Kühn)  
(Tylenchida: Anguinidae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 
Soğan-sak nematodu [Ditylenchus dipsaci (Kühn)]’nun dişi ve erkeği iplik 
formunda olup, 1.0–1.3 mm uzunluğunda mikroskobik canlılardır (Şekil 5d). İç 
parazit (endoparazit) bir nematoddur. Herhangi bir bulaşıklık durumunda, bulaşık 
materyalde nematodun tüm dönemlerine rastlamak mümkündür. Köklerde nadiren 
bulunurlar. Konukçu bitkilerde yaşam koşulları uygun olmayan duruma geldiğinde 
(bitki çürüdüğünde), bitkiyi terkederek toprağa geçerler. Mantar miselleri üzerinde 
de yaşayan Soğan-sak nematodu daha çok konukçularının canlı hücrelerinde 
bulunur. Ağır topraklardaki nematod popülâsyonu hafif topraklara nazaran daha 
fazladır. Soğan-sak nematodu bitki dokusu içinde ve özellikle killi topraklarda, 4. 
dönem larva halinde uzun yıllar canlı olarak kalabilir. 
Normal koşullarda erkek ve dişiler 45–73 gün yaşarlar. Yumurta bırakmaya 1–
5°C’de başlar. Üremeleri, taşınmaları, penetrasyonları için 13–18°C en uygun 
sıcaklıktır. Soğan-sak nematodu bir dölünü 15°C’de 19–23 günde tamamlar. 
Nematod aktivitesi 36°C’de durur. Dört gömlek değiştirirler; birinci gömlek 
değiştirme yumurta içindedir. Genç dişiler 3–7 gün içerisinde yumurta koymaya 
başlar ve bu yumurtalar da 7 gün sonra açılırlar. Soğan-sak nematodunda bir dişi 
200–500 arasında değişen sayıda yumurta bırakır. Popülâsyon yoğunluğu toprağın 
tipine ve konukçu türüne bağlı olarak değişebilir.  
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Soğan-sak nematodu zararına özellikle ılıman bölgelerde çok rastlanır. Serin, 
rutubetli koşullar bu nematodun zararı için çok uygundur.  

Soğan-sak nematodu, sak ve soğanların parankimatik dokularında iç parazit 
(endoparazit) olarak beslenir. Nematodun özellikle 4. dönem larvası, fideler henüz 
toprak altında iken, genç büyüme dokularında zarar oluşturur. Hassas bitkilerde 
hücrenin orta lamelinin bozulmasına neden olurlar. Orta lamelin bozulmasının, 
nematodun üremesi için gerekli olduğu düşünülmektedir. Halbuki dayanıklı 
bitkilerde nematod bunu başaramaz ve lokal lezyonlarda çok az ürer.  
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Ağır nematod bulaşıklığı, dayanıklı ve hassas fidelerin olgunlaşmadan hemen 
ölümüne neden olur.  

Bulaşık saklar, ekseri şişkin, bodur ve kıvrılmıştır. Yapraklarda merdivenvari şekil 
bozukluğu görülür. Soğan yaprakları şişmiş, eğrilmiş, bükülmüş bir görünüm arz 
eder (Şekil 20). Birçok bitki ölür ve bulaşık soğanlar (yumrular) hasattan sonra 
çürürler.  

Yonca ve tırfılda boğum araları kısalır ve şişkinleşir. Ağır bulaşık bitkiler sonunda 
ölür ve üçüncü yılda tarladaki bitki örtüsünde boşluklar görülür.  

 
Şekil 20. Soğan-sak nematodunun soğandaki zarar şekli. 

Nergis yaprakları kıvrılmış, bükülmüş ve üzerinde siğil tabir edilen karakteristik 
açık renkli şişkinliklere sahiptir. Çok bulaşık soğanlar enine kesitte kahverengi 
halkalar taşır (Şekil 21). Ülkemizde soğan ve soğanlı süs bitkilerinde %5–100 
oranında zarar meydana getirebilmektedir. 400 cm3 toprakta 10 nematod bulu-
nuyorsa üründe ekonomik zarar yaptığı bildirilmektedir. 

Soğan-sak nematodu patates yumrularında da zarara neden olarak, Patates çürüklük 
nematodunun zararına benzer belirtiler meydana getirir. Ancak bu nematodun 
yumruda oluşturduğu lezyonlar, çürüklük nematodu lezyonlarından daha derin 
olup, bazen tüm yumruyu kaplayabilir. Genellikle yumru üzerinde çatlak görülmez. 
Soğan-sak nematodu bitkinin toprak üstü aksamında da zararlıdır.  

Yumruda herhangi bir belirti oluşturmaksızın, bitkide tipik bodurluk, kalınlaşma ve 
çarpıklıklar meydana getirebilir. Patatesteki zararı Phoma solanicola Prill. and Dal. 
adlı fungusun bulunmasıyla artış gösterir. Patates yumrularında bazen bir arada 
zarar yapabilen bu iki benzer nematod türünün biyolojik farklılıklarına, patates 
çürüklük nematodu ile ilgili bölümde değinilmiştir. 

Ülkemizde konukçularının yetiştiği tüm alanlarda bu nematodun zararına 
potansiyel olarak rastlamak mümkündür.  

 

a b 
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3. KONUKÇULARI 

Soğan-sak nematodu 44 familyaya bağlı 
450’den fazla bitki türünde zarar yapabilir. Ko-
nukçu bitkileri arasında olan önemli familya-
lar; Lilliaceae, Iridaceae, Gramineae, Amarylli-
daceae, Polygonaceae, Caryophylleceae, Ra-
nunculaceae, Crucifereae, Solanaceae, Rosa-
ceae, Leguminaseae, Compositae ve Cannabi-
naceae’dir.  

Soğan-sak nematodunun çeşitli ırkları vardır. 
Kırmızı tırfıl ve beyaz tırfıl ırkları bu bitkilere 
özeldir. Yulaf, çavdar ve soğan ırkları polifag-
dır. Soğan bitkisi bu nematodun birkaç ırkına 
karşı hassastır. Lale ırkı nergisde zararlı olduğu 
halde, nergis ırkı lalede zararlı olmaz.  

Yabancıotlardan Kuş otu Stellaria media (L.) 
Vill, Yapışkan otu (Galium aparine L.), Çoban 
değneği (Polygonum spp.), Tarla sarmaşığı 
(Convolvulus spp.), Fare kulağı (Anagallis 

spp.), Cerastium vulgatum L., Arenoria serpeyllifolia L. bu nematodun 
konukçularıdır. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Karantina Önlemleri 
Soğan-sak nematodu karantina listesinde bulunan çok önemli bir nematoddur. 
Mücadelesinde başarılı olmak için, bulaşık materyallerin temiz yerlere taşınma-
masına özen gösterilmelidir. Yapılacak sürveylerde depo ve vejetasyon süresince 
konukçu bitkilerin incelenmesine önem verilmeli ve bu incelemede örneklere 
yabancı otların da dâhil edilmesine dikkat edilmelidir. 
4.2. Kültürel Önlemler 

– Temiz toprağa temiz tohumluk kullanılmalıdır. Soğan tohum ve arpacıkları, 
tohumluk olarak kullanılacak sarımsak, çilek fideleri vs. ile bulaşma olabil-
diğinden, bu gibi üretim materyalleri kontrol edilmeden dikilmemelidir.  

– Nematodun temiz yerlere yayılmasını önlemek için, temiz sulama suları 
kullanılmalı, sel ve yağmur suları ile oluşabilecek bulaşmalar engellenmeli, 
soğan ve soğanlı bitki köklerinin topraklarından arındırılması akarsularda 
yapılmamalıdır. 

– Yapılacak münavebede Soğan-sak nematoduna hassas olmayan bitkiler 
(havuç, ıspanak, marul) yetiştirilmelidir. Toprak tipine göre münavebe 2-4 

 
Şekil 21. Soğan-sak nematodu ile 

çok bulaşık soğanların 
enine kesitinde görülen 
kahverengi halkalar. 

© Bilge MISIRLIOĞLU 
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yıl arasında uygulanmalıdır. Münavebe süresince yabancı otlar ile de 
mücadele edilmelidir. 

– Bulaşık yerlerde kullanılan toprak işleme aletlerinin temizlenmeden kullanıl-
maması gerekir. 

4.3. Fiziksel Mücadele 

Normal suda bekletme: Bulaşık veya bulaşık olduğundan şüphe edilen arpacıklar 
bir kap içinde her gün suyu değiştirilmek suretiyle 2 gün suda bırakılır. Bu esnada 
arpacıkta bulunan Soğan-sak nematodunun suya geçmesi sağlanır. 

Sıcak su ile muamele: Bu mücadele şekli çok etkili bir yöntem olmakla birlikte 
uygulama zorluğu vardır. Arpacık ve sarımsak tohumluğu önce 2 saat 15°C’deki 
suda bırakılarak nematodların aktif hale geçmesi sağlanır. Sonra soğanlar 
43.5°C’deki suda 4 saat, sarımsaklar ise 49°C’deki suda 30 dakika tutulur. 
Sarımsaklarda ön ıslatma yapılmaksızın 49–50°C’deki suda 60 dakika bekleti-
lebilir. İşlemin sağlıklı olabilmesi için, sıcaklığın termostat tarafından ayarlanması 
gereklidir. Aksi halde fazla ısı soğanların çimlenme gücünü yok edebileceği gibi, 
düşük ısı da tohum bünyesindeki nematodların bir kısmının canlı kalmasına neden 
olur. 

Sıcak su veya suda bekletme yöntemiyle muamele edilen üretim materyalleri ya 
hemen dikilmeli yada geç dikilecekse iyice kurutulmalıdır. 

4.4. Kimyasal Mücadele 

Ekim veya dikim öncesinde, toprak ilaçlaması şeklinde kimyasal mücadele yapıla-
bilir. (Bkz.: Nematodlara Karşı Ekim-Dikim Öncesi Toprak İlaçlamaları. Cilt 
VI, Sayfa 61) 
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ŞEKER PANCARI KİST NEMATODU 
Heterodera schachtii Schimidt  
(Tylenchida: Heteroderidae) 

 
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI  

Şeker pancarı kist nematodu (Heterodera schachtii Schimidt)’nun dişisi armut 
veya limon şeklindedir. Dişisinin ortalama boyu 1.5 mm kadardır (Şekil 14b). 
Erkeği iplik formundadır. Dişiler konukçu bitkilerin köklerini emerek yaşarlar, 

fakat Kök-ur nematodları gibi kök-
lerde urlar meydana getirmezler. 
Dişiler kılcal kökler üzerinde boyun 
noktasına kadar başı bitki dokusu 
içinde, vücut kısmı ise köke asılı va-
ziyette bulunurlar. Öldüklerinde vü-
cudunun dış tabakası kalınlaşarak 
yumurtaları muhafaza eden koyu 
kahverengi kist halini alır (Şekil 22). 
Toprağa geçen kistler içerisinde or-
talama 350 kadar yumurta bulunur.  
Kistler toprakta uzun süre kalabilir-
ler (6–10 yıl kadar) ve uygun şartlar 

altında yumurtadan çıkan 2. dönem larvalar, konukçusu olduğu bitkilerin köklerine 
geçerek zararlarını yaparlar. Bu dönem nematodun en aktif dönemidir.  
Larvalar kök ucunun biraz gerisinden kökü delerek içeri girerler. Konukçu 
kökünde beslenerek ergin hale gelirler. Olgunlaşan erkek ve dişiler, başları kök 
içinde olarak beslenmelerine devam ederler, bir süre sonra erkekler toprağa geçer.  
Çiftleşen dişilerde yumurtalar gelişerek renk koyulaşır ve vücudu yumurta ile dolan 
dişi ölerek yumurtaları koruyan dayanıklı kist şeklini alır ve diğer nesilleri vermek 
üzere toprağa geçer. Nematod, konukçu bitkinin cinsine ve sıcaklığa bağlı olarak 
4–8 haftada yumurtadan ergin hale geçer. Uygun şartlarda yılda 4 nesil verebilir. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Şeker pancarı kist nematodu ile bulaşık topraklarda yetişen bitkilerde, genellikle 
bodurlaşma görülür, bitkinin gelişmesi zayıflar, yapraklar küçük kalır ve günün 
sıcak saatlerinde kökler vasıtasıyla normal su alım düzeni bozulduğundan, solgun 
bir durum arz ederler.  
Bitki köklerinde nematodun kılcal köklerde yaptığı zarar nedeniyle tipik dallanma 
ve çalılaşmalar oluşur. Şeker pancarı ve diğer yumrulu bitkilerde meydana gelen bu 
dallanmaya "sakallanma" adı verilir (Şekil 23). İnce kökler üzerinde beslenmeye 
devam eden dişi nematodlar, bir süre sonra köklere zarar verirler. 

 
Şekil 22. Şekerpancarı kist nematodunun 

olgun dişileri (Kistler). 
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Topraktaki nematod yoğunluğu fazla ise, 
kumsal topraklarda bitkinin tamamen ölme-
sine neden olurlar. Köklerde zararını yaparak 
olgunlaşan dişiler, ölü kökler üzerinde kist 
haline geçerler. 75 g toprak içindeki her bir 
canlı kist, dekarda 4 kg şeker ve 25 kg pancar 
ağırlığı kaybına neden olmakta ve şeker 
pancarı tarlalarında %50’ye varan ürün kaybı 
meydana getirebilmektedir.  

Bu zararlının önemi ve mücadelesinin zorluğu 
nedeniyle ülkemiz şeker pancarı üretim 
alanlarında 4 yıllık zorunlu münavebe başarılı 
bir şekilde uygulanmaktadır.  

3. KONUKÇULARI 

Polifag bir türdür. Chenopodiaceae ve Cruci-
ferae familyası üyelerinin başlıca zararlısıdır. 
Bir çok yabancı ot da konukçuları arasında yer 
alır. 

4. MÜCADELESİ 
4.1. Karantina Önlemleri 
Şeker pancarı kist nematodu karantinaya dâhildir. Bu nematodun sürveyini, şeker 
pancarı ekimi yapılan alanlarda Şeker Araştırma Enstitüsü elemanları yapmakta ve 
bulaşık yerlerde gerekli önlemleri almaktadırlar. Fakat konukçusu olan diğer 
bitkilerde de belirtiler görüldüğünde, keşif sürveyi yapılıp örnekler alınarak 
laboratuvarda incelenmelidir. 
Kist nematodlarının eradike edilmesinin zorluğu nedeniyle karantina tedbirlerinin 
üzerinde önemle durulmalıdır. 
4.2. Kültürel Önlemler 

─ Pancar ekim sahalarında veya bu nematodun konukçusu olan diğer ürünlerde 
Şeker pancarı kist nematodu saptanırsa en az 4 yıl süreyle bitki münavebesi 
uygulanmalıdır. 

─ Münavebe süresince bu nematoda dayanıklı olan buğday, arpa, mısır, 
sorgum ve yonca gibi bitkiler yetiştirilmelidir. 

─ Su taşkınlarına mani olunmalıdır. 
4.3. Kimyasal Mücadele 
Fümigant etkili bir ilaçla, ekim veya dikim öncesinde, toprak ilaçlaması yapılabilir 
(Bkz.: Nematodlara Karşı Ekim-Dikim Öncesi Toprak İlaçlamaları. Cilt VI, 
Sayfa 61) 

 
Şekil 23. Şekerpancarı kist nemato-

dunun şeker pancarındaki 
belirtisi (sakallanma). 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 53 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT VI                                              BİTKİ PARAZİTİ NEMATODLAR                                                  

TAHIL KİSTNEMATODU 
Heterodera avenae (Wollenweber) 

(Tylenchida: Heteroderidae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Tahıl kist nematodları bir grup olarak değerlendirilmektedir. Bu grup içinde yer 
alan nematodların en önemlileri H.avenae (Wollenweber), H.filipjevi (Madzhidov), 
H.mani Mathews, H.bifenestra Cooper, H.iri Mathews, H.hordecalis Andersson ve 
H.latipons Franklin’dur. Bu nematodlar morfolojik olarak birbirlerine çok benze-
mektedir. Ülkemizde tespit edilen türler H. avenae, H. latipons ve H. filipjevi’dir. 

Kist formundaki diğer nematodlar gibi Tahıl 
kistnematodu (H.avenae) da bitkinin köklerinde 
oluşturduğu beyaz kistlerle tanınabilmektedir. 
Dişiler genellikle tipik limon şeklinde ve 0.55–
0.75 mm genişliğindedir (Şekil 14a, 24). Erkek-
ler iplik şeklinde ve ortalama 1.0–1.4 mm 
uzunluğundadır.  

Toprağa dökülen kistlerden çıkan ikinci dönem 
larvalar bitki gelişiminin erken evresinde bitki 
kökünü enfekte eder. Beslenmeye devam eden 
larvalar ergin hale geçip çiftleşirler.  

Enfekteli köklerde beyaz kist şeklindeki dişiler; 
boyun kısmı kök dokusu içine girmiş, vücutları 
kök dışında asılı olarak görülebilir. Dişi öldükten 
sonra vücut duvarı sertleşir ve koyulaşır; dış 

şartlara dayanıklı, kahverengi bir kist halini alarak yumurta ve larvaları korur. 
Yumurtalar kistin içinde çok uzun yıllar toprakta canlı olarak kalabilirler.  

Yumurtadan çıkış genellikle hububat ekiminden 3.5 ay sonrasına rastlar. Tahıl kist 
nematodu yılda 1 döl verir ve yazlık ekimlerde larvanın köke girişinden 9–14 hafta 
sonra hayat dönemini tamamlar. Kışlık ekimlerde köke giren ikinci dönem larvalar 
beslenemez ve gelişmelerini devam ettiremezler. İlkbaharda havaların ısınmasıyla 
ergin hale geçerler. Bu nedenle kışlık ekimlerde, nematodun hayat çemberini 
tamamlama süresi biraz daha uzamaktadır.  

Orta Anadolu’da ekim ayında ekilen hububat bitkisi köklerindeki beyaz kistler, 
mayıs ayında görülebilmektedir. Bu süreç genellikle süt ve sarı olum dönemlerine 
rastlamaktadır. Hububat bitkisinin köklerinde beslenerek gelişmelerini tamamlayan 
beyaz renkli kistler, olgunlaştıklarında sarımsı kahverengileşerek toprağa 
dökülürler (Şekil 25). 

 
Şekil 24. Tahıl kist nematodu dişisi. 
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  

Dişilerin beslenmesi sonucu kök dokusunda oluşan dev hücreler, bitkinin kökle-
riyle su ve besin alımını kısıtlar. Bulaşık köklerde çatallanma, şişkinlik, kütleşme 
ve genellikle mayıs ayından itibaren de kökler üzerinde beyaz kistler görülür (Şekil 
25). Bitkilerin toprak üstü aksamındaki belirtiler tipik değildir. Yapraklarda 
özellikle azot ve fosfor gibi elementlerin eksikliğine benzer renk açılmaları ile 
büyümede gerileme gözlenir. Kistlerin tarladaki dağılımları homojen değildir. 
Bunun sonucu olarak lokal başlangıç enfeksiyonları görülür. 

Topraktaki kist yoğunluğunun “10 yumurta+larva/g toprak” olması durumunda, 
hektar başına buğdayda ortalama 
188 kg ve arpada 75 kg ürün 
kaybına neden olduğu saptan-
mıştır.  
Ülkemizde kışlık buğdayda %35 
oranında verim kaybına neden 
olduğu bulunmuştur.  
Avrupa’da yıllık 3 milyon £, 
Avustralya’da yıllık 72 milyon 
AUS$ ürün kaybına neden oldu-
ğu bildirilmiştir. Avustralya’da-
ki zararı, nematoda dayanıklı 
çeşitlerle büyük oranda azaltıl-
mıştır. 
Yurdumuzda Ankara, Adana, Eskişehir, Konya ve Sivas illerindeki hububat ekiliş 
alanlarında tespit edilmiştir. Orta Anadolu bölgesinde tahıl alanlarının %79’unun 
kist nematodları ile bulaşık olduğu bulunmuştur. 

3. KONUKÇULARI 

Tahıl kistnematodunun konukçuları Graminae familyası bitkileriyle sınırlıdır. 
Buğday, yulaf ve arpa, çavdara nazaran daha hassas konukçulardır. Hububat 
yetiştirilen birçok ülkede H.avenae’nin patotipleri saptanmıştır. Bu patotipler 
morfolojik olarak ayırt edilememekte, test bitkilerindeki çoğalma durumlarına göre 
ayrılmaktadır. 

4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ 

Yurtdışında Tahıl kist nematoduna karşı biyolojik mücadele ajanı olarak kulla-
nılabilecek Verticillium chlamydosporium Goddard, Nematophthora gynophila 
Kerry and Crump ve Paecilomyces lilacinus (Thom) gibi bazı fungal parazitler 
saptanmıştır. Bunun yanında ticari olarak üretilen Pasteuria penetrans (Thorne) 
Sayre and Starr bakterisi biyolojik mücadelede kullanılabilmektedir. İngiltere’de 
doğal olarak bulunan N.gynophila, bulaşık tarlalardaki Tahıl kist nematodunın 
popülâsyonunu mücadeleye gerek kalmadan baskı altına alabilmektedir. Ancak tek 

 
Şekil 25. Hububat bitkisinin köklerinde Tahıl 

kistnematodu kistlerinin görünümü. 
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başına biyolojik mücadele yeterli olmamakta diğer yöntemlerle kombinasyonu 
gerekmektedir. 
5. MÜCADELESİ 
5.1. Karantina Önlemleri 
Kist nematodları bulaştıktan sonra eradike edilmesi çok zor bir grup olduğundan, 
karantina tedbirlerinin üzerinde önemle durulmalıdır. Bulaşık toprağın temiz 
yerlere taşınmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. 
Bulaşık alanların tespiti amacıyla yapılacak sürveylerde; 
a) Bulaşık alanları belirlemek üzere hububatın süt ve sarı olum dönemlerinde 

köklerde kist kontrolleri 
b) Bulaşık tarlalardaki yoğunlukları belirlemek amacıyla hasat sonrası alınan 

toprak örneklerinde kist ve bu kistlerden elde edilen yumurta ve larva sayımları 
yapılabilir. 

Yeşil aksam dönemi kontrollerinde, tarlanın kenarından ortasına doğru 10-50 adım 
yürünerek örnek alma ve sayım noktaları belirlenir. Bu duraklama noktalarında 
tarlaların büyüklüğüne göre incelenecek bitki sayısı tesadüfen saptanır. Farklı 
yönlerde olmak üzere 200 dekara kadar 20; daha büyük tarlalar için 60 sıra ve her 
sıra üzerinde 50–100 hububat bitkisi incelenir.  
Bodurlaşma, çalılaşma ve sağlıksız gelişme gözlenen bitkilerden en az 10 adet 
köklenerek bu bitkilerin üst aksamları kesilmek suretiyle, kökleri laboratuvara 
getirilir ve stereomikroskop altında beyaz kistler aranır. 
Yeşil aksam dönemi kontrollerinin yapılamadığı durumlarda, hasat sonrası 
dönemde olgunlaşan kistler toprağa dökülmüş olduğundan, toprak örnekleri 
aşağıdaki yönteme göre alınarak yetkili laboratuvarlara teşhis için gönderilir.  
Toprak örneği, birim sahayı tamamen temsil edebilecek nitelikte olmalıdır. Birim 
alan 0-10 da olarak kabul edilmektedir. Birim alanın zikzak çizilerek 50 ayrı nok-
tasından toprak sondası yardımı ile 0–10 cm toprak derinliğinden örnekler alınır. 
Her bir örneğin alındığı noktalar arası mesafe en fazla 15 m olmalıdır. Alınan 
toprak örnekleri paçal yapılarak 4–5 kg’ı ayrılır ve torba içine konularak 
etiketlenir. Laboratuara getirilen örnekten 100 gr’lık üç alt örnek ayrılarak kist elde 
edilir. 
5.2. Kültürel Önlemler 

– Konukçu bitkilerin mevcut olmaması durumunda Tahıl kist nematodunun 
tarladaki yoğunluğu azaldığından; ekim nöbeti en etkili mücadele yöntemi 
arasında yer almaktadır. Graminae dışındaki bitkilerle, özellikle yemlik ve 
yemeklik baklagillerle yapılan 2–3 yıllık ekim nöbeti, nematodun 
popülasyon yoğunluğunu düşürebilmektedir. 

– Bu nematoda karşı bilinen dayanıklı arpa çeşitleri, Abed Rex, Brage, 
Chevalier, Primus, Emir, Galleon, Drost, Ortolan, C.I.8147, Nile, Atheinas; 
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dayanıklı yulaf çeşitleri Avon, Panema, Nelson Mulga ve Guyra; dayanıklı 
buğday çeşitleri Loros, Festiguay, Katyil’dir.  

– Erken ekimin bazı avantajları olmakla birlikte iklim koşullarının erken 
tohum yatağı hazırlanmasına uygun olduğu durumlarda uygulanabilir. 

5.3. Biyolojik Mücadele 

Doğal düşmanlar bölümünde bahsedildiği gibi kist ve yumurta paraziti funguslarla 
popülâsyon baskı altına alınabilmektedir. 

5.4. Kimyasal Mücadele 

Fümigant etkili bir ilaçla ekim öncesi toprak ilaçlaması yapılabilir (Bkz.: 
Nematodlara Karşı Ekim-Dikim Öncesi Toprak İlaçlamaları. Cilt VI, Sayfa 
61) 

 
 

TURUNÇGİL NEMATODU 
Tylenchulus semipenetrans Cobb 

(Tylenchida: Tylenchulidae) 
 

1. TANIMI VE YAYILIŞI 

Turunçgil nematodu (Tylenchulus semipenetrans Cobb)’nun boyu 0.3-0.5 mm 
olup, dişileri böbrek veya fasulye tanesi şeklinde, başını boyun bölgesine kadar 
kılcal köklere sokmuş, vücut asılı vaziyette tek veya koloniler halinde, erkekleri ise 
iplik şeklinde ve kök etrafındaki toprakta serbest olarak bulunur (Şekil 26). 

Dişi Turunçgil nematodu kendisini köke tespit ettiğinden, hayatı sona erinceye 
kadar burada beslenir. Yumurtadan çıkan 2. dönem larvalar, kökü enfekte ederek 
beslenirler. Bir dişi jelatinimsi yapışkan bir madde içinde 70–100 yumurta 
bırakabilir. Yılda 1–3 döl vermektedir. Turunçgil nematodunun gelişme süresi 6–8 
haftadır. Larvaları 8–10 yıl kadar toprakta canlı kalabilmektedir. 

2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Dişi turunçgil nematodları, beslenmek amacıyla kılcal köklerin kabuk hücrelerini 
zedeleyerek başlarını içeriye sokar, kökün korteks tabakasında beslenir ve özsu-
yunu emer. Özsuyun nematodlar tarafından alınması ve iletken doku hücrelerinin 
tahrip edilmesi nedeniyle de, normal su nakli yapılamadığından, ağaçta su dengesi 
bozulur, yeteri kadar mineral madde temin edemez. Bunun sonucunda ağaçta 
durgunluk, gerileme ve susuzluk belirtileri görülür.  
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Şekil 26. Turunçgil nematodunun kök üzerindeki dişileri. 

Yapraklarda manganez, demir, bakır, fosfor gibi mineral noksanlık belirtileri 
oluşur. İnce küçük dallarda yapraklar seyrekleşir. Yapraksız kalan dallar kurur ve 
çalılaşır (Şekil 27, 28). Bu hal, özellikle yaşlı ağaçlarda kendini daha çok gösterir.  

 
Şekil 27. Turunçgil nematodunun turunçgil ağacındaki 

zarar şekli. 

Genç ağaçlarda durgunlaşma sonucu bodurlaşma meydana gelir. Normal 
beslenemeyen ağaçlarda meyveler küçülür ve verim düşer. Turunçgil nematodu 
%30’a kadar verim kaybına neden olabilir. 

Köklere başını sokarak beslenen turunçgil nematodu dişileri, iletken dokularda 
küçük yaralar meydana getirirler. Açılan bu yaralardan parazit, fungus, bakteri gibi 
sekonder zararlılar da girebilir. Kök sisteminin bozulmasıyla susuzluk belirtileri 
gösteren ağaçlara sık sık su verilmesi neticesinde kök ve gövde çürümeleri, hatta 
zamklanmalar meydana gelebilir. 

Yurdumuzda turunçgil tarımı yapılan illerin hemen hepsinde bulunmaktadır.  
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Şekil 28. Turunçgil nematodu zararına uğramış aynı ağacın, mücadele öncesi (a) ve 

mücadele sonrası (b). 

3. KONUKÇULARI 
Bütün turunçgil çeşitleri, asma, zeytin, incir, trabzon hurması ve leylak turunçgil 
nematodunun konukçularıdır. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Karantina Önlemleri 

─ Turunçgil nematodu karantinaya dâhil bir nematod olup fidanlık tesis 
edilecek alanların bu nematoddan temiz olması gerekmektedir. 

─ Bulaşık olan fidanların satış ve dikimine engel olunmalıdır. Bunun için he-
men her yıl tüm fidanlıklardan toprak ve kök örnekleri alınarak, labora-
tuvarda incelemeleri yapılmalıdır.  

─ Tesis edilmiş turunçgil bahçelerindeki çöküntü, sararma, çalılaşma, fazladan 
meyve dökümü, küçük meyve vermesi gibi belirtilerin nedenleri araştırı-
lırken, bahçedeki ağaçların taç izdüşümü içerisine giren topraktan, en az bir 
ağacın üç ayrı yerinden, toprak ve kılcal kök örnekleri alınıp karıştırılarak 
bir naylon torba içinde etiketlenir ve laboratuvara getirilip incelenir. Örnek 
almak için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar aylarıdır. Örneklerin 
sulamadan üç gün sonra alınması uygundur. 

4.2. Kültürel Önlemler 
─ Turunçgil fidanlıkları nematoddan temiz arazilerde kurulmalı, turunçgil tesis 

edilmiş bahçeler arasında fidanlık kurulmamalıdır. Bulaşık bahçelerden her-
hangi bir şekilde toprak nakledilmemelidir.  

a b 
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─ Fidan ve çöğürler kontrollü üretim yapılan fidanlıklardan temin edilmelidir. 

─ Yeni bahçe tesis edilmeden önce mutlaka toprak tahlili yaptırılmalıdır. Bula-
şık arazilerde bahçe tesis edilecekse nematoda dayanıklı anaçlar kullanıl-
malıdır. 

─ Bulaşık bahçelerde kullanılan pulluk, çapa vs. gibi aletler iyice temizlen-
meden kullanılmamalıdır (Bu gibi aletler bir gece su içerisinde bırakılarak 
temizlenmelidir). 

─ Bulaşık bahçelerden geçen sulama suyu ve yağmur sularının temiz bahçelere 
bulaşması engellenmeli ve damlama sulama sistemi tercih edilmelidir. 

─ Toprağa çiftlik gübresi, yeşil gübre gibi organik maddeler karıştırılarak 
toprağın biyolojik aktivitesi artırılmalıdır. 

4.3. Kimyasal Mücadele 

4.3.1. İlaçlama zamanı 

Dikim öncesi toprak ilaçlaması: Turunçgil tesisi yapılacak arazilerde, Turunçgil 
nematodu larvaları tespit edildiğinde, dikimden önce uygun bir nematisitle ilaçlama 
yapılır. (Bkz.: Nematodlara Karşı Ekim-Dikim Öncesi Toprak İlaçlamaları. 
Cilt VI, Sayfa 61) 

Vejetasyon döneminde ilaç uygulaması: Yapılan toprak ve kök analizleri sonu-
cunda yoğun bulaşıklık tespit edilen bahçeler, uygun bir nematisitle ilaçlanmalıdır. 

4.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

4.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Emülsiyon bitki koruma ürünlerinden sıvı formülasyonda olanlar el enjektörü, sırt 
pülverizatörü, süzgeçli kova veya traktör üzerine oturtulmuş ilaçlama aletleri ile 
verilir. Granül formülasyonlar ise eldiven kullanılarak veya gübre dağıtıcısı ile 
verilir. 

4.3.4. İlaçlama tekniği 

Tesis edilmiş bahçe ilaçlamalarında kullanılan granül bitki koruma ürünleri, 
önceden verilecek miktarı hesaplanıp toprak ile karıştırılarak, el ile ağaçların 
altlarında açılan tavalara serpilir, sonra çapa ile toprağa karıştırılır ve arkasından 
hafif bir su verilir.  

Sıvı formülasyonlu bitki koruma ürünleri ise su ile karıştırılarak sırt tulumbası veya 
süzgeçli kova ile toprak yüzeyine verilir, arkasından hafif bir çapa yapılır ve 
sulanır. 
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NEMATODLARA KARŞI EKİM-DİKİM ÖNCESİ  
TOPRAK İLAÇLAMALARI 

 
Nematodlara karşı ekim dikim öncesi herhangi bir nematisitle boş saha ilaçlaması 
yapılabilir. 
Kimyasal mücadelede başarılı olmak için, kültürel önlemlerin iyi alınmış olması 
gerekir. Uygulamanın bir önceki yıl ağır bulaşma gösteren yerlerde yapılması eko-
nomik yönden yararlıdır. Sebze gibi yüksek gelir getiren üretim alanlarında yapıla-
cak toprak analizleri sonucunda, kısmi bulaşma görülen yerlerde tarla boşken sade-
ce bulaşık bulunan parsellerin ilaçlanması ile başarılı sonuçlar alınabilmektedir. 
1. İLAÇLAMA ZAMANI 
Nematodlara karşı ilaçlama yapılmadan önce, mutlaka toprak analizi yapılmalıdır. 
İlaçlama zamanının belirlenmesinde nematodun biyolojik dönemi, toprak karakteri, 
toprağın sıcaklığı ve nem durumu, uygulamada kullanılacak nematisitlerin fito-
toksite durumları ve sistemik olup olmadıkları gibi etkenler dikkate alınmalıdır. 
Nematodlara karşı ilaçlama, toprak ekim tavında yani tarla kapasitesinde iken, 
toprak sıcaklığı 15°C ve üzerinde olduğu zamanda yapılır. 
2. KULLANILACAK ALET VE MAKİNELER 
Önerilen nematisitlerden bazı preparatların uygulanmasında küçük alanlar için 
toprak el enjektörü, daha büyük alanların ilaçlanmasında ise pulluk veya traktöre 
monte edilmiş sıvı enjeksiyon makineleri veya özel aplikatörler kullanılır.  
Damlama sulama sistemi bulunan seralarda ilaç, su ile karıştırılarak ve sistemin 
sıvı gübre atılan kısmı kullanılarak verilir.  
Granül terkipli bitki koruma ürünlerinin uygulanması, eldiven kullanılarak veya bir 
ilaç dağıtıcısı ile yapılabilir.  
Bazı emülsiyon formülasyonlu preparatların uygulaması süzgeçli kova veya sırt 
tulumbası ile yapılır. 
3. İLAÇLAMA TEKNİĞİ 
Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasından önce, toprağın derince işlenmiş, önceki 
üründen kalan bulaşık bitki artıklarından iyice temizlenmiş veya böyle artıkların 
dağıtılıp çürümesini sağlamak için bir kaç hafta öncesinden sürülmüş olması 
gerekir. İlaç uygulanacak toprak tavında ve ekim-dikime hazır olmalıdır.  
Bazı preparatlar, toprak el enjektörü veya traktöre monte edilmiş özel aplikatörle 
30 cm ara ile 15–20 cm derinliğe doğrudan toprak içerisine verilir. 
Damlama sulama sistemi ile kullanılacak bitki koruma ürünlerinin etiketinde özel 
bir uygulama şekli belirtilmediği taktirde, sistem çalıştırılarak seraya 1–2 saat su 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 61 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT VI                                              BİTKİ PARAZİTİ NEMATODLAR                                                  

verildikten sonra, önerilen dozdaki ilaç bir kap içinde az miktar suyla karıştırılarak 
sistemin sıvı gübre atıcısına bağlanır. Buradaki vana ayarlanarak ilacın 30–45 
dakika içinde seraya verilmesi sağlanır. İlaçlamadan sonra sulama sistemi 2 saat 
daha çalıştırılarak ilacın toprağa nüfuzu sağlanır. 
Granül bitki koruma ürünleri kullanılacak ise, atılacak alana göre ilaç normu 
hesaplanır (kg/da). Bunun için aşağıdaki işlem basamakları izlenmelidir:  

• Toprak üzerine büyüklüğü bilinen bir plastik örtü serilir. 
• Dağıtıcı, belirlenen bir hızda tente boyunca çalıştırılarak kaplanan alan 

belirlenir. 
• Bu alana yayılan granüller toplanarak tartılır. 
• gr/m2 veya kg/da olarak bulunan gerçek norm ile önerilen norm 

karşılaştırılır. Eğer aradaki fark büyük olursa, gerekli ayarlar yapılarak 
kalibrasyon tekrarlanır. 

Daha sonra, granül ilaç, belirlenen norma uygun olarak toprak yüzeyine homojen 
olarak dağıtılır. Uygulamayı müteakip ilacın 15-20 cm toprak derinliğine 
inebilmesi için toprak sürülür ve sulanır.  

Fümigant etkili preparat uygulanan alan polietilen örtü ile kapatılmalıdır. Örtünün 
kapalı tutulma süresi ilacın özelliğine bağlı olarak, sıcak ve kurak mevsimlerde 2 
haftaya kadar inebileceği gibi, soğuk ve yağışlı periyodlarda 4 haftaya kadar 
uzatılabilir. Fümigant etkili bazı preparatlar solarizasyon yöntemi ile birlikte 
kombine bir şekilde kullanılabilmektedir.  

Toprak ilaçlarının büyük çoğunluğu zehirli ve aşındırıcı özelliktedir. Bu nedenle 
yapılan uygulamalarda aşağıdaki noktalar göz önünde tutulmalıdır: 

• Deriye temas etmemeli, etmesi koşulunda bol su ve sabunla yıkanmalıdır. 

• İlacın göz ve ağıza bulaşması mutlaka önlenmelidir. 

• İlaçla temas eden elbise, ayakkabı ve eldivenler çıkarılmalıdır. 

4. FİDE VE FİDANLIK TOPRAĞININ FÜMİGASYONU 

Sebze ve meyve yetiştiriciliğinde başarılı olmak için ön koşul, hastalık ve 
zararlılardan temizlenmiş fide ve fidan yetiştirmektir. Nematod zararından fide ve 
fidanları korumak için, bunların yetiştirileceği toprağın nematodla bulaşık 
olmaması gerekir. Bu nedenle bu yerlerin usulüne uygun fümigasyonu 
yapılmalıdır. Fümige edilecek toprak, fümigasyondan önce işlenerek hazırlanmalı, 
tohum ekme tavına getirilmelidir. Topraktaki nematodların aktivite kazanmaları ve 
fümigasyonun başarılı olması için, uygun nem ve sıcaklığa gerek vardır. Toprak 
sıcaklığı 15°C’nin üzerinde olmalıdır.  
Fümigasyon uygulamalarında kullanılan preparatlar, gaz geçirmeyen plastik örtü 
altında ve fümigasyon operatörü tarafından uygulanmalıdır. Fümigasyondan sonra 
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plastik örtü, kullanılan ilacın özelliğine göre belirli bir süre kapalı tutulur. Toprak 
yeterince havalandırıldıktan sonra ekim ve dikim yapılır.  

Nematod öldürücü bitki koruma ürünlerinin insan ve çevre sağlığına olumsuz 
etkileri olabilir. Bunun için bitki koruma ürünlerinin kullanma talimatına titizlikle 
uyulması, tarlada ilacı hazırlarken ilacın içme ve kullanma suyuna karışmamasına 
özen gösterilmesi gerekir. 

 
 

FİDANLIK VE FİDELİK TESİS EDİLECEK ARAZİLERDEN 
NEMATOD TAHLİLİ İÇİN ÖRNEK ALMA TEKNİĞİ 

 
1- Fidanlık veya fidelik tesis edilecek arazi boş ise, sadece toprak örneği alınır. 

Arazide sebze, meyve ağacı, çeşitli fidan ve fideler gibi herhangi bir kültür 
bitkisi veya yabancı ot mevcutsa, bunların kökleri çevresinden alınacak toprak 
örneğine, kültür bitkisinin veya yabancı otların köklerinden de bir miktar ilave 
edilir. Fidanlıklar arasında en az beş metre izolasyon mesafesi bulunur.  

2- Alınan toprak örneği, birim sahayı temsil edebilecek nitelikte olur. Genel olarak 
birim saha 0–10 dekar olarak kabul edilir. On dekara kadar olan arazi 
parçalarının altmış ayrı noktasından toprak sondası yardımı ile örnek alınır 
(Şekil 29). Toprak örneği alınacak derinlik tek yıllık bitkilerde 10–30 cm, çok 
yıllık bitkilerde 40–60 cm olmalıdır. Altmış ayrı 
noktadan alınan toprak örnekleri paçal yapılarak 
0.5–1 kg’ı ayrılır. Torba içine konulan toprak 
örneği,  

3- Aşağıda verilen “Toprak Örneğine Ait Etiket 
Örneği”ne uygun olarak etiketlenir ve 
mühürlenerek en kısa zamanda araştırma 
enstitüsüne ulaştırılır. Etiketler açık ve okunaklı 
bir şekilde kurşun kalemle veya suda ıslan-
dığında 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 sak-
lanarak aynı gün ilgili enstitüye gönderilir. 
Toprak örneklerinin ilgili enstitüye aynı gün 
gönderilememesi durumunda +4°C soğutucuda 
rutubetini kaybetmeyecek şekilde muhafaza 
edilerek en fazla 5 gün içinde ilgili enstitüye 
ulaştırılır. 

 
Şekil 29. Toprak sondası ile 

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

5- Sökülen fidanlık veya fidelerin yerine en fazla dört yılda bir yenilerinin tesisi 
halinde ruhsatları yenilenir. 

6- Enstitüler ve onlara bağlı iller için, açık alanlardan alınacak toprak örneklerinin 
aşağıda belirtilen aylarda alınması uygundur. Toprak sıcaklığının 15°C’nin 
üzerin-de ve hava sıcaklığının 30°C’nin altında olduğu dönemler, örtülü 
alanlardan toprak örneği almak için uygun olup bu durumda aşağıda belirtilen 
aylar dikkate alınmaz. Bu alanlardan alınan örneklerin etiketinde örtülü alanlara 
ait olduğu belirtilir.   

7- Tüplü fidan, fide ve süs bitkileri üretiminde kullanılan torf veya harç toprağın-
dan da örnek alınır. Bu amaçla her 25 m3 torf ve/veya harç toprağının 30 ayrı 
noktasından toprak sondası yardımı ile örnek alınır. Alınan örnekler paçal 
yapılarak 0.5-1 kg’ı ayrılır. Torba içine konulan torf ve harç örneği etiketlenir ve 
mühürlene-rek en kısa zamanda enstitüye gönderilir.  
Etiketler açık ve okunaklı bir şekilde kurşun kalem veya suda ıslandığında 
mürekkebi dağılmayacak bir kalemle yazılarak torbanın içine ve dış kısmına 
olmak üzere ayrı ayrı bağlanır. Alınan torf ve harç örnekleri doğrudan güneş 
ışığına, aşırı sıcak ve soğuğa maruz bırakılmadan, buz kutusu içinde saklanarak 
aynı gün analiz yapılacak kuruluşa gönderilir. Toprak örneklerinin analiz 
yapılacak kuruluşa aynı gün gönderilememesi durumunda, +4°C soğutucuda 
rutubetini kaybetmeyecek şekilde muhafaza edilerek en fazla beş gün içinde 
enstitüye ulaştırılır.  

8- Toprak örneklerinin tahlili, ücret karşılığında yapıldığından, 28/12/2006 tarihli 
ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği gereğince laboratuvar 
tetkiklerini yapan ilgili kuruluş döner sermaye işletmesine yatırılır. Resmi 
fidanlıkların toprak tahlilleri de ücrete tabidir. 

9- Yeni fidanlık ve fidelik tesis edilecek araziden aşağıda belirtilen aylar içerisinde 
sadece bir kere toprak örneği alınır. 
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Toprak örneği aşağıda verilen bölgelere uygun aylarda alınmalıdır. 

  Mart Nisan Mayıs Haziran Eylül Ekim Kasım 
Marmara Bölgesi   • • • •  
Ege Bölgesi  • • • • • • 
Akdeniz Bölgesi • • • • • • • 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi  • • • • • • 
Doğu Anadolu Bölgesi   • • • •  
Karadeniz Bölgesi   • • • •  
İç Anadolu Bölgesi   • • • •  
 
 
 
 
Toprak Örneğine Ait Etiket Örneği 

İl/İlçe   
Köyü/Mevki   
Arazi sahibinin adı-soyadı   
Arazi büyüklüğü (da, m2)   
Arazinin ne amaçla kullanılacağı   
Arazide mevcut bitki çeşidi   
Bir önceki ürün   
Örneğin alındığı tarih   
Örneğin alındığı derinlik   
Örneği alanın adı-soyadı ve imzası   
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3. YABANCI OTLAR 

 
3.1. YABANCI OTUN TANIMI, ÖNEMİ,  

İLAÇLAMA TEKNİĞİ VE KALİBRASYON 
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YABANCI OTUN TANIMI VE ÖNEMİ 
Yabancı otlar, kısaca kültür alanlarında istenmeyen bitkiler olarak tarif edilebilir. 
Örneğin; mercimek tarlasında gökbaş, ballıbaba, şahtere ve yabani hardal gibi 
bitkilerin yanı sıra bir kültür bitkisi olan kendi gelen buğday da mercimek için bir 
yabancı ottur.  

Yabancı otlar kültür bitkisi ile besin, su ve ışık için rekabet etmekte, allelopatik 
etki ve gölge tesiri ile bitki gelişmesini engelleyerek verimi düşürmekte, kültür 
bitkilerinde zarar yapan bazı hastalık ve böceklere, akarlara vs. konukçuluk 
etmektedir. Ayrıca yabancı otlar sulama kanallarını işgal ederek suyun akışını 
yavaşlatmakta, depolama ve su dağıtım tesislerinin kapasitelerini düşürmektedirler. 

Yabancı otların kültür bitkisinde meydana getirdiği ürün kayıpları, tarım 
sistemlerine, kültür bitkisine ve yabancı ot yoğunluğuna göre değişmekle birlikte, 
ülkemizde ortalama %20 olarak kabul edilmektedir. Yabancı otların yayılmasının 
ve kültür alanlarına yerleşmesinin önlenmesi ile zararının en az düzeye indirilmesi 
için, önerilen mücadele yöntemlerinin uygulanması gereklidir. Yabancı otlarla 
mücadelede öncelikle kültürel tedbirler alınmalı, sorun çözülemiyorsa son çare 
olarak kimyasal mücadeleye başvurulmalıdır. 

Yabancı ot mücadelesinde herbisit kullanımı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
giderek artmaktadır. İlaç uygulaması yapılmadan önce, talimattaki açıklayıcı 
bilgiler ve ilaca ait etiket dikkatle okunmalıdır.  

Herbisit uygulaması yapılacak yerdeki hakim ve zararlı yabancı ot türleri tespit 
edilerek,özellikle bunları etkileyecek herbisit seçilmelidir. Herbisitlerde birim 
alana düşecek doz çok önemli olduğundan, düşük dozların etkisizlik, yüksek 
dozların fitotoksite oluşturabileceği göz önünde tutularak, tavsiye dışı 
uygulamalardan kaçınılmalıdır. 

Yabancı ot mücadelesinde kalibrasyon çok önemlidir. Zira belirli alanın tamamı 
ilaçlanmadan su biterse dekara doz yüksek olur, bu da fitotoksisiteye neden olur, 
aksine ilaçlı su artarsa dekara doz düşük olur, bu da etkinin düşmesine sebep olur. 
Bu nedenle kalibrasyon yapılmalı ilaçlama hızı ve su miktarı sabit tutulmaya 
çalışılmalıdır. 

Tavsiye edilen ilaçlardan etkilenmeyen yabancı ot türlerinin baskın olduğu 
tarlalarda çapaya gereksinim duyulmaktadır. Bu bakımdan bitki koruma ürünleri 
kullanılırken tarlada baskın ot çeşitlerinin uygulayıcılar tarafından bilinmesinde 
fayda vardır. Bu gibi hallerde çapa veya elle ot alınması daha ekonomik 
olmaktadır. Ancak kimyasal mücadeleden sonra da bir defa uygulanacak çapalama 
veya el ile ot alımı, ürünü güven altında tutması bakımından önemlidir.  

Mücadele yapılmadığı takdirde, tarlada gelişen yabancı otların tohumları toprağa 
karışıp ertesi yıl daha fazla yabancı otun çıkmasına sebep olur. 
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YABANCI OT MÜCADELESİNDE KULLANILACAK ALET VE 
MAKİNELER  

Yabancı ot mücadelesi, mekanik veya motorlu sırt pülverizatörü ile traktöre asılır 
veya çekilir tip tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 

Uygulamalarda yelpaze tipi memeler kullanılmalıdır. Bu memeler üzerinde 
bulunan rakamların anlamı önemlidir.  

Örneğin: f 03 080 yazılı bir yelpaze memede;  
f : yelpaze püskürtmeyi;  
03 : memenin debisi (03 litre/dakika);  
080 : memenin püskürtme açısını (80°) ifade etmektedir.  

Standart basınçta 80° ve 110° huzme açısı veren yelpaze tipi memeler yabancı ot 
ilaçlamasında  yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin 110° ‘lik memenin tercih 
edilmesinin nedeni, püskürtme borusu üzerine daha az sayıda meme takılarak daha 
alçaktan ilaçlama yapılabilmesidir. 80°’lik  meme ile bitki üzerinden 50 cm 
yukarıdan  ̧110°’lik meme ile bitki üzerinden 35 cm yukarıdan ilaçlama yapılarak 
sürüklenme azaltılabilir. Yelpaze memeler ile tarlada düzgün bir ilaç dağılımı elde 
etmek için püskürtme borusu üzerinde yan yana bulunan memelerden çıkan ilaç 
huzmelerinin uç kısımlarından itibaren belirli ölçüde birbirine girişim yapması çok 
önemlidir (Şekil 32).  

 
Şekil 30. Yelpaze memelerde ilaç huzmelerinin birbirine girişimi. 

Bu amaçla memeler püskürtme borusuna 5° açı ile yerleştirilmelidir. Böylece  
yelpaze memeden çıkan damlaların birbirine çarpıp çok büyük damlacıkların 
oluşması önlenerek sürüklenme riski azaltılır. 

YABANCI OT MÜCADELESİNDE İLAÇLAMA TEKNİĞİ VE 
KALİBRASYON 

Yabancı ot mücadelesi yapılan alanlarda önerilen herbisitler, su ile karıştırılarak 
pülverize edilir. Dekara atılacak su miktarı, pülverizatörün tipine göre değişir. 
Aletlerin tarla koşullarında kalibrasyonu yapılarak birim alana atılan su miktarı 
saptanır.  
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İlaçlama aletinin kalibrasyonu yapılmadan önce aşağıda belirtilen konular göz 
önünde bulundurulmalıdır: 

– Aletin deposu temiz su ile yıkanıp temizlenmelidir. 

– Tüm filtrelerde dahil olmak üzere pülverizatörün  parçaları kontrol edilmelidir. 

– Memeler çıkarılarak temizlenmelidir. Bunun için eski bir diş fırçası veya kibrit 
çöpü kullanılarak meme çapı genişletilmeden temizlik işlemi tamamlanır. 
Temizlik için kesinlikle tel veya bıçak gibi sert maddeler kullanılmamalıdır. 

– Alet çalıştırılarak hortum ve püskürtme borusu içindeki artık maddeler su ile 
temizlenmelidir. 

– Memeler püskürtme borusu üzerine takılmalı ve tüm memelerin seçilen 
basınçta uygun çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli, aşınmış ve bozulmuş 
memeler değiştirilmelidir. 

– Bağlantı yerlerinde akıntı olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

– İlaç etiketi dikkatli olarak okunmalıdır. 

Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra kalibrasyon işlemine başlanmalıdır. 

Sırt pülverizatöründe kalibrasyon: Aletin deposu temiz su ile doldurulur 
(genellikle 20 litre). Bu su tarlada bitkisel örtüyü veya yüzeyi ıslatacak şekilde 
sabit bir yürüme hızında ve meme için tavsiye edilen basınçta (1-3 bar) depo 
boşalıncaya kadar püskürtülür. Püskürtme, ilaçlı su zerreleri bitkide damla 
oluşturup akmayacak şekilde olmalıdır. Su bittikten sonra ıslanan alan ölçülür ve 
aşağıdaki formüle göre bir depoya konulacak ilaç hesaplanır.  

 A x B  
D : ───────── 
  1000 
D: Depoya konulacak ilaç miktarı (ml) 

A: İlacın dozu (ml/da) 

B: Kalibrasyonla belirlenen alan (m2) 

Örneğin; bir depo su (örneğin, 20 litre) ile 2 m genişliğinde ve 100 metre 
uzunluğunda bir alan (200 m2) ıslatılmış olsun, buna göre 250 ml/da dozda önerilen 
preparatın aletin deposuna koyulacak miktarı aşağıdaki şekilde belirlenir.  

250 x 200 
D= ─────────  = 50 ml (bir depoya konulacak ilaç) 

 1000 

Yukarıda hesaplandığı şekilde 20 litrelik depoya sahip bir sırt pülverizatörüne 50 
ml ilaç konulduktan sonra, üzerine 20 litreye tamamlanıncaya kadar su ilave edilir. 
Her depo ile 200 m2’lik alan ilaçlanacak şekilde ilaçlama yapılır. 
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Tarla pülverizatörlerinde kalibrasyon: Çalışılacak traktör hızı, uygun vites 
seçilerek önceden belirlenir. Bu hız ile yapılacak püskürtmede bitki yüzeyleri 
yıkanmamalı ancak  yeterli derecede ıslanma sağlanmalıdır. Makinenin deposu 
temiz su ile doldurulur. Seçilen ilaçlama hızında tarlada bir kere gidip gelerek iş 
genişliğine göre ıslanan alan belirlenir. Daha sonra eksilen su miktarı ilave 
edilerek, harcanan su miktarı bulunur ve aşağıdaki formüle göre dekar başına 
kullanılacak su miktarı hesaplanır. 

  A x 1000 
D : ───────── 
     B 

D: Dekara kullanılacak su miktarı (litre) 

A: Kalibrasyonda harcanan su (litre)  

B: Kalibrasyonda ıslatılan alan (m2) 

 

Örneğin; 500 litre hacimli deposu olan bir pülverizatör ile bir gidiş-gelişte 200 m 
uzunluktaki bir alan ıslatılmış olsun. Makinenin iş genişliği 9 m ise; 

Kalibrasyonda ıslatılan alan= 200 x 9 = 1800 m2’dir. 

Kalibrasyon sırasında harcanan su ise 45 litre bulunmuş olsun. Buna göre dekara 
kullanılacak su miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

    
   45 lt x 1000 

D : ──────────  = 25 litre / da  
       1800 m2  

Yukarıda hesaplandığı şekilde dekara 25 litre su kullanılacağı belirlenmiş olur. 

Makinenin deposu 500 litre su aldığına göre bir dolu depo ile kaç dekarın 
ilaçlanabileceği aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

500 lt 
Bir depo ile ilaçlanabilecek alan = ───── = 20 da 

25 lt/da  

Eğer dekara 250 ml ilaç öneriliyorsa, bir depoya konulacak ilaç miktarı ise şu 
şekilde hesaplanır: 

Bir depoya konulacak ilaç miktarı = 20 da x 250 ml/da = 5000 ml (5 lt) 

Depoya 5 litre ilaç konularak üzerine 500 litreye tamamlanıncaya kadar su ilave 
edilir. Her depo ile 20da’lık alan ilaçlanacak şekilde ilaçlama yapılır. 
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İlaçlamalarda istenilen sonuçların alınabilmesi için aşağıdaki hususlara 
dikkat edilmelidir: 

– İlaçların etkinliği, hava sıcaklığı ile yakından ilgilidir. Bu nedenle ilaçlama 
sırasında hava sıcaklığı 8°C’den az, 25°C’den fazla olmamalıdır.  

– İlaçlamalar günün rüzgârsız ve sakin saatlerinde yapılmalıdır.  

– Kapalı, bulutlu ve yağış ihtimali olan zamanlarda, uzun süren kuraklık 
dönemlerinde ilaçlama yapılmamalıdır.  

– 2.4-D amin aktif maddeli herbisit uygulanmasından sonraki 6 saat içinde ve 
2.4-D ester bileşimli herbisit uygulanmasından sonraki 1 saat içinde yağmur 
yağmaması gereklidir, bu süre içinde yağmur yağarsa istenilen sonuç alınamaz. 
Diğer sistemik etkili herbisitlerde genel olarak uygulamadan sonra 1 saatlik 
süre içinde yağmur yağması istenmemekle birlikte, bu konuda öncelikle 
ilaçların etiket bilgileri dikkate alınmalıdır. 

– Toprağa atılıp, 5-7 cm derinliğe karıştırılması gereken herbisitler uygulamadan 
hemen sonra toprağa karıştırılmalıdır. Tarla keseksiz olmalı ve toprakta yeterli 
nem bulunmalıdır.  

– Herbisitler, ilaçlama alanı çevresindeki ilaca hassas bitkilerde önemli zararlara 
yol açabilir. İlaçlı su veya ilaç buharlarının bu bitkilere ulaşmasını önlemek 
için rüzgâr hızına bağlı olarak ilacın sürüklendiği mesafeye (güven sınırlarına) 
uyulmalıdır.  

YABANCI OT İLAÇLARININ UYGULAMA ZAMANI VE ŞEKİLLERİ 

Ekim öncesi (Pre-plant) veya dikim öncesi (Pre-sowing) uygulama: 

Kültür bitkisinin ekiminden veya dikiminden önce yapılan uygulamadır. Kullanıla-
cak herbisit önce ekim veya dikim için hazırlanmış toprak yüzeyine uygulanarak 
toprağa karıştırılır ve daha sonra ekim veya dikim işlemine geçilir. 

Çıkış öncesi uygulama (Pre-emergence): 

Kültür bitkisi ve yabancı otlar çıkmadan önce toprak yüzeyine yapılan uygula-
madır. 

Çıkış sonrası uygulama (Post-emergence): 

Yabancı otlar ve kültür bitkisi çıktıktan sonra yapılan uygulamadır. Uygulama 
zamanında yabancı ot ve kültür bitkisinin gelişme dönemi çok önemli olup, 
uygulama mutlaka herbisitin etiketinde önerilen dönemde yapılmalıdır. 
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YABANCI OT MÜCADELESİNDE UYGULAMANIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Uygulamadan 1-2 ay sonra ilaçlanmış tüm alan gezilir. Uygulanan herbisitin etki 
spektrumu içinde bulunan yabancı otları %90 ve daha yüksek oranda kontrol 
etmesi halinde mücadele başarılı kabul edilir. Yeni çıkışlar ve sürgünler, ilaçlanan 
alanı örtü olarak %10 ve daha yüksek oranda kapladığı takdirde mücadele başarısız 
sayılır. 
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3.2. TARIM ALANLARINDAKİ  
YABANCI OTLAR 

 
3.2.1. TARLALARDA ZARARLI OLAN 

YABANCI OTLAR 
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ANASON (Pimpinella anisum L.)  
TARLALARINDA YABANCI OTLAR  

 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar 
Bilimsel Adı Türkçe Adı Familyası 
Adonis annua L . Güz kanavcıotu Ranunculaceae 
Amaranthus albus L. Horozibiği Amaranthaceae 
A. lividus L. Gri lekeli amarant Amaranthaceae 
A. retroflexus L. (Şekil 36)  Kırmızı köklü tilkikuyruğu Amaranthaceae 
Anagallis arvensis L. Farekulağı Primulaceae 
A. foemina Miller    Zehirli farekulağı Primulaceae 
Anthemis sp. Papatya Compositae 
Bupleurum rotundifolium L. Yuvarlak yap. tavşan kulağı Umbelliferae 
Bifora radians Bieb. Kokarot (Şekil 31) Umbelliferae 
Centaurea cyanus L. Peygamber çiçeği(Şekil 33) Compositae 
C. calcitrapa L. Yıldızlı gelin düğmesi Compositae 
C. solstitialis L. Güneş dikeni Compositae 
Chenopodium album L. Sirken (Şekil 35) Chenopodiaceae 
Conringia orientalis L. Andrz. Doğu korungası Cruciferae 
Caucalis platycarpos L. Küçük pıtrak (Şekil 48) Umbelliferae 
Capsella bursa-pastoris L. Çobançantası (Şekil 70) Cruciferae 
Coronilla scorpioides (L.) Koch Akrep kuyruğu Leguminosae 
Descurania sophia (L.)  Uzun süpürge otu Cruciferae 
Erysimum repandum L. Pekmez hardalı Cruciferae 
Euphorbia exiqua L. Ufak sütleğen (Şekil 39) Euphorbiaceae 
Euphorbia sp. Sütleğen (Şekil 39) Euphorbiaceae 
Falcaria vulgaris Bernh. Falçata otu Umbelliferae 
Fumaria officinalis L. Hakiki şahtere Papaveraceae 
Fumaria parviflora Lam. Nazik şahtere Papaveraceae 
Galeopsis bifida Boenn. Adi diş otu Labiatae 
Galium tricornutum Dandy Boynuzlu yoğurtotu (Şekil 40) Rubiaceae 
Geranium dissectum L. Turnagagası Geraniaceae 
Glaucium corniculatum (l.) Rud. Kırmızı boynuzlu gelincik Papaveraceae 
Heliotropium europaeum L. Bozot (Şekil 41) Boraginaceae 
Hypecoum procumbens L. Adi boynuzlu kimyon Papaveraceae 
Lamium amplexicaule L. Ballıbaba (Şekil 46) Labiatae 
Lamium purpureum L. Kırmızı çiçekli ballıbaba Labiatae 
Lathyrus aphaca L. Yabani mürdümük Leguminosae 
Lathyrus erectus L. Mürdümük Leguminosae 
Malva neglecta Wallr. Ebegümeci (Şekil 47) Malvaceae 
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Myagrum perfoliatum L. Gönül hardalı Cruciferae 
Mercurialis annua L. Yer fesleğeni Euphorbiaceae 
Neslia apiculata Fisch. Toplu iğne hardalı Cruciferae  
Polygonum aviculare L. Çobandeğneği (Şekil 44) Polygonaceae 
Papaver rhoeas L. Gelincik (Şekil 49) Papaveraceae 
Ranunculus arvensis L.  Tarla düğün çiçeği (Şekil 51)  Ranunculaceae 
Raphanus raphanistrum L. Yabani turp Cruciferae 
Salsola kali L. Adi soda otu Chenopodiaceae 
Scandix pecten-veneris L. Zühre tarağı Umbeliferae 
Solanum nigrum L. Köpek üzümü (Şekil 58) Solanaceae 
Sinapis arvensis L. Yabani hardal (Şekil 52) Cruciferae 
Sonchus oleraceus L. Adi eşek marulu Compositae 
Senecio vulgaris L. İmam kavuğu Compositae 
Torilis sp. İnce pıtrak Umbeliferae 
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. Pıtrak Umbeliferae 
Tribulus terrestris L. Demir dikeni (Şekil 65) Zygophyllaceae 
Thlaspi arvense L. Tarla akça çiçeği (Şekil 67) Cruciferae 
Vaccaria pyramidata Medik. Arap baklası Caryophyllaceae 
Vicia narbonensis L. Kaba fiğ Leguminosae 
V. cracca L. Kuş fiği Leguminosae 
Veronica hederifolia L. Adi yavşan otu Scrophularıaceae  
Xanthyum strumarium L. Domuz pıtrağı (Şekil 69) Compositae 

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar 
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Acroptilon repens (L.) DC Kekre (Şekil 87)  Compositae 
Anchusa azurea Miller İtalyan sığırdili (Şekil 97)  Boraginaceae 
Aristolochia hirta L. Kıllı loğusa otu  Aristolochiaceae 
Buglossoides arvensis (L.) Johnst. Taşkesen otu (Şekil 99)  Boraginaceae 
Convolvulus arvensis L.  Tarla sarmaşığı (Şekil 91)  Convolvulaceae 
Cirsium arvense (L.) Scop. Köygöçüren (Şekil 90)  Compositae 
Chondrilla juncea L. Akhindiba (Şekil 89)  Compositae 
Cynanchum acutum L. Sütlü sarmaşık  Asclepiadaceae 
Cardaria draba (L.) Desv. Yabani tere (Şekil 98)  Cruciferae 
Echinophora tenuifolia L. Tarhana otu (Şekil 92)  Umbeliferae 
Foeniculum vulgare Mill. Rezene  Umbeliferae 
Geranium tuberosum L. Yumrulu jeranyum (Şekil 100)  Geraniaceae 
Lactuca serriola L. Dikenli yabani marul (Şekil 42)  Compositae 
Medicago sp. Yonca  Leguminosae 
Melilotus officinalis (L.) Pallas. Sarı taş yoncası (Şekil 94)  Leguminosae 
Tragopogon latifolius Boiss. Yemlik (Şekil 54)  Compositae 

1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar 
Cynodon dactylon (L.) Pers. Köpekdişi ayrığı (Şekil 102)  Gramineae 
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2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 
Anason endüstride, tıpta ve parfümeri sanayiinde kullanılmaktadır. Tohumlarındaki 
uçucu yağ oranı %2-4 olan anason gaz söktürücü, iştah açıcı ve uyku verici etkileri 
nedeni ile halk ilacı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca anason, unlu mamul imalatında 
ve diş macunu üretiminde de yer almaktadır. Anason uçucu yağı veya anason 
esansı tek bir madde olmayıp birkaç uçucu maddeden meydana gelmektedir. Ancak 
en yüksek oranda bulunan “anetol”dur. Anasona bildiğimiz kokuyu veren anetol 
oranı arttıkça kalite de yükselmektedir. 
Anason nemli, tavlı, keseksiz, gevşek, geçirgen kumlu kireçli iyi hazırlanmış 
topraklarda yetişir. Ekim zamanı şubat başından Mart sonuna kadar uzanmaktadır. 
Anason tohumlarının çimlenmesi ve toprak yüzüne çıkması yavaş, gelişmesi 
zayıftır. Anason hem serpme hem de sıraya ekilebilmektedir. Anason kazık köklü 
bir bitki olup, üst üste iki yıl ekilirse verim düşüklüğü olur. Bu nedenle anason 
ekilen yere bol hayvan gübresi verilmektedir.  
Serpme ekim yapılması, mekanik yabancı ot mücadelesini güçleştirmektedir. 
Ancak son zamanlarda üreticiler buğday mibzeri ile anason ekimine başlamışlardır. 
Mibzerle sıraya ekimde, tohumun pürüzlü yüzeyi, kıvrık, ince uzun yapısı 
akışkanlığının az olması nedeniyle, üreticiler akışkanlığı arttırmak için tohumla 
gübreyi birlikte mibzerin deposuna koymaktadır. Anason ekiminde kullanılan 
buğday mibzerinin sıra arası genişliğini anasona göre değiştirmek için birer göz 
bantla kapatılmaktadır. 
Anason tarlalarına bol hayvan gübresi verilmesi, yabancı ot çıkışını daha da 
artırmaktadır. Tarladaki yabancı otlar anasondan daha hızlı gelişme gösterir. 
Anason yabancı otlara karşı çok hassastır. Bu yüzden ot alma ve çapalama 
işlemleri ihmal edilmemelidir. Aksi takdirde anasonu yabancı otlar boğar verim 
alınamaz. Anason bitkisi iki kulaklı olunca birinci, 5-10 cm boya erişince ikinci 
yabancı ot alma işlemi yapılmalıdır. Daha sonra bir kere daha yabancı ot almak 
yararlı olmaktadır. Gelişme devresinde 2-3 kez yapılan yabancı ot alımı, yetiştirme 
masraflarının %30-40’ını kapsamakta ve işgücünün büyük bir kısmı buraya 
harcanmaktadır. Ege Bölgesinde yapılan bir çalışmada anason üretiminde 1990 yılı 
verilerine göre yabancı ot temizleme maliyetinin üretiminin %30.87’sini 
oluşturduğu belirlenmiştir. 
3. MÜCADELESİ 
3.1. Kültürel Önlemler 
Yabancı otların çoğalma ve yayılmalarında ve bunların mücadelesinde karşılaşılan 
güçlükler dikkate alındığında aşağıda belirtilen önlemlerin uygulanmasında yarar 
vardır.  

 Temiz tohum kullanılmalıdır. 
 Münavebe yapılmalıdır. 
 Bulaşmaları önlenmek için yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır. 
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 Yabancı otlar tohum bağlamadan önce biçilmelidir.  
3.2. Kimyasal Mücadele 
3.2.1. İlaçlama zamanı 

a) Ekim öncesi: Ekimden önce toprağa uygulanır ve toprak 5-6 cm derinlikte ka-
rıştırılır. 

b) Çıkış öncesi: Tohum ekildikten sonra henüz çimlenme olmadan toprak yüze-
yine uygulama yapılır. 

c) Çıkış sonrası: Anason ve yabancı otlar çıktıktan sonra geniş yapraklı yabancı 
otların 2-5 yapraklı erken gelişme devresinde iken uygulanma-
lıdır. 

3.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
3.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.2.4. İlaçlama tekniği 
Yabancı ot mücadelesinde istenilen sonuca ulaşabilmek için bazı hususlara dikkat 
edilmelidir. 
Ekimden önce öğütlenen herbisitler toprağa uygulanıp diskaro ve tırmık yardımı ile 
toprağın 5-6 cm derinliğine kadar karıştırılmalıdır. Daha sonra anason ekimim 
yapılmalıdır. 
Çıkış öncesi uygulanan herbisitlerde toprağın iyi sürülmesine ve keseksiz olmasına, 
keseklerin ceviz iriliğinde olmasına dikkat edilmelidir. İlaçlama toprak tavında 
iken yapılmalıdır. 
Çıkış sonrası yapılacak ilaçlamalarda yabancı otların ve anasonun fazla gelişmemiş 
olmasına dikkat edilmelidir. 
Anason ekimi dikkatli yapılmalı tohumun iyice toprakla örtülmesine dikkat 
edilmelidir. Böylece ilaçların kültür bitkisi ile teması önlenmiş olur.  
Belli bir alana verilecek ilaç dozunun o alana homojen bir şekilde atılmasına dikkat 
edilmelidir. Bunun içinde ilaçlamada kullanılacak aletlerle önceden bir kalibrasyon 
yapılması şarttır. İlaçlanan alanlardan ikinci kez geçilmemelidir. 
İlaçlama anında hava sıcaklığı 8°C’ den az ve 25°C’ den fazla olmamalıdır. İlaçla-
ma sırasında rüzgâr hızı 16 km/ saati aşmamalıdır. Genellikle sakin havalarda 
ilaçlama yapılmalıdır. (Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği 
ve Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67) 
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AYÇİÇEĞİ (Helianthus annuus L.)  
TARLALARINDA YABANCI OTLAR 

 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar 
Bilimsel Adı Türkçe Adı Familyası 
Amaranthus viridis L. Yeşil horozibiği Amaranthaceae 
A.retroflexus L. (Şekil 36)  Kırmızı köklü tilkikuyruğu Amaranthaceae 
Anagallis arvensis L.  Farekulağı Primulaceae 
Atriplex patula L  Kara pazı Chenopodiaceae 
Atriplex laevis C.A. Meyer Solak karapazı Chenopodiaceae 
Chenopodium album L. Sirken (Şekil 35) Chenopodiaceae 
C. vulvaria L. Yatık sirken Chenopodiaceae 
Datura stramonium L.  Şeytan elması  Solanaceae 
Heliotropium europaeum L.  Bozot (Şekil 41) Boraginaceae 
Lactuca serriola L.  Dikenli yabani marul (Şekil 42) Compositae   
Lithospermum officinale L.  Tıbbi taşkesen otu  Boraginaceae 
Mercurialis annua L.  Yer fesleğeni  Euphorbiaceae 
Portulaca oleracea L. Semizotu (Şekil 68) Portulacaceae 
Ranunculus spp.  Düğün çiçeği (Şekil 51) Ranunculaceae 
Raphanus raphanistrum L.  Yabani turp  Cruciferae    
Rapistrum rugosum (L) All  Küçük turp Cruciferae   
Erysimum crassipes Fisch&Mey Kaplan pençesi Cruciferae   
Sinapis arvensis L.  Yabani hardal (Şekil 52) Cruciferae   
Senecio vulgaris L.  İmam kavuğu Compositae   
Solanum nignum L.  Köpek üzümü (Şekil 58)  Solanaceae 
Tribulus terrestris L.  Demir dikeni (Şekil 65) Zygophyllaceae 

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar 
Alopecurus myosuroides Huds. Tilkikuyruğu (Şekil 80) Gramineae   
Setaria viridis (L.) P.B. Yeşil kirpi darı Gramineae   
S. verticillata (L.) P.B. Yapışkan ot (Şekil 74) Gramineae   
Digitaria sanguinalis  (L.)Scop. Çatal otu (Şekil 78) Gramineae   
Echinochloa crus-galli (L.) P.B.  Darıcan (Şekil 76) Gramineae   
E.colonum (L.) Link Benekli darıcan (Şekil 75) Gramineae   

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar 
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Cirsium arvense (L.) Scop. Köygöçüren (Şekil 90) Compositae  
Convolvulus arvensis L. Tarla sarmaşığı (Şekil 91) Convolvulaceae 
Euphorbia spp.  Sütleğen (Şekil 39) Euphorbiaceae 
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Cardaria draba (L.) Desv.  Yabani tere (Şekil 98) Cruciferae   
Solanum dulcamara L.  Odunsu köpek üzümü Solanaceae 
Polygonum convolvulus L.  Sarm.çobandeğneği (Şekil 45)  Polygonaceae 

1.3.2. Çok yıllık dar yapraklılar 
Cynodon dactylon (L.) Pers Köpekdişi ayrığı (Şekil 102) Gramineae   
Cyperus spp.  Topalak (Şekil 105) Cyperaceae 
Phragmites austrialis(Cav.) Steudel Kamış (Şekil 103) Gramineae   
Sorghum halepense (L.) Pers.  Kanyaş (Şekil 104) Gramineae   

1.3.3. Parazit yabancı otlar 
Orobanche cernua Loeffl. Canavarotu (Şekil 73) Orobanchaceae 
Orobanche cumana Wallr.  Canavarotu (Şekil 73) Orobanchaceae 

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Ayçiçeği tarlalarındaki yabancı otlar, genellikle ayçiçekleri ile aynı zamanda veya 
sonra çimlenirler. Kültür bitkileri ile su, ışık ve mineral besin maddelerinden 
faydalanma bakımından bir yarışma halindedirler. Yapılan çalışmalar, ayçiçeği-
lerinin yabancı otlardan zarar gördükleri devrenin ilk 1-1.5 ay içinde olduğunu 
göstermiştir. Bu dönem içinde yapılacak mekaniksel veya kimyasal mücadele 
ürünü güven altında tutmaktadır. Zamanında yabancı ot alımı yapılmadığı takdirde 
tarlaların çoğu kez bozulduğu saptanmıştır. Hiç ot alımı yapılmamış bir tarlada 
zarar derecesi yabancı ot tür ve yoğunluklarına göre değişmekle beraber genellikle 
%15-100 olmaktadır. 

3. MÜCADELESİ 

3.1. Kültürel Önlemler 

 Temiz ve sertifikalı tohum kullanmak, tarlalara yabancı ot bulaşmasını önler. 

 Ayçiçeklerinde yabancı ot mücadelesi zamanında ve uygun bir şekilde 
yapılan toprak hazırlığı sırasında ortaya çıkan çok yıllık yabancı otların 
toprakaltı organları toplanarak tarladan uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. 
Sürümden sonra gelişen yabancı otlar ise, kültivatör, tırmık, kazayağı gibi 
aletlerle toprağın işlenmesi ile yok edilmelidir. Toprağın zamanında ve tavın-
da sürülerek otlardan temizlenmesi, toprakta suyun ve besin maddelerinin 
tutulmasını sağladığı gibi verimin de artmasını olumlu yönde etkiler. 

 Tarlaya aynı kültür bitkisinin üst üste ekilmesi toprağın yapısının bozulma-
sına ve belirli yabancı ot türlerinin yoğunluk kazanmasına neden olur. Bu 
nedenle 4-5 yıllık ekim nöbeti yapılmalıdır.  

3.2. Mekanik Mücadele 

Mekanik mücadele yabancı ot mücadelesinde eskiden beri kullanılan pratik bir 
yöntemdir. Bu metot tek yıllık yabancı otlara karşı daha etkilidir. Çok yıllıklarda 
ise yeniden çıkışlar olacağından, birkaç kez tekrarlanmalıdır. Mekanik mücadele 
fazla bulaşık olmayan tarlalarda ucuz bir mücadele yöntemidir. Zira ayçiçeklerinde 
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3-4 çift yapraklı devrede tekleme yapılır. Bu aynı zamanda çapa dönemine rastla-
dığından, tekleme sırasında yabancı otlar da yok edilir. 

3.3. Kimyasal Mücadele 

3.3.1. İlaçlama zamanı  

Herbisit uygulaması, kullanılacak ilaçlara bağlı olarak ekim öncesi, çıkış öncesi ve 
çıkış sonrası olmak üzere üç şekilde yapılır. 

a) Ekim öncesi: Ayçiçeği ekimi için hazırlanmış toprağa ilaç pülverize edildik-
ten sonra diskaro veya tırmıkla 5-7 cm derinliğe karıştırılır ve 
daha sonra ekim yapılır. 

b) Çıkış öncesi: Ayçiçeği ekiminden sonra 1-2 gün içinde ilaçlama yapılır. 

c) Çıkış sonrası: Çıkış sonrası kullanılan herbisitler, yabancı otlar ve ayçiçeği 
çıktıktan sonra, genellikle ayçiçeğinin 2-4 yapraklı olduğu erken 
gelişme döneminde uygulanmakla birlikte, herbisitin etiket 
bilgileri dikkate alınmalıdır. 

3.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve Dozlar 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

3.3.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.3.4. İlaçlama tekniği  

Yabancı ot mücadelesinde istenilen başarıya ulaşabilmek için, belli alana verilen 
dozun o alana homojen dağıtılmasına önem verilmelidir. Bunun içinde kullanılacak 
aletlerin kalibrasyonu yapılmalıdır.  

Çıkış öncesi ilaçlarda, toprak yüzeyine iyi bir film tabakası oluşturacak şekilde 
yeknesak atılmalı, ilaçlanan kısımlardan ikinci kez geçilmemelidir. Bir ay süre ile 
ilaçlanan alanda herhangi bir toprak işlemi yapılmamalıdır.  

İlaçlamalar sırasında hava sakin, yağışsız ve sıcaklık 25°C üstünde olmamalıdır. 
İlaçlamalar sırasında toprak yüzeyinin fazla kuru olmamasına dikkat edilmeli, 
toprak tavında iken ilaçlama yapılmalıdır. (Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, Önemi, 
İlaçlama Tekniği ve Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67) 
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BEZELYE (Pisum sativum L.)  
TARLALARINDAYABANCI OTLAR 

 
1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar 
Bilimsel Adı Türkçe Adı Familyası 
Amaranthus retroflexus L. (Şekil 36) Kırmızı köklü tilkikuyruğu Amaranthaceae 
Anagallis arvensis L. Farekulağı Primulaceae 
Capsella bursa-pastoris(L)Medik Çobançantası  (Şekil 70)  Cruciferae 
Chenopodium album L. Sirken (Şekil 35) Chenopodiaceae 
Datura stramonium L. Şeytan elması Solanaceae 
Fumaria officinalis L. Hakiki şahtere Papaveraceae 
Galium aparine L. Dil kanatan Rubiaceae 
Lamium purpureum L. (Şekil 46) Kırmızı çiçekli ballıbaba Labiatae  
Matricaria chamomilla L.  Hakiki papatya (Şekil 71)  Compositae 
Papaver rhoeas L.  Gelincik (Şekil 49) Papaveraceae 
Polygonum aviculare L.    Çobandeğneği (Şekil 44) Polygonaceae 
Portulaca oleracea L.  Semizotu (Şekil 68) Portulacaceae 
Scandix-pecten veneris L.  Zühre tarağı Umbelliferae 
Sinapis arvensis L.  Yabani hardal (Şekil 52)      Cruciferae 
Senecio vulgaris L.  İmam kavuğu Compositae 
Solanum nigrum L.  Köpek üzümü (Şekil 58) Solanaceae 
Stellaria media (L.) Vill.  Kuşotu Caryophyllaceae 
Xanthium strumarium L.  Domuz pıtrağı (Şekil 69)   Compositae 
Tordylium syriacum L.  Suriye geyik otu  Umbelliferae 
Vaccaria pyramidata Medik  Arap baklası Caryophyllaceae 
Veronica hederifolia L.  Adi yavşan ot Scrophulariaceae 
Urtica urens L.  Isırgan otu Urticaceae 

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar 
Alopecurus myosuroides Huds. Tilkikuyruğu (Şekil 80) Gramineae 
Avena sterilis L. Kısır yabani yulaf (Şekil 81) Gramineae 
Lolium rigidum Gaudin İnce delice Gramineae 
Echinochloa crus-galli (L.) P.B. Darıcan (Şekil 76) Gramineae 

1.2. Çok Yıllık Yabancı otlar  
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Cardaria draba (L.) Desv. Yabani tere (Şekil 98)  Cruciferae 
Cirsium arvense (L.) Scop. Köygöçüren (Şekil 90)  Compositae 
Convolvulus arvensis L. Tarla sarmaşığı (Şekil 91)   Convolvulaceae 

1.2.2. Çok yıllık dar yapraklıklar 
Sorghum halepense (L.) Pers. Kanyaş (Şekil 104)  Gramineae 
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2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Bezelye taze ve kuru tüketimi ile insan beslenmesinde önemli yer almaktadır. 
Diğer taraftan gıda sanayisinde çorba ve konserve olarak değerlendirildiği gibi 
bezelye nişastası yapıştırıcı ve karbonsuz kağıt üretimine kullanılmaktadır. Ayrıca 
olgun bezelye tohumları hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır. Olgun daneden 
elde edilen un %10 kadar buğday veya mısır ununa karıştırıldığında ekmeğin besin 
değerini artırmaktadır. Yeşil gübre olarak da kullanılır. Toprağı azot ile 
zenginleştirdiği için münavebe de arkadan gelen her türlü bitki özellikle buğday 
için çok uygun ön bitkidir. 

Bezelye tarlalarında yabancı otlar genellikle bezelye ile beraber veya daha sonra 
çimlenirler. Kültür bitkileri ile su, ışık, mineral besin maddeleri, havalanma ve 
yetiştirme alanı yönünden rekabete girerler. Bezelye tarlalarında yabancı otların 
zararı, yabancı ot türleri ve yoğunluklarına bağlı olarak büyük değişikler gösterir. 
Yabancı otlatın yoğun olduğu alanlarda mücadele yapılmazsa ürün alınması riske 
girebilir.   

3.MÜCADELESİ  

3.1. Kültürel önlemler 

Yabancı otların üreme güçleri, yayılmaları ve bunlarla savaşımda karşılaşılan 
güçlükler dikkate alındığında bazı kültürel önlemler alınması gereklidir. Bu 
önlemler aşağıda verilmiştir: 

 Tarla kenarlarında yabancı otların gelişip tohum vermelerini önlenmelidir. 

 İlkbaharda ekimden önce toprağı işlemek, kışlık yabancı otlarını yok 
edebileceği gibi yüzlek köklü çok yıllıkları da azaltabilir. 

 İyi bir tohum yatağı hazırlamak, ekim derinliğini iyi ayarlamak, kültür 
bitkisinin sağlıklı gelişmesine yardımcı olabileceği gibi, yabancı otlarla olan 
rekabetini de güçlendirir. 

3.2. Kimyasal Mücadele  

3.2.1. İlaçlama zamanı 

a) Ekim öncesi: Ekim için hazırlanmış toprağa ilaç pülverize edildikten sonra 
diskaro veya tırmıkla 5-7 cm derinliğe karıştırılır. Daha sonra 
ekim yapılır.  

b) Çıkış öncesi: Bezelye ekiminden sonra ilaçlama yapılır 

c) Çıkış sonrası: Bezelye ve yabancı otlar toprak yüzeyine çıktıktan sonra ilaçla-
ma yapılır 

3.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
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3.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.2.4. İlaçlama tekniği  

Yabancı ot mücadelesinde istenilen sonuca ulaşabilmek için bazı hususlara dikkat 
edilmesi gerekmektedir. 

Ekimden önce öğütlenen herbisitler toprağa uygulanıp diskaro ve tırmık yardımı ile 
toprağın 5-6 cm kadar derinliğine karıştırılmalıdır. Daha sonra bezelye ekimi 
yapılmalıdır. 

Çıkış öncesi uygulanan herbisitlerde toprağın iyi sürülmesine ve keseksiz olmasına 
dikkat edilmelidir. İlaçlama toprak tavında iken yapılmalıdır.  

Çıkış sonrası yapılacak ilaçlamalarda yabancı otların ve bezelyenin fazla 
gelişmemiş olmasına dikkat edilmelidir. 

Bezelye ekimi dikkatli yapılmalı tohumun iyice toprakla örtülmesine dikkat 
edilmelidir. Böylece ilaçların kültür bitkisi ile teması önlenmiş olur.  

Belli bir alana verilecek ilaç dozunun o alana homojen bir şekilde atılmasına dikkat 
edilmelidir. Bunun içinde ilaçlamada kullanılacak aletlerle önceden bir kalibrasyon 
işlemi yapılması şarttır. İlaçlanan alanlardan ikinci kez geçilmemelidir.  

İlaçlama anında hava sıcaklığı 8°C’den az ve 25°C’den fazla olmamalıdır. İlaçlama 
sırasında rüzgâr hızı 16 km/ saati aşmamalıdır. İlaçlama genellikle sakin havalarda 
yapılmalıdır. (Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği ve Kalib-
rasyon. Cilt VI, Sayfa 67) 
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BUĞDAY VE ARPA TARLALARINDA 
DAR YAPRAKLI YABANCI OTLAR 

 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1.1. Tek Yıllık Dar Yapraklılar 
Bilimsel Adı  Türkçe Adı  Familyası 
Aegilops cylindirica Host.  Sakal otu (Şekil 79) Gramineae 
Alopecurus myosuroides Huds.  Tilkikuyruğu (Şekil 80) Gramineae  
Avena barbata Pott. ex Link  Kıllı yabani yulaf  Gramineae  
A. fatua L.  Yabani yulaf (Şekil 82) Gramineae  
A. sterilis L.  Kısır yabani yulaf (Şekil 81)  Gramineae  
Briza humulis Bieb.  Kuş yüreği  Gramineae  
Bromus japonicus Thunb. Japon bromu Gramineae  
B. sterilis L. Kıraç çayırı (Kısır brom) Gramineae  
B. tectorum L.  Püsküllü çayır (Şekil 83) Gramineae  
Echinaria capitata (L.) Desf.  Dikenbaş çimi  Gramineae  
Eragrostis cilianensis (All.)Vign. Lut.  Çayırgüzeli  Gramineae  
E.minor Host.  Ufak Çayırgüzeli Gramineae  
Hordeum murinum L.   Duvar arpası (Şekil 84)  Gramineae  
H. geniculatum All.  -  Gramineae  
Lolium perenne L. İngiliz çimi (Şekil 86)  Gramineae  
L. rigidum Gaudin  İnce delice  Gramineae  
L. temulentum L.  Delice  Gramineae  
Phalaris brachystachys Link  Kısa başaklı kuşyemi  (Şekil 77) Gramineae  
P. canariensis L.  Uzun başaklı kuşyemi   Gramineae  
P. minor Retz. Küçük başaklı kuşyemi  Gramineae  
P. paradoxa L.  Yumuşak başaklı kuşyemi   Gramineae  
Poa annua L.  Tavşanbıyığı (Şekil 85) Gramineae  
Secale cereale  Yabani çavdar Gramineae  

1.2. Çok Yıllık Dar Yapraklılar 
Agrostis stolonifera L.  Beyaz ayrık çimi  Gramineae  
Poa bulbosa L.  Yumrulu salkım otu (Şekil 203) Gramineae 
Phragmites australis(Cav.)Steudel  Kamış (Şekil 103) Gramineae  

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Buğdayla dar yapraklı yabancı otların rekabeti, toprak yüzüne çıktıktan hemen 
sonra başlamakta, mücadele geciktikçe ürün kaybı artmaktadır. Kültürü yapılan 
tahıllara oranla daha hızlı bir gelişme gösteren dar yapraklı yabancı otların zararı 
tarladaki yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Yoğunluğun çok yüksek olduğu 
tarlalarda ürünün tamamen yok olmasına ve hasadın güçleşmesine neden olurlar. 
Yabancı ot tohumları ürün içine karışarak onun satış değerini düşürürler. Ayrıca 
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yabancı ot tohumları ile bulaşık ürünlerden elde edilen unun teknolojik özellikleri 
ve kalitesi düşmektedir. 

3. MÜCADELESİ 

3.1. Kültürel Önlemler 

 Her şeyden önce temiz tarlaların dar yapraklı yabancı ot tohumlarıyla bulaş-
maması için gereken önlemler alınmalıdır. Bunun için de bulaşık tarlalarda 
çalışan hasat ve harman makineleri, çeşitli toprak işleme aletleri, temiz 
alanlara sokulmadan önce çok iyi temizlenerek yabancı ot tohumlarından 
arındırılmalıdır.  

 Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. Üretici kendi ürününü tohumluk olarak 
kullanacaksa mutlaka selektörden geçirmelidir.  

 Bulaşık tarlalarda uygun bir münavebe sistemi uygulanarak yabancı ot 
yoğunluğu azaltılmalıdır. 

 Tekniğine uygun nadas yapılmalıdır. 

3.2. Kimyasal Mücadele 

3.2.1. İlaçlama zamanı 

Yabani yulaf için ekonomik olarak ilaçlanması gereken yoğunluk 3-5 bitki/ m2’dir. 
İlaçlama, genel olarak hububat ve yabancı otların 2 yapraklı dönemi ile 
kardeşlenme sonu arasında yapılmakla birlikte, her herbisit için etikette belirtilen 
dönemler dikkate alınarak uygulama yapılmalıdır.  

3.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

3.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.2.4. İlaçlama tekniği  

Herbisitlerin tavsiye edilen dozunun tarlaya homojen dağılımını sağlamak için 
ilaçlama öncesi mutlaka aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda genel 
olarak dekara 20-40 litre su kullanılır. İlaçlama havanın rüzgârsız, yağışsız ve 
sıcaklığın 8-25°C olduğu zamanlarda yapılmalıdır. (Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, 
Önemi, İlaçlama Tekniği ve Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67) 
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BUĞDAY VE ARPA TARLALARINDA  
GENİŞ YAPRAKLI YABANCI OTLAR 

 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1.1. Tek Yıllık Geniş Yapraklılar 
Bilimsel Adı  Türkçe Adı  Familyası 
Anthemis arvensis L.  Tarla köpek papatyası  Compositae  
A. chia L. Boylu papatya Compositae  
A.coelopoda Boiss. Papatya Compositae  
A.fumariifolia Boiss.  Compositae  
Adonis aestivalis L. Yaz kanavcıotu Ranunculaceae 
A.flammea Jacq. Kandamlası  (Şekil 59) Ranunculaceae 
Agrostemma githago L.  Karamuk (Şekil 60) Caryophyllaceae 
Anagallis arvensis L.  Farekulağı  Primulaceae 
Asperula arvensis L.  Tarla yapışkan otu  Rubiaceae 
Bifora radians Bieb.  Kokarot (Şekil 31)  Umbelliferae 
Boreava orientalis Jaub et Spach  Sarıot (Şekil 32) Cruciferae 
Buglossoides arvensis (L.)Johnst.  Taşkesen otu (Şekil 99) Boraginaceae 
Capsella bursa-pastoris (L.)Medik  Çobançantası  (Şekil 70) Cruciferae 
Carduus pycnocephalus L. Saka dikeni Compositae  
Caucalis platycarpos L.  Küçük pıtrak (Şekil 48) Umbelliferae 
Centaurea cyanus L.  Gökbaş (Şekil 34)  Compositae  
Centaurea depressa Bieb.  Peygamber çiçeği (Şekil 33)  Compositae  
Cephalaria syriaca (L) Schreb.  Pelemir (zıvan)  Dipsacaceae 
Cerastium arvense L.  Boynuz otu  Caryophyllaceae 
Cichorum intybus L.  Yabani hindiba Compositae  
Chorispora syriaca Boiss.  Suriye turpu  Cruciferae 
Consolida regalis S.F. Gray  Tarla hazeranı  Ranunculaceae 
C. orientalis (Gay.)Schröd.  Doğu tarla hazeranı  Ranunculaceae 
Erysimum repandum L. Pekmez hardalı  Cruciferae   
Erodium cicutarium (L.) L’Herit. Dön baba (Şekil 72) Geraniaceae 
Fumaria kralikii Jord.  Anadolu şahteresi  Papaveraceae 
F.officinalis L.  Hakiki şahtere  Papaveraceae 
F.vaillantii Loisel.  Adi şahtere  Papaveraceae 
Galium aparine L. Dil katanatan Rubiaceae 
G. tricornutum Dandy  Boynuzlu yoğurtotu (Şekil 40) Rubiaceae 
lsatis glauca Aucher ex Boiss.  Gri çivit otu (Şekil 50) Cruciferae  
Lactuca serriola L. (Şekil 42) Dikenli yabani marul Compositae  
Lamium amplexicaule L. Ballıbaba (Şekil 46) Labiatae   
L. purpureum L.  Kırmızı çiçekli ballıbaba Labiatae   
Lathyrus aphaca L.  Yabani mürdümük  Leguminosae   
Lathyrus spp.  Yabani mürdümük  Leguminosae   
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Matricaria chamomilla L. Hakiki papatya (Şekil 71) Compositae  
Melilotus officinalis L.  Kokulu sarıyonca  (Şekil 94)  Leguminosae   
Myagrum perfoliatum L.  Gönül hardalı  Cruciferae  
Neslia apiculata Fisch. Toplu iğne hardalı  Cruciferae  
Onobrychis crista-galli (L.) Lam.  Yabani korunga  Leguminosae   
Papaver dubium L. Meşkük haşhaşı Papaveraceae 
P. rhoeas L.  Gelincik (Şekil 49) Papaveraceae 
P. syriacum Boiss.&Blanche. Suriye gelinciği Papaveraceae 
Polygonum aviculare L.  Çobandeğneği (Şekil 44) Polygonaceae 
P. bellardii All. Süpürge Polygonaceae 
Ranunculus arvensis L.  Tarla düğün çiçeği (Şekil 51) Ranunculaceae 
Rapistrum rugosum (L.) All. Yabani turp  Cruciferae  
Raphanus raphanistrum L.  Yabani turp  Cruciferae  
Reseda lutea L.  Muhabbet çiçeği (Şekil 61) Resedaceae 
Saponaria officinalis L.  Sabun otu  Caryophyllaceae 
Scandix pecten-veneris L. Zühre tarağı  Umbelliferae   
S. iberica Bieb. İberya zühre tarağı Umbelliferae   
Silene colorata Poir.  Renkli nakıl  Caryophyllaceae 
S. conoidea L.  Yapışkan nakıl  Caryophyllaceae 
S. vulgaris (Moench)Garcke  Adi nakıl  Caryophyllaceae 
Silybum marianum (L.) Gaertner Meryem dikeni (Şekil 53) Compositae  
Sinapis arvensis L.  Yabani hardal (Şekil 52) Cruciferae  
Sisymbrium officinale Scop. Bülbülotu (Şekil 66) Cruciferae  
Stellaria media (L) Vill.  Kuş otu  Caryophyllaceae 
Texiera glastifolia (D.C.) Jaub et Spach  Tespih taneli hardal Cruciferae  
Tragopogon latifolius Boiss.  Yemlik (Şekil 54) Compositae  
Turgenia latifolia Hoffm.  Pıtrak  Umbelliferae   
Vaccaria pyramidata Medik  Arap baklası  Caryophyllaceae 
Veronica hederifolia L.  Adi yavşan otu  Scrophulariaceae 
V. persica Poiret  İran yavşan otu  Scrophulariaceae 
V. polita Fries Parlak yavşan otu  Scrophulariaceae 
V. triphyllos L. Parmaklı yavşan otu  Scrophulariaceae 
Vicia cracca L. Yabani fiğ (Şekil 37) Leguminosae   
V. narbonensis L. Koca fiğ Leguminosae   
V. sativa L. Adi fiğ Leguminosae   
V. villosa Roth. Tüylü fiğ Leguminosae   

1.2. İki Yıllık Geniş Yapraklılar 
Anchusa officinalis L.  Sığırdili  Boraginaceae 
Malva sylvestris L.  Yabani ebegümeci (Şekil 47) Malvaceae 

1.3. Çok Yıllık Geniş Yapraklılar 
Acroptilon repens (L.) DC.  Kekre (Şekil 87) Compositae  
Anchusa azurea Miller. İtalyan Sığırdili (Şekil 97) Boraginaceae 
Anthemis tinctoria L. Boyacı papatyası Compositae 
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Aristolochia maurorum L. Loğusa otu (Şekil 62) Aristolochiaceae 
Cardaria draba (L.) Desv. Yabani tere (Şekil 98)  Cruciferae  
Cirsium arvense (L.) Scop.  Köygöçüren (Şekil 90) Compositae  
Convolvulus arvensis L.  Tarla sarmaşığı (Şekil 91) Convolvulaceae 
C.galaticus Roston. ex Choisy. Boz tarla sarmaşığı (Şekil 95) Convolvulaceae 
Cynanchum acutum L. Sütlü sarmaşık Asclepiadaceae 
Geranium tuberosum L.  Yumrulu jeranyum (Şekil 100) Geraniaceae 
Leontice leontopetulum L.  Kırkbaş otu  Berberidaceae 

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Yabancı otların tahıllara doğrudan zararları, kültür bitkisi için gerekli olan mineral 
besin maddeleri, su, ışık ve yaşama yerine ortak olmalarından doğmaktadır. 
Yabancı otların rekabet güçleri genellikle fazla olduğundan, tahıllar zayıf kalmakta 
ve ürün verimi düşmektedir.  

Özellikle erken çimlenip gelişen yabancı otların bulunması durumunda, ürün 
kayıpları artmaktadır. Tahıllarla yabancı otlar arasındaki rekabet sonucu doğan 
ürün kayıpları kültür bitkisi çeşidi, çevre koşulları, yabancı ot türleri ile 
yoğunlukları ve kültür bitkisi ile yabancı otların gelişme dönemine bağlıdır.  

Rekabet yüzünden ürün kaybı dünya ortalaması olarak %15-20 dolayındadır. 
Türkiye’de bu oranın %20-35 olduğu saptanmıştır. 

Üründe doğrudan oluşan bu kayıp yanında, dolaylı zararlar da söz konusudur. 
Dolaylı zararların başlıcaları; ürünün kalitesinin düşmesi, tohumluk değerinin 
azalması; teknolojik özelliklerinin bozulması; ürün içinde bulunan yabancı ot 
tohumların una karışarak, undan yapılan maddelerin renk koku ve tadım bozmaları 
bazen de zehirlenmelere yol açmalarıdır. Yabancı otların hasadı güçleştirmeleri, 
birçok hastalık etmeni ve zararlı böcekler için sığınma, üreme, beslenme yeri 
oluşturmaları da diğer zararları olarak sayılabilir. 

3. MÜCADELESİ 

3.1. Kültürel Önlemler 

 Her şeyden önce temiz tarlaların dar yapraklı yabancı ot tohumlarıyla 
bulaşmaması için gereken önlemler alınmalıdır. Bunun için de bulaşık 
tarlalarda çalışan hasat ve harman makineleri, çeşitli toprak işleme aletleri, 
temiz alanlara sokulmadan önce çok iyi temizlenerek yabancı ot 
tohumlarından arındırılmalıdır.  

 Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. Üretici kendi ürününü tohumluk olarak 
kullanacaksa mutlaka selektörden geçirmelidir.  

 Bulaşık tarlalarda uygun bir münavebe sistemi uygulanarak yabancı ot 
yoğunluğu azaltılmalıdır. 

 Tekniğine uygun nadas yapılmalıdır. 
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3.2. Kimyasal Mücadele 

3.2.1. İlaçlama zamanı 

a) Çıkış öncesi: Ekimden sonra, hububatın çimlenmesinden önce yapılmalıdır.  

b) Çıkış sonrası: Genellikle yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu dönemde yapıl-
malıdır. Bununla birlikte buğday ve arpa da kardeşlenme döne-
minin sonuna kadar ilaçlama tamamlanmalıdır. 

İlaçlamanın, tahılların sapa kalkma devresinden sonra yapılması, ilaçlama sırasında 
bitkilerin traktörle kırılmasına yol açmaktadır. Ayrıca kültür bitkisi ile yabancı ot 
arasında rekabet uzadığından, kültür bitkisinde verim düşüklüğü olmaktadır.  

Geç yapılan ilaçlama, başaklarda şekil bozukluklarına neden olmakta, gelişmiş 
olan yabancı otlara etkileri azalmakta, tohum bağlamaları önlenemediğinden ertesi 
yıl tarlada yabancı ot yoğunluğunun artmasına neden olmaktadır.  

Mücadeleye karar verebilmek için gerekli yabancı ot yoğunluğu türlere bağlı 
olmaksızın genel olarak ortalama 10 adet/m2’dir. Bu ve daha yüksek yoğunlukta 
yabancı ot görülen tarlalar uygulama programına alınmalıdır.  

Yabancı otların rekabet yeteneklerinin farklı olmasından dolayı belirli bazı türlere 
göre de mücadele eşiği değişmektedir. Orta Anadolu Bölgesinde m2’de 1 adet 
sarıot veya 2 adet gökbaş; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 3 adet 
yabani hardal bulunduğunda mücadeleye karar verilmelidir.  

3.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

3.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.2.4. İlaçlama tekniği  

Herbisitlerin tavsiye edilen dozunun tarlaya homojen dağılımını sağlamak için 
ilaçlama öncesi mutlaka aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda genel 
olarak dekara 20-40 litre su kullanılır. İlaçlama havanın rüzgârsız, yağışsız ve 
sıcaklığın 8-25°C olduğu zamanlarda yapılmalıdır. (Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, 
Önemi, İlaçlama Tekniği ve Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67) 
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Şekil 31. Kokarot (a:Fide; b: Çiçeklenme bönemi; c: Çiçek) 

 

 
Şekil 32. Sarıot 

 

  
Şekil 33. Peygamber çiçeği. 

a b c 
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Şekil 34. Gökbaş 

 

   
Şekil 35. Sirken. Şekil 36. Kırmızı köklü 

tilkikuyruğu 
 

  
Şekil 37. Yabani fiğ 
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Şekil 38. Hanım döşeği.  Şekil 39. Sütleğen 

 

 
Şekil 40. Boynuzlu yoğurtotu  

 

   
Şekil 41. Bozot. Şekil 42. Dikenli yabani marul. 

 

a b 
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Şekil 43. Yabani bamya. Şekil 44. Çobandeğneği. Şekil 45. Sarmaşık çoban 

derneği. 
 

 
Şekil 46. Ballıbaba. 

 

  
Şekil 47. Ebegümeci. Şekil 48. Küçük pıtrak 
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Şekil 49. Gelincik (a: Fide dönemi; b: Çiçek dönemi) Şekil 50. Gri çivit otu  

 

 
Şekil 51. Düğünçiçeği (a: fide dönemi; b: çiçek dönemi) 

 

 
Şekil 52. Yabani hardal 
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Şekil 53. Meryem dikeni. Şekil 54. Yemlik 

 

 
Şekil 55. Zincir pıtrağı 

 

 
Şekil 56. Fener otu 

 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 98 

T 
A 

G 
E 

M



                                                ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI                                    CİLT VI 

  

  

 
Şekil 57. Kantaron Şekil 58. Köpek üzümü 

 

   
Şekil 59. Kandamlası  Şekil 60. Karamuk Şekil 61. Muhabbet çiçeği 

 

  
Şekil 62.  Loğusa otu Şekil 63.  Soda otu 
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Şekil 64. Kanarya otu Şekil 65. Demir dikeni 

 

  
Şekil 66. Bülbül otu Şekil 67. Çayır akça çiçeği 

 

  
Şekil 68. Semizotu Şekil 69. Domuz pıtrağı 
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Şekil 70. Çobançantası 

 

  
Şekil 71. Hakiki papatya  Şekil 72. Dön baba 
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CANAVAR OTU 
Orobanche spp. 

(Orobanchaceae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Ülkemizde canavar otlarının 36 türü mevcuttur. Ancak bunlardan sadece dört tür 
diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de bazı kültür bitkilerinde sorun oluşturmak-
tadır. Bu türler: O.ramosa L. (Mavi çiçekli canavar otu) ve O.aegyptiaca Pers. 
(Mısırlı canavar otu), O.crenata Forsk. (Beyaz çiçekli canavar otu) ve O.cernua 
Loefl.’dır (Şekil75). 

 

  
Şekil 73. Canavar otu (a: Ayçiçeği kökünden çıkan sürgünleri, b: Çiçekleri, c: 

Çiçekli sürgünleri).  

Tam parazit bir yabancı ot olan canavar otlarının yeşil yaprakları yoktur, dola-
yısıyla klorofil içermezler ve de fotosentez yapamazlar. Bu nedenle yaşamı 
konukçudan alacağı besin ve suya bağlıdır.  

Çiçekli bitkiler içerisinde dünyadaki en küçük tohumlu bitki olan canavar otlarının 
tohumlarının çimlenebilmesi için mutlaka tercih ettikleri konukçu bitkiden uyarı-
cıların gelmesi gerekmektedir. Çimlenme için gerekli sıcaklık ve nem gibi 
koşulların uygun olduğu ve de konukçudan uyarıcıların geldiği durumda, canavar 
otunun tohumu çimlenerek konukçu köküne doğru çim borucuğu denilen yapısını 

a 

c b 
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uzatır ve konukçuya bağlandığı noktada kalınlaşarak emeçlerini oluşturur ve 
böylece konukçudan besin maddelerini almaya ve gelişmeye başlar.  

Toprak altında geçirdiği 30-100 gün boyunca sürekli bünyesine besin maddeleri 
depo eder ve daha sonra toprak yüzeyinden görülmeye başladıktan sonra ise, çok 
kısa bir sürede büyüyerek çiçek ve meyvelerini oluştururlar.  

Bir bitki türden türe değişmekle beraber 5 000-100 000 arasında tohum üretir ve bu 
tohumlar canlılığını yitirmeden 10 yıldan daha fazla bir süre toprakta kalabilirler. 

Canavar otlarının boyları 10-70 cm civarında, çiçeklerinin renkleri türden türe göre 
değişmekle beraber eflatun, mavi, beyaz veya sarı renktedir. 

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Orobanchaceae familyası içerisinde yer alan canavarotlarının 100 ‘den fazla türü 
bulunmasına rağmen bunlardan sadece birkaçı ekonomik öneme sahiptir. Konukçu 
olarak ise genellikle Compositae, Leguminosae, Umbelliferae ve Cucurbitaceae 
familyalarını seçerler. 

Canavar otları klorofilleri olmadığından fotosentez yapamamakta ve kendilerine 
gerekli besinleri tamamen konukçu bitkisinden karşılamakta bu ise kültür bitki-
sinde %100’lere varan verim kayıplarına yol açmaktadır. Canavar otu türlerinin 
oluşturdukları verim kaybı değişmekle beraber tüm türlerin verim kayıplarının 
ortalaması %34 civarındadır.  

Tüm türler içerisinden Orobanche cernua Loefl. Doğu Avrupa ve Yakın Doğu’ da 
7 milyon hektar ayçiçeğine verdiği zararla en geniş zarar veren türdür. Çok ağır 
bulaşmalarda üreticiler bu kültür bitkilerini ekmekten vazgeçmek zorunda 
kalmaktadır. 

3. ZARARLI OLDUĞU KÜLTÜR BİTKİLERİ 

Canavar otlarını geniş yapraklı birçok kültür bitkisinde görmek mümkündür, 
ülkemizde ayçiçeği, tütün, domates, patates, mercimek ve baklada önemli derecede 
zararlara neden olmaktadır. 

O.ramosa L. (Mavi çiçekli canavar otu) ve O.aegyptiaca Pers. (Mısırlı canavar otu) 
başta tütün ve domateste olmak üzere bazı sebzelerde ve mercimekte; O.crenata 
Forsk. (Beyaz çiçekli canavar otu) başta bakla olmak üzere diğer baklagillerde ve 
O.cernua Loefl. ise ayçiçeğinde önemli zararlara neden olmaktadır. 

4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler  

 Canavar otu tohumlarından ari temiz tohumluk kullanmalıdır. 

 Canavar otuyla bulaşık tarlada kullanılan tarım alet ve makineleri, temiz 
tarlada kullanmadan önce çok iyi bir şekilde temizlemelidir. 
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 Canavar otlarıyla bulaşık tarlalarda konukçusu olmayan kültür bitkileriyle 
uzun süreli münavebe yapılmalıdır.  

 Özellikle ayçiçeği yetiştiriciliğinde dayanıklı çeşitlerin kullanımına özen 
gösterilmelidir. 

 Tarla veya seralarda görülen canavar otları çiçeklenmeden önce elle çekile-
rek ayrı bir yerde yakılmalıdır. 

 Solarizasyon, canavar otuyla mücadelede oldukça etkili bir yöntem olduğu 
için, özellikle seralarda uygulanmalıdır.  

4.2. Kimyasal Mücadele 

Şimdiye kadar sadece ayçiçeği, tütün ve mercimekteki canavar otlarına karşı ruhsat 
almış herbisitler bulunmaktadır.  

4.2.1. İlaçlama zamanı 
İlacın özelliğine göre ve bitki çeşidine bağlı olarak, bitki koruma ürünlerinin 
etiketinde belirtilen zamanlarda uygulanır. 

4.2.2. Kullanılacak ilaç ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
4.2.4. İlaçlama tekniği  

Herbisitlerin tavsiye edilen dozunun tarlaya homojen dağılımını sağlamak için 
ilaçlama öncesi mutlaka aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda genel 
olarak dekara 20-40 litre su kullanılır. İlaçlama havanın rüzgârsız, yağışsız ve 
sıcaklığın 8-25°C olduğu zamanlarda yapılmalıdır. (Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, 
Önemi, İlaçlama Tekniği ve Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67) 
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ÇELTİK (Oryza sativa L.)  
TARLALARINDA YABANCI OTLAR 

 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar 
Bilimsel Adı                      Türkçe Adı                  Familyası 
Ammannia x coccinea Rottb.   Güvercinayağı Lythracea 
Lindernia pyxidaria L.  Dipotu Scrophulariaceae 
L. dubia (L.) Pennel   Dipotu Scrophulariaceae 

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar 
Cyperus difformis L.                        Kız otu                           Cyperaceae 
C. fuscus L.                     Esmer venüs otu           Cyperaceae 
C. longus L.                   Uzun topalak               Cyperaceae 
Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch   Çeltiksi darıcan Gramineae  
Echinochloa crus-galli (L.) P.B.  Darıcan (Şekil 76)              Gramineae 
E. colonum (L.) Link       Benekli darıcan (Şekil 75)   Gramineae  

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar 
1.2.1. Çok yıllık dar yapraklılar 
Alisma plantago- aquatica L.    Kurbağa kaşığı                Alismataceae 
Bolboschoenus maritimus (L.) Pall  Kofalık                       Cyperaceae 
Butomus umbellatus L.              Su menekşesi              Butomaceae 
Carex spp.                                 Ayak otu                    Cyperaceae 
Cyperus  rotundus L.                Topalak (Şekil 105)            Cyperaceae 
Diplachne fusca Baraj otu Gramineae  
Elymus repens(L.) Gould.  Ayrık (Şekil 106)    Gramineae 
Leersia oryzoides (L.) Sw.      Alibeyköy otu Gramineae     
Lindernia dubia (L.) Pennel  Scrophulariaceae 
Paspalum paspalodes (Michx.)Schrib. Su ayrığı                    Gramineae      
Potamogeton nodosus Poir.  Boğumlu su sümbülü   Potamogetonaceae 
P. natans L.            Deniz dili Potamogetonaceae         
P. pectinatus L.        Su sümbülü             Potamogetonaceae 
Rhynchospora alba (L.) Vahl.  Gagalı saz otu                Cyperaceae 
Scirpus maritimus L.                 Üç köşeli sandalye sazı Cyperaceae 
Typha angustifolia L.                Dar yapraklı hasır otu      Typhaceae  
T. latifolia L.                      Geniş yapraklı hasır sazı   Typhaceae 

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 
Çeltik tarlalarındaki yabancı otların zararı, besin maddesi, su, ışık ve yer bakımın-
dan rekabet temeline dayanır. Yabancı otların gelişme yetenekleri kültür bitkisine 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 105 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT VI                                                      YABANCI OTLAR                                   

nazaran yüksek olduğundan, yabancı otlarla birlikte büyüyen çeltiklerin gelişimi 
zayıf, kardeş sayısı az ve tüm bunlardan dolayı da verim düşük olur. Bu nedenle 
yeni açılmış alanlar dışında yabancı ot mücadelesi yapılmaksızın çeltik tarımı yap-
mak mümkün değildir. Yabancı otların çeltiklerde meydana getireceği zarar, 
tavadaki ot türlerine, yoğunluklarına ve çevre koşullarına bağlı olarak değişir.  
3. MÜCADELESİ 
3.1. Kültürel Önlemler 
Toprağın hazırlanması: Çeltik alanlarında yabancı ot mücadelesi tavaların hazır-
lanmasıyla başlar. İyi bir tohum yatağının hazırlanması homojen bir çıkış sağlamak 
ve başarılı bir yabancı ot mücadelesi için atılmış ilk adımdır. 
Çeltik, su ile çok sıkı ilişkisi olan bir bitki olduğundan ekim tavalarının iyi tesviye 
edilmiş olması, bitkinin gelişme ve olgunlaşmasında önemli bir etkendir. Böyle 
alanlar daha az sulama suyuna ihtiyaç göstereceği gibi, yabancı otların azalmasına 
da yardım eder. Bu da drenajın daha iyi ve su seviyesinin daha homojen olmasını 
sağlar. Ayrıca iyi tesviye edilmiş alanlarda, tohum yatağının hazırlanması ve hasat 
daha kolay yapılır. Tavaları birbirinden ayıran setler (=kaş, tir) arazinin meyli 
yönünde birbirine paralel uzanmalıdır. Setler, 15-20 cm derinliğinde bir su 
seviyesini tutacak yükseklik ve sağlamlıkta olmalıdır. 
Yaz ve sonbahar sürümü yapılan yerlerde, ekimden önce tavalardaki yeşil bitki ör-
tüsünü diskli bir pullukla bozmak, yabancı ot popülâsyonunu önemli derecede 
azaltır.  
Sertifikalı ve temiz tohum: Kullanılan çeltik tohumlarının yabancı ot tohum-
larından arındırılmış olması gerekir. Aksi halde bu tohumlar çeltikle birlikte tarlaya 
yerleşir ve ileriki yıllarda o alanda sorun haline gelebilir. 
Ekim nöbeti: Çeltik tarımında iyi planlanmış bir ekim nöbeti, çeltik verimini ar-
tırdığı gibi yabancı otların tarlaya yerleşerek sorun haline gelmesine de engel olur. 
Bir tarlada uzun yıllar arka arkaya çeltik tarımı yapmak, aerob çalışan bakteri yo-
ğunluğunu çok düşürür ve bu da tarlaların verimini gittikçe azaltır. Çeltik tarımında 
uygulanacak ekim nöbeti, bölgenin iklim, toprak ve ekonomik koşullarına bağlıdır.  
3.2. Mekanik Mücadele 
Yabancı otların diskli pulluklarla kesilmesi: Yaz ve sonbahar aylarında hazırla-
nan çeltik yerleri ilkbahara girerken oluşan yabancı ot örtüsünün diskli pulluklarla 
sürülmesi daha sonraki yabancı ot yoğunluğunu önemli derecede azaltır. 
Yabancı otların elle toplanması: Çeltik alanlarında elle ot alınması eskiden beri 
uygulanan bir yöntemdir. Çeltikler 30-40 cm boylandığı zaman elle ot alımı yapılır. 
Ancak bu dönemde çeltikle yabancı otları birbirinden ayırtmanın oldukça zor 
olduğu göz önünde tutulmalıdır.  
Yabancı ot tohum tuzakları: Akarsulardan sulanan temiz yetiştirme alanlarının, 
1-2 sene gibi çok kısa bir zamanda yabancı otlarla kaplandığı görülür. Bunun 
nedeni akarsularla taşınan yabancı ot tohumlarının sulama suyu ile tarlaya 
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girmesidir. Bu bulaşmayı önlemek için, suyun çıkış kaynağı önüne elekler 
konularak yabancı ot tohumlarını yakalanır ve zaman-zaman elekler çıkarılarak 
tohumlar imha edilir. 
3.3. Kimyasal Mücadele 
3.3.1. İlaçlama zamanı 
Çeltik alanlarında sorun olan yabancı otların başında bulunan darıcanın 2-5 
yapraklı döneminden kardeşlenme başlangıcına kadar olan dönemde tavsiye edilen 
herbisitler uygulanmalıdır.  
3.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
3.3.3. Kullanılacak alet ve makineler  
Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.3.4. İlaçlama tekniği  
İlaçlamada kullanılacak su miktarı, kullanılacak herbisite ve alete göre değişmek-
tedir. Dekara kullanılacak su miktarı önceden kalibrasyon yapılarak belirlen-
melidir.  
Kuruya yapılacak uygulamalar: Çeltik tavalarındaki sular herbisit uygulanmadan 
önce boşaltılır, 24-36 saat beklenir ve uygulama yapıldıktan 48 saat sonra tavalara 
su verilir. Bu su verme işlemi ilk 4 günde azar azar, beşinci günde baskın şeklinde, 
su seviyesi 15-20 cm olacak şekilde ayarlanarak bu seviyede 15-20 gün devamlı ve 
sabit tutulur. İlaçlamada iyi bir kaplama sağlanmaz ve su düzeni de arzulanan 
şekilde yapılmazsa, ilaçlamadan yeterli sonuç almak mümkün olmaz.  
Suya yapılacak uygulamalar: Tavalardan suyu boşaltmaya gerek yoktur. Ancak 
burada önemli olan tavalardan dışarıya su akışının asgariye indirilmesidir. 
Tavalardaki 8-12 cm kalınlıkta durgun suya, granül bitki koruma ürünleri elle, sıvı 
bitki koruma ürünleri ise pülverizatör ile atılır ve 7-10 gün su akıntısı en az 
seviyede tutulduktan sonra, normal su düzenine geçilir. (Bkz.: Yabancı Otun 
Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği ve Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67) 
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Şekil 74. Yapışkan ot  Şekil 75. Benekli darıcan 

 

 
Şekil 76. Darıcan 

 

  
Şekil 77. Kuşyemi  Şekil 78. Çatal otu 
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Şekil 79. Sakal otu (a: A.cylindrica, b: A.triuncialis). Şekil 80. Tilkikuyruğu  

 

   
Şekil 81. Kısır yabani 

yulaf 
Şekil 82. Yabani yulaf Şekil 83. Püsküllü çayır 

 

   
Şekil 84. Duvar arpası Şekil 85. Tavşanbıyığı Şekil 86. İngiliz çimi 

 

a b 
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GLAYÖL (Gladiolus spp.)  
YETİŞTİRİLEN ALANLARDA YABANCI OTLAR 

 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar 
Bilimsel Adı       Türkçe Adı    Familyası 
Amaranthus retroflexus L.(Şekil 36)  Kırmızı köklü Tilkikuyruğu   Amaranthaceae 
Anagallis arvensis L.         Farekulağı     Primulaceae 
Chenopodium album L.       Sirken (Şekil 35)       Chenopodiaceae 
Datura stramonium L.        Şeytan elması     Solanaceae 
Euphorbia spp.             Sütleğen (Şekil 39) Euphorbiaceae      
Mercurialis annua L.         Yer fesleğeni      Euphorbiaceae 
Polygonum aviculare L.      Çobandeğneği (Şekil 44)   Polygonaceae 
Portulaca oleracea L.       Semizotu (Şekil 68)        Portulacaceae 
Raphanus raphanistrum L.   Yabani turp       Cruciferae   
Senecio vulgaris L.         İmam kavuğu  Compositae   
S. vernalis Wald et Kit.   Kanarya otu (Şekil 64)    Compositae   
Sinapis arvensis L.       Yabani hardal (Şekil 52)     Cruciferae   
Solanum nigrum L.      Köpek üzümü (Şekil 58)       Solanaceae 
Stelleria media(L.)Vill       Kuş otu           Caryophyllaceae 
Xanthium spinosum L.   Zincir pıtrağı (Şekil 55)   Compositae           
X. strumarium L. Domuz pıtrağı (Şekil 69)   Compositae   
Veronica spp.    Yavşan otu       Scrophulariaceae 

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar 
Digitaria sanguinalis(L)Scop.          Çatal otu (Şekil 78)                 Gramineae   
Echinochloa spp.                              Darıcan (Şekil 75, 78)             Gramineae   
Setaria verticillata(L.)P.B.              Yapışkan ot (Şekil 74)                 Gramineae   
Poa annua L.                               Tavşanbıyığı (Şekil 85)            Gramineae   

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar 
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Convolvulus arvensis L.        Tarla sarmaşığı (Şekil 91)      Convolvulaceae 

1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar 
Cynodon dactylon (L.) Pers. Köpekdişi ayrığı (Şekil 102) Gramineae  
Cyperus rotundus L. Topalak (Şekil 105) Cyperaceae 

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 
Genellikle geniş tarla tarımı şeklinde yetiştiriciliği yapılan Glayöl çiçeğinin, yetiş-
tirme tekniği bakımından sulanabilen yerlerde ‘yavru soğan’ ve ‘ana soğan’ niteli-
ğinde üretimi yapılmaktadır. Yavru soğanlar oldukça sık ve serpme suretiyle ekimi 
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yapılarak ana soğan elde etmek için, ana soğanlar ise 15-20 günlük aralıklarla eki-
lerek çiçek kesimi için yetiştirilir. Dikim mart ayından temmuz ayına kadar devam 
eder ki bu süre içinde tek ve çok yıllık yabancı otlar her zaman için sorun yaratır. 
Özellikle yavru soğan yapılan tohum tavalarında yabancı ot problemi olur. 
3. MÜCADELESİ 
3.1. Kültürel Önlemler 

 Kullanılan tarım alet ve makineleri bulaşık alanlardan çıkmadan önce iyice 
temizlenmelidir. 

 İyi yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır. 
 Yetiştirildiği alanların çevresindeki yabancı otların gelişip tohum vermeleri 

önlenmelidir 
3.2. Mekanik Mücadele 
Çapa veya elle ot alımı, ana soğandan çiçek yetiştirmede, soğanların belli 
aralıklarla dikilmeleri nedeniyle daha kolay uygulanabilmektedir. Ancak tohumdan 
ana soğan yetiştirme alanlarında, ekim serpme suretiyle sık yapıldığından, çapadan 
çok elle ot alımı yapılır. Bu işlemler sırasında genç bitkilerde otlarla beraber 
söküleceğinden dikkat edilmesi gerekir. Ot alımı, yabancı otların görülmesiyle 
beraber mutlaka yapılmalıdır. Aksi halde, kısa zamanda gelişen otlar, kültür 
bitkisini baskı altına alarak onların gelişmesine engel olur. 
3.3. Kimyasal Mücadele 
3.3.1. İlaçlama zamanı 

a) Dikim öncesi: Dikim için hazırlanmış toprağa ilaç pülverize edildikten sonra 
tırmıkla 5-6 cm derinliğinde karıştırılır, sonra yavru ve ana 
soğanlar dikilir. 

b) Dikim sonrası: Dikimden bir iki gün sonra ilaçlama yapılmalıdır.  
3.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
3.3.3. Kullanılacak alet ve makineler  
Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.3.4. İlaçlama tekniği  
Yabancı ot mücadelesinde istenilen sonuca ulaşabilmek için tavsiye edilen ilaç 
dozunun belli bir alana homojen olarak dağıtılması şarttır. 
İlaçlamalar sırasında toprağın tavında olmasına dikkat edilmeli, çok kuru toprak 
yüzeyine ilaç atılmamalıdır. İlaçlamalar rüzgârsız bir havada yapılmalı ve sıcaklık 
25°C’nin üstünde olmamalıdır. İlaçlanmış alanlardan ikinci kez geçilmemelidir. İlk 
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sulama en az 20 gün sonra yapılmalıdır. (Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, Önemi, 
İlaçlama Tekniği Ve Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67) 
 

 

GÜL (Rosa spp.)  
YETİŞTİRİLEN ALANLARDAYABANCI OTLAR 

 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar 
Bilimsel Adı        Türkçe Adı                 Familyası 
Amaranthus albus L.                    Horozibiği                              Amaranthaceae 
Anagallis arvensis L.                      Farekulağı                              Primulaceae 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik  Çobançantası  (Şekil 70) Cruciferae   
Chenopodium album L.               Sirken(Şekil 35) Chenopodiaceae 
Fumaria officinalis L.               Şahtere                                    Fumariaceae 
Lamium amplexicaule L.                             Labiatae       
Lathyrus aphaca L.                     Yabani mürdümük                  Leguminosae 
Matricaria chamomilla L.            Hakiki papatya (Şekil 71)    Compositae   
Medicago polymorpha L.              Yabani yonca                          Leguminosae     
Melilotus indica (L.) All             Taş yoncası                             Leguminosae     
Polygonum aviculare L.               Çobandeğneği                        Polygonaceae 
Portulaca oleracea L.                    Semizotu (Şekil 68)      Portulacaceae 
Raphanus raphanistrum L.         Yabani turp                             Cruciferae   
Senecio vulgaris L.                       Kanarya otu (Şekil 64) Compositae   
Sonchus asper (L) Hill.                    Dikenli eşek marulu                Compositae   
S. oleraceus L.                     Dikenli eşek marulu                Compositae   
Stellaria media (L.) Vill                Kuş otu                                   Caryophyllaceae 
Urtica urens L.                               Isırgan                                     Urticaceae 
Veronica spp.                                Yavşan otu                              Scrophulariaceae 

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar 
Poa annua L.              Tavşanbıyığı(Şekil 85)   Gramineae   
Setaria verticillata (L.) P.B.        Yapışkan ot (Şekil 74)        Gramineae   
Setaria viridis L.        Kirpi darı              Gramineae   

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar  
1.2.1. Çok yıllık dar yapraklılar  
Cyperus rotundus L.            Topalak(Şekil 105)               Cyperaceae 
Cynodon dactylon (L.) Pers    Köpekdişi ayrığı(Şekil 102) Gramineae   
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1.2.2. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Convolvulus arvensis L.     Tarla sarmaşığı (Şekil 91)     Convolvulaceae 
Oxalis corniculata L.        Boynuzla ekşi tırfıl      Oxalidaceae      
Trifolium repens L.           Ak üçgül        Leguminosae 

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 
Gül yetiştiriciliği genellikle sera ve açık alanda yapılmaktadır. Eğer yabancı otlarla 
mücadele edilmezse ve 15-20 günde bir yabancı ot alımı yapılmazsa, yabancı otlar 
su, ışık, mineral madde yönünden güle ortak olmakta ve rekabet etmektedir. Ayrıca 
hastalık ve zararlılara konukçuluk yapmaktadır.  
3. MÜCADELESİ 
3.1. Kültürel Önlemler:  
― İyi bir toprak hazırlığı, sulama ve gübreleme, kültür bitkisine iyi bir gelişme 

ortamı sağlayarak yabancı otlarla rekabetini artırır. 
― İyi yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır.  
― Mekanik mücadele eskiden beri kullanılan bir yöntemdir. Mümkünse elle 

veya çapa ile ot alımı yapılmalıdır.  
3.2. Kimyasal Mücadele 
Güllerde her 15-20 günde bir mekanik yolla ot alma işleminde işçi bulma güçlüğü 
ve işçilik ücretlerinin yüksek olması gibi nedenler kimyasal mücadeleyi ön plana 
çıkarmaktadır. 
3.2.1. İlaçlama zamanı 
Çıkış öncesi ilaçlama yapılır. Güllerde budama sonrası gözler uyanmadan, yabancı 
otlar çıkmadan önce toprak yüzeyine herbisit uygulanır. 
3.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
3.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.2.4. İlaçlama tekniği  
Kimyasal mücadelenin başarılı olabilmesi için kullanılacak su miktarı kalibras-
yonla hesaplanmalıdır. İlaçlama sırasında toprak tavlı olmalı, kuru olmamalıdır. 
(Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği Ve Kalibrasyon. Cilt 
VI, Sayfa 67) 
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HAVUÇ (Daucus carota L.)  
TARLALARINDA YABANCI OTLAR  

 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar 
Bilimsel Adı Türkçe Adı Familyası 
Amaranthus lividus L. Grilekeli amarant Amaranthaceae 
A.retroflexus L. (Şekil 36) Kırmızı köklü tilkikuyruğu Amaranthaceae 
Centaurea depressa Bieb. Gökbaş (Şekil 34) Compositae   
Chenopodium album L. Sirken (Şekil 35) Chenopodiaceae 
Conringia orientalis(L.)Andrz. Doğu korungası Cruciferae   
Descurainia sophia Webb.ex.Prantl Uzun süpürge otu Cruciferae   
Galium tricornutum Dandy Boynuzlu yoğurtotu (Şekil 40) Rubiaceae 
Heliotropium europaeum L. Bozot (Şekil 41) Boraginaceae 
Matricaria chamomilla L. Hakiki papatya (Şekil 71) Compositae   
Portulaca oleracea L. Semizotu (Şekil 68) Portulacaceae 
Reseda lutea L. Muhabbet çiçeği (Şekil 61) Resedaceae 
Salsola kali L.  Adi soda otu Chenopodiaceae 
S. ruthenica Iljin. Soda otu (Şekil 63) Chenopodiaceae 
Sinapis arvensis L. Yabani hardal (Şekil 52) Cruciferae 
Solanum nigrum L. Köpek üzümü (Şekil 58) Solanaceae 
Tribulus terrestris L.  Demir dikeni (Şekil 65) Zygophyllaceae 
Xanthium spinosum L. Zincir pıtrağı (Şekil 55) Compositae   
Xanthium strumarium L. Domuz pıtrağı (Şekil 69) Compositae   

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar 
Echinochloa crus-galli P.Beauv Darıcan (Şekil 76) Gramineae   
Setaria viridis (L.) P.Beauv Kirpi darı Gramineae   

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar 
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Cirsium arvense (L.) Scop. Köygöçüren (Şekil 90) Compositae  
lsatis sp. Çivitotu (Şekil 50) Cruciferae    
Lactuca serriola L. Dikenli yabani marul (Şekil 42) Compositae 
Acroptilon repens (L.) DC. Kekre (Şekil 87) Compositae  
Alhagi pseudalhagi (Bieb)Desv. Devedikeni Leguminosae     
Aristolochia maurorum L. Loğusa otu (Şekil 62) Aristolochiaceae 
Convolvulus arvensis L. Tarla sarmaşığı (Şekil 91) Convolvulaceae 
C.galaticus Choisy Boz tarla sarmaşığı (Şekil 95) Convolvulaceae 
Chondrilla juncea L. Akhindiba (Şekil 89) Compositae   
Sonchus arvensis L. Eşek marulu Compositae   
Malva sylvestris L. Yabani ebegümeci (Şekil 47) Malvaceae 
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1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar 
Cynodon dactylon (L.) Pers Köpekdişi ayrığı (Şekil 102) Gramineae   

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Havuç yetiştiriciliğinde verimi sınırlayan faktörlerin başında yabancı ot sorunu 
gelmektedir. Havuç tohumlarının ekiminden sonraki birkaç haftada çimlenme ve 
sürme hızları oldukça yavaştır. Ayrıca, daha sonraki dönemlerde de yabancı otlara 
oranla daha yavaş bir gelişme gösterirler. Yabancı otlar havuçtan daha hızlı 
geliştiklerinden başlangıçta çıkışı engelleyerek, ileriki dönemlerde ise havuçla 
rekabete girerek verimi azaltır ve yumru kalitesini düşürür. Havuç yetiştiriciliğinde 
yabancı ot mücadelesi yapılmadığı takdirde meydana gelen ürün kaybı %39-59 
oranında olmaktadır. 

3. MÜCADELESİ 

3.1. Kültürel Önlemler 
― Havuç tohumlarının çok küçük ve çıkış gücünün zayıf olması nedeniyle çok 

iyi bir tohum yatağı hazırlanmalıdır.  
― Kullanılacak olan çiftlik gübresi iyice yanmış olmalıdır. Aksi halde birçok 

yabancı ot tohumunun tarlaya taşınmasına yol açmaktadır. 
― Uygun münavebe sistemi uygulanarak belirli yabancı ot türlerinin yoğunluk 

kazanması önlenmelidir.  
― Çapalama, yabancı otlar fazla büyümeden yapılmalıdır. 

3.2. Kimyasal Mücadele 

3.2.1. İlaçlama zamanı  

Havuçta sorun olan yabancı otlara karşı herbisit uygulaması, ekim öncesi, çıkış 
öncesi ve çıkış sonrası olmak üzere üç ayrı zamanda yapılır.  

a) Ekim öncesi: Havuç ekimi için hazırlanmış toprağa ekimden hemen önce her-
bisit uygulanır. Üzerinden diskaro ve tırmık geçirilerek ilacın 5-7 
cm derinliğe karıştırılması sağlanır. Sonra havuç ekimi yapılır. 

b) Çıkış öncesi: Herbisit, havuç ekiminden sonra, henüz kültür bitkisi ve yabancı 
otlar çıkmadan önce toprağa uygulanır.  

c) Çıkış sonrası: Çıkış sonrası uygulamada herbisit, yabancı otlar ve havuç top-
rak yüzeyine çıktıktan sonra yabancı otların 3-4 yapraklı olduk-
ları dönemde uygulanır. 

3.2.2. Kullanılacak İlaç ve Dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
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3.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.2.4. İlaçlama tekniği  

Ekim öncesi uygulama: Tarla ekime hazır hale getirildikten sonra herbisit 
doğrudan toprak yüzeyine pülverize edilir ve hemen ardından diskaro veya 
kazayağı-tırmık geçirilerek toprağa karıştırıldıktan sonra ekim yapılır. 

Çıkış öncesi uygulama: Ekimden sonra yabancı otlar ve havuç toprak yüzeyine 
çıkmadan önce herbisit doğrudan toprak yüzeyine pülverize edilir. 

Havuçta yabancı otlara karşı tavsiye edilen herbisitler dekara 30-40 litre su 
içerisinde atılmalı, ilaçlamalardan önce aletlerin kalibrasyonu yapılarak herbisitin 
istenilen dozda atılması sağlanmalıdır. İlaçlama havanın rüzgârsız ve yağışsız 
olduğu saatlerde yapılmalı, hava sıcaklığı 25°C’yi geçmemelidir. (Bkz.: Yabancı 
Otun Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği Ve Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67) 

 
 

ISPANAK (Spinacia oleracea L.)  
TARLALARINDA YABANCI OTLAR 

 
1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 

1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 

1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar 

Bilimsel Adı Türkçe Adı  Familyası 
Amaranthus retroflexus L. (Şekil 36) Kırmızı köklü Tilkikuyruğu Amaranthaceae 
Anagallis arvensis L. Farekulağı Primulaceae 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Çobançantası  (Şekil 70) Brassicaceae 
Chenopodium album L. Sirken (Şekil 35) Chenopodiaceae 
Erodium spp. Dönbaba (Şekil 72) Geraniaceae 
Ipomea spp. Gecesefası Convolvulaceae 
Lactuca serriola L. Dikenli yabani marul (Şekil 42) Asteraceae 
Lamium amplexicaule L. Ballıbaba (Şekil 46) Lamiaceae  
Malva neglecta Wallr. Ebegümeci (Şekil 47) Malvaceae 
Matricaria chamomilla L. Hakiki papatya (Şekil 71) Asteraceae 
Medicago spp. Adi yabani yonca Leguminosae 
Papaver rhoeas L. Gelincik (Şekil 49) Papaveraceae 
Polygonum persicaria L. Kadın tırnağı Polygonaceae 
Portulaca oleracea L. Semizotu (Şekil 68) Portulacaceae 
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Ranunculus arvensis L. Tarla düğün çiçeği (Şekil 51) Ranunculaceae 
Raphanus raphanistrum L. Yabani turp Brassicaceae   
Senecio vulgaris L. Kanarya otu (Şekil 64) Asteraceae 
Sinapis arvensis L. Yabani hardal (Şekil 52) Brassicaceae 
Sisymbrium officinale (L.) Scop. Bülbül otu (Şekil 66) Brassicaceae 
Solanum nigrum L. Köpek üzümü (Şekil 58) Solanaceae 
Sonchus spp. Eşek marulu Asteraceae 
Stellaria media (L.) Vill. Kuşotu Caryophyllaceae 
Trifolium spp. Üçgül Leguminosae 
Urtica urens L. Isırgan otu Urticaceae 
Veronica spp. Adi yavşan otu Scrophulariaceae 

1.1.2.Tek yıllık dar yapraklılar 
Alopecurus myosuroides Huds. Tilkikuyruğu (Şekil 80) Gramineae 
Avena fatua L. Yabani yulaf (Şekil 82) Gramineae 
Avena sterilis L. (Şekil 81) Kısır yabani yulaf Gramineae 
Bromus tectorum L. Püsküllü çayır (Şekil 83) Gramineae 
Digitaria sanguinalis  (L.) Scop. Çatal otu (Şekil 78) Gramineae 
Echinochloa crus-galli (L.) P.B. Darıcan (Şekil 76) Gramineae  
Lolium spp. Delice Gramineae 
Poa annua L. Tavşanbıyığı (Şekil 85) Gramineae 
Setaria verticillata (L.) P.B. Yapışkan ot (Şekil 74) Gramineae 
Setaria viridis (L.) P.B. Yeşil kirpi darı Gramineae 

1.2. Çok Yıllık Yabancı otlar  

1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Convolvulus arvensis L.  Tarla sarmaşığı (Şekil 91)  Convolvulaceae 

1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar 
Cynodon dactylon (L.) Pers.  Köpekdişi ayrığı  Gramineae 
Cyperus rotundus L.  Topalak (Şekil 105)  Cyperaceae 
Cyperus esculentus L.  Sarı topalak  Cyperaceae 
Sorghum halepense (L.) Pers.  Kanyaş (Şekil 104)  Gramineae 

1.3. Parazit Yabancı otlar 
Cuscuta spp.  Küsküt (Şekil 107)  Cuscutaceae 

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Ispanak yetiştiriciliğinde, diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi karşılaşılan sorunlar 
arasında yabancı otlar da yer almaktadır. Bunlar su, besin maddeleri ve ışıktan 
yararlanma yönünden kültür bitkileriyle rekabet halindedir. Kültürel işlemlerin 
yerine getirilmesinde oldukça fazla işgücü gerektirirler. Ayrıca yabancı otlar 
hastalık ve zararlılara konukçuluk yaparak dolaylı olarak da zararlı olmaktadırlar.  

Yabancı ot tür ve yoğunluğuna bağlı olarak ıspanakta değişen oranlarda verim 
kayıpları meydana gelmektedir. Ispanak üretiminde yabancı otlarla sadece kültür 
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bitkileriyle rekabet ettikleri için değil aynı zamanda yabancı otların bulunmadığı 
temiz ürün almak için de mücadele edilmelidir. 
3. MÜCADELESİ 
3.1. Kültürel Önlemler 

─ Ekimi yapılacak olan ıspanak tohumunun yabancı ot tohumları açısından 
temiz olmasına dikkat edilmelidir. 

─ Sulama suyu ile yabancı ot tohumlarının taşınması engellenmelidir. 
─ Çiftlik gübresi uygulanacaksa yanmış olmasına dikkat edilmelidir.  
─ Tarla çevresinde bulunan yabancı otlar tohum bağlamadan biçilip yok 

edilmelidir.  
─ Kullanılan tarımsal aletlerin yabancı ot tohumlarıyla ve vejetatif organlarıyla 

bulaşık olmamasına dikkat edilmelidir.  
─ Toprak işleme ile tek yıllık yabancı otlarla mücadelede başarı sağlanır. 

Sürüm esnasında çok yıllık yabancı otların toprak yüzeyine çıkan toprak altı 
kısımlarının tarladan uzaklaştırılması gerekir. 

3.2. Kimyasal Mücadele 
3.2.1. İlaçlama zamanı 
Ispanak tarlalarında kullanılacak olan herbisite bağlı olarak uygulama üç ayrı 
dönemde yapılabilir. 

a) Ekim öncesi: Ispanak ekimi için hazırlanmış toprağa ekimden önce ilaç 
uygulanır.  

b) Çıkış öncesi: Ispanak ekiminden sonra en geç 5 gün içerisinde, ya-bancı otlar 
ve ıspanak toprak yüzeyine çıkmadan önce yapılır. 

c) Çıkış sonrası: Yabancı otlar ve ıspanak toprak yüzeyine çıktıktan sonra 
yapılmalıdır. Yabancı otların erken gelişme döneminde herbisit 
uygulanır. 

3.2.2. Kullanılacak ilaç ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
3.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 
Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.2.4. İlaçlama tekniği 
Ekim öncesi kullanılan bitki koruma ürünleri uygulandıktan sonra toprağın 5-7 cm 
derinliğine karıştırılmalıdır. Bu tip ilaçlamalarda tarla yüzeyinin düz ve keseksiz 
olması gerekmektedir. 
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İlaçlamalarda homojen ilaç dağılımının sağlanması için uygulama yapılmadan önce 
dekara sarf edilen su miktarı hesaplanmalıdır. İlaçlamalarda genel olarak dekara 
20-40 lt su kullanılmalıdır. 

İlaçlamalar rüzgâr hızının fazla olmadığı (en fazla 3-5 m/sn) ve yağışsız zaman-
larda yapılmalıdır. (Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği Ve 
Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67) 

 

 

 

KARANFİL (Dianthus caryopsis L.)  
YETİŞTİRİLEN ALANLARDA YABANCI OTLAR 

 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1.1. Tek Yıllık Yabancı otlar 
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar  
Bilimsel Adı            Türkçe Adı          Familyası 
Amaranthus albus L.        Horozibiği         Amaranthaceae 
Amaranthus viridis L. Yeşil horozibiği     Amaranthaceae 
Anagallis arvensis L.      Farekulağı      Primulaceae 
Capsella bursa-pastoris L. Medik Çobançantası  (Şekil 70)   Cruciferae    
Chenopodium album L.   Sirken (Şekil 35)     Chenopodiaceae 
Euphorbia spp.     Sütleğen (Şekil 39) Euphorbiaceae 
Galium tricornutum Dandy     Boynuzlu yoğurtotu (Şekil 40) Rubiaceae 
Lamium amplexicaule L.    Ballıbaba (Şekil 46)      Labiatae     
Lathyrus aphaca L.     Yabani mürdümük         Leguminosae     
Matricaria chamomilla L.        Hakiki papatya (Şekil 71)  Compositae   
Medicago polymorpha          Yabani yonca          Leguminosae     
Melilotus indica L.            Taş yoncası            Leguminosae     
Mercurialis annua L.         Yer fesleğeni          Euphorbiaceae 
Polygonum aviculare L.    Çobandeğneği         Polygonaceae 
Portulaca oleracea L.         Semizotu (Şekil 68)             Portulacaceae 
Ranunculus arvensis L.      Tarla düğünçiçeği (Şekil 51) Ranunculaceae 
Raphanus raphanistrum L.    Yabani turp          Cruciferae        
Senecio vernalis Waldst et Kit.   Kanarya otu (Şekil 64)      Compositae    
S. vulgaris L.           İmam kavuğu         Compositae   
Sonchus asper(L.)Hill.         Dikenli eşek marulu        Compositae   
Stellaria media Cyrill.(L.)Vill.  Kuş otu               Caryophyllaceae 
Urtica urens L.         Isırgan otu            Urticaceae 
Veronica spp.              Yavşan otu          Scrophulariaceae 
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1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar: 
Poa annua L.      Tavşanbıyığı (Şekil 85)     Gramineae   
Setaria verticillata (L.)P.B.    Yapışkan ot (Şekil 74)    Gramineae   

1.2. Çok Yıllık Yabancı otlar 
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar: 
Convolvulus arvensis L.    Tarla sarmaşığı (Şekil 91) Convolvulaceae 
Oxalis corniculata L.     Boynuzlu ekşi tırfıl     Oxalidaceae 
Trifolium repens L.            Ak üçgül                  Leguminosae     
Malva neglecta Wallr.        Ebegümeci (Şekil 47)          Malvaceae  

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Karanfil yetiştiriciliği genellikle seracılık şeklinde olmakla beraber, açıkta da 
yapılmaktadır. Yabancı otlar su, ışık, mineral madde yönünden karanfile ortak 
olarak gelişmesini engellemekte ayrıca hastalık ve zararlılara konukçuluk yaparak 
zarar vermektedir. Karanfillerde yabancı ot rekabetini önlemek amacıyla her 15-20 
günde bir yabancı ot alımı yapılmalıdır. 

3. MÜCADELESİ 

3.1. Kültürel Önlemler  

 İyi bir toprak hazırlığı, sulama ve gübreleme, kültür bitkisine iyi bir gelişme 
ortamı sağlayarak yabancı otlarla rekabetini artırır. 

 Gübreleme için yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır.  

 Mekanik mücadele eskiden beri kullanılan bir yöntemdir. Mümkünse elle 
veya çapa ile ot alımı yapılmalıdır.  

3.2. Kimyasal Mücadele 

Karanfillerde ot alma işleminin her 15-20 günde bir devamlı işçilik istemesi ve 
masraflı olması nedeniyle genellikle kimyasal mücadele tercih edilmektedir. 

3.2.1. İlaçlama zamanı 

a) Dikim öncesi: Karanfiller dikilmeden önce, otları temizlenmiş toprak yüzeyi-
ne uygulandıktan sonra toprağa tırmıkla karıştırılır ve süzgeçli 
kova ile sulama yapılır. 

b) Çıkış öncesi: Karanfil dikiminden sonra yabancı otlar çıkmadan önce uygula-
nır. 

3.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
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3.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.2.4. İlaçlama tekniği  

Kimyasal mücadelede istenilen sonuca ulaşabilmek için önceden kalibrasyon 
yapılarak kullanılacak su miktarı ayarlanmalıdır. İlaçlamalar sırasında toprak 
keseksiz ve tavında olmalı, hava rüzgârsız olmalıdır. (Bkz.: Yabancı Otun 
Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği Ve Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67 ) 

 

 
KAVUN (Cucumis melo L.) VE KARPUZ (Citrullus lanatus L.)  

TARLALARINDA YABANCI OTLAR  
 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar 
Bilimsel Adı  Türkçe Adı  Familyası 
Amaranthus retroflexus L. (Şekil 36) Kırmızı köklü Tilkikuyruğu Amaranthaceae 
A. albus L.  Horozibiği Amaranthaceae 
Chenopodium album L.  Sirken (Şekil 35)  Chenopodiaceae 
C.vulvaria L.  Yatık sirken Chenopodiaceae 
Chrozophora tinctoria (L.) Rafin.  Bambulotu  Euphorbiaceae 
Conyza canadensis (L.) Cronquist  Pire otu  Compositae   
Euphorbia chamaesyce L. Alçak boylu sütleğen (Şekil 39) Euphorbiaceae 
Heliotropium europaeum L.  Bozot (Şekil 41)  Boraginaceae 
Hibiscus trionum L.  Yabani bamya  (Şekil 43) Malvaceae 
Polygonum spp.  Çobandeğneği  Polygonaceae 
Portulaca oleraceae L.  Semizotu (Şekil 68) Portulacaceae 
Solanum nigrum L.  Köpek üzümü (Şekil 58)  Solanaceae 
Tribulus terrestris L.  Demir dikeni (Şekil 65) Zygophyllaceae 

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar 
Digitaria sanguinalis (L.) P.Beauv.  Çatalotu (Şekil 78) Gramineae   
Echinochloa colonum (L.) Link  Benekli darıcan (Şekil 75) Gramineae   
Eragrostis cilianensis (All.) Vign.Lut. Çayırgüzeli  Gramineae   
E. minor Host. Ufak Çayırgüzeli Gramineae   
Setaria verticillata (L.) P. Beauv.  Yapışkan ot (Şekil 74)  Gramineae   
Setaria viridis (L.) P. Beauv.  Yeşil kirpi darı  Gramineae   
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1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar 
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Convolvulus arvensis L.  Tarla sarmaşığı (Şekil 91)  Convolvulaceae 
Prosopis farcia (Banks. et sol.) Macb.  Çeti (Şekil 96)  Leguminosae    

1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar 
Cynodon dactylon (L.) Pers.  Köpekdişi ayrığı (Şekil 102) Gramineae   
Cyperus rotundus L.  Topalak (Şekil 105)  Cyperaceae   
Paspalum paspalodes (Michx.) Schrib.  Su ayrığı  Gramineae   
Sorghum halepense (L.) Pers.  Kanyaş (Şekil 104) Gramineae   

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Kavun ve karpuz tarlalarında yabancı otlar su, mineral besin maddeleri ve ışıktan 
yararlanma yönünden kültür bitkileriyle rekabete girerler. Yabancı otların ışık 
yönünden rekabeti, kavun ve karpuz bitkileri yükselip gölge yapamadıkları için 
diğer kültür bitkilerinde olduğundan daha fazladır. Tarla içi ve kenarındaki yabancı 
otlar, bazı önemli virüs hastalıklarının konukçusu olmaları nedeniyle kavun ve 
karpuzda dolaylı olarak ürün kayıplarına yol açarlar. 

3. MÜCADELESİ 

3.1. Kültürel Önlemler 

― Kavun ve karpuz yetiştiriciliğinde yabancı ot tohumlarının gübreyle tarlaya 
gelmesini engellemek için, çiftlik gübresinin iyice yandıktan sonra kullanıl-
ması gerekir.  

― Kullanılan tarım aletleri, yabancı ot tohumlarının yayılmasını engellemek 
için, tarladan çıkmadan temizlenmelidir.  

― Uygun münavebe sistemi uygulanarak belirli yabancı ot türlerinin yoğunluk 
kazanması önlenmelidir.  

― Toprak işlemesi sırasında toprak üzerine çıkan çok yılık yabancı otların 
çoğalma organları toplanarak tarladan uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. 

3.2. Mekanik Mücadele 

― Kavun ve karpuz tarlalarındaki yabancı otlarla, kol atma dönemi ortasına 
kadar elle ot alma veya çapalama şeklinde mekanik mücadele yapılabilir. 

― Tarla kenarındaki ve civarındaki yabancı otlar tohum bağlamadan biçilme-
lidir. 

3.3. Kimyasal Mücadele 

3.3.1. İlaçlama zamanı 

Ekim öncesi, çıkış öncesi ve çıkış sonrası olmak üzere üç ayrı zamanda kimyasal 
mücadele yapılır. 
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a) Ekim öncesi: Herbisit, ekimden önce uygulanarak 5-7 cm derinliğinde topra-
ğa karıştırılmalı, toprak nemli ve tavlı olmalıdır.  

b) Çıkış öncesi: Kavun ve karpuz ile yabancı otlar çıkmadan önce uygulanır. 

c) Çıkış sonrası: Uygulanan bitki koruma ürünleri kanyaş ve darıcan gibi dar 
yapraklı yabancı otlar 15-20 cm boyda ve 3-5 yapraklı iken 
kullanılmalıdır. Toprak nemli olmalı veya ilaçlamadan 1-2 gün 
sonra sulama yapılmalıdır. 

3.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

3.3.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.3.4. İlaçlama tekniği  

Çıkış öncesi kullanılacak bitki koruma ürünleri 5-7 cm derinliğinde toprağa 
karıştırılmalı, toprak nemli ve tavlı olmalıdır. Çıkış sonrası kullanılacak bitki 
koruma ürünleri yabancı otlar 3-5 yapraklı iken uygulanmalıdır. Herbisit 
uygulamalarında birim alana belirli miktarda ilacı homojen olarak pülverize etmek 
için kalibrasyon yapılmalıdır. Alanın tamamı ilaçlanmadan su biterse dekara doz 
yüksek düşer, bu da fitotoksiteye neden olabilir, aksine ilaçlı su artarsa dekara doz 
düşük olur, bu da etkinin düşmesine sebep olur. Bu nedenle kalibrasyon yapılmalı 
ilaçlama hızı ve su miktarı sabit tutulmaya çalışılmalıdır. (Bkz.: Yabancı Otun 
Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği Ve Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67 ) 
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KİMYON (Cuminum cyminum L.)  
TARLALARINDAYABANCI OTLAR 

 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar 
Bilimsel Adı Türkçe Adı Familyası 
Amaranthus retroflexus L.(Şekil 36) Kırmızı köklü Tilkikuyruğu Amaranthaceae 
Anthemis arvensis L. Tarla köpek papatyası Compositae   
Chenopodium album L. Sirken (Şekil 35) Chenopodiaceae 
Descurainia sophia Webb. Uzun süpürge otu  Cruciferae    
Galium tricornutum Dandy Boynuzlu yoğurtotu (Şekil 40) Rubiaceae 
Gypsophila pilosa Hudson Yağlıot Caryophyllaceae 
Heliotropium europaeum L. Bozot (Şekil 41) Boraginaceae 
Lactuca serriola L. Dikenli yabani marul (Şekil 42) Compositae  
Polygonum bellardii All. Çobandeğneği (Şekil 44) Polygonaceae 
Reseda lutea L. Muhabbet çiçeği (Şekil 61) Resedaceae 
Salsola kali L. Adi soda otu  Chenopodiaceae 
S. ruthenica Iljin. Soda otu (Şekil 63) Chenopodiaceae 
Sinapis arvensis L. Yabani hardal (Şekil 52) Cruciferae    
Sisymbrium officinale (L.)Scop. Bülbülotu (Şekil 66) Cruciferae    
Vaccaria pyramidata Medik. Arap baklası Caryophyllaceae 
Centaurea depressa Bieb. Gökbaş (Şeki 151) Compositae   

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar 
Avena sterilis L. Kısır yabani yulaf (Şekil 81) Gramineae   
Alopecurus myosuroides Huds. Tilkikuyruğu (Şekil 80) Gramineae   

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar 
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Chondrilla juncea L. Akhindiba (Şekil 89) Compositae   
Convolvulus galaticus Roston  Boz tarla sarmaşığı (Şekil 95) Convolvulaceae 
Convolvulus arvensis L.  Tarla sarmaşığı (Şekil 91) Convolvulaceae 

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Kimyon tarlalarında görülen yabancı otlar kimyon bitkisiyle su, ışık, topraktaki 
besin maddeleri ve yer bakımından rekabet ederler, hastalık ve zararlılara da 
konukçuluk yaparlar. Kültür bitkilerinin kalite ve kantitesini düşürerek verim 
kayıplarına sebep olurlar. 
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3. MÜCADELESİ 

3.1. Kültürel Önlemler 

Yabancı otların çoğalma ve yayılmalarında ve bunların mücadelesinde karşılaşılan 
güçlükler dikkate alındığında bazı önlemler alınmalıdır. 

 Temiz tohumluk kullanılmalıdır. 
 Münavebe yapılmalıdır. 
 Yabancı otlar tohum bağlamadan önce yok edilmelidir. 

3.2. Kimyasal Mücadele 

3.2.1. İlaçlama zamanı 

a) Ekim öncesi: Herbisit kimyon ekiminden önce toprağa uygulanır. 

b) Çıkış öncesi: Tohum ekildikten sonra, kültür bitkisi ve yabancı otlar çıkma-
dan önce herbisit toprak yüzeyine uygulanır. 

c) Çıkış sonrası: Kimyonun 4-5 yapraklı, yabancı otların da 2-5 yapraklı olduğu 
gelişme dönemlerinde herbisit uygulanmalıdır. 

3.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

3.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik), motorlu 
tarla pülverizatörü veya hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.2.4. İlaçlama tekniği  

Yabancı ot mücadelesinde istenilen başarıya ulaşabilmek için, belli alana verilen 
dozun o alana homojen dağıtılmasına önem verilmelidir. Bunun içinde kullanılacak 
aletlerin kalibrasyonu yapılmalıdır. Ekimden önce tavsiye edilen herbisitler, 
toprağa uygulanıp diskaro ve tırmık yardımı ile toprağın 5-7 cm derinliğine kadar 
karıştırılmalı, daha sonra kimyon ekimi yapılmalıdır. Kimyon ekimi dikkatli 
yapılmalı tohumun iyice toprakta örtülmesine dikkat edilmelidir. Çıkış öncesi 
ilaçlarda, toprak yüzeyine iyi bir film tabakası oluşturacak şekilde yeknesak 
atılmalı, ilaçlanan kısımlardan ikinci kez geçilmemelidir. Bir ay süre ile ilaçlanan 
alanda herhangi bir toprak işlemi yapılmamalıdır. İlaçlamalar sırasında hava sakin, 
yağışsız ve sıcaklık 25°C üstünde olmamalıdır. Ayrıca toprak yüzeyinin fazla kuru 
olmamasına dikkat edilmeli, toprak tavında iken ilaçlama yapılmalıdır. (Bkz.: 
Yabancı Otun Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği Ve Kalibrasyon. Cilt VI, 
Sayfa 67 ) 
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KOLZA (Brassica napus oliefera L.)  
TARLALARINDAYABANCI OTLAR 

 
1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 

1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 

1.1.l. Tek yıllık geniş yapraklılar 

Bilimsel Adı Türkçe Adı Familyası 
Adonis spp. Kanavcı otları Ranunculaceae  
Anagallis arvensis L. Farekulağı Primulaceae 
Anthemis arvensis L. Tarla köpek papatyası Asteraceae   
Asperula arvensis L.. Tarla yapışkan otu Rubiaceae 
Atriplex patula L. Adi Karapazı Chenopodiaceae 
Bifora radians Bieb. Kokarot (Şekil 31) Apiaceae     
Boreava orientalis Jaub et Spach Sarıot (Şekil 32) Brassicaceae   
Buglossoides arvensis (L.) Johnst. Taşkesen otu (Şekil 99) Boraginaceae 
Capsella bursa-pastoris (L.)Medik Çobançantası  (Şekil 70) Brassicaceae   
Carduus pycnocephalus L. Saka dikeni  Asteraceae   
Cardaria draba L. Yabani tere (Şekil 98) Brassicaceae   
Caucalis platycarpos L. Küçük pıtrak (Şekil 48) Apiaceae     
Centaurea cyanus L. Gökbaş (Şekil 34) Asteraceae   
Centaurea depressa Bieb. Peygamber çiçeği (Şekil 33) Asteraceae   
Cephalaria syriaca L.  Pelemir Dipsacaceae 
Cerastium dichotomum L. Boynuz otu Caryophyllaceae 
Cerastium glomeratum Thuill Topak Boynuz otu  Caryophyllaceae 
Chrysanthemum segetum L. Sarıpapatya Asteraceae   
Chenopodium album L. Sirken (Şekil 35) Chenopodiaceae  
Cichorum intybus L. Yabani hindiba Asteraceae   
Consolida regalis S.F. Gray  Tarla hazeranı  Ranunculaceae 
C.orientalis (Gay.)Schröd.  Doğu tarla hazeranı  Ranunculaceae 
Coronilla scorpioides (L.) Koch. Akrep kuyruğu Leguminosae  
Erodium cicutarium (L.) L’Herit. Dönbaba (Şekil 72) Geraniaceae 
Erysimum repandum L.  Pekmez hardalı Brassicaceae   
Euphorbia exiqua L. Ufak sütleğen Euphorbiaceae 
Euphorbia helioscopia L. Güneş sütleğeni Euphorbiaceae 
Euphorbia peplus L. Bahçe sütleğeni  Euphorbiaceae 
Fumaria kralikii Jord.  Anadolu şahteresi  Papaveraceae 
Fumaria officinalis L. Şahtere Papaveraceae 
F.vaillantii Loisel.  Adi Şahtere  Papaveraceae 
Galium aparine L. Dil katanatan Rubiaceae 
G. tricornutum Dandy Boynuzlu yoğurtotu (Şekil 40) Rubiaceae 
Isatis glauca Aucher ex Boiss.  Gri çivit otu (Şekil 50) Brassicaceae   
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Lactuca serriola L.  Dikenli yabani marul (Şekil 42) Asteraceae  
Lamium amplexicaule L. Ballıbaba (Şekil 46) Lamiaceae    
L. purpureum L.  Kırmızı çiçekli ballıbaba Lamiaceae    
Lathyrus aphaca L.  Yabani mürdümük  Leguminosae    
Matricaria chomomilla L. Hakiki papatya (Şekil 71) Asteraceae   
Medicago spp. Yabani yoncalar Leguminosae    
Melilotus indica (L.) All.     Taş yoncası Leguminosae    
Melilotus officinalis L.  Kokulu sarıyonca   Leguminosae    
Myagrum perfoliatum L. Gönül hardalı Brassicaceae    
Neslia apiculata Fisch. Trakya hardalı  Brassicaceae   
Neslia paniculata (L.) Desv Topluiğne hardalı  Brassicaceae    
Papaver rhoeas L. Gelincik (Şekil 49) Papaveraceae 
Polygonum aviculare L. Çobandeğneği (Şekil 44) Polygonaceae 
Ranunculus arvensis L. Tarla düğün çiçeği Ranunculaceae 
Raphanus raphanistrum L. Yabani turp Brassicaceae    
Scandix pecten- veneris L. Zühre tarağı Apiaceae     
Silene conoidea L. Yapışkan nakıl  Caryophyllaceae  
Sinapis arvensis L. Yabani hardal (Şekil 52) Brassicaceae     
Silybum marianum (L.) Gaertner  Meryem dikeni (Şekil 53) Asteraceae   
Sonchus asper (L.) Hill. Dikenli eşek marulu Asteraceae   
Sonchus oleraceus L. Adi eşek marulu Asteraceae   
Stelleria media (L.) Vill. Kuş otu Caryophyllaceae 
Texiera glastifolia (D.C.) Jaub.and Spach   Tespih daneli hardal Brassicaceae    
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. Pıtrak Apiaceae     
Vaccaria pyramidata Medik. Arap baklası Caryophyllaceae 
Veronica hederifolia L.  Adi yavşan otu  Scrophulariaceae 
V. persica Poiret  İran yavşan otu  Scrophulariaceae 
V. polita Fries Parlak yavşan otu  Scrophulariaceae 
V. triphyllos L. Parmaklı yavşan otu  Scrophulariaceae 
Vicia angustifolia L. Yabani fiğ Leguminosae     
Vicia cracca L. Yabani fiğ Leguminosae     
Vicia narbonensis L. Koca fiğ Leguminosae     
Vicia sativa L. Adi fiğ Leguminosae     
Vicia villosa Roth. Tüylü fiğ Leguminosae     

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar 
Alopecurus myosuroidies L. Tilkikuyruğu (Şekil 80) Gramineae   
Arum maculatum Yılanyastığı Araceae 
Avena sterilis L. (Şekil 81) Kısır yabani yulaf Gramineae  
Avena fatua L.  Yabani yulaf (Şekil 82) Gramineae  
Bromus spp. Çayır otları Gramineae   
Hordeum murinum L. Duvar arpası (Şekil 84) Gramineae   
Hordeum spontaneum C.Koch Yabani arpa Gramineae   
Hordeum vulgare L. Kendi gelen arpa Gramineae   
Lolium perenne L.  İngiliz çimi (Şekil 86) Gramineae 
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Lolium rigidum Gaudin İnce delice Gramineae 
Lolium temulentum L. Delice Gramineae   
Ornithogalum narbonense L. Tükürük otu   
Phalaris brachystachys  Link  Kısa başaklı kuşyemi (Şekil 77)Gramineae   
P. canariensis L.  Uzun başaklı kuşyemi   Gramineae   
P. minor Retz. Küçük başaklı kuşyemi  Gramineae   
P. paradoxa L.  Yumuşak başaklı kuşyemi   Gramineae   
Poa annua L. Tavşanbıyığı (Şekil 85) Gramineae   
Secale cereale L. Yabani çavdar Gramineae   

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar 

1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Acroptilon repens (L.) D.C. Kekre (Şekil 87) Asteraceae   
Aristolochia maurorum L. Loğusa otu (Şekil 62) Aristolochiaceae 
Cardaria draba (L.) Desv. Yabani tere (Şekil 98) Brassicaceae  
Cirsium arvense (L.) Scop. Köygöçüren Asteraceae   
Chondrilla juncea L. Ak hindiba (Şekil 89) Asteraceae   
Convolvulus arvensis L. Tarla sarmaşığı (Şekil 91) Convolvulaceae 
Geranium tuberosum Yumrulu jeranyum (Şekil 100) Geraniaceae 

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Yabancı otlar, kültür bitkisi ile mineral besin maddeleri, su, ışık ve yer bakımından 
rekabet ederek verim kaybına neden olurlar. Bu kayıplar, kültür bitkisi çeşidi, çevre 
koşulları, yabancı ot türleri ile yoğunlukları ve kültür bitkisi ile yabancı otların 
gelişme dönemine bağlıdır. Üründe doğrudan oluşan bu kayıp yanında, dolaylı 
zararlar da söz konusudur. Bu zararların başlıcaları; ürünün kalitesinin düşmesi, 
tohumluk değerinin azalması ve teknolojik özelliklerinin bozulmasıdır. Yabancı 
otların hasadı güçleştirmeleri, birçok hastalık etmeni ve zararlı böcekler için 
sığınma, üreme, beslenme yeri oluşturarak tarladaki zararlarının artmasına neden 
olmaları da diğer dolaylı zararları olarak sayılabilir. Kolza ekim alanlarında verimi 
azaltmamak için tarladaki yabancı otlarla mutlaka mücadele edilmelidir. 

3. MÜCADELESİ 

3.1. Kültürel Önlemler 

Kolzanın sağlıklı gelişmesini sağlayarak yabancı otlarla rekabetini güçlendirmek 
amacıyla, çok küçük olan kolza tohumlarının homojen çıkışı sağlanmaya 
çalışılmalıdır.  

Bunun için toprak uygun şekilde işlenerek iyi bir toprak hazırlığı yapılmalı, tarlada 
drenaj problemi olmamalı, uygun gübreleme yapılmalı,  

Tohum ekimi sıkı, nemli ve ılık tohum yatağına mibzerle 1.5-2.5 cm derinlikte 
yapılmalı, ekimden sonra tohum yatağı bastırılmalı ve bölgeye uygun ekim zamanı 
dikkate alınmalıdır.  
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Ayrıca yabancı otlardan ari tohumluk kullanılması, tarlada yabancı ot tohumları 
bulaşmamış alet ve ekipman kullanılması ve bölgeye uygun münavebe sisteminin 
uygulanması dikkat edilmesi gereken önemli konulardır. 

Ekimden önce toprağı işlemek tek yıllık yabancı otları yok edeceği gibi, yüzlek çok 
yıllıkları da azaltabilir. Kolza tarlalarındaki yabancı otlarla elle ot alımı yapılmak 
suretiyle de mücadele yapılabilir. Ancak bu işlem fazla işgücü, masraf ve tekrar 
gerektirmesi nedeniyle geniş alanlarda uygulanması pratik bir yöntem değildir. 

3.2. Kimyasal Mücadele 

3.2.1. İlaçlama zamanı 

a) Ekim öncesi: Kolza ekiminden önce herbisit toprağa uygulanır. 

b) Çıkış öncesi: Kolza ekiminden sonra, yabancı otlar ve kolza toprak yüzeyine 
çıkmadan önce uygulanır. 

c) Çıkış sonrası:  Yabancı otların erken gelişme döneminde herbisit uygulanır. 

3.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlıkça bu konuda ruhsatlı olan bitki koruma ürünleri kullanılır. 

3.2.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.2.4. İlaçlama tekniği 

Yabancı ot mücadelesinde istenilen başarıya ulaşabilmek için, belli alana verilen 
dozun o alana homojen dağıtılmasına önem verilmelidir. Bunun içinde kullanılacak 
ilaçlama aletlerinin kalibrasyonu yapılmalıdır.  

Ekim öncesi ilaç uygulamasından önce toprak işlemesi iyi yapılmalı, bir iki defa 
diskaro, tırmık vs. geçirilerek toprak yüzeyi keseksiz ve homojen bir hale 
getirilmeli, uygulama esnasında herbisit toprak yüzeyine iyi bir film tabakası 
oluşturacak şekilde yeknesak atılmalı, ilaçlanan kısımlardan ikinci kez geçilme-
melidir. İlaçlamalar sırasında toprak yüzeyinin fazla kuru olmamasına dikkat edil-
meli, toprak tavında iken ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlamalarda genel olarak dekara 
20-40 litre su kullanılmalı, ilaçlama havanın rüzgârsız, yağışsız ve sıcaklığın 8-
25°C olduğu zamanlarda yapılmalıdır. (Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, Önemi, 
İlaçlama Tekniği Ve Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67 ) 
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MERCİMEK (Lens culinaris Medik.)  
TARLALARINDA YABANCI OTLAR 

 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar 
Bilimsel Adı Türkçe Adı Familyası 
Amaranthus retroflexus L. (Şekil 36) Kırmızı köklü Tilkikuyruğu Amaranthaceae 
Anagallis arvensis L. Farekulağı Primulaceae 
Anthemis arvensis L. Tarla köpek papatyası Compositae   
Asperula arvensis L.. Tarla yapışkan otu Rubiaceae 
Atriplex patula L. Kara pazı Chenopodiaceae 
Bifora radians Bieb. Kokarot (Şekil 31) Umbelliferae     
Boreava orientalis Jaub et Spach Sarıot (Şekil 32) Cruciferae   
Buglossoides arvensis (L.) Johnst. Taşkesen otu( Şekil 99) Boraginaceae 
Cardaria draba L. Yabani tere (Şekil 98) Cruciferae   
Caucalis platycarpos L. Küçük pıtrak (Şekil 48) Umbelliferae     
Centaurea cyanus L. Gökbaş (Şekil 34) Compositae   
Centaurea depressa Bieb. Peygamber çiçeği (Şekil 33) Compositae   
Cephalaria syriaca L.  Pelemir Dipsacaceae 
Cerastium dichotomum L. Boynuz otu Caryophyllaceae 
Chenopodium album L. Sirken (Şekil 35) Chenopodiaceae  
Crambe orientalis L. Deniz lahanası Cruciferae   
Descurainia sophia (L.) Webb. Uzun süpürge otu  Cruciferae   
Erysimum repandum L.  Pekmez hardalı Cruciferae   
Euphorbia exiqua L. Ufak sütleğen (Şekil 39) Euphorbiaceae 
Fumaria officinalis L. Şahtere Papaveraceae 
Galium tricornutum Dandy (Şekil 40) Boynuzlu yoğurtotu    Rubiaceae 
Gysophylla pilosa Hudson. Yağlı ot Caryophyllaceae 
Heliotropium europaeum L. Bozot (Şekil 41) Boraginaceae 
Hirschfeldia incana (L.) Lagreze-Fossat  Melez hardal  Cruciferae   
Hypecoum procumbens L. Boynuzlu kimyon Papaveraceae 
Isatis glauca Aucher ex. Boiss.  Gri çivit otu (Şekil 50) Cruciferae   
Lactuca serriola L. (Şekil 42) Dikenli yabani marul Compositae   
Lamium amplexicaule L.  Ballıbaba (Şekil 46) Labiatae     
Lamium purpureum L. Kırmızı çiçekli ballıbaba Labiatae      
Lathyrus aphaca L. Yabani mürdümük Leguminosae     
Myagrum perfoliatum L. Gönül hardalı Cruciferae    
Neslia apiculata Fisch. Trakya hardalı Cruciferae    
Papaver rhoeas L. Gelincik (Şekil 49) Papaveraceae 
Polygonum aviculare L. Çobandeğneği (Şekil 44) Polygonaceae 
Ranunculus arvensis L. Tarla düğünçiçeği (Şekil 51)Ranunculaceae 
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Scandix pecten – veneris L. Zühre tarağı Umbelliferae     
Sideritis montana L. Ballı ot Labiatae     
Sinapis arvensis L. Yabani hardal (Şekil 52) Cruciferae    
Sonchus asper (L.) Hill. Dikenli eşek marulu Compositae   
Sonchus oleraceus L. Adi eşek marulu Compositae   
Texiera glastifolia (D.C.) Jaub.& Sach  Tesbih daneli hardal Cruciferae    
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. Pıtrak Umbelliferae     
Vaccaria pyramidata Medik. Arap baklası Caryophyllaceae 
Veronica arvensis L. Yavşan otu Scrophulariaceae 
Vicia cracca L. Kuş fiği  Leguminosae     
Vicia narbonensis L. Koca fiğ Leguminosae     
Vicia sativa L. Adi fiğ Leguminosae    
Xanthium strumarium L. Domuz pıtrağı (Şekil 69) Compositae   

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar 
Alopecurus myosuroidies L. Tilkikuyruğu (Şekil 80) Gramineae   
Avena sterilis L. Kısır yabani yulaf (Şekil 81)Gramineae   
Bromus tectorum L. Püsküllü çayır (Şekil 83) Gramineae   
Hordeum murinum L. Duvar arpası (Şekil 84) Gramineae   
Hordeum spontaneum C.Koch Yabani arpa Gramineae   
Lolium temulentum L. Delice Gramineae   
Lolium rigidum Gaudin. İnce delice Gramineae   
Phalaris spp. Kuşyemi  (Şekil 77) Gramineae   

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar 
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Acroptilon repens (L.) D.C. Kekre (Şekil 87) Compositae   
Aristolochia maurorum L. Loğusa otu (Şekil 62) Aristolochiaceae 
Cirsium arvense (L.) Scop. Köygöçüren (Şekil 90) Compositae   
Chondrilla juncea L. Ak hindiba (Şekil 89) Compositae   
Convolvulus arvensis L. Tarla sarmaşığı (Şekil 91) Convolvulaceae 
Geranium tuberosum (Şekil 100) Yumrulu jeranyum Geraniaceae 
Polygonum convolvulus L. (Şekil 45) Sarm. çobandeğneği Polygonaceae 

1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar 
Cynodon dactylon (L.) Pers. Köpekdişi ayrığı(Şekil 102) Gramineae   

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Yabancı otlar, kültür bitkisi ile mineral besin maddeleri, su, ışık ve yer bakımından 
rekabet ederler. Ayrıca hasat ve harmanı güçleştirirler. Mercimek küçük habituslu 
olması ve seyrek ekilmesi nedeniyle, yabancı ot rekabetine çok hassas bir bitki 
olup, yabancı otlarla mutlaka mücadele yapılması gerekir. Yabancı otlarla 
mücadele yapılmadığında mercimekten verim almak mümkün değildir. 
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3. MÜCADELESİ 

3.1. Kültürel Önlemler 

Mercimek ekilecek tarlada, iyi bir tohum yatağı hazırlanması ve uygun ekim 
derinliğinin ayarlanması kültür bitkisinin sağlıklı gelişmesini sağlayarak yabancı 
otlarla rekabetini güçlendirir. Ekimden önce toprağı işlemek tek yıllık yabancı 
otları yok edeceği gibi, yüzlek çok yıllıkları da azaltabilir. Mercimek tarlalarındaki 
yabancı otlarla elle ot alımı yapılmak suretiyle de mücadele yapılabilir. Ancak bu 
işlem fazla işgücü, masraf ve tekrar gerektirmesi nedeniyle geniş alanlarda 
uygulanması pratik bir yöntem değildir. 

3.2. Kimyasal Mücadele 

3.2.1. İlaçlama zamanı 

a) Çıkış öncesi: Mercimek ekiminden sonra yabancı otlar ve mercimek toprak 
yüzeyine çıkmadan önce herbisit toprağa uygulanır. 

b) Çıkış sonrası: Mercimeğin 6-8 cm, yabancı otların 3-5 yapraklı oldukları çı-
kış sonrası dönemde herbisit uygulanır. 

3.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

3.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.2.4. İlaçlama tekniği  

Yabancı ot mücadelesinde istenilen başarıya ulaşabilmek için, belli alana verilen 
dozun o alana homojen dağıtılmasına önem verilmelidir. Bunun içinde kullanılacak 
aletlerin kalibrasyonu yapılmalıdır. Çıkış öncesi ilaçlarda, toprak işlemesi iyi 
yapılmalı, bir iki defa diskaro, tırmık vs. geçirilerek toprak yüzeyi keseksiz ve 
homojen bir hale getirilmeli, herbisit toprak yüzeyine iyi bir film tabakası 
oluşturacak şekilde yeknesak atılmalı, ilaçlanan kısımlardan ikinci kez 
geçilmemelidir. Bir ay süre ile ilaçlanan alanda herhangi bir toprak işlemi 
yapılmamalıdır. İlaçlamalar sırasında hava sakin, yağışsız ve sıcaklık 25°C üstünde 
olmamalıdır. İlaçlamalar sırasında toprak yüzeyinin fazla kuru olmamasına dikkat 
edilmeli, toprak tavında iken ilaçlama yapılmalıdır. (Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, 
Önemi, İlaçlama Tekniği Ve Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67 ) 
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MISIR (Zea mays L.) TARLALARINDA  

YABANCI OTLAR 

 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR  
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar  
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar  
Bilimsel Adı Türkçe Adı          Familyası 
Amaranthus albus L. Horozibiği Amaranthaceae 
A. hybridus L. Melez horozibiği Amaranthaceae 
A. retroflexus L. (Şekil 36)        Kırmızı köklü Tilkikuyruğu Amaranthaceae 
A. viridis L. Yeşil horozibiği Amaranthaceae 
Chenopodium album L.           Sirken (Şekil 35) Chenopodiaceae 
Chrozophora tinctoria (L.) Rafin Bambul otu Euphorbiaceae 
Corchorus olitorius L. Hint keneviri Tiliaceae 
Datura stramonium L.             Şeytan elması       Solanaceae 
Euphorbia nutans Lag. Benekli yatık sütleğen Euphorbiaceae 
E. serpens Kunth. Tüysüz hanım döşeği Euphorbiaceae 
Heliotropium europaeum L.      Bozot (Şekil 41) Boraginaceae 
H. hirsutissimum Grau. Decad. Kıllı bozot Boraginaceae 
Hibiscus tirionum L. Yabani bamya (Şekil 43) Malvaceae 
Ipomea purpurea (L.) Roth. Gecesefası Convolvulaceae 
Mercurialis annua L.             Yer elması                                   Euphorbiaceae 
Physalis angulata L. Çukurova fener otu Solanaceae 
Portulaca oleracea L.                  Semizotu (Şekil 68)              Portulacaceae 
Raphanus raphanistrum L.      Yabani turp                                 Ranunculaceae 
Sinapis arvensis L.                   Yabani hardal (Şekil 52)        Cruciferae 
Solanum nigrum L.                   Köpek üzümü (Şekil 58)                        Solanaceae 
Sonchus asper (L.) Hill. Dikenli eşek marulu Compositae S. 
oleraceus L.           Adi eşek marulu                         Compositae 
Tribulus terrestris L. Demir dikeni (Şekil 65)           Zygophyllaceae 
Xantium strumarium L. Domuz pıtrağı (Şekil 69) Compositae  

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar 
Bromus tectorum L.             Püsküllü çayır (Şekil 83)              Gramineae     
Digitaria sangulinalis L. Scop      Çatal otu (Şekil 78)              Gramineae   
Dinebra retroflexa (Vahl) Panz. Seyrek fırça otu Gramineae   
Echinochloa colonum (L.) Link. Benekli darıcan (Şekil 75) Gramineae   
E. crus-galli (L) P. B.      Darıcan (Şekil 76)         Gramineae   
Hordeum murinum L.                 Duvar arpası (Şekil 84)       Gramineae   
Phalaris brachystachys  Link  Kısa başaklı kuşyemi (Şekil 77) Gramineae   
P. canariensis L. Uzun başaklı kuşyemi  Gramineae   
P. minor Retz. Küçük başaklı kuşyemi  Gramineae   
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P. paradoxa L. Yumuşak başaklı kuşyemi  Gramineae   
Setaria glauca (L.) P.B. Sarı tüylü darı Gramineae   
Setaria verticillata (L.) P.B.      Yapışkanot (Şekil 74)             Gramineae   
Setaria viridis (L.) P.B. Yeşil kirpi darı Gramineae   

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar  
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Aristolochia clematitis L.           Loğusa otu (Şekil 62)           Aristolochiaceae 
Artemisia vulgaris L.                 Pelin (misk otu)                  Compositae   
Cirsium arvense L.                    Köygöçüren (Şekil 90)          Compositae   
Convolvulus arvensis L.     Tarla sarmaşığı (Şekil 91)   Convolvulaceae 
Polygonum convolvulus L. Sarm. Çobandeğneği (Şekil 45) Polygonaceae 
Prosophis farcta  Mac. Çeti (Şekil 96) Leguminosae 

1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar 
Cynodon dactylon  (L.) Pers       Köpekdişi ayrığı(Şekil 102)      Gramineae   
Cyperus rotundus L.               Topalak (Şekil 105)                Cyperaceae  
Paspalum paspalodes Schribner  Su ayrığı                              Gramineae   
Sorghum halepense (L.) Pers  Kanyaş (Şekil 104)            Gramineae   

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Mısır tarlalarındaki yabancı otlar, genellikle mısırla beraber çimlenip gelişir ve 
büyümeye başlar. Topraktaki besin maddeleri, su, ışık ve oksijen yönünden mısırla 
rekabet eder. Hatta yabancı otlar ortama daha çabuk adapte olduklarından mısırdan 
daha hızlı gelişerek, topraktan daha fazla su ve besin maddesi kaldırır.  

Mısır, yabancı ot rekabetine karşı çok duyarlıdır. Ekimden itibaren özellikle ilk 2 
aylık dönem yabancı ot rekabetinin en fazla olduğu dönemdir. Bu dönemde 
yabancı otlar gelişmelerinin %15-18’ini, mısır ise sadece %2-3’ünü tamamlar. 
Yabancı ot rekabeti nedeniyle bu dönemde meydana gelen ürün kaybı %20-30 
civarındadır. Mısır tarlalarında yabancı otlar çapalama ve hasadı güçleştirmek 
suretiyle de fazla iş gücü kullanımına sebep olurlar. 

3. MÜCADELESİ 

3.1. Kültürel Önlemler  

Toprak işlemesi: Mısır ekilmeden önce iyi bir toprak işlemesi yapılmalı, tarla 
yabancı otlardan temizlenmeli, çok yıllık yabancı otların kök, rizom ve yumru gibi 
vejetatif üreme organları, elle veya tırmıkla toplanıp tarladan uzaklaştırılmalıdır. 

Ekim nöbeti: Bilindiği gibi her kültür bitkisinin kendine özgü yabancı ot örtüsü 
vardır. Aynı tarlaya üst üste mısır ekiminin yapılması, mısıra özgü yabancı otların 
yoğunluk kazanmasına sebep olacağından, ekim nöbeti mücadelede önemli rol 
oynamaktadır. 
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Çapalama: Mısır tarlalarındaki yabancı otlarla çapa yapılarak da mücadele 
edilebilir. Çapalama, yabancı otları yok ettiği gibi, toprağın agronomik özelliklerini 
de (su, besin maddesi, havalanma vb.) düzeltir. Ancak tek çapalama yabancı ot 
mücadelesi için yeterli olmadığından birkaç defa tekrarlamak gerekir. 

3.2. Kimyasal Mücadele 

3.2.1. İlaçlama zamanı 

Mısır tarlalarında yabancı ot mücadelesi üç ayrı dönemde yapılır: 

a) Ekim öncesi: Mısır ekimi için hazırlanmış toprağa ekimden önce ilaç uygula-
nır. Üzerinden diskaro veya tırmık geçirilerek ilacın toprağın 5-7 
cm derinliğine karışması sağlanır.   

b) Çıkış öncesi: Mısır ekiminden sonra en geç 5 gün içerisinde, yabancı otlar ve 
mısır toprak yüzeyine çıkmadan önce yapılır. 

c) Çıkış sonrası: Yabancı otlar ve mısır toprak yüzeyine çıktıktan sonra yapılma-
lıdır. Bu uygulama mısırların 20-30 cm, dar yapraklı yabancı 
otların 10-15 cm, geniş yapraklı yabancı otların ise 3-5 yapaklı 
olduğu dönemde yapılmalıdır. Çıkış sonrası ilaçlı mücadele ye-
rine; toprağın su, gübre ve diğer agronomik özelliklerini düzelt-
mek için çapa yapmak suretiyle de yabancı otlarla mücadele 
yapılabilir. 

3.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

3.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.2.4. İlaçlama tekniği  

Herbisitlerin tavsiye edilen dozunun tarlaya homojen dağılımını sağlamak için 
ilaçlama öncesi mutlaka aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda genel 
olarak dekara 20-40 litre su kullanılır. 

Mısır tarlalarında ekim öncesi ve çıkış öncesi yapılacak uygulamalarda, toprak 
yüzeyinin keseksiz ve yeterince nemli olmasına özen gösterilmelidir.  

Çıkış sonrası kullanılan 2.4-D amin etkili maddeli bitki koruma ürünleri, mısır 20 
cm boylanıncaya kadar yapılmalıdır. Aksi halde mısır zarar görür.  

İlaçlama havanın rüzgârsız, yağışsız ve sıcaklığın 8-25°C olduğu zamanlarda 
yapılmalıdır. (Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği Ve 
Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67) 
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Şekil 87. Kekre 

 

  
Şekil 88. Eğikbaşlı Kangal Şekil 89. Akhindiba 

 

 
Şekil 90. Köygöçüren 
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Şekil 91. Tarla sarmaşığı        

 

 
Şekil 92. Çörtük otu (Tarhana otu) 

 

  
Şekil 93. Meyan kökü Şekil 94. Sarı taş yoncası 
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Şekil 95. Boz tarla sarmaşığı Şekil 96. Çeti 

 

   
Şekil 97. İtalyan Sığırdili Şekil 98. Yabani tere Şekil 99. Taşkesen otu 

 

  
Şekil 100. Yumrulu jeranyum Şekil 101. Arslan dişi (Kara hindiba) 
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NOHUT (Cicer arietinum L.)  
TARLALARINDA YABANCI OTLAR  

 
1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar 
Bilimsel Adı Türkçe Adı Familyası 
Amaranthus retroflexus L. (Şekil 36) Kırmızı köklü Tilkikuyruğu  Amaranthaceae 
Amaranthus albus L. Horozibiği Amaranthaceae  
Amaranthus viridis L. Yeşil horozibiği Amaranthaceae 
Anagallis arvensis L. Farekulağı Primulaceae 
Atriplex patula L. Karapazı Chenopodiaceae 
Abutilon theophrastii Medik. İmam pamuğu Malvaceae 
Bupleurum falcatum L. Tavşankulağı Umbelliferae     
Cardaria draba (L.) Desv. Yabani tere (Şekil 98) Cruciferae   
Centaurea depressa Bieb. Peygamber çiçeği (Şekil 33) Compositae   
Centaurea solstitialis L. Güneş çiçeği Compositae   
Chenopodium album L. Sirken (Şekil 35) Chenopodiaceae 
Cichorium intybus L. Yabani hindiba Compositae   
Galium tricornutum Dandy Boynuzlu yoğurtotu (Şekil 40) Rubiaceae 
Gypsophylla pilosa Hudson Yağlıot Caryophyllaceae 
Heliotropium europaeum L. Bozot (Şekil 41) Boraginaceae 
Polygonum aviculare L. Çobandeğneği (Şekil 44) Polygonaceae 
Reseda lutea L. Muhabbet çiçeği (Şekil 61) Resedaceae 
Rorippa thracica (Cris.) Frit Dağteresi Cruciferae   
Scandix iberica Bieb. Zühre tarağı Umbelliferae     
Sinapis arvensis L. Yabani Hardal (Şekil 52) Cruciferae   
Salsola ruthenica Iljin. Soda otu (Şekil 63) Chenopodiaceae 
Sideritis montana L. Ballıot Labiatae     
Tragopogon latifolius Boiss. Yemlik (Şekil 54) Compositae   
Tribulus terrestris L. Demir dikeni (Şekil 65) Zygophyllaceae 
Xantium strumarium L. Domuz pıtrağı (Şekil 69) Compositae   

1.1.2.Tek yıllık dar yapraklılar 
Avena sterilis L. Kısır yabani yulaf (Şekil 81) Gramineae   
Echinochloa crus-galli (L.) P.B. Darıcan (Şekil 76) Gramineae   

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar 
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Convolvulus arvensis L. Tarla sarmaşığı (Şekil 91) Convolvulaceae 
Chondrilla juncea L. Akhindiba (Şekil 89) Compositae  
Elymus repens (L.) Gould. Ayrık (Şekil 106) Gramineae  
Aristolochia maurorum L. Loğusa otu (Şekil 62) Aristolochiaceae 
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Acroptilon repens (L.)D.C. Kekre (Şekil 87) Compositae   
Convolvulus galaticus L. Boz tarla sarmaşığı (Şekil 95) Convolvulaceae 
Echinophora tenuifolia L. Çörtük otu (Şekil 92) Umbelliferae 
Alhagi pseudoalhagi (Bieb.) Desv. Devedikeni Leguminosae    
Salvia syriaca L. Sabankıran Labiatae 
Anchusa lepthophylla Roemer & Schultes  Sığırdili Boraginaceae 
Euphorbia lathyrus L. Dört çizgili sütleğen Euphorbiaceae 
Geranium tuberosum L. Yumrulu jeranyum (Şekil 100) Geraniaceae 

1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar 
Cynodon dactylon (L.) Pers. Köpekdişi ayrığı (Şekil 102) Gramineae   
Sorghum halepense (L.) Pers. Kanyaş (Şekil 104) Gramineae   

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ  
Yabancı otlar kültür bitkisi ile mineral besin maddeleri, su, ışık, kullanılan alan ve 
simbiotik organizmalar yönünden rekabet ederek verimde azalmaya neden olurlar. 
Ülkemizde kıraç alanlardaki nohut tarlalarında yabancı otlar büyük bir sorun 
oluşturmamakta, taban arazilerde ise özellikle geniş yapraklı yabancı otlar rekabet 
etmektedirler.  
3. MÜCADELESİ 
3.1. Kültürel Önlemler 
Yabancı otların çoğalmaları, yayılmaları ve bunlarla savaşımda karşılaşılan güçlük-
ler dikkate alındığında bazı kültürel önlemlerin alınmasında yarar vardır. Bunlar: 
 Tarla kenarlarında yabancı otların gelişerek tohum vermeleri önlenmelidir, 
 İlkbaharda ekimden önce toprak işlemesi, tek yıllık yabancı otları yok edebi-

leceği gibi yüzeysel köklü çok yılık yabancı otları da azaltabilir, 
 İyi bir tohum yatağı hazırlamak, ekim derinliğini iyi ayarlamak, kültür bitki-

sinin sağlıklı gelişmesine yardımcı olabileceği gibi yabancı otlarla olan 
rekabetini de güçlendirir. 

3.2. Kimyasal Mücadele 
3.2.1. İlaçlama zamanı 

a) Çıkış öncesi: Nohut ekimden sonra, kültür bitkisi ve yabancı otlar çıkmadan 
önce toprağa uygulama yapılır. 

b) Çıkış sonrası: Nohut ve yabancı otların çıkışından sonra uygulanır. 
3.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
3.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
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3.2.4. İlaçlama tekniği  

Yabancı ot mücadelesinde istenilen başarıya ulaşabilmek için, belli alana verilen 
dozun o alana homojen dağıtılmasına önem verilmelidir. Bunun içinde kullanılacak 
aletlerin kalibrasyonu yapılmalıdır. Çıkış öncesi ilaçlarda, toprak yüzeyine iyi bir 
film tabakası oluşturacak şekilde yeknesak atılmalı, ilaçlanan kısımlardan ikinci 
kez geçilmemelidir. Bir ay süre ile ilaçlanan alanda herhangi bir toprak işlemi 
yapılmamalıdır. İlaçlamalar sırasında hava sakin, yağışsız ve sıcaklık 25°C üstünde 
olmamalıdır. İlaçlamalar sırasında toprak yüzeyinin fazla kuru olmamasına dikkat 
edilmeli, toprak tavında iken ilaçlama yapılmalıdır. (Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, 
Önemi, İlaçlama Tekniği Ve Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67) 

 

 

ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE  
YABANCI OTLAR 

 
1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 

1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 

1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar 

Bilimsel Adı Türkçe Adı Familyası 
Amaranthus retroflexus L. (Şekil 36)Kırmızı köklü Tilkikuyruğu Amaranthaceae 
Amaranthus hybridus L. Melez horozibiği Amaranthaceae 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik Çobançantası  (Şekil 70) Brassicaceae 
Chenopodium album L. Sirken (Şekil 35) Chenopodiaceae 
Conyza canadensis (L.) Cronquist Pire otu   Asteraceae  
Heliotropium europaeum L. Bozot (Şekil 41) Boraginaceae 
Matricaria chamomilla L.  Hakiki papatya (Şekil 71) Asteraceae 
Mercurialis annua L. Köpek lahanası Euphorbiaceae 
Oxalis spp. Tırfıl türleri Oxalidaceae 
Polygonum aviculare L. Çobandeğneği (Şekil 44) Polygonaceae 
Portulaca oleracea L. Semizotu  (Şekil 68) Portulacaceae 
Raphanus raphanistrum L.  Yabani turp Brassicaceae 
Solanum nigrum  L. Köpek üzümü (Şekil 58) Solanaceae 
Stelleria media (L.) Vill. Serçe dili  Caryophyllaceae 
Tribulus terrestris L. Demir dikeni (Şekil 65) Zygophyllaceae 
Trifolium spp. Üçgül türleri Leguminosae  
Urtica urens L. Isırgan otu Urticaceae 
Veronica spp. Yavşan otu Scrophulariaceae 

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar  
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Çatal otu (Şekil 78) Gramineae   
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Echinochloa crus-galli (L.) P.B. Darıcan (Şekil 76) Gramineae   
E.colonum (L.) Link Benekli darıcan (Şekil 75) Gramineae   
Eleusine indica (L.) Gaertn. Kaz çimi Gramineae   
Poa annua L.   Salkım otu Gramineae   
Setaria spp. Yapışkan otu Gramineae   

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar  

1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Convolvulus arvensis L. Tarla sarmaşığı (Şekil 91) Convolvulaceae 

1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar 
Cynodon dactylon (L.) Pers Köpekdişi ayrığı Gramineae   
Cyperus rotundus L. Topalak (Şekil 105) Cyperaceae 
Ornithagalum spp. Tükrük otu Liliaceae 
Sorghum halepense (L.) Pers. Kanyaş (Şekil 104) Gramineae   

1.3. Parazit Yabancı Otlar 
Cuscuta spp. Küsküt (Şekil 107) Cuscutaceae 
Orobanche aegyptiaca Pers. Mısırlı canavar otu Orobanchaceae 
Orobanche ramosa L. (Şekil 73) Mavi çiçekli canavar otu  Orobanchaceae 

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Örtüaltında yabancı otların neden olduğu zararlardan en önemlisi kültür bitkisi ile 
su, ışık, mineral besin maddelerinden yararlanma yönünden olan rekabetleridir. 
Yabancı otlar gerek kültür bitkileriyle rekabete girerek, gerekse de hastalık ve 
zararlılara konukçuluk ederek zararlı olmaktadırlar. Örtüaltında uygun gelişme 
ortamının bulunması nedeniyle hem kışlık hem de yazlık yabancı otlar 
görülebilmekte, mücadele yapılmadığında ise bu yabancı otlar önemli ürün 
kayıplarına neden olmaktadırlar. Bu yabancı otların mücadelesinde kullanılan 
yöntemler ek işgücü ve maliyet gerektirmektedir. Yabancı otların zararı yabancı 
otun türüne göre değişmekle birlikte özellikle parazit yabancı otlarla mücadele 
edilmediği taktirde büyük oranda verim kayıpları oluşmaktadır.  

3. MÜCADELESİ 

3.1. Kültürel Önlemler 

─ Kültür bitkisi tohumu ve/veya fide harcının yabancı otların tohum, rizom ve 
stolonları açısından temiz olmasına dikkat edilmelidir. 

─ Yetiştirilecek olan kültür bitkisi için çiftlik gübresi kullanılacaksa yanmış 
olmasına dikkat edilmelidir. Alanda solarizasyon yapılacaksa solarizasyon 
uygulamasından önce çiftlik gübresi toprağa karıştırılmalıdır.  

─ Yabancı ot tohumlarının sulama suyuyla taşınmasını engellemek için gerekli 
tedbirler alınmalıdır. 
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─ Örtü altında görülen yabancı otlar tohum vermelerine fırsat verilmeden elle 
yolunmalı veya kültür bitkisine zarar vermeyecek şekilde çapalama 
yapılmalıdır. Toplanan yabancı otlar ve varsa toprakaltı organları (örn; 
rizom, stolon) kültür bitkisinin bulunduğu alandan uzaklaştırılmalıdır. 
Küsküt (Cuscuta spp.) kültür bitkileri üzerinde hiçbir parçası kalmayacak 
şekilde toplanmalı, gerekirse kültür bitkisi ile birlikte yok edilmelidir.  

3.2. Fiziksel Mücadele 

─ Örtüaltında yabancı otların mücadelesinde en etkili yöntemlerden biri sola-
rizasyondur. Solarizasyon, iklimin uygun olduğu dönemlerde (Haziran-Ağus-
tos) nemli toprağın şeffaf polietilen örtü kullanılarak dezenfekte edilmesi 
işlemidir. Yaklaşık 4-6 hafta solarizasyon yapılan alanlarda özellikle tek yıl-
lık yabancı otların ve canavar otu (Orobanche spp.) tohumlarının çoğu 
ölmektedir. Eğer sırta dikim yapılacaksa solarizasyon işlemi sırtlar oluştu-
rulduktan sonra yapılmalıdır. Solarizasyon uygulamasından sonra derin 
sürüm yapılmamalıdır. 

─ Yabancı otlarla mücadele için çeşitli örtü materyalleri (sap, saman gibi bitki-
sel ya da renkli polietilen materyaller) kullanılarak malçlama yapılabilir. 
Ancak bitkisel malçların da yabancı ot tohumları içermemesine dikkat 
edilmeli ve aşırı nem oluşturmasından da kaçınılmalıdır. 

3.3. Kimyasal Mücadele 

3.3.1. İlaçlama zamanı 

Herbisit uygulaması, kullanılacak ilaçlara bağlı olarak ekim-dikim öncesi, çıkış 
öncesi  ve çıkış sonrası olmak üzere üç şekilde yapılır. 

a) Ekim-dikim öncesi: Örtüaltı üretimi için hazırlanmış toprağa ekim veya di-
kim öncesi herbisit uygulanır. Toprak fümigasyonu da bu 
dönemde yapılır. 

b) Çıkış öncesi: Herbisit, ekim veya dikimden sonra yabancı otlar çıkmadan ön-
ce toprağa uygulanır.  

c) Çıkış sonrası: Herbisitler yabancı otlar toprak yüzeyine çıktıktan sonra yaban-
cı otların erken gelişme dönemlerinde uygulanır.  

3.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

3.3.3. Kullanılacak alet ve makineler 

Yabancı ot mücadelesinde, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılır. 
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3.3.4. İlaçlama tekniği 

a) Ekim-dikim öncesi: 

Ekim veya dikim öncesi kullanılan herbisitler atıldıktan sonra toprağın 5-7 cm 
derinliğine karıştırılmalıdır. Bu tip ilaçlamalarda toprak yüzeyinin düz ve keseksiz 
olması gerekmektedir.  

Ekim veya dikim öncesinde toprak fümigasyonu yapılacak ise, alanların önce 
sürülmesi ardından da sulanması gerekir. Su miktarı, tarla kapasitesi düzeyine 
geldiğinde, kullanılacak olan fümiganta bağlı olarak; toprak, polietilen örtü ile 
kaplanmadan önce veya kaplandıktan sonra ilaçlama yapılmalıdır.  

Sıvı haldeki fümigantlar toprak yüzeyi polietilen örtü ile kaplandıktan sonra 
damlama sulama yoluyla verilebilir. Katı haldeki fümigantların uygulanmasından 
hemen sonra tavsiye edilen miktarda su verilerek polietilen örtü ile toprağın 
kapatılması gerekmektedir. Gaz halindeki fümigantlar da polietilen örtü ile toprak 
kapatıldıktan sonra kullanılmalıdır.  

Fümigasyon işlemi, seçilen ilaca göre değişmekle birlikte birkaç hafta sürdürülmeli 
ve ardından toprak havalandırılmalıdır. Havalandırma yapılmadan dikim yapılması 
kültür bitkisinin zarar görmesine neden olabilir.  

b) Çıkış öncesi:  

Kültür bitkisinin ekimi veya dikimi yapıldıktan sonra ve yabancı otlar çıkmadan 
önce, fazla geciktirilmeden ve kullanılacak herbisitin prospektüsünde belirtildiği 
şekilde ve kullanım dönemleri dikkate alınarak uygulanmalıdır. 

c) Çıkış sonrası: 

Çıkış sonrası yapılacak ilaçlamalarda, yabancı otların erken döneminde ve 
kullanılacak herbisitin prospektüsünde belirtildiği şekilde uygulanmalıdır. 

Her üç tip uygulamada da ilaçlamalarda homojen ilaç dağılımının sağlanması için 
ilaçlama yapılmadan önce dekara sarf edilen su miktarı hesaplanarak kalibrasyon 
yapılmalıdır.  

İlaçlamalar örtüaltında hava sirkülâsyonunun fazla olmadığı ve sıcaklığın yüksek 
olmadığı saatlerde yapılmalıdır. (Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, Önemi, İlaçlama 
Tekniği Ve Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67) 

 
 
 
 
 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 144 

T 
A 

G 
E 

M



                                                ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI                                    CİLT VI 

PAMUK (Gossypium spp.)  
TARLALARINDA YABANCI OTLAR 

 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar 
Bilimsel Adı  Türkçe Adı  Familyası 
Amaranthus albus L.  Horozibiği  Amaranthaceae 
A. retroflexus L. (Şekil 36)  Kırmızı köklü Tilkikuyruğu Amaranthaceae 
Chenopodium album L.  Sirken (Şekil 35) Chenopodiaceae 
Chorozophora tinctoria (L.) Raf.  Bambulotu (Boya otu)  Euphorbiaceae 
Datura stramonium L.    Şeytan elması Solanaceae 
Euphorbia chamaesyce L. (Şekil 39) Alçak boylu sütleğen Euphorbiaceae 
E. prostrata Aiton Hanım döşeği (Şekil 38) Euphorbiaceae 
E. exiqua L. Ufak sütleğen Euphorbiaceae  
Heliotropium europaeum L.  Bozot (Şekil 41) Boraginaceae 
Hibiscus trionum L.  Yabani bamya (Şekil 43) Malvaceae 
Malvella sherardiana (L.)Jaub.&Spach. Yabani ebegümeci (Şekil 47) Malvaceae 
Portulaca oleraceae L.  Semizotu (Şekil 68) Portulacaceae 
Solanum nigrum L.  Köpeküzümü (Şekil 58) Solanaceae 
Tribulus terrestris L.  Demir dikeni (Şekil 65) Zygophyllaceae 
Xanthium spinosum L.  Zincir pıtrağı (Şekil 55) Compositae  
X. strumarium L.  Domuz pıtrağı (Şekil 69) Compositae   
Vicia hybrida L.  Yabani fiğ (Şekil 37)  Leguminosae 
Physalis alkekengi L. Fener otu (Şekil 56) Solanaceae 
P. lanceifolia L.  Mızrak yapraklı fener otu  Solanaceae 

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.  Çatalotu (Şekil 78) Gramineae   
Dinebra retroflexa Seyrek fırça otu Gramineae 
Echinochloa crus-galli (L.) P.  Darıcan (Şekil 76) Gramineae   
E. colonum (L.) Link  Benekli darıcan (Şekil 75) Gramineae   
Eragrostis cilianensis (All.) Janchen  Çayırgüzeli  Gramineae   
Setaria verticillata (L.) P.Beauv.  Yapışkan ot (Şekil 74) Gramineae   
S. viridis (L.) P.Beauv. Yeşil kirpi darı Gramineae    

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar 
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Convolvulus arvensis L.  Tarla sarmaşığı (Şekil 91)  Convolvulaceae 
C. betonicifolius Mill. Kaba tüylü tarla sarmaşığı Convolvulaceae 
C. galaticus Rostoin ex Choisy Boz tarla sarmaşığı (Şekil 95) Convolvulaceae 
Prosopis farcta (Banks et. Sol.)Mac.  Çeti (Şekil 96) Leguminosae 
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1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar 
Cynodon dactylon (L.) Pers  Köpekdişi ayrığı (Şekil 102)  Gramineae   
Cyperus rotundus L.  Topalak (Şekil 105) Cyperaceae 
Imperata cylindrica (L.)Reausch  Kındıra  Gramineae   
Phragmites austraialis (Cav)Steudel Kamış (Şekil 103) Gramineae   
Sorghum halepense (L.) Pers.  Kanyaş (Şekil 104) Gramineae   

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Pamuk tarlalarında görülen yabancı otlar topraktaki besin maddeleri, su, ışık ve 
kapladıkları yer bakımından pamuk bitkisiyle rekabete girerek ürün kayıplarına 
sebep olurlar. Pamukta yabancı otların verimi %21-61 oranında azalttığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca hastalık ve zararlılara konukçuluk yaparlar. Bazıları ise hasadı 
güçleştirdiği gibi liflere yapışarak kaliteyi bozmaktadırlar.  

Prensip olarak toprağı ilk kaplayan bitki diğerinin gelişmesini engeller. Yabancı 
otlarla pamuğun rekabeti pamuk çıkışından itibaren özellikle ilk 4-8 haftada 
olmaktadır. Eğer ilk 1-2 aylık periyot içerisinde pamuk tarlaları yabancı otlardan 
kurtarılırsa pamuklarda yabancı otlar yönünden gerekli mücadele yapılmış 
demektir. 

3. MÜCADELESİ 

3.1. Kültürel Önlemler 

 Temiz ve sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. 

 Uygun ekim nöbeti uygulanmalıdır. 

 Yabancı otlar çapalanarak yok edilmelidir. 

 Yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır. 

3.2. Mekanik Mücadele 

 Sulama kanallarının içi ve kenarındaki yabancı otlarla mücadele edilmelidir. 

 Tarla kenarındaki yabancı otlar tohum bağlamadan biçilmelidir. 

 Çok yıllık yabancı otların rizom, stolon ve kök parçaları toplanıp imha 
edilmelidir. 

3.3. Kimyasal Mücadele 

3.3.1. İlaçlama zamanı 

Herbisitler ekim öncesi, çıkış öncesi ve çıkış sonrası olarak üç şekilde uygulanır. 

a) Ekim öncesi: Bu uygulamada herbisitler tarla pamuk ekimine hazırlandıktan 
sonra ve tohum ekiminden 1-10 gün önce toprağa uygulanır ve 
hemen sonra 5-7 cm toprak derinliğine diskaro veya tırmık ile 
karıştırılır. Bu uygulamada toprak yüzeyi düz ve keseksiz olmalı, 
bitki koruma ürünleri toprağa homojen olarak karıştırılmalıdır. 
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b) Çıkış öncesi: Bu herbisitler pamuk tohumu toprağa ekildikten sonra (pamuk 
ve yabancı otlar çıkmadan önce) toprak yüzeyine uygulanır ve 
uygulama sırasında toprağın nemli olması gerekir. Bu herbisitler 
toprağa karıştırılmaz, eğer karıştırılırsa etkinliği kaybolur. Ekim 
öncesi ve çıkış öncesi uygulanan bitki koruma ürünleri, tek yıllık 
dar ve geniş yapraklı otları kontrol eder. Çok yıllıklara etkili 
değildir. 

c) Çıkış sonrası: Çıkış sonrası uygulanan bitki koruma ürünleri, kanyaş ve 
darıcan gibi dar yapraklı yabancı otlar 15-20 cm boyda (6-10 
yapraklı) iken uygulanır. Eğer bir uygulama yetersiz olursa, 
ikinci uygulama yapılmalıdır. Toprak hazırlığı sırasında, tarlanın 
2-3 kere diskaro çekilerek kanyaş rizomlarının parçalanması, 
ilaçlama öncesi veya sonrası tarlanın sulanması ilaçların etki 
oranını arttırır. 

3.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

3.3.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.3.4. İlaçlama tekniği  

Herbisitlerin tavsiye edilen dozunun tarlaya homojen dağılımını sağlamak için 
ilaçlama öncesi mutlaka aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlama havanın 
rüzgârsız, yağışsız ve sıcaklığın 8-25°C olduğu zamanlarda yapılmalıdır. (Bkz.: 
Yabancı Otun Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği Ve Kalibrasyon. Cilt VI, 
Sayfa 67) 
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Şekil 102. Köpekdişi ayrığı. 

 

  
Şekil 103. Kamış Şekil 104. Kanyaş 

 

  
Şekil 105. Topalak Şekil 106. Ayrık 
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PATATES (Solanum tuberosum L.) 
TARLALARINDA YABANCI OTLAR  

 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar 
Bilimsel Adı Türkçe Adı Familyası 
Amaranthus retroflexus L. (Şekil 36) Kırmızı köklü Tilkikuyruğu Amaranthaceae 
A. viridis L. Yeşil horozibiği Amaranthaceae 
Anagallis arvensis L. Farekulağı Primulaceae 
A.foemina Miller Zehirli Farekulağı Primulaceae 
Anthemis arvensis L. Tarla köpek papatyası Compositae   
Atriplex patula Adi karapazı Chenopodiaceae 
Centaurea cyanus L. Gökbaş (Şekil 34) Compositae   
Chenopodium album L. Sirken (Şekil 35) Chenopodiaceae 
Datura stramonium L. Şeytan elması Solanaceae 
Galium tricornutum Dandy Boynuzlu yoğurtotu (Şekil 40) Rubiaceae 
Heliotropium europaeum L. Bozot (Şekil 41) Boraginaceae 
Lactuca serriola L. Dikenli yabani marul (Şekil 42) Compositae   
Matricaria chamomilla L. Hakiki papatya (Şekil 71) Compositae   
Melilotus officinalis L. Kokulu sarıyonca  (Şekil 94) Leguminosae    
Mercurialis annua L. Yer fesleğeni Euphorbiaceae 
Papaver rhoeas L. Gelincik (Şekil 49) Papaveraceae 
Portulaca oleracea L. Semizotu (Şekil 68) Portulacaceae 
Ranunculus arvensis L. Tarla düğünçiçeği (Şekil 51) Ranunculaceae 
Raphanus raphanistrum L. Yabani turp Cruciferae   
Senecia vulgaris L. İmam kavuğu Compositae   
Sinapis arvensis L. Yabani hardal (Şekil 52) Cruciferae  
Solanum nigrum L. Köpek üzümü (Şekil 58) Solanaceae 
Tribulus terrestris L. Demir dikeni (Şekil 65) Zygophyllaceae 
Xanthium strumarium L. Domuz pıtrağı (Şekil 69) Compositae   
Verbena officinalis L. Demir otu Verbenaceae 
Veronica spp. Yavşanotu Scrophulariaceae 
Vicia spp. Yabani fiğ (Şekil 37) Leguminosae     

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar 
Alopecurus myosuroides Huds. Tilkikuyruğu (Şekil 80) Gramineae   
Avena sterilis L. Kısır yabani yulaf (Şekil 81) Gramineae   
Bromus tectorum L. Püsküllü çayır (Şekil 83) Gramineae   
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Çatalotu (Şekil 78) Gramineae   
Echinochloa crus-galli (L.) P.B. Darıcan(Şekil 76) Gramineae   
Poa sp. Tavşanbıyığı(Şekil 85) Gramineae   
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Phalaris spp. Kuşyemi  (Şekil 77) Gramineae   
Setaria viridis (L.) P.Beauv. Yeşil kirpidarı Gramineae   

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar 
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Aristolochia maurorum L. Loğusa otu (Şekil 62) Aristolochiaceae 
Cirsium arvense (L.) Scop. Köygöçüren (Şekil 90) Compositae   
Convolvulus arvensis L. Tarla sarmaşığı (Şekil 91) Convolvulaceae 
Euphorbia spp. Sütleğen (Şekil 39) Euphorbiaceae 
Geranium tuberosum L. Yumrulu jeranyum (Şekil 100) Geraniaceae 
Mentha arvensis L. Yabani nane Labiatae     
Polygonum convolvulus L. Sarm. Çobandeğneği (Şekil 45) Polygonaceae 

1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar  
Allium spp. Yabani sarımsak Liliaceae 
Cynodon dactylon (L.) Pers Köpekdişi ayrığı (Şekil 102) Gramineae   
Cyperus rotundus L. Topalak (Şekil 105) Cyperaceae 
Phragmites austrialis (Cav.) Steudel Kamış (Şekil 103) Gramineae   
Sorghum halepense (L.) Pers. Kanyaş (Şekil 104) Gramineae   

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Patateslerde yabancı otların neden olduğu zararlardan en önemlisi kültür bitkisi ile 
su, ışık, mineral besin maddelerinden yararlanma yönünden olan rekabetleridir. 
Rekabet nedeni ile meydana gelen kayıplar, kültür bitkisinin gelişme devresi içinde 
yabancı ot çıkışlarının yoğunluk kazanmasıyla, verimin azalması şeklinde ortaya 
çıkar.  

Bu bakımdan patateslerde verim düşüklüğüne neden olan rekabet döneminin 
saptanması, yabancı ot mücadele zamanının belirlenmesi bakımından önemlidir.  

Bu konuda yapılan çalışmalarda, patates tarlasında yabancı otların çıkışından 
itibaren 15. gün rekabetin başlangıcı, bundan sonra 45-49. güne kadar geçen 30-34 
günlük sürenin rekabet dönemi ve yine 45 veya 49 uncu günlerin de rekabetin 
bitimi olduğu saptanmıştır. Bu dönemde yapılacak yabancı ot mücadelesi üründe 
%20-30 artış sağlamaktadır.  

3. MÜCADELE 

3.1. Kültürel önlemler 

 Kullanılan tarım aletlerini, traktör, tırmık, pulluk, diskaro vs. gibi bulaşık 
sahalardan çıkmadan önce iyice temizlenmelidir. 

 İyice yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır. 

 Değişik tarım aletleri ile toprağın işlenmesi, yabancı otlarla mücadelede 
oldukça etkili bir yöntemdir. Toprak işleme ile tek yıllık yabancı otların 
mücadelesinde daha iyi sonuç alınmaktadır. Çok yıllık otlarda ise yüzeysel 
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köklü olanlar sürümle azaltılabilir. Ancak bunların toprak altı organları 
tarladan uzaklaştırılarak imha edilmelidir. Derin köklü çok yıllık yabancı otlar 
(tarla sarmaşığı, köygöçüren, ayrık vs.) birkaç yıl üst üste yetiştirme dönemi 
süresince tekrarlanarak yapılan toprak işlemesi ile baskı altına alınabilir. 

― Ekim nöbeti bazı yabancı otların gelişimini ve yayılmalarını önler. Genellikle 
her kültür bitkisinin kendine özgü yabancı otları vardır. Bu bakımdan aynı 
bitkinin her sene arka arkaya aynı yerde yetiştirilmesi ile kültür bitkisine özgü 
yabancı ot türleri yoğunluk kazanır. Bu nedenle ekim nöbetine önem 
verilmelidir. 

3.2. Mekanik mücadele  

Yabancı otların elle alınması veya çapalama: Yabancı otların elle alımı veya 
çapalanması, yetiştiricilerin uyguladıkları eski ve pratik yöntemlerdir. Patates 
yetiştiriciliğinde kültür çapası dışında özellikle yağışlı bölgelerde yabancı otları 
yok etmek amacı ile 2-3 kez ot alımı yapılır. Bu yöntem tek yıllık yabancı otlarda 
daha başarılı olmakla beraber derin köklü çok yıllık bitkilere karşı yetersiz 
kalmaktadır. Çünkü, ot alımı sırasında bu gibi yabancı otların toprak altında kalan 
veya koparılıp tarlada bırakılan parçalardan yeni bitkiler oluşur. Patateslerde ilk 2 
ay yabancı ot rekabetinin fazla olması nedeniyle çapalama mutlaka yapılmalıdır.  

Biçme: Tarla kenarlarındaki ve civarındaki yabancı otların tarla içine bulaşmasını 
önlemek amacıyla, tohum bağlamadan önce biçilmesi gerekir. 

3.3. Kimyasal Mücadele 

3.3.1. İlaçlama zamanı 

Herbisit uygulaması, kullanılacak ilaçlara bağlı olarak dikim öncesi, dikim sonrası 
ve çıkış sonrası olmak üzere üç şekilde yapılır. 

a) Dikim öncesi: Patates dikimi için hazırlanmış toprağa dikimden hemen önce 
herbisit uygulanır. Sonra patates dikimi yapılır. 

b) Dikim sonrası: Herbisit, patates dikiminden sonra, henüz kültür bitkisi ve ya-
bancı otlar çıkmadan önce toprağa uygulanır. 

c) Çıkış sonrası: Herbisit, patateslerin 10-15 cm boyunda ve yabancı otların 2-6 
yapraklı olduğu dönemde uygulanır. 

3.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

3.3.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
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3.3.4. İlaçlama tekniği  

a) Dikim öncesi: Toprağın iyi sürülmüş ve keseksiz olmasına dikkat edilmelidir. 
İlaç toprağa iyice karıştırılmalıdır. Bunun için diskaro veya tırmıkla herbisitin 
toprağın 5-7 cm derinliğine iyice karışması sağlanmalıdır.  

b) Çıkış öncesi: Toprağın iyi sürülmüş ve keseksiz olmasına dikkat edilmelidir. 
Aksi halde homojen bir ilaçlama yapılamaz.  

c) Dikim sonrası: Mümkünse boğaz doldurma dikimle beraber yapılmalı ve sırtla-
rın fazla sivri olmamasına dikkat edilmelidir. İlaçlama, toprak yüzünde iyi bir 
kaplama oluşturacak şekilde yapılmalı ve ilaçlı tarlalarda en az 20 gün herhangi bir 
toprak işlemesi yapılmamalıdır. 

Her üç ilaçlama zamanında da, tavsiye edilen herbisit dozunun tarlaya homojen 
olarak dağılmasını sağlamak amacıyla kullanılacak aletlerle önceden kalibrasyon 
yapılmalıdır. Kullanılacak su miktarı genellikle 20-60 l/da arasındadır. İlaçlı 
alanlardan ikinci kez geçilmemelidir. 

İlaçlama rüzgârsız ve yağışsız havada yapılmalı, sıcaklık 25°C’nin üstünde 
olmamalıdır. (Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği Ve 
Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67) 
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SEBZE (Domates, Patlıcan, Biber, Fasulye, Pırasa)  
TARLALARINDA YABANCI OTLAR  

 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 

1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 

1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar 

Bilimsel Adı Türkçe Adı                   Familyası 
Amaranthus retroflexus L. (Şekil 36)Kırmızı köklü tilki  kuyruğu Amaranthaceae 
Anagallis arvensis L. Farekulağı Primulaceae 
Capsella bursa-pastoris(L.)Medik. Çobançantası (Şekil 70) Cruciferae 
Chenopodium album L. Sirken (Şekil 35) Chenopodiaceae 
Fumaria officinalis L. Hakiki şahtere Papaveraceae 
Lamium spp.                Ballıbaba (Şekil 46) Labiatae 
Medicago rigudula (L.) All. Yabani yonca                 Leguminosae 
Papaver rhoeas L. Gelincik (Şekil 49) Papaveraceae 
Portulaca oleracea L. Semizotu (Şekil 68) Portulacaceae 
Ranunculus arvensis L.    Tarla düğünçiçeği (Şekil 51) Ranunculaceae 
Raphanus raphanistrum L.              Yabani turp                    Cruciferae  
Sinapis arvensis L. Yabani hardal (Şekil 52) Cruciferae 
Solanum nigrum L.                     Köpek üzümü (Şekil 58)               Solanaceae 
Stellaria media (L.) Vill.                 Kuşotu Caryophyllaceae 
Tribulus terrestris L.                        Demir dikeni (Şekil 65)                 Zygophyllaceae 
Trifolium spp.                                   Üçgül                              Leguminosae 
Urtica urens L. Isırgan otu Urticaceae  
Veronica spp.              Adi yavşan otu Scrophulariaceae 
Euphorbia prostrata Aiton Hanım döşeği (Şekil 38) Euphorbiaceae 
E. chamaesyce L. Alçak boylu sütleğen (Şekil 39) Euphorbiaceae 

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar 
Alopecurus myosuroides  Huds. Tilkikuyruğu (Şekil 80) Gramineae 
Avena sterilis L. Kısır yabani yulaf (Şekil 81) Gramineae 
Bromus tectorum L. Püsküllü çayır (Şekil 83)    Gramineae 
Digitaria sanguinalis  (L.) Scop.  Çatal otu (Şekil 78)             Gramineae 
Echinochloa crus-galli (L.) P.B. Darıcan (Şekil 76)             Gramineae 
E. colonum (L.) Link Benekli darıcan (Şekil 75) Gramineae 
Lolium rigidum Gaudin Delice         Gramineae 
Poa spp. Tavşanbıyığı (Şekil 85)    Gramineae 
Setaria verticillata (L.) P.B. Yapışkan ot (Şekil 74)     Gramineae 
Setaria viridis (L.) P.B.. Yeşil kirpi darı     Gramineae 

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar  

1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Convolvulus arvensis L. Tarla sarmaşığı (Şekil 91)      Convolvulaceae 
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1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar 
Cynodon dactylon (L.) Pers. Köpekdişi ayrığı (Şekil 102)  Gramineae 
Cyperus rotundus L.       Topalak (Şekil 105)           Cyperaceae 
Sorghum halepense (L.) Pers.  Kanyaş (Şekil 104)       Gramineae 

1.3. Parazit Yabancı Otlar 
Cuscuta spp. Küsküt (Şekil 107) Cuscutaceae 
Orobanche ramosa L. (Şekil 73) Canavar otu        Orobanchaceae 

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Yabancı otlar su, mineral besin maddeleri ve ışıktan yararlanma yönünden kültür 
bitkileriyle rekabete girerler. Ayrıca yabancı otlar hastalık ve zararlılara 
konukçuluk yaparak enfeksiyon kaynağı olurlar. Tarla içi ve kenarındaki yabancı 
otlar, özellikle bazı önemli virüs hastalıklarının konukçusu olmaları nedeniyle 
sebzelerde dolaylı olarak ürün kayıplarına yol açarlar. 

3. MÜCADELESİ 

3.1. Kültürel Önlemler 

― Sebze yetiştiriciliğinde çiftlik gübresi oldukça önemli bir yer tutar. Yabancı 
ot tohumlarının gübreyle tarlaya gelmesini engellemek için, çiftlik gübresinin 
iyice yandıktan sonra kullanılması gerekir.  

― Kullanılan tarım aletleri, yabancı ot tohumlarının yayılmasını engellemek 
için, tarladan çıkmadan temizlenmelidir.  

― Uygun münavebe sistemi uygulanarak belirli yabancı ot türlerinin yoğunluk 
kazanması önlenmelidir.  

3.2. Mekanik Mücadele 

― Gerek tarla içerisinde gerekse tarla çevresinde bulunan yabancı otlar tohum 
bağlamadan önce biçilmelidir.  

― Çapalama ile tek yıllık yabancı otlar kontrol edilebileceği gibi çok yıllık 
yabancı otlar da kısmen baskı altına alınabilir.  

3.3. Kimyasal Mücadele 

3.3.1. İlaçlama zamanı  

Sebze tarlalarında yapılacak ilaçlı mücadele ilaçların özelliklerine göre ekim veya 
dikim öncesi, çıkış öncesi ve çıkış sonrası olmak üzere üç dönemde uygulanır. 

a) Ekim veya dikim öncesi: Sebze yetiştiriciliği için hazırlanmış toprağa ekim 
veya dikimden hemen önce herbisit uygulanır. Üzerinden 
diskaro ve tırmık geçirilerek ilacın 5-7 cm derinliğe 
karıştırılması sağlanır. Sonra sebze ekim veya dikimi yapılır. 
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b) Çıkış öncesi: Herbisit, sebze ekim veya dikimden hemen sonra, henüz 
yabancı otlar çıkmadan önce toprağa uygulanmakla birlikte 
herbisitin etiketindeki tavsiyeler dikkate alınmalıdır. 

c) Çıkış sonrası: Herbisit yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu erken dönemde 
uygulanır. 

3.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

3.3.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.3.4. İlaçlama tekniği  

a) Ekim veya dikim öncesi: Herbisitler uygulandıktan sonra 5-7 cm toprak 
derinliğine karıştırılmalıdır.  

b) Çıkış öncesi: Kullanılan herbisitler ekim veya dikimden hemen sonra uygulanır. 
İlaçlamadan sonra herhangi bir toprak işlemesi yapılmamalıdır.  

c) Çıkış sonrası: Kullanılan bitki koruma ürünleri dikimi takiben uygulanacağı gibi 
(bu bitki koruma ürünleri uygulandıktan sonra toprağa karıştırılmaması 
gerektiğinden) boğaz doldurma işleminin ardından yani yabancı otlar çıktıktan 
sonra da uygulanabilir. Bu şekilde daha iyi netice alınmaktadır. Dikimden sonra 
herbisit uygulandıktan sonra yapılacak toprak işlemleri, ilaçların aktivitelerini 
azaltacağından istenilen yabancı ot kontrolü sağlanamaz. 

Herbisitlerin tavsiye edilen dozunun tarlaya homojen dağılımını sağlamak için 
ilaçlama öncesi mutlaka aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. Toprağa uygulanan 
herbisitlerin etkili olması için tarla yüzeyinin düzgün ve keseksiz olması gerekir. 
İlaçlama havanın rüzgârsız, yağışsız ve sıcaklığın 8-25°C olduğu zamanlarda 
yapılmalıdır. (Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği Ve 
Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67) 
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SOĞAN (Allium cepa L.) TARLALARINDA 
YABANCI OTLAR 

 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar 
Bilimsel Adı  Türkçe Adı Familyası 
Amaranthus retroflexus L. (Şekil 36) Kırmızı köklü Tilkikuyruğu Amaranthaceae 
A. albus L.  Horozibiği Amaranthaceae 
Anagallis arvensis L. Farekulağı Primulaceae 
A. foemina Miller Zehirli Farekulağı Primulaceae 
Anthemis arvensis L. Tarla köpek papatyası Compositae   
Atriplex patula L. Kara pazı Chenopodiaceae 
Bifora radians Bieb. Kokarot (Şekil 31) Umbelliferae  
Chenopodium album L.  Sirken (Şekil 35) Chenopodiaceae 
Datura stramonium L. Şeytan elması Solanaceae 
Galium aperine L. Dil kanatan Rubiaceae 
Heliotropium europaeum L.  Bozot (Şekil 41) Boraginaceae 
Malva neglecta Wallr. Ebegümeci (Şekil 47) Malvaceae 
Matricaria chamomilla L. Hakiki papatya (Şekil 71) Compositae   
Mercurialis annua L. Yer fesleğeni Euphorbiaceae 
Myagrum perfoliatum L. Gönül hardalı Cruciferae  
Papaver rhoeas L.  Gelincik (Şekil 49) Papaveraceae 
P. aviculare L.  Madımak Polygonaceae 
Portulaca oleraceae L. Semizotu (Şekil 68) Portulacaceae 
Ranunculus arvense L. Düğün çiçeği (Şekil 51) Ranunculaceae 
Raphanus raphanisturum L. Yabani turp Cruciferae   
Senecio vulgaris L. İmam kavuğu Compositae   
Sinapis arvensis L. Yabani hardal (Şekil 52) Cruciferae   
Sisymbrium altissimum L. Süpürge otu (Şekil 66) Cruciferae   
Solanum nigrum L. Köpek üzümü (Şekil 58) Solanaceae 
Soncus oleraceus L. Adi eşek marulu Compositae   
Tribulus terrestris L. Demir dikeni (Şekil 65) Zygophyllaceae 
Xanthium spinosum L. Zincir pıtrağı (Şekil 55) Compositae   
X. strumarium L. Domuz pıtrağı (Şekil 69) Compositae   
Veronica persicaria  Pairet Yavşan otu Scrophulariaceae 
Vicia sativa L. Yabani fiğ (Şekil 37) Leguminosae     

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar 
Alopecurus myosuroides Huds Tilkikuyruğu (Şekil 80) Gramineae   
Avena sterilis L. Kısır yabani yulaf (Şekil 81) Gramineae   
Avena fatua L. Yabani yulaf (Şekil 82) Gramineae   
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Bromus tectorum L. Püsküllü çayır (Şekil 83) Gramineae   
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Çatalotu (Şekil 78) Gramineae   
Echinochloa crus-galli (L.) P.B. Darıcan (Şekil 76) Gramineae   
Poa annua L. Tavşanbıyığı (Şekil 85) Gramineae   
Phalaris paradoxa L. Kuşyemi  (Şekil 77) Gramineae   
Setaria viridis  (L.) P.B. Dikenli kirpi darı Gramineae   
Setaria verticillata  (L.) P.B. Yapışkan ot (Şekil 74) Gramineae   

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar 
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Aristolochia maurarum L. Loğusa otu (Şekil 62) Aristolochiaceae 
Cirsium arvense (L.) Scop.  Köygöçüren (Şekil 90) Compositae   
Convolvulus arvensis L. Tarla sarmaşığı (Şekil 91) Convolvulaceae 
Geranium tuberosum L. Yumrulu jeranyum (Şekil 100) Geraniaceae 
Lactuca serriola L. Dikenli yabani marul (Şekil 42) Compositae   
Melilotus officinalis L. Kokulu sarıyonca  (Şekil 94) Leguminosae     
Polygonum convolvulus L. Sarm. Çobandeğneği (Şekil 45) Polygonaceae  
Solanum dulcamara L. Odunsu köpek üzümü Solanaceae 

1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar 
Cynodon dactylon (L.) Pers Köpekdişi ayrığı (Şekil 102) Gramineae   
Cyperus rotundus L.  Topalak (Şekil 105) Cyperaceae 
Phragmites australis (Cav)Steudel. Kamış (Şekil 103) Gramineae   
Sorghum halepense (L.) Pers Kanyaş (Şekil 104) Gramineae   

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Ülkemizde soğan tarımı, arpacık ve tohumdan baş soğan; tohumdan arpacık soğanı 
ve baş soğandan tohum elde etmek şeklinde değişik amaçlara yönelik olarak 
yapılmaktadır. Bütün yetiştirme alanlarında pek çok yabancı ot türü sorun 
yaratmaktadır. Soğan, kök sisteminin yüzeysel oluşu, fazla boylanmayan ve örtü 
oluşturmayan gelişimi nedeni ile gelişmesinin hemen hemen her devresinde 
yabancı ot rekabetinden etkilenen bir kültür bitkisidir.  

Soğanlarda yabancı otların neden olduğu en önemli zarar, kültür bitkisi ile su, ışık 
ve mineral besin maddelerinden yararlanma yönünden rekabete girmeleri sonucu 
ortaya çıkan verim kaybıdır. Özellikle tohumdan yapılan üretimde, rekabet nedeni 
ile meydana gelen verim kaybı çok fazladır. Zira yabancı otlar kısa zamanda 
gelişmekte ve verimi etkilemektedir.  

Yurt dışında yapılan çalışmalarda soğanın, yabancı ot tür ve yoğunluğuna bağlı 
olarak bütün gelişme devresinde yabancı otlardan etkilendiği ancak en fazla 
rekabetin, tek yıllık yabancı otların baskın olması halinde ilk 1.5-2 aylık dönemde 
olduğu ortaya konmuştur. Bu dönemde yapılacak mekanik veya kimyasal mücadele 
ürünü güven altında tutacaktır. Ülkemizde yapılan çalışmalarda yabancı ot 
mücadelesi yapılmayan veya geç yapılan tarlalarda ürün ağırlıklı olarak %20-100 
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oranında kayba uğrarken kalite bakımından da küçük başlı soğan oluştuğu ortaya 
konmuştur. 

3. MÜCADELESİ 
3.1. Kültürel Önlemler.  
― Ekim nöbeti bazı yabancı otların gelişimini ve yayılmalarını önler. Genellikle 

her kültür bitkisinin kendine özgü yabancı otları vardır. Bu bakımdan aynı 
bitkinin her sene arka arkaya aynı yerde yetiştirilmesi ile kültür bitkisine 
özgü yabancı ot türleri yoğunluk kazanır. Bu nedenle ekim nöbetine önem 
verilmelidir. 

― Temiz ve sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. 
― Yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır.  
― Traktör, tırmık, pulluk, diskaro vs. gibi kullanılan tarım aletleri bulaşık 

sahalardan çıkmadan önce iyice temizlenmelidir. 
― Değişik tarım aletleri ile toprağın işlenmesi, yabancı otlarla mücadelede ol-

dukça etkili bir yöntemdir. Toprak işleme ile tek yıllık yabancı otların mü-
cadelesinde daha iyi sonuç alınmaktadır. Çok yıllık otlarda ise yüzeysel 
köklü olanlar sürümle azaltılabilir. Ancak bunların toprak altı organları 
tarladan uzaklaştırılarak imha edilmelidir. Derin köklü çok yıllık yabancı 
otlar (tarla sarmaşığı, köygöçüren, ayrık vs.) birkaç yıl üst üste yetiştirme 
dönemi süresince tekrarlanarak yapılan toprak işlemesi ile baskı altına 
alınabilir. 

3.2. Mekanik Mücadele 
― Sulama kanallarından sulanan tarlalara ot tohumlarının veya parçalarının 

taşınması önlenmelidir 
― Tarla kenarındaki ve civarındaki yabancı otlar tohum bağlamadan biçilme-

lidir. 
― Çok yıllık yabancı otların rizom, stolon ve kök parçaları toplanıp imha 

edilmelidir. 
― Yabancı otların elle alımı ve çapalanması, yetiştiricilerin uyguladıkları eski 

ve pratik yöntemlerdir. Yabancı otların görülmesi ile beraber mutlaka elle ot 
alımı yapılmaya başlanmalıdır. Aksi halde kısa zamanda gelişen yabancı 
otlar kültür bitkisini baskı altına alarak onların gelişmesine engel olur. Soğan 
yetiştiriciliğinde kültür çapası dışında özellikle yağışlı bölgelerde yabancı 
otları yok etmek amacı ile 2-3 kez ot alımı yapılır. Bu yöntem tek yıllık 
yabancı otlarda daha başarılı olmakla beraber, derin köklü çok yıllıklara karşı 
yetersiz kalmaktadır. Çünkü, yabancı ot alımı sırasında bunların toprak 
altında kalan veya koparılıp tarlada bırakılan parçalardan yeni bitkiler oluşur. 
Çok yıllık yabancı otlara karşı çapalamadan sonra toprak dışına çıkan çoğal-
ma organları toplanarak tarladan uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. 
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― Çapa veya elle ot alımı, arpacıktan baş soğan yetiştirmede soğanların belli 
aralıklarla dikilmeleri nedeniyle daha kolay uygulanabilmektedir. Ancak 
tohumdan arpacık veya baş soğan yetiştirilen tarlalarda ekim sık 
yapıldığından, çapadan ziyade elle ot alımı yapılır. Bu işlemler sırasında 
genç soğan bitkileri de yabancı otlarla beraber sökülebileceğinden dikkat 
edilmesi gerekir.  

3.3. Kimyasal Mücadele 

3.3.1. İlaçlama zamanı  

Tohumdan arpacık ve baş soğan yetiştiriciliğinde ilaçlama zamanı:  

a) Çıkış öncesi: Tohum ekildikten sonra yabancı otlar ve soğanlar çimlenme-
den önce toprak yüzüne uygulanır. 

b) Çıkış sonrası: Soğan bitkilerinde kökler iyice geliştikten sonra, 2-4 yapraklı 
oldukları dönemde (5-10 cm boyunda ) ve yabancı otların genç 
dönemde iken yapılır. 

Arpacıktan baş soğan yetiştiriciliğinde ilaçlama zamanı: 

a) Dikim öncesi: Soğan dikimi için hazırlanmış tarlaya dikimden önce uygu-
lanır.  

b) Çıkış öncesi: Arpacık soğan dikildikten sonra, yabancı otlar çıkmadan önce 
uygulanır. 

c) Çıkış sonrası: Soğanlar 10-15 cm boyunda veya 2-5 yapraklı dönemleri ara-
sında yabancı otlar ise 2-6 yapraklı oldukları genç devrelerinde 
iken uygulanır. 

3.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

3.3.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.3.4. İlaçlama tekniği  

Yabancı ot mücadelesinde istenilen sonuca ulaşabilmek için aşağıdaki hususlara 
dikkat edilmelidir:  

Dikim öncesi uygulamalarda, ilaçlama öncesinde toprağın iyi sürülüp keseksiz 
olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama toprak tavında iken yapılmalıdır. İlaç 5-7 
cm derinliğe karıştırıldıktan sonra arpacık dikilir. 

Çıkış öncesi uygulama, arpacık soğan dikildikten sonra soğan ve yabancı otlar çim-
lenmeden önce toprak yüzeyine uygulanır. 
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Çıkış sonrası yapılacak uygulamalarda, yabancı otların fazla gelişmemiş olmasına 
dikkat edilmelidir. Özellikle tohum tavalarında genç soğan fideciklerinde yapraklar 
iyice geliştikten sonra (2 yapraklıdan-6 yapraklı döneme kadar) herbisit uygula-
ması yapılır. 

Belli bir alana verilecek herbisit dozunun o alana homojen bir şekilde atılmasına 
dikkat edilmelidir. Bunun içinde kullanılacak aletlerle önceden bir kalibrasyon 
yapılması şarttır. İlaçlama rüzgârsız, sakin havada yapılmalı sıcaklık 25°C’nin 
üstünde olmalıdır. (Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği Ve 
Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67) 

 
 
 

SOYA FASULYESİ (Glycine max L.) TARLALARINDA  
YABANCI OTLAR  

 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1. 1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar 
Bilimsel Adı  Türkçe Adı  Familyası 
Abutilon theophrastii Medik. İmam pamuğu Malvaceae 
Amaranthus retroflexus L. (Şekil 36) Kırmızı köklü Tilkikuyruğu  Amaranthaceae 
Anagallis arvensis L.  Farekulağı  Primulaceae 
Atriplex patula L.  Kara pazı  Chenopodiaceae 
Chenopodium album L.  Sirken (Şekil 35)  Chenopodiaceae 
Datura stramonium L.  Şeytan elması  Solanaceae 
Euphorbia nutans (Lag) Small Sütleğen (Şekil 39) Euphorbiaceae 
E. prostrata Aiton  Hanım döşeği (Şekil 38)  Euphorbiaceae 
E.serpens (Kunth) Small  Euphorbiaceae 
Galium tricornutum Dandy  Boynuzlu yoğurtotu (Şekil 40) Rubiaceae 
Heliotropium europaeum L.  Bozot (Şekil 41) Boraginaceae 
Hybiscus trionum L. Yabani bamya (Şekil 43) Malvaceae 
Physalis angulata L. Fener otu (Şekil 56) Solanaceae 
Polygonum aviculare L. Çobandeğneği (Şekil 44) Polygonaceae 
P.convolvulus L. Sarmaşık çoban derneği Polygonaceae 
Portulaca oleracea L.  Semizotu (Şekil 68) Portulacaceae 
Raphanus raphanistrum L.  Yabani turp  Cruciferae    
Stellaria media (L.) Vill  Kuşotu  Caryophyllaceae 
Sinapis arvensis L.  Yabani hardal (Şekil 52) Cruciferae  
Solanum nigrum L.  Köpek üzümü (Şekil 58)  Solanaceae 
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Sonchus asper (L.) Hill.   Dikenli eşek marulu  Compositae   
S. oleraceus L. Adi eşek marulu Compositae   
Tribulus terrestris L  Demir dikeni (Şekil 65) Zygophyllaceae 
Xanthium strumarium L.  Domuz pıtrağı (Şekil 69) Compositae  
Vicia sativa L.  Yabani fiğ (Şekil 37) Leguminosae 

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar 
Echinochloa crus-galli (L.) P.  Darıcan (Şekil 76) Gramineae   
Echinochloa colonum (L.) Link  Benekli darıcan (Şekil 75) Gramineae   
Setaria glauca (L.) P.Beauv   Sarı tüylüdarı   Gramineae 
S. verticillata(L.)P.B.    Yapışkan otu (Şekil 74)       Gramineae   
S. viridis L.    Kirpi darı         Gramineae   
Poa annua L.              Tavşanbıyığı (Şekil 85)         Gramineae   

1.2. ÇokYıllık Yabancı Otlar 
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Aristolochia maurorum L.  Loğusa otu (Şekil 62) Aristolochiaceae 
Cirsium arvense (L.)Scop.  Köygöçüren (Şekil 90) Compositae   
Convolvulus arvensis L.  Tarla sarmaşığı (Şekil 91) Convolvulaceae 

1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar 
Cynodon dactylon (L.) Pers.   Köpekdişi ayrığı (Şekil 102) Gramineae   
Cyperus longus L.  Uzun topalak  Cyperaceae 
C. rotundus L.  Topalak (Şekil 105)  Cyperaceae 
Sorghum halepense (L.)Pers.  Kanyaş (Şekil 104) Gramineae   

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Soya tarlalarında yabancı otlar kültür bitkileri ile su, ışık, mineral besin maddeleri, 
ve yer bakımından rekabete girerler. Soya tarlasındaki yabancı otların zararı, 
yabancı ot türleri ve yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Yabancı otların 
yoğun olduğu alanlarda mücadele yapılmazsa ürünün tamamı yok olabilir. 

3. MÜCADELESİ 

3.1. Kültürel Önlemler 

Soyada yabancı ot mücadelesi, zamanında ve uygun bir şekilde yapılan toprak 
işlemesi ile başlar. Soya ekilecek tarlalar sonbaharda derince sürülmelidir. Böylece 
çok yıllık yabancı otların kök sistemleri tahrip edilmiş olur. 

3.2. Mekanik Mücadele 

Yabancı otların el çapası ile mekanik olarak yok edilmesi eskiden beri kullanılan 
pratik bir yöntemdir. Yıllık otlar için daha etkilidir. Çok yıllık otlarda ise yeniden 
çıkışlar olacağından bir veya iki defa tekrarlanması gerekebilir. Fazla bulaşık 
olmayan tarlalar için genelde ekonomik bir yöntemdir. Sürümden sonra gelişen 
yabancı otlar ise kültivatör, tırmık, kazayağı gibi aletlerle toprağın işlemesi 
suretiyle yok edilirler. 
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3.3. Kimyasal Mücadele 

3.3.1. İlaçlama zaman 

a) Ekim öncesi: Ekim için hazırlanmış toprağa herbisit pülverize edildikten sonra 
diskaro veya tırmıkla 5-7 cm derinliğe karıştırılır.  

b) Çıkış öncesi: Soya ekiminden sonra kültür bitkisi ve yabancı otlar çıkmadan 
önce ilaçlama yapılır. 

c) Çıkış sonrası: Soya ve yabancı otlar toprak yüzeyine çıktıktan sonra yabancı 
otların 3-5 yapraklı oldukları devrede ilaçlama yapılır. 

3.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

3.3.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.3.4. İlaçlama tekniği  

Yabancı ot mücadelesinde istenilen başarıya ulaşabilmek için, belli alana verilen 
dozun o alana homojen dağıtılmasına önem verilmelidir. Bunun içinde kullanılacak 
aletlerin kalibrasyonu yapılmalıdır.  

Çıkış öncesi ilaçlarda, toprak yüzeyine iyi bir film tabakası oluşturacak şekilde 
yeknesak atılmalı, ilaçlanan kısımlardan ikinci kez geçilmemelidir. Bir ay süre ile 
ilaçlanan alanda herhangi bir toprak işlemi yapılmamalıdır. İlaçlamalar sırasında 
hava sakin, yağışsız ve sıcaklık 25°C üstünde olmamalıdır. İlaçlamalar sırasında 
toprak yüzeyinin fazla kuru olmamasına dikkat edilmeli, toprak tavında iken 
ilaçlama yapılmalıdır. (Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği 
Ve Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67) 
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TÜTÜN (Nicotina tabacum L.)  
FİDE YASTIKLARINDA YABANCI OTLAR 

 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar 
Bilimsel Adı Türkçe Adı  Familyası 
Amaranthus retroflexus L. (Şekil 36) Kırmızı köklü Tilkikuyruğu Amaranthaceae 
A. lividus L Gri lekeli amarant Amaranthaceae 
Anagallis arvensis L. Farekulağı Primulaceae 
Atriplex patula L Kara pazı Chenopodiaceae 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Çobançantası  (Şekil 70) Cruciferae 
Chenopodium album L.  Sirken (Şekil 35) Chenopodiaceae 
Datura stramonium L. Şeytan elması Solanaceae 
Matricaria chamomilla L. Hakiki papatya (Şekil 71) Compositae 
Mercurialis annua L. Yer fesleğeni Euphorbiaceae 
Papaver rhoeas L.  Gelincik (Şekil 49) Papaveraceae 
Polygonum aviculare L. Çobandeğneği (Şekil 44) Polygonaceae 
Portulaca oleracea L. Semizotu (Şekil 68) Portulacaceae 
Raphanus raphanistrum L. Yabani turp Cruciferae 
Senecio vulgaris L. İmam kavuğu Compositae 
Sinapis arvensis L. Yabani hardal (Şekil 52) Cruciferae 
Solanum nigrum L. Köpek üzümü (Şekil 58) Solanaceae 
Soncus asper (L.) Hill. Dikenli eşek marulu Compositae 
Xanthium strumarium L. Domuz pıtrağı (Şekil 69) Compositae 
X. spinosum L. Zincir pıtrağı (Şekil 55) Compositae 
Veronica persica Poiret Yavşan otu Scrophulariaceae 
Tribulus terrestris L. Demir dikeni (Şekil 65) Zygophyllaceae 

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar 
Echinochloa crus-galli (L.) P.B. Darıcan (Şekil 76) Gramineae 
Poa annua L. Tavşanbıyığı (Şekil 85) Gramineae 
Setaria verticillata (L.) P.B. Yapışkan ot (Şekil 74) Gramineae 

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar 
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Cirsium arvense (L.) Scop.  Köygöçüren (Şekil 90) Compositae 
Convolvulus arvensis L. Tarla sarmaşığı (Şekil 91) Convolvulaceae 
Plantago major L. Sinir otu Polygonaceae 
Rumex spp. Labada Polygonaceae 
Trifolium spp Üçgül Leguminosae 
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1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar 
Cynodon dactylon (L.) Pers Köpekdişi ayrığı (Şekil 102) Gramineae 
Cyperus rotundus L.  Topalak (Şekil 105) Cyperaceae 

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Yabancı otlar, tütün fideleri ile ışık, su, besin maddeleri ve kapladıkları alan 
yönünden rekabete girerek gelişmelerini önler. Çünkü yabancı otlar, ortama daha 
kolay adapte olduklarından, köklenmeleri ve gelişmeleri daha hızlı olmakta ve 
kültür bitkisinin kullandığı su ve besin maddesinin çok fazlasını topraktan 
almaktadır. Tütün fide yastıklarında bir yetiştirme döneminde 4-5 defa elle ot alımı 
yapılmaktadır. Üreticiler, el ile fide yastıklarında ot alımı için fazlaca iş gücü sarf 
etmek zorunda kalırlar. Ayrıca fideler toprak yüzünü kaplamadan önce yabancı ot 
alımı yapıldığında, fide kökleri zedelenebilmektedir.  
3. MÜCADELESİ 
3.1. Kültürel Önlemler 

― Fide yastıklarında kullanılacak gübrelerin iyice yanmış olmasına dikkat 
edilmeli, yabancı ot tohumları ile bulaşık gübre kullanılmamalıdır.  

― Her yıl üst üste aynı yerde fide yastığı yapılmamalıdır.  

― Fide yastığının yeri hazırlanırken, iyi bir toprak işlemesi yapılarak, topraktaki 
yabancı ot, kök, rizom, sürgün vs. artıkları temizlenmelidir.  

― Tütün fide yastıklarında fidelere zarar vermeyecek şekilde el ile yabancı ot 
alımı yapılmalıdır.  

3.2. Kimyasal Mücadele 
3.2.1. İlaçlama zamanı 
Tütün fide yastıklarında yabancı ot mücadelesi ekimden 5 gün sonraya kadar, çıkış 
öncesi uygulanan herbisitler ile toprak ilaçlaması şeklinde yapılır. 
3.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları  
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
3.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.2.4. İlaçlama tekniği  

Çıkış öncesi uygulanan herbisitler, aletin kalibrasyonu yapılarak, su miktarı 
saptandıktan sonra, önerilen dozda toprağa uygulanır. (Bkz.: Yabancı Otun 
Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği Ve Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67) 
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YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.)  
TARLALARINDA YABANCI OTLAR 

 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar 
Bilimsel Adı Türkçe Adı Familyası 
Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Desv. Deve dikeni Leguminosae 
Amaranthus albus L. Horoz ibiği Amaranthaceae 
Amaranthus deflexus L. Kızıl bacak, Töreme Amaranthaceae 
Amaranthus retroflexus L. (Şekil 36) Kırmızı köklü tilkikuyruğu Amaranthaceae 
Chenopodium spp. Kaz ayağı türleri Chenopodiaceae 
Chorozophora tinctoria (L.) Raf. Bambul otu (Boya otu) Euphorbiaceae 
Conyza canadensis (L.) Cronquist Pire otu Compositae 
Corchorus olitorus L. Hint keneviri Tiliaceae 
Datura strumonium L. Şeytan elması Solanaceae 
Euphorbia chamaesyce L. Alçak boylu sütleğen(Şekil 39) Euphorbiaceae 
E.macroclada Boiss.  Dallı boyacı sütleğeni Euphorbiaceae 
E.nutans Lag. Benekli yatık sütleğen Euphorbiaceae 
E.prostrata Aiton Hanım döşeği(Şekil 38) Euphorbiaceae 
E.serpens Kunth. Tüysüz hanım döşeği Euphorbiaceae 
Heliotropium europaeum L.   Bozot(Şekil 41)      Boraginaceae 
H. hirsutissimum Grauer, Decad.    Kıllı bozot     Boraginaceae 
Hibiscus trionum L.        Yabani bamya (Şekil 43)      Malvaceae 
Physalis lancaeifolia L.    Fener otu (Şekil 56)           Solanaceae 
Physalis angulata L.      Çukurova fener otu    Solanaceae 
Physalis philadelphica Lam. Fener otu        Solanaceae 
Portulaca oleraceae L.         Semizotu (Şekil 68)       Portulacaceae  
Solanum nigrum L. Köpek üzümü (Şekil 58)   Solanaceae 
Tribulus terrestris L.       Demir dikeni (Şekil 65)       Zygophyllaceae 
Xanthium strumarium L.        Domuz pıtrağı(Şekil 69) Compositae 

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.    Çatal otu (Şekil 78)       Gramineae 
Echinochloa crus-galli (L.) P.B.   Darıcan (Şekil 76) Gramineae 
Echinochloa colonum (L.) Link.  Benekli darıcan (Şekil 75)     Gramineae 
Eragrostis pilosa (L.) P.B. Tüylü Çayırgüzeli Gramineae 
E. cilianensis (All.) Vign. Lut. Çayırgüzeli       Gramineae 
Setaria verticillata (L.) P.B.     Yapışkanot (Şekil 74) Gramineae 
Setaria viridis (L.) P.B.     Yeşil kirpi darı Gramineae 
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1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar 
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Prosopis farcta (Banks&Sol.) Mac. Çeti (Şekil 96) Leguminosae 
Convolvulus arvensis L.     Tarla sarmaşığı (Şekil 91) Convolvulaceae 
Glycyrrhiza glabra L. Meyan kökü (Şekil 93) Leguminosae 
Hypericum perforatum L. Sarı kantaron (Şekil 57) Guttiferae 

1.2.2. Çok Yıllık  Dar Yapraklılar  
Cynodon dactylon (L.) Pers.  Köpekdişi ayrığı (Şekil 102)  Gramineae 
Cyperus rotundus L.  Topalak (Şekil 105) Cyperaceae 
Paspalum paspalodes (Michx.) Schrib. Su ayrığı Gramineae 
Phragmites austraialis (Cav)Trin. Kamış (Şekil 103) Gramineae  
Sorghum halepense (L.) Pers.  Kanyaş (Şekil 104) Gramineae 

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Yerfıstığı tarlalarında görülen yabancı otlar yerfıstığı bitkisi ile topraktaki besin 
maddeleri, su, ışık ve kapladıkları alan yönünden rekabete girerler. Aynı zamanda 
yabancı otlar hastalık ve zararlılara konukçuluk ederler ve kültür bitkilerinin 
kantitesini düşürerek ürün kayıplarına sebep olurlar. Bir çapa bitkisi olan yerfıstığı, 
gelişiminin ilk devrelerinde yabancı ot rekabetinden çok fazla etkilenir. 
Yurtdışında yapılan bazı çalışmalarda, özellikle yerfıstığı ekiminden sonraki 6-8 
hafta içinde tarlanın yabancı otlu olması durumunda verimde %30-45’lere varan 
kayıpların olabileceği bildirilmiştir. 

3. MÜCADELESİ 

3.1. Kültürel Önlemler ve Mekanik Mücadele 

Yerfıstığı yetiştiriciliğinde, temiz tohum kullanmak, yanmış çiftlik gübresi kullan-
mak, sulama ile tarlaya yabancı otların bulaşmasını engellemek için kanal içi ve 
kenarındaki yabancı otları yok etmek, topraktaki yabancı otlara ait rizom, stolon 
gibi kök parçalarını toplayıp yok etmek uygulanabilen başlıca kültürel önlem-
lerdendir. 

Yerfıstığı, gelişiminin ilk devrelerinde yabancı ot rekabetinden çok etkilendiği için, 
çimlenme ve çıkış döneminde tarlada yabancı ot olmaması gerekmektedir. Bu 
nedenle de iyi bir tarla hazırlığı yapılması ve ekim öncesi toprağın iyi işlenerek 
çıkmış yabancı otların yok edilmesi yabancı ot mücadelesinde ön koşul-dur. 

Yerfıstığında çapalama sadece yabancı ot kontrolü için değil, bitkinin kök sistemini 
havalandırmak, kapilariteyi kırarak su kaybını önlemek için de yapılır. Yerfıstığı 
bitkisi 3-4 yapraklı olduğu dönemde ilk çapa yapılır ve daha sonra ise 2., 3. yada 4. 
çapalama işlemleri tarlanın yabancı ot durumu da dikkate alınarak yapılabilir. 
Yerfıstığında ginoforlar oluşmaya başladıktan sonra çapalamaya son verilmelidir. 
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3.2. Kimyasal Mücadele 

3.2.1. İlaçlama zamanı 

Yerfıstığı tarlalarında ruhsatlı olan herbisitlerin (yabancı ot öldüren bitki koruma 
ürünleri) tamamı çıkış sonrası kullanılabilen herbisitlerdir. Yabancı otlar, toprak 
yüzeyine çıktıktan sonra uygulama yapılmalıdır. 

3.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

3.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.2.4. İlaçlama tekniği  

İlaçlamalar havanın yağışsız ve rüzgârsız olduğu zamanlarda yapılmalıdır.  

İlaçlama için gerekli su miktarı, ilaçlamadan önce yapılacak bir kalibrasyon ile 
belirlenmelidir. İlaçlama yapılırken, bitki koruma ürünleri homojen bir şekilde 
tarlaya püskürtülmelidir.  

İlaçlamalar sırasında hava sakin, yağışsız ve sıcaklık 25°C üstünde olmamalıdır.  

İlaçlamalar sırasında toprak yüzeyinin fazla kuru olmamasına dikkat edilmeli, 
toprak tavında iken ilaçlama yapılmalıdır.  

(Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği Ve Kalibrasyon. Cilt 
VI, Sayfa 67) 
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YONCADA KÜSKÜT 
Cuscuta campestris Yunck., C. approximata Bab. 

(Convolvulaceae) 
 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Veremotu, şeytansaçı, cinsaçı, kızıl ot gibi bazı yöresel adlarla isimlendirilen 
küsküt; köksüz, yapraksız, klorofilsiz ancak çiçekli tam parazit bir yabancı ottur 
(Şekil 107). İnce iplik şeklindeki gövdeleriyle tutunduğu konukçu bitkinin gövde-
sine sarılır ve emeçlerini bitkinin içine sokarak su, besin maddesi ve fotosentez 
maddelerini konukçu bitkiden alır.  

Küsküt türlerinin çoğu tohum gömleği ile kaplıdır. Doğada, çimlenme sırasında 
tohum gömleğinin parçalanabilmesi için topraktan gerekli su alınır. Çimlenmede 
ilk kez kök ucu, ardından da gövde ucu tohumdan çıkar. Belli bir uzunluğa ulaşmış 
olan gövde bir konukçu bulup tutunabilirse yaşamını sürdürür, aksi takdirde ölür.  

 

 
Şekil 107. Küsküt: Yoncada (a), şeker pancarında (b), çiçekleri (c), meyveleri (d). 

Konukçuya tutunan gövde, konukçuya bakan yüzeyinden emeçler geliştirir. Gövde 
ucu sürgünü ise saat ibresinin aksi yönünde hareket ederek, konukçuya sarılarak, 
toprakla ilişkisini keser ve gelişimini sürdürmeye devam eder. Yüksek oranda 

b 

c d 

a 
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besin maddeleri depo eden bu bitkiler yaşamlarının son döneminde (tohum) 
konukçularına fazla bağımlı kalmamaktadırlar. Çoğalmaları tohum veya gövde 
parçaları ile olmaktadır. Bir yıldan diğer yıla tohum veya çok yıllık konukçu 
bitkilerin gövdelerinde gömülü kalan kendi parçaları ile geçerler.  
Bir küsküt bitkisi genellikle 3.000-25.000 adet tohum verir. Olgunlaşıp toprağa 
düşen tohumların bir kısmı hemen çimlenir, birçoğu da toprak yüzeyine yakın 
kısımda 5-15 yıl durgun bir halde çimlenme gücünü kaybetmeden kalır. Uygun 
ortam bulan tohumlar hemen çimlenir ve bitki üzerinde tutunur, gelişmiş küskütün 
iplik dallarında çok sık top şeklinde çiçekler açar. 
2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 
Küsküt tam parazit bir yabancı ot olduğu için tutunduğu konukçu bitkinin tüm su 
ve besinine ortak olur bu da verime direkt olarak yansır. Küsküt, bulaştığı bitkiden 
diğer komşu bitkilere kolayca geçerek bunları da enfekte eder. Bulaştığı bitkilerin 
zayıf kalmasına, bodurlaşmasına meyve tutumunun engellenmesine veya tamamen 
ölümüne neden olabilir. 
Küsküt yonca yetiştirilen her yerde görülebilir. Dünyada yapılan pek çok çalışmada 
yoncanın küsküt ile bulaşıklılık derecesine bağlı olarak %91’lere ulaşan verim 
kaybı olduğu gözlenmiştir. Küsküt ile yoğun bulaşmalarda konukçu ya tamamen 
ölmekte veya meyve oluşumu engellenmektedir. Ayrıca bazı küsküt türleri de 
virüslere vektörlük yaparak hastalıklı bitkiden sağlam bitkiye virüs taşımaktadırlar. 
3. MÜCADELESİ 
3.1. Kültürel Önlemler 

 Temiz ve sertifika tohumluk kullanılmalıdır 
 Küskütle bulaşık tohumu ekmek zorunluluğu varsa, mutlaka küskütörden 

geçirildikten sonra kullanılmalıdır. 
 Bulaşık yoncalıklardan geçen su beraberinde taşıdığı küsküt tohum ve bitki 

parçalarını temiz yoncalıklara taşıyarak yeni bulaşmalara neden olacağı için, 
salma sulama yapılan yoncalıklarda, bir yoncalıktan diğerine su geçişlerine 
engel olunmalıdır. 

 Kullanılacak çiftlik gübresinin iyi yanmış olmasına dikkat edilmelidir. 
 Küsküt tohumları hayvanların sindirim sisteminden çimlenme yeteneklerini 

kaybetmeden geçebildikleri için küskütle bulaşık yoncalıklarda hayvan 
otlatılmamalı, küskütlü yonca yiyen hayvanların gübreleri yoncalıkta 
kullanılmamalıdır. 

 Yoncalık civarında küskütün görüldüğü yabancı otlar sökülüp yakılmalıdır. 
 Küskütün yoğunluk gösterdiği yoncalıklardan tohumluk alınmamalıdır. 
 Yoğun olarak bulaşık yoncalıkların sökülüp küskütün konukçusu olmayan 

kültür bitkilerinden biri yetiştirilmelidir. 
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3.2. Mekanik Mücadele; 
 Yeni kurulan yoncalıklarda küsküt görüldüğünde üzerinde bulunduğu yonca 

ile birlikte el ile sökülüp veya dipten kesilerek kenarda toplayıp yakılmalıdır. 
 Küçük veya büyük ocaklar halinde görülen küskütler çapa ile yoncalarla 

birlikte sökülüp yerinde yakılmalı ve boşalan yere yeniden temiz yonca 
tohumu ekilmelidir. 

 Küskütle tamamen bulaşık yoncalıklar küskütler çiçek açmadan önce 3-4 kez 
derinden biçilmeli, böyle yoncalıklar tohuma bırakılmamalıdır. 

 Yoncanın ilk biçimini takiben yonca üzerinde kalan küsküt parçaları ve 
toprakta çimlenmek üzere olan tohumlar alev makinesi ile yakılarak yok 
edilmelidir. 

 Küskütler ocak halinde ise sadece bu ocaklar alev makinesi ile yakılmalıdır. 
 Yonca harmanı yapılan yerde, yonca tohumları temizlendikten sonra, küsküt 

tohumu ile bulaşık harman artıkları yerinde yakılarak yok edilmeli,hayvan 
yemi olarak kullanılmamalıdır. 

3.3. Kimyasal Mücadele 
3.3.1. İlaçlama zamanı 
Yonca biçilmeden önce kullanılan selektif herbisitler olduğu gibi, biçimden sonra 
kullanılabilen ruhsatlı total herbisitler ve çıkış sonrası yonca biçilmeden 
uygulanabilen herbisitler bulunmaktadır. Herbisitler, küskütler çiçek açıp tohum 
bağlamadan önce uygulanmalıdır. 
3.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
3.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.2.4. İlaçlama tekniği  
Yoncada küskütle mücadelede başarı, ancak kültürel önlemler, mekanik ve 
kimyasal mücadele yöntemlerinin birbirini tamamlayıcı olarak kullanılmasıyla 
mümkündür. 
Yoncalarda kümeler halinde görülen küskütler, ocaklar halinde yonca ile birlikte 
derinden biçilir daha sonra ilaçlama yapılır. Veya çıkış sonrası kullanım için ruhsat 
almış olan herbisitler etiketlerinde verilen bilgiler doğrultusunda kullanılır.  
Yoncada küsküte karşı herbisit uygulaması ile beraber, küskütün yayılmasına engel 
olacak önlemlerin alınması, kültürel metotların uygulanması da gerekir (Bkz.: 
Yabancı Otun Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği Ve Kalibrasyon. Cilt VI, 
Sayfa 67) 
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3.2.2. BAHÇELERDE VE BAĞLARDA 
ZARARLI OLAN YABANCI OTLAR 
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BAĞLARDA KÜSKÜT  
Cuscuta monogyna Vahl. 

(Convolvulaceae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Verem otu, şeytansaçı, cinsaçı, kızıl ot gibi bazı yöresel adlarıyla isimlendirilen 
küsküt; köksüz, çiçekli ancak yapraksız ve klorofilsiz tam parazit bir yabancı ottur. 
İnce iplik şeklindeki gövdeleriyle tutunduğu bitkinin gövdesine sarılır ve 
emeçlerini bitkinin içine sokarak su, besin maddesi ve fotosentez maddelerini 
buradan alır (Şekil 108).  

Bağ küskütünün gövdesi 1-3 mm kalınlıkta olup, koyu kahverengi ve sert yapıda 
olmasıyla diğer küsküt türlerinden ayrılır (Şekil 108). 

 
Şekil 108. Bağda küsküt ve zararı. 

Toprağa kendiliğinden dökülen küsküt tohumları, uygun toprak nemi ve sıcaklık 
bulunca çimlenir. Sonradan omcanın gövde renginde 10-15 cm boyunda çimlenme 
dalı uzatarak, ucunda bir kıvrılma ile omcaya sarılır. Tarak dişi gibi çıkıntıları ile 
omcaya tutunur ve bitkinin öz suyunu emerek büyümeye başlarlar ve böylece 
toprakla ilişkisini kesmiş olur. 

Küskütün ikinci bir çoğalma şekli, küskütün tutunmasına yarayan tarak gibi 
çıkıntılı kısımlardan kopan parçacıkların omca üzerine düşerek tutunup gelişmesi 
ile olur. Bitki üzerinde tutunup gelişmesi sonucunda, küskütün iplik dallarında çok 
sık top şeklinde çiçek açar. Çiçekler kümeler şeklinde olup renkleri pembe, 
menekşe ve bazen de sarıdır ve temmuz-eylül aylarında görülürler. Her bir top 
yüzlerce tohum taşır. Tohumların bir kısmı olgunlaşır toprağa düşer ve hemen 
çimlenir. Bir kısmı da toprak yüzeyine yakın kısmında kalır ve 5-15 yıl durgun bir 
halde çimlenme gücünü kaybetmeden durur. 
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2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Küsküt tam parazit bir yabancı ot olduğu için tutunduğu konukçu bitkinin tüm su 
ve besinine ortak olurak verimi düşürür. Tohumla çoğaldığı gibi saç ve sarılıcı 
dallarının parçaları ile de çoğalır. Toprağa düşen tohumları ilkbahar da hava 
koşullarına göre çimlenir, omcayı yakalayıp tutunur topraktan ilişkisini kestikten 
sonra omca üzerinde ortaklaşa yaşar, daldan dala uzanır Küsküt bulaştığı bitkiden 
diğer komşu bitkilere kolayca geçerek bunları da enfekte eder. Bulaştığı bitkilerin 
zayıf kalmasına, bodurlaşmasına meyve tutumunun engellenmesine veya 
tamamaen ölümüne neden olabilir. 

Ülkemizde Ankara, Çankırı, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Nevşehir, 
Van, Gaziantep ve Yozgat bağlarının çoğu bağ küskütü ile bulaşıktır. 

3. MÜCADELESİ 

3.1. Kültürel Önlemler 

Bağ küskütü ile mücadelede özellikle yayılmayı önleyici önlemlere ve kültürel 
mücadele yöntemlerine ağırlık vermek gerekir. 

 Küskütle bulaşık bağlar sık sık gezilerek bulaşık omcalarda, küskütlü dallar 
geride kalıntı bırakmayacak şekilde kesilmeli ve derhal imha edilmelidir. 

 İlkbaharda mayıs başlarında omcalar yapraklanmadan önce toprağa düşmüş 
tohumların çimlenmesine veya omca dallarına tutunmasına engel olmak için 
daha önce küskütlü olduğu saptanan omcaların altına taç genişliğinden daha 
geniş olmak üzere 5-10 cm kalınlıkta saman dökülmeli, küskütün çimlenerek 
samana sarılmasından sonra samanlar toplanarak yakılmalıdır.  

 Bağ küskütü ile mücadelede yüksek budama ile omcaları tele veya çardağa 
almanın da iyi bir önlem olduğu saptanmıştır. Yüksek budama ile birlikte 
saman yaymanın daha iyi sonuç vereceği, ancak geride kalan ve kültür 
bitkisine tutunan birkaç küskütün bile çabucak gelişerek omcaları tamamen 
saracağı ve onlara zararlı olacağı unutulmamalıdır. 

 Küskütle bulaşık bağlardan ve omcalardan üretim gayesiyle çubuk alınma-
malı ve bulaşık olmayan sahaların bulaşması engellenmelidir. 

 Bağ küskütünün yoğun olduğu bağlar yukarıdaki önlemlerle kurtarılama-
yacak durumda ise tamamen yok edilmeli ve parazitin arız olmayacağı 
bitkiler yetiştirilmelidir.  

3.2. Kimyasal Mücadele 

3.2.1. İlaçlama zamanı 

Toprakta küsküt tohumlarının çimlenmelerini önlemek amacıyla omcalar uyanma-
dan önce, toprak ilaçlaması yapılmalıdır. 

 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 174 

T 
A 

G 
E 

M



                                                ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI                                    CİLT VI 

3.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

3.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.2.4. İlaçlama tekniği  

İlaçlamalar omcalar uyanmadan önce, toprak ilaçlaması şeklinde yapılır. 
İlaçlamadan sonra toprak 3-4 cm derinliğe kadar karıştırılır. İlaçlamadan sonra 
hafif yağmur yağarsa veya toprak hafif ıslatılırsa ilaçların etkisi artar. (Bkz.: 
Yabancı Otun Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği Ve Kalibrasyon. Cilt VI, 
Sayfa 67) 

 

 
FINDIK (Coryllus avellana L.)  

BAHÇELERİNDE YABANCI OTLAR 
 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar 
Bilimsel Adı Türkçe Adı  Familyası 
Amaranthus retroflexus L. (Şekil 36) Kırmızı köklü tilkikuyruğu Amaranthaceae 
Atriplex patula L. Karapazı Chenopodiaceae 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik Çobançantası  (Şekil 70) Cruciferae 
Chrysanthemum segetum L. Yabani krizantem Compositae 
Conyza canadensis L. Pire otu Compositae 
Euphorbia stricta L. Sütleğen (Şekil 39) Euphorbiaceae 
E. helioscopia L.  Sütleğen Euphorbiaceae 
Lathyrus aphaca L. Yabani mürdümük Leguminosae 
Polygonum lapathifolium L. Boğumlu Çobandeğneği Polygonaceae 
Senecio vulgaris L. İmam kavuğu Compositae 
Sinapis arvensis L. Yabani hardal (Şekil 52) Cruciferae 
Sisymbrium altissimum L. Bülbül otu (Şekil 66) Cruciferae 
Solanum nigrum L. Köpek üzümü (Şekil 58) Solanaceae 
Stellaria media(L.) Vill Kuşotu  Caryophyllaceae 
Trifolium spp Yabani üçgül Leguminosae 
Urtica urens L. Isırgan otu Urticaceae 
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1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar 
Alopecurus myosuroides Huds Tilkikuyruğu (Şekil 80) Gramineae 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop Çatalotu (Şekil 78) Gramineae 
Lolium perenne L. İngiliz çimi (Şekil 86) Gramineae 
Lolium temulentum L. Delice Gramineae 
Poa annua L. Tavşanbıyığı (Şekil 85) Gramineae 
Poa trivialis L. Adi salkım otu Gramineae 
Setaria glauca (L.) P.B. Sarı tüylü kirpi darı Gramineae 

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar 
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Anchusa officinalis L. Sığırdili Boraginaceae 
Aristolochia clematitis L. Loğusa otu (Şekil 62) Aristolochiaceae 
Artemisia vulgaris L. Pelin Compositae 
Arum sp. Yılanyastığı Araceae 
Bellis perennis L. Koyungözü papatya Compositae 
Cichorium intybus L. Yabani hindiba Compositae 
Cirsium arvense (L.) Scop. Köygöçüren (Şekil 90) Compositae 
Convolvulus arvensis L. Tarla sarmaşığı (Şekil 91) Convolvulaceae 
Daucus carota L. Yabani havuç Umbelliferae 
Geranium tuberosum L. (Şekil 100) Yumrulu jeranyum Geraniaceae 
Fragaria viridis Duchesne Yabani çilek Rosaceae 
Mentha arvensis L. Yabani nane Labiatae 
Plantago major L. İri sinirotu Plantaginaceae 
P. lanceolata L. Dar yapraklı sinirotu Plantaginaceae 
Rumex crispus L. Kıvırcık labada Polygonaceae 
R. acetosella L. Küçük kuzukulağı Polygonaceae 
Sonchus arvensis L. Eşek marulu Compositae 
Taraxacum officinale Weber Aslan dişi (Şekil 101) Compositae 
Urtica dioica L. Büyük ısırgan Urticaceae 

1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar 
Elymus repens (L.) Gould Ayrık(Şekil 106) Gramineae 
Cynodon dactylon (L.) Pers Köpekdişi ayrığı (Şekil 102) Gramineae 
Cyperus rotundus L. Topalak (Şekil 105) Cyperaceae 
Sorghum halepense (L.) Pers Kanyaş (Şekil 104) Gramineae 

1.2.3. Sporlu Bitkiler 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. Eğrelti otu Polypodiaceae 

1.2.3. Odunsu Bitkiler 
Alnus glutinosa L. Kızılağaç Betulaceae 
Rosa spp. Yabani gül Rosaceae 
Rubus spp  Böğürtlen Rosaceae 
Smilax aspera L. Gıcır dikeni Liliaceae 
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2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 
Ülkemizde fındık tarımı yapılan Karadeniz sahil şeridinde iklimin ılıman, yağışlı ve 
nemli olması nedeniyle yabancı ot yoğunluğu artmaktadır. Dar ve geniş yapraklı 
yabancı otların yanında, böğürtlen gibi odunsu bitkiler hızla gelişerek verimi 
olumsuz yönde etkilemekte, fındık bahçelerini kısa sürede kaplayarak bazı kültürel 
işlemlerin yapılmasını ve hayvan otlatmayı zorlaştırmaktadırlar. 
3. MÜCADELESİ 
3.1. Kültürel Önlemler 

 Bulaşmaları önlenmek için yanmış çiftlik gübresi kullanılmalı, 
 Yabancı otlar tohum bağlamadan önce biçilmeli,  
 Ayrıca böğürtlen, gıcır dikeni ve eğrelti otu gibi bitkiler biçilerek yok 

edilmelidir. 
3.2. Kimyasal Mücadele 
3.2.1. İlaçlama zamanı 
Fındık bahçelerinde otsu bitkilerle mücadelede, ilaçlamalar ilkbaharda yabancı 
otların 4-6 yapraklı oldukları devrede (nisan–mayıs aylarında) yapılır. Yeniden 
çıkışlar olursa 1.5–2 ay sonra uygulama tekrarlanır. 
Fındık bahçelerinde odunsu bitkilerle mücadelede ise, yine ilkbaharda odunsu 
bitkilerin gelişmesinin en hızlı olduğu devrede (mayıs–haziran) yapılmalıdır. 
3.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
3.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  
Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya tarla 
pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.2.4. İlaçlama tekniği  
İlaçlama rüzgârsız, sakin ve ılık havada (8-25°C) yapılmalıdır. Yabancı otların 
hayvan yemi olarak kullanıldığı fındık bahçelerinde odunsu bitkilerin mücade-
lesinde nokta ilaçlama yapılmalıdır. Aletin kalibrasyon denemesi yapılarak 
kullanılacak su miktarı tespit edilmelidir. 
Yeni tesis edilmiş fındık bahçelerinde ilk 7-8 yıl kimyasal mücadele yapılma-
malıdır. Ancak yabani pelinin (Artemisia vulgaris L.) bulaştığı bahçelerde, bu 
yabancı otun bütün bahçeye yayılmasını önlemek için toprakta kalıcılığı olmayan 
ilaçlarla ilk 7-8 yılda ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlama esnasında ilacın fındığa 
teması önlenmelidir. (Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği Ve 
Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67) 

 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 177 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT VI                                                      YABANCI OTLAR                                   

MEYVE BAHÇELERİNDE 
YABANCI OTLAR 

 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar 
Bilimsel Adı  Türkçe Adı  Familyası 
Amaranthus retroflexus L. (Şekil 36) Kırmızı köklü Tilkikuyruğu Amaranthaceae 
Anagallis arvensis L.  Farekulağı  Primulaceae 
Anthemis tinctoria L.  Boyacı papatyası  Compositae 
Artemisia vulgaris L.  Pelin  Compositae 
Calendula arvensis L.  Portakal nergisi  Compositae 
Carduus nutans L. Eğikbaşlı kangal (Şekil 88) Compositae  
C. pycnocephalus L. Saka dikeni  Compositae   
Cerastium glomeratum Thuill  Topak boynuzotu  Caryophyllaceae 
Chenopodium album L.  Sirken (Şekil 35) Chenopodiaceae 
Daucus carota L.  Yabani havuç  Umbelliferae     
Erodium cicutarium (L.) L’Herit Dön baba (Şekil 72) Geraniaceae 
E. hoefftianum C.A.  Mey. Avrupa dönbabası  Geraniaceae 
Euphorbia peplus L.  Bahçe sütleğeni (Şekil 39) Euphorbiaceae 
E. helioscopia L. Güneş sütleğeni Euphorbiaceae 
E. exiqua L. Ufak sütleğen Euphorbiaceae 
E. falcata L. Tırpanvari sütleğen Euphorbiaceae 
E. myrsinites L. Mersinimsi sütleğen Euphorbiaceae 
Fumaria asepala Boiss. Beyaz çiçekli şahtere  Papaveraceae 
F. officinalis L.  Hakiki şahtere Papaveraceae 
F. parviflora Lam. Nazik şahtere Papaveraceae 
Galium tricornutum Dandy  Boynuzlu yoğurtotu (Şekil 40) Rubiaceae 
Geranium dissectum L.  Turnagagası  Geraniaceae 
Lactuca serriola L.  Dikenli yabani marul (Şekil 42) Compositae  
Malva spp.  Ebegümeci (Şekil 47) Malvaceae 
Matricaria spp.  Papatya  Compositae   
Medicago spp.  Yabani yonca  Leguminosae 
Mentha arvensis L.  Yabani nane  Labiatae 
Mercurialis annua L.  Köpek lahanası  Euphorbiaceae 
Papaver rhoeas L.  Gelincik (Şekil 49) Papaveraceae 
Plantago lanceolata L. Dar yapraklı sinirotu Plantaginaceae 
P. major L. İri sinirotu  Plantaginaceae 
Portulaca oleracea L.  Semizotu (Şekil 68) Portulacaceae 
Raphanus raphanistrum L.  Yabani turp  Cruciferae 
Ranunculus spp.  Düğün çiçeği (Şekil 51) Ranunculaceae 
Rumex acetocella L. Küçük kuzu kulağı Polygonaceae 
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R. acetosa L. Kuzukulağı Polygonaceae 
R. crispus L. Kıvırcık labada  Polygonaceae 
Scabiosa spp.  Uyuzotu  Dipsacaceae 
Senecio vernalis Walds & Kit  Kanarya otu (Şekil 64) Compositae   
Senecio vulgaris L.  İmam kavuğu Compositae   
Silene colorata Poir.  Yeşil nakıl  Caryophyllaceae 
Sinapis arvensis L.  Yabani hardal (Şekil 52) Cruciferae   
Solanum nigrum L.  Köpek üzümü (Şekil 58) Solanaceae 
Stellaria media (L.) Vill.  Kuş otu  Caryophyllaceae 
Thlaspi arvense L.  Tarla akçaçiçeği (Şekil 67) Cruciferae   
Ochthodium aegyptiacum(L.)D.C  Mısır hardalı  Cruciferae 
Tribulus terrestris L.  Demir dikeni (Şekil 65) Zygophyllaceae 
Trifolium spp.  Yabani tırfıl  Leguminosae 
Urtica urens L.  Isırgan otu  Urticaceae 
Verbena officinalis  Demir otu  Verbenaceae 
Veronica spp.  Yavşanotu  Scrophulariaceae 
Wiedemannia orientalis Fishand Mey.  Doğu ballıbabası  Labiatae 

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar 
Alopecurus myosuroides Huds.  Tilkikuyruğu (Şekil 80) Gramineae   
Avena spp.  Yabani yulaf (Şekil 82) Gramineae   
Bromus spp.  Püsküllü çayır (Şekil 83) Gramineae   
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.  Çatal otu (Şekil 78) Gramineae   
Echinochloa spp.  Darıcan (Şekil 75, 78) Gramineae   
Hordeum spp.  Yabani arpa Gramineae   
Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Kındıra  Gramineae   
Lolium spp.  Delice  Gramineae   
Phalaris spp. Kuşyemi  (Şekil 77) Gramineae   
Poa spp.  Tavşanbıyığı (Şekil 85) Gramineae   
Setaria verticilliata (L)P.Beauv.  Kirpidarı  Gramineae   
Setaria viridis L  Yeşilkirpidarı  Gramineae   
Setaria glauca (L.) P.Beauv  Sarıtüylüdarı  Gramineae 
Vulpia spp.  Kalemfetük  Gramineae 

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar 
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Acroptilon repens (L.) DC.  Kekre (Şekil 87) Compositae   
Cirsium arvense (L.) Scop.  Köygöçüren (Şekil 90) Compositae   
Convolvulus arvensis L.  Tarla sarmaşığı(Şekil 91)  Convolvulaceae 
Geranium tuberosum L.  Yumrulu jeranyum(Şekil 100)  Geraniaceae 

1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar 
Elymus repens (L.) Gould  Ayrık (Şekil 106) Gramineae   
Cynodon dactylon (L.) Pers.  Köpekdişi ayrığı(Şekil 102)  Gramineae   
Cyperus rotundus L.  Topalak(Şekil 105)  Cyperaceae 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 179 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT VI                                                      YABANCI OTLAR                                   

Phragmites australis Steudal  Saz  Gramineae   
Sorghum helepense (L.) Pers.  Kanyaş (Şekil 104) Gramineae   

1.2.3. Soğanlı bitkiler  
Muscari spp.  Misk soğanı  Liliaceae 
Ornithogalum umbellatum L. Tükürük otu Liliaceae 

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Sulama ve gübre uygulamaları ile hızla çoğalan yabancı otlar meyve bahçelerinde 
ağaçların suyuna ve besin maddelerine ortak olurlar. Ayrıca hastalık ve zararlılara 
konukçuluk yaparlar ve hasadı güçleştirirler. 

3. MÜCADELESİ 

3.1. Kültürel Önlemler 

― Yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır. 

― Sulama suyu ile olan bulaşmalar önlenmelidir.  

― Modern meyve bahçelerinde örtücü bitkiler ve malçlama yapılabilir.  

3.2. Mekanik Mücadele 

― Sulama kanallarının içi ve kenarındaki yabancı otlarla mücadele edilmelidir. 

― Bahçe kenarındaki yabancı otlar tohum bağlamadan biçilmelidir. 

― Yabancı otlar çapalanarak yok edilmelidir. 

― Çok yıllık yabancı otlarda birkaç kez toprağın işlenmesi bunların daha zayıf 
gelişmelerine neden olacağından faydalıdır. Toprak işlemesinden sonra çok 
yıllık yabancı otların rizom, stolon ve kök parçaları toplanıp imha edilmelidir 

3.3. Kimyasal Mücadele. 

3.3.1. İlaçlama zamanı 

a) Çıkış öncesi: Çıkış öncesi ilaçlamalar genellikle tek yıllık yabancı otlara karşı 
yapılır, ilkbaharda bahçe sürülüp, otlar temizlendikten sonra, 
toprak nemli iken yapılmalıdır. 

b) Çıkış sonrası: Yabancı otlar çıktıktan sonra herbisit uygulaması yapılır.  

3.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

3.3.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya tarla 
pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
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3.3.4. İlaçlama tekniği  

Yabancı otlar çıkmadan önce yapılacak uygulamalarda, toprağın iyi sürülmesi ve 
mümkün olduğu kadar keseksiz olması sağlanmalı, toprağın nemce zengin 
olmasına dikkat edilmelidir.  

Tek ve çok yıllık yabancı otlarla mücadelede uygulanan çıkış sonrası ilaçlama, 
yabancı otların gelişmelerinin hızlı olduğu 5-6 yapraklı devrelerinde, güneşli ve 
rüzgârsız havada yapılmalıdır.  

İlacın ağaçların yaprak ve çiçeklerine değmemesine dikkat edilmeli, 4 yaşından 
küçük fidanlarda ilaçlama yapılmamalıdır. (Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, Önemi, 
İlaçlama Tekniği Ve Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67) 

 

 

ÖKSEOTU 
Viscum album L. 
(Loranthaceae) 

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI 

Halk arasında burç, çeti, gökçe, çekem gibi isimlerle tanınan her dem yeşil, çok 
yıllık, klorofil içeren, fotosentez yapabilen meyve ve bazı orman ağaçlarında sorun 
olan yarı parazit bir yabancı ottur (Şekil 109). 

Ökse otu mart-nisan aylarında çiçek açar ve gövdesi 20-80 cm kadar büyüyebilir. 
İkiye çatallanmış dalları üzerinde kalın ve derimsi yapıda olan yaprakları karşılıklı 
olarak dizilmiştir. Sarımsı renkteki çiçekleri, dalların sonundaki yaprak koltukla-
rından çıkar (Şekil 109a,c).  

Ökse otunun meyvesi üzerinde yapışkan bir madde bulunmaktadır. Bu madde ile 
tohumlar kuşların gagalarına veya ayaklarına yapışarak diğer ağaçlara taşınabilir. 
Ayrıca kuşlar tarafından yenen tohumları, kuşların sindirim sisteminden canlılığını 
yitirmeden geçerek, dışkılarıyla da başka ağaçlara kolayca bulaşabilir veya ökse 
otu meyveleri düşerken dallara yapışabilir. Taşınan tohumlar, üzerindeki yapışkan 
madde sayesinde ağacın dal ve gövdelerine tutunarak çimlenir.  

Çimlenen ökse otu, ağaç dalına dikey olarak uzanan ve odun dokusuna kadar 
ulaşabilen emeç oluşturur. Yaşamı için gerekli olan su ve besin maddelerini 
emeçleri yardımıyla konukçusundan alır. Daha sonra emeçlerden dallar çıkar ve 
herdem yeşil çalımsı formda konukçusu olduğu ağaç dallarında yaşamını sürdürür. 
İlkbaharda çiçeklerinin döllenmesiyle tek çekirdekli bir üzüm tanesi şeklinde 
gelişen ve önce yeşil sonraları ise beyaz olan meyveleri, aralık ayının ortalarında 
olgunlaşır (Şekil 109b,c).  
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Şekil 109. Ökseotu 

2. ZARAR ŞEKLİ EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI  
Tutunduğu ağacın su ve besin maddesine ortak olarak bu ağaçların zayıf kalmasına, 
veriminin azalmasına yada kalitesinin düşmesine, yaşlı ağaçların ise kurumasına 
neden olur (Şekil 109d).  
Zayıf düşen ağaçlar, hastalık ve zararlılardan daha çabuk etkilenir. Kerestelik ağaç-
larda da kalitenin düşmesine neden olabilir. Avrupa’da yapılan bazı çalışmalarda 
ürüne %40-60 oranlarında zarar yaptığı saptanmıştır. 
3. ZARARLI OLDUĞU KÜLTÜR BİTKİLERİ 
Ökse otu ülkemizde armut, ahlat, erik, kayısı, badem, elma ve kestane ağaçlarında 
parazit olmakla beraber, genel olarak yaprağını döken tüm meyve ağaçları ile ardıç, 
çam ve kavak gibi orman ağaçlarında da görülür. 
4. MÜCADELESİ 
4.1. Kültürel Önlemler  
Ökse otu meyvelerini oluşturmadan önce, ağaçtan kesilerek uzaklaştırılmalı ve 
böylece yayılmanın önüne geçilmelidir. 
4.2. Kimyasal Mücadele 
Pratikte kullanılabilir bir kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır. 

a 

c 

b 

d 
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TURUNÇGİL (Citrus spp.)  
BAHÇELERİNDE YABANCI OTLAR  

 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar 
Bilimsel Adı  Türkçe Adı  Familyası 
Amaranthus retroflexus L.(Şekil 36)  Kımızı köklü Tilkikuyruğu  Amaranthaceae 
Anthemis spp.  Köpek papatyası  Compositae   
Anagallis arvensis L.  Farekulağı  Primulaceae 
Calendula arvensis L.  Portakal nergisi  Compositae  
Capsella bursa-pastoris .L.  Çobançantası  (Şekil 70) Cruciferae   
Carduus pycnocephalus L. Saka dikeni  Compositae 
Chenopodium album L.  Sirken (Şekil 35) Chenopodiaceae 
Chrysanthemum segetum L. Sarıpapatya Compositae 
Chrozophora tinctoria (L.)Rafin.  Bambul otu  Euphorbiaceae 
Erodium cicutarium L’Hérit Dön baba (Şekil 72)  Geraniaceae 
Euphorbia spp.  Sütleğen (Şekil 39) Euphorbiaceae 
Fumaria officinalis L. Hakiki şahtere Papaveraceae 
Geranium tuberosum L. Yumrulu jeranyum (Şekil 100)  Geraniaceae 
Heliotropium europaeum L. Bozot (Şekil 41) Boraginaceae 
Lamium amplexicaule L. Ballıbaba Labiatae 
Matricaria chamomilla L.  Hakiki papatya (Şekil 71) Compositae 
Malva neglecta Wallr. Ebegümeci (Şekil 47) Malvaceae 
Medicago spp. Yabani yonca  Leguminosae 
Melilotus indica (L.) All.  Taş yoncası  Leguminosae 
Mentha arvensis Yabani nane  Labiatae 
Papaver rhoeas L.  Gelincik (Şekil 49) Papaveraceae 
Polygonum bellardii All. Çobandeğneği (Şekil 44) Polygonaceae 
Portulaca oleracea L. Semizotu (Şekil 68) Portulacaceae 
Ranunculus arvensis L. Tarla düğünçiçeği (Şekil 51) Ranunculaceae 
Raphanus raphanistrum L. Yabani turp Cruciferae 
Scandix pecten-veneris L.  Zühre tarağı Umbelliferae 
Senecio vulgaris L. İmam kavuğu Compositae 
Sinapis arvensis L.  Yabani hardal (Şekil 52) Cruciferae 
Sonchus asper (L.) Hill Dikenli eşek marulu Compositae  
Sonchus oleraceus L. Adi eşek marulu Compositae 
Solanum nigrum L.  Köpek üzümü (Şekil 58) Solanaceae 
Spergula arvensis L.  Tarla kişnişi Caryophyllaceae 
Stellaria media (L.) Vill. Kuş otu  Caryophyllaceae 
Trifolium spp.  Yabani üçgül Leguminosae 
Tribulus terrestris L.  Demir dikeni (Şekil 65) Zygophyllaceae 
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Urtica urens L. Isırgan otu Urticaceae 
Vicia spp.  Yabani fiğ (Şekil 37) Leguminosae 
Veronica spp.  Yavşan otu Scrophulariaceae 
Xanthium strumarium L.  Domuz pıtrağı (Şekil 67) Compositae 

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar 
Alopecurus myosuroides Huds. Tilkikuyruğu (Şekil 80) Gramineae 
Avena fatua L. Yabani yulaf (Şekil 82) Gramineae 
Avena sterilis L. Kısır yabani yulaf (Şekil 81) Gramineae 
Bromus tectorum L. Püsküllü çayır (Şekil 83) Gramineae 
Digitaria sanguianalis (L) PB. Çatalotu (Şekil 78) Gramineae 
Echinochloa crus-galli (L) PB. Darıcan (Şekil 76) Gramineae 
Hordeum murinum L. Duvar arpası (Şekil 84) Gramineae 
Lolium temulentum L. Delice Gramineae 
Poa spp. Tavşanbıyığı (Şekil 85) Gramineae 
Setaria viridis (L.) P.B. Yeşil kirpi darı Gramineae 
Setaria verticillata (L.) P.B. Yapışkan ot (Şekil 74) Gramineae 

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar 
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Artemisia vulgaris L. Yabani pelin Compositae 
Convolvulus arvensis L. Tarla sarmaşığı (Şekil 91) Convolvulaceae 
Taraxacum officinale L. Karahindiba (Şekil 101) Compositae 
Rubus spp. Böğürtlen Rosaceae 

1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar 
Cynodon dactylon (L) Pers Köpekdişi ayrığı (Şekil 102) Gramineae 
Cyperus rotundus L. Topalak (Şekil 105) Cyperaceae 
Imperata cylindrica (L) PB. Kındıra Gramineae 
Sorghum halepense (L) Pers.  Kanyaş (Şekil 104) Gramineae 

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 

Sulama ve gübre uygulamaları ile hızla çoğalan yabancı otlar meyve bahçelerinde 
ağaçların suyuna ve besin maddelerine ortak olurlar. Ayrıca hastalık ve zararlılara 
konukçuluk yaparlar ve hasadı güçleştirirler. Turunçgiller yüzeysel köklü 
olduklarından, yabancı otlarla topraktaki besin maddeleri için önemli ölçüde 
rekabet ederler. Özellikle derin köklü ve yüksek boylanan kanyaş rekabeti yanında, 
virüs vektörü emici böceklere konukçuluk etmesi nedeniyle de turunçgillerde çok 
önemlidir. 

3. MÜCADELESİ 

3.1. Kültürel Önlemler 

 Yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır. 

 Sulama suyu ile olan bulaşmalar önlenmelidir.  
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 Modern meyve bahçelerinde örtücü bitkiler ve malçlama yapılabilir. 

3.2. Mekanik Mücadele 

─ Sulama kanallarının içi ve kenarındaki yabancı otlarla mücadele edilmelidir. 

─ Bahçe kenarındaki yabancı otlar tohum bağlamadan biçilmelidir. 

─ Yabancı otlar çapalanarak yok edilmelidir. 

─ Çok yıllık yabancı otlarda birkaç kez toprağın işlenmesi bunların daha zayıf 
gelişmelerine neden olacağından faydalıdır. Toprak işlemesinden sonra çok 
yıllık yabancı otların rizom, stolon ve kök parçaları toplanıp imha edilmelidir 

3.2. Kimyasal Mücadele 

3.2.1. İlaçlama zamanı 

Çıkış öncesi uygulama: Çıkış öncesi ilaçlamalar genellikle tek yıllık yabancı 
otlara karşı yapılır, ilkbaharda bahçe sürülüp, otlar temizlendikten sonra, toprak 
nemli iken yapılmalıdır. 

Çıkış sonrası uygulama: Yabancı otlar çıktıktan sonra herbisit uygulaması yapılır.  

3.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

3.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya tarla 
pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.2.4. İlaçlama tekniği  

Yabancı ot mücadelesinde istenilen başarıya ulaşabilmek için, belli alana verilen 
dozun o alana homojen dağıtılmasına önem verilmelidir. Bunun içinde, 
kullanılacak aletlerin kalibrasyonu yapılmalıdır.  

Çıkış öncesi ilaçlarda, toprak yüzeyine iyi bir film tabakası oluşturacak şekilde 
yeknesak atılmalıdır. Bir ay süre ile ilaçlanan alanda herhangi bir toprak işlemi 
yapılmamalıdır.  

İlaçlamalar sırasında hava sakin, yağışsız ve sıcaklık 25°C üstünde olmamalıdır. 
İlaçlamalar sırasında toprak yüzeyinin fazla kuru olmamasına dikkat edilmeli, 
toprak tavında iken ilaçlama yapılmalıdır. (Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, Önemi, 
İlaçlama Tekniği Ve Kalibrasyon. Cilt VI, Sayfa 67) 
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3.3. TARIM DIŞI ALANLARDAKİ 
YABANCI OTLAR 
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ALGLER VE SU AVİZELERİ 
 

Algler, gerçek kök, gövde ve yaprakları bulunmayan, genellikle suda yaşayan ilkel 
bitkilerdir. Şekil, büyüklük ve renk yönünden büyük farklılık gösterirler. Tatlı 
sularda yaşayan çok sayıda türleri vardır.  

Tek hücreli, çok hücreli, ipliksi ve yüksek bitkilere benzeyen türleri bulunmaktadır. 
Sulama sistemlerinde sorun yaratan türler; ipliksi yeşil ve mavi-yeşil algler ile çoğu 
zaman sualtı yabancı otları ile karıştırılan su avizeleridir. 

1. SORUN OLAN ALGLER VE SU AVİZELERİ 
Bilimsel Adı Türkçe Adı Familyası 
Anabaenaflos-aquae Woron  Mavi-yeşil alg  Nostocaceae 
Anabaena spiroides Klebs  Mavi-yeşil alg  Nostocaceae 
Aphanizomenon flos-aquae (L.)Ralfs Mavi-yeşil alg  Nostocaceae 
*Chara globularis Thuill.  Siğilli su avizesi  Characeae 
Chara hispida L.  Kıllı su avizesi  Characeae 
Chara tomentoso L.  Tüylü su avizesi  Characeae 
*Chara vulgaris L.  Adi su avizesi  Characeae 
Chara zeylanica L  Seylan su avizesi  Characeae 
*Cladophora fracta(Dillw.)Kütz.  İpliksi yeşil alg  Cladophoraceae 
Enteromorpha prolifera (FI.Dan.)J.Gag.  Yeşil alg  Ulvaceae 
Hydrodictyon spp.  Yeşil alg Hydrodictyaceae 
Nitella gracilis (Sm)Ag.  Hakiki su avizesi  Characeae 
*Oscillatoria spp.  Mavi-yeşil alg  Oscillatoriaceae 
*Rhizoclonium spp.  İpliksi yeşil alg  Cladophoraceae 
Stigeoclonium sp.  İpliksi yeşil alg Chaetophoraceae 
Vaucheria sp.  Kahverenkli alg  Vaucheriaceae 
   *Yaygın türler 

2. YAŞAYIŞLARI 

Kanalların ıslak yüzeylerine, kanallara sarkan yabancı otlara, taşlara; kanal içindeki 
tortu ve diğer su yabancı otlarına tutunarak yada durgun sularda serbest halde iplik 
kümeleri durumunda, gelişirler. Doğal koşullarda alg türlerinin birçoğu, aynı 
yaşama ortamında bulunabilir. Tek bir türün geliştiği alanlar sınırlıdır. AIgler, 
hücre bölünmesi, ipliklerin parçalanması ve sporla çoğalırlar. İpliksi algler, 
hücrelerinde bulunan boya maddelerinin cinsine, bir yada çok hücreli oluşlarına, 
iplik yada hücre şekillerine göre sınıflandırılır. 

Planktonik AIgler: Suların yüzeye yakın ve yaklaşık 1 m derinliklerinde özgürce 
yüzen ve suyun renginin kahverengi yada yeşile dönüşmesine yol açan 
mikroskobik bitkilerdir. Doğal olarak ölümleri sonucunda suda oksijen düzeyi 
düşer ve balıklarda yaz ölümlerinin görülmesine neden olabilirler. Bazı türleri ise 
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suda tat ve koku sorunları yaratır. Bu gruba giren başlıca alg türleri, Anabaena ve 
Aphanizomenon cinslerinde bulunur. 
İpliksi Algler: Su içinde herhangi bir yere tutunmuş yada özgür olarak gelişen ve 
iplikçik biçimindeki yapılardan oluşan, bitkilerdir. Yeşil ve mavi-yeşil algler olmak 
üzere iki bölüme ayrılırlar. İplikçikler, çok sayıda hücrenin uç uca eklenmesiyle 
oluşmuştur. İplikçiklerin üzeri bazı türlerde jelatinimsi, bazı türlerde ise kireçli bir 
madde ile örtülüdür. Kıyılardan iç kesimlere yada tabandan yüzeye doğru gelişen 
türleri vardır.  
Su Avizeleri: Havuzlarda, sığ ve durgun sularda, her türlü kanalın tabanında tortu 
üzerinde gelişen, çiçeksiz bitkilerdir. Gövde üzerindeki kırmızımtırak-turuncu 
renkli sporlar nedeni ile çiçekli bitki görünümündedirler. Renkleri genellikle 
yeşildir. Suda eriyen tuzları emdikleri için sertlik duygusu verirler. Hoşa gitmeyen 
bir kokuları vardır. Kanal tabanında, türlerine bağlı olarak 40-60 cm’ye varan 
boyda, öbek ve tüm kanal tabanını örtecek şekilde gelişerek tortu birikimini 
hızlandırır ve kanal debisini düşürürler. 
Sulama sistemlerinde sorun oluşturan türler, ipliksi algler ve su avizeleridir. 
3. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 
(Bkz. “Sualtı, Sualtı-Yüzen ve Yüzen Yabancı Otlar Zirai Mücadele Teknik 
Talimatı”) 
4. DOĞAL DÜŞMANLARI 
Bkz. “Su Yabancı Otları ile Biyolojik Mücadele Geçici Teknik Talimatı” 
5. YAYILIŞ ALANLARI 
Algler çok değişik yaşama yerlerine uyum sağlayabilen bitkilerdir. Ülkemizde tüm 
sulama ve boşaltma kanalları ile sığ göl, bataklık ve diğer su kaynaklarında 
yaygındırlar. Çoğunlukla sualtı ve yüzen yabancı otlar ile birlikte bulunur ve sorun 
yaratırlar. Ancak, yalnızca alglerin geliştiği ve sorun yarattığı sulama ve boşaltma 
kanalları da bulunmaktadır. 
6. SORUNLARIN SAPTANMASI 
Sulama sistemlerinde alg sorunları, “ DSİ Tesislerinde Sorun Yaratan Zararlılarla 
Savaşım Yönergesi”nin Tesislerin İncelenmesi (Sorunların Saptanması) bölümünde 
verilen ilkelere göre saptanır. 
7. MÜCADELESİ 
7.1. Koruyucu Mücadele 
Bkz.: “Sualtı, Sualtı-Yüzen ve Yüzen Yabancı Otlar Zirai Mücadele Teknik 
Talimatı” 
7.2. Fiziksel ve Mekaniksel Mücadele 
(Bkz.: Sualtı, Sualtı-Yüzen ve Yüzen Yabancı Otlar Zirai Mücadele Teknik 
Talimatı) 
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7.3. Biyolojik Mücadele 
Bkz.: “Su Yabancı Otları ile Biyolojik Mücadele Geçici Teknik Talimatı” 
7.4. Kimyasal Mücadele 
Alglerin sulama sistemlerinde sorun yaratan türlerinin ilaçlardan etkilenme oranı 
çok farklı olduğundan, kimyasal savaşım yöntemleri, ipliksi algler ve su avizeleri 
için ayrı ayrı verilmiştir. 
7.4.1. İlaçlama zamanı 
İpliksi Algler: Uygulamalarda ipliksi alglerin gelişmeye başladıkları, ancak sorun 
oluşturmadıkları erken dönemlerde başlanmalıdır. Beton kaplamalı kanallarda, 
kaplamalar üzerinde yeşil renkli alg gelişiminin başlaması, uygulamaların 
başlatılması için belirti olarak kabul edilebilir. İlk uygulama zamanı, bölgelere göre 
değişmekle birlikte, genellikle kanallara su verildikten sonraki 2. hafta olabilir. 
Ancak her yıl ipliksi alg sorunu oluşan kanallarda uygulamalar, kanala su verilmesi 
ile birlikte yada 1 hafta sonra başlatılmalıdır. İlacın algleri kontrol etme süresi, 
bölgelere göre değişmekle birlikte, genellikle 3-4 haftadır. Yeni gelişmeler 
belirlendiğinde gecikmeksizin, uygulamalar yinelenmelidir.  
Su Avizeleri: Su avizelerine karşı yapılacak uygulamalarda, uygulama zaman ve 
sayıları, sualtı yabancı otlarında olduğu gibidir. Uygulamalar, su avizelerinin erken 
gelişme dönemlerinde, günün güneşli ve ılık saatlerinde, suyun bulanık olmadığı 
dönemlerde yapılır. Bir sulama mevsiminde İç Kuzey ve Doğu Anadolu’da 1 
uygulama, kıyı bölgelerde ise 30-45 gün aralıklarla 2 yada 3 uygulama yeterlidir. 
(Bkz.: Sualtı, Sualtı- Yüzen ve Yüzen Yabancı otlar Zirai Mücadele Teknik 
Talimatı). 
7.4.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
7.4.3 . İlaçlama tekniği 
(Bkz.: Sualtı, Sualtı- Yüzen ve Yüzen Yabancı otlar Zirai Mücadele Teknik 
Talimatı) 
7.4.4. Uygulama ile ilgili yasaklama ve kısıtlamalar 
(Bkz.: Sualtı, Sualtı- Yüzen ve Yüzen Yabancı otlar Zirai Mücadele Teknik 
Talimatı) 
7.4.5. Uygulamaların değerlendirilmesi 
İlaç uygulamalarından 24 saat sonra, etki ile ilgili ilk belirtiler; İpliksi alglerde renk 
değişiklikleri (kahverengileşme, beyazlaşma, siyahlaşma), su avizelerinde renk 
açılması ve beyazlaşma biçiminde görülmektedir. Halen algler daha sonra tabana 
çökmekte, parçalanıp, küçük parçacıklar biçiminde su ile taşınmaktadır. İlacın 
etkili olduğu, kanaldaki su düzeyinin 48 saat içinde düşmesi ile de 
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anlaşılabilmektedir. Çünkü alglerin kanalda neden oldukları şişme, ölümleri 
sonucunda ortadan kalkmaktadır. Algler, sporları yada kopan bitki parçacıkları 
aracılığı ile hızla ürediklerinden, sulama mevsimi başından başlayarak ve büyük 
kütleler oluşturmalarına izin verilmeksizin, 2-3 hafta aralıklarla uygulama 
yapılması ve yeni gelişmelerin izlenmesi gerekmektedir. 
 

 
 

BANKET VE ŞEV YABANCI OTLARI 
 

Banket yabancı otları, sulama ve drenaj sistemleri şev ve banketlerinde gelişen kara 
yabancı otlarıdır. 

1.SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1.1. Tek Yıllık Geniş Yapraklı Yabancı Otlar 
Bilimsel Adı Türkçe Adı Familyası 
Adonis flammea Jacq. Kandamlası  (Şekil 59) Ranunculaceae 
Amaranthus spp. Horozibiği Amaranthaceae 
Capsella bursa-pastoris Medik. Çobançantası  (Şekil 70) Cruciferae  
Centaurea cyanus L. Gökbaş (Şekil 34) Compositae 
Chenopodium album L. Sirken (Şekil 35) Chenopodiaceae 
Erodium cicutarium (L.)L’Herit. Dön baba (Şekil 72) Geraniaceae 
Galium spp. Yoğurtotu Rubiaceae 
Papaver rhoeas L. Gelincik (Şekil 49) Papaveraceae 
Ranunculus arvensis L. Tarla düğünçiçeği (Şekil 51) Ranunculaceae 
Silybum marianum (L.)Gaertner  Meryem dikeni (Şekil 53) Compositae 
Sinapis arvensis L. Yabani hardal (Şekil 52) Cruciferae 
Tribulus terrestris L. Demir dikeni (Şekil 65) Zygophyllaceae 
Turgenia latifolia (L.)Hoffm. Pıtrak Umbelliferae 
Xanthium strumarium L. Domuz pıtrağı (Şekil 69) Compositae 

1.2. İki Yıllık Geniş Yapraklı Yabancı Otlar 
Anthemis spp. Papatya Compositae 
Carduus nutans L. Eğikbaşlı kangal (Şekil 88) Compositae 
Daucus carota L. Yabani havuç Umbelliferae 
Echium spp. Engerek otu Boraginaceae 
Malva sylvestris L. Yabani ebegümeci (Şekil 47) Malvaceae 
Onopordum acanthium L. Adi eşekdikeni Compositae 
Verbascum spp. Sığırkuyruğu Scrophulariaceae 

1.3. Çok Yıllık Geniş Yapraklı Yabancı otlar 
Acroptilon repens (L.) DC Kekre(Şekil 87) Compositae 
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Cirsium arvense (L.) Scop. Köygöçüren (Şekil 90) Compositae 
Euphorbia spp. Sütleğen (Şekil 39) Euphorbiaceae 
Rumex spp. Labada Polygonaceae 
Solanum dulcamara L. Odunsu köpeküzümü Solanaceae 
Urtica dioica L. Büyük ısırgan Urticaceae 

Sulama ve drenaj sistemlerinin şev ve banketlerinde, yukarıda belirtilen geniş 
yapraklı yabancı otlar dışında bir yada çok yıllık dar yapraklı yabancı otlarla, 
odunsu bitkilerin gelişmesi de söz konusudur. Başta Kamış olmak üzere şev ve 
banketlerde gelişebilecek dar yapraklı yabancı otlarla savaşım için “Su Üstü 
Yabancı otları Zirai Mücadele Teknik Talimatı” odunsu bitkiler için de “Odunsu 
Bitkilerle Zirai Mücadele Teknik Talimatı” ndan yararlanılmalıdır. 

2. ZARAR ŞEKLİ EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Banket yabancı otlarını da kapsamak üzere, kara yabancı otlarının oluşturduğu 
sorunlar aşağıda özetlenmiştir. 

― Kara yabancı otlarının geliştiği şev ve banketlerde bakım işleri aksar. 
Hayvansal zararlıların neden olduğu zararlar ve su kaçaklarının yerlerinin 
belirlenmesi güçleşir. 

― Kuruyan yabancı otlar kanal suyuna düşerek çeşitli sanat yapılarının (ızgara, 
sifon, çek vb.) tıkanmasına, taşmalara ve sulamanın aksamasına yol açar. 

― Kuruyan yabancı otlar yangına neden olur ve özellikle depo çevrelerinde 
tehlike yaratır. 

― Özellikle derin köklü odunsu bitkiler, kanallarda su kayıplarına, kaçaklara ve 
kanal kaplamalarının bozulmasına yol açar. 

― Erozyonu önlemek amacı ile yapılan bitkisel kaplamanın gelişmesini 
engellerler. 

― Tohumların rüzgâr ve özellikle su aracılığı ile taşınması sonucunda, tarımsal 
alanların bulaşmasına yol açarlar. 

― Kültür bitkilerinde zararlı olan bir çok hastalık etmeni ve böcekler için 
beslenme, üreme ve sığınma ortamı yaratarak bulaşma kaynakları 
oluştururlar. 

Kara yabancı otları ülkemizdeki tüm sulama ve taşkın tesisleri ile, park ve 
rekreasyon alanlarında yaygındır.  

3. SORUNLARIN SAPTANMASI 

DSİ tesislerindeki banket yabancı otları sorunları, “DSİ Tesislerinde Sorun Yaratan 
Zararlılarla Savaşım Yönergesi”nin “Tesislerin İncelenmesi” (Sorunların 
Saptanması) bölümündeki ilkelere göre saptanır. 
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4. MÜCADELESİ 

4.1. Kültürel Önlemler 

Rekabetten Yararlanma: Belirli bir alanda gelişen bitkiler, ışık, toprak nemi, 
topraktaki besin maddeleri, yaşama yeri ve bitkilerle ortak yaşayan canlılar gibi 
istekleri açısından, birbirleriyle rekabet durumundadır. Bitkiler arasındaki 
rekabetten yararlanarak, banketlerdeki geniş yapraklı yabancı otlarla savaşım 
yapılabilir. Şev ve banketlerin çekişme gücü yüksek çokyıllık dar yapraklı 
bitkilerle (Agropyron elongatum, Festuca elatior, Cynodon dactylon) kaplanması, 
geniş yapraklı yabancı otların gelişmesini önemli ölçüde engellenmektedir. Kanal 
şev ve banketlerde geniş yapraklı yabancı otları kontrol etmek için yapılan herbisit 
uygulamaları, kaplama yapılmış alanlardaki çok yıllık dar yapraklı bitkilerin 
rekabet gücünü artırmakta; kaplama yapılmamış alanlarda ise özellikle başta ayrık 
(Cynodon dactylon) olmak üzere, bu bitkilerin gelişmesine yardımcı olmaktadır. 

Otlatma: Şevleri düzgün, eğimi fazla olmayan ve denetim olanakları yeterli olan 
sulama ve taşkın koruma tesislerinde başarı ile uygulanabilen bir yöntemdir. 
Otlatmada, başta koyun olmak üzere, hemen bütün evcil hayvanlar 
kullanılabilmektedir. Düzenli bir otlatma ile, dar yapraklı bitkilerin şevlerde 
bitkisel bir örtü oluşturması ve geniş yapraklı yabancı otların gelişmesinin 
önlenmesi sağlanabilmektedir. Ancak otlatmanın, denetimli yapılması ve özellikle 
bitkisel kaplama yapılmış alanlarda, örtünün bozulmasını önleyici önlemlerin 
alınması gerekmektedir. 

4.2. Mekanik Mücadele 

Kara yabancı otlarına karşı uygulanabilecek başlıca mekanik savaşım yöntemleri; 
el ile toplama, kazma, çapalama, sürme, biçme, yakma ve gölgeleme olarak 
özetlenebilir. Bu yöntemlerden el ile toplama, çapalama ve gölgeleme genellikle 
park ve rekreasyon alanlarında ve sınırlı genişliklerde uygulanabilmektedir. Sürme 
ise özellikle kavak yetiştirilen alanlarda uygulanan bir yöntemdir. Şev ve 
banketlerde uygulanabilecek yöntemler aşağıda özetlenmiştir. 

Biçme: Çeşitli biçme aletleri kullanılarak, şev ve banketlerdeki otsu yabancı otlara 
karşı mekaniksel savaşım yapılabilmektedir. Ülkemiz koşullarında, çayır biçme 
makineleri, özellikle kanal şevine göre eğimi ayarlanabilenleri, başarı ile 
kullanılabilir. Biçme aletlerinin çeşitli iş makinelerine takılabilen tipleri de 
bulunmaktadır. Biçmenin etkili olabilmesi için; uygulamanın yabancı otların 
tohumlarının oluşmadığı, kök ve toprakaltı gövdelerindeki besin maddeleri 
birikiminin en düşük düzeyde bulunduğu, çiçeklenme öncesi dönemlerde yapılması 
gerekir. 

Biçme, yabancı otları iki biçimde etkilemektedir. Zamanında yapılan biçmelerle 
tohum oluşumu önlenmekte, yinelenen biçmeler sonucunda, çok yıllık yabancı 
otların kök ve toprakaltı gövdelerinde biriken besinler tüketilerek, gelişmeleri 
sınırlanmaktadır. 
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Alevle Yakma: Sulama ve taşkın koruma tesislerinde yabancı otlara karşı yakma 
yöntemiyle savaşım, iki ayrı dönemde ve başlıca iki amaçla yapılmaktadır. 
Bunlardan ilki, yabancı otların gelişmelerini sürdürdükleri, henüz çiçek açıp, 
tohum oluşturmadıkları ve yeşil durumda bulundukları dönemde yapılmaktadır. Bu 
dönemde yapılan uygulama ile, sistemlerde yabancı ot sorunları çözümlenmektedir. 
Yakma işlemi, bitki hücrelerinin zarar görmesine ve sonunda bitkinin ölmesine 
neden olmaktadır. Bitkilerin tür ve gelişme dönemlerine bağlı olarak etkilendikleri 
sıcaklıklar farklı olduğundan, yakma işleminde, değişik sıcaklıklar kullanıla-
bilmektedir. Yakma yönteminin diğer bir amacı tohum oluşturmuş ve kurumuş 
yabancı otların, yok edilmesi ve yayılışlarının engellenmesidir. Yakma işlemi, bu 
işlem için geliştirilmiş özel yakma aletleri yada daha sınırlı alanlarda, atomizörlere 
takılan alev başlıkları ile yapılabilmektedir. Yakma yönteminde yakıt olarak fueloil 
yada sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) kullanılmaktadır. 

Yakma işlemi, etki düzeyi sınırlı, yinelenmesi gerekli ve bu nedenle uygulanması 
pahalı bir yöntemdir. 

4.3. Kimyasal Mücadele 

4.3.1. İlaçlama zamanı 

Geniş yapraklı banket yabancı otlarına ilaç uygulamaları, yabancı otların hızla 
büyüyüp geliştikleri ve genç oldukları erken gelişme dönemlerinde yapılır.  

Yabancı otların 3-4 yapraklı oldukları geç sonbahar yada erken ilkbahar ayları, 
ilaçlama için uygun zamanlardır. Uygulamaların çiçek tomurcuklarının oluşumu ve 
erken çiçeklenme dönemine kadar bitirilmesi gerekir.  

Çevredeki kültür bitkileri de, uygulama zamanının belirlenmesinde etkilidir. Tahıl 
tarımının yaygın olduğu alanlarda ilaçlamaların bu bitkilerin kardeşlenme 
dönemlerinin tamamlanması ile sapa kalkma dönemleri arasında; ilaca çok duyarlı 
pamuk, sebze ve tütün yetiştirilen alanlarda, bu bitkilerin ekim-dikimlerinden önce 
yada hasatlarından sonra; meyve ve bağ alanlarında ise gözlerin uyanmasından 
önce yapılması gerekir. 

Bir yılda genellikle 1 ilaçlama yeterlidir. Ancak yabancı ot türlerinin çimlenme 
dönemleri arasındaki farklılıklar ve bazı yabancı ot türlerinin ilaca duyarlılıklarının 
farklı olması yüzünden, 2. ilaçlama gerekebilir. 

4.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

4.3.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
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4.3.4. İlaçlama tekniği  

Herbisitler su ile karıştırılarak, yabancı otların toprak üstü kısımlarına 
püskürtülmelidir.  

İlaçlamalarda, dekara genellikle 40-60 litre su kullanılır. Su miktarı, yabancı ot 
yoğunluğu ve boylarına bağlı olarak 100 litreye kadar arttırılabilir.  

Püskürtme tabancası kullanılarak yapılan uygulamalarda, %0.3’lük ilaçlı su 
hazırlanarak püskürtme yapılır.  

Uygulanması önerilen dozlardan düşük dozlar, erken gelişme dönemleri ile bir 
yıllık geniş yapraklı yabancı otların yaygın olduğu alanlarda; yüksek dozlar, geç 
gelişme dönemleri ile çok yıllık yabancı otların yaygın olduğu alanlarda kullanılır.  

İlaç kaçaklarının önlenebilmesi için; püskürtme kolu, ilaçlanacak yüzeye mümkün 
olduğu kadar yakın ayarlanmalı, ilaçlamalar düşük basınçla ve yelpaze tipli 
memelerle yapılmalı; uygulamalar sırasında hava rüzgârsız olmalı, rüzgâr 
çıktığında ilaçlamaya ara verilmeli; pamuk, bağ, sebze, vb. duyarlı bitkilerin 
bulunduğu alanlarda, ilaçlama zamanları doğru seçilmelidir.  

Uygulamalar hava sıcaklığının 8-25°C arasında olduğu dönemlerde yapılmalıdır.  

Bitkisel kaplama yapılmış alanlarda, başta kamış olmak üzere, dar yapraklı yabancı 
ot sorunları varsa, ya da var olan yabancı otların savaşımı için uygulanacak ilaç 
bitkisel kaplamaya zarar verecekse, bu durumdaki ilaç uygulamalarının, sürtme 
yöntemi ile yapan özel aletlerle (fitilli ve fırçalı) yapılması, kaplamaların zarar 
görmemesi açısından uygun görülmektedir. 

4.3.4. Uygulama ile ilgili yasaklama ve kısıtlamalar 

2,4-D amin tuzları ışıktan ve sıcaklıktan önemli ölçüde etkilenmediğinden uygu-
lama yerinde kalma süreleri uzundur.  

2,4-D amin tuzları uygulandıkları alanlardaki topraklarda, mikroorganizma etkin-
liği sonucu parçalanır ve etkinliklerini kaybederler. Ilık ve nemli topraklarda genel-
likle 1-4 haftada etkisiz duruma geçerler. İlacın, su bulunan sulama kanallarında 
uygulanması durumunda, ilaçlanmış alanlarda ilacın etiketindeki ikaz dikkate 
alınarak 7 gün süre ile süt hayvanlarının otlatılmaması, ilaçlı sularda balık 
avlanmaması gerekir. 

(Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği Ve Kalibrasyon. Cilt 
VI, Sayfa 67) 
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ÇİM (Lolium spp.) ALANLARINDA  
GENİŞ YAPRAKLI YABANCI OTLAR 

 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR  
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 
1.1.1.Tek yıllık dar yapraklılar  
Bilimsel Adı          Türkçe Adı          Familyası 
Bromus tectorum L.         Püsküllü çayır (Şekil 83)            Gramineae 
Digitaria sanguinalis  (L.) Scop.     Çatal otu (Şekil 78)   Gramineae 
Echinochloa crus-galli (L.) P.B.       Darıcan (Şekil 76) Gramineae 

1.1.2. Tek yıllık geniş yapraklılar 
Capsella bursa-pastoris( L)Medik.     Çobançantası  (Şekil 70) Cruciferae 
Euphorbia maculata L.               Sütleğen (Şekil 39) Euphorbiaceae  
Melilotus indica(L.) All.             Taş yoncası                 Leguminosae             
Polygonum bellardi All. Süpürge            Polygonaceae 
Sonchus asper (L.)Hill. Dikenli eşek marulu Compositae 
S. oleraceus  L.                            Adi eşek marulu Compositae 
Stellaria media (L.) Vill.            Kuşotu Caryophyllaceae 
Thlaspi perfoliatum L.                 Çayır akça çiçeği (Şekil 67)    Cruciferae 
Trigonella crassipes Boiss.        Tatlı kokulu yonca       Leguminosae       
Veronica hederifolia L. Adi yavşan otu Scrophulariaceae 

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar  
1.2.1 Çok yıllık dar yapraklılar 
Cynodon dactylon (L.) Pers. Köpekdişi ayrığı (Şekil 102)    Gramineae 
Cyperus rotundus L.           Topalak (Şekil 105)         Cyperaceae 
Paspalum paspalodes Schrib. Su ayrığı  Gramineae 

1.2.2. Çok yıllık geniş yapraklılar  
Cardaria draba (L.) Desv.     Yabani tere (Şekil 98)         Cruciferae 
Chondrilla junceae L.      Akhindiba (Şekil 89)         Compositae 
Cirsium arvense (L.) Scop.  Köygöçüren (Şekil 90)         Compositae 
Convolvulus arvensis L.    Tarla sarmaşığı (Şekil 91)  Convolvulaceae 
Malva sylvestris L.       Yabani ebegümeci (Şekil 47)  Malvaceae 
Plantago lanceolata L.      Dar yapraklı sinir otu       Plantaginaceae 
Polygonum convolvulus L. Sarm. çobandeğneği (Şekil 45) Polygonaceae 
Sonchus arvensis L.          Eşek marulu          Compositae 
Taraxacum officinale L.        Aslan dişi (Şekil 101)         Compositae 
Trifolium repens L.         Aküçgül            Leguminosae 
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2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 
Çim tesislerin kurulması oldukça pahalıdır. Bu nedenle bu alanların korunması ve 
uzun ömürlü olabilmesinde, yabancı ot mücadelesinin önemi oldukça fazladır. Çim 
arasında gelişen yabancı otlar, çimin görünüşünü bozmakta ve bakım masraflarını 
artırmaktadır.  
3. MÜCADELESİ  
3.1. Kültürel Önlemler  

 Sulama, tırmıkla tarama, gübreleme ve biçme gibi bakım işlemleri tekniğine 
uygun yapıldığı takdirde, çim sağlıklı gelişeceğinden, yabancı otlara rekabet 
yönünden üstünlük sağlayacak ve onları baskı altına tutacaktır. 

 Yeni çim tesis edilecek alanda, çim ekiminden önce toprak derince sürülerek 
çok yıllık yabancı otların toprak altı kısımlarının toprak yüzeyine çıkmaları 
sağlanmalı ve tırmıkla toplanıp alandan uzaklaştırılmalıdır. Köpekdişi ayrığı 
gibi stolonları ile çoğalan yabancı otların yerleşik çimlerde mücadelesi zor 
olduğundan, mümkün olduğu kadar çim tesisinden önce bu yabancı otların 
artıkları toprakta bırakılmamalıdır.  

 Çim sahaların tesisinden önce, alana kültür toprağının serilmesinin söz 
konusu olduğu durumlarda da bu toprağın içerisinde yabancı ot tohumu, 
stolonu ve rizomu bulunmamalıdır. 

 Kullanılacak çim tohumluğu yabancı ot tohumu içermemelidir. 
 Çim alanların tesisinde çiftlik gübresi oldukça önemli bir yer tutar. Ancak 

gübrenin kullanılması ile bir çok yabancı ot tohumu çim alanına 
bulaşabileceğinden çiftlik gübresinin iyice yanmış olmasına dikkat 
edilmelidir. 

3.2. Mekanik Mücadele 
 Aslan dişi, sinirotu ve köpekdişi ayrığı gibi çok yıllık yabancı otlar, yeni bu-

laşmalarda ve yoğunluklarının az olduğu durumlarda toprak içersinde bitki 
parçası kalmayacak şekilde sökülüp çıkarılmalıdır. Bıçakla yüzeysel 
kesimlerde stolonlar toprak içersinde kalacağından, yabancı otlar yeniden 
çıkacaktır. 

 Çimler genelde 10 cm boya eriştiğinde biçilmelidir. Bu işlem düzenli 
yapıldığı takdirde yabancı otlar da tohum bağlamadan yok edilmiş olur. 
Biçim artıkları alandan uzaklaştırılmalıdır. 

3.3. Kimyasal Mücadele  
3.3.1. İlaçlama zamanı 
İlaçlama çim biçiminden önce, çimin 7-8 cm, yabancı otların 4-5 yapraklı olduğu 
dönemde ilkbaharda yapılmalıdır. Aslan dişi türlerinin mücadelesi hedefleniyorsa, 
ilaçlama bu yabancı otun çiçeklenmesinden önce yapılmalıdır. 
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3.3.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
3.3.3. Kullanılacak alet ve makineler  
Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.3.4. İlaçlama tekniği  
İlaçlama sakin ve rüzgârsız bir havada yapılmalı, ilaçlı su damlacıklarının süs 
bitkileri ve ağaçlara değmemesine dikkat edilmelidir.  
Tavsiye edilen ilaç dozunun belli bir alana homojen olarak atılabilmesi için, 
kullanılacak aletlerin önceden kalibrasyonu yapılmalıdır.  
İlacın yıkanmaması için, ilaçlamadan sonraki ilk 6 saatlik süre içinde sulama 
yapılmamalıdır.  
(Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği Ve Kalibrasyon. Cilt 6, 
Sayfa 57 ) 

 
 

KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLARDAKİ 
(HAVA ALANLARI, TARİHİ ALANLAR, DEMİR YOLLARI VS.) 

YABANCI OTLAR VE ODUNSU BİTKİLER 
 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar 
1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar 
Bilimsel Adı Türkçe Adı Familyası 
Adonis spp. Kandamlası (Şekil 59) Ranunculaceae 
Amaranthus spp. Horozibiği Compositae 
Capsella-bursa pastoris L.Medik. Çobançantası (Şekil 70) Cruciferae   
Centaurea solstitialis L. Güneş dikeni Compositae 
Daucus carota L. Yabani havuç Umbelliferae 
Erodium cicutarium (L.) L’Herit Dön baba (Şekil 72) Geraniaceae 
Galium spp. Yoğurt otları Rubiaceae 
Ranunculus arvensis L. Tarla düğünçiçeği (Şekil 51) Ranunculaceae 
Silybum marianum (L.) Gaertner Meryem dikeni (Şekil 53) Compositae 
Sinapis arvensis L. Yabani hardal (Şekil 52) Cruciferae 
Senecio vulgaris L. İmam kavuğu Compositae 
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Tribulus terrestris L. Demir dikeni (Şekil 65) Zygophyllaceae 
Tragopogon latifolius Boiss. Yemlik (Şekil 54) Compositae 
Turgenia latifolia Hoffm. Pıtrak Umbelliferae 
Xanthium strumarium L. Domuz pıtrağı (Şekil 69) Compositae 

1.1.2. Tek yıllık dar yapraklılar 
Bromus tectorum L. Püsküllü çayır (Şekil 83) Gramineae 
Digitaria sanguinalis Scop. Çatal otu (Şekil 78) Gramineae 
Hordeum murinum L. Duvar arpası (Şekil 84) Gramineae 
Poa annua L. Tavşanbıyığı (Şekil 85) Gramineae 
Setaria verticillata P.B. Yapışkan ot (Şekil 74) Gramineae 

1.1.3. İki yıllık dar yapraklılar 
Bromus hordeaceus L. Arpamsı brom Gramineae 

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar 
1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar 
Kaynaş tinctoria (L.) Tausch. Havacıva otu Boraginaceae 
Carduus spp.  Kangal Compositae 
Cirsium arvense (L.) Scop. Köygöçüren (Şekil 90) Compositae 
Convolvulus arvensis L. Tarla sarmaşığı (Şekil 91) Convolvulaceae 
Eryngium campestre L. Boğa dikeni Umbelliferae 
Euphorbia spp. Sütleğen (Şekil 39) Euphorbiaceae 
Marrubium spp. İtsineği Labiatae 
Rumex sp. Labada Polygonaceae 
Solanum nigrum L. Köpek üzümü (Şekil 58) Solanaceae 
Stachys spp. Karabaş Labiatae 
Verbascum spp.  Sığırkuyruğu Scrophulariaceae 

1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar 
Elymus repens (L.) Gould. Ayrık (Şekil 106) Gramineae 
Alopecurus myosuroides Huds. Tilkikuyruğu (Şekil 80) Gramineae 
Cynodon dactylon (L.) Pers. Köpekdişi ayrığı (Şekil 102) Gramineae 
Phragmites austrialis (Cav.) Steudel Kamış (Şekil 103) Gramineae 
Sorghum halepense (L.) Pers. Kanyaş (Şekil 104) Gramineae 

1.3. Odunsu Bitkiler 
Ailanthus altissima (Miller) Swing. Kokarağaç Simaroubaceae 
Berberis crataegina D.C. Hanım tuzluğu Berberidaceae 
Jasminum fructicans L. Sarı çiçekli yasemin Oleaceae  
Prunus webil L. Yabani badem Rosaceae  
Rosa spp. Yabani güller Rosaceae 
Rubus spp. Böğürtlen Rosaceae 
Salix spp. Söğüt Salicaceae 
Similax aspera L. Gıcır dikeni Liliaceae 
Tamarix spp. Ilgın Tamariceae 
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Ulmus campestris L. Karaağaç Ulmaceae 
Paliurus spina-christi Mill. Karaçalı Rhamnaceae 
Prosopis farcta (Banks&Sol.) Mac Çeti (Şekil 96) Leguminosae 
Ononis spinosa L. Öküz çanı Leguminosae 
Glycyrrhiza spp. Meyan kökü (Şekil 93) Leguminosae 
Quercus spp. Meşe türleri Cupressaceae 
Anaguris foetida L. Katırkuyruğu Leguminosae 
Olea sylvestris L. Yabani zeytin Oleaceae 
Vitex agnus-castus L. Hayıt Verbenaceae  
 

2. ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK ÖNEMİ 
Zarar şekilleri yabancı otların yetiştikleri yerlere göre değişir. Hava alanları, 
demiryolları, tarihi alanlar, yanıcı-patlayıcı madde depoları çevresi açık depolama 
yerlerinde beton kaplamaların bozulmasına ve yangın tehlikelerine yol açarlar. 
Tohumlar ve çeşitli vejetatif organları ile tarımsal alanlara bulaşırlar. Kültür 
bitkileri için zararlı pek çok hastalık etmeni böcek ve canlılar için sığınma, 
beslenme ve çoğalma yeri oluştururlar. 
3. MÜCADELESİ 
3.1. Mekanik Mücadele 
― El ile yolma, sınırlı alanda ve düşük yoğunlukta olan yerlerde uygulanır. 
― Uygun yerlerde tarım aletleriyle toprak işlenerek yabancı otlar yok edil-

melidir. 
― Biçme, sınırlı alanlarda yabancı otlar tohum bağlamadan önce toprakaltı 

organlarındaki depo besin maddelerinin en düşük düzeyde olduğu çiçek-
lenme veya çiçeklenme öncesi dönemde yapılır. 

3.2. Kimyasal Mücadele 
3.2.1. İlaçlama zamanı 
Yabancı otların genç gelişme devresinde (4-5 yapraklı devrede) iken herbisit 
uygulaması yapılmalıdır. Kekre ve köygöçüren gibi yabancı otların tomurcuk 
devresinde de herbisit uygulaması yapılabilir. Sonbaharda toprak işlemesinden 
önce de uygulama yapılabilir.  
Çevredeki kültür bitkilerinin durumu da uygulama zamanını etkiler. Çevrede tütün, 
pamuk, sebze bitkileri yetiştiriliyorsa bu bitkilerin ekim veya dikimden önce veya 
hasattan sonra, meyve ve bağ alanları çevresinde ise gözlerin açılmasından önce 
uygulama yapılmalıdır. Bir yılda genellikle bir ilaçlama yeterlidir. Bazı durumlarda 
ikinci bir ilaçlama gerekebilir.  
3.2.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 
Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 
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3.2.3. Kullanılacak alet ve makineler  

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya 
hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. 
3.2.4. İlaçlama tekniği  

İlaçlamalar sakin ve rüzgârsız havada yapılmalıdır.  

Çıkış öncesi önerilen bitki koruma ürünleri, yabancı otlar çıkmadan önce doğrudan 
toprak yüzeyine homojen bir film tabakası oluşturacak şekilde atılmalıdır.  

Çıkış sonrası kullanılanlar ise yabancı ot ve odunsu bitkilerin hızlı gelişme 
dönemlerinde yeşil aksama uygulanmalıdır.  

(Bkz.: Yabancı Otun Tanımı, Önemi, İlaçlama Tekniği Ve Kalibrasyon. Cilt 6, 
Sayfa 57 ) 

 

 

SUALTI, SUALTI-YÜZEN VE YÜZEN YABANCI OTLAR  
 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 
Sualtı yabancı otları, gelişme organlarının hemen tümü su yüzeyi altında bulunan, 
kökleri yada kök benzeri organları ile taban toprağına tutunmuş olarak yaşayan, 
üreme organları çoğu kez su yüzeyi üzerine çıkabilen yabancı otlardır. 
Sualtı ve yüzen yabancı otlar: Yaprakları ile üreme organlarının tümü yada büyük 
bir bölümü, su yüzeyi üzerinde bulunan, ancak kökleri ile taban toprağına tutunmuş 
olarak yaşayan yabancı otlardır. 
Yüzen yabancı otlar: Su yüzeyinde yada içinde özgürce yüzen yabancı otlardır. 
1.1. Sualtı Yabancı Otları 

Bilimsel Adı Türkçe Adı Familyası 
Callitriche intermedia Hoffm. Suyıldızı Callitrichaceae 
Callitriche palustris L. Bataklık suyıldızı Callitrichaceae 
Callitriche platycarpa Kütz. Yüksektohumlu suyıldızı Callitrichaceae 
Callitriche stagnalis Scop. Adi suyıldızı Callitrichaceae 
*Ceratophyllum demersum L. Kaba boynuzyaprak Ceratophyllaceae 
Ceratophyllum submersum L. Dikensiz tilkikuyruğu Ceratophyllaceae 
**Elodea canadensis Michaux Suotu Hydrocharitaceae 
*Groenlandia densa (L.)Fourr. Sıkyapraklı susümbülü Potamogetonaceae 
Hippuris vulgaris L. Kısrak kuyruğu Hippuridaceae 
Hottonia palustris L. Su menekşesi Primulaceae 
*Myriophyllum spicatum L. Başaklı sucivanperçemi Haloragidaceae 
Myriophyllum verticillatum L. Halkalı sucivanperçemi Haloragidaceae 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 202 

T 
A 

G 
E 

M



                                                ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI                                    CİLT VI 

Najas graminea Delile Daryapraklı superisi Najadaceae 
Najas marina L. Dikenli superisi Najadaceae 
*Najas minor All. Küçük superisi Najadaceae 
*Potamogeton berchtoldii Fieber Daryapraklı susümbülü Potamogetonaceae 
*Potamogeton crispus L. Kıvırcık susümbülü Potamogetonaceae 
*Potamogeton lucens L. Parlak susümbülü Potamogetonaceae 
*Potamogeton nodosus Poiret Boğumlu susümbülü Potamogetonaceae 
* Potamogeton panormitanus Biv. Küçük susümbülü Potamogetonaceae 
* Potamogeton pectinatus L. Dipotu Potamogetonaceae 
*Potamogeton perfoliatus L. Söğütotu Potamogetonaceae 
Ruppia cirrhosa (Petagna)Grande Sülüklü ördekotu Ruppiaceae 
Ruppia maritima L. Sahil ördekotu Ruppiaceae 
Utricularia minor L. Ufak sumiğferi Lentibulariaceae 
Utricularia vulgaris L. Yaygın sumiğferi Lentibulariaceae 
Vallisneria spiralis L. Yılanbalığı otu Hydrocharitaceae 
*Zannichellia palustris L. Boynuzlu susümbülü Potamogetonaceae 

*Yaygın olarak bulunan türler 
**Trakya Bölgesinde bulunan türler 
 

1.2. Sualtı ve Yüzen Yabancı Otlar 
Hydrocharis morsus-ranae L. Kurbağaotu Hydrocharitaceae 
Nuphar lutea (L.)Sm. Sarı nilüfer Nymphaceae 
Nymphaea alba L. Beyaz nilüfer Nymphaceae 
Nymphoides peltata O. Kuntze  Küçük nilüfer Menyanthaceae 
Polygonum amphibium L. Su çobandeğneği Polygonaceae 
Paramageton gramineus L. Çimensiyapraklı susümbülü Potamogetonaceae 
Paramageton natans L. Denizdili Potamogetonaceae 
Ranunculus rionii Lagger Tüylü sudüğünçiçeği Ranunculaceae 
R. saniculifolius Viv. Sudüğünçiçeği Ranunculaceae 
R. sphaerospermus Boiss. & Blanc. Yuv.tohumlu sudüğünçiçeği Ranunculaceae 
*R. Trichophyllus Chaix Hakiki sudüğünçiçeği Ranunculaceae 
Sparganium emersum Rehmann  Yalın sığırsazı Sparganiaceae 
Trapa natans L.  Su kestanesi Trapaceae 

*Yaygın türler 

1.3 .Yüzen Yabancı otlar 
Azolla filiculoides Lam. Kırmızı eğrelti Salviniaceae 
*Lemna gibba L. Şişkin sumercimeği Lemnaceae 
* Lemna minor L. Küçük sumercimeği Lemnaceae 
* Lemna trisulca L. Zincirsi sumercimeği Lemnaceae 
Ricciocarpus natans (L.)Corda Su ciğerotu Ricciaceae 
Salvinia natans (L.)AlI. Yüzen eğreltiotu Salviniaceae 
*Spirodela polyrrhiza (L.)Schleid. İri sumercimeği Lemnaceae 

*Yaygın türler 
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2. YAŞAYIŞLARI 

Sualtı Yabancı otları: 

Organlarının çoğu yada tümü sualtında bulunan, genellikle köklü ve taban 
toprağına tutunmuş (Callitriche, Myriophyllum, Najas, Paramageton, Ranunculus, 
Zannichellia) bitkilerdir. Su içinde özgürce yüzen türleri de (Ceratophyllum, 
Utricularia) vardır. Kök, gövde ve yaprakları bulunan (bazı türlerde kök yoktur), 
genellikle çok yıllık bitkilerdir. Türlerin çoğunda kök, genellikle küçülmüş ve 
dallanmıştır. Kök genellikle bitkiyi taban toprağına bağlar, besin alma görevi 
zayıflamıştır. Gövde ve yaprağın üst derisinde aşırı derecede incelmiş bir dış örtü 
bulunur. Bazı türlerde dış örtü yoktur. Suda erimiş besin maddeleri ve gazlar 
yapraklarca doğrudan alınır. Yapraklarda gözenek bulunmaz yada kalıntı 
durumundadır. Yapraklar boyutları ve kalınlıkları azalarak, ipliksi yada şeritsi bir 
biçim almıştır. Bu yapısal değişimler sonucunda, su ve ışıkla temas yüzeyleri 
artmış ve özümleme kolaylaşmıştır. Gövdeler genellikle incelmiş, iletim dokuları 
iyi gelişmemiştir.  

Sualtı yabancı otlarında vejetatif üreme organları (yumru. Soğan, koltuk ve uç 
tomurcukları, gövde ve yaprak parçaları) ile üreme; generatif üreme organları 
(spor, tohum) ile üremeye göre daha yaygındır. 

Sualtı yabancı otlarının yoğunlukları; su derinliği, bulanıklılık, taban toprağı ile 
suyun fiziksel ve kimyasal niteliklerine bağlıdır.  

Sualtı ve Yüzen Yabancı Otlar:  

Yaprak ve gövdelerinin büyük bir bölümü su yüzeyinde yada su yüzeyi üzerinde 
bulunan (Potamogeton, Nymphaea, Trapa ) ancak kökleri ile taban toprağına 
tutunmuş olarak yaşayan su yabancı otlarıdır. Yaprak ve çiçekler su yüzeyinde 
yüzer, uzun gövde yada saplarla tabana bağlanmış olarak bulunurlar. Su içindeki 
yaprakları sualtı bitkilerinin, su yüzeyindeki yaprakları ise suüstü bitkilerinin 
yapraklarına benzer. Gözenekler, yaprakların yalnız üst yüzeyindedir. Üremeleri 
sualtı yabancı otlarında olduğu gibidir. 

Yüzen Yabancı otlar: Su yüzeyinin hemen altında (Lemna) yada su yüzeyinde 
özgürce yüzen (Lemna, Spirodela, Salvinia, Azolla) su yabancı otlarıdır. Yaprakları 
su düzeyindeki değişikliklere uyum sağlamıştır.  

Yapraklarda yoğun olarak havalandırma dokusu bulunur. Kökler yoğun ve dallan-
mış durumda olup, su ve besin maddelerinin alınması ile bitkinin dengesini sağlar. 

3. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

Su yabancı otlarının sulama, boşaltma kanalları ile içme, kullanma, endüstriyel 
amaçlı su depolama ve dağıtım tesislerinde oluşturdukları sorunlar aşağıda 
özetlenmiştir. 
 Sulama ve boşaltma kanallarında su akışını engelleyerek debinin düşmesine 

neden olurlar. Bunun sonucunda tarımsal üretim etkilenir. 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 204 

T 
A 

G 
E 

M



                                                ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI                                    CİLT VI 

 Aşırı su yabancı otu gelişimi, kanallarda, su hızının düşmesine yol açar. Bu 
nedenle su içindeki tortunun çöküşü hızlanır, kanallarda daha sık aralıklarla 
temizlik zorunluluğu doğar ve bakım-onarım harcamaları artar. 

 Su yabancı otları ve bunların parçaları ızgara, sifon, kapak vb yapı birimleri 
ile yağmurlama sistemlerinde tıkanmalara yol açar. 

 Kanallarda su akışının engellenmesi sonucu ortaya çıkan şişmeler, kanallarda 
taşmalara ve taban suyu sorunlarının artmasına, ekili alanlarda ürün 
veriminin düşmesine neden olur. 

 Kurak ve sıcak bölgelerde, su yabancı otu yapraklarından terleme ve kanal 
suyu sıcaklığının artması sonucu buharlaşma kayıpları artar. 

 Su yabancı otları, tarımsal ürünler ve insan sağlığı için zararlı olan hastalık 
etmenleri ve böceklere; beslenme, sığınma ve üreme olanağı sağlar. 

 Balıkçılığı, su araçları kullanımını, yüzme ve diğer su sporlarının yapılmasını 
engellerler. 

 Parçalanma ve ayrışma sonucunda balık ölümlerine yol açar, suda tat ve 
koku sorunu yaratırlar. 

 Başta mavi-yeşil alg türleri olmak üzere bazı algler salgıladıkları öldürücü 
zehirler nedeniyle insanlar ve hayvanlar için tehlike yaratırlar. 

 Sualtı, sualtı-yüzen ve yüzen yabancı otlar Türkiye’deki tüm sulama ve 
boşalt-ma kanalları, özellikle sığ göl ve bataklıklar ile diğer su kaynaklarında 
yaygındır. 

Su yabancı otlarının özellikle sulama kanallarının debileri üzerindeki etkileri 
konusunda A.B.D. ve Avustralya’da yapılan çalışmalarda, debideki azalmaların 
%60-70 arasında değiştiği belirlenmiştir. Türkiye’ de bu konuda yeterli çalışma 
bulunmamakta ancak, gözlemler yoğun yabancı ot sorunu bulunan sulama 
kanallarında debideki azalmanın %50’den az olmadığı izlenimini vermektedir.  

4. SORUNLARIN SAPTANMASI 

Sulama ve boşaltma kanallarındaki su yabancı otu sorunları; “DSİ Tesislerinde 
Sorun Yaratan Zararlılarla Savaşım Yönergesi”nin Tesislerin İncelenmesi 
(Sorunların Saptanması) bölümünde verilen ilkelere göre saptanır. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Koruyucu Mücadele 

Koruyucu yöntemler, projelendirme, inşaat ve işletme aşamasında alınabilecek ve 
sorun oluşumunu önleyebilecek uygulamalardır. Su yabancı otları gelişmeleri için 
ışık, besin maddeleri ve yaşama yerine gereksinim duyarlar. Farklı yabancı ot 
gruplarının gelişmesi için gerekli koşullar arasında farklılıklar bulunmaktadır. 
Kökleri aracılığı ile su altındaki tabana tutunmuş olarak yaşayan sualtı, sualtı yüzen 
ve su üstü yabancı otlarında gelişme, temelde taban toprağının fiziksel ve kimyasal 
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yapısına bağlıdır. Yüksek yoğunlukta ve çok sayıda türden oluşan yabancı ot 
topluluklarının, ince organik silt, kil ve organik çamurun bulunduğu alanlarda 
geliştiği bilinmektedir. Bu yabancı ot gruplarının gelişimi, uygun bir taban toprağı 
dışında, su derinliği ile de yakından ilişkilidir. Taban toprağı uygun olduğunda bile, 
su üstü yabancı otları derin sularda gelişmemekte, sualtı yabancı otları ile sualtı-
yüzen yabancı otların gelişebileceği derinlikte, ışık geçirgenliğine bağlı olarak, 3.0-
3.5 m (en çok 10 m) ile sınırlı kalmaktadır. 

Yabancı ot gelişimini etkileyen etkenlerden biri de su sıcaklığıdır. Su sıcaklığı de-
rinliğe de bağlı olarak gelişimi etkilemekte, sığ sularda, diğer etkenler yanında su 
sıcaklığı artışı, gelişimi hızlandırmaktadır. Kanallardaki su hızı da, yabancı ot geli-
şimini sınırlayan etkenlerden biridir. Kanalların projelendirilmesi ve yapımında, 
tortu birikimi ve buna bağlı olarak köklü su bitkilerinin gelişimi, yüksek su 
hızlarının (0.3 m/s ve daha yukarı) sağlanması durumunda engellenebilmektedir. 

Sulama kanallarının beton ile kaplanması, kanallarda düzgün bir su akışının 
sağlanması için kanal üzerindeki yapıların yer ve tipleri, kanallara tortu girişini 
önleyecek yapıların yapımı da köklü su bitkilerinin gelişimini sınırlayabilecek, 
koruyucu önlemlerdir. 

Kanal şevlerinde yapılacak bitkisel kaplama çalışmaları da tortu girişini ve yabancı 
ot gelişimini engelleyen önlemlerden biridir. Belirtilen bu etkenler dışında, sudaki 
oksijen ve çözünmüş inorganik karbon, pH, besin maddeleri (özellikle N ve P ile 
bunların oranları), daha geniş bir tanımlamayla su kalitesi, yabancı ot gelişimini 
etkilemekte, artırmakta yada sınırlamaktadır. 

Bu nedenle su kaynaklarının besin maddelerince zenginleşmesinin engellenmesi, 
yabancı ot gelişiminin sınırlandırılmasında önem kazanmaktadır. Yüzen yabancı 
otlarda, gelişimi etkileyen başlıca etken, su nitelikleri ve su hızıdır. Yüzen bitkiler 
besin maddelerince zengin ve durgun sularda gelişir. Alglerde ise, su derinliği (ışık 
geçirgenliği) ve sudaki besin maddeleri, türlere de bağlı olmak üzere, gelişimi 
sınırlandıran etkenler olarak kabul edilebilir. 

5.2. Mekanik Mücadele 

Zincir Çekme: Kanalın her iki yanında hareket eden 2 traktör yada iş makinesine 
bağlanmış, özel yapılmış ağır bir zincirin, kanal tabanında sürüklenmesi ile sualtı 
yabancı otu savaşımı yapılabilmektedir. Zincirlerin insan gücü ile çekilen küçük 
tipleri de bulunmaktadır. Zincir çekme sonucunda kopan ve akıntı ile taşınarak 
kanalların belirli yerlerinde biriken yabancı otlar, kanal dışına alınmaktadır. 

Bu yöntem; uygulanması güç, pahalı, etkinliği ve etki süresi sınırlı, uygulama 
sırasında sulamayı sınırlayan bir yöntemdir. Uygulama sırasında kopan yabancı ot 
parçalarının kanalın temiz bölümlerinin bulaşmasına yol açması da, yöntemin 
sakıncalarından biridir. 

Kurutma: Sulama mevsimi içinde yada dışında, özellikle beton kaplamalı 
kanallarda, başta algler olmak üzere, sualtı ve yüzen yabancı otlara etkili olan bir 
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yöntemdir. Sulama planlamaları yapılırken, sulama mevsimi içinde kurutma 
yöntemi ile yabancı ot savaşımı yapılabileceği göz önüne alınmalı ve mevsim 
içinde 2 yada 3 kez ve 1-2 günlük sürelerle suyun kesilebileceği konusunda, 
sulayıcılara önceden bilgi verilmelidir. 

Kanalların kurutulması sonucunda, ipliksi algler ve su avizeleri güneş ışınlarının 
etkisi ile beyazlaşarak ölmekte; diğer sualtı yabancı otlarının gelişiminde de önemli 
gerilemeler ortaya çıkmaktadır. Sulama mevsimi dışında, sulama kanallarına çeşitli 
kaynaklardan giren suların boşaltılması için önlem alınması durumunda da, 
özellikle ılıman bölgelerde, kış aylarında yabancı otların canlı kalması ve 
gelişmelerinin engellenerek, ertesi yıl sulama mevsimine daha temiz kanallarla 
girilebilmektedir. Kurutma yönteminden etkili sonuç alınabilmesi için, kanal tabanı 
eğiminin uygun olması ve kanal suyunun boşaltılabileceği sanat yapıları sayı ve 
aralıklarının yeterli olması gerekmektedir. 

Makineli Temizlik: Sulama ve özellikle boşaltma kanallarındaki tortunun temiz-
lenmesi için, geniş ölçüde uygulanan bir yöntemdir. Bu uygulama sırasında, tortu 
ile birlikte yabancı otlar da kanallardan uzaklaştırılmaktadır. Ancak tortu sorunu 
olmayan yada debide önemli ölçüde düşmelere neden olmayacak kadar az olan 
kanallarda, yalnızca yabancı otlara karşı bu yöntemin uygulanması ekonomik 
olmamaktadır. Makineli temizliklerin, kimyasal savaşım yöntemleri ile birlikte 
düzenli bir biçimde uygulanması sonucunda, tortu birikimi düşük bir düzeye 
indirilebilir ve temizlikler arasındaki sürenin uzaması sağlanabilir. Genel bir ilke 
olarak, makineli temizliklerin tüm kanalı kapsayacak biçimde ve kanal başlan-
gıcından kanal sonuna doğru yapılması, özellikle sulama kanallarındaki tortu 
temizliklerinin sulama mevsimi dışında gerçekleştirilmesi, makineli temizliklerden 
sonra gelişecek yabancı otlara karşı kimyasal savaşım yöntemlerinin uygulanması 
gerekir. 

Sulama kanallarında, sulama mevsimi içinde ve kanalda su bulunduğu dönemlerde, 
belirli kanal bölümlerinde yapılan makineli temizliklerin istenilen sonucu 
vermeyeceği, tortunun kanal içinde taşınıp, kanalın diğer bölümlerinde birikeceği 
göz önünde bulundurulmalıdır. 

Biçme: Biçme etkili ve çevre sorunları açısından kimyasal savaşıma göre daha az 
sakıncalı bir yöntem olmakla birlikte; uygulanması zaman almakta, etki süresi 
yetersiz kalmakta ve sık sık yinelenmesi gerektiğinden, pahalıya mal olmaktadır. 
Su yabancı otlarının biçilebilmesi için, biçme araçları çeşitli su araçlarına takılarak, 
değişik tip ve kapasitede biçme kayıkları üretilmiştir. Biçilip su yüzeyine çıkan 
yabancı otların, toplanıp kıyıya taşınması için de, bu kayıklar yardımcı aletlerle 
donatılmıştır. 

Biçme kayıkları doğal ve yapay göller ile regülâtör membalarında kullanılabil-
mektedir. Sulama ve boşaltma kanallarında ise gerek su derinliği gerekse sanat 
yapıları yüzünden kullanım güçlükleri bulunmaktadır. 
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5.3. Biyolojik Mücadele 

(Bkz.: Su yabancı otları ile Biyolojik Mücadele Teknik Talimatı) 

5.4. Kimyasal Mücadele 

Sulama sistemlerinde ve özellikle sulama kanallarındaki sualtı, sualtı-yüzen ve 
yüzen yabancı otlara karşı uzun yıllardan bu yana, çok değişik ilaçlarla, kimyasal 
savaşım önerilmiş, ancak bunların yaygınlaştırılması mümkün olmamıştır.  

5.4.1. İlaçlama zamanı 

Sualtı, sualtı-yüzen ve yüzen yabancı otlara karşı en uygun İlaçlama zamanı, 
yabancı otların hızla geliştikleri ve sualtı yabancı otlarının henüz su yüzeyine 
ulaşmadıkları erken dönemlerdir. Bu zamanın belirlenebilmesi için, ilgili 
yönergeler uyarınca, yaklaşık 15 gün aralıklarla, kanallarda yabancı ot gelişmesinin 
izlenmesi gerekmektedir. Suyu berrak olan kanallarda, yabancı ot türleri ve örtü 
oranları kolayca gözlenebilir. Suyu bulanık olan kanallarda ise, tırmık yardımı ile 
yabancı ot türleri ile gelişme dönemleri belirlenebilir ve örtü yüzde oranları 
konusunda bilgi toplanabilir.  

Bu işlemin yapılmaması durumunda; sorun hızla büyümekte, ilaçlama gecikince 
ilacın etkinliği azalmakta, sulama suyu gereksiniminin arttığı dönemde 
kısıtlamalara uyulması güçleşmektedir. Sonuçta mekaniksel yöntemlere 
başvurulmakta ancak, istenilen sonuç geçici olarak sağlanmakta ve pahalı bir 
yöntem uygulanmış olmaktadır.  

Bir sulama mevsiminde yapılacak ilaçlama sayısı, iklim ve su koşullarına bağlı 
olarak değişmektedir. Sulama mevsiminden önce tortu temizliği yapılmış yada 
tortu sorununun yoğun olmadığı kanallarda, sulamanın en yüksek düzeye 
ulaşmasından 2 hafta önce yapılacak 1 uygulamanın, yeterli olması mümkündür. 
Ancak, kıyı bölgelerde uygulama sayısının 2-3’e çıkması gerekebilir. 

5.4.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

5.4.3. İlaçlama tekniği 

5.4.3.1. Su akışı olan kanallar 

Su akışı olan sulama ve boşaltma kanallarında suya verilen ilaçlı su, akış nedeniyle 
yabancı otları yıkayıp geçmektedir. Bu nedenle ilaçlı suyun yabancı otlarla 
dokunum süresi (uygulama süresi) önem kazanmaktadır. Kullanılacak ilaç 
miktarının bulunmasında aşağıdaki eşitlikten yararlanılmaktadır. 

          d x D x t 
M= ———————  
         1000 
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M= İlaç miktarı (litre) 

D= Kanal debisi (m3/saniye) 

t= Temas süresi (uygulama süresi) (saniye) 

d= Uygulama yoğunluğu (doz) (ppm ilaç) 

Burada temas süresi (uygulama süresi)’nin ne kadar olması gerektiği önemli bir 
konudur. Temas süresi genelde 3 saat (3x60x60=10800 s)’tir ve eşitlikte de bu süre 
kullanılmaktadır. Kullanılacak ilaç miktarı bu eşitlik aracılığı ile hazırlanmış olan 
Çizelge 1’den yararlanılarak da bulunabilir.  

Hesaplanan ilaç, bir püskürtücünün deposunda, 10:1 yada 20: 1 (su:ilaç) oranında, 
su ile karıştırılarak, “istasyon” olarak adlandırılan uygulama noktasından suya 
sıkılır. Püskürtücü, hesaplanan ve su ile karıştırılarak depoya konulan ilacı, 3 
saatlik süre içinde suya verecek şekilde ayarlanır.  

Daha basit bir yöntem olarak hesaplanan ilaç, su ile karıştırılmadan orijinal 
ambalajının ağzına takılacak bir musluk aracılığı ile yine 3 saatte kanal suyuna 
verilebilir. 

Bir kanalda, istasyon sayısı (ilaçlama noktası sayısı) suyun fiziksel ve kimyasal 
nitelikleri (sıcaklık, sertlik, bulanıklılık, pH, ışıklanma durumu vb.) ile yabancı ot 
tür ve yoğunluklarına göre değişebilir. Bu uzaklığın genelde 8-10 km olduğu kabul 
edilmektedir.  

Ancak istasyon aralıklarının belirlenmesinde en uygun yöntem, bir istasyonda 
yapılacak uygulamadan sonra, ilacın yabancı otlara etkili olduğu kanal 
uzunluğunun saptanması ve bu uzaklığın istasyon aralığı olarak kabul edilmesidir.  

İlacın etkili uzaklığının 8-10 km olması yüzünden, daha uzun ve tümünde yabancı 
ot sorunu bulunan kanallarda, her uygulama noktasındaki debi göz önüne alınarak, 
uygulanacak ilaç yeniden hesaplanır.  

Boşaltma kanallarında yapılacak uygulamalarda, uygulama yapılacak kanal 
suyunun nereye boşaltılacağı önemli bir konudur. Doğal su kaynakları (göl, logar 
vb.)’na açılan boşaltma kanallarında bu uygulamalar yapılmamalıdır. 

5.4.3.2. Durgun su bulunan boşaltma kanalları 

Durgun su bulunan boşaltma kanallarında yapılacak uygulamalarda, ilaç su aracına 
yüklenmiş püskürtücü aracılığı ile su yüzeyine püskürtülür ve zaman zaman su 
içine sıkılabilir. Bitki koruma ürünleri 10:1 - 20:1 (su: ilaç) oranında sulandırılarak 
uygulanır. Uygulama yapılacak kanalın her iki yanında yürüyen iki kişi püskürtme 
tabancaları ile de uygulama yapabilir.  

Su ilaçlamalarında kullanılan bitki koruma ürünleri su canlıları ve özellikle de 
balıklar için doğrudan öldürücü olmazsa da, ölen ve ayrışan yabancı otların neden 
olduğu oksijen azalmasından doğacak ölümler görülebilir. Bu nedenle durgun su 
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bulunan alanlarda yapılacak uygulamalarda, uygulama alanının 1:2 yada 1:3’lük 
bölümünün ilaçlanması, geri kalan alanlarda da 10-14 gün sonra uygulama 
yapılması gerekir.  

 
Çizelge l. Su akışı olan kanallarda algler ile sualtı ve yüzen yabancı otlara karşı 

uygulama noktalarındaki kanal debilerine bağlı olarak bir istasyonda 
kullanılacak ilaç miktarları 

Kanal 
Debisi 
(m3/s) 

İlaç Miktarı(l) Kanal 
Debisi 
(m3/s) 

İlaç Miktarı(l) 
4.2 ppmv 

ilaç (*) 
12.5 ppmv 

ilaç (**) 
4.2 ppmv 

ilaç (*) 
12.5 ppmv 

ilaç (**) 
0.100 4.54 13.50 2.600 117.94 351.00 
0.200 9.07 27.00 2.700 122.47 364.50 
0.300 13.61 40.50 2.800 127.00 378.00 
0.400 18.14 54.00 2.900 131.54 391.50 
0.500 22.68 67.50 3.000 136.08 405.00 
0.600 27.22 81.00 3.100 140.62 418.50 
0.700 31.75 94.50 3.200 145.15 432.00 
0.800 36.29 108.00 3.300 149.69 445.50 
0.900 40.82 121.50 3.400 154.22 459.00 
1.000 45.36 135.00 3.500 158.76 472.50 
1.100 49.90 148.50 3.600 163.30 486.00 
1.200 54.43 162.00 3.700 167.83 499.50 
1.300 58.97 175.50 3.800 172.37 513.00 
1.400 63.50 189.00 3.900 176.90 526.50 
1.500 68.04 202.50 4.000 181.44 540.00 
1.600 72.58 216.00 4.100 195.98 553.50 
1.700 77.11 229.50 4.200 190.51 567.00 
1.800 81.65 243.00 4.300 195.05 580.50 
1.900 86.18 256.50 4.400 199.58 594.00 
2.000 90.72 270.00 4.500 204.12 607.50 
2.100 95.26 283.50 4.600 208.66 621.00 
2.200 99.79 297.00 4.700 213.19 634.50 
2.300 104.33 310.50 4.800 217.73 648.00 
2.400 108.86 324.00 4.900 222.26 661.50 
2.500 113.40 337.50 5.000 226.80 675.00 

  * İpliksi alglere karşı uygulanacak yoğunluk. 
** Su avizeleri, sualtı yabancı otları ve yüzen yabancı otlara karşı uygulanacak 

yoğunluk. 
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Durgun sularda uygulama için gerekli ilaç miktarı, aşağıdaki formül yardımıyla 
bulunur.  

          d x E x D x B 
M= ———————  
    1000 

M= Kullanılacak ilaç miktan (l) 

d= Uygulama yoğunluğu (ppm ilaç) 

E= Uygulama alanının eni (m) 

B= Uygulama alanının boyu (m) 

D= Suyun ortalama derinliği (m) 

Suları doğal su kaynaklarına boşalan kanallarda bu uygulamalar yapılmamalıdır. 

5.4.4. Uygulama İle İlgili Yasaklama ve Kısıtlamalar 

İlaçlanmış kanallardaki suyun insanlar, evcil hayvanlar ve kültür bitkilerine zarar 
vermesini önlemek için kanal suyu 48 saat süre ile içme, kullanma, hayvan sulama 
ve sulama suyu olarak kullanılmamalıdır.  

Bunun sağlanabilmesi için uygulamadan bir hafta önce üreticiye ve çevre halkına 
duyuru yapılması gerekir.  

Sulamalarda, sulama mevsimi içinde sulamaya 48 saat ara verilemeyeceği, bu 
nedenle uygulama yapılamayacağı ifade edilmektedir. Ancak kanalda yabancı ot 
sorunu varsa, debi büyük ölçüde düşeceğinden, sulama için yeterli su zaten 
sağlanamamaktadır. Bu durumda genellikle, mekanik mücadeleye 
başvurulmaktadır. Ancak kimyasal savaşım için önerilen 48 saat’lik kısıtlama 
süresinde kanalın çok sınırlı bir bölümünde mekanik temizlik yapılabilmektedir. 

Sulama planlamaları sırasında, sulama mevsimi içinde yapılacak ilaçlamalar için su 
dağıtımında kısıtlama yapılacağı önceden göz önüne alınırsa, kısıtlamadan doğan 
sorunlar çözülebilir ve kısıtlama süresi sonunda üreticiye istediği su rahatlıkla 
verilebilir. “Endothall” balıklar için zehirlidir. Bu nedenle, uygulamalar süresince, 
balık üretim alanlarına kanaldan su alınması engellenmelidir. 

5.4.5. Uygulamaların Değerlendirilmesi 

Uygulamadan genellikle 1 hafta sonra yabancı otlarda türlere bağlı olarak; renk 
açılması yada koyulaşması, dokuların yumuşaması yada sertleşerek camsı bir 
görünüm alması şeklinde ölüm belirtileri görülmekte, 2 hafta sonra da ölen bitkiler 
çürüyüp parçalanarak tabana çökmekte yada taşınmaktadır. Gövdeleri güçlü bazı 
türler, yapraklarını kaybetmekle birlikte, sapları su içinde daha uzun bir süre 
kalabilmekte ve yeniden sürgün verebilmektedir.  

Önerilen ilaç, uygun gelişme dönemlerinde uygulandığında, birçok yabancı ot türü-
nün, bir uygulama ile tüm sulama mevsimi süresince denetlenmesi mümkündür. 
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Ancak ilacın temas etkili oluşu yüzünden, yabancı otların tohum ve toprakaltı 
bölümleri etkilenmemekte, bu yüzden su koşullarının uygun olduğu yerlerde, 
uygulamadan 1 ay sonra yeni gelişmeler başlamaktadır. Bu durumda ilk 
uygulamadan 30-45 gün sonra ikinci uygulamanın yapılması gerekir.  

Başarılı yabancı ot uygulamalarından sonra da, aynı kanal yada kanal 
sistemlerinde, ertesi yıl yabancı ot sorunları oluşacaktır. Bunun başlıca nedeni, 
sisteme su ile taşınarak yeniden bulaşan yabancı otlarla, tortu içinde kalan ve 
ilaçtan etkilenmeyen yabancı ot bölümlerinin yeniden gelişmesidir. Ancak sürekli 
uygulamalar sonucunda, yabancı ot tür ve yoğunluklarında önemli azalmalar 
görülmektedir. Özellikle beton kaplamalı sulama kanallarında kimyasal mücadeleyi 
izleyen yılda, tortu temizliği yapılabilirse, su yabancı otu sorunları yeniden tortu 
birikinceye kadar ertelenmiş olur.  

Uygulamalar, önerilere uygun olarak gerçekleştirildiğinde sonuçlar olumludur. 
Önerilere uyulmaması, yabancı otların iyi tanınmaması, kullanılacak ilaç 
miktarının yanlış hesaplanması, uygulamaların zamanında yapılmaması durumunda 
beklenen sonuç alınamaz. 

 

 

 

SU ÜSTÜ YABANCI OTLARI  
 

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR 

Su üstü yabancı otları: suyun tabanında yada su ile doymuş toprakta köklenen, 
gövde ve yapraklarının tümü yada büyük bir bölümü ile çiçekleri su yüzeyi 
üzerinde bulunan su yabancı otlarıdır. 

Bilimsel Adı Türkçe Adı Familyası 
Alisma gramineum Lej. Daryapraklı kaşıkotu Alismataceae 
Alisma lanceolatum With. Mızraksı kaşıkotu Alismataceae 
Alisma plantago-aquatica L. Kurbağa kaşığı Alismataceae 
Apium nodiflorum (L.)Lag. Su baldıranı Umbelliferae 
*Arundo donax L. Kargı Gramineae 
*Bolboschoenus maritimus (L.)Palla  Kofalık Cyperaceae 
Butomus umbellatus L. Su menekşesi Butomaceae 
Cardamina lazica Boiss.&Bal Acı köpükotu Cruciferae 
Carex riparia Curtis Ayakotu Cyperaceae 
Cyperus fuscus L. Esmer venüsotu Cyperaceae 
*Cyperus longus L. Uzun topalak Cyperaceae 
Eleocharis palustris (L.)Roemer&Schults Bataklık sandalyesazı Cyperaceae 
*Juncus acutus L. Sivri hasırotu Juncaceae 
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Juncus alpinus Vill. Alp hasırotu Juncaceae 
*Juncus articulatus L. Eklemli hasırotu Juncaceae 
*Juncus gerardi Loisel, Tuzcul hasırotu Juncaceae 
* Juncus inflexus L. Sert hasırotu Juncaceae 
Juncus striatus E.Meyer  Çizgili hasırotu Juncaceae 
Ludwigia palustris (L.)Elliot Bataklık çuhaçiçeği Onograceae 
Ludwigia stolonifera P.H.Raven  Sürünücü çuhaçiçeği Onograceae 
Menyanthes trifoliata L. Bataklık tırfılı Menyanthaceae 
*Nasturtium officinale R.Br. Su teresi Cruciferae 
Phalaris aquatica L. Yumrulu yem kanyaşı Gramineae 
Phalaris arundiaacea L. Yem kanyaşı Gramineae 
*Phragmites austrialis (Cav.) Steudel Kamış (Şekil 103) Gramineae 
Plantago lanceolata L. Dar yapraklı sinirotu Plantaginaceae 
Plantago major L. İri sinirotu Plantaginaceae 
Polygonum hydropiper L. Su biberi Polygonaceae 
*Polygonum lapathifolium L. Boğumlu çobandeğneği Polygonaceae 
Polygonum persicaria L. Kırmızı ayaklı karabuğday Polygonaceae 
Sagittaria sagittifolia L. Su oku Alismataceae 
*Schoenoplectus lacustris (L.)Palla Su sandalyesazı Cyperaceae 
* Schoenoplectus litoralis (Schrader)Palla Kıyı sandalyesazı Cyperaceae 
*Schoenoplectus triqueter (L.)Palla Üçköşeli sandalyesazı Cyperaceae 
*Scirpoides holoschoenus (L.)Sojak  Top sandalyesazı Cyperaceae 
*Sparganium erectum L. Çokdallı sığırsazı Sparganiaceae 
*Typha angustifolia L. Daryapraklı sazı Typhaceae 
Typha domingensis Pers. Hasır semercisazı Typhaceae 
Typha latifolia L. Geniş yapraklı saz Typhaceae 
Veronica anagallis aquatica L. Su farekulağı Scrophulariaceae 
Veronica beccabunga L. Dere öksesi Scrophulariaceae 

*Yaygın olarak bulunan türler 

2. YAŞAYIŞLARI 

Su üstü yabancı otlarının geliştiği yerlerde, su düzeyi toprağın hemen altında, yada 
bitkinin normal yüksekliğinin yarısını kapsayacak biçimde, toprak üzerinde 
bulunabilir. Yaprakları, yüzen yabancı otlarda olduğu gibi, su düzeyine göre alçalıp 
yükselmez. Su üstü yabancı otlarının köklerinin dallanma durumu ile hava 
köklerinin gelişimi, bulundukları yerdeki su miktarına bağlıdır. Birçok türde hızla 
gelişen toprakaltı gövdeleri yada sürünücü gövdeler bulunur. Toprakaltı gövdeleri, 
su bulunan koşullarla, kurak koşullara kolayca uyum sağlayabilir. Gövdeler 
genellikle dik ve içleri boştur. Bu boşluklar, bitkinin su altındaki bölümlerinin su 
almasını sağlar. Su üstü yabancı otları; toprakaltı gövdeleri, sürünücü gövdeler ve 
tohum ile çoğalırlar. Atkuyruklarında çoğalma sporla olur. 
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3. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI 

(Bkz.: Sualtı, Sualtı Yüzen ve Yüzen Yabancı otlar Zirai Mücadele Teknik 
Talimatı) 

Su üstü yabancı otları, Türkiye’ deki tüm boşaltma kanalları ile kaplamasız sulama 
kanalları, özellikle sığ göller, bataklıklar ve diğer su kaynaklarında yaygındır. 

4. SORUNLARIN SAPTANMASI  

Sulama sistemlerinde su üstü yabancı ot sorunları için yapılacak sürvey 
çalışmalarının ilkeleri” DSİ Tesislerinde Sorun Yaratan Zararlılarla Savaşım 
Yönergesi”nin Tesislerin İncelenmesi (Sorunların Saptanması) bölümünde 
verilmiştir. 

5. MÜCADELESİ 

5.1. Koruyucu Mücadele 

(Bkz.: Sualtı, Sualtı Yüzen ve Yüzen Yabancı otlar Zirai Mücadele Teknik 
Talimatı) 

5.2. Fiziksel Mücadele 

Yakma: Yakma, yabancı otların canlı oldukları dönemlerde gelişimlerinin 
engellenmesi yada tohum oluşturup kuruduktan sonraki dönemde yayılmalarının 
önlenmesi amacı ile iki ayrı dönemde, su üstü yabancı otlarına karşı uygulanan bir 
yöntemdir.  

Yakma yöntemi, çeşitli yakıtlar kullanılarak değişik sıcaklık derecelerinin 
sağlanmasını ve elde edilen alevin yabancı otlara yöneltilmesini sağlayan değişik 
tip ve kapasitede yakma aletleri ile gerçekleştirilebilmektedir. 

Yakma sonucunda, yabancı otların hücrelerinde oluşan zararlar ölüme neden olur. 
Yabancı ot türlerinin yakmadan zarar gördükleri sıcaklık dereceleri farklıdır. 
Yakma işleminin etkinliği, yabancı otların gelişme dönemlerine de bağlıdır. 
Genellikle genç yabancı otlar, yaşlı olanlara göre, daha düşük sıcaklıklarda zarar 
görmeye başlar. Yeterli etki alınabilmesi için, yakma işleminin birkaç kez 
yinelenmesi gerekebilir.  

Yakma işlemi bazen de, kimyasal savaşım sonucunda ölen yabancı otların 
oluşturduğu kuru yabancı ot kütlelerinin kısa sürede yok edilmesi için 
uygulanmaktadır. Ancak, bu işleme çok zorunlu olmadıkça başvurulmamalıdır. 
Ayrıca, özellikle taşınım etkili yabancı ot ilaçları ile yapılan uygulamalarda, kesin 
etki görülüp, uygulamanın üzerinden bir kış mevsimi geçmeden yakma işlemine 
başvurulması kimyasal savaşım uygulamalarının etkisini azaltabilir. 

Su Altında Bırakma: Su üstü yabancı otlarına karşı önerilen etkili bir yöntemdir. 
Bu yöntemden olumlu sonuç alınabilmesi için, yabancı otların tüm bölümlerinin 1-
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2 ay süre ile su altında tutulması gerekir. İşlemin uygulanmasından önce yabancı 
otların biçilmesi, yöntemin etkililiğini artırmaktadır. 

5.3. Mekanik Mücadele 

Makineli temizlik: Sulama ve özellikle boşaltma kanallarındaki tortunun 
temizlenmesi için, geniş ölçüde uygulanan bir yöntemdir. Bu uygulama sırasında, 
tortu ile birlikte yabancı otlar da kanallardan uzaklaştırılmaktadır. Ancak tortu 
sorunu olmayan yada debide önemli ölçüde düşmelere neden olmayacak kadar az 
olan kanallarda, yalnızca yabancı otlara karşı bu yöntemin uygulanması ekonomik 
olmamaktadır.  

Makineli temizliklerin, kimyasal savaşım yöntemleri ile birlikte düzenli bir 
biçimde uygulanması sonucunda, tortu birikimi düşük bir düzeye indirilebilir ve 
temizlikler arasındaki sürenin uzaması sağlanabilir. Genel bir ilke olarak, makineli 
temizliklerin tüm kanalı kapsayacak biçimde ve kanal başlangıcından kanal sonuna 
doğru yapılması, özellikle sulama kanallarındaki tortu temizliklerinin sulama mev-
simi dışında gerçekleştirilmesi, makineli temizliklerden sonra gelişecek yabancı 
otlara karşı kimyasal savaşım yöntemlerinin uygulanması gerekir. 

Biçme: Biçme, çeşitli su kaynakları ve özellikle boşaltma kanallarında gelişen su 
üstü ve sualtı yabancı otlarına karşı, el aletleri yada makinelerle uygulanan, yaygın 
bir yöntemdir. Biçme yabancı otları iki şekilde etkilemektedir. Zamanında yapılan 
biçmelerle tohum oluşumu önlenerek, yinelenen biçmelerle de çok yıllık yabancı 
otların yedek besin depolamaları engellenerek, yoğunlukları düşürülebilmektedir.  

Biçme, etkili ve çevre sorunları açısından kimyasal savaşıma göre daha az sakıncalı 
bir yöntem olmakla birlikte; uygulanması zaman almakta, etki süresi yetersiz 
kalmakta ve sık sık yinelenmesi gerektiğinden, pahalıya mal olmaktadır. 

Su yabancı otlarının biçilebilmesi için, biçme araçları çeşitli su araçlarına takılarak, 
değişik tip ve kapasitede biçme kayıkları üretilmiştir. Biçilip su yüzeyine çıkan 
yabancı otların, toplanıp kıyıya taşınması için de, bu kayıklar yardımcı aletlerle 
donatılmıştır.  

Biçme kayıkları doğal ve yapay göller ile regülatör membalarında kullanılabil-
mektedir. Sulama ve boşaltma kanallarında ise gerek su derinliği gerekse sanat 
yapıları yüzünden kullanım güçlükleri bulunmaktadır. 

Su üstü yabancı otlarına karşı; kıyı bölgelerde yılda en az iki; iç bölgelerde en az 
bir biçme gerekmektedir. Biçme uygulamasının yılda 1 kez yapılması durumunda 
en uygun biçme zamanı, çiçeklenmenin %50’sinin tamamlandığı dönemdir. Bu 
dönem bölgelere göre değişebilir. 

Biçme uygulamasının yılda 2 kez yada daha çok yapılması durumunda: ilk biçme 
zamanı; bitki boy ve çaplarında değişimin en az düzeye indiği çiçeklenme öncesi 
(Temmuz başı) dönemdir. İkinci biçme, bitkilerin gelişme durumlarına göre ilk 
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biçmeden iki ay sonra (Eylül başı) yapılabilir. İkinci ve üçüncü biçmelerin kesin 
zamanları bitkilerin gelişme durumuna bağlıdır.  

Biçme uygulamalarında yabancı ot yoğunluğu istenilen düzeye ininceye kadar 
biçme uygulamalarının sürdürülmesi, gerekmektedir. 

5.4. Biyolojik Mücadele 

(Bkz.: “Su Yabancı otları ile Biyolojik Mücadele Teknik Talimatı”) 

5.5. Kimyasal Mücadele 

5.5.1. İlaçlama zamanı 

Su üstü yabancı otlarına karşı en uygun İlaçlama zamanı, bu yabancı otların 
tohumlarının oluşmadığı ve toprakaltı gövdelerindeki besin maddelerinin en düşük 
düzeyde olduğu, çiçeklenme dönemidir. Özellikle saz ve kamışlarda başakların 
(kafa) %50’sinin görüldüğü dönem ilaçlamalar için uygundur.  

Çeşitli nedenlerle ve özellikle kültür bitkilerine ilaç kaçağı olasılığı söz konusu 
olduğunda, tarlalarda kültür bitkisinin bulunmadığı ve yabancı otların genç 
dönemde oldukları ilkbahar ile yabancı otların iyice gelişmiş oldukları sonbaharda 
ilaçlama yapılabilir. 

İlaçlamalar, uygun devrede yapılmışsa 2 yılda bir ilaçlama yeterlidir. Erken yapılan 
ilaçlamalarda, sonbaharda ikinci bir ilaçlama gerekebilir. 

5.5.2. Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen 
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. 

5.5.3. İlaçlama tekniği 

Kaplama ilaçlamalarda dekara en çok 50 litre ilaçlı su kullanılır. Püskürtme 
hacminin olabildiğince düşük düzeye indirilmesi, etki açısından olumlu sonuç 
verir. 

Kısmi ilaçlamalarda %1.0-1.5 (100 litre suya 1.0 yada 1.5 litre ilaç)’luk karışım 
kullanılır. 

İlaçlı suyun hazırlanması için; püskürtücü deposu önce yarıya kadar su ile 
doldurulur. İlaçlamalarda kullanılan suyun temiz olmasına özen gösterilmelidir.  

Uygulamalardan başarılı sonuç alınabilmesi için, ilaçlı su, yabancı otların toprak 
üstü bölümlerinin tümünü ıslatacak ancak bitki yüzeyinden akmayacak şekilde 
püskürtülmelidir. Püskürtme düşük basınç (en çok 2.8 kg/cm2) ve büyük çaplı (en 
az 0.8 mm), yelpaze tipi memelerle yapılarak küçük zerrelerin ve dolayısıyla, ilaç 
kaçaklarının ortaya çıkması önlenmelidir.  
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Su üstü yabancı otu uygulamalarında, çevredeki ürünlere, içme ve çeşitli gerek-
sinmeler için kullanılan su ve sulama suyuna ilaç bulaşmaması için gerekli 
önlemler alınmalıdır. 

Sistemik etkili total herbisitlerin uygulamalarından sonra, 2 saat içinde yağış 
düşmesi durumunda ilaçlama yinelenmelidir.  

Su üstü yabancı otlarına karşı yapılan uygulamalarda, ilaçlamaların kanal sonun-
dan, kanal başlangıcına doğru yapılması, bir kıyıdan karşı kıyıya ilaç sıkılmaması, 
suya karışabilecek ilaç miktarlarının düşük düzeyde kalması için zorunludur. 

5.5.4. Uygulama ile ilgili yasaklama ve kısıtlamalar 

Glyphosate bileşimli ilaçlarla yapılan uygulamalarda, uygulama alanındaki suyun 
kullanımında kısıtlama yoktur. Ancak uygulamalarda, uygulama yöntemleri 
bölümünde verilen kurallara uyularak, ilaçlı suyun doğrudan kanal suyuna 
karışması engellenmelidir. 

Uygulamalarda çevredeki kültür bitkilerine ilaç kaçaklarının kesinlikle önlenmesi 
gerekmektedir. 

Toprak sulama kanallarındaki uygulamaların, sulama mevsimi dışında 
gerçekleştirilmesi zorunludur. 

5.5.5. Uygulamaların değerlendirilmesi 

Su üstü yabancı otlarına karşı yapılan ilaç uygulamalarında etki ile ilgili ilk 
belirtiler, yabancı otların gelişme dönemlerine ve iklim koşullarına bağlı olarak, 1-
3 ay sonra görülmektedir. Ancak su üstü yabancı otlarına karşı yapılan uygula-
malarda, ilaçların etkisi konusunda kesin değerlendirme uygulamanın üzerinden 1 
kış mevsimi geçtikten sonra yapılmalıdır. Uygulama sonucunda kuruyan bitkilerin, 
uygulamanın üzerinden 1 kış mevsimi geçmeden, biçme yada yakma yöntemi ile 
uzaklaştırılmaması gerekir. Bu işlemler ilaçların etkinliğini azaltmaktadır.  

İlacın etki süresini belirleyebilmek için etki ile ilgili gözlemlerin 2. ve 3. yıllarda 
da sürdürülmesi gerekmektedir. Bu süre genellikle 2 yıldır.  

Biçme uygulamalarında, ilk biçme uygulamasından sonra yabancı otların gelişmesi 
izlenerek. Aynı yıl içinde ikinci ve üçüncü biçmenin yapılıp yapılmayacağına karar 
verilmelidir. Biçme uygulaması sonuçları, daha sonraki yıllar izlenerek yabancı ot 
yoğunluk düzeyleri ve biçmeye son verilecek zaman belirlenmelidir. 
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SU YABANCI OTLARINA KARŞI  
ÇİN SAZANI (Ctenopharyngodon idella Val.)  

İLE BİYOLOJİK MÜCADELE 
 

Su yabancı otlarının biyolojik savaşımı “yabancı ot popülasyon yoğunluklarının 
canlı varlıklar kullanılarak kabul edilebilir düzeye düşürülebilmesi için yapılan 
uygulamalar” dır.  

Su yabancı otlarının biyolojik savaşımında kullanılan canlılardan biri de, Çin 
sazanı (Ctenopharyngodon idella Val.)’dır.  

Su yabancı otlarının doğal düşmanları konusunda ülkemizde yeterli çalışma 
yapılmamıştır. Çin sazanının Türkiye’ye getirildiği 1972 yılından bu yana yapılan 
deneme ve gözlemler, bu otçul balığın su yabancı otları biyolojik savaşımında 
kullanılabileceğini göstermiştir. 

Çin sazanının biyolojik mücadelede kullanılmasını sağlayan temel nitelikleri; çok 
sayıda bitki türü ile oburca beslenmesi; değişik çevresel koşullara karşı hoşgörülü 
olması ve doğal yaşama alanları dışında çoğalamamasıdır. 

1. ÇİN SAZANININ YABANCI OTLARI TERCİH DURUMLARI 
  Tercih
  edilme 

Bilimsel Adı  Türkçe Adı  Familyası  durumu 
Alisma gramineum Lej.  Daryapraklı kaşıkotu  Alismataceae - 
Alisma lanceolatum With.  Mızraksı kaşıkotu  Alismataceae - 
Alisma plantago-aquatica L.  Kurbağa kaşığı  Alismataceae -  
Anabaeana spp.  Mavi yeşil algler  Nostocaceae - 
Azolla filiculoides Lam.  Kırmızı eğrelti  Salviniaceae -  
Butomus umbellatus L.  Su menekşesi  Butomaceae - 
Ceratophyllum demersum L.  Kaba boynuzyaprak  Ceratophyaaceae ++++ 
Chara spp.  Su avizesi  Characeae ++++ 
Cladophora spp.  İpliksi yeşil algler  Cladophoraceae ++++ 
Cyperus longus L.  Uzun topalak  Cyperaceae - 
Echinochloa crus-galli (L) P.Beauv.  Darıcan (Şekil 76) Gramineae - 
Elodea canadensis Michaux. Suotu  Hydrocharitaceae ++++ 
Hydrocharis morsus-ranae L.  Kurbağaotu  Hydrocharitaceae +++ 
Lemna gibba L.  Şişkin sumercimeği  Lemnaceae - 
Lemna minor L.  Küçük sumercimeği  Lemnaceae - 
Myriophyllum spicatum L.  Başaka su civanperçemi  Haloragidaceae ++++ 
Myriophyllum verticillatum L.  Halkalı su civanperçemi  Haloragidaceae - 
Najas marina Aa.  Dikenli superisi  Najadaceae ++++ 
Najas minor Aa.  Küçük superisi  Najadaceae - 
Nasturtium officiaale R. Br. Su teresi  Cruciferae - 
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Nitella sp.  Su avizesi  Characeae ++++ 
Nuphar lutea (L.) Sm.  Sarı nilüfer  Nymphaeaceae - 
Nymphaea alba L.  Beyaz nilüfer  Nymphaeaceae - 
Nymphoides peltata O.Kuntze  Küçük nilüfer  Menyanthaceae - 
Paspalum paspaloides Schrib.  Su ayrığı  Gramineae - 
Phragmites austrialis (Cav.) Steudel  Kamış (Şekil 103) Gramineae +++ 
Polygonum amphibium L.  Su çobandeğneği  Polygonaceae ++ 
P. lapathifolium L.  Boğumlu çobandeğneği  Polygonaceae - 
Potamogeton berchtoldii Fieb.  Daryapraklı susümbülü  Potamogetonaceae - 
P. crispus L.  Kıvırcık susümbülü  Potamogetonaceae +++ 
P. lucens L.  Parlak susümbülü  Potamogetonaceae ++++ 
P. natans L.  Denizdili  Potamogetonaceae ++++ 
P. nodosus Poir.  Boğumlu susümbülü  Potamogetonaceae - 
P. panormitanus Biv.  Küçük susümbülü  Potamogetonaceae - 
P. pectinatus L.  Dipotu  Potamogetonaceae +++ 
P. perfoliatus L.  Söğütotu  Potamogetonaceae ++++ 
Ranunculus trichophyllus Chaix.  Hakiki sudüğünçiçeği  Ranunculaceae + 
Schoenoplectus lacultris (L. )Palla     Su sandalyesazı  Cyperaceae - 
Schoenoplectus littoralis (Schr.)Palla  Kıyı sandalyesazı  Cyperaceae - 
Sparganium spp.  Sığırsazı  Sparganiaceae - 
Spirodela polyrrhiza (L.)Schleid.  İri sumercimeği  Lemnaceae - 
Trapa natans L.  Su kestanesi  Trapaceae +++ 
Typha angustifolia L.  Daryapraklı gaz  Typhaceae ++ 
T. domingensis Pers.  Hasır semercisazı  Typhaceae - 
T. latifolia L.  Genişyapraklı gaz  Typhaceae +++ 
Vallisneria spiralis L.  Yılanbalığıotu  Hydrocharitaceae - 
Veronica anagallis-aquatica L. Su farekulağı  Scrophulariaceae - 

 (-)  Tercih edilmeyenler  
 (+)   72 saat içinde hiç yenilmeyenler yada çok az bir bölümü yenilenler 
 (++)  48 saat içinde az iştahla yenilenler 
 (+++)  24 saat içinde orta derece iştahla yenilenler 
(++++)  8 saat içinde büyük bir iştahla yenilenler 

2. BİYOLOJİK MÜCADELE UYGULAMASI 

Su yabancı otları ile biyolojik mücadele, yalnız başına yada diğer mücadele yön-
temleri ile birlikte (entegre mücadele) uygulanabilir. Su yabancı otu sorunlarının 
çok yoğun olduğu yerlerde biyolojik savaşım uygulamalarından önce mekaniksel 
yada kimyasal savaşım yöntemleri uygulanarak, yabancı ot yoğunluklarının 
azaltılması, daha sonra biyolojik savaşım yönteminin geçilmesi gerekir. 

2.1. Uygulama Zamanı ve Sayısı 

Su yabancı otlarına karşı Çin sazanı ile biyolojik savaşım, farklı dönemlerde 
uygulanabilir. Genel ilke olarak; stoklanacak balıkların tüketim oranlarının, su 
yabancı otlarının gelişme oranlarından yüksek olduğu dönem, en uygun uygulama 
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zamanıdır. Uygulama zamanının belirlenebilmesi için, su sıcaklıklarının izlenmesi 
ve sıcaklığın, balığın düzgün olarak beslenmeye başladığı 10°C’nin üzerine çıktığı 
dönemin saptanması gerekir. Bu dönemden daha önce yapılacak uygulamalarda, 
balıklar yeterince beslenmediği ancak su bitkileri gelişmelerini sürdürdüklerinden, 
yabancı ot savaşımından kısa sürede sonuç alınamaz. Daha geç dönemde yapılacak 
uygulamalarda ise, yabancı otlarda aşırı gelişmeler söz konusu olabileceğinden, 
yeterli başarı sağlanamaz, yada çok yüksek düzeyde balık stoklanması gerekir. 
Balıklandırmaların ilkbahar yada sonbahar başlangıcında yapılması, uygundur. 

Uygulanması gereken stok miktarının 1 defa da uygulanması ve balıkların korun-
ması ile ilgili önlemlerin alınması durumunda, Hollanda’da uygulama adedi, 5 yada 
1 kez olarak kaydedilmiştir. 

2.2. Balık Boyutları ve Stok Miktarları ile Stokların Denetimi 

2.2.1. Balık boyutları 

Uygulamada kullanılacak balıkların, ot tercihi yapmamaları ve avcı balıklardan 
etkilenmemeleri için, küçük boyutlu olmaması gerekmektedir. Küçük balıkların 
kullanılması durumunda, uygulama alanında bulunan ve balıklarca tercih 
edilmeyen bazı yabancı ot türlerinin, baskın duruma geçmesi ve sorunun 
çözülememesi olasılığı bulunmaktadır. Balıklandırma yapılacak alanlardaki balık 
stoklarında, etçil balıkların yoğun biçimde bulunması durumunda da, etçil balıklara 
av olmaları nedeniyle, küçük balıklarla balıklandırma uygun görülmemektedir.  

Balıklandırma yapılacak alanlarda, alanları sınırlamak yada balık kaçışını engel-
lemek amacıyla çit yada kafes kullanımının gerektiği durumlarda da, çit yada kafes 
teli göz aralıkları, balık boyutlarını belirleyen bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. 
Göz aralıkları su akışını engellemeyecek kadar büyük, ancak balık kaçışına imkân 
vermeyecek kadar küçük boyutlarda olmalıdır. Yukarıda sayılan etkenler dikkate 
alınarak, Ülkemizde yapılacak uygulamalarda, yabancı ot yoğunlukları ve su 
kaynağına bağlı olarak, kullanılması önerilen balık boyutları Çizelge 2’de 
verilmiştir. 

2.2.2. Balık miktarları 

Yabancı otlarla biyolojik savaşımda kullanılacak balık miktarları iklim koşulları, 
balığın boyutları, beklenen yabancı ot gelişme düzeyleri, savaşım sağlanmak 
istenen etki düzeyi, avcı canlılardan etkilenme düzeyi ve su tuzluluğu ile ilgilidir. 
Sulama ve drenaj kanalları ile balık üretiminin önemli olmadığı sularda yapılacak 
uygulamalarda, yabancı otların aşırı derecede gelişmesinin kontrolü amaçlan-
malıdır. Yaban yaşamının korunmasının söz konusu olduğu alanlarda ise, yalnızca 
kesin gereksinim duyulan yıl yada dönemlerde mücadele amaçlanmalıdır. 

Yabancı ot sorunlarının biyolojik yöntemle çözülmesi için, stoklanacak balıkların 
tüketim oranlarının, yabancı otların gelişme oranlarından fazla olması gerekmektir, 
Uygulaması öngörülen balık miktarlarının, bir defada kullanılması yerine, farklı 
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dönemlere bölünerek uygulanması da mümkündür. Çin sazanı ile yapılacak 
uygulamalarda kullanılması gereken balık miktarları Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge 2. Su yabancı otları ile biyolojik savaşımda kullanılacak Çin sazanının 
boyutları ve miktarları 

 

Uygulama 
Yeri Uygulama Yöntemi Balık Boyutları Uygulama 

Yoğunluğu 
Boy(cm) Ağ.(g) Adet/ha Kg/ha 

Sulama ve 
Boşaltma 
Kanalları 

Biyolojik 25-30 350 570 200 

Kimyasal+Biyolojik 25-30 350 430 150 
Su Kaynakları 

(Göl, lagün 
vb.) 

Mekanik+Biyolojik 
*25-30 350 140 50 

**25-30 350 280 100 
  * Düşük Yabancı ot yoğunlukları için 
** Yüksek Yabancı ot yoğunlukları için 
 
2.2.3. Stokların denetimi 

Uygulamalar sonrasında yapılacak izleme çalışmalarında; yabancı otlara karşı 
sağlanan etki düzeyi dikkate alınarak, uygulanan balık miktarlarının azaltılması 
yada arttırılması gerekebilir. Çin sazanı ile yapılacak uygulamaların ilk yılında, 
yüksek stoklar kullanılarak yabancı otlarla savaşım sağlanabilir. Ancak su 
bitkilerinin tümünün yok olmasının engellenmesi amacıyla, daha sonraki yıllarda 
stokun azaltılması mümkündür.  

Bu amaçla stoklama yapılan alanlardaki balıklar çeşitli yöntemlerle avlanabilir, 
çitleme ve kafesleme yapılarak yada çit ve kafes yerleri değiştirilerek stoklama 
alanları genişletilebilir. Düşük stokların uygulanması yada stokların çeşitli neden-
lerle çok düşük düzeye indiği durumlarda ise; geçici çit yada kafeslemelerle alan 
daraltılabilir, yeniden stoklama yapılabilir yada diğer savaşım yöntemleri 
uygulanabilir. Başlangıçta düşük yoğunlukların kullanımı, uygulanabilirlik yada 
maliyetler açısından daha uygun olabilir ve gerektiğinde yoğunlukların arttırılması 
yoluna gidilebilir. 

2.3. Balıklandırmaların Yapılması 

“Su Ürünleri Etüt Üretim İstasyonları”nda tam kontrollü koşullarda üretilen ve 
balıklandırmalarda kullanılan boyutlara ulaşıncaya kadar beslenme ve bakımları 
yapılan Çin sazanı yavruları, uygulama alanlarına taşınmakta ve uygulamalarda 
kullanılmaktadırlar. 

2.3.1. Yavru balıkların taşınması 

Balıkların uygulama alanlarına taşınmasında; 2 adet taşıma tankı, 4 adet oksijen 
tüpü, 2 adet regülatör, oksijen analiz çantası, oksijenmetre, termometre ile yeteri 
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kadar plastik hortum ve yedeklerinden oluşan” Balık Taşıma Ekipmanı” kullanılır. 
Taşıma sırasında bu ekipman, uygun bir taşıma aracına (kamyon) yüklenir. Taşıma, 
bu konuda eğitim görmüş bir teknisyenin sorumluluğunda gerçekleştirilir. Taşıma 
sırasında tanklara konulacak su ve balık miktarları; tank suyunun sıcaklık derecesi, 
içermesi gereken oksijen miktarı ve taşıma süresi ile ilgili değerler Çizelge 3’ de 
verilmiştir. 
Çizelge 3. Çin Sazanı ile yapılacak balıklandırmada 1.5 m’lik taşıma tankı ile 

taşınabilecek balık miktarları 

Balık/Su Oranı 
Yavru Miktarı 

(1000 adet)  
(4-5 cm) 

Taşıma Süresi 
(Saat) 

Oksijen Tüpü 
(100 l) 
(Adet) 

Tank Suyu 
Sıcaklığı 

(°C) 

1:2 8-16 
3-14 

6-12 
6-12 

2 
2 

18 
22 

Taşınacak balıkların nitelik ve miktarları ile taşıma sırasındaki su sıcaklıkları, 
sudaki oksijen miktarları standartlarına göre hazırlanmış” Balıklandırma 
Tutanağı”na yazılır. Balıklandırılacak su kaynağının balıklandırma sırasındaki su 
sıcaklığı da bu tutanağa yazılır. 

Balıkların tanklara konulmasından bir gün önce beslenmelerine son verilir. Taşıma 
sırasında tanklardaki suyun, Çizelge 3’de verilmiş değerlere uygun olarak korun-
ması gerekir. 

2.2.2. Balıkların su kaynağına salınması 

Balıklandırılacak su kaynağına salınacak balıkların, kaynaktaki su sıcaklığına 
uyum sağlayabilmeleri için, su kaynağındaki su sıcaklığı ile tanklardaki suyun 
sıcaklığı arasında 5°C’den fazla fark olmaması gerekmektedir. Bu nedenle tank su 
sıcaklığı, su kaynağı sıcaklığına benzer duruma getirilir. Daha sonra su kaynağında 
balıklandırma yeri olarak belirlenen yerlerden balıklar göle bırakılır. Balıklan-
dırmadan sonra en az 1 gün, salınan balıkların davranışlarının izlenmesi ve canlı 
kalma durumlarının kaydedilmesi gerekir. Balıklandırma ile ilgili tüm çalışmalar 
Su Ürünleri Etüt ve Üretim İstasyonu” yetkililerince gerçekleştirilir. 

2.4. Uygulamaların değerlendirilmesi 

Su yabancı otları ile biyolojik savaşım uygulamalarının sonuçları; su yabancı 
otlarına karşı sağlanan başarı ile uygulama yapılan yerdeki balık gelişimi açısından 
ayrı ayrı değerlendirilir. 

2.4.1. Biyolojik mücadelede etki 

Çin sazanı ile yapılacak biyolojik mücadele etkinliğinin belirlenebilmesi amacıyla, 
uygulamalarından önce ve sonra su kaynağındaki ve su yabancı otlarının türleri, 
yayılış alanları ve örtü oranları ile birim alandaki yaş ve kuru ağırlıkları 
belirlenerek standart formlara işlenir. Yaş ve kuru ağırlıkların belirlenmesinde 
standart yöntemler uygulanır. Değerlendirmeler, uygulama öncesi ve sonrası, örtü 
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yüzde oranları, yaş ağırlıklar ve kuru ağırlıklar dikkate alınarak yapılır. Etki 
değerleri, belirtilen veriler arasındaki yüzde fark (örtü oranında, yaş ağırlıklarda ve 
kuru ağırlıklarda yüzde değişim) olarak bulunur. 

2.4.2.Çin sazanı stokları ile mevcut balık stoklarının durumu 

Çin sazanı ile yapılacak uygulamalardan önce ve sonra, standart yöntemlerle su 
kaynağında mevcut balık tür ve stokları saptanır. Stok çalışmaları “Su Ürünleri” 
yetkililerince gerçekleştirilir. Biyolojik savaşım uygulaması yapılan alanlarda, su 
ürünleri avcılığı en az 1 yıl yasaklanır yada üretim sonuçları çok özenli bir biçimde 
izlenir. Stok çalışmaları sırasında; balık türleri, stokun kompozisyonu, yaş grupları 
ve bu grupların stoktaki payları ile, balık boy ve ağırlıkları konusunda veri toplanır. 
Etçil türlerin biyolojik savaşım amacıyla uygulanan tür üzerindeki etkilerinin 
belirlenmesi amacıyla bu türlerde mide muhtevası çalışması gerçekleştirilir. Bu 
veriler hem su kaynağında bulunan türler ve balıklandırmada kullanılan tür için 
yapılır. 

Toplanan veriler, kondisyon katsayıları, canlı ağırlık artışları, stok artış ve azalışı 
başta olmak üzere çeşitli açılardan değerlendirilir. Ayrıca su yabancı otlarına karşı 
sağlanan savaşım düzeyi ile balık gelişmesi ve stokları arasındaki ilişkinin 
değerlendirilmesine çalışılır. 

2.4.3. Çevresel etkiler 

Çin sazanı uygulamalarının; fitoplankton, zooplankton; makro fauna ve su kalitesi 
üzerindeki etkisi konusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda bu yöntemin 
sucul çevre üzerinde olumsuz etkisi olmadığı belirlenmiştir. Uygulamaların bilinen 
başlıca olumsuz yan etkisi; yumurtalarını su bitkileri üzerine bırakan balık 
türlerinde, yumurtlama yerlerinin Çin sazanı tarafından tüketilmesi sonucunda 
görülebilecek stok azalmaktadır. Ancak uygulanan Çin sazanı miktarlarının 
ayarlanması ve denetlenmesi ile uygulama yapılan alanın %20-25’lik bölümünde 
bitki kalması durumunda bu sakınca da giderilebilmektedir. 

2.5. Uygulamalar İle İlgili Yasaklama ve Kısıtlamalar 

Çin sazanı ile yapılacak biyolojik savaşım uygulamalarında, uygulama ile ilgili 
yasaklama ve kısıtlamalar aşağıda verilmiştir. 

 1380 sayılı “Su Ürünleri Yasası”nın 3288 sayılı yasa ile değiştirilmiş 7. 
maddesine göre; “Her türlü balıklandırma faaliyetleri Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının müsaadelerine tabidir.” Bu nedenle, Çin sazanı ile balıklan-
dırma yapılmadan önce, ilgili bakanlıktan izin alınması gerekmektedir. 

 Biyolojik mücadelede kullanılacak balıklar, hastalık bulunmayan stoklardan 
sağlanmalıdır. 

 Doğa koruma alanları ve benzeri diğer alanlarda, Çin sazanı uygulanmalıdır. 
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 Çin sazanı uygulanan alanlardan, uygulamanın yasaklandığı alanlara balık 
kaçışını engellemek amacı ile özel çit yada çerçeveler kullanılmalıdır. 

 Çin sazanının uygulandığı alanlarda avcılığının yasaklanması gerekmektedir. 
Bu alanlarda “Arızi Olarak İstihsal Edilen Su Ürünleri” için “Su Ürünleri 
Tüzüğünün 8. Maddesi” hükümleri uygulanmalıdır. Yakalanan bu su 
ürünlerinden, canlı halde bulunanlar yeniden suya atılmak zorundadır. 
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abdomen: Omurgalı hayvanlarda vücudun sindirim organını içine alan bölgesi. Eklemba-
caklılarda vücudun 3 esas bölümünün (baş, toraks, abdomen) sonuncusu. 

adsorpsiyon: Moleküllerin katı bir yüzeye yapışması, tek molekül tabakasından oluşan bir 
yüzey tabakasının oluşması. 

aerob: Gelişimi için serbest oksijene gereksinme duyan organizma. 
afisit: Yaprakbitlerini öldüren bitki koruma ürünü. 
agar: Kırmızı alglerden elde edilen jelatinimsi bir madde olan agar-agar’dan hazırlanarak 

bakteri kültürleri için ve elektroforez jelleri için kullanılan jelatinimsi bir madde. 
ağız parçaları: Eklem bacaklı hayvanlarda ağız bölgesinde yer alan mandibula, birinci ve 

ikincil maksilla olmak üzere üç çift olan, bazen ayrıca hipofarinks, alt dudak ve üst 
dudak gibi yapıların da eklendiği, delmeye, çiğnemeye ya da emmeye göre farklı-
laşmış parçalar 

akarisit: Akarları öldüren bitki koruma ürünü 
aktif madde: Zirai mücadele ilacında bulunan ve mücadele edilen etmen üzerinde etkili 

olan esas madde. 
alarm feromonu: Bir hayvan tarafından çok az miktarda salgılanan ve o hayvan türünün 

diğer bireyleri arasında tehlike ve korku cevabı uyandıran kimyasal madde.  
allopatrik tür: Türler ve popülasyonların ayrı coğrafik alanlarda bulunmaları. Ortak bir 

ataya sahip olup, birbirinden ayrı iki coğrafi alanda evrimini sürdürmüş olan iki tür 
ana zararlı: Bir kültür bitkisinde sık sık görülen ve mücadele edilmediğinde ekonomik 

seviyede kayıplara yol açan zararlı. Anahtar zararlı.  
anaerob: Oksijensiz ortamda yaşayabilen organizma. 
anal: Son abdomen segmenti veya anüs ile ilgili. Arka taraf.  
anamorf: Bir fungusun eşeysiz devresi. 
antagonist: Karşıt olarak hareket eden 
antagonist mikroorganizma: Diğer bir organizmayı fizyolojik olarak etkisiz duruma geti-

ren bir mikroorganizma. 
anten: Eklembacaklıların baş bölgesinde, ağzın üstünde ve iki yanda, birden çok segmentli 

ve genellikle duyu alma vazifesini gören organ, duyarga. 
anter (başçık): Polen (çiçek tozu) keseleri. Polenlerin oluştuğu torba.  
anterior: Bir hayvanın ya da bir parçasının, bir eksene göre ilerde olan bölgesi; Ön, önünde 
antikoagulant: Rodentisit olarak da kullanılan, kanın pıhtılaşmasını önleyen madde. 
anüs: Sindirim sisteminin sonundaki açıklık 
apeks: Uç, tepe, herhangi bir şeyin ucu, en uç noktası. 
apetal: Taç yapraksız. Taç yaprakları veya korollası bulunmayan çiçek.   
apikal: Uca ait, sonunda, en dış kısım 
apotesyum [apothecium (çoğul: apothecia)]: Discomycetes sınıfındaki fungusların fin-

can veya kadeh şeklindeki askus içeren üreme yapısı. 
aseksüel: Eşeysiz. Eşeysiz olarak üreyen. 
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aservulus [acervulus (çoğul: acervuli)]: Melanconiales takımında görülen, kısa konidi-
yoforlar ve konidiyumlar ile bazen de setae (diken) içeren tabak şeklindeki eşeysiz 
üreme organı. 

asimetrik: Bir organ veya yapı bir eksen çizgisi ile ortadan ikiye bölündüğünde iki yanda 
kalan parçaların birbirinden farklı olması. 

askokarp (ascocarp): Askus içeren veya taşıyan üreme organı.  
askomisetes (ascomycetes): Askus diye adlandırılan oval veya boru şeklindeki zarımsı bir 

kese içerisindeki sporların oluşumu ile karakterize edilen büyük bir fungus sınıfı. 
Askus’un hücreleri spor oluşturmak üzere (çoğunlukla 8 kez) bölünerek askosporları 
meydana getirirler. 

askospor (ascospore): Askusta oluşan eşeyli spor.  
askus [ascus (çoğul: asci)]: İçinde askosporların meydana geldiği, çoğunlukla kese benzeri 

mikroskobik yapı.  
atraktant: Cezbedici 
avirulent: Bir konukçuyu hastalandırma yeteneğini kaybetmiş olan bakteri veya virüs; has-

talık oluşturma yeteneği olmayan. 
bakteri: Küresel, çubuk ve spiral gibi farklı şekillere sahip, birkaç mikrometre uzunluğun-

da tek hücreli mikroorganizma 
bakterisit (bactericide): Bakterileri öldüren Bitki Koruma Ürünü  
bazal: Bağlanma noktasının yakını, dibinde, kaidesinde,  
bazidiomisetes (basidiomycetes): Bazidium olarak adlandırılan çomak şekilli bir sap üze-

rinde eşeyli sporların üretimi ile karakterize edilen yüksek fungus sınıflarından biri. 
bazidiospor (basidiospore): Topuzlu veya çomaklı funguslarda bazidiumlar üzerinde 

oluşan eşeyli spor. 
bilateral: İki yanlı. Bir organ veya yapının, ortadan eksen çizgisi geçtiğinde iki eşit parçaya 

ayrılması. 
bilateral simetri: Vücudun tam ortasından geçen bir düzlemin, vücudu iki eş yarıya (sağ 

ve sol) ayırdığı simetri tipi. 
bileşik göz: Birçok basit gözün oluşturduğu göz, Böceklerde ve kabuklularda bulunan om-

matidyum denen birbirine benzer birçok hücreden yapılmış bir göz tipi. Mürekkep 
göz, petek göz. 

bileşik yaprak: Birçok yaprakçıktan meydana gelmiş yaprak. Yaprak ayası parçalara ayrıl-
mıştır ve yaprak sapı üzerindeki her aya parçası yaprakçık olarak adlandırılır. 

biseksüel (hermafrodit, monoklin): Erdişi. İki eşeyli. Erkek ve dişi organların aynı çiçek-
te bulunması. 

bitki karantinası: Bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmaların ülke içinde ve ülke-
ler arasında yayılmasını önlemek için yapılan tüm resmi faaliyetler. 

biyolojik mücadele: Zararlı etmenlerle mücadele amacı ile doğal düşmanların (parazitoit, 
predatör ve patojen) kullanılması.  

brakte: Çiçek sapı yaprakçığı Çiçek sapının kaidesinde, sapın gövdeye bağlandığı yerde 
bulunan yaprakçık. 
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brakteol: İkinci derecedeki brakte. Çiçek sapının üzerinde bulunan küçük yaprakçık  
bum: Pülverizatör üzerinde yer alan memelerin takılı olduğu püskürtme borusu 
cins (genus) (çoğul: genera): Yakın akraba türlerin bir araya gelerek oluşturduğu takso-

nomik kategori; ikili veya üçlü bilimsel isimlendirme sistemindeki birinci isim. 
çeşit (varyete): Bir tür içinde, tarımsal açıdan herhangi bir karakter bakımından diğer 

gruptan ayırt edilebilen ve yeniden üretildiği zaman bu ayırt edici özelliğini koru-
yan, kültürü yapılan bir bitki grubu.  

çilkim: Üzüm salkımını meydana getiren küçük salkımlar. 
çok yıllık bitki: Yaşamlarını iki yıldan fazla sürdüren bitkiler. 
çotanak: Fındıkta, zurufun meyveli şekli olan çotanak küçük bir sap ile yıllık sürgünlere 

bağlı bulunmaktadır. Bir karanfildeki döllenen çiçek sayısı kadar, çotanaklarda 
meyve oluşmakta ve çeşitlere göre sayısı değişmektedir. 

damarlarda renk açılması (vein clearing): Damarların normalden daha parlak ve belirgin 
olarak görülmesi 

dezenfeksiyon: Hastalık yapan mikroorganizmaların öldürülmesi veya inaktif hale getiril-
mesi. 

dezenfektan: Bir bitki, organ veya dokuyu enfeksiyondan arındıran fiziksel veya kimyasal 
madde. 

dikey dirençlilik (vertical resistance): Özel patojenik ırklara veya patotiplere karşı özel 
işlev gören dirençlilik, ırka özgü dayanıklılık.  

diklin: Bir eşeyli çiçek. Erkek üreme organlarının (andrekeum) ve dişi üreme organlarının 
(ginekeum) ayrı çiçekler üzerinde bulunması. 

dikotiledon: İki çenekli bitki. Embriyosunda iki çenek yaprağı bulunan bitki. 
dikotom: Çatalsı, çatallı. 
dioik: Vücudunda dişi veya erkek üreme organlarından sadece birini bulunduran canlı. 

Ayrı eşeyli. İki evcikli. 
direnç (resistance): Bir organizmanın, bir patojenin veya diğer zarar verici faktörün etkisi-

ni bütünüyle veya bir dereceye kadar alt etme gücü. Dayanıklılık. 
dirençli (resistant): Belirli bir patojenin gelişimini engelleyen özelliklere sahip olan. 

Dayanıklı 
diyapoz: Gelişmenin durduğu ve metabolizmanın yavaşladığı dönem, çevre şartlarının 

olumsuzluğu nedeniyle meydana gelen uyku dönemi  
dormansi: (1) Faal olmama veya istirahat durumu. (2) Tohumların (ya da tomurcuğun) 

çimlenip yeni bir bitki oluşturmadan önce, olgunlaşması için ve olgunlaştıktan sonra 
da çimlenme için uygun koşulları bekledikleri durum. 

dormant: İstirahat durumunda olan 
dorsal: Bir hayvanın ya da hayvanın bir parçasının üst yüzeyi, yerde yatay duran bir 

canlının üst yüzeyi, üst tarafta ilgili. 
dorsum: Sırt veya üst kısım 
doz: Birim başına (da, 100 lt vb.) uygulanan etkili madde veya preparat miktarı 
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ekoloji: Organizmalarla çevrelerini ve bu iki varlık arasındaki karşılıklı ilişkileri araştıran 
bilim dalı. 

ektoparazit: Konukçusunun dışında yaşayan parazit. Dış parazit. Asalak. 
ektoparazitoit: Diğer bir organizmanın vücudunun dış tarafında yaşayan ve onun ölümüne 

yol açan parazit.  
ekzokarp: Meyve kabuğu. Meyvenin en dış tabakası.  
elitron (çoğul: elitra): Kitinleşmiş, damarsız ön kanat 
embriyo: Zigotun gelişmesiyle oluşan genç organizma. 
emeç [haustorium (çoğul: haustoria)]: Konukçu bitkininin hücresine giren ve besin alımı-

na yarayan özel fungus hifi.  
enasyon: Bitki organının (yaprak, gövde) yüzeyinden dışarı doğru gelişme veya büyüme. 
endemik: Bitki ve hayvan türlerine, yalnızca belirli ekolojik koşullara sahip ortamlarda 

rastlanabilme özelliği. Bir ülke veya bölgeye ait, yerel ve ender bulunan. Dışardan 
gelmemiş, özgün. 

endokarp: Meyvenin iç tabakası olup tohumun bulunduğu sert kısım. 
endoparazit: Konukçusunun dokuları içine giren, beslenen ve yerleşen parazit. İç parazit 
endofitik (endophytic): Bir bitkinin dokuları içerisinde yaşayan. 
endosperm: Besi doku. Bazı bitki tohumlarında besin maddelerinin depo edildiği ve tohu-

mun ağırlıkça ve hacimce en büyük bölümü. 
enfeksiyon (infection): Bir parazitin belirtilerini ortaya koyarak veya hiç belirti gösterme-

den konukçu içinde yerleşmesi. Hastalık oluşturma. 
entegre mücadele (entegre zararlı yönetimi-EZY) (integrated pest management-

IPM):Zararlı türlerin (böcek, akar, nematod, fungus, virüs, bakteri vs.) Popülasyon 
değişimleri ve çevre ile ilişkilerini dikkate alarak, uygun olan tüm mücadele yön-
temlerini ve tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak, zararlıların popülasyon 
yoğunluklarını ekonomik zarar seviyesinin altında tutan bir zararlı yönetim sistemi. 

entomofag: Böcekle beslenen 
epidemi: Bir hastalığın veya zararlının ani ve hızlı bir şekilde yayılması 
epidemik: Aynı zamanda çok büyük çapta bireyi etkileyen hastalık veya zararlı. Bir 

hastalığın ani,hızlı yayılımı. 
epidermis: Yaprakta ve bitkinin genç kısımlarını kaplayan en dıştaki hücre tabakası. Epitel 

dokunun, en üst tabakası (genellikle vücudun en dış yüzeyini örten doku tabakası), 
üst deri. 

epifit: Başka bitkiler üzerinde yaşayan bitki. 
eradikasyon: Hastalık, zararlı veya yabancı otun bir daha görülmemek üzere tamamen yok 

edilmesi 
erdişi: Çift cinsiyetli, hermafrodit. 
ergot: Çavdardaki gibi, tohumun yerine geçen, Claviceps cinsinin koyu mor sklerotiyumu 

ve buna neden olan hastalık. Çavdarmahmuzu. 
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estivasyon: Bazı hayvanların çok sıcak yaz günlerini uyku ya da uyuşukluk arasında bir 
dinlenme halinde geçirmesi. Çok sıcak ve kuru mevsimde ortaya çıkan uyuşukluk 
veya uyku dönemi. 

esiyospor (aeciospore): Bir esiyum içinde oluşan iki çekirdekli bir tür pas fungusu sporu.  
esiyum [aecium (çoğul: aecia)]: Pas funguslarında içinde esiyospor’ların meydana geldiği 

çan veya torba şeklindeki yapı.  
fakültatif anaerob: Metabolizmasını aerobik veya anaerop olarak sürdürebilen organizma. 
familya: Takım alt takım veya üst familyanın bir alt taksonomik kademesi. Familya, ortak 

özellikleri olan yakın akraba cinsleri veya alt familyaları kapsar.  
fauna: Belirli bir ortamdaki hayvan türlerinin tümü. 
fassiasyon: Sürgünlerin yassılaşması 
fenoloji: Bitkilerde gelişme dönemlerinin, tarihe bağlı olarak yapılan gözlemlerini konu 

alan bilim dalı. 
fenotip: Bitkinin genotipe bağlı olarak ve ortam koşullarının etkisiyle oluşan dış 

görünümü. Genlerin dış görünüşteki ifadesi. 
feromon: Birey tarafından vücudun dış kısmına salgılanan ve bunu algılayan aynı türün 

diğer bireylerinde özel bir reaksiyona neden olan madde. Feromonlar böceklerin 
beslenme, çiftleşme, savunma, gizlenme, kaçma vb. gibi davranışlarını belirlemede 
etkilidir. 

filament: İplikçik. Erkek organın başçığını (anter) taşıyan sap. 
filiform: İpliksi; iplik şeklinde ince ve uzun olan. 
fitofag: Bitki ile beslenen 
fitopatojenik: Bitkilerde hastalık oluşturabilen  
fitoplazma (phytoplasma): Bir ünite zara sahip olan, bakterilere benzemeyen şekilde sert 

bir hücre çeperinden yoksun olan ve bu nedenle son derece pleomorfik karakterli, 
bakterilerden küçük organizmalar.  

fitosanitasyon: Bir patojen tarafından yeniden enfeksiyon kaynağı oluşturması ihtimali 
olan bulaşık bir bitki materyalinin yok edilmesini gerekli kılan önlemler. 

fitotoksik: Bitki yaşamına ya da yaşam işlevlerine zararlı, zehirli.  
fitotoksin: Bir mikroorganizma tarafından oluşturulan ve bitkilere zarar veren toksin.  
fitotoksisite: Bitki koruma ürünlerinin bitkilerde meydana getirdiği zararlanmalar. 
fiyalit: Konidiyum yapıcı hücre 
floem: Bitkilerde organik besin taşıyan borular. Soymuk boru. 
flora: Belirli bir alanda bulunan bitkilerin tümü. Bakteriler için de flora kelimesi kullanılır. 
flüoresan (fluorescent) bakteri: King B besi yeri üzerinde sarı, yeşil veya mavi flüoresan 

pigment üreten ve Pseudomonas cinsi içinde yer alan bazı bakteri türleri   
fotosentez: Klorofil taşıyan hücrelerde görülen, ışık enerjisinin kullanılmasıyla su ve 

karbondioksitten organik madde sentezlenmesiyle sonuçlanan tepkimeler zinciri. 
frons: Alın 
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fumajin: Yaprakbitleri, koşnil ve kabuklubitler gibi bazı böceklerin beslenmesi sonucunda 
salgıladıkları tatlımsı maddede gelişen mantar. Bu mantarın bitki organları üzerinde 
oluşturduğu isli yapı. Karaballık. 

fundatriks: Yaprakbitlerinde kışı geçiren yumurtalardan çıkan bireyler. Döllerin anası. 
fungi imperfecti: Hiçbir eşeyli spor üretiminin bilinmediği veya bulunmadığı fungus gru-

bu. 
fungisit: Fungusların kimyasal mücadelesinde kullanılan bitki koruma ürünleri 
fungus (çoğul: fungi): Klorofili ve iletim dokusu ile yaprak, gövde, kök ve çiçek gibi or-

ganları olmayan, eşeyli veya eşeysiz sporlar yada miselyum ile üreyen mikroskobik 
bitki. Mantar. 

fusiform: İğimsi, iğ biçiminde olan. Uca doğru daralan, ince ve uzun, mekik şeklide olan. 
fusoit: İğ biçiminde. 
fümigant: Hastalık, zararlı ve yabancı otları yok etmek amacı ile kullanılan ve uygulandık-

tan sonra gaz formuna geçen veya buharlaşan sıvı veya katı haldeki bitki koruma 
ürünü. 

fümigasyon: Tarımsal ürünlerde zararlı olan organizmaların mücadelesinde fümigant kul-
lanılması. 

fümigatuvar: gazlama odası 
frutifikasyon: Funguslar tarafından sporların üretimi. İçinde veya üzerinde sporların mey-

dana getirildiği yapı. 
gal: Böcek, nematod veya hastalık etmenlerinin bitkilerde oluşturdukları, şişkinlik veya 

aşırı büyümüş bitki dokusu. Ur. 
gamet: Üreme hücresi, eşey hücresi. Eşeysel üreme işleminde, birbirleri ile kaynaşarak 

döllenmiş yumurtayı meydana getiren hücrelerden biri.  
garsiyat alan: Genellikle çekirgeler için kullanılan yumurtlama alanı. 
gelişme eşiği: Zararlıların gelişmelerinin başlayabilmesi için gerekli olan en düşük sıcaklık. 
genital: Üreme ile ilgili.  
genital organ: Cinsel organ ve bununla ilgili yapılar. 
genotip: Bir bireyin kalıtsal yapısı. 
genus: (Bkz: Cins) 
gerçek tırtıl: 3 çift thorax bacağının yanında abdomende 5 çift yalancı bacak vardır. Bun-

lar abdomenin 3-6 ve son segmentinde yer alır. Lepidoptera takımı tırtılların çoğu bu 
tiptedir. 

gizli enfeksiyon (latent infection): Bir konukçunun patojen ile enfekte olduğu, ancak her-
hangi bir belirti göstermediği durum. 

gland: Salgı bezi. 
gram (-) bakteriler: Gram boyama yöntemi ile boyandıklarında kristal viyole boyasını tut-

mayan bakteriler.   
gram (+) bakeriler: Gram boyama yöntemi ile boyandıklarında kristal viyole boyasını tu-

tan bakteriler.   
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gregar faz: Çekirgelerde sürülerin oluştuğu ve birlikte hareket ettikleri dönem. 
habitat: Yetişme ortamı, bir canlının, bir türün içinde yaşadığı ortam. 
haustoriyum [haustorium (çoğul: haustoria)]: Fungusun beslenmesi için konukçu bitki-

nin hücrelerine salmış olduğu ve besin alımına yarayan fungus hifi. Emeç. 
hava kökleri: Toprak üzerinde gelişen kökler.  
hemelitron (çoğul: hemielitra): Hemiptera’da görülen ve sadece kaide kısmı kitinleşmiş 

ön kanat 
herbaryum: Bitkilerin vejetatif ve generatif organlarının belli bir amaç için kurallara uy-

gun olarak toplanıp, saklanmasına denmektedir. 
herbisit (herbicide):Yabancı otları veya onların tohumlarını yok eden ya da gelişmelerini 

engelleyen bitki koruma ürünü. 
herbivor: Bitkisel besinler ile beslenen canlılar. 
herboloji: Yabancı ot bilimi. 
hermafrodit: Çift eşeyli, her iki eşeyin organlarını birlikte taşıyan, er dişi, Erkek ve dişi 

organları aynı bir çiçekte bulunması. Monoik.  
hermafrodizm: Yumurta hücrelerinin ve spermlerin dişi tarafından meydana getirilmesidir.  
hidatot: Bazı bitkilerin yaprak kenarlarında, epidermis dokusundaki bitki suyunun fazlası-

nın dışarı çıkmasını sağlayan stoma benzeri yarıklar. 
hidrolik tarla pülverizatörü: Tarla ilaçlamalarında, genellikle traktör kuyruk milinden 

hareketli bir pompa yardımıyla ilaçlı sıvının meme çıkış ağzına gönderildiği ve 
pülverizasyonun sağlandığı tarımsal savaş makinalarıdır. 

hidrolik bahçe pülverizatörü: Ağaç ilaçlamalarında, hareketini genellikle traktör kuyruk 
milinden alan bir pompa yardımıyla, ilaçlı sıvıya kazandırılan basınç enerjisinin, 
meme çıkış ağzında kinetik enerjiye dönüşerek damla oluşumunun sağlandığı ve bir 
tabanca yardımıyla pülverizasyonun sağlandığı zirai mücadele makineleridir. 

hif [hypha (çoğul: hyphae)] : İnce, şeffaf duvarlı bir veya daha fazla sayıdaki boru veya 
silindir şeklindeki hücrelerden oluşmuş bir fungus gövdesinin tek bir ipliği veya lifi. 

hiperparazit: Diğer bir parazitin konukçusu olan parazit 
hipertropi: Hücrelerin genişlemesi veya hücre bölünmesindeki artış nedeni ile, bir organ 

veya dokunun hacimce anormal büyümesi. 
hipokotil: Fidenin kotiledon yapraklarının birleşme noktası altında kalan kısmı 
hiyalin: Renksiz, şeffaf. 
ikincil enfeksiyon (sekonder enfeksiyon): Araya inaktif bir dönem girmeksizin, ilk enfek-

siyon veya sonraki enfeksiyonun bir sonucu olarak üretilen inokulumun neden oldu-
ğu hastalik.  

ikincil inokulum (sekonder inokulum):Aynı yetiştirme mevsimi esnasında oluşan enfek-
siyonlar tarafından ortaya konan inokulum. 

ilaç normu: Birim alana atılacak taşıyıcı çözelti ile karışık toz veya sıvı ilaç miktarı 
imperfekt fungus: Eşeyli üreme devresi olmayan veya bilinmeyen fungus; sadece eşeyli 

olmayan sporlar üreten mantar. 
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in vitro: Yapay ve kontrollü koşullar altında. 
in vivo: Canlı organizma içinde veya üzerinde. 
inkübasyon: Bir bitkinin hastalık oluşturan etmen tarafından enfeksiyonu ile ilk belirtilerin 

görünmesi arasındaki süreç. Patojenleri veya enfekte olmuş bitkileri, hastalığın geli-
şimi için uygun bir çevrede muhafaza etme.  

inokulum: Bir bitkide enfeksiyon oluşturmak veya kültür ortamlarında mikroorganizmaları 
üretmek için kullanılan bulaşıcı patojen kısımları. İnokulasyonda yararlanılan mater-
yal. 

inokulum potansiyeli: Belirli bir inokulum miktarının hastalık yapma gücü.  
inokulum yoğunluğu: Belli bir alan veya aralık başına düşen inokulum birimlerinin mik-

tar. 
insektisit: Böceklerin kimyasal mücadelesinde kullanılan bitki koruma ürünleri 
internodyum: Düğüm arası, boğum arası. Gövde üzerinde yaprakların ve dalların çıktığı 

iki nodyum arasında kalan yapraksız parça. 
intersellüler: Hücreler arası 
izolat: Tek bir spor veya saf kültür ve bundan türevlenen alt kültürler (bu terim virüslere de 

uygulanabilir), farklı tarihlerde yapılan patojen koleksiyonları. 
izolasyon: Bir patojeni konukçusundan ayırma ve bir ortamda kültüre yerleştirme işlemi. 
kambiyum: Bitkilerin iletim demetlerinde, bir ya da birkaç sıra meristematik hücre taba-

kasından oluşan, ikincil kalınlaşmayı ve enine büyümeyi sağlayan doku. 
kalibrasyon: Tarla veya bahçeye uygulanacak belirli hacimdeki ilaç için pülverizatör üze-

rinde yapılması gereken ayarların tümü 
kaliks: Bir çiçekte korolla'nın (taç) dışında bulunan yeşil renkteki örtü yaprakları. Çanak 

yapraklar. 
kallus: Yara dokusu. 
kamçı [flagellum (çoğul: flagella)]: Bir bakteri veya zoospordan çıkan ve bir hareket 

organı olarak görev yapan iplik, saç veya kıl benzeri yapı. 
kapsül: Bakterilerde hücre duvarını dışardan çevreleyen kalın ve yoğun tabaka. 
karanfil: Fındık gibi bazı ağaçlarda dişi çiçekler adı verilen dişi çiçek kümeleri. 
kauda (cauda):Yaprakbitlerinde kuyruk, Vücudun arka ucu 
kedicik: Fındıkdaki erkek çiçekler. Püs. Şeton. 
kist: Heteroderidae familyasına ait olgun dişilerinin vücut duvarının kalınlaşarak, Globo-

dera cinsi dişilerinin top gibi yuvarlak, Heterodera cinsi dişilerinin armut veya limon 
şeklini almaları sonucu oluşan, dişinin ölmesi sonucu kahverengileşerek toprağa 
dökülen, içinde 200-300 adet yumurta bulunan dış koşullara dayanıklı yapılar.  

kitin: Eklembacaklı hayvanlarına kütikulasında bulunan özel bir azotlu karbonhidrat. 
klamidospor (chlamydospore): Sürme funguslarında bir fungus hifi hücresinin değişimi 

ile oluşan kalın çeperli eşeysiz dinlenme sporu. 
kleistotesyum [cleistothecium (çoğul: cleistothecia): Külleme etmeni funguslarda içinde 

askus ve askosporların oluştuğu kapalı ve yuvarlak askokarp. 
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klitellum (clitellum): Toprak solucanlarının epidermisinde, kabarık, semer şeklindeki 
yapışkan bir sıvı salgılayan salgı bezi. 

klorofil: Fotosentez tepkimelerinde güneş enerjisini kimyasal enerjiye çeviren, yapısında 
Magnezyum (Mg) içeren, yeşil pigment maddesi. 

klosterovirüs (closterovirus): İpliksi yapıda, aşı ile taşınan; bitkilerin birbiri ile temasıyla, 
tohum yoluyla ve polenle taşınmayan; Closteroviridae familyasına bağlı virüs. 

kokon: İçinde pupa bulunan, ipekten veya benzeri salgıdan örülmüş muhafaza. 
koleoptil: Tek çenekli (monokotledon) bir bitki sürgününün açılmamış olan yaprağını sa-

ran silindir biçimindeki kılıf.  
konidiofor (conidiophore): Üzerinde konidiyumların üretildiği özelleşmiş bir hif. 
konidiospor: Konidiyofor’un ucunda veya kenarında meydana gelen eşeysiz spor.  
konidiyum [conidium (çoğul: conidia)]: Bkz. Konidiospor 
kornikıl (cornicle): Yaprakbitlerinde abdomenin arkasında ve her iki yanında, bir çift, tüp 

biçiminde alarm feromonları salgılayan organ 
konsantrik: İç içe geçmiş eş merkezli halkalar 
kosta (costa): Kanadın ön kısmında yer alan boyuna damar,Böceklerin kanatlarının ön 

kenarına paralel uzanan büyük boyuna damar 
kotiledon: Tohumlu bitkilerin tohumlarının çimlenmesiyle embriyolarından oluşan ilk 

yaprak ya da yaprakları. Çenek. Çim yaprakları. Tohumun çimlenmesi için gerekli 
olan besin maddesi kotiledonlarda depo edilir.  

ksilem: Bitkilerde su ve mineral taşınmasından sorumlu olan borular, odun boruları. 
kütikula: Su geçirmeyen, koruyucu, mumsu yapıdaki tabaka. 
larva: Tam başkalaşım gösteren böceklerde yumurtadan çıkan henüz pupa evresine geçme-

miş, kanatsız, hareketli, genel olarak kurt biçimindeki dönem. 
latent: Belirti göstermemek 
latent periyot: Enfeksiyon ile hastalık semptomlarının görünüşü arasındaki zaman. Virü-

sün bulaşıcı olmasından önce, vektörler tarafından alınmasından sonraki süre. 
lateral: Yan taraf  
letal doz: Öldürücü doz. Zehirli maddelerin, belirlenmiş bir zaman içinde bir deney grubu 

içindeki hayvanların %100’ünü öldüren miktarı. 
LC50: Test hayvanlarının teneffüs yolu ile belirli bir süre sonunda %50’sinin öldürülmesi 

için gerekli konsantrasyon dozu olup, mg/m3 veya mg/litre olarak hesaplanır. 
LD50: Test hayvanlarının %50’sini öldürmek için gerekli olan zehirli madde miktarı (doz) 

olup, ppm veya mg/kg olarak hesaplanır. 
lentisel: Kovucuk. Mantar özüne dönüşmüş gövde kısımlarında havanın girip çıkmasını 

sağlayan aralıklar. 
lezyon (lesion): Hastalıklı veya zarar görmüş bir dokuda belirli bir yerle sınırlı olan alan. 

Leke 
lokal enfeksiyon: Sistemik olmayan enfeksiyon 
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lokal enfeksiyon: Sadece sınırlı bir bitki kısmını kapsayan konukçusunun diğer organlarına 
geçmeyen enfeksiyon 

lokal lezyon: Patojenin mekanik inokulasyonu sonucu yaprakta oluşan lekeli alanları.  
makrokonidiyum (macroconidium): Aynı tür içerisindeki daha küçük bir konidiyum 

tipinden ayırt edilebilen daha büyük konidiyum tipi. 
mandibula: Üstçene; besinlerin ısırılması ve çiğnenmesinde rol oynayan segmentsiz ağız 

parçası 
mantar (fungus) (çoğulu fungi): Klorofilden ve yapıcı dokulardan yoksun olan, eşeyli 

veya eşeysiz sporlar ya da miselyum yolu ile üreyen mikroskobik bitki grubu. 
mekanik (elle çalıştırılan) sırt pülverizatörü: Üzerinde yer alan pompaya hareketin bir 

kol yardımıyla mekanik olarak iletildiği, sırtta taşınabilir tarımsal savaşım 
makinaları 

mesofil: Yaprakta alt ve üst epidermisler arasında görülen parankimatik doku. 
mesonotum: Mesotoraksın üst kısmı 
mesotoraks: Toraksın orta (II.) Segmenti 
metanotum: Metatoraksın üst kısmı 
metatoraks: Toraksın orta  son (III) segmenti 
mezokarp: Orta kabuk. Meyvenin etli ve sulu özellikte olan orta tabaka. 
mikoloji (mycology): Fungusları (mantarları) inceleyen bilim dalı.  
mikoplazma (mycoplasma): Bir ünite zara sahip olan, fakat bakterilere benzemeyen 

şekilde sert bir hücre çeperinden yoksun olan ve bu nedenle son derece pleomorfik 
karakterli, bakterilerden küçük organizmalar cinsi.  

mikoplazma benzeri organizma (Mycoplasma Like Organisma-MLO): Hastalıklı bitki-
lerin floem parankimasında bulunan ve hastalık etmenleri olarak dikkate alınan 
mikroorganizmalar.  

mikoriza (mycorrhiza): Bitkilerle ortak yaşayan “hymenomycetes” grubundan mantarlar 
ile bitki köklerinin meydana getirdiği yapılar; mantarlı kökler. Mikorrizayı meydana 
getiren mantarlar miselleriyle sardıkları organik maddelerden azotlu kısımları alarak, 
birlikte yaşadığı bitkiye aktarmakta; böylece bitkilerin, toprağı azotlu gübreyle 
gübrelemişcesine beslenmesine katkıda bulunmaktadır. 

mikotoksin (mycotoxin): Mantarlar tarafından meydana getirilen herhangi bir zehirli 
madde 

mikroflora: Bakteriler, bir hücreli mantarlar ve alglerden oluşan, başka organizmaların 
içinde, üzerinde ya da belli bir ekosistem ya da habitatta yaşayan mikroorganizmalar 

mikrokonidiyum: Aynı tür içerisindeki daha büyük bir konidiyum tipinden ayırt edilebilen 
daha küçük konidiyum tipi. 

miselyum [mycelium (çoğul: mycelia)]:Bir fungusun tallus (vücut) unu oluşturan hif kit-
lesi. 

motorlu sırt pülverizatörü: Pompanın çalıştırılmasında kol gücü yerine genellikle iki 
zamanlı benzinli bir motorun kullanıldığı sırtta taşınabilir zirai mücadele makineleri 
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motorlu bahçe pülverizatörü: Ağaç ilaçlamalarında, hareketini bir motordan alan pompa 
ile ilaç deposunun sedye veya araba üzerine yerleştirildiği ve tabanca ile pülverizasyonun 
sağlandığı çekilir veya taşınır tip tarımsal savaş makineleridir. 

mozaik: Genelde virüslerin yapraklarda neden olduğu bir belirti tipi olup, yapraklarda 
yeşilin farklı tonlarının ya da sarı renkli alanların bir arada bulunması. 

mumyalaşma: Bir patojenin enfeksiyonu sonucu kurumuş ve büzüşmüş meyve. 
mühendis tırtılı: 3 çift thorax bacağından başka abdomenin 6. ve 9. segmentinde yalancı 

bacak vardır. Bu tip Geometridae (Lep.) familyasında görülür. 
nekrotik: Nekroz zararına uğramış. 
neferne (=neferiye): Koltuk sürgünü üzerindeki salkım. 
nekroz: Canlı hücrelerin ölümü, canlı dokunun ölü parçası.  
nematisid: Nematodları öldüren Bitki Koruma Ürünü 
nematod: Genellikle ince, uzun, uçlarda daralan silindir şeklinde, segmentsiz, düz bir deri 

ile kaplı, bilateral simetrik bir vücuda sahip parazit canlılardır. 
nepo virüsler: Virüs vektörü nematodlarla taşınan ve polihedric (çok yüzlü) partiküllere 

sahip olan virüsler. 
netu virüsler: Virüs vektörü nematodlarla taşınan ve çubuk şeklinde partiküllere sahip olan 

virüsler. 
nimf: Pupa dönemi olmayan böceklerde(yarı başkalaşım gösteren)  ergine benzeyen ve 

kanatsız olan ergin öncesi dönem 
nonpersistent virüs: Vektör (böcek) içerisinde sadece kısa bir süre bulaşıcı kalabilen virüs 
notum: Genellikle toraks için kullanılan vücut segmentlerinin dorsal yönü 
obligat parazit: Yalnızca canlı dokularda yaşamını sürdürebilen parazit. 
ocak: Fındık bahçelerinde, fındık dallarının bir arada oluşturduğu dal kümesi. 
osellus (ocellus): Böceğin basit gözü 
ommatidya: Bileşik gözü meydana getiren ve görmeyi algılayan ünite 
omnivorus: Hem hayvan hem de bitkilerle beslenen 
oogonyum: İçerisinde oosfer adı verilen dişi gamet veya gametleri içeren dişi gametan-

giyum. 
oospor: Oomycetes sınıfında olduğu gibi, eşeyli üretim veya partenogenezis yoluyla 

meydana gelen kalın çeperli eşeyli kış sporu.  
ostiol: Gerçek peritesyum veya piknidyumun sahip olduğu açıklık. 
otomatik sırt pülverizatörü: Üzerinde yer alan hava pompası yardımıyla ilaç üzerinde 

basınç oluşturularak, ilacın pülverizasyonunun sağlandığı sırtta taşınabilir tarımsal 
savaş makinaları 

ovaryum: Yumurtalık. Dişi organda stilusun alt tarafında bulunan ve bir veya daha çok 
sayıda tohum taslağı taşıyan şişkin parça. 

ovipar: Yumurtasını vücut dışına bırakarak çoğalan. 
ovipozitor: Yumurta bırakma organı 
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ovovivipar: Yumurtası vücut içinde gelişen ve yumurta vücut içinde açıldıktan sonra, çıkan 
larvayı (yavruyu)vücut dışına bırakan.  

ödeagus (aedeagus):Erkek cinsel organı 
parafiz: Bir hymeniyum veya karışık spor yığınında bulunan, genellikle kalın, şeffaf veya 

renkli çeperli, baş kısmı çomak şeklinde düz veya topuz olan steril hifler. 
parazit: Bir hayvanın diğer bir hayvanın içinde veya üzerinde yaşayan, konukçusunun do-

kusunda beslenen ve konukçusunu öldürmeyen organizma 
parazit yabancı ot: Üzerinde bulundukları bitkiden yalnızca ham besin maddesini alarak 

ihtiyaçları olan karbonhidratları kendileri özümleyen (yarı parazit, ökse otu gibi) 
veya direkt özümlenmiş maddeleri alan (tam parazit canavar otu, küsküt gibi) 
yabancı otlardır. 

parazitik fungus: Konukçusunun üzerinde veya içinde yaşayarak besinini ondan temin 
eden fungus 

parazitoit (asalak): Diğer bir canlı hayvanın içinde veya üzerinde, onun dokusu ile bes-
lenen ve onun dokusunun çoğunu veya tamamını tüketen ve sonucunda onu öldüren 
bir organizma 

partenogenetik (parthenogenetik): Döllenmeksizin üreme; yumurtanın döllenmeden ge-
lişmesi. 

patojen: Bir hastalığa neden olan mikroorganizma. 
patojenisite: Bir patojenin hastalığa neden olabilme yeteneği.  
patoloji: Hastalık bilimi.  
patotip (pathovar): Özellikle konukçu dizisine bağlı olarak, olağan patojenisite özellikleri 

ile ayırt edilebilen bir türün alt bölümü. Pathovar teriminin tercih edildiği bakte-
riyolojide pathotype, bir pathovar’ın kültür tipini tanımlamak için kullanılır. 

pektolitik aktivite: Erwinia ve Pseudomonas gibi bakteri türlerinin, ürettikleri pektolitik 
enzimlerle bitki orta lamelini ve hücre duvarını çözmesi ve bitki dokularının 
yumuşayarak çürümesine neden olması 

penetrasyon: Parazitin konukçu içine girişi.  
perikarp: Meyve kabuğu 
peritrik: Bütün yüzeyi püskül şeklinde kamçı ile kaplı bakteriler. 
peritesyum [perithecium (çoğul: perithecia)]: Pyrenomycetes sınıfındaki fungusların yarı 

küresel veya yassı şişe biçimli, üst kısmında ostiyole sahip olan askokarpı. 
persistent virüs: Vektörü (böcek) içerinde uzun bir süre bulaşıcı olarak kalabilen virus. 
pestisit: Hastalık, zararlı ve yabancı otları öldüren bitki koruma ürünleri.  
pestisit kalıntısı (rezidü): İlaçlama sonrası bitki organları veya çevrede bulunan bitki 

koruma ürününün etkili madde miktarı. 
petal: Taç yaprak. Çiçeğin tacını oluşturan ve çoğunlukla göze çarpacak biçimde renkli 

olan parça. 
petiyol (petiol):Yaprak sapı. Yaprak ayasını dala veya gövdeye bağlayan parça.  
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pigidyum (pigidium): Bazı eklembacaklılarda abdomenin son segmentini veya segment-
lerini örten dış iskelet kalkanı. 

piknidyum [pycnidium (çoğul: pycnidia)]: Sphaeropsidales takımında konidiyofor ve 
konidiyumların üretildiği eşeysiz, yassı şişe şeklindeki yapı.  

pikniyospor (pycniospore): Bir piknidyumda üretilen haploid eşeyli spor. Çoğunlukla, bir 
pas fungusunun yaşam çemberindeki bir devrede üretilen spor.  

pikniyum [pycnium (çoğul: pycnia)]: Uredinales takımında, içinde pikniyosporların oluş-
tuğu yassı şişe şeklindeki yapı. Spermagonium olarak da adlandırılmaktadır. 

plazmodiyum (plasmodium): Myxomycota üyelerinin somatik yapısını, yani aktif fazını 
(besinsel fazını) oluşturan; serbest yaşayan, çepersiz, akışkan ve çok çekirdekli 
protoplazma kitlesi. 

polen: Çiçek tozu. Tohumlu bitkilerde anterlerin içinde bulunan çimlenebilen  erkek sporu. 
polifag: Birçok besinle beslenen organizma 
poligonal: Çok kenarlı 
polimorfizm: Bir tür veya popülasyon içinde farklı şekilli bireylerin oluşu. Kendiliğinde 
alelik varyasyonlar gösterme ya da DNA restriksiyon modelinde değişiklik gösterme 
popülasyon:. Aynı türün bireylerinden oluşan yaşama birliği ve toplumu. 
postemergence: Çıkış sonrası 
postovipozisyon: Yumurtlama sonrası. Böcek veya akarların son yumurtayı bırakmasından 

sonra, ölümüne kadar geçen süre. 
ppb: Milyarda bir kısım 
ppm: Milyonda bir kısım 
predatör: Gelişme süresi boyunca birden fazla konukçu ile beslenen ve ölümüne neden 

olan organizma. Avcı. 
preemergence: Çıkış öncesi 
preovipozisyon: Yumurtlama öncesi. Böcek veya akarların ergin olduktan sonra, ilk 

yumurtayı bırakıncaya kadar geçen süre. 
pre plant: Dikim öncesi 
prepupa: Kanat Belirtilerinin görüldüğü,  bacakların kısalıp ve kalınlaştığı pupa öncesi 

dönem 
presoving (presowing): Ekim öncesi 
prokaryot: Zar ile çevrili olan gerçek organelleri bulunmayan organizmalar, bakteri ve 

mavi-yeşil algler. 
pronotum: Protoraksın dorsal skleriti 
protonimf: Akarlara ergin öncesindeki ikinci dönem (Ergin öncesi dönemler: larva, proto-

nimf, deutonimf) 
protoraks: Birinci toraks segmenti 
psöydotesyum [pseudothecium (çoğul: pseudothecia)]:Loculoascomycetes sınıfı üyele-

inde olduğu gibi, çepersiz hücreler içinde aski üreten bir askokarp.  
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pupa: Larva ve ergin dönemleri arasında, genellikle aktif olmayan, beslenmeyen ve başka-
laşımın tamamlandığı dönem. Krizalit. 

pülverizasyon: Etkili maddenin taşıyıcı bir çözelti ile karıştırılarak yüzeylere damlalar 
halinde iletilmesi. 

pülverizatör: Pülverizasyon işleminin gerçekleştirilmesinde kullanılan makineler 
püstül: Bir yaprak vb. Üzerinde fungusun spor taşıyan yapısının patlayıp çıktığı kabarcık 

gibi görünen furütifikasyon organı. Daha çok pas funguslarında görülür. 
radyal: Bir merkezden çıkan ve yayılan. Işınsal. 
repellent: Böcek, fare, kuş vb. ile mücadelede kullanılan kaçırıcı madde. 
rezidü: Bkz. Pestisit kalıntısı 
rizobiyum: Baklagil bitkilerinin nodozite, düğüm bakterileri.  
rizodermis: Bitki köklerinin en dış tabakası 
rizom: Genellikle toprak altında bulunan ve yukarı doğru filizler, aşağı doğru kökler veren 

kalın yatay gövde 
rizomorf: Kümelenmiş hiflerden yapılı ip benzeri yapı.  
rizosfer: Canlı bir kök yakınındaki toprak veya ortam. 
rodentisit: Kemirgenleri (Fare, sıçan, gelengi vs.) öldüren bitki koruma ürünü 
rostrum: Hortum şeklinde, başın öne uzayan ve ucunda ağız yapısının bulunduğu yapı. 
rozet: Yaprakların bir demet küme halinde gelişme ortaya koyacak şekilde yaprak sapı 

aralarının kısaldığı belirti tipi. 
rugos: Buruşuk. Yüzeyde düzgün olmayan belirgin hatların bulunması. 
sanitasyon: Bir hastalığın veya zararlının bulaşmasına ve zararının başlamasına engel 

olmak için alınan tedbirlerin tümü. 
saprofit: Ölü veya çürümekte olan bitki veya hayvansal maddeler gibi canlı olmayan 

organik materyalden besinlerini sağlayan organizma. Çürükçül. 
saprofitik: Ölü organik madde üzerinde beslenen 
sefalotoraks (Cephalothorax): Kabuklu hayvanlarda, örümceklerde ve akreplerde baş ile 

göğüs bölgesinin birleşmesinden oluşan bölge; Prosoma.  
sekonder enfeksiyon: Bkz. İkincil enfeksiyon 
sekonder inokulum: Bkz. İkincil inokulum 
sekonder kök: Primer kökten belli bir açı oluşturacak şekilde gelişen yan köklerdir 
sendrom: Bir hastalık tarafından bir bitkide meydana getirilen belirtilerin toplamı.  
sepal: Çanak yaprak. Bir çiçekte en dış halkayı oluşturan ve çiçek tomurcuk halinde iken 

de tüm diğer çiçek organlarını saran yeşil renkteki parçaların her biri. 
septa: Bölüm, bölme ile bölünmüş. 
seroloji: Bağışıklık serumlarının incelenmesi ve patojenleri, antijenleri vb. tanımak üzere 

antiserumların kullanılmasını inceleyen immünolojinin bir alt dalı 
seta: Spor taşıyan fungusun karmaşık yapısında bulunan saç benzeri oluşumlar. Kalın sert 

yapıdaki kıl. 
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sırt atomizörü: Üzerinde damla oluşumunu sağlayan bir fanın bulunduğu sırtta taşınabilir 
tarımsal savaş makineleri 

simbiyozis: Organizmaların birbirlerinden karşılıklı faydalanma biçimi 
semptom: Bir hastalık sonucu, konukçuda görülebilen iç ve dış reaksiyonlar veya 

değişiklikler. Belirti. 
sinonim: Aynı kategoride kullanılan aynı taksonu ifade eden iki ya da daha fazla sayıdaki 

bilimsel isim,Moleküler biyolojide aynı aminoasidi kotlayan iki ya da daha fazla 
kodon 

sistemik: Tek bir enfeksiyonun, patojenin bitkinin tüm organlarına yayılmasına yol açtığı 
hastalık. Bir kimyasal maddenin yapraklar ve kökler yoluyla bitkinin içine alınması 
ve bitkinin diğer yerlerine taşınması.  

sklerit: Vücut segmentlerinin dış yüzeyinde sertleşmiş veya zarımsı alanlar. 
sklerotiyum [sclerotium (çoğul: sclerotia)]: Fungusun uygun olmayan koşullarda canlılı-

ğını sürdürme yeteneğinde olan sert, koyu renkte kabuğa sahip sıkı miselyum kitlesi. 
Myxomycetes sınıfının sıkı, istirahat durumlu plazmodyumu. 

skutellum: Heteroptera’da hemielitranın kaidesi arasında kalan mesotoraks kısmı. 
solgunluk: Verticillium, Fusarium gibi funguslar ve Clavibacter michiganensis subsp. 

Michiganensis ve Ralstonia solanacearum gibi bakteri türlerinin oluşturduğu çeşitli 
maddeler ile iletim demetlerinin tıkanması sonucu yetersiz su alınımıyla ortaya 
çıkan hastalık belirtisi veya aşırı terleme nedeniyle bitkilerde diriliğin veya 
canlılığın kaybolması. 

soliter faz: Çekirgelerin tek tek (müstakil) olarak yaşadığı faz. 
sorus: Çoğunlukla pas veya rastık funguslarında bulunan sıkı spor kitlesi veya bazı fungus-

larda üreme yapısı 
spermagoniyum [spermagonium (çoğul: spermagonia)]: Gametler veya gametangiyum-

lar üreten, pas funguslarına özgü haploid üreme organı. Piknium (pycnium) olarak 
da adlandırılır. 

spiroplazma: Hastalıklı bitkilerin soymuk borularında bulunan, hücre duvarı olmayan, çok 
değişik şekilli ve helezoni yapıda bir çeşit mikoplazma. 

spor: Bitkilerin ya da bir hücreli hayvanların çok özelleşmiş olan ve hayatın devamını 
sağlayan üreme yeteneğindeki hücreleri 

sporangiyum: Sporu oluşturan yapı. 
sporangiofor: Sporangiyumu taşıyan bir sporofor. 
sporodokiyum [sporodochium (çoğul: sporodochia)]: Özellikle Fusarium’da olduğu gibi, 

üzerinde konidiyumların meydana geldiği yastık benzeri miselyal kütleler. 
sporofor (sporophore):Fungusun spor üreten veya spor taşıyan bir yapısı. 
sporulasyon: Sporlanma, spor üretimi  
sterigma (çoğul: sterigmata) : Bir sporangiyum, bir konidiyum veya bir bazidiyosporun 

sporofora tutunduğu veya bağlandığı küçük bir hif dalı veya yapısı. 
steril: Döl verme veya tohum oluşturma yeteneği olmayan. Verimsiz. Kısır 
sternum (çoğul: sterna): Vücut segmentinin ventrali. 
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stilet: Emici ağız yapısında delmeye yarayan iğne benzeri yapı 
stolon: Sürünücü gövde, sürüngen gövde. Toprak yüzeyinde uzanan ve boğumlardan 

(nodyum) köklenerek yeni bitkiler veren sürünücü gövde. 
stoma: Gözenek. Bitkide epidermisde bulunan solunumda iş gören yapı. 
stroma: Üzerinde veya içinde genellikle frutifikasyon organlarının meydana geldiği 

kompakt somatik yapılar. İçinde sporların meydana geldiği vejetatif hif kitlesi.  
tallus [thallus (çoğul: thalli)]: Hakiki kök, gövde ve yaprakları olmayan bitkilerin vejetatif 

gövdesi. 
tarsus: Tibiada sonra gelen bir veya daha fazla segmentten meydana gelen bacağın son 

kısmı (Bacak segmentleri: koksa, trohanter, tibia, Tarsus) 
tegmina: Orthoptera ve Heteroptera takımlarında görülen, kalınlaşmış veya kalın deri 

halini almış ön kanatlar. 
telemorf (perfect state/phase): Çekirdek birleşmesinin ardından veya partenogenezis 

yoluyla sporların oluştuğu (askosporlar ve bazidiyosporlar gibi) yaşam dönemi 
durumu. Bir fungusun eşeyli durumu. 

teliospor: Pas funguslarında meydana gelen iki hücreli, kalın çeperli ve dayanıklı kış sporu. 
teliyum [telium (çoğul: telia)]: Pas funguslarında teliosporların oluştuğu yapı.  
tergit: Tergumda bulunan sklerit. 
tergum: Herhangi bir vücut segmentinin dorsal yüzeyi  
tibia: Femur ve tarsus arasında bulunan 4. bacak segmenti 
tohum patolojisi: Tohumla taşınan bitki hastalıkları, tohum hastalıkları, bunların gelişimi-

ni etkileyen faktörler, bunların taşınma mekanizmaları, bunların tohumda gözlene-
bilmeleri için gerekli teknikler, tarlada ve tohum depolama sırasında bu hastalıkların 
kontrolü ve önlenme yöntemleri, tohum sertifikasyon düzenleri, karantina, dikim 
değeri ve tüketim ile işleme kalitesi, tohum hastalıkları ve tohumla taşınan 
inokulumun değerlendirilmesi ilgilenen teknoloji bilim dalı. 

tohum sertifikasyonu: Kalite ve kökeni ile ilgili olarak tohumun resmi kontrolü ve 
testlenmesine dayalı sertifikasyonu.  

toksik: Zehirli. 
toksin: Canlı hücreler veya organizmalar tarafından üretilen zehirli maddeler 
toksisite: Zehirlilik 
tolerans: (1) Bir patojenin enfeksiyonuna karşı, konukçunun dayanma kapasitesi. Ara 

dayanıklılık. (2) Tüketilen besin maddesi içinde içerisinde bulunmasına izin verilen 
azami kalıntı miktarı.  

tolerant: Şiddetli bir hastalık göstermeksizin veya diğer faktörlerin etkisine karşı daha az 
bir reaksiyonun ortaya çıkması. Özel bir patojen tarafından meydana getirilen 
enfeksiyona dayanabilme. Herhangi bir etkiye tolerans gösteren birey. 

toraks (thorax): Baştan sonra gelen bacak ve kanatların bulunduğu vücut bölgesi 
tozlayıcı: Çapları 260 µm arasında değişen toz halindeki ilaçları hedefe ileten tarımsal 

savaş makineleri 
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trohanter (trochanter): Koksa ve femur arasında bulunan 2. bacak segmenti 
tuberkül: Yüzeyi, uçları sivri olmayan, küt tepeciklerle kaplı olması. 
tür: Aynı atadan gelen ve birbirleriyle çiftleşerek fertil döller verebilen bireyler topluluğu 
ur: Bakteri, fungus, böcek, akar gibi çeşitli organizmaların bitki hücrelerinde sebep olduğu 

aşırı çoğalma ve değişiklikler sonucu oluşan yapılar. Tümör. 
uyuz (scab): Az veya çok kabuk gibi siğil, kabarcık benzeri lekelerle karakterize edilen 

hastalık belirtisi.  
ürediniyum (uredinium): Pas fungusunun, ürediniyosporları yada üredosporları üreten 

yapısı.  
üredospor (uredospore): Pas funguslarının iki çekirdekli, portakal sarısı veya pas 

renginde olan bir hücreli yaz sporu.  
ürediyum [uredium (çoğul: uredia)]: İçinde üredosporların oluştuğu bir pas fungusunun 

üreme yapısı. 
vagrant: Bir yerden başka bir yere giden. Dolaşan. Gezgin. 
vakuol (koful): Bitki hücrelerinin sitoplazması içerisinde bulunan; sıvı, hava ya da kısmen 

sindirilmiş besinleri kapsayan tek zarla çevrili, genellikle küresel şekildeki yapılar. 
vejetatif: Generatif üreme ile ilgili olmayan. 
vektör: Herhangi bir patojeni taşıyan ve bulaşmasında rol oynayan organizma 
ventral: Vücudun alt tarafı 
verdi: Pülverizatördeki her bir memeden birim zamandaki sıvı akışı 
verteks: Böceklerde bileşik gözlerin arka tarafı ve başın üst kısmı.  
vertisillat (verticillat): Bir nokta veya merkez etrafında dairevi şekilde dizilme. 
viroid: Bitkileri hastalandırabilen, kendi kendine çoğalabilen ve hastalık yapma 

yeteneğindeki küçük, düşük molekül ağırlıklı ribo nükleik asit.  
virülens: Patojenisite ölçüsü veya derecesi.  
virülent: Hastalık yapma yeteneğine sahip. Patojenik. 
virüs: İki formdaki asitten yalnızca birini içeren, kendi alt birimlerini, üretmek için 

hücrenin sentezleme mekanizmalarını kullanarak sadece uygun, canlı hücreler 
içerisinde çoğalabilen, normal mikroskop ile görülemeyen ve bitkilerde hastalık 
oluşturan bulaşıcı varlıklar.  

vivipar: Yumurta koyma yerine, canlı doğuran 
yabancı ot (weed): Bir bitkinin kültürünün yapıldığı alanda veya tarım dışı alanlarda 

(demiryolu, sulama kanalı, ören yerleri vb.)  bulunması arzu edilmeyen bitkiler.  
yalancı tırtıl: Abdomende 6-8 çift yalancı bacak vardır ve bunların ilki abdomenin ikinci 

segmentinde yer alır. Gerçek tırtılda ise bu üçüncü segmenttedir. Hymenoptera 
takımının Symphyta alt takımında görülür. 

yardımcı hava akımlı hidrolik bahçe pülverizatörü: Ağaç ilaçlamalarında, damlaların 
hedefe taşınmasında hava akımının kullanıldığı ve bu amaçla üzerinde bir fanın yer 
aldığı tarımsal savaş makineleri 
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yardımcı hava akımlı hidrolik tarla pülverizatörü: Tarla ilaçlamalarında, damlaların 
hedefe taşınmasında hava akımının kullanıldığı ve bu amaçla üzerinde bir fanın 
bulunduğu tarımsal savaş makineleri 

yarı ektoparazit: Stiletin ve başın bir kısmını doku içine sokan ancak hareketli olan ve kök 
üzerinde hareket eden parazit. 

yarı endoparazit: Stiletinin yanı sıra baş kısmının bir bölümünü de bitki dokusunun içine 
sokan ve vücudunun geri kalan kısmı bitki dokusunun dışında olan, hareketli 
olmayan parazit.  

yaşam çemberi (life cycle, life history): Bir organizmanın yaşamında eşeyli ve eşeysiz 
dönemlerdi de içine alan, birbirini izleyen olayların tümü. Normal olarak iki devre 
vardır Imperfect, bir veya birden fazla spor oluşur; perfect, bir spor meydana gelir 
veya diğeri bilinmeyebilir. Yaşam devresi. 

yoğunluk faktörü (intensity factor): Epifitotiklerde, primer enfeksiyonunun oluşması ile 
ilgili olan faktör.  

yöresel enfeksiyon (local infection): Sadece sınırlı bir bitki kısmını kapsayan enfeksiyon. 
yumru kökler: Şişkinleşerek besin maddeleri depo eden kökler. 
zararlı (pest): Bitki veya bitki ürünlerine zarar veren böcek, nematod, patojen (fungus, 

virüs, bakteri) veya diğer organizmalardan herhangi biri. Bitki veya bitki ürünlerine 
zarar veren hayvansal organizmalar. 

zigospor (zygospora): Zygomycetes sınıfında morfolojik olarak benzer iki gametangium’ 
un birleşmesinden doğan eşeyli spor veya kış sporu.  

zigot: Erkek ve dişi gametlerin birleşmesiyle oluşan ve yeni bir bireyi verecek olan diploid 
hücre. 

zoospor: Bir hücreliler, algler ve mantarlarda kamçılı, hareketli eşeysiz üreme hücresi. 
zoospor: Bir veya iki kamçılı, eşeyli olmayan ve kendiliğinden hareket edebilen bir spor.  
zoosporangiyum (çoğul: zoosporangia): Fungusların hareket etme yeteneğinde olan spor-

larını (zoospor) üreten üreme organı.  
zuruf: Fındık meyvesini dıştan saran kısım. 
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Arpa çizgi yaprak lekesi (Pyrenophora graminea)  ........................................................…. I 5 
Arpa güvesi (Sitotroga cerealella) (Depolanmış hububat ve mamullerinin zararlıları)  ….. I   211 
Arpa güvesi (Sitotroga cerealella) (Mısır depo zararlıları)  ………………………………. I 235 
Arpa kapalı rastığı (Ustilago hordei)  ………………………………………………………  I 15 
Arpa sarı cücelik virüsü (Barley Yellow Dwarf Luteovirus -BYDV)  …………………….. I 47 
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Arpada kök ve kökboğazı çürüklüğü (Fusarium spp., Bipolaris sorokiniana, Rhizoctonia 
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Asma ağustosböceği [Klapperichicen (Chloropsalta) viridissima]  ………………………. IV 295 
Asma gövde çukurlaşma hastalığı (Rugose Wood Complex)  …………………................. IV 287 
Asma hortumluböcekleri (Megamecus spp.)  ………………………………………………. IV 304 
Asma tripsi (Drepanothrips reuteri)  ………………………………………………………. IV 307 
Asma yaprak kıvrılma virüsleri (Grapevine leafroll-associated closteroviruses -GLRaVs)   IV   288 
Asma yelpaze yaprak virüsü (Grapevine fanleaf nepovirus)  ……………………………… IV 290 
Aspir yaprak lekesi (Alternaria carthami)  ………………………………………………… II 6 
Ateş yanıklığı (Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında) (Erwinia amylovora)  ................. IV 69 
Avrupa kırmızıörümceği (Panonychus ulmi)  ……………………………………………… IV 102 
Ayçiçeği (Helianthus annuus) tarlalarında yabancı otlar  …………………………………. VI 81 
Ayçiçeği mildiyösü (Plasmopara halstedii)  ………………………………………………. II 8 
Ayçiçeğinde bozkurt (Agrotis ipsilon, A. segetum)  ……………………………............... II 67 
Ayçiçeğinde Çayır tırtılı (Loxostege sticticalis)  …………………………………………… II 70 
Ayçiçeğinde Makaslı böcek (Lethrus brachiicollis)  ………………………………………. II 72 
Ayçiçeğinde Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)  …………………………………………… II 74 
Ayva monilyası (Mumya) (Sclerotinia linhartiana)  ………………………………………. IV 13 
Ayva ve armutta kahverengi leke [Diplocarpon mespili (=Fabraea maculata)]  …………. IV 15 
Badem dal kanseri (Pseudomonas amygdali)  ……………………………………………… V 191 
Badem gözkurdu (Anthonomus amygdali)  ………………………………………………… IV 195 
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Badem yazıcıböceği (Scolytus amygdali)  …………………………………………………. IV 248 
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Bağ çadır tırtılı (Arctia villica)  ……………………………………………………………. IV 297 
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Bağ çadırtırtılı (Arctia villica)  …………………………………………………................. IV 297 
Bağ gözkurdu (Theresimima ampelophaga)  ………………………………………………. IV 298 
Bağ horozcuğu (Oecanthus pellucens)  ……………………………………………………. I 165 
Bağ kahverengi tripsi (Haplothrips globiceps)  ………………………………….………… IV 307 
Bağ küllemesi (Uncinula necator)  ………………………………………………………… IV 261 
Bağ maymuncukları (Otiorhynchus spp.)  ……………………………………….………… IV 304 
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola)  ……………………………………………………… IV 265 
Bağ pirali (Sparganothis pilleriana)  …………………………………………….………… IV 326 
Bağ salkım maymuncuğu (Strophomorphus ctenotus)  ………………………….………… IV 300 
Bağ tripsi (Anaphothrips vitis)  …………………………………………………..………… IV 307 
Bağ tripsleri  ……………………………………………………………………...………… IV 307 
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Bağ yaprakuyuzu [Colomerus (Eriophyes) vitis]  ………………………………..………… IV 313 
Bağda haziranböcekleri (Polyphylla spp.)  ……………………………………….………… IV 316 
Bağda İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)  ………………………..………… IV 319 
Bağda kav (Eska) (Stereum hirsutum, Phellinus sp., Phaeoacremonium chlamydosporum)   IV  270 
Bağda kök uru (Agrobacterium vitis)  ……………………………………………………………  IV 281 
Bağda kurşuni küf (Botrytis cinerea)  ……………………………………………………… IV 273 
Bağda ölükol (Phomopsis viticola)  ………………………………………………………… IV 275 
Bağda unlubit (Planococcus citri, P. ficus)  ……………………………………...………… IV 323 
Bağlarda küsküt (Cuscuta monogyna)  …………………………………………..………… VI 173 
Bakla tohumböceği (Bruchus rufimanus)  ……………………………………….…………. I 203 
Bakla tohumböceği (Bruchus rufimanus)  ……………………………………….………… III 173 
Bakla yaprakbiti (Aphis fabae) (Anason)  ………………………………………..………… II 65 
Bakla yaprakbiti (Aphis fabae) (Sebzeler)  ………………………………………………… III 286 
Baklagil Pentatomidi (Piezodorus lituratus) (Mercimeklerde tebeşirleşme)  ……………… III 228 
Baklagil tohum böcekleri  ………………………………………………………..………… I 203 
Baklagil tohum böcekleri (Bruchus spp.)  ……………………………………….………… III 173 
Baklazınnı [Tropinota (=Epicometis) hirta]  ……………………………………..………… IV 129 
Bakteriyel kanser ve solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) 
(Domates)  ……………………………………………………….………..………..…….... 
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pv. Syringae, P. s. pv. morsprunorum)  ….…………………..………………………………………………… 
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Bakteriyel solgunluk ve patates kahverengi çürüklüğü (Ralstonia solanacearum)  ……… III 89 
Banket ve şev yabancı otları  ……………………………………………………..………… VI 192 
Başak yanıklığı (Buğday)  ………………………………………………………..…………  I 24 
Begonya küllemesi (Microsphaera begoniae)  ……………………………………………. II 181 
Beyazsinek (Pamuk)  ……………………………………………………………..………… II 109 
Beyazsinekler (Sebzeler)  ………………………………………………………...………… III 256 
Bezelye (Pisum sativum) tarlalarında yabancı otlar  ……………………………..………… VI 84 
Bezelye tohumböceği (Bruchus pisorum)  ……………………………………….………… I 203 
Bezelye tohumböceği (Bruchus pisorum)  ……………………………………….………… III 173 
Biber (Capsicum annuum) tarlalarında yabancı otlar  ……………………………………… VI 153 
Biber galsineği (Asphondylia capsici)  …………………………………………..………… III 181 
Biber kökboğazı yanıklığı (Phytophthora capsici)  ……………………………...………… III 5 
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Biberde bakteriyel leke (Xanthomonas vesicatoria)  …………………………….………… III 96 
Biberde mozaik virüs hastalığı  …………………………………………………..………… III 129 
Bitki paraziti nematodlar ve önemi  ……………………………………….……..………… VI 5 
Bitki tahtakuruları (Exolygus gemellatus, E.pratensis, Creontiades pallidus) (Pamuk) …… II  81 
Bor noksanlığı (Zeytin)  ………………………………………………………….………… V 290 
Boynuzlu böcek (Gnathocerus cornutus)  ……………………………………….………… I 211 
Bozkurt (Agrotis ipsilon, A. segetum) (Ayçiçeği)  ……………………………….………… II 67 
Bozkurt (Agrotis ipsilon, A. segetum) (Mısır)  …………………………………..………… I 112 
Bozkurt (Agrotis ipsilon, A. segetum) (Tütün)  …………………………………..………… II 162 
Bozkurt (Agrotis segetum) (Susam)  ……………………………………………..………… II 150 
Bozkurt (Agrotis spp.) (Sebzeler)  ……………………………………………….………… III 262 
Bozkurtlar (Agrotis ipsilon, A. Segetum) (Pamuk)  ………………………………………… II 85 
Böğürtlen tripsi (Thrips major) (Turunçgiller)  …………………….…………….………… V 123 
Böğürtlende dal ve yaprak pası (Kuehneola uredinis)  …………………………..………… IV 352 
Böğürtlende dal yanıklığı [Microsphaeropsis olivaceum (=Coniothyrium olivaceum)]  …. IV  346 
Böğürtlende kurşuni küf (Botrytis cinerea)  …………………….………………..……….. IV 354 
Böğürtlenlerde geriye ölüm (Seimatosporium lichenicola)  ……………………..………… IV 345 
Börülce tohumböceği (Callosobrucus maculatus)  ………………………………………… I 203 
Börülce tohumböceği (Callosobrucus maculatus)  ………………………………………… III 173 
Börülce yaprakbiti (Aphis craccivora) (Turunçgiller)  …………………………..………… V 125 
Buğday biti (Sitophilus granarius)  ……………………………………………....………… I 211 
Buğday gal nematodu (Anguina tritici)  ……………………………..…………...………… VI 11 
Buğday karasineği (Phorbia securis)  ……………………………………………………… I 53 
Buğday kesiksineği (Mayetiola destructor)  ……………………………………..………… I 55 
Buğday pas hastalıkları  ………………………………………………………….………… I 11 
Buğday rastığı (Ustilago nuda var. tritici)  ………………………………………………… I 15 
Buğday sürme hastalıkları  ……………………………………………………….………… I 8 
Buğday tripsi (Haplothrips tritici)  ………………………………………………………… I 57 
Buğday ve arpa rastık hastalıkları  ……………………………………………….………… I 15 
Buğday ve arpa tarlalarında dar yapraklı yabancı otlar  ………………………….………… VI 87 
Buğday ve arpa tarlalarında geniş yapraklı yabancı otlar  ……………………….………… VI 89 
Buğday ve arpada kök ve kökboğazı çürüklüğü (Fusarium spp., Bipolaris sorokiniana, 
Rhizoctonia spp., Pseudocercosporella herpotrichoides)  ………………………………… 
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Buğday ve mısırda tripsler   ………………………………………………………………… I 57 
Buğdayda başak yanıklığı (Fusarium culmorum, F.graminearum)  …………….………… I 24 
Buğdayda septorya yaprak lekesi (Septoria tritici)  ……………………………...………… I 26 
Canavar otu (Orobanche spp.)  …………………………………………………..………… VI 102 
Ceviz antraknozu (Gnomonia leptostyla)  ………………………………………..………… V 183 
Cüce Sürme (Tilletia contraversa)  ………………………………………………………… I 8 
Çadır tırtılı (Arctia villica) (Bağ)  ………………………………………………..………… IV 297 
Çadır tırtılı (Cymbalophora rivularis) (Korunga)  ……………………………….………… II 241 
Çay filiz güvesi [Parametriotes (=Haplochrois) theae]  …………………………………… V 61 
Çay koşnili (Chloropulvinaria floccifera)  ……………………………………….………… V 63 
Çayır tırtılı (Loxostege sticticalis) (Ayçiçeği)  …………………………………..………… II 70 
Çayır tripsi (Aptinothrips rufus)  …………………………………………………………… I 57 
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Çaylarda Turunçgil siyah yaprakbiti (Toxoptera aurantii)  ……………………...………… V 66 
Çekirgeler  ……………………………………………………………………….………… I 165 
Çeltik (Oryza sativa) tarlalarında yabancı otlar  …………………………………………… VI 105 
Çeltik beyaz uç nematodu (Aphelenchoides besseyi)  ……………………………………… VI 15 
Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae)  ……………………………………………………… I 30 
Çıfıt alacası (Tütün)  ……………………………………………………………...………… II 59 
Çiçek monilyası  [Monilinia laxa (=Sclerotinia laxa)] (Sert çekirdekli meyveler) ………… IV 43 
Çiçek soğan akarı (Rhizoglyphus echinopus) (Glayöl)  ………………………….………… II 203 
Çiçek tripsi (Frankliniella intonsa, F. occidentalis) (Çilek)  ……………………………… IV 367 
Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) (Gerbera)  ……………………………...………… II 197 
Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) (Sebzeler)  …………………………….………… III 281 
Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) (Şeftali ve nektarin)  …………………..………… IV 212 
Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) (Turunçgiller)  …………………………………… V 123 
Çiçek tripsleri (Frankliniella intonsa, F. occidentalis) (Pamuk)  ………………..………… II 87 
Çiçektripsi (Frankliniella occidentalis) (Karanfil)  ……………………………...………… II 214 
Çil (Yaprakdelen) [Wilsonomyces carpophylus (=Stigmina carpophila)]  ………………… IV 49 
Çilek küllemesi (Sphaerotheca macularis f.sp. fragariae)  ……………………...………… IV 358 
Çilek nematodu (Aphelencoides fragariae)  ……………………………………..………… VI 20 
Çilek yaprak lekesi (Mycosphaerella fragariae)  ………………………………..………… IV 361 
Çilek, ahududu ve böğürtlende kurşuni küf (Botrytis cinerea)  ………………….………… IV 354 
Çilekde kök çürüklüğü (Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, Macrophomina phaseol  
Pythium sp.,Coniothyrium hirum,Hainessia sp.,Alternaria alternata,Cylindrocarpon sp.)   
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Çilekte Çiçek tripsi (Frankliniella intonsa, F. occidentalis)  …………………….………… IV 367 
Çilekte kırmızıörümcekler (Tetranychus urticae, Tetranychus cinnabarinus)  ….………… IV 372 
Çim (Lolium spp. ) alanlarında geniş yapraklı yabancı otlar  ……………………………… VI 197 
Çinko noksanlığı (Meyveler)  …………………………………………………….………… V 285 
Çizgili çekirge (Thisoicetrinus pterostichus)  ……………………………………………… I 165 
Çizgili yaprakkurdu [Spodoptera (=Laphygma, Caradrina) exigua] (Mısır)  …...………… I 116 
Çokrenkli tırpankurdu (Peridroma saucia) (Puroluk tütünler)  ………………….………… II 128 
Çökerten (Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, F.equiseti, Alternaria tenuis) (Susam 
ve anason)  ……………………………………………………… 
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Çökerten (Rhizoctonia solani., Fusarium spp., Pythium spp., Alternaria spp., Sclerotinia 
sclerotiorum) (Tütün fideleri)  ……………………………………………………………… 
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Çökerten ve kök çürüklüğü (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp  
Sclerotinia spp., Phytophthora spp.) (Sebze fideleri)  ………….…………………………. 
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Dalkıran (Xyleborus dispar) (Fındık)  ……………………………………………………… V 240 
Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa) (Mısır)  ……………………………………………… I 119 
Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa) (Sebzeler)  ………………………………..………… III 266 
Değirmen güvesi (Ephestia kuehniella)  …………………………………………………… I 211 
Demir noksanlığı (Kloroz) (Meyveler)  ………………………………………….………… V 288 
Depolanmış hububat ve mamullerinin zararlıları   ……………………………….………… I 211 
Depolanmış soğan ve patateslerdeki filizlenmeler  ………………………………………… III 317 
Depolardaki fare ve sıçanlar  …………………………………………………….…………. I 161 
Dikenli buğday tripsi (Haplothrips aculeatus)  …………………………………..………… I 57 
Dikenlikurt (Earias insulana) (Pamuk)  ………………………………………….………… II 90 
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Dipkurtları (Capnodis spp.) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyve ağaçları)  ……..………… IV 191 
Doğu meyvegüvesi (Cydia molesta)  …………………………………………….………… IV 132 
Domates (Solanum lycopersicum) tarlalarında yabancı otlar  ……………………………… VI 153 
Domates çift virüslü çizgi hastalığı  (Tomato mosaic tobamovirus -ToMV + Potato X 
potexvirus –PVX),  (Tobacco mosaic tobamovirus -TMV + Potato X potexvirus –PVX)  . 
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Domates lekeli solgunluk virüsü(Tomato spotted wilt tospovirus-TSWV)  ……..………… III 134 
Domates mildiyösü (Phytophthora infestans)  …………………………………...………… III 7 
Domates mozaik virüsü (Tomato mosaic tobamovirus -ToMV)  ………………..………… III 138 
Domates öz (gövde) nekrozu (Pseudomonas corrugata, P.viridiflava, P.cichorii, 
P.mediterranea, Erwinia carotovora subsp. carotovora, E.c. subsp. atroseptica, 
E.chrysanthemi)  …………………………………………………………………………… 
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Domates pas akarı (Aculops lycopersici)  ………………………………………………….. III 183 
Domates sarı yaprak kıvırcıklık virüsü (Tomato yellow leaf curl bigeminivirus -TYLCV)   III   141 
Domates ve biberde bakteriyel leke (Xanthomonas vesicatoria)  ………………..………… III 96 
Domates yaprak küfü (Fulvia fulva)  …………………………………………….………… III 12 
Domates, patlıcan ve patateste erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)  ……..………… III 10 
Domateste bakteriyel benek (Pseudomonas syringae pv. tomato)  ………………………… III 99 
Domateste bakteriyel kanser ve solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis)  …………………………………………………………………..…………. 
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Dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona)  ………………………………….………… IV 137 
Dut kımılı (Dolycoris baccarum) (Mercimeklerde tebeşirleşme)  ……………….………… III 228 
Dürmece (Bağ pirali) (Sparganothis pilleriana)  ………………………………...………… IV 326 
Ekin bambulu (Anisoplia spp.)  ………………………………………………….…………. I 61 
Ekin güvesi [Syringopais (=Scythris) temperatella]  …………………………….………… I 65 
Ekin kambur biti (Rhizopertha dominica)  ……………………………………….………… I 211 
Ekin kambur böceği (Zabrus spp.)  ………………………………………………………… I 68 
Ekin kara ambarböceği (Tenebriodes mauritanicus)  ……………………………………… I 211 
Ekin koşnili (Porphyrophora tritici)  …………………………………………….………… I 72 
Ekin sap arıları (Cephus pygmeus, Trachelus tabidus, T. libanensis)  .………….………… I 74 
Ekin tripsi (Limothrips cerealium)  ………………………………………………………… I 57 
Ekin yaprakbiti (Rhopalosiphum padi)  ………………………………………….………… I 87 
Ekşilik böcekleri (Carpophilus spp.) (İncir)  …………………………………….………… V 68 
Ekşilik böcekleri (Carpophilus spp.) (Kuru meyve zararlıları)  …………………………… I 227 
Elma ağkurdu (Yponomeuta malinellus)  ………………………………………...………… IV 93 
Elma gövdekurdu (Synanthedon myopaeformis)  ………………………………..………… IV 140 
Elma gözkurdu (Anthonomus pomorum)  ………………………………………..………… IV 195 
Elma gri yaprakbiti (Dysaphis plantaginea)  …………………………………….………… IV 232 
Elma içkurdu (Cydia pomonella)  ……………………………………………......………… IV 145 
Elma kara lekesi (Venturia inaequalis)  ………………………………………….………… IV 18 
Elma klorotik yaprak leke virüsü (Apple Chlorotic Leaf Spot Trichovirus -ACLSV)  …… IV    77 
Elma küllemesi (Podosphaera leucotricha)  ……………………………………..………… IV 24 
Elma memelipası (Gymnosporangium confusum)  ………………………………………… IV 9 
Elma mozaik virüsü (Apple mosaic ilarvirus -ApMV)  ………………………….………… IV 79 
Elma mozaik virüsü (Apple mosaic ilarvirüs-ApMV) (Fındık)  …………………………… V 199 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 254 

T 
A 

G 
E 

M



                                               ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI                                   CİLT  VI 
 

Elma mozaik virüsü (Apple mosaic ilarvirüs-ApMV) (Yumuşak ve sert  çekirdekli 
meyveler)  ……………………………………………………………..…………………… 
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Elma pamuklubiti (Eriosoma lanigerum)  ……………………………………….………… IV 156 
Elma pasakarı (Aculus schlechtendali)  ………………………………………….………… IV 159 
Elma testereliarısı (Hoplocampa testudinea)  ……………………………………………… IV 198 
Elma yaprak galerigüvesi (Stigmella malella)  …………………………………..………… IV 226 
Elma yaprak oval galerigüvesi (Phyllonorycter gerasimowi)  …………………...………… IV 226 
Elma yaprakbükeni (Archips rosanus)  …………………………………………..………… IV 242 
Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi)  ……………………………………………...………… IV 232 
Elmada alternarya meyve çürüklüğü [Alternaria alternata (=Alternaria tenuis)] .. ………… IV 27 
Elma-ot yaprakbiti (Rhopalosiphum insertum)  ………………………………….………… IV 232 
Enginar kurdu (Phragmacossia albida)  …………………………………………………… III 185 
Enginar yaprak böceği (Sphaeroderma rubidum)  ……………………………….………… III 187 
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Erik dipkurdu (Capnodis carbonaria)  …………………………………………...………… IV 191 
Erik içkurdu (Cydia funebrana)  …………………………………………………………… IV 161 
Erik koşnili (Sphaerolecanium prunastri)  ……………………………………….………… IV 164 
Erik pası  (Tranzschelia pruni-spinosae)  ………………………………………..………… IV 30 
Erik testereliarısı (Hoplocampa flava)  …………………………………………..………… IV 198 
Erik unlu yaprakbiti (Hyalopterus pruni)  ……………………………………….………… IV 232 
Erik yaprak galerigüvesi (Coleophora prunifoliae)  ……………………………..………… IV 226 
Eriklerde cep hastalığı (Taphrina pruni)  ………………………………………..………… IV 32 
Eska (Stereum hirsutum, Phellinus sp., Phaeoacremonium chlamydosporum)  ……..…… IV 270 
Ev faresi (Mus musculus) ………………………………………………………...………… I 161 
Ev sıçanı (Rattus rattus)  …………………………………………………………………… I 161 
Fas çekirgesi (Dociostaurus maroccanus)  ………………………………………………… I 165 
Fasulye (Phaseolus vulgaris) tarlalarında yabancı otlar  ………………………...………… VI 153 
Fasulye adi mozaik nekroz virüsü (Bean common mosaic necrosis potyvirus -BCMNV) .. III   143 
Fasulye adi mozaik virüsü (Bean common mosaic potyvirus -BCMV)  …………………… III 143 
Fasulye adi yaprak yanıklığı (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli)  …………………… III 106 
Fasulye antraknozu (Colletotrichum lindemuthianum)  ………………………….………… III 14 
Fasulye hale yanıklığı (Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola)  ……………………… III 109 
Fasulye kapsül kurtları (Etiella zinckenella, Lampides boeticus)  ….……………………… III 188 
Fasulye kök çürüklüğü (Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Macrophomina phaseoli)  …. III     16 
Fasulye pası (Uromyces appendiculatus)  ………………………………………..………… III 19 
Fasulye sarı mozaik virüsü (Bean yellow mosaic potyvirus -BYMV)  …………..………… III 146 
Fasulye tohumböceği (Acanthoscelides obtectus)  ………………………………………… I 203 
Fasulye tohumböceği (Acanthoscelides obtectus)  ……………………………….………… III 173 
Fındık (Coryllus avellana) bahçelerinde yabancı otlar  ………………………….………… VI 175 
Fındık bakteriyel yanıklığı (Xanthomonas arboricola pv. corylina)  ……………………… V 193 
Fındık filizgüvesi (Gypsonoma dealbana)  ………………………………………………… V 244 
Fındık galsineği (Mikomyia coryli)  ……………………………………………...………… V 247 
Fındık kahverengi koşnili (Parthenolecanium rufulum)  ………………………..………… V 249 
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Fındık koşnili (Parthenolecanium corni)  ………………………………………..………… V 249 
Fındık koşnili (Parthenolecanium corni) ) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyve ağaçları)  … IV   167 
Fındık koşnilleri (Parthenolecanium spp.) ………………………………………………… V 249 
Fındık kozalak akarları (Phytoptus avellanae, Cecidophyopsis vermiformis)  …..………… V 251 
Fındık kurdu (Curculio nucum)  ………………………………………………….………… V 256 
Fındık tekeböceği (Oberea linearis)  …………………………………………….………… V 260 
Fındık yaprak galerigüvesi (Phyllonorycter corylifoliella)  ……………………...………… IV 226 
Fındık yaprakdeleni (Anoplus roboris)  ……………………………………………….………… V 263 
Fındık yeşil kokarcası (Palomena prasina)  ……………………………………...………… V 265 
Fındıkta Dalkıran (Xyleborus dispar)  ……………………………………………………… V 240 
Fındıkta elma mozaik virüsü (Apple mosaic ilarvirus -APMV)  ………………...………… V 199 
Fındıkta mayısböceği (Melolontha melolontha)  ………………………………...………… V 268 
Fındıkta Virgül kabuklubiti (Lepidosaphes ulmi)  ……………………………….………… V 271 
Fidan dipkurdu (Capnodis porosa)  ………………………………………………………… IV 191 
Fidanlık ve fidelik tesis edilecek arazilerden nematod tahlili için örnek alma tekniği  …… VI     63 
Filoksera (Viteus vitifolii)  ………………………………………………………..………… IV 329 
Gelengi (Citellus citellus)  ……………………………………………………….………… I 175 
Gerberada Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis)  ……………………………..………… II 197 
Gerberada Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)  …………………………………………… II 200 
Gerberada Yaprak galerisineği (Liriomyza trifolii)  ………………………………………… II 220 
Glayöl (Gladiolus spp.) yetiştirilen alanlarda yabancı otlar  …………………….………… VI 110 
Glayölde Çiçek soğan akarı (Rhizoglyphus echinopus)  …………………………………… II 203 
Glok (Bkz.: Şeftali yaprak kıvırcıklığı)   
Göçmen sıçan (Rattus norvegicus)  ………………………………………………………… I 161 
Gri yumuşak koşnil (Coccus pseudomagnoliarum)  ……………………………..………… V 70 
Güdük çekirge [Arcyptera (=Pararcyptera) labiata]  ……………………………………… I 165 
Gül (Rosa spp.) yetiştirilen alanlarda yabancı otlar  ……………………………..………… VI 112 
Gül filizarısı (Syrista parreyssi)  …………………………………………………………… II 205 
Gül filizburgusu (Ardis brunniventris)  …………………………………………..………… II 207 
Gül hortumluböceği (Rhynchites hungaricus)  ……………………………….………….…… II 208 
Gül küllemesi (Sphaerotheca pannosa var. rosae)  ……………………………...………… II 182 
Gül pası (Phragmidium mucronatum) ……………………………………………………… II 184 
Gül yaprakbiti (Macrosiphum rosae)  ……………………………………………………… II 210 
Gülde koşnil (Parthenolecanium spp.)  …………………………………………..………… II 212 
Gül-ekin yaprakbiti (Metopolophium dirhodum)  ………………………………..………… I 87 
Harnup güvesi (Ectomyelois ceratoniae)  ………………………………………..………… V 73 
Haşhaş kökboğazı yanıklığı (Dendryphion papaveris)  …………………………………… II 12 
Haşhaş kökkurdu (Ceuthorrhynchus denticulatus)  ……………………………...………… II 77 
Haşhaş mildiyösü (Peronospora arborescens)  ………………………………….………… II 14 
Havuç (Daucus carota) tarlalarında yabancı otlar  ………………………………………… VI 114 
Havuç sineği (Psila rosae)  ………………………………………………………………… III 191 
Haziran böceği (Polyphylla fullo, P. oliveri) (Bağ)  ……………………………..………… IV 316 
Haziran böceği (Polyphylla spp.)  (Yumuşak ve sert çekirdekli meyve ağaçları)  ………… IV 171 
Hıyar köşeli yaprak lekesi (Pseudomonas syringae pv. lachrymans)  …………...………… III 111 
Hıyar mozaik virüsü (Cucumber mosaic virus -CMV)  ………………………….………… III 148 
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Hıyar yaprak lekesi (Ulocladium cucurbitae)  …………………………………...………… III 21 
Hububat hortumlu böceği (Pachytychius hordei)  ……………………………….………… I 77 
Ispanak (Spinacia oleracea) tarlalarında yabancı otlar  ………………………….………… VI 116 
Ispanak mildiyösü (Peronospora farinosa f. sp. spinaciae)  …………………….………… III 22 
Ispanak yaprak lekesi (Heterosporium variablie)  ……………………………….………… III 25 
İç fındık güvesi (Paralipsa gularis)  …………………………………………….………… I 227 
İdris (Mahlep) ağkurdu (Yponomeuta mahalebellus)  ……………………………………… IV 93 
İğne nematodları (Longidorus spp.)  ……………………………………………..………… VI 22 
İki kabarcıklı koşnil (Palaeolecanium bituberculatum)  …………………………………… IV 175 
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) (Bağ)  ………………………...………… IV 319 
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) (Çilek)  ……………………….………… IV 372 
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) (Mısır) ……………………….………… I 122 
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) (Pamuk)  ……………………..………… II 93 
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) (Sebzeler)  ……………………………… III 268 
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) (Soya)  ………………………..………… II 131 
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) (Süs bitkileri)  ………………..………… II 231 
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) (Şerbetçiotu)  ………………...………… II 156 
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) (Yerfıstığı)  …………………..………… II 175 
İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyve 
ağaçları)  …………………………………………………………………..………………... 

     
IV 

   
102 

İncir kistnematodu (Heterodera fici)  …………………………………………….………… VI 25 
İncir maymuncuğu (Otiorrhynchus davricus, O. meridionalis)  ………….……..………… V 78 
İtalyan çekirgesi (Calliptamus italicus, C.barbarus)  ……………………………………… I 165 
İzmir haziranböceği (Polyphylla turkmenoglui) (Bağ)  ………………………….………… IV 316 
Kabak mozaik virüsü (Squash mosaic comovirus - SqMV)  …………………….………… III 151 
Kabak sarı mozaik virüsü (Zucchini yellow mosaic potyvirus-ZYMV)  …………………… III 152 
Kabakgillerde antraknoz (Colletotrichum orbiculare)  …………………………..………… III 27 
Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)  ……………… III 29 
Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)  …………………………………… III 31 
Kabakgillerde solgunluk ve kök çürüklüğü(Fusarium spp.,Pythium spp.,Rhizoctonia spp.)       III     33 
Kahverengi koşnil (Bkz.: Fındık koşnili)   
Kahverengi leke (Alternaria alternata f.sp. citri) (Turunçgiller)  ……………….………… V 12 
Kahverengi leke (Alternaria alternata) (Nar)  …………………………………...………… V 5 
Kahverengi pas (Puccinia recondita tritici)  ……………………………………..………… I 11 
Kamalı nematodlar (Xiphinema spp.)  ……………………………………………………… VI 26 
Kambur üçgenböceği [Stictocephala (=Ceresa) bubalus]  ………………………………… IV 178 
Kanlı balsıra (Ceroplastes rusci)  ………………………………………………...………… V 80 
Kapra böceği (Trogoderma granarium)  …………………………………………………… I 211 
Kara çekirge (Gryllus bimaculatus,  Melanogryllus desertus)  ………………….………… I 165 
Kara pas (Puccinia graminis tritici)  ……………………………………………..………… I 11 
Karabacak (Erwinia carotovora subsp. carotovora, E.carotovora subsp. atroseptica, 
E.chrysanthemi) (Patates)  ………………………………………….………………………. 

     
III 

   
119 

Karadrina (Spodoptera exigua) (Pamuk)  ………………………………………..………… II 97 
Karanfil (Dianthus caryopsis) yetiştirilen alanlarda yabancı otlar  ………………………… VI 119 
Karanfil pası (Uromyces dianthi)  ………………………………………………..………… II 187 
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Karanfil yaprak lekesi (Alternaria dianthi, A. dianthicola)  ……………………..………… II 189 
Karanfilde Çiçektripsi (Frankliniella occidentalis)  ……………………………..………… II 214 
Karanfilde çökerten (Rhizoctonia solani)  …………………………..……………………… II 191 
Karanfilde kurşuni küf (Botrytis cinerea)  ……………………………………….………… II 193 
Karanfilde Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)  …………………………………… II 217 
Karanfilde Yaprak galerisineği (Liriomyza trifolii)  ……………………………..………… II 220 
Karga (Corvus spp.)  .…………………………………………………………….………… I 195 
Karnabahar bakteriyel yaprak lekesi (Pseudomonas syringae pv. maculicola)  …………… III 113 
Karpuz (Citrullus lanatus L.)  tarlalarında yabancı otlar  ………………………..………… VI 121 
Karpuz mozaik virüsü  1 [Watermelon  mosaic 1 potyvirus (WMV-1)]  …………………… III 154 
Karpuz mozaik virüsü  2 [Watermelon mosaic 2 potyvirus  (WMV-2)]  …………………… III 156 
Karpuz telliböceği [Henosepilachna elaterii (=Epilachna chrysomelina)] ……...………… III 193 
Karpuzda alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina)  ………………...………… III 37 
Kavak dipkurdu (Capnodis miliaris)  …………………………………………….………… IV 191 
Kavlama (Citrus psorosis-associated ophiovirus -CPSaV) (Turunçgiller)  ……..………… V 45 
Kavun (Cucumis melo) tarlalarında yabancı otlar  …………….…………………………… VI 121 
Kavun kızılböceği (Rhaphidopalpa foveicollis)  …………………………………………… III 195 
Kavun sineği (Myiopardalis pardalina)  ……………………………………………..………… III 198 
Kayısı yaprak uyuzu (Eriophyes similis)  ………………………………………...………… IV 180 
Kestane hortumluböceği (Curculio elephas)  …………………………………….………… V 277 
Kestane içkurdu (Cydia splendana)  ……………………………………………..………… V 277 
Kestane kanseri (Cryphonectria parasitica)  …………………………………….………… V 186 
Kestane kurtları  (Curculio elephas, Cydia splendana)  …………………………………… V 277 
Keten ve kenevirde toprak pireleri (Phyllotreta spp.)  …………………………...………… II 79 
Kılıçlı çekirge (Platycleis intermedia)  ………………………………………….………… I 165 
Kımıl (Aelia spp.)  ……………………………………………………………….………… I 81 
Kırma biti (Tribolium confusum)  ………………………………………………..………… I 211 
Kırmızı gal yaprakbiti (Dysaphis devecta)  ………………………………………………… IV 232 
Kırmızı örümcekler (Yumuşak ve sert çekirdekli meyve ağaçları)  ……………..………… IV 102 
Kırmızı tomurcuktırtılı (Spilonota ocellana)  ……………………………………………… IV 217 
Kırmızıbacaklı hububat akarı (Penthaleus major)  ………………………………………… I 85 
Kırmızıörümcekler (Çilek)  ………………………………………………………………… IV 372 
Kırmızıörümcekler (Tetranychus cinnabarinus, T. urticae) (Pamuk)  …………..………… II 93 
Kırmızıörümcekler (Tetranychus cinnabarinus, T. urticae) (Soya)  ……………..………… II 131 
Kırmızıörümcekler (Tetranychus urticae, T. cinnabarinus) (Mısır)  …………….………… I 122 
Kırmızıörümcekler (Tetranychus urticae, T.cinnabarinus) (Sebzeler)  ………….………… III 268 
Kırmızıörümcekler (Tetranychus urticae, T.cinnabarius) (Yerfıstığı)  ………….………… II 175 
Kırtırtılı (Lymantria dispar) (Fındık)  ……………………………………………………… V 274 
Kırtırtılı (Lymantria dispar) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyve ağaçları)  …….………… IV 182 
Kırtırtılı (Lymantria dispar) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler)  …………..………… IV 182 
Kışlık ve yazlık tahıllarda yaprakbitleri  …………………………………………………… I 87 
Kimyon (Cuminum cyminum) tarlalarında yabancı otlar  ………………………..………… VI 124 
Kiraz dipkurdu (Capnodis tenebrionis)  ………………………………………….………… IV 191 
Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi)  …………………………………………………………… IV 185 
Kiraz siyah yaprakbiti (Myzus cerasi)  ……………………………………………………… IV 232 
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Kiraz sülüğü (Caliroa limacina)  …………………………………………………………… IV 189 
Kiraz ve vişnede yaprak lekesi (Blumeriella jaapii)  …………………………….………… IV 34 
Kiraz yaprak galerigüvesi (Lyonetia clerkella)  ………………………………….………… IV 226 
Kiraz yaprak kıvrılma virüsü (Cherry leafroll nepovirus –CLRV)  ………………………… IV 83 
Kloroz (Demir noksanlığı) (Meyveler)  ………………………………………….………… V 288 
Kolza (Brassica napus oliefera) tarlalarında yabancı otlar  ……………………...………… VI 126 
Korunga çadır tırtılı (Cymbalophora rivularis)  ………………………………….………… II 241 
Korunga kök kurdu (Bembecia scopigera)  ………………………………………………… II 243 
Kök çürüklüğü (Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.) (Kabakgiller)  .. ………… III 33 
Kök çürüklüğü (Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Macrophomina phaseoli) (Fasulye) .. III     16 
Kök çürüklüğü (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotini  
spp., Phytophthora spp.) (Sebze fideleri)  …………………………...……………………… 

 
III 

     
70 

Kök kanseri (Agrobacterium tumefaciens) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyve ağaçları)  … IV    63 
Kök ve kök boğazı çürüklüğü (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., 
Macrophomina phaseolina) (Mısır)  ……………………………………….…….………… 

        
I 

      
38 

Kök ve kökboğazı çürüklüğü (Fusarium spp., Bipolaris sorokiniana, Rhizoctonia spp., 
Pseudocercosporella herpotrichoides) (Buğday ve arpa)  ………………………………… 

        
I 

     
18 

Kökboğazı çürüklüğü (Aspergillus niger) (Yer fıstığı)  ……………………….…………… II 37 
Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)  ………………………………………...………… VI 30 
Körfare (Spalax leucodon)  ………………………………………………………………… I 177 
Krizantem, karanfil ve gerberada Yaprak galerisineği (Liriomyza trifolii)  ……...………… II 220 
Kurşuni küf (Botrytis cinerea) (Bağ)  ……………………………………………………… IV 273 
Kurşuni küf (Botrytis cinerea) (Çilek, ahududu ve böğürtlen)  ………………….………… IV 354 
Kurşuni küf (Botrytis cinerea) (Sebzeler)  …………………………………….…………… III 77 
Kuru incir kurdu (Ephestia cautella)  ……………………………………………………… I 227 
Kuru meyve akarı (Carpoglyphus lactis)  ………………………………………..………… I 227 
Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella) (Depolanmış hububat ve mamüllerinin 
zararlıları)  ………………………………………………………………………………….. 

        
I 

   
211 

Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella) (Kuru meyve zararlıları)  ………….………… I 227 
Kuru meyve zararlıları  …………………………………………………………..………… I 227 
Kuru üzüm güvesi (Ephestia figuliella)  …………………………………………………… I 227 
Küçük dipkurdu (Capnodis tenebricosa)  ………………………………………..………… IV 191 
Küçük kırma biti (Cryptolestes ferrugineus)  …………………………………….………… I 211 
Küçük tomurcukgüvesi (Recurvaria nanella)  …………………………………...………… IV 217 
Kültür bitkisi yetiştirilmeyen alanlardaki (hava alanları, tarihi alanlar, demir yolları vs.) 
yabancı otlar ve odunsu bitkiler)  ……...…………………………………………………… 

     
VI 

   
199 

Kültür mantarı sinekleri (Sciaridae, Phoridae, Cecidomyiidae)  …………………………… III 201 
Kültür mantarında kuru kabarcık [Verticillium fungicola (= V.malthousei ), V. psalliotae]   III     39 
Kültür mantarında örümcek ağı (Dactylium dendroides)  ……………………….………… III 41 
Kültür mantarında yaş (ıslak) kabarcık (Mycogone perniciosa)  ………………...………… III 44 
Kültür mantarında yeşil küf (Trichoderma spp., Penicillium spp., Gliocladium spp.)  ……. III     46 
Kültür mantarlarında akarlar (Tarsonemidae, Pygmephoridae)  …………………………… III 203 
Küsküt (Cuscuta campestris, C.approximata) (Yonca)  …………………………………… VI 168 
Küsküt (Cuscuta monogyna) (Bağ)  ……………………………………………...………… VI 173 
Lahana galböceği (Ceutorrhynchus pleurostigma)  ……………………………...………… III 205 
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Lahana göbekkurdu (Hellula undalis)  …………………………………………..………… III 207 
Lahana güvesi (Mamestra brassicae)  ……………………………………………………… III 209 
Lahana kelebeği [Pieris brassicae, Artogeia (=Pieris) rapae, A.(=Pieris) napi]  . ………… III 212 
Lahana kokuluböceği (Eurydema ornatum)  …………………………………….………… III 216 
Lahana kök  uru (Plasmodiophora brassicae)  …………………………………..………… III 48 
Lahana mildiyösü (Peronospora parasitica)  ……………………………………………… III 50 
Lahana sineği (Delia brassicae)  …………………………………………………………… III 218 
Lahana siyah damar çürüklüğü (Xanthomonas campestris pv. campestris)  …….………… III 115 
Lahana yaprakbiti (Brevicoryne brassicae) (Sebzeler)  ………………………….………… III 286 
Lahana yaprakgüvesi [Plutella xylostella (=P. maculipennis)]  ………………….………… III 221 
Limon çiçekgüvesi (Prays citri)  …………………………………………………..………… V 83 
Limon sıçanı (Rattus rattus frugivorus)  …………………………………………………… I 180 
Limon tıkanıklık hastalığı (Lemon sieve-tube necrosis)  ………………………...………… V 35 
Madrap çekirgesi (Locusta migratoria)  …………………………………………………… I 165 
Mahlep ağkurdu (Yponomeuta mahalebellus)  …………………………………..………… IV 93 
Makas böceği (Aurigena chlorana) (Yağ gülü)  …………………………………………… II 233 
Makaslı böcek (Lethrus brachiicollis) (Ayçiçeği)  ………………………………………… II 72 
Mantolu böcek (Amicta oberthuri)  ………………………………………………………… III 224 
Marul mildiyösü (Bremia lactucae)  ……………………………………………..………… III 52 
Mavi küf (Peronospora tabacina) (Tütün)  ……………………………………...………… II 33 
Mavi küf çürüklüğü (P. italicum) (Turunçgiller)  ………………………………..………… V 7 
Mayıs böceği (Melolontha spp.) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyve ağaçları)  ...………… IV 171 
Mayısböceği (Melolontha melolontha) (Fındık)  ………………………………...………… V 268 
Memeli pas(Armut ve elma)  …………………………………………………….………… IV 9 
Mercimek (Lens culinaris) tarlalarında yabancı otlar  …………………….……..………… VI 130 
Mercimek hortumlu böceği (Sitona crinitus)  ……………………………………………… III 226 
Mercimek kökboğazı çürüklüğü (Phoma medicaginis var. pinodella)  ………….………… III 54 
Mercimek mildiyösü (Peronospora lentis)  ……………………………………...………… III 56 
Mercimek tohumböceği (Bruchus lentis)  ………………………………………..………… I 203 
Mercimek tohumböceği (Bruchus lentis)  ………………………………………..………… III 173 
Mercimeklerde tebeşirleşme etmenleri (Dut kımılı, Baklagil pentatomidi)  …….………… III 228 
Mercimekte Apion (Apion arrogans)  ……………………………………………………… III 233 
Mercimekte Kök koşnili (Porphyrophora polonica)  ……………………………….………… III 238 
Mercimekte Kökbiti (Smynthurodes betae)  ……………………………………...………… III 236 
Meyve ağacı dipkurtları (Capnodis spp.)  ………………………………………..………… IV 191 
Meyve bahçelerinde yabancı otlar  ……………………………………………….………… VI 178 
Meyve gözkurtları (Anthonomus pomorum, A. Amygdali)  ………………………………… IV 195 
Meyve kahverengi akarı (Bryobia rubrioculus)  …………………………………………… IV 102 
Meyve monilyası (Mumya) (Sclerotinia fructigena)  …………………………….………… IV 37 
Meyve testereli arıları  ……………………………………………………………………… IV 198 
Meyve yaprak galerigüvesi (Stigmella pyri)  …………………………………….………… IV 226 
Meyve yazıcıböceği (Scolytus rugulosus)  ……………………………………….………… IV 248 
Meyvelerde çinko noksanlığı  ……………………………………………………………… V 285 
Meyvelerde demir noksanlığı  ……………………………………………………………… V 288 
Mısır (Zea mays) tarlalarında yabancı otlar  ……………………………………..………… VI 133 
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Mısır biti (Sitophilus zeamais)  …………………………………………………..………… I 235 
Mısır depo zararlıları  …………………………………………………………….………… I 235 
Mısır esmer yaprakbiti [Sipha (=Rungsia) maydis]  ……………………………..………… I 87 
Mısır koçankurdu (Sesamia nonagrioides, S. cretica)  …………………………..………… I 95 
Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)  …………………………………………………………… I 100 
Mısır maymuncuğu (Tanymecus dilaticollis)  ……………………………………………… I 107 
Mısır rastığı (Ustilago maydis)  ………………………………………………….………… I 34 
Mısır yaprak yanıklığı (Bipolaris maydis, Exserohilum turcicum)  ………………………… I 36 
Mısır yaprakbiti (Rhopalosiphum maidis)  ……………………………………….………… I 87 
Mısır yaprakkurtları (Pseudaletia unipuncta, Acantholeucania  loreyi)  ………..………… I 109 
Mısırda bozkurt (Agrotis ipsilon, A. segetum)  …………………………………..………… I 112 
Mısırda çizgili yaprakkurdu [Spodoptera (=Laphygma, Caradrina) exigua]  …..………… I 116 
Mısırda danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa)  ……………………………………………… I 119 
Mısırda kırmızıörümcekler (Tetranychus urticae, T. cinnabarinus)  …………….………… I 122 
Mısırda kök ve kökboğazı çürüklüğü (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., 
Macrophomina phaseolina)  ……………………………………………….……………….. 

        
I 

     
38 

Mısırda pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)  ……………………………………… I 126 
Mısırda piskokulu yeşilböcek (Nezara viridula)  ………………………………..………… I 129 
Mısırda tel kurtları (Agriotes spp., Melanotus fuscipes, Cardiophorus cyanipennis)  …….. I   131 
Mısırda tripsler  …………………………………………………………………..………… I 57 
Mısırda Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)  ……………………………………...………… I 133 
Monilya (Sclerotinia fructigena) (Meyveler)  ……………………………………………… IV 37 
Monilya (Sclerotinia linhartiana) (Ayva)   ……………………………………….………… IV 13 
Monilya[Monilinia laxa (=Sclerotinia laxa)](Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası)   IV    43 
Mumya (Ayva) (Sclerotinia linhartiana)  ………………………………………..………… IV 13 
Muz spiral nematodu (Helicotylenchus multicinctus)  …………………………...………… VI 37 
Nar yaprakbiti (Aphis punicae)  ………………………………………………….………… V 86 
Narda kahverengi leke (Alternaria alternata)  …………………….……………..………… V 5 
Nektarinde Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis)  …………………………….………… IV 212 
Nematodlara karşı ekim-dikim öncesi toprak ilaçlamaları  ………………………………… VI 61 
Nergis büyük soğansineği (Merodon eques)  …………………………………….………… II 223 
Nergis küçük soğansineği (Eumerus narcissi)  …………………………………..………… II 223 
Nergis soğan sinekleri  (Eumerus narcissi, Merodon eques)  ……………………………… II 223 
Nohut (Cicer arietinum) tarlalarında yabancı otlar  ……………………………...………… VI 139 
Nohut antraknozu (Ascochyta rabiei)  ……………………………………………………… III 58 
Nohut yapraksineği (Liriomyza cicerina)  ……………………………………….………… III 240 
Nohut yeşilkurdu [Heliothis viriplaca (= H. dipsacea)] (Sebzeler)  ……………..………… III 295 
Ortadoğu mercimek tohumböceği (Bruchus ervi )  ………………………………………… III 173 
Ortadoğu mercimek tohumböceği (Bruchus ervi)  ………………………………………… I 203 
Ökse otu (Viscum album)  ……………………………………..…………………………… VI 181 
Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde yabancı otlar  ……………………………………………… VI 141 
Palmiye kırmızıböceği (Rhynchophorus  ferrugineus)  ………………………….………… II 227 
Pamuk (Gossypium spp.) tarlalarında yabancı otlar  ……………………………..………… VI 145 
Pamuk çizgili yaprakkurdu (Karadrina) (Spodoptera exigua) (Pamuk)  …………………… II 97 
Pamuk çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exigua) (Soya)  ………….…………….………… II 133 
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Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus  cinnabarinus) (Mısır)  …………………. I 122 
Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) (Çilek)  …………………..………… IV 372 
Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) (Pamuk)  …………………………… II 93 
Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) (Sebzeler)  ……………….………… III 268 
Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) (Soya)  …………………...………… II 131 
Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) (Yerfıstığı)  ………………………… II 175 
Pamuk köşeli yaprak lekesi (Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum)  …….………… II 45 
Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) (Pamuk)  …………………………………….………… II 101 
Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) (Sebzeler)  …………………………………..………… III 286 
Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) (Susam)  ……………………………………..………… II 152 
Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) (Turunçgiller)  ………………………………………… V 125 
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) (Karanfil)  ………………………….………… II 217 
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) (Mısır)  …………………………….………… I 126 
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) (Pamuk)  …………………………...………… II 104 
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) (Sebzeler)  …………………………………… III 273 
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) (Soya)  ……………………………..………… II 135 
Pamukta bitki tahtakuruları (Exolygus gemellatus, E.pratensis, Creontiades pallidus)  …. II     81 
Pamukta bozkurtlar (Agrotis ipsilon, A. segetum)  ……………………………....………… II 85 
Pamukta çiçek tripsleri (Frankliniella intonsa, F. occidentalis)  ……….…..…...………… II 87 
Pamukta Dikenlikurt (Earias insulana)  …………………………………………………… II 90 
Pamukta fide kök çürüklüğü (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Alternaria spp., 
Macrophomina spp., Verticillium spp., Aspergillus niger)  ………………..………………. 
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15 

Pamukta kırmızıörümcekler (Tetranychus cinnabarinus, T. Urticae)  ……….....………… II 93 
Pamukta pamuk çizgili yaprakkurdu (Karadrina) (Spodoptera exigua)  …………………… II 97 
Pamukta pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii)  …………………………………….………… II 101 
Pamukta pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)  …………………………...………… II 104 
Pamukta solgunluk (Verticillium dahliae)  ………………………………………………… II 20 
Pamukta telkurdu (Agriotes lineatus, A. obscurus)  ……….……………………..………… II 107 
Pamukta Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)  ………………………………..….………… II 109 
Pamukta Tütün tripsi (Thrips tabaci)  …………………………………………....………… II 114 
Pamukta yaprakpireleri (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens)  ………………… II 117 
Pamukta Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)  ……………..……………………...………… II 119 
Patates (Solanum tuberosum) tarlalarında yabancı otlar  ………………………...………… VI 149 
Patates A virüsü (Potato A potyvirus -PVA)  ……………………………………………… III 158 
Patates altın nematodu (Globodera rostochiensis)  ………………………………………… VI 44 
Patates beyaz kist nematodu (Globodera pallida)  ……………………………………….. VI 44 
Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata)  …………………………………….………… III 243 
Patates çizgi virüsü (Potato Y potyvirus - PVY)  ………………………………...………… III 160 
Patates çürüklük nematodu (Ditylenchus destructor)  ……………………………………… VI 40 
Patates güvesi (Phthorimaea operculella)  ………………………………………………… I 239 
Patates güvesi (Phthorimaea operculella)  ………………………………………………… III 247 
Patates kahverengi çürüklüğü (Ralstonia solanacearum)  ……………………….………… III 89 
Patates kist nematodları  ………………………………………………………….………… VI 44 
Patates mildiyösü (Phytophthora infestans)  …………………………………….………… III 65 
Patates siğili (Synchytrium endobioticum)  ………………………………………………… III 61 
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Patates X virüsü (Potato X potexvirus -PVX)  …………………………………..………… III 164 
Patates yaprak kıvrılma virüsü (Potato leafroll polerovirus-PLRV)  ……………………… III 166 
Patates yaprakbiti (Macrosiphum euphorbiae) (Sebzeler) ……………………….………… III 286 
Patateste adi uyuz (Streptomyces scabies)  ………………………………………………… III 117 
Patateste bakteriyel yumuşak çürüklük ve karabacak (Erwinia carotovora subsp. 
carotovora, E.carotovora subsp. atroseptica, E.chrysanthemi)  …………………………… 

     
III 

   
119 

Patateste erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)  ……………………………. III 10 
Patateste karabacak (Erwinia carotovora subsp. carotovora, E.carotovora subsp. 
atroseptica, E.chrysanthemi)  ……………………………………………………………… 

     
III 

   
119 

Patlıcan (Solanum melongena) tarlalarında yabancı otlar  ……………………….………… VI 153 
Patlıcanda erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)  …………………………..………… III 10 
Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica)  ……………………………………………… III 68 
Pembekurt (Pectinophora gossypiella)  ………………………………………….………… II 124 
Pırasa (Allium porrum) tarlalarında yabancı otlar  ……………………………….………… VI 153 
Pırasa güvesi (Acrolepiopsis assectella)  ………………………………………...………… III 250 
Pirinç biti (Sitophilus oryzae) (Depolanmış hububat ve mamullerinin zararlıları)  ………… I 211 
Pirinç biti (Sitophilus oryzae) (Mısır depo zararlıları)  …………………………..………… I 235 
Pirinç kırma biti (Latheticus oryzae)  ……………………………………………………… I 211 
Piskokulu yeşilböcek (Nezara viridula)  …………………………………………………… III 253 
Piskokulu yeşilböcek (Nezara viridula) (Mısır)  …………………………………………… I 129 
Piskokulu yeşilböcek (Nezara viridula) (Soya)  …………………………………………… II 138 
Prodenya (Spodoptera littoralis) (Karanfil)  ……………………………………..………… II 217 
Prodenya (Spodoptera littoralis) (Mısır)  ………………………………………..………… I 126 
Prodenya (Spodoptera littoralis) (Pamuk)  ………………………………………………… II 104 
Prodenya (Spodoptera littoralis) (Sebzeler)  ……………………………………..………… III 273 
Prodenya (Spodoptera littoralis) (Soya)  ………………………………………...………… II 135 
Psorosis (Citrus psorosis-associated ophiovirus -CPSaV) (Turunçgiller)  ………………… V 45 
Puroluk tütünlerde Çokrenkli tırpankurdu (Peridroma saucia)  …………..…….………… II 128 
Rosellinia kök çürüklüğü (Rosellinia necatrix)  …………………………………………… IV 40 
Rus buğday yaprakbiti (Diuraphis noxia)  ……………………………………….………… I 87 
Salkım güvesi (Lobesia botrana)  ………………………………………………..………… IV 334 
Salyangozlar (Helix spp., Helicella spp., Eobania spp.)  ………………………...………… I 184 
San- jose kabuklubiti (Quadraspidiotus perniciosus)  …………………………...………… IV 202 
Sarı pas (Puccinia striiformis)  …………………………………………………..………… I 11 
Satsuma cücelik virüsü (Satsuma dwarf nepovirus -SDV)  ……………………...………… V 36 
Sebze (Domates, Patlıcan, Biber, Fasulye, Pırasa) tarlalarında yabancı otlar  …..………… VI 153 
Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium 
spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp., Phytophthora spp.)  ………….…………………… 
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Sebzelerde beyaz çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum, S. minor)  ………………..………… III 73 
Sebzelerde beyazsinekler (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporarium)  …………………… III 256 
Sebzelerde Bozkurt (Agrotis spp.)  ……………………………………………….………… III 262 
Sebzelerde Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa)  ………………………..………………… III 266 
Sebzelerde kırmızıörümcekler (Tetranychus urticae, T.cinnabarinus)  ………….………… III 268 
Sebzelerde kurşuni küf (Botrytis cinerea)  ……………………………………….………… III 77 
Sebzelerde Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)  …………...……………………… III 273 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 263 

T 
A 

G 
E 

M



CİLT  VI                                      ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI                                    

Sebzelerde Sarı çay akarı (Polyphagotarsonemus latus)  ……………...………...………… III 276 
Sebzelerde septorya yaprak lekesi (Septoria apiicola, S. lycopersici)  …………..………… III 79 
Sebzelerde telkurdu (Agriotes spp.)  ……………………………………………..………… III 279 
Sebzelerde toprak pireleri (Phyllotreta spp., Epithrix hirtipennis)  ……………...………… III 308 
Sebzelerde tripsler (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)  ………………….………… III 281 
Sebzelerde tütün mozaik virüsü (Tobacco mosaic tobamovirus -TMV)  ………..………… III 168 
Sebzelerde yaprak galeri sinekleri (Liriomyza trifolii, L. bryoniae, L. huidobrensis, 
Phytomyza horticola)  …………………………………………..…………………………. 

     
III 

   
312 

Sebzelerde yaprak pireleri (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens)  ……………… III 293 
Sebzelerde yaprakbitleri (Aphis gossypii, A. fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus 
persicae, Brevicoryne brassicae)  ………………………………………...……………….. 

     
III 

   
286 

Sebzelerde Yeşilkurtlar [Heliothis armigera ve H.viriplaca (=H.dipsacea)]  …...………… III 295 
Septorya yaprak lekesi (Septoria tritici) (Buğday)  ……………………………...………… I 26 
Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum) (Sebzeler)  ……………………...………… III 256 
Serçe (Passer spp.)  ………………………………………………………………………… I 195 
Serkospora erken yaprak lekesi (Mycosphaerella arachidis) (Yerfıstığı)  ………………… II 38 
Serkospora geç yaprak lekesi (Mycosphaerella berkeleyi) (Yerfıstığı)  …………………… II 38 
Sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamklanma (Pseudomonas syringa  
pv. syringae, P. s. pv. morsprunorum)  ………………..……………………………………………………………… 

     
IV 

     
66 

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası [Monilinia laxa (=Sclerotinia laxa)]  ………… IV 43 
Sert çekirdekli meyvelerde nekrotik halkalı leke virüsü (Prunus necrotic ringspot ilarvirus 
PNRSV)  ……………………………………………………..……………………………… 

     
IV 

     
85 

Sert çekirdekli meyvelerde sitospora kanseri (Cytospora spp.)  …………………………… IV 46 
Sert çekirdekli meyvelerde yaprakdelen (Çil) [Wilsonomyces carpophylus (=Stigmina 
carpophila)]  ………………………………………………………………………………. 

     
IV 

      
49 

Sığırcık (Sturnus vulgaris)  ………………………………………………………………… I 195 
Sirke sinekleri (Drosophila spp.) (İncir)  ………………………………………...………… V 90 
Sitospora kanseri (Cytospora spp.) (Sert çekirdekli meyveler)  …………………………… IV 46 
Soğan (Allium cepa) tarlalarında yabancı otlar  ………………………………….………… VI 156 
Soğan mildiyösü (Peronospora destructor)  ……………………………………..………… III 81 
Soğan psillidi (Bactericera tremblayi)  ………………………………………......………… III 301 
Soğan sineği (Delia antiqua)  …………………………………………………….………… III 303 
Soğan sürmesi (Urocystis cepulae)  ……………………………………………...………… III 83 
Soğan-sak nematodu (Ditylenchus dipsaci)  ……………………………………..………… VI 48 
Solanaceae familyası kültür bitkilerinde stolbur  ………………………………...………… III 123 
Solgunluk (Verticillium dahliae) (Pamuk)  ……………………………………....………… II 20 
Solgunluk (Verticillium dahliae) (Zeytin)  ………………………………………………… V 17 
Solgunluk ve kök çürüklüğü(Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.) (Kabakgiller)   III     33 
Soya fasulyesi (Glycine max) tarlalarında yabancı otlar  ………………………...………… VI 160 
Soyada kırmızıörümcekler (Tetranychus cinnabarinus, T. urticae)  ………………………… II 131 
Soyada Pamuk çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exigua)  ……………………….………… II 133 
Soyada Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)  …………………………….………… II 135 
Soyada Piskokulu yeşilböcek (Nezara viridula)  ………………………………...………… II 138 
Soyada Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)  ………………………...…………..………… II 141 
Soyada Tütüntripsi (Thrips tabaci)  ..…………………………………………….………… II 143 
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Soyada Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)  ………………………………………………… II 145 
Stolbur (Solanacelerde)  ………………………………………………………….………… III 123 
Su üstü yabancı otları  ……………………………………………………………………… VI 212 
Su yabancı otlarına karşı Çin sazanı (Ctenopharyngodon idella) ile biyolojik mücadele  … VI   218 
Sualtı, sualtı-yüzen ve yüzen yabancı otlar  ……………………………………...………… VI 202 
Susam güvesi (Antigastra catalaunalis)  …………………………………………………… II 148 
Susam ve anasonda çökerten (Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, F.equiseti, 
Alternaria tenuis)  …………………………………………………………………………. 

       
II 

     
22 

Susamda Bozkurt (Agrotis segetum)  …………………………………………….………… II 150 
Susamda Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii)  ……………………………………………… II 152 
Sümüklü böcekler (Agriolimax agrestis, Arion spp., Limax spp., Dericorys spp.)  ………… I 184 
Süne (Eurygaster spp. )  …………………………………………………………………… I 138 
Süs bitkilerinde İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)  ……………...………… II 231 
Şarka virüsü (Plum pox potyvirus -PPV)  …………………………………………………… IV 87 
Şeftali gövde kanlıbiti (Pterochloroides persicae)  ………………………………………… IV 232 
Şeftali güvesi (Anarsia lineatella)  ……………………………………………….………… IV 207 
Şeftali karalekesi (Cladosporium carpophilum)  …………………………………………… IV 52 
Şeftali küllemesi (Sphaerotheca pannosa var. persicae)  ………………………..………… IV 54 
Şeftali ve nektarinde Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis)  ………………….………… IV 212 
Şeftali virgül kabuklubiti [Mercetaspis halli (=Nilotaspis halli)]  ……………….………… IV 215 
Şeftali yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)  ……………………………….………… IV 57 
Şeftali yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)  ………………………………..………… IV 57 
Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler)  ……………… IV 232 
Şeftali yaprakbiti [Myzus (Nectarosiphon) persicae] (Kışlık ve yazlık tahıllar)  .. ………… I 87 
Şeftali yaprakbiti [Myzus (Nectarosiphon) persicae] (Sebzeler)  …………………………. III 286 
Şeftali yaprakbiti [Myzus (Nectarosiphon) persicae] (Turunçgiller)  ……………………… V 125 
Şeftali yaprakbiti[Myzus (Nectarosiphon) persicae] (Tütün)  ……………………………… II 164 
Şeker pancarı kist nematodu (Heterodera schachtii)  ……………………………………… VI 52 
Şerbetçiotu mildiyösü (Pseudoperonospora humuli)  …………………………...………… II 24 
Şerbetçiotu yaprakbiti (Phorodon humuli)  ………………………………………………… II 154 
Şerbetçiotunda İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)  ………………………… II 156 
Şıralı zenk (Idiocerus stali) (Antepfıstığı)  ………………………………….…...………… V 234 
Tahıl kist nematodu (Heterodera avenae)  ……………………………………….………… VI 54 
Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis)  ……………………………………………………… I 42 
Tahıl tripsi (Frankliniella tenuicornis)  …………………………………………..………… I 57 
Tahıl yaprakbiti (Schizaphis graminum) …………………………………………………… I 87 
Tahıllarda toprak pireleri (Phyllotreta spp., Psylliodes spp. )  …………………..………… I 156 
Tarla fareleri (Microtus spp.)  ……………………………………………………………… I 187 
Tarla tavşanı (Lepus europaeus)  ………………………………………………..………… I 191 
Tatlı kurt (Lasioderma serricorne)  ………………………………………………………… I 242 
Tavşanlar  ………………………………………………………………………..………… I 191 
Tel kurtları (Agriotes spp., Melanotus fuscipes, Cardiophorus cyanipennis) (Mısır)  …… I   131 
Telkurdu (Agriotes lineatus, A. obscurus) (Pamuk)  …………………………….………… II 107 
Telkurdu (Agriotes spp.) (Sebzeler)  ……………………………………………..………… III 279 
Telkurtları (Agriotes spp.) (Tütün)  ………………………………………………………… II 167 
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Tepegöz (Triops cancriformis)…………………………………………………… ………… I 154 
Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis) (Depolanmış hububat ve mamül. zararlıları)   I   211 
Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis) (Kuru meyve zararlıları)  ………...………… I 227 
Tohum sineği (Delia platura) (Sebzeler)  ………………………………………..………… III 306 
Tomurcuk tırtılları (Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler)  ……………………..………… IV 217 
Toprak kökenli buğday mozaik virüsü (Soil Borne Wheat Mosaic Furovirus- SBWMV)  . I     49 
Toprak pireleri (Phyllotreta spp.) (Keten ve kenevir)  …………………………..………… II 79 
Toprak pireleri (Phyllotreta spp., Epithrix hirtipennis) (Sebzeler)  .……………..………… III 308 
Toprak pireleri (Phyllotreta spp., Psylliodes spp. ) (Tahıllar)  …………………..………… I 156 
Toprak solucanı (Lumbricus terrestris) (Tütün fidelikleri)  ……………………...………… II 160 
Torbalı koşnil (Icerya purchasi)  …………………………………………………………… V 92 
Tripsler (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis) (Sebzeler)  …………………………… III 281 
Tripsler (Turunçgiler)   …………………………………………………………...………… V 123 
Turunçgil (Citrus spp.) bahçelerinde yabancı otlar  ……………………………...………… VI 183 
Turunçgil beyazsineği (Dialeurodes citri)  ………………………………………………… V 94 
Turunçgil cüceleşme viroidi (Citrus exocortis pospiviroid -CEVd)  …………….………… V 38 
Turunçgil dal yanıklığı (Pseudomonas syringae pv. syringae)  ………………….………… V 27 
Turunçgil depo çürüklükleri  ……………………………………………………..………… V 7 
Turunçgil gözenek viroidi (Citrus cachexia viroid -CCaVd)  ……………………………… V 40 
Turunçgil kırmızı kabuklubiti (Aonidiella aurantii)  ...………………………….. ………… V 107 
Turunçgil kırmızıörümceği (Panonychus citri)  …………………………….……………… V 98 
Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması (Phytophthora 
citrophthora)  …………………………………………………….………………………… 

       
V 

       
9 

Turunçgil nematodu (Tylenchulus semipenetrans)  ……………………………...………… VI 57 
Turunçgil palamutlaşma hastalığı (Yediverenleşme) (Citrus stubborn disease -CSD) 
(Spiroplasma citri)  ………………………………………………………..………………. 

       
V 

     
42 

Turunçgil pamuklu beyazsineği (Aleurothrixus floccosus)  ……………………...………… V 101 
Turunçgil pasböcüsü (Phyllocoptruta oleivora)  …………………………………………… V 104 
Turunçgil psorosis (kavlama) virüsü (Citrus psorosis-associated ophiovirus -CPSaV)  ….. V     45 
Turunçgil sarı kabuklubiti (Aonidiella citrina)  ………………………………….………… V 107 
Turunçgil siyah yaprakbiti (Toxoptera aurantii) (Çay)  …………………………………… V 66 
Turunçgil siyah yaprakbiti (Toxoptera aurantii) (Turunçgiller)  ………………...………… V 125 
Turunçgil tomurcukakarı (Aceria sheldoni)  ……………………………………..………… V 112 
Turunçgil tristeza virüsü (Citrus tristeza closterovirus -CTV)  ………………………..………… V 47 
Turunçgil unlubiti (Planococcus citri)  …………………………………………..………… V 114 
Turunçgil virgül kabuklubiti [Lepidosaphes beckii (= Cornuaspis beckii)]  …….………… V 118 
Turunçgil yaprak galerigüvesi (Phyllocnistis citrella)  …………………………..………… V 120 
Turunçgil yaprak kırışıklık virüsü (Citrus crinkly leaf ilarvirus)  ……………………...………… V 52 
Turunçgil yeşil yaprakbiti [Aphis spiraecola (=Aphis citricola)]  ……………….………… V 125 
Turunçgilde kahverengi leke  (Alternaria alternata f.sp. citri)  ………………….………… V 12 
Turunçgilerde tripsler (Frankliniella occidentalis, Thrips major, T. meridionalis, T. tabaci, 
Pezothrips kellyanus, Haplothrips reuteri, H.distinguendus)  ………...…………………… 

       
V 

   
123 

Turunçgillerde mavi küf çürüklüğü (Penicillium italicum)  ……………………..………… V 7 
Turunçgillerde taşlaşma (Citrus impietratura disease)  …………………………..………… V 53 
Turunçgillerde uç kurutan (Phoma tracheiphila)  ………………………………..………… V 15 
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Turunçgillerde yaprakbitleri  ……………………………………………………..………… V 125 
Turunçgillerde yaprakpireleri (Empoasca decipiens, Asymetrasca decedens)  ….………… V 131 
Turunçgillerde yeşil küf çürüklüğü (Penicillium digitatum)  …………………….………… V 7 
Tütün (Nicotina tabacum) fide yastıklarında yabancı otlar  …………….………..………… VI 163 
Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) (Gerbera)  …………………………………..………… II 199 
Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) (Pamuk)  …………………………………...………… II 109 
Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) (Sebzeler)  …………………………………………… III 256 
Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) (Soya)  ……………………………………..………… II 141 
Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) (Tütün)  …………………………………….………… II 167 
Tütün depo zararlıları  ……………………………………………………………………… I 242 
Tütün fidelerinde çökerten (Rhizoctonia solani., Fusarium spp., Pythium spp., Alternaria 
spp., Sclerotinia sclerotiorum)  …………………………………………………………… 

       
II 

     
27    

Tütün fideliklerinde toprak solucanı (Lumbricus terrestris)  …………………….………… II 160 
Tütün gebesi (Phthorimaea opercullella)  ……………………………………….………… II 158 
Tütün güvesi (Ephestia elutella)  ………………………………………………...………… I 242 
Tütün küllemesi (Erysiphe cichoracearum)  …………………………………….………… II 30 
Tütün mildiyösü (Mavi küf) (Peronospora tabacina)  …………………………..………… II 33 
Tütün mozaik virüsü (Tobacco mosaic tobamovirus -TMV) (Sebzeler)  ………..………… III 168 
Tütün mozaik virüsü (Tobacco mosaic tobamovirus -TMV) (Tütün)  …………..………… II 53 
Tütün tripsi (Thrips tabaci) (Pamuk)  ……………………………………………………… II 114 
Tütün tripsi (Thrips tabaci) (Sebzeler)  ………………………………………….………… III 281 
Tütün tripsi (Thrips tabaci) (Soya)  ………………………………………………………… II 143 
Tütün tripsi (Thrips tabaci) (Turunçgiller)  ………………………………………………… V 123 
Tütün tripsi (Thrips tabaci) (Tütün)  ……………………………………………..………… II 171 
Tütünde Bozkurt (Agrotis ipsilon, A. segetum)  ………………………………….………… II 162 
Tütünde çıfıt alacası  ……………………………………………………………..………… II 59 
Tütünde mavi küf  ……………………….………………………………………… II 33 
Tütünde Şeftali yaprakbiti(Myzus persicae)  ……………………………………..………… II 164 
Tütünde telkurtları (Agriotes spp.)  ………………………………………………………… II 167 
Tütünde Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)  …………………………………...………… II 167 
Tütünde Tütün tripsi(Thrips tabaci)  ………………………………………….....………… II 171 
Tütünde vahşi ateş (Pseudomonas syringae pv. tabaci)  ………………………...………… II 47 
Tütünde Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)  ……………………………………..………… II 173 
Un akarı (Acarus siro)  …………………………………………………………..………… I 211 
Un biti (Tribolium castaneum)   ………………………………………………….………… I 211 
Un güvesi (Pyralis farinalis)  …………………………………………………….………… I 211 
Un kurdu (Tenebrio molitor)   ……………………………………………………………… I 211 
Unlubit (Planococcus citri) (Turunçgiller)  ……………………………………...………… V 114 
Unlubit (Planococcus citri, P. ficus) (Bağ)  ……………………………………...………… IV 323 
Vertisilyum solgunluğu (Verticillium dahliae) (Pamuk)  ………………………...………… II 20 
Vertisilyum solgunluğu (Verticillium dahliae) (Zeytin)  ………………………...………… V 17 
Virgül kabuklubiti (Lepidosaphes ulmi) (Fındık)  ……………………………….………… V 271 
Virgül kabuklubiti (Lepidosaphes ulmi) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler)  ………… IV 222 
Vişnede yaprak lekesi (Blumeriella jaapii)  ……………………………………..………… IV 34 
Yabancı ot ilaçlarının uygulama zamanı ve şekilleri  ……………………….…...………… VI 73 
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Yabancı ot mücadelesinde ilaçlama tekniği ve kalibrasyon  ……………………..………… VI 70 
Yabancı ot mücadelesinde kullanılacak alet ve makineler  ………………………………… VI 70 
Yabancı ot mücadelesinde uygulamanın değerlendirilmesi  ……………………..………… VI 74 
Yabancı otun tanımı ve önemi  ……………………………………….…………..………… VI 69 
Yağ gülünde Makas böceği (Aurigena chlorana)  ……………………………….………… II 233 
Yaprak galeri sinekleri (Liriomyza trifolii, L. bryoniae, L. huidobrensis, Phytomyza 
horticola) (Sebzeler)  ………………………………………………...…………………….. 

     
III 

   
312 

Yaprak galerigüveleri (Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler)  ………………….………… IV 226 
Yaprak galerisineği (Liriomyza trifolii) (Krizantem, karanfil ve gerbera)  ………………… II 220 
Yaprak pireleri (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens) (Sebzeler)  ……………… III 293 
Yaprak yeşiltırtılı (Hedya nubiferana)  …………………………………………..………… IV 217 
Yaprakbitleri (Aphis gossypii, A. fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, 
Brevicoryne brassicae) (Sebzeler)  …………………………………….…………………… 

     
III 

   
286 

Yaprakbitleri (Kışlık ve yazlık tahıllar)  …………………………………………………… I 87 
Yaprakbitleri (Turunçgiler)  ……………………………………………………...………… V 125 
Yaprakbitleri (Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler)  …………………………..………… IV 232 
Yaprakbükenler (Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler)  ………………………..………… IV 242 
Yaprakdelen (Çil) [Wilsonomyces carpophylus (=Stigmina carpophila)]  ………………… IV 49 
Yaprakpireleri (Empoasca decipiens, Asymetrasca decedens) (Turunçgiller)  …..………… V 131 
Yaprakpireleri (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens) (Pamuk)  ………………… II 117 
Yassıakar (Cenopalpus pulcher)  ………………………………………………...………… IV 102 
Yazıcı böcekler (Yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerde)  ……………………...………… IV 248 
Yediuyur (Glis glis)  ……………………………………………………………..………… I 194 
Yediverenleşme (Citrus stubborn disease-CSD)(Spiroplasma citri)(Turunçgiller)  ………… V    42 
Yenidünya karalekesi (Venturia inaequalis var. eriobotryae)  …………………..………… V 23 
Yer fıstığında kökboğazı çürüklüğü (Aspergillus niger)  ………………………..………… II 37 
Yerfıstığı (Arachis hypogaea) tarlalarındayabancı otlar  ………………………...………… VI 165 
Yerfıstığında kırmızıörümcekler (Tetranychus urticae, T.cinnabarius)  ………...………… II 175 
Yerfıstığında serkospora erken yaprak lekesi (Mycosphaerella arachidis)  ……..………… II 38 
Yerfıstığında serkospora geç yaprak lekesi (Mycosphaerella berkeleyi)  ………..………… II 38 
Yeşil çekirgeler (Isophya spp., Poecilimon spp.)  ……………………………….………… I 165 
Yeşil küf çürüklüğü (Penicillium digitatum) (Turunçgiller)  …………………….………… V 7 
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) (Ayçiçeği)  …………………………………..………… II 74 
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) (Mısır)  ………………………………………………… I 133 
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) (Pamuk)  ……………………………………..………… II 119 
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) (Sebzeler)  ……………………………….…..………… III 295 
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) (Soya)  ……………………………………….………… II 145 
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) (Tütün)  ………………………………………………… II 173 
Yıldız koşnili (Ceroplastes floridensis)  ………………………………………….………… V 134 
Yonca hortumlu böceği (Hypera variabilis)  …………………………………….………… II 246 
Yoncada küsküt (Cuscuta campestris, C.approximata)  …………………………………… VI 168 
Yulaf yaprakbiti (Sitobion avenae)  ……………………………………………...………… I 87 
Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ateş yanıklığı (Erwinia amylovora)  …..………… IV 69 
Yüzen çekirge (Euprepocnemis plorans)  ……………………………………….………… I 165 
Yüzükkelebeği (Malacosoma neustria)  ………………………………………….………… IV 252 
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Zararlı kuşlar  …………………………………………………………………….………… I 195 
Zeytin ağaçlarında bor noksanlığı  ……………………………………………….………… V 290 
Zeytin ağaçlarında Vertisilyum solgunluğu (Verticillium dahliae)  ……………..………… V 17 
Zeytin çiçek sapı sokanları (Calocoris trivialis, C. annulus)  ……………………………… V 137 
Zeytin dal kanseri (Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi)  …………………..………… V 29 
Zeytin fidantırtılı (Palpita unionalis)  ……………………………………………………… V 139 
Zeytin güvesi (Prays oleae)  ……………………………………………………..………… V 143 
Zeytin kabuklubiti (Parlatoria oleae)  …………………………………………...………… V 148 
Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae)  ……………………………………………..………… V 151 
Zeytin kırlangıç böceği (Agalmatium flavescens)  ……………………………….………… V 155 
Zeytin kızılkurdu (Lasioptera berlesiana)  ………………………………………………… V 157 
Zeytin kurdu [Coenorrhinus cribripennis (=Rhynchites ruber)]  ………………..………… V 160 
Zeytin pamuklubitleri (Eupyllura spp.)  ………………………………………….………… V 162 
Zeytin pamuklukoşnili (Filippia oleae)  …………………………………………………… V 165 
Zeytin sineği (Bactrocera oleae)  ………………………………………………………………… V 167 
Zeytin sineği (Bactrocera oleae)’ne karşı havadan cezbedici-ilaç karışımı uygulaması  …. V   173 
Zeytinde bor noksanlığı  ………………………………………………………….………… V 290 
Zeytinde filizkıran (Phloeotribus scarabaeoides)  ……………………………….………… V 176 
Zeytinlerde halkalı leke (Spilocaea oleaginea (=Cycloconium oleaginum)]  ……………… V 21 
Zirai mücadele alet ve makineleri, kullanımı, ayarları ve bakımı  ………………………… I 257 

 
 
 
 

BİLİMSEL İSİM İNDEKSİ 
 

 Cilt Sayfa 
Acantholeucania  loreyi (Mısır yaprakkurdu)  ………………………………….....…….…. I 109 
Acanthoscelides obtectus (Fasulye tohumböceği)  ………………………………..………… I 203 
Acanthoscelides obtectus (Fasulye tohumböceği)  ………………………………..………… III 173 
Acarus siro (Un akarı)  …………………………………………………………….………… I 211 
Aceria sheldoni (Turunçgil tomurcuk akarı)  ……………………………………...………… V 112 
Acrolepiopsis assectella (Pırasa güvesi)  ………………………………………….………… III 250 
Aculops lycopersici (Domates pas akarı)  …………………………………………………… III 183 
Aculus schlechtendali (Elma pasakarı)  …………………………………………...………… IV 159 
Aelia spp. (Kımıl)  …………………………………………………………………………… I 81 
Agalmatium flavescens (Zeytin kırlangıç böceği)  ………………………………...………… V 155 
Agonoscena pistaciae (Antepfıstığı psillidi)  ……………………………………...………… V 229 
Agriolimax agrestis (Sümüklü böcek)  ……………………………………………………… I 184 
Agriotes lineatus (Telkurdu) (Pamuk)  ……………………………………………………… II 107 
Agriotes obscurus (Telkurdu) (Pamuk)  ..................................................................………… II 107 
Agriotes spp. (Tel kurtları) (Mısır)  ……………………………………………….………… I 131 
Agriotes spp. (Telkurdu) (Sebzeler)  ………………………………………………………… III 279 
Agriotes spp. (Telkurtları) (Tütün)  ……………………………………………….………… II 167 
Agrobacterium tumefaciens (Kök kanseri)(Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler)  ………… IV   63 
Agrobacterium vitis (Bağda kök uru)  …………………………………………….………… IV 281 
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Agrotis ipsilon (Bozkurt) (Ayçiçeği)  ……………………………………………..………… II 67 
Agrotis ipsilon (Bozkurt) (Pamuk)  ……………………………………………….………… II 85 
Agrotis ipsilon (Bozkurt) (Tütün)  ………………………………………………...………… II 162 
Agrotis ipsilon, A. segetum (Bozkurt) (Mısır)  …………………………………….………… I 112 
Agrotis segetum (Bozkurt) (Ayçiçeği)  ……………………………………………………… II 67 
Agrotis segetum (Bozkurt) (Pamuk)  ………………………………………………………… II 85 
Agrotis segetum (Bozkurt) (Susam)  ………………………………………………………… II 150 
Agrotis segetum (Bozkurt) (Tütün)  ……………………………………………….………… II 162 
Agrotis spp. (Bozkurt) (Sebzeler)  ………………………………………………...………… III 262 
Aleurothrixus floccosus (Turunçgil pamuklu beyazsineği)  ……………………....………… V 101 
Allium cepa (Soğan) tarlalarında yabancı otlar  …………………………………...………… VI 156 
Allium porrum (Pırasa) tarlalarında yabancı otlar  ………………………………...………… VI 153 
Alternaria alternata (=A. tenuis) (Elmada alternarya meyve çürüklüğü)  ………...………… IV 27 
Alternaria alternata (Kök çürüklüğü) (Çilek)  …………………………………....………… IV 363 
Alternaria alternata (Narda kahverengi leke)  ………………………..…………..………… V 5 
Alternaria alternata f.sp. citri (Turunçgilde kahverengi leke)  …………………...………… V 12 
Alternaria carthami (Aspir yaprak lekesi)  ……………………………………….………… II 6 
Alternaria cucumerina (Karpuzda alternarya yaprak yanıklığı)  ……………….....………… III 37 
Alternaria dianthi (Karanfil yaprak lekesi)  ……………………………………….………… II 189 
Alternaria dianthicola (Karanfil yaprak lekesi)  ………………………………….………… II 189 
Alternaria solani (Domates, patlıcan ve patateste erken yaprak yanıklığı)  ………………… III 10 
Alternaria spp. (Pamukta fide kök çürüklüğü)  …………………………………...………… II 15 
Alternaria spp. (Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü)  ………………….………… III 70 
Alternaria spp. (Tütün fidelerinde çökerten)  ……………………………………..………… II 27 
Alternaria tenuis (Elmada alternarya meyve çürüklüğü)  ………………………....………… IV 27 
Alternaria tenuis (Susam ve anasonda çökerten)  ………………………………...………… II 22 
Amicta oberthuri (Mantolu böcek) ………………………………………………..………… III 224 
Anaphothrips vitis (Bağ tripsi)  ……………………………………………………………… IV 307 
Anarsia lineatella (Şeftali güvesi)  ………………………………………………..………… IV 207 
Anguina tritici (Buğday gal nematodu)  ………………………………….……….………… VI 11 
Anisoplia spp. (Ekin bambulu)  ……………………………………………………………… I 61 
Anoplus roboris (Fındık yaprakdeleni)  ………………………………………………..………… V 263 
Anthonomus amygdali (Badem gözkurdu)  ……………………………………….………… IV 195 
Anthonomus pomorum (Elma gözkurdu)  …………………………………………………… IV 195 
Antigastra catalaunalis (Susam güvesi)  ………………………………………….………… II 148 
Aonidiella aurantii (Turunçgil kırmızı kabuklubiti)  ……………………………...………… V 107 
Aonidiella citrina (Turunçgil sarı kabuklubit)  ………………………………………..………… V 107 
Aphelenchoides besseyi (Çeltik beyaz uç nematodu)  …………………………….………… VI 15 
Aphelencoides fragariae (Çilek nematodu)  ………………………………………………… VI 20 
Aphis citricola (Turunçgil yeşil yaprakbiti)  ………………………………………………… V 125 
Aphis craccivora (Börülce yaprakbiti) (Turunçgiller)  ……………………………………… V 125 
Aphis fabae (Anason)  ……………………………………………………………..………… II 65 
Aphis fabae (Bakla yaprakbiti) (Sebzeler)  ………………………………………..………… III 286 
Aphis gossypii (Pamuk yaprakbiti ) (Turunçgiller)  …………………………….....………… V 125 
Aphis gossypii (Pamuk yaprakbiti) (Pamuk)  ……………………………………..………… II 101 
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Aphis gossypii (Pamuk yaprakbiti) (Sebzeler)  ……………………………………………… III 286 
Aphis gossypii (Pamuk yaprakbiti) (Susam)  ……………………………………...………… II 152 
Aphis pomi (Elma yeşil yaprakbiti)  ……………………………………………....………… IV 232 
Aphis punicae (Nar yaprakbiti)  …………………………………………………...………… V 86 
Aphis spiraecola (=Aphis citricola) (Turunçgil yeşil yaprakbiti)  ………………...………… V 125 
Apion arrogans (Mercimekte apion)  ……………………………………………...………… III 233 
Apple chlorotic leaf spot trichovirus -ACLSV (Elma klorotik yaprak leke virüsü) ………… IV    77 
Apple mosaic ilarvirus -ApMV (Elma mozaik virüsü)  (Yumuşak ve sert çekirdekli 
meyveler)  …………………………………………………………………………………… 

IV     
79 

Apple mosaic ilarvirus -APMV (Elma mozaik virüsü) (Fındık)  ………………...………… V 199 
Aptinothrips rufus (Çayır tripsi)  ………………………………………………….………… I 57 
Arachis hypogaea (Yerfıstığı) tarlalarında yabancı otlar  …………………………………… VI 165 
Arboridia (=Erythroneura) adanae (Bağ üvezi)  ………………………………....………… IV 310 
Archips crataeganus [Akdiken (Alıç) yaprakbükeni]  ……………………….…… IV 242 
Archips rosanus (Elma yaprakbükeni )  …………………………………………..………… IV 242 
Archips xylosteanus (Adi yaprakbükücüsü)  ………………………………………………… IV 242 
Arctia villica (Bağ çadırtırtılı)  …………………………………………………....………… IV 297 
Arcyptera (=Pararcyptera) labiata (Güdük çekirge)  …………………………….………… I 165 
Ardis brunniventris (Gül filizburgusu)  ……………………………………………………… II 207 
Arion spp. (Sümüklü böcekler)  …………………………………………………...………… I 184 
Armillaria mellea (Armillarya kök çürüklüğü )  ………………………….…….....………… IV 5 
Artogeia (=Pieris) napi (Lahana kelebeği)  ……………………………………….………… III 212 
Artogeia (=Pieris) rapae (Lahana kelebeği)  ……………………………………...………… III 212 
Ascochyta pinodella (Mercimek kökboğazı çürüklüğü)  ………………………....………… III 54 
Ascochyta rabiei (Nohut antraknozu)  …………………………………………….………… III 58 
Aspergillus niger (Pamukta fide kök çürüklüğü)  ………………………………...………… II 15 
Aspergillus niger (Yer fıstığında kökboğazı çürüklüğü)  …………………………………… II 37 
Asphondylia capparis(A. capsici)(Biber galsineği)  …………………………………….….. III 181 
Asymetrasca decedens (Yaprakpiresi) (Turunçgiller)  …………………………....………… V 131 
Asymmetrasca decedens (Yaprak piresi) (Sebzeler)  ……………………………..………… III 293 
Asymmetrasca decedens (Yaprakpiresi) (Pamuk)  ………………………………..………… II 117 
Aulacophora foevicollis (Kavun kızılböceği)  ……………………………………………… III 195 
Aurigena chlorana (Yağ gülünde makas böceği)  ………………………………...………… II 233 
Bactericera tremblayi (Soğan psillidi)  ……………………………………………………… III 301 
Bactrocera oleae (Zeytin sineği)  ………………………………………………....………… V 167 
Barley Yellow Dwarf Luteovirus -BYDV (Arpa sarı cücelik virüsü)  …………….………… I 47 
Bean common mosaic necrosis potyvirus -BCMNV (Fasulye adi mozaik nekroz virüsü)  … III  143 
Bean common mosaic potyvirus -BCMV (Fasulye adi mozaik virüsü)  …………..………… III 143 
Bean yellow mosaic potyvirus -BYMV (Fasulye sarı mozaik virüsü)  ……………………… III 146 
Bembecia scopigera (Korunga kök kurdu)  ……………………………………….………… II 243 
Bemisa tabaci (Tütün beyazsineği) (Soya)  ……………………………………….………… II 141 
Bemisia tabaci (Tütün beyazsineği ) (Pamuk)  ……………………………………………… II 109 
Bemisia tabaci (Tütün beyazsineği) (Gerbera)  …………………………………...………… II 200 
Bemisia tabaci (Tütün beyazsineği) (Sebzeler)  …………………………………..………… III 256 
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Bemisia tabaci (Tütün beyazsineği) (Tütün)  ……………………………………..………… II 169 
Bipolaris maydis (Mısır yaprak yanıklığı)  ………………………………………..………… I 36 
Bipolaris sorokiniana (Kök ve kökboğazı çürüklüğü) (Buğday ve arpa)  ………..………… I 18 
Blumeriella jaapii (Kiraz ve vişnede yaprak lekesi)  ……………………………...………… IV 34 
Blumeriella jaapii (Vişnede yaprak lekesi)  ……………………………………....………… IV 34 
Botrytis cinerea (Çilek, ahududu ve böğürtlende kurşuni küf)  …………………..………… IV 354 
Botrytis cinerea (Kurşuni küf) (Bağ)  ……………………………………………..………… IV 273 
Botrytis cinerea (Kurşuni küf) (Karanfil)  ………………………………………...………… II 193 
Botrytis cinerea (Kurşuni küf) (Sebzeler)  ………………………………………...………… III 77 
Bremia lactucae (Marul mildiyösü)  ………………………………………………………… III 52 
Brevicoryne brassicae (Lahana yaprakbiti) (Sebzeler)  …………………………... III 286 
Bruchus ervi (Ortadoğu mercimek tohumböceği)  ………………………………..………… I 203 
Bruchus ervi (Ortadoğu mercimek tohumböceği)  ………………………………..………… III 173 
Bruchus lentis (Mercimek tohumböceği)  …………………………………………………… I 203 
Bruchus lentis (Mercimek tohumböceği)  …………………………………………………… III 173 
Bruchus pisorum (Bezelye tohumböceği)  ………………………………………...………… I 203 
Bruchus pisorum (Bezelye tohumböceği)  ………………………………………...………… III 173 
Bruchus rufimanus (Bakla tohumböceği)  ………………………………………...………… I 203 
Bruchus rufimanus (Bakla tohumböceği)  ………………………………………...………… III 173 
Bruchus signaticornis (Akdeniz mercimek tohumböceği)  ……………………….………… I 203 
Bruchus signaticornis (Akdeniz mercimek tohumböceği)  ……………………….………… III 173 
Bruchus spp. (Baklagil tohum böcekleri)  …………………………………………………… III 173 
Bryobia rubrioculus (Meyve kahverengi akarı)  ………………………………….………… IV 102 
Cacopsylla pyri (Armut psillidi)  ………………………………………………….………… IV 122 
Caliroa limacina (Kiraz sülüğü)  ………………………………………………….………… IV 189 
Calliptamus italicus, C.barbarus (İtalyan çekirgesi)  ……………………………..………… I 165 
Callosobrucus maculatus (Börülce tohumböceği)  ……………………………….………… I 203 
Callosobrucus maculatus (Börülce tohumböceği)  ……………………………….………… III 173 
Calocoris trivialis, C. annulus (Zeytin çiçek sapı sokanları)  …………………….………… V 137 
Capnodis cariosa (Antepfıstığı dipkurdu) (Antepfıstığı)  ………………………...………… V 209 
Capnodis spp. (Meyve ağacı dipkurtları)  …………………………………………………… IV 191 
Capsicum annuum (Biber) tarlalarında yabancı otlar  …………………………….………… VI 153 
Caradrina exigua (Çizgili yaprakkurdu) (Mısır)  …………………………………………… I 116 
Cardiophorus cyanipennis (Tel kurdu) (Mısır)  …………………………………..………… I 131 
Carpoglyphus lactis (Kuru meyve akarı)  …………………………………………………… I 227 
Carpomya pardalina (Kavun sineği)  …………………………………………..….  III 198 
Carpophilus spp. (Ekşilik böcekleri)  (Kuru meyve zararlıları)  ...………………..………… I 227 
Carpophilus spp. (Ekşilik böcekleri) (İncir)  ……………………………………...………… V 68 
Cecidophyopsis vermiformis (Fındık kozalak akarı)  ……………………………..………… V 251 
Cenopalpus pulcher (Yassıakar)  ………………………………………………....………… IV 102 
Cephus pygmeus, Trachelus tabidus, T. libanensis (Ekin sap arıları)  ……………………… I 74 
Ceratitis capitata (Akdeniz meyvesineği)  ………………………………………..………… V 57 
Cercospora arachidicola (Yerfıstığında serkospora erken yaprak lekesi)  ……....………… II 38 
Cercospora malkoffii (Anason yaprak lekesi)  ……………………………………………… II 5 
Cercosporidium personatum (Yerfıstığında serkospora geç yaprak lekesi)  ……..………… II 38 
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Ceresa bubalus (Kambur üçgenböceği)  …………………………………………..………… IV 178 
Ceroplastes floridensis (Yıldız koşnili)  …………………………………………..………… V 134 
Ceroplastes rusci (Kanlı balsıra)  ………………………………………………....………… V 80 
Ceuthorrhynchus denticulatus (Haşhaş kökkurdu)  …………………………….....………… II 77 
Ceutorrhynchus pleurostigma (Lahana galböceği)  …………………………….....………… III 205 
Cherry leafroll nepovirus -CLRV (Kiraz yaprak kıvrılma virüsü)  …………….....………… IV 83 
Chloropsalta viridissima (Asma ağustosböceği)  …………………………………………… IV 295 
Chloropulvinaria floccifera (Çay koşnili)  ………………………………………..………… V 63 
Cicer arietinum (Nohut ) tarlalarında yabancı otlar  ………………………………………… VI 139 
Citellus citellus (Gelengi)  ………………………………………………………...………… I 175 
Citrullus lanatus (Karpuz)  tarlalarında yabancı otlar  ………………………………………  VI 121 
Citrus cachexia viroid -CCaVd (Turunçgil gözenek viroidi)  …………………….………… V 40 
Citrus crinkly leaf ilarvirus (Turunçgil yaprak kırışıklık virüsü)  ……………………........... V 52 
Citrus exocortis pospiviroid -CEVd (Turunçgil cüceleşme viroidi)  ……………..…………  V 38 
Citrus impietratura disease (Turunçgillerde taşlaşma)  ……………………………………… V 53 
Citrus psorosis-associated ophiovirus -CPSaV [Turunçgil psorosis (kavlama) virüsü]  …… V    45 
Citrus spp. (Turunçgil) bahçelerinde yabancı otlar  ……………………………....…………  VI 183 
Citrus stubborn disease -CSD [Turunçgil palamutlaşma hastalığı (Yediverenleşme)]  …......  V    42 
Citrus tristeza closterovirus -CTV (Turunçgil tristeza virüsü)  …………………………….. V 47 
Cladosporium fulvum (Domates yaprak küfü)  …………………………………..………… III 12 
Cladosporium carpophilum (Şeftali karalekesi)  ………………………………….………… IV 52 
Cladosporium variabile (Ispanak yaprak lekesi)  ………………………………...………… III 25 
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Domateste bakteriyel kanser ve 
solgunluk)  
………………………………………………………………………………………………. 

III   
101 

Coccus pseudomagnoliarum (Gri yumuşak koşnil)  ……………………………………….… V 70 
Coenorrhinus cribripennis (=Rhynchites ruber)] (Zeytin kurdu)  ………………...………… V 160 
Coleophora prunifoliae (Erik yaprak galerigüvesi)  ………………………………………… IV 226 
Colletotrichum lindemuthianum (Fasulye antraknozu)  …………………………..………… III 14 
Colletotrichum orbiculare (=C. lagenarium) (Kabakgillerde antraknoz)  ………………….. III 27 
Colomerus (=Eriophyes) vitis (Bağ yaprakuyuzu)  ……………………………….………… IV 313 
Coniothyrium hirum (Kök çürüklüğü) (Çilek)  ……………………………………………… IV 363 
Coniothyrium olivaceum (Ahududu ve böğürtlende dal yanıklığı)  ……………....………… IV 346 
Cornuaspis beckii (Turunçgil virgül kabuklubiti)  ………………………………..………… V 118 
Corvus spp. (Karga ) ……………………………………………………………………………… I 195 
Coryllus avellana (Fındık) bahçelerinde yabancı otlar  …………………………..………… VI 175 
Cossus cossus (Ağaç kızılkurdu)  ………………………………………………....………… IV 96 
Creontiades pallidus  (Bitki tahtakurusu) (Pamuk)  ………………………………………… II 81 
Cryphonectria parasitica (Kestane kanseri)  ……………………………………...………… V 186 
Cryptolestes ferrugineus (Küçük kırma biti)  ……………………………………..………… I 211 
Ctenopharyngodon idella (Çin sazanı) (Su yabancı otları ile biyolojik mücadele)  …………  VI 218 
Cucumber mosaic virus -CMV (Hıyar mozaik virüsü)  ………………………......………… III 148 
Cucumis melo (Kavun ) tarlalarında yabancı otlar  ……………………………….………… VI 119 
Cuminum cyminum (Kimyon) tarlalarında yabancı otlar  …………………………………… VI 124 
Curculio elephas (Kestane hortumluböceği)  ……………………………………..………… V 277 
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Curculio nucum (Fındık kurdu)  …………………………………………………..………… V 256 
Cuscuta campestris, C.approximata (Küsküt) (Yonca)  …………………………..………… VI 168 
Cuscuta monogyna (Küsküt) (Bağ)  ……………………………………………....………… VI 173 
Cycloconium oleaginum (Zeytinlerde halkalı leke)  ………………………………………… V 21 
Cydia funebrana (Erik içkurdu )  ……………………………………………….....………… IV 161 
Cydia molesta (Doğu meyvegüvesi)  ……………………………………………...………… IV 132 
Cydia pomonella (Elma içkurdu)  …………………………………………………………… IV 145 
Cydia splendana (Kestane içkurdu)  ………………………………………………………… V 277 
Cymbalophora rivularis (Korunga çadır tırtılı)  …………………………………..………… II 241 
Cytospora spp. (Sert çekirdekli meyvelerde sitospora kanseri)  …………………..………… IV 46 
Dactylium dendroides (Kültür mantarında örümcek ağı)  ………………………...………… III 41 
Daucus carota (Havuç) tarlalarında yabancı otlar  ………………………………..………… VI 116 
Delia antiqua (Soğan sineği)  ……………………………………………………..………… III 303 
Delia brassicae (Lahana sineği)  ………………………………………………….………… III 218 
Delia platura (Tohum sineği) (Sebzeler)  …………………………………………………… III 306 
Dendryphion papaveris (Haşhaş kökboğazı yanıklığı)  …………………………..………… II 12 
Depressaria daucivorella (Anason güvesi)  ………………………………………………… II 63 
Dericorys spp. (Sümüklü böcekler)  ………………………………………………………… I 184 
Dialeurodes citri (Turunçgil beyazsineği)  ………………………………………..………… V 94 
Dianthus caryopsis (Karanfil) yetiştirilen alanlarda yabancı otlar  ……………….………… VI 126 
Didymella applanata (Ahudududa sürgün yanıklığı)  …………………………….………… IV 349 
Diplocarpon mespili (=Fabraea maculata) (Ayva ve armutta kahverengi leke) …………… IV 15 
Ditylenchus destructor (Patates çürüklük nematodu)  …………………………….………… VI 40 
Ditylenchus dipsaci (Soğan -sak nematodu)  ……………………………………...………… VI 48 
Diuraphis noxia (Rus buğday yaprakbiti)  ………………………………………..………… I 87 
Dociostaurus maroccanus (Fas çekirgesi)  ……………………………………………………… I 165 
Dolycoris baccarum (Dut kımılı) (Mercimeklerde tebeşirleşme etmeni)  ………...………… III 228 
Drepanothrips reuteri (Asma tripsi)  ……………………………………………...………… IV 307 
Drosophila spp. (Sirke sinekleri) (İncir)  ……………………………………….....………… V 90 
Dysaphis devecta (Kırmızı galyaprakbiti)  ………………………………………..………… IV 232 
Dysaphis plantaginea (Elma gri yaprakbiti)  ……………………………………...………… IV 232 
Earias insulana (Dikenlikurt) (Pamuk)  …………………………………………..………… II 90 
Ectomyelois ceratoniae (Harnup güvesi)  …………………………………………………… V 73 
Elsinoe ampelina (Bağ antraknozu)  ………………………………………………………… IV 259 
Empoasca decipiens (Yaprakpiresi) (Pamuk)  ………………………………….....………… II 117 
Empoasca decipiens (Yaprakpiresi) (Sebzeler)  ………….……………………….………… III 293 
Empoasca decipiens (Yaprakpiresi) (Turunçgiller)  ………………………………………… V 131 
Eobania spp. (Salyangozlar)  ……………………………………………………...………… I 184 
Ephestia cautella (Kuru incir kurdu)  ……………………………………………………………. I 227 
Ephestia elutella (Tütün güvesi)  ……………………………………………….....………… I 242 
Ephestia figuliella (Kuru üzüm güvesi)  …………………………………………..………… I 227 
Ephestia kuehniella (Değirmen güvesi)  ……………………………………………….………… I 211 
Epicometis hirta (Baklazınnı)  …………………………………………………….………… IV 129 
Epidiaspis leperii (Armut kırmızı kabuklubiti)  …………………………………...………… IV 120 
Epilachna chrysomelina (Karpuz telliböceği)  ……………………………………………… III 193 
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Epithrix hirtipennis (Toprak piresi) (Sebzeler)  …………………………………..………… III 308 
Eriophyes pyri (Armut yaprakuyuzu)  …………………………………………….………… IV 127 
Eriophyes similis (Kayısı yaprak uyuzu)  …………………………………………………… IV 180 
Eriophyes vitis (Bağ yaprakuyuzu)  ……………………………………………….………… IV 313 
Eriosoma lanigerum (Elma pamuklubiti)  ………………………………………...………… IV 156 
Erwinia amylovora (Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ateş yanıklığı)  ……………… IV 69 
Erwinia carotovora subsp. carotovora (Enginar yaş çürüklüğü)  ………………...………… III 105 
Erwinia carotovora subsp. carotovora [Domates öz (gövde) nekrozu]  …………………… III 93 
Erwinia carotovora subsp. carotovora(Patateste bakteriyel yumuşak çürüklük ve 
karabacak)   

III  119 

Erwinia carotovora subsp. atroseptica  [Domates öz (gövde) nekrozu]  ………..………… III 93 
Erwinia carotovora subsp. atroseptica(Patateste bakteriyel yumuşak çürüklük ve 
karabacak)   

III  119 

Erwinia chrysanthemi [Domates öz (gövde) nekrozu]  ………………………….…………. III 93 
Erwinia chrysanthemi (Patateste bakteriyel yumuşak çürüklük ve karabacak)  … III 119 
Erysiphe cichoracearum (Kabakgillerde külleme)  ……………………………….………… III 29 
Erysiphe cichoracearum (Tütün küllemesi)  ……………………………………...………… II 30 
Erysiphe graminis (Tahıl küllemesi)  ……………………………………………..………… I 42 
Erythroneura adanae (Bağ üvezi)  ………………………………………………..………… IV 310 
Etiella zinckenella (Fasulye kapsül kurdu)  ……………………………………….………… III 188 
Eumerus narcissi (Nergis küçük soğansineği)  ……………………………………………… II 223 
Euprepocnemis plorans (Yüzen çekirge)  …………………………………………………… I 165 
Euproctis chrysorrhoea (Altın kelebek)  ………………………………………….………… IV 109 
Eupyllura spp. (Zeytin pamuklubitleri)  ……………………………………….…..………… V 162 
Eurydema ornatum (Lahana kokuluböceği)  ………………………………………………… III 216 
Eurygaster spp. (Süne)  ……………………………………………………………………… I 138 
Eurytoma amygdali (Badem içkurdu)  ………………………………………….....………… V 237 
Exolygus gemellatus  (Bitki tahtakurusu) (Pamuk)  ……………………………....………… II 81 
Exolygus pratensis (Bitki tahtakurusu) (Pamuk)  ………………………………....………… II 81 
Exserohilum turcicum (Mısır yaprak yanıklığı)  …………………………………...………… I 36 
Fabraea maculata (Ayva ve armutta kahverengi leke)  …………………………..………… IV 15 
Filippia oleae (Zeytin pamuklukoşnili)  …………………………………………..………… V 165 
Frankliniella intonsa (Çiçektripsi) (Pamuk)  ……………………………………...………… II 87 
Frankliniella intonsa, F. occidentalis (Çiçektripsi) (Çilek)  ………………………………… IV 369 
Frankliniella occidentalis (Çiçektripsi) (Gerbera)  ………………..……………....………… II 197 
Frankliniella occidentalis (Çiçektripsi) (Karanfil)  ……………………………….………… II 214 
Frankliniella occidentalis (Çiçektripsi) (Pamuk)  ………………………………...………… II 87 
Frankliniella occidentalis (Çiçektripsi) (Sebzeler)  ………………….……………………… III 281 
Frankliniella occidentalis (Çiçektripsi) (Şeftali ve nektarin)  ……………….……………… IV 212 
Frankliniella occidentalis (Çiçektripsi) (Turunçgiller)  ……………………….….………… V 123 
Frankliniella tenuicornis (Tahıltripsi)  ……….…………………………………...………… I 57 
Fulvia fulva (Domates yaprak küfü)  ……………………………………………...………… III 12 
Fusarium culmorum (Buğdayda başak yanıklığı)  ………………………………..………… I 24 
Fusarium equiseti (Susam ve anasonda çökerten)  ……………………………….………… II 22 
Fusarium graminearum (Buğdayda başak yanıklığı)  …………………………….………… I 24 
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Fusarium oxysporum (Kök çürüklüğü) (Çilek)  …………………………………..………… IV 363 
Fusarium oxysporum (Susam ve anasonda çökerten)  ……….…………………...………… II 22 
Fusarium spp. (Fasulyede kök çürüklüğü)  ……………………………………….………… III 16 
Fusarium spp. (Kabakgillerde solgunluk ve kök çürüklüğü)   …………….………………… III 33 
Fusarium spp. (Kök ve kökboğazı çürüklüğü) (Buğday ve arpa)  ………………..………… I 18 
Fusarium spp. (Kök ve kökboğazı çürüklüğü) (Mısır)  …………………………...………… I 38 
Fusarium spp. (Pamukta fide kök çürüklüğü)  ……………………………………………… II 15 
Fusarium spp. (Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü)  …………………..………… III 70 
Fusarium spp. (Tütün fidelerinde çökerten)  ……………………………………..………… II 27 
Gladiolus spp. (Glayöl) Yetiştirilen alanlarda yabancı otlar  ……………………..………… VI 110 
Gliocladium spp. (Kültür mantarında yeşil küf)  ………………………………….………… III 46 
Glis glis (Yediuyur) ……………………………………………………………….………… I 194 
Globodera pallida (Patates beyaz kist nematodu)  ………………………………..………… VI 44 
Globodera rostochiensis (Patates altın nematodu)  ……………………………….………… VI 44 
Globodera spp. (Patates kist nematodları)  ………………………………………..………… VI 44 
Glycine max (Soya fasulyesi) tarlalarında yabancı otlar  ……………………….....………… VI 160 
Gnathocerus cornutus (Boynuzlu böcek)  ………………………………………...………… I 211 
Gnomonia leptostyla (Ceviz antraknozu)  …………………………………………………… V 183 
Gossypium spp. (Pamuk) tarlalarında yabancı otlar  ………………………………………… VI 145 
Grapevine fanleaf nepovirus (Asma yelpaze yaprak virüsü)  ……………………..………… IV 290 
Grapevine leafroll-associated closteroviruses -GLRaVs (Asma yaprak kıvrılma virüsleri)  IV  288 
Gryllotalpa gryllotalpa  (Danaburnu) (Sebzeler)  ………………………………...………… III 266 
Gryllotalpa gryllotalpa (Mısırda danaburnu)  …………………………………….………… I 119 
Gryllus bimaculatus (Kara çekirge)  ………………………………………………………… I 165 
Gymnosporangium confusum (Elma memelipası)  ………………………………..………… IV 9 
Gymnosporangium fuscum (Armut memelipası)  ……………………………….…….………… IV 9 
Gypsonoma dealbana (Fındık filizgüvesi)  …………………………………….….………… V 244 
Hainessia sp. (Kök çürüklüğü) (Çilek)  …………………………………………...………… IV 363 
Haplochrois theae (Çay filiz güvesi)  ……………………………………………..………… V 61 
Haplothrips aculeatus (Dikenli buğday tripsi)  ………………………………………..………… I 57 
Haplothrips distinguendus (Turunçgiller)  ………………………………………...………… V 123 
Haplothrips globiceps (Bağ kahverengi tripsi)  ……………………………….......………… IV 307 
Haplothrips reuteri (Turunçgiller)  ………………………………………………..………… V 123 
Haplothrips tritici (Buğday tripsi)  ………………………………………………..………… I 57 
Hedya nubiferana (Yaprak yeşiltırtılı)  ……………………………………………………… IV 217 
Helianthus annuus (Ayçiçeği) tarlalarında yabancı otlar  …………………………………… VI 81 
Helicella spp. (Salyangozlar)  ……………………………………………………..………… I 184 
Helicotylenchus multicinctus (Muz spiral nematodu)  ………………………….....………… VI 37 
Helicoverpa armigera (Yeşilkurt) (Ayçiçeği)  ...…………………………………. ………… II 74 
Helicoverpa armigera (Yeşilkurt) (Mısır)  ………………………………………..………… I 133 
Helicoverpa armigera (Yeşilkurt) (Pamuk)  ………………………………………………… II 119 
Helicoverpa armigera (Yeşilkurt) (Sebzeler)  …………………………………….………… III 295 
Helicoverpa armigera (Yeşilkurt) (Soya)  ………………………………………...………… II 145 
Helicoverpa armigera (Yeşilkurt) (Tütün)  ……………………………………….………… II 173 
Heliothis viriplaca (Nohut yeşilkurdu) (Sebzeler)  ……………………………….………… III 295 
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Helix spp. (Salyangozlar)  …………………………………………………………………… I 184 
Hellula undalis (Lahana göbekkurdu)  ……………………………………………………… III 207 
Henosepilachna elaterii (=Epilachna chrysomelina) (Karpuz telliböceği)  ………………… III 193 
Heterodera avenae (Tahıl kist nematodu)  ………………………………………..………… VI 54 
Heterodera fici (İncir kistnematodu)  ……………………………………………..………… VI 25 
Heterodera schachtii (Şeker pancarı kist nematodu)  ……………………………..………… VI 52 
Heterosporium variablie (Ispanak yaprak lekesi)  ………………………………...………… III 25 
Hoplocampa brevis (Armut testereliarısı )  ……………………………………….………… IV 198 
Hoplocampa flava (Erik testereliarısı)  ……………………………………………………… IV 198 
Hoplocampa testudinea (Elma testereliarıs)  ……………………………………...………… IV 198 
Hyadaphis foeniculi (Anason)  ……………………………………………………………… II 65 
Hyalopterus pruni (Erik unlu yaprakbiti)  ………………………………………...………… IV 232 
Hylesinus vestitus (Antepfıstığı karagözkurdu)  …………………………………..………… V 219 
Hypera variabilis (Yonca hortumlu böceği)  ……………………………………...………… II 246 
Hyphantria cunea (Amerikan beyazkelebeği)  …………………………………....………… IV 113 
Icerya purchasi (Torbalı koşnil)  ………………………………………………….………… V 92 
Idiocerus stali (Şıralı zenk) (Antepfıstığı)  ……………………………..………....………… V 234 
Isophya spp. (Yeşil çekirgeler)  …………………………………………………...………… I 165 
Kermania pistaciella (Antepfıstığı dalgüvesi)  ……………………………………………… V 206 
Klapperichicen (=Chloropsalta) viridissima (Asma ağustosböceği)  …………….………… IV 295 
Kuehneola uredinis (Böğürtlende dal ve yaprak pası)  ……………………………………… IV 352 
Lampides boeticus (Fasulye kapsül kurdu)  ……………………………………....………… III 188 
Laphygma exigua (Çizgili yaprakkurdu) (Mısır)  …………………………………………… I 116 
Lasioderma serricorne (Tatlı kurt)  ……………………………………………….………… I 242 
Lasioptera berlesiana (Zeytin kızılkurdu)  ……………………………………….…………  V 157 
Latheticus oryzae (Pirinç kırma biti)  ……………………………………………..………… I 211 
Lemon sieve-tube necrosis (Limon tıkanıklık hastalığı)  ………………………....………… V 35 
Lens culinaris (Mercimek) tarlalarında yabancı otlar  …………………………....………… VI 130 
Lepidosaphes beckii (Turunçgil virgül kabuklubiti)  ……………………………..………… V 118 
Lepidosaphes pistaciae (Antepfıstığı kabuklubiti)  ……………………………….………… V 216 
Lepidosaphes ulmi (Virgül kabuklubiti) (Fındık)  ………………………………...………… V 271 
Lepidosaphes ulmi (Virgül kabuklubiti)(Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler) …………… IV 222 
Leptinotarsa decemlineata (Patates böceği)  ……………………………………...………… III 243 
Lepus europaeus (Tarla tavşanı)  ………………………………………………….………… I 191 
Lethrus brachiicollis (Ayçiçeğinde Makaslı böcek)  ……………………………..………… II 72 
Leucoptera scitella (Armut yaprak galerigüvesi)  ………………………………...………… IV 226 
Leveillula taurica (Patlıcangillerde külleme)  …………………………………….………… III 68 
Limax spp. (Sümüklü böcekler)  …………………………………………………..………… I 184 
Limothrips cerealium (Ekin tripsi)  ……………………………………………….………… I 57 
Liriomyza bryoniae (Yaprak galeri sineği) (Sebzeler)  ……………………………………… III 312 
Liriomyza cicerina (Nohut yapraksineği)  ………………………………………...………… III 240 
Liriomyza huidobrensis (Yaprak galeri sineği) (Sebzeler)  ……………………….………… III 312 
Liriomyza trifolii (Yaprak galeri sineği) (Sebzeler)  ………………………………………… III 312 
Liriomyza trifolii (Yaprak galerisineği) (Krizantem, karanfil ve gerbera)  ……….………… II 220 
Lobesia botrana (Salkım güvesi)  …………………………………………………………… IV 334 
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Locusta migratoria (Madrap çekirgesi)  …………………………………………..………… I 165 
Lolium spp. (Çim) alanlarında geniş yapraklı yabancı otlar  ……………………...………… VI 197 
Longidorus spp. (İğne nematodları)  ………………………………………………………… VI 22 
Loxostege sticticalis (Çayır tırtılı) (Ayçiçeği)  …...……………………………….………… II 70 
Lumbricus terrestris (Toprak solucanı) (Tütün fidelikleri)  ………………………………… II 160 
Lymantria dispar (Kırtırtılı) (Fındık)  …………………………………………….………… V 274 
Lymantria dispar (Kırtırtılı) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler)  ....…………………… IV 182 
Lyonetia clerkella (Kiraz yaprak galerigüvesi)  …………………………………...………… IV 226 
Macrophomina phaseoli (Kök çürüklüğü) (Çilek)  ……………………………….………… IV 363 
Macrophomina phaseoli (Kök çürüklüğü) (Fasulye)  ….………………………….………… III 16 
Macrophomina phaseolina (Kök ve kökboğazı çürüklüğü) (Mısır)  ……………...………… I 38 
Macrophomina spp. (Fide kök çürüklüğü) (Pamuk)  ……………………………..………… II 15 
Macrosiphum euphorbiae (Patates yaprakbiti) (Sebzeler)  ……………………….………… III 286 
Macrosiphum rosae (Gül yaprakbiti)  …………………………………………….………… II 210 
Malacosoma neustria (Yüzükkelebeği)  …………………………………………..………… IV 252 
Mamestra brassicae (Lahana güvesi)  …………………………………………….………… III 209 
Mayetiola destructor (Buğday kesiksineği)  ………………………………………………… I 55 
Megagonoscena viridis (Antepfıstığı yeşilpsillidi)  …………………………….....………… V 233 
Megamecus spp. (Asma hortumluböcekleri)  ……………………………………..………… IV 304 
Megastigmus pistaciae (Antepfıstığı meyve içkurdu)  ………………….………...………… V 226 
Melanogryllus desertus (Kara çekirge)  …………………………………………...………… I 165 
Melanotus fuscipes (Tel kurdu) (Mısır)  …………………………………………..………… I 131 
Meloidogyne spp. (Kök-ur nematodları)  ……………………………………….....………… VI 30 
Melolontha melolontha (Mayısböceği) (Fındık)  ……………………………….....………… V 268 
Melolontha spp. (Mayıs böceği) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler)  ………..………… IV 171 
Mercetaspis halli(=Nilotaspis halli) (Şeftali virgül kabuklubiti)  ………………...………… IV 215 
Merodon eques (Nergis büyük soğansineği)  ……………………………………..………… II 223 
Metopolophium dirhodum (Gül-ekin yaprakbiti)  …………………………………………… I 87 
Microsphaera begoniae (Begonya küllemesi)  ……………………………………………… II 181 
Microsphaeropsis olivaceum (=Coniothyrium olivaceum) (Ahududu ve böğürtlende dal 
yanıklığı)  ………………………………………………………...…………………………. 

   
IV 

  
346 

Microtus spp. (Tarla fareleri)  ……………………………………………………..………… I 187 
Mikomyia coryli (Fındık galsineği)  ……………………………………………....………… V 247 
Monilinia laxa (=Sclerotinia laxa) (Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası)  
………….. 

IV 43 

Mus musculus (Ev faresi)  …………………………………………………………………… I 161 
Mycogone perniciosa [Kültür mantarında yaş (ıslak) kabarcık]  ………………....………… III 44 
Mycosphaerella arachidis (Yerfıstığında serkospora erken yaprak lekesi)  ……...………… II 38 
Mycosphaerella berkeleyi (Yerfıstığında serkospora geç yaprak lekesi)  ………...………… II 38 
Mycosphaerella fragariae (Çilek yaprak lekesi)  ………………………………....………… IV 361 
Myiopardalis pardalina (Kavun sineği)  …………………………………………….....………… III 198 
Myzus (Nectarosiphon) persica (Şeftali yaprakbiti) (Sebzeler)  ………..…………………… III 286 
Myzus (Nectarosiphon) persicae (Şeftali yaprakbit) (Turunçgiller)  ……………...………… V 125 
Myzus (Nectarosiphon) persicae (Şeftali yaprakbiti) (Kışlık ve yazlık tahıllar)  …………… I 87 
Myzus (Nectarosiphon) persicae (Şeftali yaprakbiti) (Tütün)  …………………… II 164 
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Myzus (Nectarosiphon) persicae (Şeftali yaprakbiti) (Yumuşak ve sert çekirdekli mey.)  …  IV  232 
Myzus cerasi (Kiraz siyah yaprakbiti)  …………………………………………....………… IV 232 
Nectarosiphon persicae (Bkz.: Myzus persicae)   
Nezara viridula (Piskokulu yeşilböcek) (Mısır)  ………………………………….………… I 129 
Nezara viridula (Piskokulu yeşilböcek) (Sebzeler)  ………………………………………… III 253 
Nezara viridula (Piskokulu yeşilböcek) (Soya)  …………………………………..………… II 138 
Nicotina tabacum (Tütün) fide yastıklarında yabancı otlar  ………………………………… VI 163 
Nilotaspis halli (Şeftali virgül kabuklubiti)  ……………………………………....………… IV 215 
Oberea linearis (Fındık tekeböceği)  ……………………………………………...………… V 260 
Oecanthus pellucens (Bağ horozcuğu)  …………………………………………...………… I 165 
Orobanche spp. (Canavar otu)  ……………………………………………………………… VI 102 
Oryctolagus cuniculus (Ada tavşanı) ……………………………………………..…………  I 191 
Oryza sativa (Çeltik) tarlalarında yabancı otlar  …………………………………..………… VI 105 
Oryzaephilus surinamensis (Testereli böcek) (Depolanmış hububat ve mamül. zararlıları)  .  I  211 
Oryzaephilus surinamensis (Testereli böcek) (Kuru meyve zararlıları)  ……….....………… I 227 
Ostrinia nubilalis (Mısır kurdu)  ………………………………………………….………… I 100 
Otiorhynchus davricus, O. meridionalis (İncir maymuncuğu)  …………………..………… V 78 
Otiorhynchus spp. (Bağ maymuncukları)  ………………………………………...………… IV 304 
Pachytychius hordei (Hububat hortumlu böceği)  ………………………………...………… I 77 
Palaeolecanium bituberculatum (İki kabarcıklı koşnil)  ………………………….………… IV 175 
Palomena prasina (Fındık yeşil kokarcası)  ……………………………………....………… V 265 
Palpita unionalis (Zeytin fidantırtılı)  …………………………………………….………… V 139 
Panonychus citri (Turunçgil kırmızı örümceği)  ………………………………….………… V 98 
Panonychus ulmi (Avrupa kırmızıörümceği)  ……………………………………..………… IV 102 
Paralipsa gularis (İç fındık güvesi)  ………………………………………………………… I 227 
Parametriotes (=Haplochrois) theae (Çay filiz güvesi)  ………………………….………… V 61 
Pararcyptera labiata (Güdük çekirge)  …………………………………………...………… I 165 
Parlatoria oleae (Zeytin kabuklu biti)  ……………………………………………………… V 148 
Parthenolecanium corni (Fındık koşnili) (Fındık)  ……………………………….………… V 249 
Parthenolecanium corni (Fındık koşnili) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler)  .………… IV 167 
Parthenolecanium rufulum (Fındık kahverengi koşnili)  ………………………....………… V 249 
Parthenolecanium spp. (Gülde koşnil)  …………………………………………...………… II 212 
Passer spp. (Serçe)  ……………………………………………………………………….……… I 195 
Pectinophora gossypiella (Pembekurt)  …………………………………………...………… II 124 
Penicillium digitatum (Yeşil küf çürüklüğü) (Turunçgil depo çürüklüğü)  …….....………… V 7 
Penicillium italicum (Mavi küf çürüklüğü) (Turunçgil depo çürüklüğü)  ………...………… V 7 
Penicillium spp. (Kültür mantarında yeşil küf)  …………………………………...………… III 46 
Penthaleus major (Kırmızıbacaklı hububatakarı )  …………………………….....………… I 85 
Peridroma saucia (Çokrenkli tırpankurdu) (Puroluk tütünler)  …………………...………… II 128 
Peronospora arborescens (Haşhaş mildiyösü)  …………………………………..………… II 14 
Peronospora brasicae (Lahana mildiyösü)  ……………………………………..………… III 50 
Peronospora destructor (Soğan mildiyösü)  ………………………………………………… III 81 
Peronospora farinosa f.sp. spinaciae (Ispanak mildiyösü)  ………………………………… III 22 
Peronospora lentis (Mercimek mildiyösü)  ……………………………………….………… III 56 
Peronospora parasitica (=P. brassicae) (Lahana mildiyösü)  ……………………….…….. III 50 
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Peronospora tabacina (Tütün mildiyösü - Mavi küf)  ……………………………………… II 33 
Pezothrips kellyanus (Turunçgiller)  ………………………………………………………… V 123 
Phaeoacremonium chlamydosporum [Bağda kav (Eska)]  ………………………..………… IV 270 
Phaseolus vulgaris (Fasulye) tarlalarında yabancı otlar  ………………………….………… VI 153 
Phellinus sp. [Bağda kav (Eska)]  …………………………………………………………… IV 270 
Phloeotribus scarabaeoides (Zeytinde filizkıran)  ………………………………..………… V 176 
Phoma medicaginis var. pinodella (Mercimek kökboğazı çürüklüğü)  …………...………… III 54 
Phoma tracheiphila (Turunçgillerde uç kurutan)  ………………………………...………… V 15 
Phomopsis viticola (Bağda ölükol)  ……………………………………………….………… IV 275 
Phorbia securis (Buğday karasineği)  …………………………………………….………… I 51 
Phorodon humuli (Şerbetçiotu yaprakbiti)  ……………………………………….………… II 154 
Phragmacossia albida (Enginar kurdu)  …………………………………………..………… III 185 
Phragmidium mucronatum (Gül pası)  ……………………………………………………… II 184 
Phthorimaea operculella (Patates güvesi )  ……………………………………….………… III 247 
Phthorimaea operculella (Patates güvesi)  ………………………………………..………… I 239 
Phthorimaea opercullella (Tütün gebesi)  ………………………………………...………… II 158 
Phyllocnistis citrella (Turunçgil yaprak galerigüvesi)  ……………………………………… V 120 
Phyllocoptruta oleivora (Turunçgil pasböcüsü)  ………………………………….………… V 104 
Phyllonorycter corylifoliella (Fındık yaprak galerigüvesi)  ……………………....………… IV 226 
Phyllonorycter gerasimowi (Elma yaprak oval galerigüvesi)  …………………....………… IV 226 
Phyllotreta spp. (Toprak pireleri) (Keten ve kenevir)  ……………………………………… II 79 
Phyllotreta spp. (Toprak pireleri) (Sebzeler)  …………………………………….………… III 308 
Phyllotreta spp. (Toprak pireleri) (Tahıllar)  ……………………………………...………… I 156 
Phytomyza horticola (Yaprak galeri sineği) (Sebzeler)  …………………………..………… III 312 
Phytophthora capsici (Biber kökboğazı yanıklığı)  ……………………………....………… III 5 
Phytophthora citrophthora (Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde 
zamklanması)  ………………………………………………………………………………. 

V       
9 

Phytophthora infestans (Domates mildiyösü)  …………………………………....………… III 7 
Phytophthora infestans (Patates mildiyösü)  ………………………………………………… III 65 
Phytophthora spp. (Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü)  ………………………… III 70 
Phytoptus avellanae (Fındık kozalak akarı)  ………………………………………………… V 251 
Pieris brassicae (Lahana kelebeği)  …………………………………………….....………… III 212 
Piezodorus lituratus (Baklagil pentatomidi)(Mercimeklerde tebeşirleşme etmeni) ………… III 228 
Pimpinella anisum (Anason) tarlalarında yabancı otlar  .……………………….... VI 77 
Pistaciaspis (=Lepidosaphes) pistaciae (Antepfıstığı kabuklubiti)  ……….……...………… V 216 
Pisum sativum (Bezelye) tarlalarında yabancı otlar  ………………………………………… VI 84 
Planococcus citri (Turunçgil unlubiti)  ……………………………………………………… V 114 
Planococcus citri, P. ficus (Unlubit) (Bağ)  ……………………………………....………… IV 323 
Plasmodiophora brassicae (Lahana kök uru)  ………………………………….....………… III 48 
Plasmopara halstedii (Ayçiçeği mildiyösü)  ……………………………………..………… II 8 
Plasmopara viticola (Bağ mildiyösü)  …………………………………………….………… IV 265 
Platycleis intermedia (Kılıçlı çekirge)  ……………………………………………………… I 165 
Plodia interpunctella (Kuru meyve güvesi) (Depolanmış hububat ve mamül. zararlıları)  
….. 

I  211 

Plodia interpunctella (Kuru meyve güvesi) (Kuru meyve zararlıları)  I 227 
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…………...………….. 
Plum pox potyvirus -PPV (Şarka virüsü)  ………………………………………...…………  IV 87 
Plutella xylostella (=P. maculipennis) (Lahana yaprakgüvesi)  …………………..………… III 221 
Podosphaera leucotricha (Elma küllemesi)  ………………………………………………… IV 24 
Poecilimon spp. (Yeşil çekirgeler)  ………………………………………………..………… I 165 
Polyphagotarsonemus latus (Sebzelerde sarı çayakarı)  ………………………….………… III 276 
Polyphylla fullo, P. oliveri (Haziran böceği) (Bağ)  ……………………………....………… IV 316 
Polyphylla spp. (Haziran böceği) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler)  ……....………… IV 171 
Polyphylla turkmenoglui (İzmir haziranböceği) (Bağ)  …………………………...………… IV 316 
Porphyrophora polonica (Mercimekte kök koşnili)  …………………………………………… III 238 
Porphyrophora tritici (Ekin koşnili)  ……………………………………………...………… I 72 
Potato A potyvirus -PVA (Patates A virüsü)  ……………………………………..………… III 158 
Potato leafroll polerovirus-PLRV (Patates yaprak kıvrılma virüsü)  ……………..………… III 166 
Potato X potexvirus -PVX (Patates X virüsü)  …………………………………....………… III 164 
Potato Y potyvirus - PVY (Patates çizgi virüsü)  ……………………………….....………… III 160 
Prays citri (Limon çiçekgüvesi)  ……………………………………………………………… V 83 
Prays oleae (Zeytin güvesi)  ………………………………………………………………… V 143 
Prune dwarf ilarvirus -PDV (Erik cücelik virüsü )  ……………………………....………… IV 81 
Prunus necrotic ringspot ilarvirus -PNRSV (Sert çekirdekli meyvelerde nekrotik halkalı 
leke virüsü)  
………………………………………………………………..……………………. 

IV     
85 

Pseudaletia unipuncta (Mısır yaprakkurdu)  ……………………………………...………… I 109 
Pseudaulacaspis pentagona (Dut kabuklubiti)  …………………………………...………… IV 137 
Pseudocercosporella herpotrichoides (Kök ve kökboğazı çürüklüğü) (Buğday ve arpa)  ..… I    18 
Pseudomonas amygdali (Badem dal kanseri)  …………………………………….………… V 191 
Pseudomonas cichorii [Domates öz (gövde) nekrozu]  ..………………………… III 93 
Pseudomonas corrugata [Domates öz (gövde) nekrozu]  .………………………. III 93 
Pseudomonas mediterranea [Domates öz (gövde) nekrozu]  ……………………………… III 93 
Pseudomonas viridiflava [Domates öz (gövde) nekrozu]  ……………………….………… III 93 
Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola (Fasulye hale yanıklığı)  ……………..………… III 109 
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Zeytin dal kanseri)  ……………………………… V 29 
Pseudomonas syringae pv. lachrymans (Hıyar köşeli yaprak lekesi)  ……………………… III 111 
Pseudomonas syringae pv. maculicola (Karnabahar bakteriyel yaprak lekesi)  ….………… III 113 
Pseudomonas syringae pv. syringae (Turunçgil dal yanıklığı)  …………………..………… V 27 
Pseudomonas syringae pv. syringae, P. s. pv. morsprunorum (Sert çekirdekli meyve 
ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamklanma)  …………………………....……………………………… 

IV     
66 

Pseudomonas syringae pv. tabaci (Tütünde vahşi ateş)  ………………………....………… II 47 
Pseudomonas syringae pv. tomato (Domateste bakteriyel benek)  ……………….………… III 99 
Pseudoperonospora cubensis (Kabakgillerde mildiyö)  …………………………..………… III 31 
Pseudoperonospora humuli (Şerbetçiotu mildiyösü)  ………………………….....………… II 24 
Psila rosae (Havuç sineği)  ………………………………………………………..………… III 191 
Psylliodes spp. (Toprak pireleri) (Tahıllar)  …………………………………….....………… I 156 
Pterochloroides persicae (Şeftali gövde kanlıbiti)  ……………………………….………… IV 232 
Puccinia graminis tritici (Kara pas)  ………………………………………………………… I 11 
Puccinia recondita tritici (Kahverengi pas)  ………………………………………………… I 11 
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Puccinia striiformis (Sarı pas)  ……………………………………………………………… I 11 
Pyralis farinalis (Un güvesi)  ……………………………………………………………………… I 211 
Pyrenophora graminea (Arpa çizgi yaprak lekesi)  ……………………………….………… I 5 
Pyricularia oryzae (Çeltik yanıklığı)  ……………………………………………..………… I 30 
Pythium sp. (Kök çürüklüğü) (Çilek)  …………………………………………….………… IV 363 
Pythium spp. (Çökerten ve kök çürüklüğü) (Sebze fideleri)  ...……………………………… III 70 
Pythium spp. (Çökerten) (Tütün fideleri)  ..…………………………………….....………… II 27 
Pythium spp. (Kök ve kökboğazı çürüklüğü) (Mısır)  …………………………….………… I 38 
Pythium spp. (Solgunluk ve kök çürüklüğü) (Kabakgiller)  ………………………………… III 33 
Quadraspidiotus perniciosus (San- jose kabuklubiti)  …………………………....………… IV 202 
Ralstonia solanacearum (Bakteriyel solgunluk ve patates kahverengi çürüklüğü)  ………… III 89 
Rattus norvegicus (Göçmen sıçan)  ……………………………………………………..………… I 161 
Rattus rattus (Ev sıçanı )  ………………………………………………………....………… I 161 
Rattus rattus frugivorus (Limon sıçanı)  …………………………………………..………… I 180 
Recurvaria nanella (Küçük tomurcukgüvesi)  …………………………………....………… IV 217 
Recurvaria pistaciicola (Antepfıstığı meyve içgüvesi)  …………………………..………… V 222 
Rhagoletis cerasi (Kiraz sineği)  ………………………………………………….………… IV 185 
Rhaphidopalpa foveicollis (Kavun kızılböceği)  ………………………………….………… III 195 
Rhizoctonia solani (Çökerten) (Karanfil)  …………………………………………………… II 191 
Rhizoctonia solani (Çökerten) (Susam ve anason)  ………………………………………… II 22 
Rhizoctonia solani (Çökerten) (Tütün fideleri)  ..…………………………………………… II 27 
Rhizoctonia solani (Fasulyede kök çürüklüğü)  …………………………………..………… III 16 
Rhizoctonia solani (Fide kök çürüklüğü) (Pamuk)  ...…………………………….………… II 15 
Rhizoctonia solani (Kök çürüklüğü) (Çilek)  ………………………………………….………… IV 363 
Rhizoctonia spp. (Çökerten ve kök çürüklüğü) (Sebze fideleri)  …..……………...………… III 70 
Rhizoctonia spp. (Kök ve kökboğazı çürüklüğü) (Buğday ve arpa)  ……………...………… I 18 
Rhizoctonia spp. (Kök ve kökboğazı çürüklüğü) (Mısır)  ……… ………………..………… I 38 
Rhizoctonia spp. (Solgunluk ve kök çürüklüğü) (Kabakgiller)  …………………..………… III 33 
Rhizoglyphus echinopus (Glayölde çiçek soğan akarı)  …………………………...………… II 203 
Rhizopertha dominica (Ekin kambur biti)  ………………………………………..………… I 211 
Rhopalosiphum insertum (Elma-ot yaprakbiti)  …………………………………...………… IV 232 
Rhopalosiphum maidis (Mısır yaprakbiti)  ………………………………………..………… I 87 
Rhopalosiphum padi (Ekin yaprakbiti)  …………………………………………...………… I 87 
Rhynchites hungaricus (Gül hortumluböceği)  ……………………………………………… II 208 
Rhynchites ruber (Zeytin kurdu)  ………………………………………………....………… V 160 
Rhynchophorus ferrugineus (Palmiye kırmızıböceği)  ……………………………………… II 227 
Rosa spp. (Gül) Yetiştirilen alanlarda yabancı otlar  ……………………………...………… VI 112 
Rosellinia necatrix (Rosellinia kök çürüklüğü)  …………………………………..………… IV 40 
Rugose Wood Complex (Asma gövde çukurlaşma hastalığı)  …………………....………… IV 287 
Rungsia elegans  (Mısırda yaprakbiti)  ……………………………………………………… I 87 
Rungsia maydis  (Mısır esmer yaprakbiti)  ………………………………………..………… I 87 
Saissetia oleae (Zeytin karakoşnili)  ………………………………………………………… V 151 
Satsuma dwarf nepovirus -SDV (Satsuma cücelik virüsü)  …………………….....………… V 36 
Schizaphis graminum (Tahıl yaprakbiti)  ……………………………………….....………… I 87 
Schneidereria (=Recurvaria) pistaciicola (Antepfıstığı meyve içgüvesi)  ……….………… V 222 
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Sclerotinia fructigena (Meyve monilyası)  ………………………………………..………… IV 37 
Sclerotinia laxa (Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası)  …………………..………… IV 43 
Sclerotinia linhartiana (Ayva monilyası)  ………………………………………...………… IV 13 
Sclerotinia sclerotiorum (Çökerten) (Tütün fideleri)  …..………………………...………… II 27 
Sclerotinia sclerotiorum, S. minor (Sebzelerde beyaz çürüklük)  ………………...………… III 73 
Sclerotinia spp. (Çökerten ve kök çürüklüğü) (Sebze fideleri)  ...………………....………… III 70 
Scolytus amygdali (Badem yazıcıböceği)  ………………………………………...………… IV 248 
Scolytus rugulosus (Meyve yazıcıböceği)  ………………………………………...………… IV 248 
Scythris temperatella  (Ekin güvesi)  ……………………………………………...………… I 65 
Seimatosporium lichenicola (Ahududu ve böğürtlende geriye ölüm)  …………....………… IV 345 
Septoria apiicola (Sebzelerde septorya yaprak lekesi)  ……………………………………… III 79 
Septoria lycopersici (Sebzelerde septorya yaprak lekesi)  
…………………………………… 

III 79 

Septoria pistaciae (Antepfıstığında karazenk)  ……………………………………………… V 181 
Septoria tritici (Buğdayda septorya yaprak lekesi)  …………………………….....………… I 26 
Sesamia nonagrioides, S. cretica (Mısır koçankurdu)  ……………………………………… I 95 
Sipha (=Rungsia) elegans (Mısırda yaprakbiti)  ………………………………….………… I 87 
Sipha (=Rungsia) maydis (Mısır esmer yaprakbiti)  ………………………………………… I 87 
Sitobion avenae (Yulaf yaprakbiti)  …………………………………………….....………… I 87 
Sitona crinitus (Mercimek hortumlu böceği)  ……………………………………..………… III 226 
Sitophilus granarius (Buğday biti)  ……………………………………………………..………… I 211 
Sitophilus oryzae (Pirinç biti) (Depolanmış hububat ve mamüllerinin zararlıları)  …………  I 211 
Sitophilus oryzae (Pirinç biti) (Mısır depo zararlıları)  ……………………………………… I 235 
Sitophilus zeamais (Mısır biti)  ……………………………………………………………… I 235 
Sitotroga cerealella (Arpa güvesi) (Depolanmış hububat ve mamüllerinin zararlıları)  ……  I  211 
Sitotroga cerealella (Arpa güvesi) (Mısır depo zararlıları)  ………………………………… I 235 
Smynthurodes betae (Mercimekte kökbiti)  ……………………………………….………… III 236 
Soil Borne Wheat Mosaic Furovirus- SBWMV (Toprak kökenli buğday mozaik virüsü)  … I    49 
Solanum lycopersicum (Domates) tarlalarında yabancı otlar  ………………….…………… VI 153 
Solanum melongena (Patlıcan) tarlalarında yabancı otlar  …………………….….………… VI 153 
Solanum tuberosum (Patates) tarlalarında yabancı otlar  ……………………….....………… VI 149 
Spalax leucodon (Körfare)  ………………………………………………………..………… I 177 
Sparganothis pilleriana [Dürmece (Bağ pirali)]  ……………………………….....………… IV 326 
Sphaeroderma rubidum (Enginar yaprak böceği)  ………………………………...………… III 187 
Sphaerolecanium prunastri (Erik koşnili)  ………………………………………..………… IV 164 
Sphaerotheca fuliginea (Kabakgillerde külleme)  ………………………………...………… III 29 
Sphaerotheca macularis f.sp. fragariae (Çilek küllemesi)  …………………….....………… IV 358 
Sphaerotheca pannosa var. persicae (Şeftali küllemesi)  …………………………………… IV 54 
Sphaerotheca pannosa var. rosae (Gül küllemesi)  …………………………….....………… II 182 
Spilocaea oleaginea (Zeytinlerde halkalı leke)  …………………………………..………… V 21 
Spilonota ocellana (Kırmızı tomurcuktırtılı)  ……………………………………..………… IV 217 
Spiroplasma citri [Turunçgil palamutlaşma hastalığı (Yediverenleşme)]  ……......………… V 42 
Spodoptera (=Laphygma, Caradrina) exigua (Çizgili yaprakkurdu) (Mısır)  …….………… I 116 
Spodoptera exigua (Pamuk çizgili yaprakkurdu - Karadrina) (Pamuk)  ………….………… II 97 
Spodoptera exigua (Pamuk çizgili yaprakkurdu) (Soya)  …………………………………… II 133 
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Spodoptera littoralis  (Pamuk yaprakkurdu) (Sebzeler)  ………………………….………… III 273 
Spodoptera littoralis (Pamuk yaprakkurdu) (Karanfil)  …………………………..………… II 217 
Spodoptera littoralis (Pamuk yaprakkurdu) (Mısır)  ……………………………...………… I 126 
Spodoptera littoralis (Pamuk yaprakkurdu) (Pamuk)  …………………………....………… II 104 
Spodoptera littoralis (Pamuk yaprakkurdu) (Soya)  ………………………………………… II 135 
Squash mosaic comovirus - SqMV (Kabak mozaik virüsü)  ……………………...………… III 151 
Stephanitis pyri (Armut kaplanı)  ………………………………………………....………… IV 117 
Stereum hirsutum [Bağda kav (Eska)]  …………………………………………....………… IV 270 
Stictocephala (=Ceresa) bubalus (Kambur üçgenböceği)  ………………………..………… IV 178 
Stigmella malella (Elma yaprak galerigüvesi)  ……………………………………………… IV 226 
Stigmella pyri (Meyve yaprak galerigüvesi)  ……………………………………...………… IV 226 
Stigmina carpophila (Sert çekirdekli meyvelerde yaprakdelen)  ………………....………… IV 49 
Stolbur (Solanacelerde)  …………………………………………………………...………… III 123 
Streptomyces scabies (Patateste adi uyuz)  ………………………………………..………… III 117 
Strophomorphus ctenotus (Bağ salkım maymuncuğu)  …………………………...………… IV 300 
Sturnus vulgaris (Sığırcık)  ………………………………………………………..………… I 195 
Suturaspis pistaciae (Antepfıstığı beyaz kabuklubiti)  ……………………………………… V 203 
Synanthedon myopaeformis (Elma gövdekurdu)  ………………………………....………… IV 140 
Synchytrium endobioticum (Patates siğili)  ………………………………………..………… III 61 
Syringopais (=Scythris) temperatella (Ekin güvesi)  ……………………………..………… I 65 
Syrista parreyssi (Gül filizarısı)  ………………………………………………….………… II 205 
Tanymecus dilaticollis (Mısır maymuncuğu)  …………………………………….………… I 107 
Taphrina deformans (Şeftali yaprak kıvırcıklığı)  ………………………………...………… IV 57 
Taphrina pruni (Eriklerde cep hastalığı)  ………………………………………....………… IV 32 
Tenebrio molitor (Un kurdu)   …………………………………………………………...……… I 211 
Tenebriodes mauritanicus (Ekin karaambar böceği)  ………………………………………. I 211 
Tetranychus . urticae (İkinoktalı kırmızıörümcek)(Soya)  ………………………..………… II 131 
Tetranychus cinnabarinus (Pamuk kırmızıörümceği) (Çilek)  ……………………………… IV 372 
Tetranychus cinnabarinus (Pamuk kırmızıörümceği) (Mısır)  ……………………………… I 122 
Tetranychus cinnabarinus (Pamuk kırmızıörümceği) (Pamuk)  …………………..………… II 93 
Tetranychus cinnabarinus (Pamuk kırmızıörümceği) (Sebzeler)  ………………...………… III 265 
Tetranychus cinnabarinus (Pamuk kırmızıörümceği) (Soya)  ………………….....………… II 131 
Tetranychus cinnabarinus (Pamuk kırmızıörümceği) (Yerfıstığı)  ……………….………… II 175 
Tetranychus urticae (İkinoktalı kırmızıörümcek) (Bağ)  ……………………….....………… IV 319 
Tetranychus urticae (İkinoktalı kırmızıörümcek) (Çilek)  ………………………...………… IV 372 
Tetranychus urticae (İkinoktalı kırmızıörümcek) (Mısır)  ………………………..………… I 122 
Tetranychus urticae (İkinoktalı kırmızıörümcek) (Pamuk)  ………………………………… II 93 
Tetranychus urticae (İkinoktalı kırmızıörümcek) (Sebzeler)  …………………….………… III 268 
Tetranychus urticae (İkinoktalı kırmızıörümcek) (Süs bitkileri)  …………………………… II 231 
Tetranychus urticae (İkinoktalı kırmızıörümcek) (Şerbetçiotu)  ……………….....………… II 156 
Tetranychus urticae (İkinoktalı kırmızıörümcek) (Yerfıstığı)  ……………………………… II 175 
Tetranychus urticae (İkinoktalı kırmızıörümcek) (Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler)  
…. 

IV  102 

Tetranychus viennensis (Akdiken akarı )  …………………………………………………… IV 102 
Thaumetopoea solitaria (Antepfıstığı gözkurdu)  …………………………………………… V 213 
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Theresimima ampelophaga (Bağ gözkurdu)  ……………………………………...………… IV 298 
Thisoicetrinus pterostichus (Çizgili çekirge)  ……………………………………..………… I 165 
Thrips  meridionalis (Turunçgiller)  ……………….……………………………...………… V 123 
Thrips major (Böğürtlen tripsi) (Turunçgiller)  …………………………………...………… V 123 
Thrips tabaci (Tütün tripsi) (Pamuk)  ……………………………………………..………… II 114 
Thrips tabaci (Tütün tripsi) (Sebzeler)  …………………………………………...………… III 281 
Thrips tabaci (Tütün tripsi) (Soya)  …………………………………………….....………… II 143 
Thrips tabaci (Tütün tripsi) (Turunçgiller)  ……………………………………….………… V 123 
Thrips tabaci (Tütün tripsi) (Tütün)  ……………………………………………....………… II 171 
Tilletia caries, T. foetida (Adi Sürme)  ……………………………………………………… I 8 
Tilletia contraversa (Cüce Sürme)  ……………………………………………….………… I 8 
Tobacco mosaic tobamovirus -TMV (Tütün mozaik virüsü) (Sebzeler)  …………………… III 168 
Tobacco mosaic tobamovirus -TMV (Tütün mozaik virüsü) (Tütün)  ..…………..………… II 53 
Tobacco mosaic tobamovirus -TMV + Potato X potexvirus –PVX (Domates çift virüslü 
çizgi hastalığı)  ………………………………………………………….....……………….. 

III   
132 

Tomato mosaic tobamovirus -ToMV (Domates mozaik virüsü)  ………………………….. III 138 
Tomato mosaic tobamovirus -ToMV + Potato X potexvirus –PVX (Domates çift virüslü 
çizgi hastalığı)  ………………………………………………………….....……………….. 

III   
132 

Tomato spotted wilt tospovirus-TSWV (Domates lekeli solgunluk virüsü)  ……... III 134 
Tomato yellow leaf curl bigeminivirus -TYLCV (Domates sarı yaprak kıvırcıklık virüsü)   III  141 
Toxoptera aurantii (Turunçgil siyah yaprakbiti) (Çay)  …………………………..………… V 66 
Toxoptera aurantii (Turunçgil siyah yaprakbiti) (Turunçgiller)  ………………....………… V 125 
Trachelus tabidus, T. libanensis (Ekin sap arıları)  ……………………………….………… I 74 
Tranzschelia pruni-spinosae (Erik pası)  ………………………………………….………… IV 30 
Trialeurodes vaporariorum (Sera beyazsineği) (Sebzeler)  …………………….....………… III 256 
Tribolium castaneum (Un biti) …………………………………………………………..………… I 211 
Tribolium confusum (Kırma biti)  ……………………………………………………….………… I 211 
Trichoderma spp. (Kültür mantarında yeşil küf)  …………………………………………… III 46 
Triops cancriformis (Tepegöz)  …………………………………………………...………… I 154 
Trogoderma granarium (Kapra böceği)  ………………………………………….………… I 211 
Tropinota (=Epicometis) hirta (Baklazınnı)  ……………………………………...………… IV 129 
Tylenchulus semipenetrans (Turunçgil nematodu)  ……………………………….………… VI 57 
Ulocladium cucurbitae (Hıyar yaprak lekesi)  ………………………………….....………… III 21 
Uncinula necator (Bağ küllemesi)  ………………………………………………..………… IV 261 
Urocystis cepulae (=U. colchici) (Soğan sürmesi)  ………………………………………… III 83 
Uromyces appendiculatus (Fasulye pası)  …………………………………………………… III 19 
Uromyces dianthi (Karanfil pası)  …………………………………………………………… II 187 
Ustilago hordei (Arpa kapalı rastığı)  ……………………………………………..………… I 15 
Ustilago maydis (Mısır rastığı)  …………………………………………………...………… I 34 
Ustilago nigra (Arpa yarı açık rastığı)  ……………………………………………………… I 15 
Ustilago nuda var. hordei (Arpa açık rastığı)  ………………………………….....………… I 15 
Ustilago nuda var. tritici (Buğday rastığı)  ………………………………………..………… I 15 
Venturia inaequalis (Elma kara lekesi)  …………………………………………...………… IV 18 
Venturia inaequalis var. eriobotryae (Yeni dünya karalekesi)  …………………...…………. V 23 
Venturia pirina (Armut karalekesi)  ……………………………………………....……………. IV 7 
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Verticillium dahliae (Pamukta solgunluk)  ……………………………………….……………. II 20 
Verticillium dahliae (Zeytin ağaçlarında vertisilyum solgunluğu)  ……………….………… V 17 
Verticillium fungicola (Kültür mantarında kuru kabarcık)  ……………………….………… III 39 
Verticillium malthousei (Kültür mantarında kuru kabarcık)  ……………………...………… III 39 
Verticillium psalliotae (Kültür mantarında kuru kabarcık)  ……………………....………… III 39 
Verticillium spp. (Pamukta fide kök çürüklüğü)  ………………………………....…………… II 15 
Viscum album (Ökse otu)  ……………………………………………………………………….. VI 181 
Viteus vitifolii (Filoksera)  ………………………………………………………………………. IV 329 
Watermelon mosaic-1 potyvirus (WMV-1) (Karpuz mozaik virüsü-1)  …………..………… III 154 
Watermelon mosaic-2 potyvirus (WMV-2) (Karpuz mozaik virüsü -2)  ……….....………… III 156 
Wilsonomyces carpophylus (=Stigmina carpophila) (Sert çekirdekli meyvelerde 
yaprakdelen)  ………………………………………………………………………………… 

IV     
49 

Xanthomonas arboricola pv. corylina (Fındık bakteriyel yanıklığ)  ……………...………… V 193 
Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum (Pamuk köşeli yaprak lekesi)  ……..………… II 45 
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Fasulye adi yaprak yanıklığı)  ………….………… III 106 
Xanthomonas campestris pv. campestris (Lahana siyah damar çürüklüğü)  ……...………… III 115 
Xanthomonas vesicatoria (Domates ve biberde bakteriyel leke)  …………………………… III 96 
Xiphinema spp. (Kamalı nematodlar)  …………………………………………….…………… VI 26 
Xyleborus dispar (Dalkıran ) (Fındık)  …………………………………………....…………… V 240 
Yponomeuta mahalebellus [İdris (Mahlep) ağkurdu]  …………………………….…………. IV 93 
Yponomeuta malinellus (Elma ağkurdu)  ……………………………………….....………… IV 93 
Yponomeuta padellus (Erik ağkurdu )  ………………………………………….....………… IV 93 
Zabrus spp. (Ekin kamburböceği)  ………………………………………………..………… I 68 
Zea mays (Mısır) tarlalarında yabancı otlar  ………………………………………………… VI 133 
Zeuzera pyrina (Ağaç sarıkurdu )  ………………………………………………...………… IV 99 
Zucchini yellow mosaic potyvirus-ZYMV (Kabak sarı mozaik virüsü)  ………….………… III 152 
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