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SONUÇLANAN PROJELER
Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Ege Sahil Kuşağı Buğday ve Arpa Ekilişlerinde
Cephalosporium Çizgi Hastalığı (Hymenula Cerealis Ellis &
Everh.)’nın Yaygınlığı ve Dayanıklılık Kaynaklarının
Belirlenmesi
TAGEM–BS–13/12-01/02-02
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Menemen/İzmir
Dr. Hakan HEKİMHAN
Yeşim Eğerci, Aydın İmamoğlu, Seda Pelit,
Ramazan Gencer (2014-2015)
TAGEM
01.01.2014/31.12.2017
35.000

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti
Bu araştırma projesi 2014-2017 yıllarında Ege sahil Kuşağında yer alan illerde buğday ve arpa
tarlalarında Cephalosporium gramineum ve sorun olan diğer bazı fungal hastalıkların
yaygınlıklarını belirlemek ve C. graminearum’a karşı dayanıklılık kaynaklarını tespit etmek
amacıyla yürütülmüştür. Sürvey çalışması süt olum-sarı olum dönemleri arasında 2014 ve
2015 yıllarında gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında 256 (67 arpa+189 buğday) ve 2015 yılında
160 (33 arpa+ 127 buğday) olmak üzere toplamda 416 çiftçi tarlası incelenmiştir. Buğday
tarlalarında rastlanan hastalıklar ve bulunma oranları; septorya yaprak lekesi (Zymoseptoria
tritici) 37,03%, sarı pas (Puccinia striiformis) 27,85%, kahverengi pas (Puccinia recondita)
26,27%, külleme (Blumeria graminis) 17,41%, göçerten (Gaeumannomyces graminis var.
tritici (GGT)) 7,59%, karapas (Puccinia graminis) 5,06%, Cephalosporium çizgi hastalığı
(Hymenula cerealis) 2,85% ve rastık (Ustilago tritici) 0,95% olarak tespit edilmiş olup sürme
(Tilletia spp.) hastalığına rastlanmamıştır. Arpa tarlalarında ise; arpa yaprak lekesi
(Rhynchosporium commune) 35%, benek hastalıkları (Pyrenophora teres) 34%, külleme
(Blumeria graminis) 34%, arpa pası (Puccinia hordei) 24%, rastık (Ustilago spp.) 15%,
göçerten (GGT) %, sarı pas (Puccinia striiformis) 2%, arpa çizgi hastalığı (Pyrenophora
graminea) 2% ve göz leke (Ceratobasidium cereale) 1% olarak tespit edilmiş olup hiçbir
tarlada kara pas (Puccinia graminis) ve Cephalosporium çizgi (Hymenula cerealis.)
hastalıklarına rastlanmamıştır. Reaksiyon çalışmasında; yulaf tohumu inokulumu kullanılarak
Cephalosporium çizgi hastalığına karşı sera şartlarında 34 buğday çeşidi 4 tekerrürlü olarak
testlenmiştir. Çeşitlerde hastalık şiddetleri % 8,3 ile % 62,5 arasında değişim göstermiştir.
Hastalık etmeni bütün çeşitler üzerinden genel olarak bitki boyunda %11,7 ve başak boyunda
%18 azalmaya sebep olurken kardeş sayısında %197 ve kök uzunluğunda ise %25,3 artışa
sebep olmuştur. Sonuç olarak, çeşitlerden 12 adeti dayanıklı (R), 11 adeti orta dayanıklı (MR),
9 adeti orta hassas (MS) ve 2 adeti de hassas (S) olarak bulunmuştur. En düşük hastalık şiddeti
değerleri; Meta-2002 (%8,3), Cumhuriyet-75 (8,3), Yaren (%8,8), Altınöz (%10), Yüreğir-89
(16,3) ve Sarıbaşak (%17,5) çeşitlerinde tespit edilmiştir.
Ege Sahil Kuşağı, Buğday, Arpa, Sürvey, Cephalosporium
Anahtar Kelimeler
gramineum, Fungal Hastalıklar, Bulunma oranı, Reaksiyon

YENİ TEKLİF PROJELER
Ege Bölgesi’nde Buğday Sarı Pas (Puccinia striiformis f.
sp. tritici) Hastalığına Neden Olan Irkların
Haritalandırılması,
Bazı
Çeşit
ve
Hatların
Dayanıklılığının Belirlenmesi
Entegre Mücadele
Proje Türü
Buğday Entegre Mücadele
Bağlı Olduğu Proje
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü -Bornova
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
M.Ömer ÖZTÜRK
Proje Koordinatörü/Lideri
Yeşim Eğerci, Gürkan Başbağci, Güliz Tepedelen
Proje Yürütücüsü
Ağaner, Ceren Cer, Dr. Hakan Hekimhan, İzzet Özseven
Dr. Seçil Aldemir, Dr. Kumarse Nazarı, Ezgi Kurtuluş
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Ege Tarımsal Araştırma Enstittüsü Müdürlüğü
ICARDA
2019-2023
Başlama ve Bitiş Tarihleri
20..: ……….TL
20..: ……….TL
Projenin Yıllara Göre
20..: ……….TL
20..: ……….TL
Bütçesi
Proje Özeti (En fazla 300 kelime olmalıdır.)
Buğday dünyada en çok üretilen ve pek çok ülkenin beslenme, ticaret ve ekim nöbeti
sistemlerinde vazgeçilmez bir kültür bitkisidir. Buğday yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi
olumsuz yönde etkileyen en önemli unsurlardan biri, fungal hastalıkların neden olduğu
kayıplardır. Buğday verimini ve kalitesini olumsuz yönde etkileyen üç farklı pas türü
bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Sarı pas (Puccinia striiformis f. sp. tritici), serin
iklimin hakim olduğu bölgelerde daha fazla ürün kaybına neden olmaktadır. Hastalık
erken dönemde çıktığı için ülkemizde en önemli pas türü olup tüm bölgelerimizde
görülmesi mümkündür. Buğday pas hastalıkları ile mücadelede, fungisit uygulamasından
ziyade, çevre sağlığı ve uygulanabilirlik açısından hastalıkla mücadelede en ekonomik ve
tercih edilen yöntemlerden biri dayanıklı çeşit kullanımıdır. Bu amaçla hazırlanan bu
projede 2019-2021 yıllları arasında 3 yıl süreyle Ege bölgesi illeri olan Aydın, Balıkesir,
Çanakkale, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak’ta surveyler
gerçekleştirilecektir. Yapılan surveyler sonucunda, illerdeki hastalığının yaygınlığı,
etmene özgü ırkların tespiti ve bu ırkların bulunma sıklıklarının haritalandırılması
amaçlanmaktadır. Hastalıklı örneklerden elde edilen izolatların ırk ayırıcı setler
kullanılarak ırk tespiti gerçekleştirilecektir. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü’nden temin edilecek buğday çeşit ve hatlarının dayanıklılık genleriyle ilişkili
bazı moleküler markörlerle taranması yapılacaktır. Bunun sonucunda virülensi en yüksek
bilinen Yr 27, Yr9 ve Warrior ırkları ümitvar görülen çeşit ve hatlar doğal koşullarda
yapay inokülasyonla bulaştırılarak tarla denemeleri kurulacaktır. Dayanıklı genotiplerin
belirlenmesi hastalığın mücadelesine ve ıslah çalışmalarına büyük ölçüde katkı
sağlayacaktır.
Proje Adı

Anahtar Kelimeler

DEVAM EDEN PROJELER
Kastamonu İlinde Buğday Alanlarında Görülen Kara
Pas (Puccinia graminis f. sp. tritici) Irklarının
Belirlenmesi ve Berberis Türlerinin Kara Pas Etmeninde
Patojenik Varyasyona Olan Etkileri (Doktora)
TAGEM-BS-15/12-01/02-02
Proje No
Nilüfer AKCİ
Proje Lideri
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
01.01.2016
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2017-31.12.2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 01.01.2016-31.12.2016: 25.000 TL
01.01.2017-31.12.2017: 15.000 TL
Proje Özeti
Proje Başlığı

2017 yılında Mayıs- Haziran aylarında Kastamonu ve Sinop’a düzenlenen survey
çalışmaları iklim koşulları sebebiyle bir önceki yıla göre 3 hafta daha geç başlamıştır.
Berberis bitkisinin fenolojik gelişimi ve yapraklardaki aesiosporların oluşumu ve
gelişimide iklim koşullarına göre paralel bir durum göstermiştir. Survey yaptığımız
merkez ve yakın ilçelere ait meteorolojik sıcaklık, nem ve diğer veriler incelendiğinde, kış
aylarının daha soğuk geçtiği ve eksi değerlere düştüğü belirlenmiştir. 2017 yılı MayısHaziran aylarında Kastamonu iline düzenlenen survey çalışmasında 18 yeni farklı
noktadan Berberis bitkileri toplanmıştır. Berberis bitkilerinin fizyolojik özellikleri ile ilgili
genel bir değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirme yaprak, diken, çiçek, meyve ve diğer
özelliklerini içerecek şekilde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Toplanan her bir Berberis
bitkisinden ezium içeren yapraklar alınmıştır. Toplanan Berberis Hastalık ve Zararlılara
Dayanıklılık Bölümüne getirilmiştir ve uygun bir yöntem geliştirilerek hassas çeşitlere
ezium bulaştırılmıştır. Bunun yanında ayrıca Berberis bitkisindeki aesiosporların el ile
hassas çeşitlere ezium bulaştırılması yöntemi ile de denemeler kurulmuştur. Alınan
yapraklar nemli ortamda hassas çeşitlerin üzerinde 2 gün boyunca gelişime bırakılarak
üzerlerinde gelişen püstüller toplanmıştır.10-15 gün sonra elde edilen izolatlardan tek
püstüller alınmış çoğaltılmış ve yeterli inokulum elde edilince ırk ayırıcı set kullanılarak
hangi ırk olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 2017 yılında buğday ekilişi yapılan ilçelerde 13
buğday tarlasında inceleme yapılmıştır. Kara pas enfeksiyonlu buğday bitkileri alınmıştır.
İncelemelerde her tarlanın kara pas hastalık değerlendirilmesi yapılmış genel bilgiler elde
edilmiştir. Her bir örnekleme noktasından alınan ürediosporlar, hassas çeşitlere
püskürtülmüştür. Bu hassas çeşitler izole edilmiş halde belirtilen koşullarda inkubasyona
tabi tutulmuş ve 16 saat sonra sera koşullarına transfer edilmiştir. 12 -15 gün sonra fideler
üzerinde gelişen püstüller izlenmiştir. Bunlardan yeterli düzeyde pas gelişimi gösterenler
ile ırk belirleme çalışmaları yapılmıştır.

Proje Başlığı

Uluslararası Buğday Yerel Çeşitlerinin Geleneksel ve
Moleküler Yöntemler Kullanılarak Kahverengi Pasa
Dayanıklılığının Testlenmesi ve Ege Bölgesi Puccinia
triticina f. sp. tritici Irklarının Virülenslik Dağılımı
Üzerine Çalışmalar

Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

TAGEM-BS-15/12-01/02-3
Dr.Hakan HEKİMHAN
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Menemen/İzmir
TAGEM
2016
01.01.2017/31.12.2017
2016: 80.000 TL 2017:40.000 TL 2018: 20.000 TL
2019: 10.000 TL 2020: 5.000 TL

Proje Özeti
Bu proje ile Ege Bölgesi buğday üretim alanlarında kahverengi pas hastalığının
bölgedeki yaygınlığı, ırkları, moleküler marker çalışmaları ve bazı ticari ve yerel çeşitlerin
reaksiyonlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Dönem çalışmaları içerisinde 132 adet
yerel materyalin suni inokulasyonla reaksiyonları belirlenmiş, hastalık okumaları yapılan
bitkilerden her sırada farklı bulunan genotipler de dahil olmak üzere 10’ar başak alınarak
bir sonraki yıl değerlendirmelerinde kullanılmak üzere hasat edilmiştir. Bölgede 10 ilde
sürvey çalışmaları yapılmış olup 03 Nisan 2017 tarihinde başlanmış ve 23.06.2017
tarihinde bitirilmiştir. İllerden dönem itibarı ile toplam incelenen tarla sayısı 179 olup, bu
tarlaların 19’unda düşük seviyelerde kahverengi pas hastalığına rastlanmıştır. İklimdeki
değişimler hastalık gelişimlerine etkisi bakımından önemlidir. Sürveyde hastalıkla bulaşık
yaprak örnekleri alınarak laboratuvarda muhafaza altına alınmıştır. Vegetasyon geçmiş
yıllara göre 15-20 gün geç gelişmiştir. İlkbahar aylarının serin geçmesi gece gündüz
sıcaklık farklarının yüksek olması, dönemi takiben havaların aniden ısınması nedeniyle
pas hastalıklarının çıkışı ve gelişmesi çok düşük olmuştur. 2015-2016 yılı ekim sezonunda
tarlaların %31’inde kahverengi pas hastalığı bulunmuş bu yıl ise (2016-2017) bu oran %11
olmuştur. Alınan örnekler ile iklim odası koşullarında kontrollü şartlarda fide döneminde
hassas çeşit Morocco üzerinde üretimi yapılacak ve izogenik hatlara uygulanarak ırk tespit
çalışmaları yapılacaktır. Dönem çalışmaları içerisinde eleman sirkülasyonu ve yetersizliği
ile Pas Test Merkezinin kontrol ve uygunluk çalışmaları nedeni ile pasların çoğaltımı ve
ırk çalışmaları ile moleküler çalışmalar yapılamamış olup 2017-2018 döneminde
yapılacaktır.

Proje Başlığı

Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş

Bazı Buğday Genotiplerinde Kahverengi Pas (Puccinia
recondita tritici Rob. et Desm.) Hastalığına
Dayanıklılığı Sağlayan Lr Genlerinin Moleküler Markır
Yöntemi ile Tespit Edilmesi ve Reaksiyonlarının
Belirlenmesi
TAGEM–BS–14/12-01/02-02
Dr. Özlem BİLİR
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Edirne
TAGEM

01/01/2015
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2017 - 31/12/2017
2016: 10.000 TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2015: 25.000 TL
2017: 10.000 TL
Proje Özeti
Tahıllarda görülen pas hastalıkları (Puccinia spp.), uygun epidemi koşullarının
oluşması durumunda geniş alanlara yayılabilmekte ve önemli verim ve kalite kayıplarına
yol açabilmektedir. Ülkemizde kahverengi pas (Puccinia recondita tritici Rob. et Desm.)
hastalığı, Marmara bölgesinde (Trakya ve Güney Marmara) yoğun olarak görülmekle
birlikte zaman zaman da değişen yoğunluklarda Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgesinin
kıyı (Çukurova) kesimlerindeki buğday ekim alanlarında büyük kayıplara neden
olabilmektedir. Pas epidemilerinden korunmak için en ekonomik ve çevreci yöntem,
dayanıklı çeşitlerin geliştirilip bu çeşitlerin geniş alanlarda ekiminin sağlanmasıdır. Bunun
yapılabilmesi için hastalığa dayanıklı bitkilerin seçimi ve ıslahı gerekmektedir. Hastalığa
dayanıklı bitkilerin seçiminde ve ıslahın her sürecinde, öncelikli hedef, bitkilerin taşıdığı
dayanıklılık genlerinin (Lr) belirlenmesi veya dayanıklılığın hangi gen/genlerle
sağlandığının tespit edilmesidir.
Günümüzde hastalığa dayanıklı bitkilerin seçiminde bu yöntem (Molecular Assisted
Selection, MAS), tarla çalışmaları ve gen tahminleme denemelerine ilaveten birçok ülkede
başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Buğday genotiplerinde kahverengi pasa dayanıklılığı
sağlayan Lr (9-19-24-28) genleri, gen postulasyonundakinden çok daha kısa sürede, daha
düşük masrafla ve düşük işgücü ile belirlenmiş olacaktır. Bu yöntem, daha önce Trakya
bölgesinde konu üzerinde yapılan çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılacağı için ileride
yeni çeşit geliştirme çalışmalarında da temel olarak alınacaktır. Dolayısıyla Trakya
bölgesindeki kahverengi pasa dayanıklı ekmeklik buğday geliştirme çalışmalarında gen
tahminlenmesine ilaveten PCR tabanlı moleküler markır yönteminin de uygulanmaya
başlanması, bu proje ile sağlanmış olunacaktır.
Çalışma kapsamındaki 100 adet materyalin ekimi yapılmış olup nisan ve mayıs
aylarında birer kez kahverengi pas sporları ile inokule edilmiştir. Ayrıca 100 örneğin
tekrar DNA izolasyonu ve Lr9,Lr19,Lr24 ve Lr28 ‘in PCR optimizasyonu yapılmış olup
Lr genlerinin tespitine yönelik moleküler çalışmalara devam edilmiştir.
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Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Orta Anadolu
Bölgesinde Kiraz
Ağaçlarında
Kurumalara Neden Olan Cytospora spp’nin Tespiti,
Yaygınlığı ve Hipovirülent Irklarının Varlığının
Belirlenmesi
TAGEM–BS–12/ 08 - 01 / 02 - 18
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara
Ülkem TANIKER
Süreyya Özben, Servet Uzunok, Tülin Sarıgül Ertek

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
01/01/2013-31/12/2017
Başlama ve Bitiş Tarihleri
29.000 TL
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti
Bu projede, kiraz (Prunus avium L.) ağaçlarında kuruma ve geriye ölüm problemine neden
olan Sitospora kanserinin Orta Anadolu Bölgesindeki teşhisi, yaygınlığı ve biyolojik
mücadelesinde kullanmak amacıyla hipovirülens izolatlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bu amaçla Orta Anadolu Bölgesinde en yoğun kiraz üretimi yapılan Ankara, Afyon,
Konya ve Isparta illerinin kiraz bahçelerinde ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere sürvey
çalışmaları yürütülmüştür. Belirlenen kiraz bahçelerinden hastalıklı 326 adet bitki örneği
toplanmış ve laboratuar koşullarında hastalık etmeni izole edilmiştir. Türlerin teşhisi
morfolojik özellikleri ve moleküler yöntemlere dayanılarak yapılmıştır. Türkiye’de
kirazda ilk kayıt olarak Cytospora donetzica ve C. sorbicola teşhis edilmiştir. Sürvey
yapılan bahçelerdeki Sitospora kanseri hastalığının yaygınlık oranları Afyon ilinde %
21,03, Konya ilinde % 5,82, Isparta ilinde % 38,39 ve Ankara ilinde % 61,29 olarak
bulunmuştur. Bu verilere göre Orta Anadolu bölgesinde Sitospora kanseri hastalık
yaygınlık oranı % 21,25 olarak belirlenmiştir. Patojenisite sonuçlarına göre 29 izolatın
virulensliği düşük bulunmuştur. Vejetatif uyum grubu çalışmalarında 326 izolatın 20
tanesi hipovirulent Cytospora izolatları ile vegetatif uyumlu bulunmuştur. 326 izolattan 57
tanesi bu ortamda hipovirülent (renksiz gelişim gösteren koloniler) renksiz bir koloni
oluştururken, 82 tanesi hafif zayıf reaksiyon (hipovirülent olma olasılığı olan, 187 tanesi
şiddetli virülent (koyu renkli gelişen koloniler) bulunmuştur. Buna göre patojenitede
oluşturduğu hastalık boyutu, vejetatif uyum durumları ve bavendam testi sonuçlarına göre
dsRNA analizine alınmıştır. Bu izolatlardan pozitif sonuç elde edilememiştir.
Anahtar Kelimeler

Ankara, Afyon, Konya, Isparta, kiraz, sitospora kanseri,
Cytospora spp., hipovirülent

DEVAM EDEN PROJELER
İzmir ve Manisa İllerinde Kirazlarda Hasat Sonrasında
Meyve Çürüklüklerine Neden olan Fungal Etmenlerin
Saptanması, Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi ve
Mücadele Olanaklarının Araştırılması (Doktora)
TAGEM-BS-15/08-01/02-11
Proje No
Ayşe UYSAL
Proje Lideri
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü –Bornova/İzmir
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2016
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2017 ile 31/12/2017 arası
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2016: 30.000TL 2017: 15.000TL
2018: 5.000TL
Proje Özeti:
Bu çalışmada kirazlarda hasat sonrasında meyve çürüklüklerine neden olan fungal
etmenlerin klasik ve moleküler yöntemler ile tespit edilmesi, yaygınlık oranlarının
belirlenmesi ve mücadele olanaklarının araştırılması amaçlanmıştır.
2015 yılında Ege Bölgesinde kiraz üretiminin en fazla yapıldığı İzmir ili Kemalpaşa
Proje Başlığı

ilçesinde 34 adet, Manisa ili Merkez ilçesinde 12 adet, Salihli ilçesinde 5 adet ve Alaşehir
ilçesinde 6 adet toplam 54 adet kiraz bahçesinden hem çiçek hem de meyve olmak üzere
belirti tipine göre sayımlar yapılmış, örnekler alınmıştır. Hasat sonrasında meyve
çürüklüklerine neden olan etmenlerin belirlenmesi için İzmir ilinde 15 adet, Manisa ilinde
10 adet kiraz toplama yeri ve 25 adet paketleme evlerinde survey çalışması yürütülmüştür.
Survey çalışmaları sonucunda toplam 124 adet izolat elde edilmiştir.
2016 yılında elde edilen 65 Monilinia spp. izolatlarının patojenisite testlerinde
tümünün patojen olduğu gözlenmiştir. İn vitro testlerde 30 Monilinia spp. izolatlarının
bazı fungisitlere karşı duyarlılık düzeyleri ED50 değerlerine göre değerlendirilmiştir. İn
vitro testlerde tespit edilen en dayanıklı (52 nolu izolat) ve duyarlı (10 nolu izolat) olan
izolatlara karşı fungisitlerin etkililikleri in vivo testlerde değerlendirilmiştir.
2017 yılında Monilinia spp. izolatlarının moleküler tanıları yapılmıştır. Latent
enfeksiyonlar dikkate alınarak çiçeklenme döneminden itibaren in vitro ve in vivo da etkili
bulunan fungisitlerle hasat dönemine kadar ilaçlama programları oluşturulmuştur. İlaçlama
programı yapılan bahçelerden hasat edilen kiraz meyvelerine hasat sonrası uygulamalar
yapılarak soğuk hava depolarında muhafaza edilmiş ve bu uygulamaların kirazda meyve
çürüklüklerine olan etkileri ortaya konulmuştur. Bu proje çalışmasıyla, Türkiye ekonomisi
için çok önemli bir ürün olan kiraz meyvelerindeki çürüme sorunun çözümü
amaçlanmaktadır. 2018 yılında hasat sonrası uygulamaların kiraz meyve kalite çalışmaları
değerlendirmeleri ve Monilinia spp. izolatlarının moleküler çalışmaları devam edecektir.
Kiraz, Monilinia spp., Moleküler tanılama, Hasat sonrası, Fungisitler
Anahtar
Kelimeler

Isparta, Konya, Afyonkarahisar İllerinde Kiraz
Ağaçlarındaki Bakteriyel Kanser ve Zamklanma
Hastalığının Durumunun ve Çeşit Reaksiyonlarının
Belirlenmesi
TAGEM-BS-15/08-01/02-12
Proje No
Şeyma Reyhan ERDOĞAN
Proje Lideri
Meyvecilik Araştırma Enstitüsü-Eğirdir/Isparta
Proje Yürütücü Kuruluş
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
01/01/2016
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2017 ile 31/12/2017 arası
2017: 20.000 TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2016: 25.000 TL
2018: 10.000 TL
2019: 5.000 TL
Proje Özeti: Kiraz ağaçlarında görülen zamklanmalar pekçok abiyotik (çevre koşulları,
derin dikim,aşırı sulama köklerin zarar görmesi, geçirimsiz tabaka sert budamalar vb.) ve
biyotik (Bakteriyel Kanser, Monilya, Sitospora ve Kök zararlıları) faktörlerden
kaynaklanmaktadır. Kiraz ağaçlarında görülen zamklanma ve kuruma belirtileri ile ilgili
şikayetlerin yoğunlaşması, bölgedeki yaygınlığın bilinmemesinden dolayı böyle bir
çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Patojenin konukçularının çok olması belirti oluşturmadan
sistemik enfeksiyonlara yol açması, konukçusu ve konukçusu olmayan bitkilerde epifitik
olarak bulunabilmesi hastalığı daha da tehlikeli hale getirmektedir (Bradbury, 1986). Bu
çalışma ile amacımız; kiraz yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı bölgemizde görülen bakteriyel
kanser ve zamklanma hastalığının yaygınlığını tespit etmek, bakteriyel kanser hastalık
Proje Başlığı

etmenlerini izole etmek ve fizyolojik, biyokimyasal, patojenisite ve moleküler testlerle
(klasik PCR) tanılamaktır. Ayrıca elde edilen izolatların virülensi belirlenerek, birbirleriyle
karşılaştırılmasını yapmak ve patojenin tanı ve karakterizasyonu ile bölgede ticari olarak
yetiştirilen kiraz çeşitlerinin bu patojene karşı duyarlılıklarını belirlemektir.
2017 Dönem Bulguları: Surveyin ikinci yılı tamamlanmıştır. Bu çalışma döneminde
projede belirlenen bölgelerde 48 bahçe gezilmiş ve 3056 ağaç incelenmiştir (Şekil.2). Yine
belirti gösteren ağaçlardan örnekler alınmış ve soğuk zincir ile laboratuvara getirilmiştir.
İzolasyon yapılıncaya kadar örnekler +4oC’de muhafaza edilmiştir. Örneklerden yüzeysel
sterilizasyon sonrasında izolasyon yapılmıştır. Kanser belirtisi gösteren örneklerden hem
hastalıklı hem sağlıklı doku kısımlarını içerecek şekilde küçük parçalar kesilip, içerisinde 2
ml steril saf su veya %0.85 NaCl içeren saline buffer bulunan steril havanlar içerisinde
homojenize edilerek 1 saat bekletilmiştir. Elde edilen ekstraktan bir öze dolusu süspansiyon
alınarak King B (20 g proteaz pepton, 1.5 g K2HPO43H2O, 1.5 g MgSO47H2O, 10 ml
gliserol, 15 g agar, 1000 ml saf su, pH= 7.2) besi yeri içeren petrilere çizgi ekimi yapılmış
veya pipetle bu solüsyondan 100-150 μl alınarak, besi yerine transfer edilip steril cam
bagetle yüzeye yayarak yayma ekimi yapılmıştır. İnkübatörde 25oC’de 48 saatlik
inkübasyondan sonra besi yerinde gelişen krem renkli ve UV lambasında bakıldığında
fluoresan renkte görülen koloniler saflaştırılmıştır. Her bakterinin 24 saatlik saf kültüründen
bir öze dolusu alınarak, içerisinde 500 μl %30’luk gliserol ve 500 μl LB Broth (1 L steril
saf suya 10 g tryptone, 10 g NaCl ve 5 g yeast extract) bulunan eppendorf tüplere
aktarılarak, etiketmiş ve karıştırıcıda karıştırılarak daha sonraki çalışmalarda kullanılmak
üzere –80oC’de muhafaza edilmiştir. Ayrıca izolatların bir kısmının Levan Oksidaz ve
KOH testlemelerine başlanmıştır.
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Ülkesel Proje
1. Adı

ÇELTİK ENTEGRE MÜCADELE,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ

Koordinatörü

Dr. Adnan TÜLEK (Edirne TTAE)

DEVAM EDEN PROJELER
Proje Başlığı

ARAŞTIRMA,

Balıkesir ve Çanakkale İllerinde Çeltik Kök
Çürüklüğüne Neden Olan Fusarium Türlerinin
Saptanması, Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi ve
Mücadelesine Yönelik Araştırmalar (Doktora)
TAGEM-BS-15/12-04/02-09
Proje No
Yeşim EĞERCİ
Proje Lideri
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü -Bornova
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2016
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2017 ile 31/12/2017 arası
2017: 15.000TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2016: 25.000TL
2018: 5.000TL
Proje Özeti:
Bu çalışmada, Balıkesir ve Çanakkale illeri çeltik ekiliş alanlarında çeltik kök
çürüklüğüne neden olan Fusarium türlerinin saptanması, yaygınlık oranlarının belirlemesi
ve bu hastalığa karşı mücadele olanaklarının araştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda,
2016 yılında Balıkesir ili Gönen, Manyas ve Bandırma ilçeleri ile Çanakkale ili Biga ilçesi
çeltik ekiliş alanlarında, çeltik bitkisinin fide-sapa kalkma dönemleri arasında (HaziranTemmuz) toplam 103 adet ve olgunlaşma evresinde (Eylül-Ekim) 91 adet tarlada survey
çalışmaları yürütülmüştür. Survey sonucunda alınan örneklerden yapılan izolasyon
çalışmaları sonucunda, çeltik bitkisinin fide-sapa kalkma dönemleri arasında toplam 1156

fungal izolat, olgunlaşma döneminde ise 851 fungal izolat elde edilmiştir. Fusarium
izolatlarının, 2017 yılında seçici besi yerlerine ekimleri gerçekleştirilerek gelişimleri
incelenmiş, morfolojik (büyüme hızı ve şekli, koloni rengi) ve mikroskobik özelliklerine
(mikro ve makrokonidi özellikleri, bölme sayısı, phialid özellikleri vb.) göre
gruplandırılmıştır. Tek spor izolasyonu gerçekleştirilen 56 Fusarium izolatının patojenisite
testleri yapılmıştır. Onuncu ve 30. gün patojenisite değerlendirmeleri sonucunda, en
yaygın ve virülent izolat belirlenmiştir. Çeşit reaksiyonu testleri, bölgede en yaygın olarak
yetiştirilen çeltik çeşitlerinin hastalığa karşı gösterdiği reaksiyonu belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Değerlendirmeler devam etmektedir.
2018 yılında fungal izolatların moleküler çalışmalarla tanısı ve mücadele çalışmaları
yürütülmesi planlanmaktadır.

4.

TURUNÇGİL
BAHÇELERİNDE
ENTEGRE
Ülkesel Proje Adı MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM
PROJESİ
Koordinatörü
Ali ÖZTOP (Antalya BATEM)

SONUÇLANAN PROJELER
Proje Adı
Proje No

TAGEM-BS-14/08-02/02-13
Turunçgil Meyvelerinde Ekşi Çürüklük (Geotrichum
citri-aurantii) Hastalığının Mücadelesinde Potasyum
Sorbat (C6H7KO2) ve Sodyum Bicarbonat’ın(NaHCO3)
Etkilerinin Belirlenmesi
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü-Alata/Mersin
Proje Yürütücü Kuruluş
Halil GÜR
Proje Lideri
Bülent Altan, Seyfeddin Faruk, Osman Uysal, Prof.Dr.
Proje Yürütücüleri
Şener Kurt
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
01.01.2015/01.01.2017 + 1 yıl uzatma ile 31.12.2017
Başlama ve Bitiş Tarihleri
10.000
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti: Çalışma, iki aşamalı olarak laboratuar şartlarında gerçekleştirilmiştir. Birinci
aşamada, G. citri-aurantii’ ye karşı etkili Potasyum sorbat ve Sodyum bikarbonat
konsantrasyonu belirlenerek uygulanmalar gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada,
laboratuvar şartlarında meyve uygulaması ile etkinlik ortaya konmuştur. GCA izolasyonu
ve patojenitesi: Fungal etmenin izolasyonu için, hasat sonrası bahçeden laboratuara
getirilen ve hastalıklı olduğu düşünülen limon mandarin portakal ve altıntop
meyvelerinden izolasyon işlemi yapılmıştır. Hastalıklı dokular, patates dekstroz agar
(PDA) ortamında 25°C'de 7-10 gün inkübe edilmiştir. Gelişen kültürlerin mikroskobik
incelemeleri sonucu besi yerinde genel olarak beyaz, dairesel ve hızlı gelişen, göreceli
olarak seyrek kolonilerin varlığı, hifsel ve konidiyal yapı gibi morfolojik ve taksonomik
karakterlere dayanarak etmen, Geotrichum citri-aurantii türü olarak tanılanmıştır. Fungus,
saf olarak PDA ortamında +4°C’ de saklanmıştır. Potasyum Sorbat ve Sodyum bikarbonat
uygulamalarının G. citri-aurantii’ nin spor çimlenmesi ve çim tübü uzamasına etkilerinin

belirlenmesi:Bu denemeler için kullanılan konidialar, fungusun PDA besi ortamında
geliştirilen 10 günlük kültürlerinden elde edilmiştir. Steril saf su eklenerek PDA
petrilerinden toplanan konidialar, Potasyum sorbat ve sodyum bikarbonat kimyasalların
%1 ile 10 arası dozları ayrı ayrı 10 ml PDA ile karıştırılarak petrilere 3 tekerrürlü
hazırlanmıştır. Kimyasal ile karışık hazırlanan besi ortamına G. citri-aurantii’ nin spor
süspansiyonu ilave edilmiş ve 26°C inkübatörde 8 saat gelişmesi beklenmiştir. Potasyum
Sorbat ve sodyum bikarbonatın uygulamalarının G. citri-aurantii’ nin misel gelişimi
üzerine etkilerinin belirlenmesi: G. citri-aurantii’ nin misel gelişimi üzerine Potasyum
sorbat ve Sodyum bikarbonat etkileri belirlenmiştir. Potasyum sorbat ve sodyum
bikarbonat kimyasalların %1 ile 10 arası dozları ayrı ayrı 10 ml PDA ile karıştırılarak
petrilere 3 tekerrürlü hazırlanmıştır. Kimyasal ile karışık hazırlanan besi ortamına fungal
disk yardımı ile alınan G. citri-aurantii’ nin sporları ilave edilmiş ve 26°C inkübatörde 5-7
gün gelişmesi beklenmiştir. Yedi gün sonunda misel gelişimi ölçümleri (mm) yapılmıştır.
Bulunan ekili dozlar, meyveler üzerinde denenmiştir. İn vitro denemeler sonucunda
turunçgil ekşi çürüklük etmeni Gca karşı etkili olduğu tespit edilen %5 lik Potasyum
sorbat ve %8 lik Sodyum bikarbonatın dozları in vivo şartlarında biyoetkinlik çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Tüm denemelerin varyans analizleri yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler
Turunçgillerde Sorun Olan Bazı Virüs ve Viroid Hastalık
Proje Adı
Etmenlerinin Multipleks RT-PCR ile Tanılanması
TAGEM-BS-12/08-02/02-20
Proje No
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Antalya
Proje Yürütücü Kuruluş
Bengi TOPKAYA KÜTÜK
Proje Lideri
Prof.Dr. Bayram Çevik, Nejla Çelik, Doç.Dr. İlknur
Proje Yürütücüleri
Polat, Şenay Kurt, Ertuğrul Turgutoğlu
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
01.01.2013- 31.12.2017
Başlama ve Bitiş Tarihleri
31000 TL
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti:
Bu çalışma ile turunçgillerde sorun olan, ekonomik kayıplara neden olan ve sertifikasyon
programlarında arındırılmaya çalışılan Citrus tristeza virus (CTV), Citrus tatter leaf virus
(CTLV), Citrus psorosis virus (CPsV), Citrus exocortis viroid (CEVd) ve Citrus cachexia
viroid (CCaVd) hastalık etmenlerin multipleks PCR ile eş zamanlı tanılanması
amaçlanmıştır. Öncelikle BATEM’in meyvecilik biriminde muhafaza edilen ve enfekteli
olduğu bilinen bitkilerden alınan yaprak dokularından total RNA izolasyonu yapılmıştır.
Elde edilen RNA’lardan iki aşamalı tersine transkripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu
(RT-PCR) yöntemi ile RNase H Reverse Transkriptaz enzimi ve random primer ile
tamamlayıcı (komplomenter) DNA (cDNA) sentezlenmiştir. Daha sonra çalışmada
testlenecek olan etmenlere spesifik olarak tasarlanan primerler kullanılarak hedeflenen gen
bölgeleri RT-PCR yöntemi ile çoğaltılmıştır. Çalışmada geliştirilecek olan multipleks PCR
(mPCR) ise üç farklı aşamada uygulanmıştır. İlk aşamada elde edilen cDNA’lardan bir
karışım oluşturularak mPCR’ın optimizasyonu sağlanmıştır. İkinci aşamadaki mPCR,
karışık inokulasyon yapılmış olan bikilerden elde cDNA’lara uygulanarak yöntemin
hassasiyeti ölçülmüştür. Bu proje kapsamında geliştirilen mPCR yöntemi virüsten ari
turunçgil fidan üretimi ve sertifikasyon çalışmalarında kullanılacaktır.
Anahtar Kelimeler

Turunçgil, Multipleks PCR, Virüs ve virüs viroid hastalık
etmenleri

Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Mutasyon Islahı Yolu ile Minneola Tangeloda Turunçgil
Kahverengi Leke Hastalığı (Alternaria alternata f. sp.
citri)’na Tolerant Tiplerin Elde Edilmesi
BBMB-11-20
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü-Alata/Mersin
Dr. Güçer KAFA
Onur Uysal, Übeyit Seday, H. İhsan Tekin, Dr. Sefa
Polatöz, Deniz Sanal, Dr. Ercan Canıhoş, Dr. Serap Toker
Demiray
TAGEM
01.01.2012-31.12.2017
70.000 ₺

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti
Çalışmanın başlangıcını takip eden Ekim ayı içerisinde Minneola tangelo aşı gözlerine 50
gray dozunda akut Gamma ışını uygulaması yapılmıştır. Uygulama 50 adet aşı gözünde
gerçekleştirilmiştir. Işınlanan gözlerin aşılanması ile M1V1 bitkileri elde edilmiş ve takip
eden aşılamalarla M1V3 aşamasına gelinmiştir. M1V3 bitkilerinde, Alternaria alternata f.
sp. citri izolatı ile hazırlanan spor süspansiyonu taze yaprak ve sürgünlere püskürtülmek
suretiyle tolerant olan bitkiler seçilmiştir.
Sonuç olarak 586 adet mutant arasından; 14 adet 1 derecesinde tolerant ve 20 adet 2
derecesinde tolerant olan bitkiler seçilerek bir sonraki aşamaya aktarılmaya hak
kazanmıştır.
Anahtar Kelimeler

minneola tangelo, Alternaria alternata f. sp. citri, gamma
ışını

DEVAM EDEN PROJELER
Proje No
Proje Başlığı

TAGEM/BS-15/08-02/02-13
Şerbetçiotu ve Turunçgil Bitkilerinde Bulunan
Viroidlerin
Araştırılması,
Biyolojik,
Moleküler
Karakterizasyonu ve Bu Bitki Gruplarında Viroid Gen
Bankası Oluşturulması
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana
TAGEM
Pakize GÖK GÜLER
Prof. Dr. Nuket ÖNELGE
01.01.2017-30.12.2017
2015- 2017: 60 000 TL

Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Proje Danışmanı
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti
Bu çalışmada iki bitki grubunda günümüze kadar belirlenmiş olan viroid hastalık
etmenlerinin ülkemiz ve bölgemizde varlığı ve yaygınlığının araştırılması amaçlanmıştır.
Bu bitkilerden biri olan Şerbetçiotunda yetiştiriciliğin yoğun olarak yapıldığı BilecikPazaryeri ilçesinde Erciyes, Brewers Gold, Aroma ve Ege çeşitlerine ait bitkilerden virüs ve
viroid simptomlarına benzeyen, sararma ve bodurluk simptomları gösteren bitkilerden
toplamda 200 adet örnek alınmıştır. Turunçgil için ise turunçgil yetiştiriciliğinin yoğun
olarak yapıldığı Adana, Mersin ve Hatay illerinde Portakal, Mandarin, Altıntop ve Limon
türlerine ait bitkilerden bodurluk ve sararma simptomları gösteren veya gövdede aşı
birleşme noktasında Citrus Cachexia Viroid (CCaVd) simptomu gösteren bitkilerden örnek
alımı gerçekleştirilmiştir. Turunçgiller için alınan toplam örnek sayısı 150’ye
tamamlanmıştır. Her iki bitki grubunda toplanan tüm örneklerde CTAB yöntemi ile total
nükleik asit ekstraksiyonu yapılmış ve aranan etmenlere karşı spesifik primerler ile
moleküler çalışmalara tabi tutulmuştur. Beklenen bant büyüklüğünde bant veren
örneklerden seçim yapılarak sekansa gönderilmiş, NCBI veri tabanındaki veriler ile
karşılaştırılarak teyidi yapılan etmenler için Etrog citron (C. medica) bitkisine aşılama
yapılmıştır. Etrog citron bitkisinde viroidlerin gösterdiği simptom gelişimleri gözlenmiştir.

5.

Ülkesel Proje Adı

MISIR
ENTEGRE
MÜCADELE,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ

Koordinatörü

Vahdettin AKMEŞE (Adana BMAE)

ARAŞTIRMA,

SONUÇLANAN PROJELER
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mısır (Zea mays L.) Ekim
Alanlarında Bazı Virüs Hastalıklarının Belirlenmesi
TAGEM-BS-12/A08-P04/02-23
Proje No
Behzat GÜLER
Proje Lideri
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Diyarbakır
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2014
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 2016-2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2014: 15.000 TL
2015: 10.000 TL
2016: 2.000 TL
Proje Özeti
Bu çalışma Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illeri mısır alanlarının viral hastalık
durumlarının serolojik (DAS-ELISA) ve moleküler yöntemlerle (RT-PCR) belirlenmesi
amacıyla 2014-2016 yılları arasında yürütülmek üzere ele alınmıştır. Çalışma kapsamında;
önemli verim kayıplarına sebep olan ancak kimyasal mücadeleleri mümkün olmayan
Maize dwarf mosaic virus (MDMV), Sugarcane mosaic virus (SCMV), Maize mosaic
virus (MMV), Barley yellow dwarf virus-PAV (BYDV-PAV), Barley yellow dwarf virusMAV (BYDV-MAV), Maize chlorotic mottle virus (MCMV), Maize stripe virus (MStV)
ve Johnsongrass mosaic virus (JGMV)’ün varlığı araştırılmıştır. TAGEM tarafından 2016
yılında önerilen değişiklikler doğrultusunda; Adıyaman, Batman, Siirt illeri mısır ekiliş
alanları ile Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa illeri sertifikalı buğday
tohumluğu üretim alanları çalışma kapsamına dahil edilmiştir.
Proje Başlığı

Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Kuzey (Exserohilumturcicum (Pass)) ve Güney
(Bipolarismaydis (Nisk.&M’yale) Mısır Yaprak Yanıklığı
Hastalıklarının Patojenik, Morfolojik Karakterizasyonu
ve Moleküler Tanımlanması
TÜBİTAK 213O227
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara
Dr. Emine Burcu TURGAY
Özge Küçük, Sevilay Saygı, Dr. Efkan Akçalı, Orhan
Büyük, Prof. Dr. Şener Kurt Prof. Dr. Berna Tunalı
TÜBİTAK
01/03/2014-01/03/2017
58.837,74 TL

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti
Kuzey (Exserohilum turcicum (Pass)) ve Güney (Bipolaris maydis (Nisk.&Miyale)) mısır
yaprak yanıklığı hastalıklarının yaygınlığı 5 coğrafik bölgeye ait 13 ilde 2014-2015
yıllarında yapılan sürvey çalışmaları ile belirlenmiştir. 2014 yılında Kuzey yaprak yanıklığı
(KYY) hastalığın tespit edildiği Samsun, Mersin, Ordu, Kahramanmaraş, Adana,
Osmaniye, Sakarya, Mardin ve Şanlıurfa illerinde KYY hastalığının yaygınlığı, sırasıyla
%50,7, %38,54, %.37,8, %29,80, %23,10, %17,67, %7,10, %4,54, %2,15 olarak
bulunmuştur. 2015 yılında ise, illere göre KYY hastalığın yaygınlığı sırasıyla %81,66
Sakarya, %53,18 Samsun, %49,11 Ordu, %22,45 Osmaniye, %8,61 Adana, %7,48 Mardin,
%5,84 Şanlıurfa, %.1,63 Mersin olarak bulunmuştur. 2014 yılında yapılan sürvey
çalışmaları sonucunda Güney Yaprak Yanıklığı (GYY) hastalığı tespit edilememiştir. 2015
yılında ise; sürvey çalışmaları sonucunda Ordu ve Samsun illerinde sınırlı alanlarda GYY
tespit edilmiş olup; Ordu ilinde yaygınlığı % 10.06, Samsun ilinde ise yaygınlığı %2.91
olarak bulunmuştur. Sürvey yapılan alanlardan her iki türe ait izole edilen 70 adet izolattın
morfolojik ve moleküler tanıları gerçekleştirilmiştir. 67 adet Exserohilum turcicum ve 3
adet Bipolaris maydis ‘izolatı muhafaza altına alınarak izolat koleksiyonları
oluşturulmuştur. İzolatların morfolojik ve patojenik karakterizasyonları gerçekleştirilmiştir.
Morfolojik karakterizasyon çalışmaları sonucunda tüm izolatların petrideki günlük gelişme
hızları,100 adet sporun uzunluğu, genişliği ve bölme adedi bakımından ele alınan izolatlar
arasında varyasyonlar olmakla birlikte istatistiksel olarak büyük bir farklılık tespit
edilmemiştir.
Patojenik karakterizasyon sonucunda KYY ait 8 adet ırk (0, 1, 2, 123, N, 1N, 3N, 12N)
tespit edilmiştir. Bu ırklar içerisinde en yaygın olan ırklar 0 ve 1 ırkı olarak belirlenmiştir.
GYY hastalığında ise denemeye alınan izolatların tümü ırk T olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Mısır (Zea mays L.), Exserohilum turcicum, Bipolaris
maydis, sürvey, ırk, moleküler tanı, morfolojik
karakterizasyon

DEVAM EDEN PROJELER
Proje Başlığı

Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmalarında
Geliştirilen Genotiplerin Sap ve Koçan Çürüklüğü
Hastalığına Neden Olan Fusarium moniliforme’ye Karşı
Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

TAGEM/BSAD/16/4/02/01
Vesile URİN
Mısır Araştırma Enstitüsü -Sakarya
TAGEM
2017
2017
2017: 10000TL
2018: 9000TL
2019: 7000TL

Proje Özeti
Bu proje ile Marmara Bölgesi mısır alanlarında verimin azalmasına, kalitenin düşmesine,
insan ve diğer sıcakkanlılarda kanserojen etkisi olduğu bilinen ‘‘fumonisin’’ adlı toksinin
mısır koçanlarında oluşmasına neden olan Fusarium moniliforme’nin ekonomiye verdiği
zararın en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Projenin amacı Mısır Araştırma Enstitüsü’nde
geliştirilen ümitvar genotiplerin Fusarium sap ve koçan çürüklüklerine karşı reaksiyonlarını
belirlemektir.
Deneme, 2017 yılında hastalığın yaygın olduğu Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün
merkez deneme arazisinde, 3 tekerrürlü olarak her tekerrürde inokülasyon için 10 bitki ve
kontrol için 10 bitki olacak şekilde tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuştur.
Kendilenmiş hatların reaksiyon durumlarının belirlenmesi amacıyla Fusarium sap ve koçan
çürüklüğü için yapay inokülasyon yapılmıştır. Sap çürüklüğü inokülasyonu için kürdan
yöntemi, koçan çürüklüğüne karşı yapay inokülasyon için ise enjektör yöntemi
uygulanmıştır.
Mısır Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilen ümitvar 30 adet kendilenmiş hattın sap ve koçan
çürüklüklerine reaksiyon durumları belirlenmiştir. Sap çürüklüğüne karşı 1 adet
kendilenmiş hat orta derecede hassas, 6 adet kendilenmiş hat hassas olarak tespit edilmiştir.
Koçan çürüklüğüne karşı ise 9 adet kendilenmiş hat dayanıklı ve 20 kendilenmiş hat orta
derecede dayanıklı reaksiyon tipi göstermiştir. Mısır ıslah programlarında koçan
çürüklüğüne karşı dayanıklı veya orta dayanıklı bulunan kendilenmiş hatlar genitör bitki
olarak kullanılabilecektir.

6.

Ülkesel Proje Adı

ZEYTİN
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ

Koordinatörü

Dr. Tevfik TURANLI (Bornova ZMAE)

ARAŞTIRMA,

DEVAM EDEN PROJELER
Proje No:
Proje Başlığı

TAGEM-BS-13/8-05/02-10
Manisa İlinde Zeytin Halkalı Leke Hastalığının (Spilocaea
oleaginea (Cast.)) Mücadelesinde Farklı İlaçlama
Zamanlarının Etkililiğinin ve Erken Uyarı Modelinin

Kullanım Olanağının Araştırılması
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova/İzmir
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
Dr. Barbaros ÇETİNEL
Proje Yürütücüsü
Dr. N. Mükerrem Çeliker, Dr. Dilek Poyraz, Ayşe Uysal
Yardımcı Araştırmacılar
01.01.2014-31.12.2017
Başlama ve Bitiş Tarihleri
33000 TL
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti
Bu projeyle zeytin üretiminin önemli sorunlarından birisi olan Zeytin Halkalı Leke
hastalığının mücadelesinde en etkili ilaçlama programının belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Bölgemizde, sonbahar mevsiminin yağışlı geçtiği yıllarda yapılan mücadele yeterli
olmamaktadır. Bu nedenle hazırlanan projede; 4 farklı ilaçlama programı denenmektedir.
Bunlar Ege bölgesinde uygulanan mevcut program, sonbahar ilaçlamalarını da içeren iki
farklı program ile tahmin ve erken uyarı sisteminden alınan verilere göre yapılan
uygulamalardan oluşmaktadır. Manisa-Akhisar ilçesinde hastalıkla bulaşık 2 farklı bahçede
yürütülen çalışmada fenolojiye göre yapılan bu 3 farklı ilaçlama programı standart ilaç
deneme metodlarına göre oluşturulmuştur. Çalışmanın tahmin ve erken uyarı ayağında ise;
konidiospor miktar ve dağılımının takibi için elektronik yağmur suyu toplama düzeneğinden
yararlanılmaktadır. Yaprak ıslaklık süresi, yağış miktarı, göreceli nem ve sıcaklık gibi iklim
verileri deneme alanına kurulan tahmin ve erken uyarı istasyonundaki cihaz aracılığıyla
izlenilmekte ve ilaçlama tarihlerine karar verilmektedir. Projede 2017 yılında ilaçlama
programlarının uygulanmasına devam edilip sayım ve değerlendirmeler yapılmıştır.

7.

Ülkesel Proje Adı ÖRTÜALTI SEBZE ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Koordinatörü

Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAE)

SONUÇLANAN PROJELER
Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Serada Dalga Boyu Seçici Özellikte Plastik Örtü
Kullanarak Domates Üretiminde Kurşuni Küf (Botrytis
cinerea) ve Bakteriyel Kara Leke Hastalığının
(Pseudomonas tomato) Mücadelesi
Tübitak-Tovag 213O204 nolu proje
Çukurova Ü. Ziraat F. Tarımsal Yapılar ve Sulama
Bölümü
Prof. Dr. Sevilay TOPCU
Prof. Dr. Yeşim Aysan ( Ç.Ü. Bitki Koruma)
Prof. Dr. H. Hüseyin Öztürk (Ç.Ü Tarımsal Mek.)

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi

Dr. Ayşegül Çolak Ateş (BMAE),
Dr. Pelin Keleş Öztürk (BMAE)
Asiye Akyıldız (Ç.Ü.Gıda Mühendisliği)
İlknur Polat (Ç.Ü. Bahçe Bitkileri)
TÜBİTAK
01/01/2014-01/01/2017
231.475,46 TL

Proje Özeti:
Projenin temel amacı, ışınım geçirgenliği farklı polietilen (PE) plastik örtülerin, seralarda
domates üretiminde önemli sorun olan kurşuni küf (Botrytis cinerea) ve bakteriyel kara
leke hastalığı (Pseudomonas tomato) nın gelişimine etkileri ve bu etkilerin arkasındaki
fizyolojik ve biyokimyasal mekanizmaların araştırılmasıdır.
Anahtar Kelimeler : Sera örtüsü, Morötesi ışınım, Domates, Kurşuni küf, Bakteriyel kara
leke, Kalıntı

DEVAM EDEN PROJELER
Kahramanmaraş ve Gaziantep İllerinde Biber Yetiştirilen
Alanlarda Patates Y Virüs (Potato virus Y, PVY)
Patotiplerinin Belirlenmesi ve Bazı Kırmızıbiber
Hatlarının Reaksiyonlarının Araştırılması
TAGEM/BSAD/16/4/02/02
Proje No
Kerim KARATAŞ
Proje Lideri
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma
Proje Yürütücü Kuruluş
Enstitüsü-Kahramanmaraş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2017
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017: 10.000TL. 2018: 8.000TL. 2019: 7.000 TL.
Proje Özeti
Biber yetiştiriciliğinde viral etmenler verim ve kalite kaybına neden olmaktadır.
Virüslere karşı doğrudan kimyasal mücadelenin olmaması, bazı virüslerin vektörlerle
taşınması, virüse dayanıklı çeşitlerin çok az olması, virüs enfeksiyonlarından kaynaklanan
verim ve kalite kayıplarının artmasına neden olmaktadır. Virüslerle mücadelede, dayanıklı
çeşitlerin kullanılması en etkili yöntemlerdendir. Ülkemizde biber bitkisinde PVY’nin
varlığı ve ekonomik kayıplara neden olduğu birçok araştırmacı tarafından bildirilmiştir.
Proje Başlığı

Bu çalışmada Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde biber yetiştirilen alanlarda
enfeksiyon yapan PVY’nin patotiplerinin belirlenmesi ve 12 adet kırmızıbiber hattının,
belirlenen PVY patotiplerine reaksiyonlarının incelenmesi hedeflenmektedir.
2017 yılında, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde biber yetiştirilen alanlarda survey
yapılmış ve 410 örnek alınmıştır. Örneklerin, 137 adeti Kahramanmaraş ilinden, 273 adeti
ise Gaziantep ilinden alınmıştır. Örnekler, RT-PCR ve DAS-ELISA yöntemleri ile test
yapılmıştır. Kahramanmaraş ilinden alınan örneklerden 14 adeti, Gaziantep ilinden alınan
örneklerden 25 adet, olmak üzere toplam 39 örnek PVY ile enfekteli olduğu tespit
edilmiştir. PVY izolatları tütün bitkisine mekanik inokulasyon yapılmıştır.
Çalışmanın, 2018 ve 2019 yıllarında, İzolatlar patotip ayrım setinde bulunan bitkilere
mekanik inokulasyon yapılarak, bitkilerin verdiği reaksiyona göre, yörede enfeksiyon
yapan PVY patotipleri belirlenecektir.
12 adet Kırmızıbiber hattının tespit edilen PVY patotiplerine reaksiyonları,
simptomatolojik, serolojik ve moleküler olarak incelenecektir.
Ayrıca Moleküler çalışmalarla, bitkilerde PVY’ye dayanıklılığı sağlayan pvr (pvr21,
pvr22, pvr23 ve Pvr4 ) lokuslarının varlığı incelenecektir.

Mantar Üretiminde Yeşil Küf (Trichoderma spp.)
Hastalığına Karşı Alternatif Mücadele Yollarının
Araştırılması
TAGEM/BSAD/16/7/02/03
Proje No
Dr. Mehmet AYDOĞDU
Proje Lideri
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Antalya
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2017
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2017-31.12.2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017: 15000 TL 2018: 8000 TL 2019: 7000 TL
Proje Özeti Dünyada ve ülkemizde yetiştiriciliği yapılan mantarların başında beyaz şapkalı
mantar (Agaricus bisporus) gelmektedir. Kültürü yapılan beyaz şapkalı mantar, işletmelerde
mantarın istediği uygun sıcaklık ve nem şartlarında yetiştirilmektedir. Kültür mantarı
yetiştiriciliği için uygun olan bu sıcaklık ve nem koşulları yeşil küf (Trichoderma spp.)
hastalığı için de uygun bir gelişme ortamı oluşturmaktadır. Bu şartlarda, yeşil küf hastalığı
kompost ve örtü toprağını kolonize ederek kültür mantarı ile besin ve yer bakımından
rekabete girmekte ve kültür mantarı üretimini sınırlandırmaktadır. Nitekim, son yıllarda
mantar üreticilerinden bu konuda şikâyetlerin gelmesi ve yapılan saha gözlemlerinde de bu
durum gözlenmiştir. Bununla birlikte, üreticilerin bu hastalığa karşı tavsiye dışı bazı
pestisitleri kullandıkları ve alınan numunelerde MRL değerlerinin çoğunlukla aşıldığı
bildirilmektedir. Bu durum, gerek insan sağlığının tehdit altına girmemesi ve gerekse
üreticilerin zarar görmemesi açısından bir çalışmanın yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu
itibarla, Korkuteli mantar üretim işletmelerinde hastalığın inokulum kaynaklarının
belirlenmesi ve bu hastalığa karşı gerekli bitki koruma tedbirlerinin alınması önem arz
etmektedir. Bu çalışma ile Türkiye’de kültür mantarı yetiştiriciliğinde sorun olan yeşil küf
Proje Başlığı

hastalığı ve mücadelesi konusundaki eksikliğin giderilmesi, pestisitlere alternatif olabilecek
çevre dostu mücadele metodlarının araştırılması ve üreticiler için hastalığa karşı bitki
koruma önlemlerini kapsayan bir kılavuzun oluşturulması amaçlanmaktadır.
Projenin 1. yılında (2017) Korkuteli mantar üretim işletmelerinden kompost ve örtü
toprağından toplam 71 numune alınmış ve yeşil küf hastalığı açısından incelenmiştir. Bu
bağlamda yeşil küf hastalığına neden olan toplam 23 Trichoderma izolatı elde edilmiştir.
Tespit edilen türler içerisinde Trichoderma harzianum ilk sırayı almıştır. Bu bulgular ile
kompost ve örtü toprağının mantar üretim işletmelerindeki yeşil küf hastalığının inokulum
kaynakları arasında olduğu ortaya konmuştur.

8.

Ülkesel Proje Adı

ANTEPFISTIĞI ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ

Koordinatörü

Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAE)

SONUÇLANAN PROJELER
Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yeni Tesis Antepfıstığı
Bahçelerinde Kurumalara Neden Olan Fungal Etmenlerin
Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Çalışmalar
TAGEM-BS-13/10-01/02-11
Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü-Gaziantep
Dr. Kamil SARPKAYA
Şahimerdan Türkölmez, Serpil Karadağ
Yasemin Bengü Şahan, Hakan Usanmaz, Tuğba Şimşek,
Mehmet Uzun, Prof. Dr. Canan Can, Prof. Dr. Şener Kurt
Dr. Serap Toker Demiray
TAGEM
2014-2017
57.400 TL

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti
Yeni tesis antepfıstığı bahçeleri ve antepfıstığı fidanı üretimi yapılan fidanlıklarda görülen
solgunluk ve kuruma nedenlerinin belirlenmesine yönelik ele alınan bu proje sonunda
fungal yönden elde edilen edilen türler Fusarium spp., Macrophomina phaseolina,
Paecilomyces variotti, Rhizoctonia solani, Verticillium dahliae, Pythium spp.,
Phythophthora spp., Botryosphaeria dothidea, Pestalotia spp., Rosellinia necatrix ve
Armillaria mellea olarak belirlenmiştir.
Çalışma kapsamında yukarıda belirtilen türlerden toplam 229 fungal izolat elde edilmiş,
bunlardan en fazla karşılaşılan etmenin %71,6 ile Fusarium türleri olduğu görülmüştür.
Bunu % 7,0 ile M. phaseolina, %6,1 ile P. variotti, %4,8 ile R. solani ve %10,5 ile yukarıda
belirtilen diğer az karşılaşılan türler oluşturmuştur.
Hastalığa neden olan Fusarium türleri ise moleküler yöntemlerle F. solani, F. proliferatum,

F. oxysporum ve F. redolens olarak belirlenmiştir.
Proje kapsamında yeni tesis antepfıstığı bahçeleri ve antepfıstığı fidanlıklarında solgunluk
ve kurumaların yaygınlıklarının belirlenmesi çalışmaları Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman,
Kahramanmaraş ve Kilis illerinde yürütülmüştür. Buna göre en fazla hastalık yaygınlığı
Şanlıurfa ilinde (%9,3), en düşük ise Kahramanmaraş (%6,3)’ta tespit edilmiştir.
Ayrıca tespit edilen kurumalara göre, bitki yaşı, fidan dikim şekli, ara tarım yapılıp
yapılmadığı vd. ile ilgili de gözlemler yapılmış ve bazı kültürel uygulamaların yanlış
uygulanması sonrası hastalığa eğilimin arttığı gözlenmiştir.
Çalışmada elde edilen fungal patojenlere karşı bazı fungusitlerin in vitro ve in vivo
etkinlikleri belirlenmeye çalışılmış, görülen hastalığa karşı kullanılabilme olanakları
araştırılmıştır.
Antepfıstığı, Solgunluk, Fungal etmenler, Hastalık
Anahtar Kelimeler
yaygınlığı, Fungusitler, Fusarium

DEVAM EDEN PROJELER
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde
Antepfıstığında Salkım ve Sürgün Yanıklık Hastalığı
(Botryosphaeria sp.)’nın Durumu ve Mücadelesine
Yönelik Çalışmalar
TAGEM-BS-14/10-01/02-14
Proje No
Dr. Serap TOKER DEMİRAY
Proje Lideri
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
01.01.2015
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2017 ile 31/12/2017
2016: 10.000 TL.
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2015: 15.000 TL.
2017: 10.000 TL.
Proje Özeti (En fazla 300 kelime olmalı ve projenin yeni teklifteki özeti yazılmamalıdır.)
Proje Başlığı

Mersin, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman illerinde toplam 221 antepfıstığı bahçesinde 2015
yılında sürvey çalışmaları yapılmış, salkım ve sürgün yanıklık hastalığının bölgedeki
yaygınlığı ve şiddeti ortaya konulmuştur. Sürvey çalışmasında salkım ve sürgün yanıklık
hastalığı, 2015 ve 2016 yıllarında en çok Mersin ili Silifke ilçesindeki antepfıstığı
bahçelerinde % 92.59 ve % 83.78 oranında görüldüğü tespit edilmiştir. Hastalık etmeninin
elde edilmesi için antepfıstığı salkım ve sürgünlerden yapılan izolasyon çalışmaları
sonucunda Mersin, Gaziantep ve Kilis örneklerinden Botryosphaeria spp. ve Siirt
örneğinden ise Alternaria spp. elde edilmiştir. Projenin yeni teklifinde yer almayan ancak
2016 yılında çalışılarak metoda eklenen moleküler analizler olumlu sonuç vermiştir. Mersin
ve Siirt’ten elde edilen Botryosphaeria spp. ve Alternaria spp. örneklerinin yapılan Blast
analizleri sonucunda Mersin örneğinin B. dothidea ve Siirt örneğinin ise A.alternata olduğu
tespit edilmiştir. Kimyasal mücadele programı oluşturulması amacı ile birinci yıl ve ikinci
yıl ilaçlama çalışmaları yürütülmüştür. Arazi koşullarında salkım ve sürgün yanıklık
hastalığına karşı en etkili mücadele programının belirlenmesi için yapılan iki farklı
mücadele programı içerisinde, hem BKÜ’lerine ait % etkilerin yüksek olması hem de
uygulama sayısının daha az olması nedeniyle etmenin biyolojisine göre yapılan ikinci
mücadele programı, bitkinin fenolojisine göre yapılan birinci mücadele programına göre
daha başarılı bulunmuştur.

9.

Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü

AÇIK ALANDA DOMATES ENTEGRE MÜCADELE
ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Sirel CANPOLAT (Ankara ZMMAE)

YENİ TEKLİF PROJELER
Proje Adı

Proje Türü
Bağlı Olduğu Proje

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Domates Üretim
Alanlarında Sürgün ve Dal Yanıklığına neden olan
Neoscytalidium dimidiatum’un Tespiti, Yaygınlığı ve
Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Entegre
Açık Alanda Domates Entegre Mücadele Araştırma,
Uygulama ve Eğitim Projesi
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Şanlıurfa
TAGEM
Şahimerdan TÜRKÖLMEZ

Projeyi Teklif Eden Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Koordinatörü/Lideri
Proje Yürütücüsü
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
2019: 41.000TL
2020: 30.000TL
Projenin Yıllara Göre
2021: 14.500TL
Bütçesi
Proje Özeti
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde GAP’ın tamamlanması neticesinde sebze üretimi
önemli yer tutmaya başlamıştır. Projenin yürütüleceği Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa illeri
Türkiye domates üretiminin yaklaşık %7’lik kısmını gerçekleştirmektedir.
Bu çalışmada, Güney Doğu Anadolu Bölgesi (Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin
illerinde) domates üretim alanlarında salkım, sürgünlerde yanıklığa ve kurumalara neden
olan Neoscytalidium dimidiatum etmeninin yaygınlığı ve en uygun mücadele yönteminin
araştırılması amaçlanmıştır.
Proje ile 2019-2021 yılları arasında Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin illerinde proje
çalışma takvimine uygun olarak sürvey çalışmaları yapılarak, hastalık etmeninin moleküler
yöntemler ile teşhisi, bölgedeki yaygınlığı ve şiddeti ortaya konulacaktır. Ülkemizde ve
dünyada mücadele imkânı bulunmayan bu fungal hastalık etmeninin mücadelesine yönelik
etkili bir ilaçlama programı oluşturabilmek için, yurtdışında farklı bitkilerde yapılmış
çalışmalardan yararlanarak mücadele olanakları araştırılacaktır. Bu denemelerde, farklı
gruplardan 4 farklı fungisit kullanılacaktır. Böylece bölgemiz koşullarında hastalık
etmeninin mücadelesi için en uygun fungisitin tespit edilmesinin yanı sıra, uygulanan
fungisitlerin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde performansları da değerlendirilmiş olacaktır.
Çalışmalar sırasında üreticiler için düzenlenecek eğitimlerle de domates yetiştiricilerinin
bitki koruma sorunları konusunda yetkinleştirilmesi ve hazırlanacak el broşürü ile de
sonuçları yaygın olarak uygulanması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler domates fungisit, Neoscytalidium dimidiatum, sürgün yanıklığı,
yaygınlık

10. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü

BAĞ ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE)

SONUÇLANAN PROJELER
Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Bağlarda
Petri
Hastalığı
(Phaeoacremonium
Oleophilum,
Phaeomoniella
Chlamydospora)'nın
Mücadelesi Üzerine Araştırmalar
TAGEM-BS-13/08-05/02-13
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova/İzmir
Dr. Dilek POYRAZ
Dr. Mükerrem Çeliker, Dr. Barbaros Çetinel
Ayşe Uysal
TAGEM
2014-2017
31000 TL

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti
Petri Hastalığı (Phaeomoniella chlamydospora (Pcl), Phaeoacremonium aleophilum (Pm))
hem asma fidanlarında, hem de genç ve yaşlı bağlarda gelişme geriliği ve geriye doğru
ölüm şeklinde kendini göstermekte ve gittikçe artarak hemen hemen her bağda varlığı söz
konusu olmaktadır. Petri hastalığının yayılmasının en önemli faktörlerinden biri üretim
materyalleridir. Bununla birlikte hastalık genç ve yaşlı bağlarda budama yaralarından
hastalık etmenlerinin sporlarının girişiyle yayılmaktadır. Bu projede, fidanlıklarda üretim
materyallerine sıcak su uygulamasının, sıcak su uygulaması ile birlikte bazı biyopreparat
kombinasyonlarının ve bazı fungisit uygulamalarının üretim materyallerindeki söz konusu
fungal etmenleri arındırma üzerine etkisinin saptanması ve budama yaralarından Petri
Hastalığı etmenlerinin girişinin engellenmesi üzerine bazı biyopreparat ve fungisitlerin
etkisini saptayarak arazi koşullarında da söz konusu hastalığın yayılmasını engellemek
amaçlanmıştır. Proje kapsamında, Ege Bölgesinde asma fidanı üretiminin yapıldığı
fidanlıklardan asma fidan örnekleri, genç-yaşlı bağ alanlarından asma gövde örneklerinden
Pcl ve Pm izolatları elde edilmiştir. Elde edilen Pm ve Pcl izolatları sağlıklı asma
çeliklerine inokule edilerek izolatları virülensliği belirlenmiştir. İn vitro’da virülensliği
yüksek olarak belirlenen Pcl ve Pm izolatları ile bazı fungisitlere karşı duyarlılık düzeyleri
belirlenmiştir. Bu denemelerde, azoxystrobin, kresoxim methyl, kresoxim methyl+boscalid,
trifloxystrobin, cyprodinil+fludioxonil, pyrimethanil, carbendazim, tebuconazole,
fluopyram+tebuconazole, metrafenone, triadimenol ve fosforoz asidi etkili madde içeren
fungisitler kullanılmıştır. İn-vitro duyarlılık denemelerinde söz konusu etmenlerin herbirine
karşı etkili olarak kabul edilen etkili maddeleri içeren fungisitler ve sıcak su (50oC 30 dk) +
biyopreparat uygulamalarının in vivo’da asma çeliklerindeki Pcl ve Pa etmenlerini
uzaklaştırma üzerine etkisi saptanmıştır. Belirtilen fungisitler kullanılarak, asma
fidanlarında budama yaralarından söz konusu etmenlerin girişi üzerine etkisi saptanmıştır.
Çalışma 2014-2017 yılları arasında Manisa il ve ilçelerinden alınan örnek ve bu
örneklerden elde edilen izolatlarla Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitürsünde
yürütülmüştür.
Asma, Vitis vinifera, Petri hastalığı, Phaeoacremonium
Anahtar Kelimeler

oleophilum, Phaeomoniella chlamydospora, sıcak su
uygulaması, kimyasal mücadele, asma fidanı, budama
yarası.
Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Orta Anadolu Bölgesi Bağ Alanlarında Görülen Odun
Dokusu Fungal Hastalıkları ile Yaygınlık Oranlarının
Belirlenmesi
ve
Phaeoacremonium
spp.
ile
Cylindrocarpon spp.’den Ari Bitki Elde Edilmesi
213O107
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara
Süreyya ÖZBEN
Dr. Simin ULAŞ, Dr. Suat Kaymak, Servet Uzunok
Ülkem Tanıker, Tülin Sarıgül Ertek
TÜBİTAK
01.04.2014-01.12.2017
338000

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti
Asma (Vitis vinifera L.) dünyada en fazla yetiştirilen ve en fazla ekonomik öneme
sahip meyve türlerinin başında gelmektedir. Tüm dünyada en önemli tarım kollarından biri
olan ve Türkiye ekonomisinde de ayrı bir öneme sahip olan bağcılık günümüzde üretimden
pazarlamaya kadar geçen süreç içerisinde birçok sorunla karşı karşıyadır. Bu sorunlar
içerisinde bağ yetiştiriciliği yapılan tüm ülkelerde gün geçtikçe önemi artan, ekonomik
boyutlara ulaşan zararları ile üzüm üretimini sınırlandıran fungal hastalıklar ve bunlar
içerisinde de odun dokusu hastalıkları önemli bir yer tutmaktadır. Dünyada odun dokusu
fungal hastalıklara ilişkin çeşitli ülkelerde yürütülmüş olan çalışmalarda, bu hastalıkların
zarar boyutları ve yaygınlıkları değerlendirilmiş ve bu hastalıklarla ilgili sorunlar da ortaya
konulmuştur. Ancak ülkemizde bağ alanlarında yürütülmüş çok az sayıda çalışma
mevcuttur. Bölgemiz bağ alanlarında ise önemli verim kayıplarına neden olabilen fungal
etmenlerin durumunu ortaya koyacak araştırma yapılmamıştır. Bu amaçla Konya, Karaman,
Nevşehir ve Kayseri illeri bağ alanlarında gerçekleştirilen surveyler sonucunda tüm odun
dokusu ve kök hastalıkları ve yaygınlık oranları tespit edilmiştir. Ayrıca yeni bir çok etmen
de ülkemizde ilk kez tespit edilmiştir. Bu etmenler içinde yaygınlık oranı yüksek olarak
tespit edilen yeni etmenler de mevcuttur. Etmenlerin teşhisinde moleküler metotlar da
kullanılmıştır. Moleküler çalışmalar ortamdan ve direkt odun dokusundan yapılan DNA
ekstraksiyonları ile yürütülmüştür. Etmenlerin moleküler teşhislerinin gerçekleştirilmiş ve
daha sonraki çalışmalar için etmenler bazında en iyi sonuç veren primer çiftleri
belirlenmiştir. Bazı etmenlerin direkt odun dokusundan genel primer kullanılarak PCR ve
sekans analizi yoluyla teşhisleri yapılmaya çalışılmıştır. Ayrıca moleküler
karakterizasyonları yapılmak suretiyle izolatlar arasındaki genetik yakınlıklar
değerlendirilmiştir.
Kimyasal mücadelesi olmayan kav ve Petri hastalıklarına sebep olan etmenlerle
mücadelede en etkili yöntem bu etmenlerden ari üretim materyali kullanmaktır. Bu
hastalıkların ana inokulum kaynakları enfekteli üretim materyalleridir. Ari üretim materyali
elde etmek amacıyla enfekteli bitkilerden termoterapili ve termoterapisiz meristem uç
kültürü uygulamaları ile in vitro da kav ve Petri hastalıklarına sebep olan etmenlerden
Phaeoacremonium spp. (W. Gams, Crous and M. J. Wingfield) ve black foot hastalığına
sebep olan etmenlerden Cylindrocarpon spp. (Wollenw)’den ari üretim materyali elde
edilerek bu metodun esasları belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler

Asma, odun dokusu hastalıkları, survey, meristem
kültürü, termoterapi

Proje Adı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Bağ Alanlarında

Önemli Virüs ve Viroid Kökenli Hastalık Etmenlerinin
Belirlenmesi
TAGEM-BS-12/A08-P04/02-23
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Diyarbakır
Behzat GÜLER
Osman Çiftçi, Feyzullah Yılmaz
TAGEM
2013-2017
30.000 TL

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti
Bu çalışma ile 2013-2017 yıllarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer
alan Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa illeri bağ
alanlarındaki virüs ve viroid hastalıklarının serolojik ve moleküler yöntemlerle belirlemesi
amaçlanmıştır.
Çalışma alanını kapsayan bağlarda bulunan virüs ve viroidleri tanılamak amacıyla
güdümlü örnekleme yapılarak virüs ve viroid belirtisi gösteren bitkilerden sürgün ve yaprak
örnekleri toplanmıştır. 496’sı ilkbahar ve 347’si sonbahar olmak üzere iki dönemde yapılan
örneklemeler sonucunda toplam 843 bitki örneği alınarak serolojik ve moleküler tekniklerle
testlenmiştir.
Uygulanan DAS-ELISA testi sonucu asma bitkilerinde GFLV, GFkV, GVA,
GLRaV 1+3 ve 4-9 enfeksiyonu olduğu saptanmıştır. RT-PCR analiz sonuçları, DASELISA sonuçları ile paralel olmuş ve birbirini doğrulamıştır. PCR çalışmalarında, GFLV,
GFkV, GLRaV 1, 3, 4 ve 9’a ve viroidlerden GYSVd-1’e ait bantlar elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler

Asma, Virüs, Viroid, Survey, DAS- ELISA, RT-PCR

YENİ TEKLİF PROJELER
Proje Adı

Doğu Anadolu ve Ege Bölgesi’nde Bağ Alanlarında Sorun
Olan Asmada Phomopsis Çubuk ve Yaprak Lekesi
Hastalığının
(Phomopsis
viticola)
Moleküler
Karakterizasyonu ve Hastalığın Mücadelesinde Farklı

Proje Türü
Bağlı Olduğu Proje
Projeyi Teklif Eden Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Koordinatörü/Lideri
Proje Yürütücüsü
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre
Bütçesi
Proje Özeti

İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi
Bölgesel Araştırma Projesi
Bağ Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim
Projesi
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü-Erzincan
TAGEM
Selahattin Albayrak
Selahattin Albayrak
Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü
01/01/2019-31/12/2023
2019: 43.100 TL 2020: 15.375 TL 2021: 14.650 TL
2022: 18.675 TL 2023: 22.700 TL

Phomopsis çubuk ve yaprak lekesi (Phomopsis viticola), bağ alanlarında oldukça önemli ve
kalıcı zararlara neden olan önemli bir fungal hastalıktır. Asmada benzer belirtiler
oluşturmalarına rağmen, Phomopsis çubuk ve yaprak lekesi hastalığında patojen olmayan
Phomopsis türleri belirlenmiştir.
Bu çalışma ile asmada Phomopsis çubuk ve yaprak lekesi (P. viticola) hastalığı etmeninin
moleküler karakterizasyonu ve hastalığın mücadelesinde farklı ilaçlama zamanlarını içeren
programların etkinliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2019-2023 yıllarında
yürütülecektir.
Çalışmada Doğu Anadolu ve Ege Bölgesinde bağcılığın en çok yapıldığı illerdeki bağ
alanlarında surveyler yapılacak ve hastalığın belirtilerini gösteren örnekler alınacaktır. Bu
örneklerden izolasyonlar yapılarak etmenlerin saf kültürleri elde edilecektir. Elde edilecek
fungal izolatların moleküler yöntemlerle teşhisi ve karakterizasyonu yapılarak, Phomopsis
cinsi içindeki türlerin ve tür içindeki suşların karşılaştırılması ve ayrımı yapılacaktır.
Asmanın hastalık için duyarlı olduğu dönemler dikkate alınarak hazırlanan, farklı ilaçlama
zamanlarını içeren programların hastalığın mücadelesindeki etkinliği değerlendirilecektir.
Çalışma sonunda Phomopsis çubuk ve yaprak lekesi (P. viticola) hastalığı etmeninin doğru
olarak tespiti ve hastalığın belirtilerine benzer simptomlar oluşturan diğer fungal türlerin
ayrımı yapılacaktır. Hastalığın mücadelesinde doğru ilaçlama zamanlarını içeren daha etkili
bir ilaçlama programı belirlenecektir. Bu durum azaltılmış ve daha stratejik kimyasal
kullanımı ile etkin bir hastalık yönetim sisteminin geliştirilmesine yardımcı olacak ve
üreticilere zamanında hastalık yönetim kararları verme imkanı sağlayacaktır. Sonuçta
kimyasal girdiler ve bunların oluşturacağı olumsuzluklar azaltılacak, üretim maliyetleri
düşecek ve üzüm üretimde verimlilik artışı sağlanacaktır. Başta üretici olmak üzere bölge
ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler Asma, Phomopsis viticola, moleküler karakterizasyon, kimyasal
mücadele, Erzincan

Proje Adı
Proje Türü
Bağlı Olduğu Proje
Projeyi Teklif Eden Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Koordinatörü/Lideri

Asma Baz Materyal Üretim Sürecindeki Virüs
Analizlerinde Yeni Nesil Dizileme Teknolojilerinin
Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Bölgesel Araştırma Projesi
Bağ Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim
Projesi
Bağcılık Araştırma Enstitüsü-Manisa
TAGEM
Dr. Serkan ÖNDER

Dr. Simin Ulaş, Prof. Dr. Çiğdem Ulubaş Serçe,
Dr. Serpil Erilmez, Osman Çiftçi, Bülent Altan, Yard.
Doç. Dr. Eminur Elçi, Laborant Soner Çetin (Yardımcı
Personel)
Biyolog Aykut Aydın
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar
İntron Sağlık Ürünleri İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.
01/01/2019 - 31/12/2021
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2019: 105.900 TL 2020: 95.600 TL 2021: 67.550 TL
Proje Özeti Ülkemizde sertifikalı asma fidanı üretimi ön temel (1 nolu), temel (2 nolu)
ve sertifikalı (3 nolu) damızlık parsellerinde yapılan kontrollü üretimler sonucunda
gerçekleşmektedir. Her bir damızlık parselde yer alan stok bitkiler; 17 virüs, 9 fungus, 3
bakteri, 2 fitoplazma, 8 nematod ile 3 böcek ve akar açısından her yıl laboratuvar analizine
tabii tutulmaktadır. Bu etmen grupları içerisinde sertifikasyon amaçlı virüs analizleri;
taranan etmen sayısının fazla olması, her bir virüs için farklı bir yöntemin ve/veya tanılama
kitinin kullanılması, analiz sürelerinin uzun olması, analiz yapan laboratuvarlar arasında
yöntem birlikteliğinin olmaması, virüslere göre örnekleme zamanlarının farklılık
göstermesi ve çoğu zaman tek bir yöntemin tanılamada yeterli olmaması gibi durumlardan
dolayı ayrı bir öneme sahiptir.
Bu projenin amacı ön temel, temel ve sertifikalı asma damızlık parsellerinde
gerçekleştirilen her bir üretim basamağındaki virüs taramalarında Yeni Nesil Dizileme
(YND) teknolojilerinin kullanım olanaklarını araştırarak virüs analizleri açısından en uygun
yöntemi belirlemek ve belirlenen yöntemi optimize ederek sertifikasyon amaçlı virüs
analizleri için kullanımını sağlamaktır. Bu amaçla ilkbaharda yaprak sonbaharda ise floem
dokusu olmak üzere iki farklı örnekleme döneminde total RNA, small RNA (siRNA) ve
double stranded RNA (dsRNA) olarak 3 farklı izolasyon yöntemi ile başlangıç
materyallerinden farklı özelliklerdeki RNA’lar elde edilecek, Total RNA için ribosomal
RNA’ların uzaklaştırılmasının ardından elde edilen bu RNA formlarına özel cDNA
kütüphanesi hazırlama kitleri kullanılarak YND analizleri için örnek hazırlama işlemi
gerçekleştirilecektir. Örnek hazırlama işleminin ardından cDNA kütüphanelerinin YND
analizleri Illumina platformunda gerçekleştirilecektir. Analiz sonucu elde edilen ham veriler
CLC Genomic Workbench 11 ve Geneious R11 YND veri analiz programları kullanılarak
analiz edilecektir. Yapılan veri analizleri sonucunda elde edilen contiglerle blastn analizleri
gerçekleştirilecek ve eşleşen virüs etmenleri açısından genom haritalama çalışmaları
sonucunda virüs etmenlerinin tespiti gerçekleştirilecektir. Ayrıca kontrol amacıyla tespit
edilen her bir virüs spesifik primerler kullanılarak qPCR ile doğrulanacaktır. Bu sayede
sertifikasyon amaçlı virüs analizleri için ilk yıl en uygun YND yöntemi belirlenerek sonraki
iki yıl boyunca rutin analizlerin %10’unda kullanılmaya başlanacaktır. YND yönteminin
hali hazırda kullanılan tanı yöntemleriyle karşılaştırmaları yapılacaktır. Planlanan proje
sonucunda, elit materyal testlerinde daha hassas ve çoklu taramaya olanak veren bir yöntem
olan YND teknolojisini kullanma olanakları sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bağ, sertifikasyon, virüs, YND, RNASeq, siRNA, dsRNA, qPCR
DEVAM EDEN PROJELER
Proje Yürütücüsü

Proje Başlığı

Proje No
Projeyi Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi

Bazı Üzüm Çeşitlerinin Bağ Mildiyösü (Plasmopara
viticola ((Berk. & M.A. Curtis) Berl. & De Toni))
Hastalığına Karşı Reaksiyonları ve Etmenin Moleküler
Karakterizasyonu
TAGEM-BS-15/08-04/02-15 TAGEM + Doktora
Bağcılık Araştırma Enstitüsü-Tekirdağ
Damla ZOBAR
Duygu Mermer Doğu, Prof. Dr. Nuray Özer,
Doç. Dr. Harun Bayraktar
TAGEM
2016-2017
2016; 30.000 TL

2017: 15.000 TL
Proje Özeti
Bu proje kapsamında bağ mildiyösü etmeni Plasmopara viticola ‘nın bazı üzüm
çeşitlerine karşı reaksiyonları doğal koşullarda ve yapay inokulasyonla reaksiyonlarının
belirlenmesi ve Plasmopara viticola izolatları ile farklı asma çeşitlerinde yapılan
inokulasyon denemeleriyle fenotipik çeşitlilik belirlenerek, moleküler çalışmalarla da
etmenin asma çeşitleri bazında populasyon genetiğindeki varyasyonlar saptanmıştır. Ayrıca
yapay inokulasyon sonucu asma çeşitlerinde bazı parametreler ölçülerek çeşitlerin
hastalıkla enfeksiyon sonucu fizyolojik olarak değişimleri belirlenmiş olup yine asma
çeşitlerinde yaprak stoma özellikleri incelenerek hastalıkla ilişkilendirilmiştir.
Bu doğrultuda Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü araştırma
parsellerinde yer alan 21 adet üzüm çeşidinde mildiyö gözlemleri yapılmıştır. Ayrıca 21 çeşit
asma fidanı iklim odasında yetiştirilmiş olup yapay inokulasyon sonucu asma çeşitlerinde
fotosentez, stoma iletkenliği ve transprasyon ölçümleri yapılmış ayrıca asma çeşitlerinin stoma
ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Önceki çalışma döneminde asma çeşitlerinde P. viticola ile inokulasyondan sonra
belirlenen dayanıklılık / duyarlılık reaksiyonu sonuçlarına göre dayanıklı, orta derecede
dayanıklı, orta hassas ve çok hassas olmak üzere asma çeşitleri belirlenerek fenotipik
çeşitlilik çalışmaları yürütülmüştür. Toplam 11 asma çeşidi seçilmiş olup 92 farklı P.
viticola izolatı çeşitlerde ayrı ayrı yaprak disk metodu yöntemi ile çalışılmıştır. Ayrıca, Bu
metotta kullanılan 92 izolat ile moleküler çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Bu proje 2 yıllık bir proje olup 2016 yılında başlamıştır. Bu yıl sonu itibari ile projede
gerçekleştirilecek tüm çalışmalar tamamlanmıştır. Projenin sonuç raporunun 2018 yılında
sunulması planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler; Plasmopara viticola, asma çeşit, dayanıklılık, biotik stres, genetik
karakterizasyon

11. Ülkesel Proje Adı

PATATES
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ

Koordinatörü

Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)

ARAŞTIRMA,

SONUÇLANAN PROJELER
Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri

Patates ekiliş alanlarında Patates Y Virüsü (PVY)
ırklarının tespiti ve mücadele yönetimine esas olacak
verilerin belirlenmesi
TÜBİTAK TOVAG-213O108
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova/İzmir
Dr. Üftade Güner
Dr. Işıl Özdemir, Prof. Dr. H. Murat Sipahioğlu
E. Arzu Elibüyük, Dr. Serpil ERİLMEZ,
Doç. Dr. Nurper GÜZ (Danışman)
TÜBİTAK-1001
2014-2016

240 TL
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti
Bu çalışmada, ülkemizde patates üretim alanlarında önemli ürün ve verim kayıplarına
neden olan Patates Y virüsü (Potato Y potyvirus, PVY) infeksiyonlarının ve ırklarının
patates bitkisinde, yaprakbitlerinde, yabancı otlarda ve yumrulardaki varlığı serolojik ve
moleküler yöntemler ile araştırılmıştır. Bu amaçla, 2014-2015 yılları arasında Niğde,
Nevşehir, Afyon, Bolu, Konya, Sivas, Kayseri illerinde yapılan sürveylerde patates bitkisi,
yabancı ot ve yaprakbiti örnekleri alınmıştır. Toplanan örneklere serolojik ve moleküler test
uygulanmıştır. Teşhisi yapılan yabancı otların bazısında da PVY’nün ırkları tespit
edilmiştir. Yaprakbitlerinin tür teşhisi, morfolojik ve moleküler temelli olarak yapılmış ve
bazı yaprakbitlerinde virüsün ırkları saptanmıştır. Moleküler testte PVY ırkları açısından
pozitif sonuç veren bazı patates bitki örnekleri dizilenmiş ve filogenetik analizleri
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen DNA dizileri (NCBI) (www.ncbi.nih.gov/BLAST) web
sitesinde yer alan dünyadaki diğer PVY dizileri ile karşılaştırılmıştır. Sera koşullarında
yürütülen yaprakbiti taşıma denemesi çalışmaları sonucunda, yaprakbiti ile PVY taşıması
yapılan tüm bitkilerde PVYNTN ırkı tespit edilmiştir. Yaprakbitlerinin COI gen bölgesinin
DNA dizilerinin blast analizinde, veri tabanındaki diğer dizilerle benzerlik gösterdiği
görülmüştür. Elde edilen detaylı veriler ile daha sonraki çalışmalara ve uygulamaya yönelik
uygun mücadele yönetimi programına esas olacak temel alt yapının oluşturulması ile
dünyada uygulanan mücadele yönetimi programının ülkemiz koşullarında da kullanımına
imkan sağlanacaktır.
Patates, Patates Y virüsü ve ırkları, yaprakbiti, yabancı ot,
Anahtar Kelimeler
ELISA, moleküler test, mücadele yönetimi

DEVAM EDEN PROJELER
İzmir İlinde Depolanan Patateslerde Kuru Çürüklük
Hastalığına Neden Olan Fusarium spp.'nin Tanılanması
ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması (Doktora)
TAGEM-BS-15/04-04/02-04
Proje No
Gülcan YIKILMAZSOY
Proje Lideri
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova/İzmir
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2016
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2017-31/12/2017 arası
2017: 15 000 TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2016: 25 000 TL
2018: 10 000 TL
Proje Özeti
Bu çalışma kapsamında; İzmir ili Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde bulunan patates depolama
ve kısa süreli saklama alanlarında kuru çürüklük hastalığına neden olan Fusarium spp.
tanılanması, bölgede yaygın olarak depolanan patates çeşitlerinin hastalık etmenine
duyarlılıklarının saptanması ve en duyarlı patates çeşidi ile hastalıkla mücadele
çalışmalarının yürütülmesi amaçlanmaktadır.
Proje çalışmaları kapsamında; 2016 yılında ilkbahar ve sonbahar üretim dönemi sonunda
İzmir ili Ödemiş ve Torbalı ilçelerindeki depolardan ve depolama alanlarından hasat sonrası
yapılan yığınlardan veya çuvallardan hastalık belirtisi gözlenen yumru örneklerinin çeşit
Proje Başlığı

isimleri, depolanma tarihleri ve örnek alım tarihleri kaydedilerek toplanmıştır. Örnek
toplama çalışmaları sonunda her 2 ilçeden toplam 42 depodan 468 adet hastalık belirtisi
gözlenen yumru örneği toplanmıştır. Laboratuvara getirilen yumrulardan yapılan
izolasyonlar sonucu 102 adet izolat elde edilmiştir. Örnek toplama ve izolasyon çalışmaları
sonucunda elde edilen izolatlardan 23 tanesinin patojenisite testleri yapılmış, 7 izolat
patojen olarak saptanmıştır. Bu izolatlar morfolojik özelliklerine göre gruplandırılmış,
moleküler tanılama çalışmalarında kullanılmak üzere DNA ekstraksiyonları yapılarak elde
edilen DNA örnekleri -20°C’de saklanmıştır.
2017 yılı çalışmalarında ise patojenisite testleri 14 izolat için yürütülmüş, bunlardan 7
tanesi patojen olarak saptanmıştır. Morfolojik yapıları gözönüne alınarak 43 izolat
gruplandırılmıştır. Bu izolatlardan 2 tanesi için Fusarium sambucinum’a ait 315 bp
uzunluğunda bant elde edilmiştir. Fusarium oxysporum yönüyle testlenmiş izolatlardan 340
bp uzunluğunda 5 bant elde edilmiştir. Elde edilen PCR ürünlerinden 2 tanesi sekansa
gönderilmiş, DNA sekansları BLAST analizi yardımıyla kontrol edilmiş ve veri tabanında
mevcut Fusarium oxysporum ile %99 oranında benzerlik göstermiştir. Diğer 3 örnek ise
sekansa gönderilmiş olup DNA sekans sonuçları BLAST analizi yardımıyla kontrol
edilecektir.

Orta Anadolu Bölgesi Patates Ekiliş Alanlarında Stolbur
Hastalığının (Candidatus Phytoplasma solani) Durumu,
Yumruya geçiş oranının ve Olası Vektör Böceklerinin
Belirlenmesi
TAGEM-BS-12/09-07/02-11
Proje No
Dr. Aynur KARAHAN
Proje Lideri
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2013
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 5
2014: 15.000 TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2013: 15.000 TL
2015: 10.000 TL
2016: 10.000 TL
Proje Özeti
Proje Başlığı

2013 yılı sürveylerinde 4 ilden 50 örnek alınmış ve -80 0C’de muhafaza altına alınmıştır.
Atrap ile alınan böcek örneklerinin Hemiptera, Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera ve
Neuroptera takımına ait bireyler olduğu belirlenmiştir.
2014 yılı sürveylerinde 4 ilden 53 örnek alınmıştır. 2013 yılına ait 95 yaprak ve yumru
örneğinin DNA izolasyonu tamamlanmıştır. 2014 yılında toplanan 53 patates bitki örneği
ise DNA izolasyonuna kadar -80 0C’de muhafaza altına alınmıştır. Atrapla Cicadellidae
familyasından böcekler yakalanmış, sayımları yapılarak gruplandırılmıştır.
2015 yılından testlenen 183 yumrunun 72’si fitoplazma ile enfekteli bulunmuştur. 69 örnek
ile serada deneme kurulmuştur. Sivas ve Bolu’da patates tarlalarına sarı yapışkan tuzak
asılmış, yapılan kontrollerde Hemiptera takımından bireylerin çok düşük sayıda olduğu
belirlenmiştir. Kırşehir ve Yozgat örneklerinin 3 cins ve 3 türe, Bolu ve Sivas örneklerinin
ise 7 cinse ait olduğu belirlenmiştir.
2016 yılında sera denemelerinden hasat edilen yumruların analizleri tamamlanmıştır.

Enfekteli olarak ekilen 40 yumruda filizlenme olsun olmasın bitki çıkışı olmadığı
belirlenmiştir. Fitoplazma ile enfekteli olduğu bilinen 12 yumrunun ise bir veya iki gözünde
filizlenme olduğu görülmüş, ancak bu bitkilerin toprak yüzeyine çıkışları 2 ay gibi uzun bir
süre almıştır. Böceklerin teşhis çalışmaları sonucu 3 familya ve 9 cinse ait 10 tür teşhis
edilmiştir. Bunlar; Laodelphax striatellus, Hyalesthes obsoletus, Asymmetrasca decedens,
Neoaliturus fenestratus, Circulifer haematoceps, Euscelis incisus, Psammotettix alienus,
Toya propinqua, Psammotettix provincialis, Tettigometra sulphurea’dır.
TAGEM tarafından devam eden projeler ile ilgili 2016 yılında yapılan genel değerlendirme
toplantısı sonucunda alınan karar gereğince, Eskişehir, Kayseri, Konya ve Tokat illeri de
2017 yılından itibaren proje kapsamında çalışılacak iller arasına alınarak yeni bir
planlamaya gidilmiştir.
2017 yılında Tokat ve Kayseri illerinde yürütülen sürveylerde sırasıyla 18 ve 20 adet
patates örneği alınmıştır. Bunlardan 0,5 g’lık alt örnekler hazırlanmış ve DNA izolasyonuna
kadar -20 0C’de muhafaza altına alınmıştır. Daha önceki yıllarda toplanan ve teşhis
çalışmaları 2016 yılında tamamlanan 19 böcek örneğinin nested PCR çalışmaları
tamamlanmış, pozitif herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Kayseri ve Tokat illerinden
2017 yılında toplanan Hemiptera takımı Cicadellidae, Cixiidae, Delphacidae,
Tettigometridae, Lygaeidae, Miridae, Nabidae, Pentatomidae, Tingidae familyalarından
böceklerin teşhisleri tamamlanmıştır.
2018 yılında Eskişehir, Konya ve Tokat illerinde sürveylere devam edilecektir. Kayseri ile
Tokat illerinden toplanan patates bitkileri ve böcek örneklerinin DNA izolasyon ve nested
PCR çalışmalarına devam edilecektir. Projenin bir yıl süre ile uzatılması talep edilmektedir.
12. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü

KAYISI
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ

ARAŞTIRMA,

Dr. Mehmet KAPLAN (Diyarbakır ZMAE)

DEVAM EDEN PROJELER
Malatya, Elazığ ve Erzincan İlleri Kayısı Üretim
Alanlarında Görülen Fitoplazma Hastalıkları, Olası
Vektör Böcek Türlerinin Tespiti ve Alınacak
Önlemlerinin Belirlenmesi
TAGEM/BSAD/16/1/02/11
Proje No
Özgül İYİGÜN ŞAHİN
Proje Lideri
Kayısı Araştırma Enstitüsü-Malatya
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2017
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2017-31.12.2017
2018: 5.000 TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017: 15.000 TL
2019: 5.000 TL
Proje Başlığı

Proje Özeti :
Sert çekirdekli meyve ağaçlarında önemli verim kayıplarına neden olan Canditatus
Phytoplasma prunorum fitoplazması (Avrupa sert çekirdekli meyve sarılığı fitoplazması)
(ESFY) kayısı ağaçlarının da önemli bir hastalıklarındandır. Fitoplazma simptomlarının
son yıllarda kayısı ağaçlarında yoğun olarak görülmesiyle birlikte Malatya, Elazığ ve
Erzincan illerinin ESFY Fitoplazma hastalık etmenleri ile olası vektör böcek türlerinin
tespiti yönünden detaylı çalışma yapılması planlanmıştır.
Proje kapsamında 2017 yılında 10 Mayıs-01 Kasım tarihleri arasında çalışma
takvimine uygun olarak sürveyler yapılmıştır. Erzincan iline ait Kemah, Merkez ve
Üzümlü ilçelerinden ağaç varlığına bağlı olarak toplam 100 örnek toplanmıştır. Toplanan
örneklerin moleküler çalışmaları Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü’nde yürütülmüştür. Tamamlanan moleküler çalışmalar sonucunda fitoplazma
hastalık bulgusuna rastlanmamıştır.
Malatya ilinde Akçadağ, Battalgazi, Doğanşehir, Kale ve Yeşilyurt ilçelerin de
sürvey çalışmaları yürütülmüş olup toplam 206 örnek toplanmıştır. Bu örneklere ait DNA
extraksiyon aşaması tamamlanmış olup örnekler – 20 C°’de muhafaza altına alınmıştır.
Örneklerin PCR çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca sürvey yapılan alanlar, vektör
böcekler yönünden de incelenmiş olup herhangi bir olası vektör böceğe rastlanmamıştır.
Malatya ve Elazığ illerinde sürvey ve moleküler çalışmalarına proje çalışma takvimine
göre devam edilecektir.

13. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü

NOHUT
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ

ARAŞTIRMA,

Dr. Tülin KILIÇ (Bornova ZMAE)

DEVAM EDEN PROJELER
Uşak, Kütahya, Isparta ve Denizli İllerinde Nohutta Sorun
Olan Rhizoctonia Tür ve Anastomosis Gruplarının
Karakterizasyonu ile Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının
Belirlenmesi (Doktora)
TAGEM/BSAD/16/1/02/05
Proje No
Gürkan BAŞBAĞCI
Proje Lideri
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova/İzmir
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2017
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2017 ile 31/12/2017 arası
2018: 9.000TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017: 20.000TL
2019: 8.000TL
Proje Başlığı

Proje Özeti:
Bu projede nohutta kök çürüklüğüne neden olan Rhizoctonia türleri ve anastomosis
gruplarının klasik ve moleküler karakterizasyonu ve bazı nohut çeşitlerinin reaksiyonlarının
belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla Türkiye’nin önemli nohut tarımı yapılan 4 ilinde
(Uşak, Kütahya, Denizli ve Isparta) 2016 (0.yıl) ve 2017 yılları nohut üretim sezonunda
survey çalışmaları yapılmıştır. Yapılan surveyler sonucunda, Uşak’tan 1308 da alanındaki

28 farklı tarladan 436 adet, Denizli’den 533 da alanındaki 29 farklı tarladan 484 adet,
Isparta’dan 429 da alanındaki 22 farklı tarladan 627 adet, Kütahya’dan ise 433 da alanındaki
18 farklı tarladan 204 adet olmak üzere toplamda 2703 da alanındaki 97 farklı tarladan 1751
adet hastalıklı bitki toplanmıştır. Surveyler sonucunda toplanan bitkilerden yapılan izolasyon
işlemleri sonucunda, Uşak’tan toplanan bitkilerden 38, Denizli’den 79, Isparta’dan 88 ve
Kütahya’dan 56 izolat olmak üzere toplamda 261 adet izolat elde edilmiştir. Elde edilen tüm
izolatların ön patojenisite testleri yapılmış ve hastalık şiddetleri %0-100 arasında değişim
göstermiştir. Projenin 2018 yılı çalışmalarında, izolat sayısı azaltılarak klasik ve moleküler
olarak tür düzeyinde teşhisleri yapılacaktır.

Nohutta (Cicer arietinum L.) Kök Çürüklüğü ve
Solgunluğa Neden Olan Fusarium Türlerine Karşı
Dayanıklılık Kaynaklarının Geliştirilmesi
TAGEM-BS-14/14-01/02-03
Proje No
Abdullah Taner KILINÇ
Proje Lideri
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Eskişehir
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2015
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 2017
2016: 5000 TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2015: 15000 TL
2017: 15000 TL
2018: 5000 TL
Proje Özeti Nohutta kök çürüklüğü ve solgunluk, nohut yanıklığından sonra en önemli
hastalıktır. Bu proje kapsamında kök çürüklüğü ve solgunluğa sebep olan fusarium türlerine
karşı dayanıklılık kaynaklarının bulunması ve ıslahta kullanılması hedeflenmektedir. Bu
kapsamda nohut tarımının fazla yapıldığı Eskişehir, Kütahya, Denizli ve Uşak illerinde
survey yapılarak hastalıklı bitki örnekleri toplanmıştır. Toplanan bitki örneklerinden 756
adet fungus izole edilmiştir. İzole edilen funguslar ön patojenisite testlerinden geçirilmiştir.
42 adet izolat fusarium olma ihtimali olmadığından test edilmemiştir. 2017 yılı
çalışmalarında ön patojenisite testleri sonucunda yüksek hastalık şiddeti olanlar saksı
denemelerine alınmıştır. İzolatlar PDA besiyerinde 10 gün geliştirilmiştir. Her izolat için 45
g. steril kum ve 5 g. steril nohut unu içeren 250 ml.’lik cam kavanozlara besiyerinden
alınan 0.7 mm. çapında 5’şer adet disk konulmuştur. Üzerlerine 10 ml. steril su ilave
edilmiştir. İnokulumlar 14 gün 12 saat karanlık, 12 saat ışıklı ortamda bekletilerek
izolatların gelişmesi sağlanmıştır. İnokulumlar 500 g. steril karışım ( toprak: kum: yanmış
çiftlik gübresi, 1:1:1 oranında) bulunan saksılara karıştırılmıştır. 5-6 gün izolatın saksıyı
sarması beklendikten sonra her saksıya yüzey sterilizasyonu yapılmış 5 adet hassas çeşit
(ILC 482) ekilmiştir. Gözlemler 3 hafta beklendikten sonra 6 hafta süreyle alınmaktadır.
Proje Başlığı

14.

Ülkesel Proje Adı

NAR
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ

Koordinatörü

Dr. Naim ÖZTÜRK (Adana BMAE)

ARAŞTIRMA,

DEVAM EDEN PROJELER

Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş

Antalya ve Muğla İllerinde Nar Ağaçlarında Kök ve
Kökboğazı Çürüklüğüne Neden Olan Phytophthora
Türleri ile Bazı Nar Çeşitlerinin Hastalığa Karşı
Duyarlılıklarının Belirlenmesi
TAGEM-BS-15/08-09/02-16
İlker KURBETLİ
Batı Akdeniz Tarımsal araştırma Enstitüsü-Antalya

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Başlangıç Yılı

TAGEM
2016

Projenin İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017-31.12.2017

Projenin Yıllara Göre Bütçesi:

2016
15.000

Proje Başlığı

2017
15.000

2018
5.000

2019
5.000

Proje Özeti
Bu proje ile ülkemiz nar üretiminin yaklaşık yarısının yapıldığı Antalya ve Muğla illerinde
nar ağaçlarında kurumalara neden olan Phytophthora türlerinin tespit edilmesi ve bazı nar
çeşitlerinin hastalığa karşı duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.
Çalışmanın ilk iki yılında Antalya ve Muğla illerinin en çok nar üretimi yapılan 10 ilçesinde
arazi çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, 1683 da alanı kapsayan toplam 111 bahçede
incelemeler yapılmış ve hastalık belirtisi gösteren toplam 144 ağacın köklerinden 51 adet
bitki ve 134 adet toprak örneği alınarak izolasyon çalışmaları için laboratuvara getirilmiştir.
Yapılan izolasyonlar sonucunda 19’u bitki dokusundan, 79’u ise topraktan olmak üzere
toplam 98 adet Phytophthora spp. izolatı elde edilmiştir. Elde edilen izolatlar MUA içeren
eğik tüplerde ve steril saf suda 20°C’de depolanmıştır.
Sürvey çalışmaları süresince yapılan gözlem, inceleme ve sayımlarla tüm bahçeler için
kaydedilen hastalıklı ağaç yüzdeleri, yapılan izolasyonlarla da desteklenerek her ilçede
hastalığın bulunma oranı ayrı ayrı hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda
hastalığın yaygınlığı, Antalya ilinde % 4.49, Muğla ilinde ise % 5.03 olarak tespit edilmiştir.

Farklı türlere ait toplam 18 izolatla yürütülen patojenisite çalışmalarında hastalık şiddeti %
20-80 arasında değişiklik göstermiştir.

Nar (Punica granatum L.)’da Hasat Sonrası Meyve
Çürüklüklerine Neden Olan Alternaria Türlerinin
Moleküler Tanısı, Etiolojisi ve Mücadelesi (Doktora)
TAGEM-BS-15/08-09/02-17
Proje No
Ramazan GENCER
Proje Lideri
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü –Bornova/İzmir
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2016
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2017 – 31.12.2017
2017: 20.000 TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2016: 35.000 TL
2018: 5.000 TL
Proje Özeti
Projede narda hasat sonrası meyve çürüklüklerine neden olan Alternaria türlerinin
moleküler tanısı ve kayıpların azaltılabilmesi amacıyla mücadelesi amaçlanmıştır.
Çalışma kapsamında yapılması planlanan faaliyetlerden 2016 yılında surveyler,
izolasyonlar, patojenisiteler ve in-vitro fungisit denemeleri tamamlanmıştır. Belirlenen
program dahilinde bahçe koşullarında kurulan fungisit denemesi yeterli hastalık yoğunluğu
olmadığı için değerlendirmeye alınamamıştır.
Proje kapsamında 2017 yılında Muğla, Denizli ve İzmir İllerinde belirlenen ilaçlama
programları dahilinde üretici koşullarında fungisit denemeleri kurulmuştur. Meyveler ticari
olgunluğa geldiğinde hasat edilerek Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölümü’nde bulunan soğuk hava odalarında depolanmıştır. Depolama sonrası gözlemler
devam etmektedir.
Moleküler çalışmalar henüz tamamlanamadığından 2018 yılında moleküler
çalışmalara devam edilecektir. Ayrıca belirlenen ilaçlama programları dahilinde üretici
bahçesinde fungisit denemesi kurulacaktır.
Proje Başlığı

15. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü

PAMUK
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ

ARAŞTIRMA

Sedat EREN (Diyarbakır ZMAE)

SONUÇLANAN PROJELER
Proje Adı

Proje No
Projeyi Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre
Bütçesi

Bazı Pamuk Çeşit Adaylarının Verticillium Solgunluk
Hastalığı Etmeni (Verticillium dahliae Kleb.)’ne Karşı
Reaksiyonlarının Belirlenmesi
TAGEM-BS-14/04-02/02-04
Pamuk Araştırma Enstitüsü–Nazilli/Aydın
Sergül ÇOPUL
Halil Dündar
TAGEM
01/01/2014 – 31/12/2017
2014: 0 TL
2016: 6000 TL
2015: 5000 TL
2017: 6000 TL

Proje Özeti:
Çalışmada, başta Pamuk Araştırma Enstitüsü olmak üzere ülkemizdeki araştırma enstitüleri
tarafından ıslah edilerek geliştirilen verimli, erkenci ve bazı lif kalite özellikleri iyi yeni
çeşit adaylarının pamuk solgunluk hastalığı etmenine karşı duyarlılıklarının belirlenmesi
amaçlanmıştır.
P.A.E. deneme alanlarında 2014-2017 yılları arasında yürütülen çalışmada, 2014-2015
yıllarında 9 çeşit ve çeşit adayı, 2016-2017 yıllarında ise 14 çeşit ve çeşit adayı materyal
olarak kullanılmıştır. Deneme tesadüf blokları deneme deseninde ve dört tekerrürlü olarak
kurulmuştur.
Denemede hastalık sayımları her parselde ortadaki iki sırada yer alan tüm bitkilerde olmak
üzere yapraktan ve ikinci el hasattan sonra bitki kök boğazı toprak seviyesinden 4-5 cm
yukarıdan kesilerek iletim demetlerinin renk değişimine göre yapılarak 3 farklı dönemde
değerlendirilmiştir.
Çalışmada incelenen özelliklerin tümü yönünden çeşit adaylarının önemli farklılıklar
gösterdikleri belirlenmiştir. Yaprakta hastalık şiddeti, gövde kesitinde hastalık şiddeti,
gövde kesiti hastalık bulunma oranı, kütlü pamuk verimi, çırçır randımanı, lif inceliği, lif
uzunluğu ve lif kopma dayanıklılığı yönünden çeşit farklılığının önemli olduğu
saptanmıştır.
Sonuç olarak pamuk solgunluk hastalığı etmenine karşı tolerant olarak belirlenen, verim ve
lif teknolojik özellikleri de iyi olan bu çeşit adaylarından 89 genotipi Naz 07, 63 genotipi
Sezener 76, ES 46-34 genotipi ES-1 ve ES 46-47 genotipi ES-2 adıyla tescil edilip üretime
sunulmuştur. K.Maraş 2016-1 nolu genotipte tescil denemelerine alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pamuk, solgunluk, Verticillium dahliae Kleb., dayanıklılık

DEVAM EDEN PROJELER
Proje Başlığı

Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

Pamuk Islah Projeleri Sonucunda Elde Edilmiş Olan
Ümitvar İleri Hatların Verticillium dahliae Kleb.
Solgunluğuna Duyarlıklarının Belirlenmesi
TAGEM-BS-15/04-02/02-05
Özlem AVŞAR
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim
Merkezi-Diyarbakır
TAGEM
01/01/2016
2017 yılı
2016:15.000 TL
2017:15.000 TL

Proje Özeti
Pamukta solgunluk hastalığı( Verticillium dahliae Kleb.) ülkemizde ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde önemli verim kayıplarına yol açan yaygın bir hastalıktır. Verticillium’a karşı
başarılı ve ekonomik bir kimyasal mücadele olanağı henüz bulunmamaktadır.
Proje ile kurumumuz tarafından ileri aşamalara getirilmiş verim ve kalitesi yüksek
genotiplerin verticillium hastalığına toleransının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 2017
yılında proje başarı ile yürütülmüş ve kütlü pamuk verim değeri bakımında 8/1 ve 5/7 nolu
hatlarınn ön plana çıktığı görülmüştür. Çırçır randıman değerlerinin %44 ile %40, 100
tohum ağırlığı değerlerinin 9.9 gr ile 13.3 gr, gövde kesiti hastalık indeks değerlerinin
3.11 ile 0.40, yeşil aksam (%5-10) hastalık indeks değerlerinin 0.97 ile 0.50, yeşil aksam
(%50-60) hastalık indeks değerlerinin 0.52 ile 1.2 arasında olduğu belirlenmiştir.

Proje Başlığı:

Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

Kahramanmaraş Koşullarında Bazı Pamuk Çeşitlerinin
Solgunluk Hastalığı (Verticillium dahliae Kleb.)’na
Duyarlılıklarının Belirlenmesi.
TAGEM/TBAD/15/A04/P02/03
Doğan GÖZCÜ
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma
Enstitüsü-Kahramanmaraş
TAGEM
2015
2017
2015: 5.000 TL, 2016: 5.500 TL, 2017: 6.000 TL
2018: 6.500 TL, 2019:7.00 TL ; Toplam: 30.000 TL

Proje Özeti:
Bölgemizde pamuk tarımını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin başında
Verticillium solgunluğu (Verticillium dahliae Kleb.) gelmektedir. Bu nedenle solgunluğa
dayanıklı veya tolerant ticari pamuk çeşitlerinin tespit edilmesi ve bunların kullanımı ile
hastalıktan kaynaklanan kayıpların en aza indirilmesi önem arz etmektedir.
Bu çalışma ile bazı pamuk çeşit ve çeşit adaylarının solgunluk hastalığına karşı
duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada üçü kontrol olmak üzere toplam 16
pamuk çeşit ve çeşit adayı kullanılmıştır. Çeşitler ve çeşit adayları ile solgunluk hastalığı ile
bulaşık Enstitü arazide tarla denemesi ve iklim odasında koşullarında saks denemesi
kurularak yürütülmüştür. Tarla denemesi tesadüf blokları, saksı denemesi ise tesadüf
parselleri deneme deseninde kurulmuştur. Saksı denemelerinde Vd11 (yaprak dökmeyen
patotip) ile PYDV6 (yaprak döken patotip) izolatları suni inokulasyonlarda kullanılmıştır.
Çalışmanın 2017 yılı verilerine göre pamuk çeşitlerinin yaprak, gövde kesiti ve
saksıda hastalık şiddeti ortalama değerlerine göre çeşitler arasındaki farklılığın önemli
olduğu, en yüksek hastalık şiddeti değeri duyarlı kontrol Beren çeşidinde, en düşük hastalık
şiddetinin ise tolerant kontrol Teks çeşidinde elde edilmiş ve iklim odası çalışmaları da
benzer sonuçlar vermiştir. Pamuk çeşit ve hatları kütlü verim değerleri bakımından
karşılaştırıldığında standart kontrol ST 468 (480 kg/da) ilk sırada bunu 396 kg/da ile
tolerant kontrol Teks çeşidi izlemiştir. En düşük kütlü verimi 109 kg/da ile duyarlı kontrol
Beren çeşidinden elde edilmiştir. Lif verim değerleri kütlü verim değerleri ile paralellik
göstermiştir. Çırçır randımanı bakımından % 41.4 ile Lima ve Edessa (% 41.1) çeşitleri en
yüksek randıman değeri ile ilk sırada yer almış, en düşük randıman değeri ise % 34.3 ile
Beren çeşidi ve Şanlı (% 34.8) çeşit adayından elde edilmiştir. Çeşit ve çeşit adayları 100
tohum ağırlığı bakımından karşılaştırıldığında, en yüksek 13.2 gr ile Adana-1/1, Şanlı
(12.5) ve Furkan (12.4 gr) çeşit ve çeşit adaylarında, en düşük ise 8.0 gr ile duyarlı kontrol
Beren çeşidinde elde edilmiştir.Ayrıca, denemeye alınan pamuk çeşit ve çeşit adaylarının
bazı lif kalite kriterleri üzerine solgunluk hastalığının etkisine bakılmıştır.

16. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü

BADEM
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ

ARAŞTIRMA,

M. Fatih TOLGA (Bornova ZMAE)

SONUÇLANAN PROJELER
Proje Adı
Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kiraz ve Badem
Ağaçlarında Fitoplazma Etmenlerinin Tanılanması
TAGEM-BS-12/A08-P01/02-17
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Diyarbakır
Osman ÇİFTÇİ
Osman Çiftçi, Feyzullah Yılmaz (2016-2017)
Şahimerdan Türkölmez (Şanlıurfa GAPTAEM)
Prof. Dr. Çiğdem Ulubaş Serçe (Danışman-Niğde Ömer
Halisdemir Üniversitesi)
TAGEM
01.01.2013-31.12.2017
40.000 TL

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti
Ülkemiz sahip olduğu değişik ekolojik koşullar nedeniyle pek çok meyve kültürünün
merkezi ve kayısı, elma, erik, badem ve kiraz gibi meyve ağaçlarının anavatanıdır.
Çalışmanın yapıldığı Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde 315.765 ağaç ve 3223 ton
Kiraz ve 1,466.138 ağaç ve 10.103 ton badem ürünü elde edilmektedir (Anonim, 2016).
Kiraz ve badem ağaçlarındaki hastalık ve zararlılar ekonomik olarak önemli kalite ve verim
kayıplarına neden olmaktadır. Zararlı böcekler ve fungal ve bakteriyel hastalıklar değişik
kimyasallar kullanılarak etkili bir savaşım yöntemiyle başarılı bir şekilde
önlenebilmektedir. Ancak, virüs, viroid ve fitoplazma gibi hastalıklarla aynı şekilde
kimyasal mücadele yapılamamaktadır.
Kiraz ve badem ağaçlarında kalite ve verim kayıplarına neden olan etmenlerden birisi
de fitoplazma hastalıklarıdır. Fitoplazmalar sistematik olarak bakteriler içinde yer almakla
birlikte oluşturdukları simptomlar bakımından virüs hastalıklarına benzemektedir. Bu grup
patojenlerle kimyasal mücadele teorik olarak mümkün olmakla birlikte pratikte aynen virüs
hastalıkları gibi doğrudan bir mücadele yöntemi bulunmamaktadır. Fitoplazmalar floemde
yaşayan, bakterilere benzeyen fakat çok daha küçük ve hücre duvarı olmayan obligat
parazitlerdir. Fitoplazmalar etmenlerini teşhis etmek amacı ile günümüzde farklı serolojik
ve DNA teknikleri ile fitoplazmaların ayırt edilmesini, spesifik olarak tespitini ve
sınıflandırılmalarını sağlamıştır.
Yapılan bu çalışma 2013-2017 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki
Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerdeki kiraz ve badem alanlarındaki fitoplazma
hastalıkları etmenleri yönünden Nested PCR metodu ile sağlık durumlarını belirlenmesi
amaçlanmıştır. Arazi çalışmaları kapsamında Örnekler öncelikle yaprak deformasyonları,
kısmı dal kurumaları, bodurluk, sarılık, kloroz, cadı süpürgesi oluşumları vb. anormallikler
gösteren bitkilerden Şubat-Nisan aylarında 217 çiçek örneği, Ağustos - Kasım ayları
arasında ise 276 sürgün örneği olarak alınan toplam 493 örnek test edilmiş ve Fitoplazma
Hastalık Etmenleri tespit edilmemiştir. Çalışmalar sırasında üreticiler ve teknik elemanlar
için düzenlenen eğitimlerle hastalık ile ilgili bilgilendirilme çalışmaları yapılmıştır.
Kiraz, Badem, Fitoplazma, Nested-Polimeraz Zincir
Anahtar Kelimeler
Reaksiyonu, RFLP
YENİ TEKLİF PROJELER
Proje Adı

Badem Et Leke Hastalığının (Polystigma amygdalinum
PF Cannon) Biyolojisi ve Mücadele Olanaklarının
Araştırılması

Proje Türü
Bağlı Olduğu Proje
Projeyi Teklif Eden Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Koordinatörü/Lideri
Proje Yürütücüleri
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar

Entegre Mücadele
Badem Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve
Eğitim Projesi
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Diyarbakır
TAGEM
Emel ÖREN
Yener Çelik, Serhat KARA, Şahimerdan Türkölmez,
Ela Tohumcu, Ayşe Uysal, Dr. Dilek Poyraz,
Dr. Barbaros Çetinel
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitü
Müdürlüğü, Bornova Zirai Mücadele Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa,
Muğla, Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlükleri
01/01/2019 - 31/12/2021
2019: 49.750 TL 2020: 14.850 TL 2021: 14.850 TL

Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre Bütçesi
Proje Özeti
Badem yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi etkileyen birçok biotik ve abiotik etmenler
mevcuttur. Bunlardan biri olan badem et leke hastalığı (P. amygdalinum PF Cannon),
yapraklardaki fotosentez alanını azaltıp önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır.
Yapılan gözlemler ve gelen şikâyetler doğrultusunda badem et leke hastalığının (P.
amygdalinum) ciddi sorun teşkil ettiği anlaşılmış olup, bu doğrultuda proje ele alınmıştır.
Fungal etmen kaynaklı olan badem et leke hastalığı bademin ana hastalığı konumunda olup
hastalıkla mücadele ülkemizde daha önce çalışılmamıştır. İlaçlama zamanı, etkin bir şekilde
mücadele yapabilmek için son derece önemlidir ve bu zamanı belirlemek için etmenin
biyolojisine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda hastalık etmeninin peritesyum
olgunlaşması, askospor uçuş zamanları izlenecek ve bununla birlikte badem et lekesi için
bademin fenolojik dönemleri takip edilecektir. İlaveten, proje kapsamındaki illerden
toplanan, hastalıkla bulaşık yapraklardan fungal etmenin moleküler karakterizasyonuna
yönelik çalışmalar yapılacaktır. Etmenin mücadelesi için dört farklı fungisit ve bir biyolojik
preparat tesadüf blokları deneme desenine göre kullanılacaktır. Bunun yanında, kültürel
mücadele çalışmaları hem ilkbahar hem de sonbahar döneminde yapılacak olup en etkili
olanı belirlenecektir.
Çalışma, 2019-2021 yıllarında Diyarbakir, Şanlıurfa, Adıyaman, Manisa ve Muğla illerinde
gerçekleştirilecektir. Bu çalışmayla, Türkiye ekonomisi için çok önemli bir ürün olan
bademde, bu hastalıkla en etkin mücadele programı tespit edilerek, elde edilen iklimsel
veriler olası erken uyarı sistemi için temel oluşturacaktır. Elde edilecek bulgular “Zirai
Mücadele ve Entegre Mücadele Teknik Talimatları” için önerilecek, çiftçiler, teknik
elemanlar ve diğer konu paydaşlarıyla eğitim ve farklı yayın yollarıyla paylaşılacak ve
böylece sürdürülebilir organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına önemli katkılar
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Badem, Et Leke, Kimyasal, Biyolojik, Kültürel Mücadele, Moleküler
Karakterizasyon
17.

Ülkesel Proje Adı

CEVİZ
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ

ARAŞTIRMA

Koordinatörü

Dr. Serap TOKER DEMİRAY (Adana BMAE)

YENİ TEKLİF PROJELER
Proje Adı

Ceviz Bakteriyel Yanıklığı ve Uç Nekrozu (BAN)
Etmenlerinin Tanısı, Karakterizasyonu ve Mücadelesi
Üzerine Araştırmalar

Entegre Mücadele
Ceviz Entegre Mücadele
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü –Bornova/İzmir
TAGEM
Damla ERTİMURTAŞ
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Manisa İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Md, Balıkesir İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Md, Çanakkale İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Md
2019-2021
Başlama ve Bitiş Tarihleri
20..: ……….TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 20..: ……….TL
20..: ……….TL
20..: ……….TL
Türkiye’de ceviz (Juglans regia L.) yetiştiriciliğinde Ege Bölgesi önemli bir yer
almaktadır. Ceviz plantasyonlarında önemli bakteriyel hastalıklardan biri ceviz bakteriyel
yanıklığı’dır. Son yıllarda uç nekrozu (Brown Apical Necrosis, BAN) da Akdeniz
bölgesindeki ceviz üretimini tehdit etmektedir. Her iki hastalık ceviz üretiminde %50’den
fazla verim kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle bitki koruma çalışmalarına önem
verilmelidir. ceviz bakteriyel yanıklığı etmeni (Xhanthomonas arboricola pv. juglandis,
Xaj) BAN’dan da esas sorumlu etmendir. BAN’dan ikincil sorumlu etmenler ise Fusarium
spp. ve Alternaria spp. fungal etmenleridir. Bu çalışmada ceviz bakteriyel yanıklığı ve
BAN’a neden olan etmenleri saptamak ve yaygınlık oranını belirlemek amacıyla Manisa,
Balıkesir ve Çanakkale illeri ceviz plantasyonlarında 2019 yılında survey yapılacaktır.
Tanısı yapılan Xaj izolatları ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bakteriyoloji Laboratuarı
stoklarındaki Xaj izolatlarıyla arasındaki benzerlikleri karşılaştırmak için rep-PCR, ayrıca;
Multi Locus Sequence Analysis (MLSA) ve Variable Number of Tandem Repeat (VNTR)
kullanılarak karakterizasyon da yapılacaktır. ceviz bakteriyel yanıklığı ve BAN’a karşı
entegre mücadele olanakları üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Bunlar; antagonist
bakterilerin izolasyonu, patojenlere karşı in vitro etkililik testleri, ham ceviz meyve ve
fidanları üzerinde in vivo etkililik testleri, etkili bulunan yararlı bakterilerin bakırlı
preparatlarla in vitro uyum testi, farklı bakırlı bileşik formulasyonları, bazı kimyasal
uyarıcılarla in vitro ve iklim odası testleri, üretici bahçesinde yapılacak mücadele
çalışmalarıdır. Bu projeyle, ülkemizde her iki hastalığa neden olan bakteriyel etmenin repPCR ile birlikte ilk kez MLSA ve VNTR yöntemleri kullanılarak moleküler
karakterizasyonu yapılacaktır. Bu çalışma survey kapsamındaki ceviz plantasyonlarında
ceviz bakteriyel yanıklığı ve BAN hastalıkları hakkında daha detaylı verilerin elde edileceği
ilk çalışma niteliği de taşıyacaktır.
Bu proje kapsamında ceviz bakteriyel yanıklığı ve BAN hastalığından esas sorumlu
bakteriyel etmen (Xaj) çalışmaları doktora tez projesi olarak çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Xanthomonas arboricola pv. juglandis, BAN, Fusarium spp.,
Alternaria spp., rep-PCR, MLSA, VNTR, mücadele
Proje Türü
Bağlı Olduğu Proje
Projeyi Teklif Eden Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Koordinatörü/Lideri
Proje Yürütücüsü
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar

18.

Ülkesel Proje Adı

İNCİR
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ

Koordinatörü

Dr. Özlem DOĞAN (Erbeyli İAE)

ARAŞTIRMA,

DEVAM EDEN PROJELER
Proje Başlığı

Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş

Aydın İli’nde İncir Pası (Cerotelium fici) Hastalığının
Yaygınlığının Belirlenmesi ve Mücadelesinde Bazı
Fungisitlerin Etkinliklerinin Araştırılması
TAGEM/BSAD/16/1/02/13
Gül KURUOĞLU AŞCI
İncir Araştırma Enstitüsü-Erbeyli/Aydın

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
01.06.2016
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017: 20.000TL 2018: 5.000TL 2019: 5.000TL
Proje Özeti
İncir pası; tropik ve subtropik iklimlerde yaygın olarak görülen yaprak dökümü ve ürün
kaybına neden olan önemli bir yaprak hastalığıdır. Bitkinin yaprak kalitesini etkileyerek,
yaprak verimini yaklaşık %22 düşürür (Hüseyin ve Selçuk 2004). Ilık ve nemli iklimlerin
görüldüğü bölgelerin bu hastalık ile daha sık ve yoğun karşılaşma riski vardır. Etmen
yapraklarda klorotik ve nekrotik lekelere yol açmakta ve şiddetli enfeksiyonlarda ise erken
yaprak dökülmelerine neden olmaktadır. İklim değişikliği senaryolarında en kritik bölgede
bulunan Türkiye’de tarım sektörü en çok etkilenecek alanlardan biridir. Küresel ısınmanın
en önemli belirtilerinden olan ekstrem iklim olayları incir gibi pazar değeri yüksek bir
üründe meyve kalitesinin etkilenmesine sebep olabilmektedir. Hastalığın yoğun olduğu
zamanlarda meyvelerin irileşmediği ve olgunlaşmadan ağaçların üzerinde kaldığı
görülmektedir. 2014 yılında incir alanlarında yoğun yaprak kayıpları ile kendini göstermeye
başlayan incir pas hastalığı, bölgede artan nem oranı ile birlikte ciddi boyuta ulaşmaya
başlamıştır. Önemli incir yetiştiriciliği konumundaki bölgelerden gelen şikâyetler
neticesinde, ilaç tavsiyesi almak üzere kurumumuza yoğun başvurular olmuştur. Hastalıkla
ilgili ülkemizde tavsiyeli yasal, teknik bir düzenleme bulunmaması nedeniyle üreticilere
kimyasal mücadele yönünde öneri getirilmesi mümkün olmamaktadır. Hastalığın kontrol
altına alınabileceği etkili fungisit ve/veya fungisitlerin belirlenmesi bu projenin en önemli
amacıdır. Önemli bir diğer gerekçemiz ise pas hastalığının yanıt bekleyen bir sorun haline
geldiği, bu hastalıkla ilgili üreticilere sunulabilecek önerilerin Zirai Mücadele Teknik
Talimatında yer alması gerekliliğidir. İncir Pas Hastalığının Aydın İlindeki yaygınlık
durumunu saptamak amacıyla, Sarılop incir üretimi yapılan ilçelere 2016 yılında gidilerek
sürvey çalışması gerçekleştirilmiştir. Sürveyler Karaca ve Bora (1970)’ya göre basit
tesadüfi örnekleme yöntemi ile yapılmıştır. İncelenecek ağaç sayısı ilçelerin toplam ağaç
varlığının %0.01’ini oluşturacak şekilde Lazarov ve Grigorov (1961)’un sürvey yöntemine
göre gerçekleştirilmiştir. Azoxystrobin, tebuconazole, mancozeb, chlorothalonil ve metalik
bakıra eş değer bakır sülfat pentahidrat etkili maddeler etkinlik denemelerinin materyalini
oluşturacaktır.

Proje Başlığı

Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

İncirde Rosellinia Kök Çürüklüğü (Rosellinia necatrix
Prill.) Hastalığı ile Alternatif Savaşım Olanaklarının
Araştırılması ve Geliştirilmesi
TAGEM-BS-15/08-07/02-19
Dr. Özlem DOĞAN
İncir Araştırma Enstitüsü- Erbeyli/Aydın
TAGEM
2016
01.01.2017-31.12.2017
2016: 30.000 TL
2017: 5.000 TL
2018: 5.000 TL
2019: 5.000 TL

Proje Özeti
İncir yetiştiriciliğimizin en önemli sorunlarından bir tanesi de “Kök Uyuzu” olarak bilinen
Rosellinia Kök Çürüklüğü (Rosellinia necatrix Prill.) hastalığıdır. Ülke ve bölge ekonomisi
için çok önemli olan incir üretiminde bu hastalıktan dolayı ekonomik verime sahip
ağaçlarda kayıplar yaşanmaktadır. R. necatrix’in mücadelesinde çok etkin olan ne kültürel
ne de kimyasal yöntemler mevcut değildir. Kültürel önlemler, doğru ve zamanında
uygulanırsa, sadece hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaktadır. Sınırlı bir bölgede kaliteli
üretimi yapılabilen, ihracatında dünya lideri olduğumuz özellikle kuru incirin
konvansiyonel ve organik üretiminde sıkça karşılaşılan Rosellinia kök çürüklüğü hastalığı
ile ilgili çözümlerin üretilmesi ve ağaç ölümleri ile sonuçlanan ekonomik kayıpların önüne
geçilmesi amaçlanmıştır. Bakır sülfat, Tolclofos-methyl, Prochloraz, Fosetyl-al+Fosforik
asit, Thiophanate-methyl, Chlorothalonil etken maddeli 6 fungisit, Trichoderma harzianum
ve Arthrobacter sp. içerikli 2 biyolojik ajan preparatı ile sıvı yarasa gübresi, Elektro Aktive
Su ve solarizasyon uygulaması denemeye alınan uygulama materyallerini oluşturmuştur.
Uygulamaların etkinlikleri, yapay olarak hastalık etmeni bulaştırılan saksılarda in vivo
denemeler ile araştırılacaktır. Etkin bulunan materyaller daha sonra, hastalık ile bulaşık
olduğu bilinen İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait erkek incir koleksiyon
bahçesinde doğrudan sahada test edilerek arazi koşullarındaki etkinlikleri saptanacaktır.
Projenin 2017 yılı faaliyetleri kapsamında; Hastalık etmeni, erkek incir ağacından izole
edilmiştir ve saksı denemelerinde kullanılmak üzere +40C’de, uygulama materyallerinin
etkinlik çalışmalarında kullanılacak yaklaşık 1 yaşlı Sarılop fidanları da saksılara
şaşırtılarak serada muhafaza edilmektedir.

Bazı İncir Çeşitlerinde Virüsten Ari Ön Temel Üretim
Materyalinin Elde Edilmesi ve Sertifikalı Fidan
Üretimine Yönelik Araştırmalar
TAGEM –BS-14/10-07/02-15
Proje No
Dr. Serpil ERİLMEZ
Proje Lideri
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova/İzmir
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2015
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 2017-2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2015: 20.000 TL 2016: 10.000 TL 2017: 10.000 TL
Proje Özeti
2016 yılında Bardakçı, Taşlık, Hamza, Siyah Orak, Beyaz Orak, Bursa Siyahı,
Morgüz, Sarılop çeşitlerinden alınan örnekleri ve Siyah Orak, Bursa Siyahı, Morgüz ve
Sarılop çeşitlerinden meristem kültürü sonucu elde edilen bitkilerden örnekler alınmıştır.
Alınan örneklerin, Meyve ve Asma Fidanı İle Üretim Materyallerinde Bitki Sağlığı
Standartları Talimatı’nda yer alan Fig mosaic associated virus (FmaV-Np), Fig mosaic
Proje Başlığı

associated virus (FmaV-Gp), Fig leaf mottle associated virus-1 (FLMaV1), Fig leaf mottle
associated -2 (FLMaV2) virus, Fig mosaic virus (FMV), Fig mild mottle associated virus
(FMMaV),Arkansas fig closterovirus-1(AFCV-1),Arkansas fig closterovirus-2 (AFCV-2),
Fig badnavirus1 (FBV-1) etmenleri yönüyle moleküler olarak analizleri yapılmıştır.
Koleksiyon bahçesinden alınan örneklerde FLMaV-1,FMV, AFCV-1, FBV-1ve FLV-1
viral etmenleri tespit edilmiştir. Termoterapi uygulanmış meristem kültürü sonucu elde
edilen bitkilerin tamamı FBV-1 ile enfekteli olarak tespit edilmiştir.
FBV-1 etmeni yönünden pozitif sonuç veren 6 adet örneğe ait sekans sonuçları
değerlendirilmiştir. NCBI-Blast analizi sonuçlarına göre, 6 adet izolatın gen bankasında
kayıtlı FBV-1 izolatları ile % 100 oranında benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. İlkbahar
dönemi Mayıs- Haziran aylarında Sarılop fidanlarına 37-38 oC’de %70 nem ve 21 gün
süresince termoterapi uygulanmıştır. 21 gün süre bitiminde fidanların tepe
tomurcuklarından meristem ve sürgün ucu alımı gerçekleştirilmiştir. Besin ortamına alınan
meristem ve sürgün ucu kallus oluşturma ortamı, sürgün geliştirme ortamında büyümeye
bırakılmıştır. Köklendirme aşamasına getirilmiş bitkicikler enfeksiyon nedeniyle
kaybedilmiş, temiz materyal elde edilememiştir. Termoterapi sistemindeki arızalar
nedeniyle sıcaklığın 50 °C çıkması sonucu iki parti fidan kavrulmuş ve kullanılamamıştır.
Çalışmalara devam edilmektedir. Vektörlerin belirlenmesinde, Erbeyli İncir Araştırma
Enstitüsü’ne ait damızlık koleksiyon bahçesinde çalışma alanını temsil edecek şekilde,
belirli aralıklarla tesadüfen seçilen 10 ağacın dört farklı yönünden 5’er olmak üzere toplam
50 yaprak alınarak kese kağıtlarına yerleştirilmiş, etiketlenerek buz kutusu içerisinde
laboratuvara getirilmiştir. Steromikroskop altında incelenen yaprak örneklerinde Eriophyid
bireylere rastlanmıştır.

19. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü

AYÇİÇEĞİ
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Tuğba Hilal KILIÇ (Edirne TTAE)

ARAŞTIRMA,

DEVAM EDEN PROJELER
Proje Başlığı

Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

Ayçiçeği Mildiyösü (Plasmopara halstedii (Farlow)
Berl. Et de Toni) 'ne Karşı Dayanıklılık
Mekanizmasının İncelenmesi Üzerine Çalışmalar
(Doktora)
TAGEM-BS-15/04-01/02-06
T. Hilal KILIÇ
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Edirne
TAGEM
01.01.2016
01.01.2017 ile 01.01.2018 arası
2016: 20.000 TL
2017: 15.000TL

Proje Özeti:
Çalışmada ayçiçeği mildiyösü (Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. Et de Toni) 'ne karşı
genetik olarak dayanıklılığı bilinen hatlarla, aday hatlar sekonder enfeksiyonlara karşı

reaksiyonları, etmenin girişinde önem taşıyan morfolojik özellikleri, enfeksiyon sırasında
ve sonrasında oluşan biyokimyasal değişiklikler yönünden karşılaştırılarak dayanıklılık
mekanizması detaylı olarak incelenmektedir. Araştırma sonucunda hem ayçiçeğinin
mildiyöye karşı morfolojik ve biyokimyasal dayanıklılık mekanizmasının belirlenmesi hem
de hastalığın kontrolünde tohum ilaçlamasına alternatif olarak değerlendirilebilecek
bileşiklerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.
Sekonder enfeksiyonlarının belirlenmesi aşamasında HAR5, RHA 419, RHA 447 hatları
için kurulan denemelerin sonucunda sırasıyla Pl 13, Pl Arg ve Pl 2 dayanıklılık genlerine
sahip HAR5, RHA 419, RHA 447 hatlarında etmene ait gözle görülebilir enfeksiyon
oluşmamıştır. Mutant MR YDRH7/14 hattına ait yaprak disklerinin %30’unda sporulasyon
gözlenirken; Pl 8 dayanıklılık geni bulunan K9RSN:3/14 hattına ait yaprak disklerinin
%25’inde sporulasyon gözlenmiştir. Örnekler stoma enfeksiyonlarının belirlenmesi için
fluoresan mikroskopta incelenmiştir. Stomalardan giriş yapan etmenin yaprak içerisindeki
gelişimi gözlenmiştir. Biyokimyasal dayanıklılık mekanizmasının inceleneceği çalışmada
ise hatlardaki kök akıntıları incelenecektir. İnokulasyon sonrasında köklerde meydana gelen
bileşiklerin belirlenmesi aşamasında inokulasyon gerçekleştirildikten sonra bitkiler,
inkübasyona bırakılmıştır. Bu süre sonunda bitkilerin köklerinden 100 mg tartılarak derin
dondurucuda saklanmak üzere hazırlanmış olup TLC ve HPLC analizleri için
kullanılacaklardır.

20. Ülkesel Proje Adı

BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA PROJESİ

SONUÇLANAN PROJELER
Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti

Erzincan’da Örtüaltında Yetiştirilen Domateslerde
Erken Yaprak Yanıklığı Hastalığına (Alternaria Solani
Ell And Mart.) Karşı Biyolojik Mücadele İmkânlarının
Araştırılması (Doktora)
TAGEM–BS–10/10–01 /02-07
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü-Erzincan
Serdar TUNCER
TAGEM
2011-2017
30 000 TL

Bu çalışma 2011-2017 yılları arasında Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğünde, Doktora projesi olarak; domates bitkisinde domates erken yaprak
yanıklığı hastalığına (Alternaria solani (Ell. ve G. Martin) Sor.) karşı arazi çalışmalarında
elde edilen biyoajan bakterilerin in vitro ve in vivo şartlarda etkinliklerinin belirlenmesi
amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın aşamaları biyolojik mücadele kullanılanabilecek
bakterilerin ve Alternaria solani izolatlarının arazi çalışmaları ile elde edilmesi, patojenite
çalışmaları, in vitroda ikili kültür denemelerinin sonucu etkili bulunan biyoajan
bakterilerin in vivo şartlarında erken yaprak yanıklığı hastalığına karşı etkinliklerinin
belirlenmesi şeklinde yapılmıştır.

Yapılan in vitro çalışmaları sonucu; 275 adet bakteri izolatı içerisinde 132 adet bakteri
izolatının A. solani’ye karşı antagonist etkiye sahip oldukları belirlenmiştir. En yüksek
antagonist etkiye sahip 5 izolat (2404) Paenibacillus alvei-GC subgroup A, (2403)
Bacillus megaterium-GC subgroup A,(2406) Bacillus megaterium-GC subgroup A, (2405)
Bacillus megaterium-GC subgroup A, (2402) Bacillus megaterium-GC subgroup A) sera
denemelerine alınmıştır. Yaptığımız sera denemelerinde uygulamaların yüzde etkilerine
bakıldığında % 52.63 ile %71,46 değişen oranlarda etki gösterdikleri tespit edilmiştir. İn
vivo çalışmalararı sonucunda, ilk sırayı A grubunda %71,46 ile kimyasal uygulama almış,
bunu 2402 kodlu bioajan Bacillus megaterium-GC subgroup A %64,27 ve Bacillus
subtilis 13,4g/l QST 713 ticari biyopreparat % 63,49 ile takip etmiştir ve bu üç uygulama
istatistiki olarak aynı grupta yer almıştır. Çalışma sonucu bu 5 adet bakteri izolatının A.
solani’nin biyolojik mücadelesinde kullanılabilecek ümit verici birer antagonist aday
olduğu ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler

Erzincan, Alternaria solani, Bakteri, Biyolojik
Mücadele, Domates

Proje Adı

Domateste Fusarium Solgunluğu (Fusarium oxysporum
f. sp. lycopersici) ve Domates Benek Hastalığının
(Pseudomonas syringae pv. tomato) Kök Bakterileri ile
Biyolojik Mücadelesi
TAGEM-BS-12/09-02/02-08
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana
Dr.H.Nilüfer Yıldız
Dr.Hale Günaçtı, Uzm. Tahsin Ay, Doç. Dr. H.Handan
Altınok, Yrd. Doç. Dr. Murat Dikilitaş
TAGEM
01.01.2013-31.12.2017
22.000

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti
Bu çalışmada Adana ve Mersin illeri örtü altı ve açık alanda yetiştirilen domates
bitkilerinin rizosfer bölgesinden elde edilen toprak örneklerinden kök bakterileri izole
edilmiş, elde edilen izolatların karakterizasyonu yapılmış ve bakteriyel leke
(Pseudomonas syringae pv tomato) ve solgunluk hastalığı (Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici)’nın kontrolünde kullanım olanakları laboratuvar, saksı ve sera koşullarında
araştırılmıştır. Bunlara ek olarak kökbakteri izolatlarının sağlıklı domates bitkilerinin
verimi üzerindeki etkileri değerlendirilmiş. Ayrıca dayanıklılığın teşvik edildiği bitkilerde
histokimyasal çalışmalar yapılarak savunmada rol alan bileşiklerin lokalizasyonu
histokimyasal boyamalar ve enzim analizleri ile belirlenmiştir.
Çalışmada 44 farklı lokasyondan 120 adet toprak örnekleri elde edilmiş ve bu örneklerden
toplamda 524 adet izolat saflaştırılmıştır. İzolatların gram reaksiyonları, patateste
pektolitik aktivite, tütünde aşırı duyarlılık reaksiyonu, floresan pigment ve siderofor
üretimi, fosforu çözme, indol asetik asit üretme ve azotu bağlama yetenekleri
belirlenmiştir. İkili kültür testlerinde P. syringae pv tomato’ya karşı 48 adet izolat,
Fusarium oxysporium f. sp. lycopersici’ye karşı 34 adet izolat % 70 ve 92 arasında etkili
olmuştur. Saksı denemeleri sonucunda P. syringae pv tomato üzerinde 5(3) izolatı (%
54,50), F.oxysporum sp. lycopersici üzerine en etkili olan izolat %42,61 oranında etki

gösteren 57(2) olarak saptanmıştır. Etkili olan izolatların hastalıklara karşı bitki
dayanıklılığını teşvik ettikleri belirlenmiştir. Sera denemelerinde izolatlar etkili olmuş
(5(3), %40 ve 57(2), %55,5) ve hastalıkların neden olduğu verim kayıplarını
önlemişleridir.
Domates, Kök bakterileri, F. oxysporum f. sp. lycopersici,
Anahtar Kelimeler
Pseudomonas syringae pv tomato, Antagonist, Teşvik Edilmiş
Dayanıklılık (ISR)

Proje Adı

GAP Bölgesi Biberlerinde Fungal Kökenli Kök
Çürüklük Etmenleri, Etkin Patojenin Moleküler
Karakterizasyonu ve Mikoriza (Glomus spp.) ile
Mücadele İmkanlarının Araştırılması (Doktora)
TAGEM-BS-13 /09-03 /02-06
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Şanlıurfa
Ayşin BİLGİLİ
Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul GÜLDÜR (Danışman)
TAGEM
2013-2017
40.000 TL

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti
Bu çalışmada Güneydoğu Anadolu Bölgesi (GAP) biber üretim alanlarında
hastalık belirtisi görülen bitkilerden Fusarium spp., Fusarium solani, F. oxysporum, F.
oxysporum f. sp. vasinfectum, Macrophomina phaseolina, Phytophthora capsici,
Phytophthora sp., P. citrophthora, Phytophthora sp., Alternaria spp., Aspergillus niger,
Aspergillus sp., A. flavus, Rhizoctonia solani, Pythium spp., Pythium ultimum,
Verticillium spp. solgunluk, kök, gövde ve kök boğazı çürüklük hastalık etmenleri ile
Trichoderma spp. faydalı fungusları izole edilmiştir. Laboratuar ve iklim odası
koşullarında yürütülen patojenisite denemelerinde bölgede Fusarium spp.’nin yaygın ve
virülent türler olduğu, biber bitkilerinde solgunluk, kök ve gövde çürüklük hastalığına
neden oldukları saptanmıştır. Phytophthora spp. biber yetiştirilen topraklarda tuzaklama
metoduyla tespit edilmiş, fakat yeterli oospor tespit edilmemiştir. Diğer fungus türleri de
biberde değişen oranlarda kök çürüklüğüne, solgunluğa ve zayıf gelişmeye neden
olmuşlardır. 2013 ve 2014 yıllarında yapılan sürvey çalışmalarında örnekleme yapılan tüm
biber alanlarının bir veya birkaç patojenle bulaşık olduğu tespit edilmiştir. En etkin
patojen olarak bulunan Fusarium türleri için yapılan moleküler karakterizasyon
çalışmalarında; Fusarium solani, F. oxysporum ve F. oxysporum f. sp. vasinfectum türleri
bölgede tespit edilmiştir. Diyarbakır ve Şanlıurfa’dan elde edilen F. oxysporum f. sp.
vasinfectum’un virülent iki izolatına karşı (43-Fov ve 183-Fov) yapılan biyolojik
mücadele çalışmalarında Glomus cinsi mikorizal fungusların etkinliği test edilmiştir. İklim
odasında yapılan saksı denemelerinde Glomus mosseae (G.M), G. etanicatum (G.E), G.
intraradices (G.İ) ve bu üç mikorizal fungusun karışımı olan Mikorizal Mix. (M.M)
çalışmada kullanılmıştır. Mikorizal fungusların uygulandığı saksılarda hastalık şiddeti 4.
haftada % 40-45’ den 7. haftada % 25’e kadar düşmüştür. Arbüsküler Mikorizal

Fungusların yüzde kök kolonizasyonunda, toplam mikorizal spor sayısında, bitki
sürgünlerindeki ve yetiştirme toprağındaki mikro ve makro besin elementlerinden % Azot,
Fosfor, Potasyum ve Mn, Zn, Na, Cu, B, Fe, Mg alımlarında olumlu etkisi olduğu tespit
edilmiştir. Biber bitkisinin morfolojik gelişim parametrelerinden sürgün boyu, sürgün yaş
ağırlığı, kök boğazı çapı, kök yaş ağırlık ve kök kuru ağırlık değerleri üzerinde de artış
sağladığı tespit edilmiştir.
Biber, solgunluk ve kök çürüklüğü, Fusarium spp., Glomus spp.,
Anahtar
mikorizal fungus.
Kelimeler

YENİ TEKLİF PROJELER
Proje Adı

Proje Türü
Bağlı Olduğu Proje
Projeyi Teklif Eden Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Koordinatörü/Lideri
Proje Yürütücüsü
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar

Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

Marullarda Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary ve
Sclerotinia minor Jagger) Tarafından Oluşturulan Beyaz
Çürüklük Hastalığının Yaygınlığı, Misel Uyum
Gruplarının Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının
Araştırılması (Doktora)
Akademik Kariyer
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara
TAGEM
Senem TÜLEK
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
Basf Türk Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Beypazarı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Bartın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sakarya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
01.06.2018--01.06.2022
20018-2019: 26.000TL
2020-2021:9.000TL
2019-2020: 19.500TL
2021-2022: 5.500TL

Proje Özeti
Marul yetiştiriciliğinde, çeşitli ülkelerde yürütülmüş olan çalışmalarda çok sayıda zararlı
organizma yanında fungal hastalıklar ile ilgili sorunlar da ortaya konulmuş ve bunlardan
bazılarına ilişkin mücadele önerileri verilmiştir. Ancak, marul alanlarında önemli verim
kayıplarına neden olabilen fungal etmenlerin bölgemiz marul tarlalarındaki durumunu tam
anlamıyla ortaya koyacak kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. Bu proje ile marullarda
fungal patojenlerin Ankara, Konya, Sakarya, Bilecik ve Bartın illerindeki durumu
belirlenecektir. Bu amaçla, illeri temsil edebilecek ve ağırlıklı olarak marul üretimi yapılan
ilçe ve köylerdeki tarlalarda yapılacak sürveylerde elde edilen hastalıklı bitki parçaları
laboratuara getirilerek hastalık etmenlerinin izolasyonu, moleküler ve klasik yöntemlerle
teşhisleri, patojenisiteleri ve yaygınlık oranları belirlenecektir. Ayrıca etmenlerin misel
uyum gruplarının ortaya konulması, Rep-PCR ile Sclerotinia sclerotiorum izolatlarının
arasında genetik çeşitliliğin belirlenmesi ve bu etmenlere karşı alternatif ve kimyasal
mücadele olanaklarının araştırılması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Marul, Sclerotinia çürüklüğü, mücadele olanakları, Rep-PCR

DEVAM EDEN PROJELER
Proje Başlığı

Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

Fasulye (Phaseolus vulgaris)
Kök Çürüklüğü
Etmenlerine Karşı Arbüsküler Mikorizal Fungusların
Kullanım Olanaklarının Araştırılması
TAGEM/BSAD/16/5/02/06
Serdar TUNCER
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü-Erzincan
TAGEM
2017
01.01.2017-31.12.2017
2017: 10 000 TL
2018: 4 000 TL
2019: 3 000 TL
2020: 3 000 TL

Proje Özeti
Bu çalışma ile fasulye üretiminde, kök çürüklüğü hastalığına karşı Arbüsküler mikorizal
fungusların kullanımının araştırılması amacı ile 2017-2020 yılları arasında; kök çürüklüğü
etmelerinin tespit edilmesi ve izolasyonu, patojenite çalışmaları, mikorizal fungus
inokulum kaynakları elde edilmesi, ikili biyokontrol denemeleri ve mikorizal fungusların
etkinliklerin tespiti aşamalarını kapsayacak şekilde yürütülecektir,
Erzincan ili Merkez ve Üzümlü ilçesinde bulunan fasulye üretim alanları bitkilerin fide
döneminden, hasat döneminin sonuna kadar gezilerek şansa bağlı olarak seçilen
alanlardan kök çürüklüğü belirtisi gösteren bitkilerden olmak üzere 260 fasulye bitkisi
toplanıp polietilen torbalarda laboratuara getirilmiştir. Her bir bitkiden bir adet olmak
üzere kök ve kök boğazı kesilerek alınan küçük doku parçacıkları önce musluk suyu ile
yıkanıp temizlendikten sonra %1,5 lik sodyum hipoklorit içinde 1 dakika yüzeysel olarak
sterilize edilerek 1 dakika steril saf su içinde bekletilmiş sonra kurutma kağıdı içerisinde
kurtulduktan sonra, besi ortamına ekimleri yapılmış ve 7 günlük inkübasyondan sonra
gelişen kolonilerden saf kültürler hazırlanmış ve izolatların gruplandırılması ve tanılama
işlemleri devam etmektedir. Fasulye kök çürüklüğü etmenlerini elde etmek içinde,
Erzincan ilinde fasulye yetiştirilen alanlarda 2017 yılında sürveyler sonucu toplanan
örneklerden izolasyon çalışmaları sonucu izolasyon sıklığına göre en çok elde edilen cins
bazında 3 patojen izolat ile patojenite çalışmalarına devam edilecektir.

Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı Etmeni
Ralstonia solanacearum’un Endofitik Bakterilerle
Biyolojik
Mücadele
Olanaklarının
Araştırılması
(Doktora)
TAGEM-BS-14/04-04/02-05
Proje No
Neziha GÜVEN
Proje Lideri
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova/İzmir
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2015
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2017 ile 31/12/2017 arası
2017: 7000 TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2015: 10.000TL TL
2016: 7.000 TL
Proje Özeti :
Bu çalışmada; R. solanacearum etmeninin biyolojik mücadelesinde bitki gelişimini olumlu
etkileyen endofitik bakterilerden yararlanma olanaklarının ve etkili bulunan endofitlerin
bitki içinde kolonize olma durumunun araştırılması hedeflenmektedir.
Bu amaçla, 2015 yılında endofitik bakterilerin izolasyonu amacıyla İzmir İli Ödemiş,
Beydağ, Tire, Kiraz, Dikili ilçeleri ve Balıkesir ili Ayvalık İlçesi (Altınova)’ndeki patates
üretim alanlarından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde çiçeklenme dönemindeki sağlıklı
patates bitkilerinden alınan örneklerden toplam 292 adet endofitik bakteri izole edilmiştir.
2016 yılı çalışmalarında, izole edilen 292 adet endofitik bakteri izolatı için in vitro’da bitki
gelişimine etki testleri (Fosfataz aktivitesi, Siderofor üretme aktivitesi ve Hidrojen siyanid
üretimi) yapılmıştır. Aynı zamanda her bir bakteriyel endofit R. solanacearum etmenine
karşı biyokontrol özellikleri açısından test edilmiştir. Testlerden elde edilen sonuçlara göre,
292 adet endofitik bakteri izolatı tartılı derecelendirme yöntemiyle değerlendirilmiş ve
maksimum 100 değeri üzerinden in vitro testlerde 40 ve üzerinde değer alan 43 adet izolat
ümitvar görülmüştür.
2017 yılı çalışmalarında, 43 adet izolat için in vitro bitki gelişimine etki testlerinden
aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) deaminase üretme aktivitesi araştırılmıştır.
Bunların 34’ü ACC deaminase aktivitesi gösterirken, 9’u negatif sonuç vermiştir. Pozitif
sonuç gözlenen 34 izolat, iklim odasında in vivo biyokontrol etki testlerinde kullanılmak
üzere seçilmiştir. In vivo biyokontrol etki testleri ve endofitik bakterilerin bitki içinde
kolonizasyonunun izlenmesi için ön denemeler kurularak kullanılacak olan yöntem
belirlenmiştir. Yöntemin belirlenmesinin ardından In vivo biyokontrol etki testlerine
başlanmıştır. Bu denemeler sonucunda en ümitvar görülen izolatların moleküler tanısı
gerçekleştirilecek olup farklı bir denemeyle de bu endofitik bakterilerin bitki gelişimine
etkisi ortaya konulacaktır.
Proje Başlığı

Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında, Kök Kanseri
Etmeni Rhizobium radiobacter (Agrobacterium
tumefaciens)’in
Mücadelesinde
Bitki
Büyüme
Düzenleyici Bakterilerin Etkinliğinin Belirlenmesi
TAGEM/BSAD/16/5/02/12
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana
Dr. Eda GEYLANİ YÜZBAŞIOĞLU
Dr. Raziye Çetinkaya Yıldız
Dr. H. Nilüfer Yıldız
TAGEM
01.01.2017-31.12.2019
25.000

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti:
Projenin 1. Yılında, Adana ve Mersinde 14 şeftali ve 6 erik olmak üzere toplam 20
adet ur belirtisi gösteren örnek toplanmış ve izolasyonlara tabi tutulmuştur. Bu projede,
Aday PGPR izolatları ve Antibiosis etki gösteren bakterileri elde etmek amacıyla yapılan
arazi çalışmaları kapsamında 2016-2017 yıllarında Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Adana ve
Mersin illerinde 19 bahçede toplam 175 toprak örneği alınmış ve laboratuvara getirilmiştir.
In-vitro Çalışmalarda ise Agrobacterium tumefaciens’in İzolasyonu amacıyla, 20 hastalıklı
örnekten ve genel bakteriyolojik yöntemlere göre izolasyonlarda dört adet izolat, patojenite
testleri sonrası dört adet re-izolat elde edilmiş olup diğer testlere tabi tutulmak üzere
%40’lık glyserol+nutrient broth’ta saklanmıştır. Aday PGPR izolatları ve Antibiosis etki
gösteren bakterilerin İzolasyonu amacıyla ise, laboratuvara getirilen toprak örneklerinden
izolasyon çalışmalarına başlanmış olup toprak örneklerinin 129’u kurutulmuş ve 0.2 mm
toprak eleğinden geçirilmiştir. Eleme işlemi tamamlanmış olan toprak örneklerinde
izolasyon çalışmaları ve morfolojik incelemelerine başlanmıştır. 46 adet toprak örneğinin
kurutma ve eleme işlemleri de devam etmektedir.

Proje Başlığı

Elma Çoklu Sürgün Fitoplazma Hastalığı (Candidatus
Phytoplasma mali)’nın Biyolojik Mücadelesinde

Endofitik
Fungusların
Etkinliğinin
Araştırılması
(Doktora)
TAGEM-BS-13/08-03/02-15
Şefika YAVUZ
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana
TAGEM
2013

Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem
2015:10.000 TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2014: 15.000 TL
2016:8.000 TL
Proje Özeti (En fazla 300 kelime olmalı ve projenin yeni teklifteki özeti yazılmamalıdır.)
Fitoplazma ile enfekteli bitki materyali temini için rutin olarak yapılan arazi çalışmalarına
devam edilmiştir. Arazi çıkışları esnasında enfekteli olduğu düşünülen ağaçlardan pisillidler
toplanmış, hem yapraklı durumda olan elma fidanları hem de değişik dönemlerdeki vinca
test bitkilerinin bulunduğu kafese salınmıştır. Salım yapılan bitkiler kafes içerisinde iklim
odasında muhafaza edilmiştir. Gerekli bekleme sürelerinin ardından salım yapılan fidanlar
ve vinca test bitkileri üzerindeki böceklerden örnekler alınarak DNA izolasyonları ile PCR
analizleri yapılmıştır. Ayrıca çıkılan araziler esnasında yapılan gözlemler sonucunda
fitoplazma pozitif olduğundan şüphelenilen vinca örnekleri araziden alınmış ve testlemek
üzere laboratuvara getirilmiştir. Alınan örneklerin DNA izolasyonları ve iki aşamalı
Nested-PCR analizleri yapılmıştır. Pozitif sonuç veren vincaların endofit funguslar ile
izolasyonunu gerçekleştirebilmek için +4’de muhafaza edilen eğik agarlardan PDA
ortamına ekimler yapılmıştır. 3 haftalık gelişim peryodunun ardından temiz gelişen petriler
kullanılarak alt kültür çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

21. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü

BİTKİSEL ÜRETİMDE FAUNA VE FLORA PROJELERİ
Dr. Mustafa ÖZDEMİR (Ankara ZMMAE)

DEVAM EDEN PROJELER
Proje Başlığı

Adana ve Mersin İllerinde Pamuk beyazsineği, Bemisia

tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae)’nin
Entomopatojen Faunasının ve Elde Edilen İzolatların
Etkinliklerinin Belirlenmesi (Doktora)
TAGEM-BS-13/09-01/02-05
Proje No
Şebnem TİRENG KARUT
Proje Lideri
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2014
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2017- 31.12.2017
2016: 8.000TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2014: 12.000TL
2015: 10.000TL
20..: ……….TL
Proje Özeti
Bu rapor döneminde 15 fungus izolatının Bemisia tabaci erginlerine karşı laboratuvar
koşullarında biyolojik etkinliklerinin belirlenmesi çalışmaları yürütülmüştür. İki aşamalı
gerçekleştirilen denemede birinci aşamada 15 izolatın etkinliği %5 ile %99 arasında
gerçekleşmiş ve %65’in üzerinde etki gösteren 8 izolat için ikinci aşamada deneme
tekrarlanmıştır. İkinci deneme sonucunda %95’in üzerinde etki gösteren 3 izolat saksı
çalışmalarında kullanılmak üzere seçilmiştir. Fungus izolatlarıyla zararlının nimf dönemine
karşı yapılan saksı denemesinde bir izolat %65 oranında etki gösterirken diğer iki izolat
%50’nin altında başarı göstermişlerdir. Saksı çalışmalarında en etkili bulunan bir izolat ile
sera denemesi kurulmuştur.

1.

Ülkesel Proje Adı

ÜLKESEL
BAĞ
ALANLARINDA
HASTALIKLARI PROJESİ

Koordinatörü

Şenol ALTUNDAĞ (Ankara ZMMAE)

FİTOPLAZMA

SONUÇLANAN PROJELER
Proje Başlığı

Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş

Orta Anadolu Bağ Fitoplazma Hastalıkları ve Olası
Vektör Böcek Türlerinin Tespiti İle Alınacak
Önlemlerin Belirlenmesi
TAGEM–BS–12/ 08 - 05/ 02 -28 (1)
Şenol ALTUNDAĞ
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

TAGEM
2013
01.01.2017-31.12.2017
2013 -20.000 TL
2014-10.000 TL
2015- 10.000 TL
2016-8.000 TL
Proje Özeti: Bu çalışma ile Ankara, Karaman, Kayseri, Konya ve Nevşehir illerindeki
bağların fitoplazma hastalıkları yönünden durumlarının belirlenmesi, çalışma sonunda
hazırlanacak standart test protokolü ve alınacak önlemlerin Bakanlığa sunulması
hedeflenmiştir. Ayrıca, olası vektör böcek türlerinin tespit edilmesi ve söz konusu hastalık
etmenini taşıyıp taşımadığının belirlenmesi de proje hedefleri arasında yer almaktadır.
Proje kapsamında 2013 yılında Ankara’da 50, Karaman’da 37 olmak üzere toplam 87
bağda sürveyler yapılmış ve hastalık şüphesiyle 11 adet örnek alınmıştır. Ayrıca Erzincan
ilinden 12 adet ve Yalova ilinden 57 örnek olmak üzere toplam 69 adet örnek analiz
edilmek üzere Enstitü Müdürlüğümüze gönderilmiştir.
2014 yılında, Konya’da 64, Nevşehir’de 120 olmak üzere toplam 184 bağ incelenmiş,
Nevşehir’den 1 örnek alınmıştır. Laboratuvara gelen bütün örneklerin yaprak damarları
çıkarılarak DNA ekstraksiyonları yapılmış ve moleküler analizleri gerçekleştirilmiştir.
2015 yılında ise, Kayseri ilinde sürveyler yapılmıştır. Kayseri ilinin iki ilçesinde yapılan
çalışmalarda 19 adet bağ incelenmiş ve hastalık belirtisine rastlanmamıştır. Ayrıca 2015
yılında Erzincan ilinden 4 adet örnek gönderilmiş ve yapılan analizlerde etmenlere
rastlanmamıştır.
2016 yılı çalışmalarında daha önceki yıllarda Nested PCR sonucu pozitif bulunan
izolatların sekans analizleri tamamlanmıştır. Bu izolatlara aynı zamanda RFLP analizi
uygulanmış ve Taq I ve Alu I enzimleri ile kesim yapılmıştır. Yapılan bu analizler sonucu
tanılama çalışmaları tamamlanmış olup, Ankara’da 1, Nevşehir’de 1, Karaman’da 4
Erzincan’da 1 ve Yalova’da 1 bağda olmak üzere toplam 8 adet örneğin Candidatus
phytoplasma solani (Bois noir) ile bulaşık olduğu belirlenmiştir.
Ayrıca, 2016 yılında hastalık tespit edilen Ankara ve Karaman ve Nevşehir illerindeki
bağlardan böcek örnekleri toplanmıştır. Toplanan örneklerin Cicadellidae, Delphacidae,
Derbidae ve Cixiidae familyalarına ait türler olduğu belirlenmiştir. Bu türler ile yapılan
analizler sonucu böcek bünyelerinde fitoplazmaların olmadığı belirlenmiştir.
2016 ve 2017 yıllarında toplanan böceklerin teşhis çalışmaları tamamlanamadığından
projenin 1 yıl daha uzatılması önerilmektedir.

Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Ege Bölgesi Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıklarının
ve Vektörlerinin Tespiti ile Alınacak Önlemlerin
Belirlenmesi
TAGEM-BS-12/A08-P05/02-28(2)
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova/İzmir
Dr. Serpil ERİLMEZ
Dr. Nursen Üstün
Dr. Serpil Erilmez
Neziha Güven
Dr. Özlem Altındişli
Dr. Fatma Özsemerci
TAGEM
2012-2017
41000 TL

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti
Bu çalışma ile Denizli, Manisa, İzmir ve Çanakkale illerindeki bağların fitoplazma

hastalıkları yönünden durumları belirlenecektir. Bu amaçla eylül-kasım aylarında bağ
alanlarında sürveyler yapılacaktır. Fitoplazma hastalığı belirtisine benzeyen asmalardan
örnekler alınacak ve bu asmaların yerleri GPS yardımıyla belirlenecektir. Fitoplazma
şüpheli örnekler, moleküler metotlar kullanılarak analiz edilecektir.
Fitoplazmaların karantina etmeni olmaları nedeniyle hastalık tespit edilmesi
durumunda Bakanlığa bildirilecektir. Ayrıca çalışma sonunda standart test protokolü
hazırlanarak karantina analizlerinde ve bu konuda test yapan kuruluşlarda metot
birlikteliğinin sağlanması amacıyla Bakanlığa sunulacaktır.
Entomolojik çalışmalarda, hastalık etmenlerinin saptandığı bitkilerde görülen
böcekler (Cicadellidae, Cixiidae: Hemiptera) mayıs- ekim aylarında toplanacak, tür
teşhisleri yapılarak söz konusu hastalıkların vektörü olup olmadığı moleküler metotlar
kullanılarak belirlenecektir.
Fitoplazma hastalıkları, asma, survey, moleküler metotlar,
Anahtar Kelimeler
Hemiptera

Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti

Erzincan İlindeki Bağ Fitoplazma Hastalıkları ve Olası
Vektör Böcek Türlerinin Tespiti İle Alınacak Önlemlerin
Belirlenmesi
TAGEM-BS-12/08-05/02-28 (3)
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü-Erzincan
Yılmaz KARABIÇAK
Yılmaz Karabıçak, Dr.İsmail Alaserhat
TAGEM
2013-2016
21 000 TL

Fitoplazma hastalıkları karantina yönünden önemli etmenler olmasına rağmen bugüne
kadar Ülkemizde üzerinde fazla çalışma yapılmamıştır. Ülkemiz bağlarında fitoplazma
hastalıklarının tespit edilmesinin ardından Bakanlığımız ülkedeki mevcut durumun ve
bulaşıklığın hangi boyutlarda olduğunun ortaya konması amacıyla ülkesel bir projeyle
konun çalışılmasını gerekli görmüştür.
Bu durumun önemine binaen bu çalışma ile ekonomik önemde bağcılığın yapıldığı
Erzincan ilindeki bağlarının fitoplazma hastalıkları ve vektörleri yönünden durumu
belirlemeye çalışılmıştır. Bu amaçla eylül-kasım aylarında düzenli aralıklarla (ayda bir) bağ

alanlarında sürveyler yapılmıştır. Fitoplazma hastalık etmeni şüphesi taşıyan omcalardan
örnekler alınmış ve bu omcaların yerleri GPS yardımıyla işaretlenmiştir. Toplanan
örneklerde ve vektör böceklerde söz konusu fitoplazma hastalık etmenlerinin bulunup
bulundurmadığının tespiti Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü’nce moleküler metotlar kullanılarak belirlenmiştir.
Erzincan ili bağlarında fitoplazma etmeni ‘‘Bois noir’’in potansiyel vektörleri olan
Laodelphax striatellus (Fallen, 1826) (Delphacidae), Empoasca sp., Euscelis incisus
(Kirschbaum, 1868) ve Psammotettix sp. (Cicadellidae) türleri tespit edilmiştir.
Proje kapsamında 4 yıl boyunca 168 bağda 1095 da alanda sürvey çalışmaları
yürütülmüştür. Toplamda fitoplazma hastalık etmeni şüphesi taşıyan omcalardan 29 örnek
alınmış ve bu örneklerden yalnızca bir tanesi fitoplazma etmenlerinden ‘‘Bois noir’’ ile
bulaşık bulumuştur.
Bu çalışma 2013-2016 yılları arasında Enstitümüz bünyesinde TAGEM projesi olarak
yürütülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Fitoplazma hastalıkları, Bois noir, Flavescence doree, Vektör türler,
Bağ, Erzincan

Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Bağ
Alanlarında Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör
Böcek Türlerinin Tespiti İle Alınacak Önlemlerin
Belirlenmesi
TAGEM–BS–12/ 08 - 05/ 02 -28(4)
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Diyarbakır
Osman ÇİFTÇİ
Şahimerdan Türkölmez
Behzat Güler
Dr. Mehmet Kaplan
Yrd. Doç. Dr. Çetin Mutlu (Harran üniversitesi)
TAGEM
01.01.2013-31.12.2017
30.000 TL

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti
Dünyada bağcılık için en elverişli iklim kuşağında yer alan ülkemiz, zengin asma gen
potansiyelinin yanı sıra, çok eski bir bağcılık kültürüne de sahiptir. Ülkemizdeki bağ
alanlarında yetiştiriciliği yapılan 4,8 milyon asmanın yaklaşık %22(1,1 milyon)’si bu
çalışmanın yürütüldüğü alanda yer almaktadır. Bağcılık pek çok bölgede yaygın olarak
yapılmasına karşın, birçok bitki hastalık ve zararlılarının etkisi ile üretimi
sınırlanabilmektedir. Bu etmenlerden biri de fitoplazma hastalıklarıdır.
Fitoplazmalar floemde yaşayan, bakterilere benzeyen fakat çok daha küçük ve hücre
duvarı olmayan obligat parazitlerdir. Çok küçük olduklarından ancak elektron mikroskobu
ile görülebilirler. Fitoplazmalar her ne kadar ilk olarak elektron mikroskobu yöntemi ile
teşhis edilmiş olsa da günümüzde boyama, serolojik ve DNA’ya dayalı yöntemler

geliştirilmiştir. Serolojik ve DNA teknikleri farklı fitoplazmaların ayırt edilmesini, spesifik
olarak tespitini ve sınıflandırılmalarını sağlamıştır.
Yapılan bu çalışma 2013-2017 yılları arasında Doğu ve Guneydoğu Anadolu
bölgesindeki (Diyarbakır, Elazığ, Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa, Batman ve Malatya)
enstitü sorumluluk alanları içerisine giren illerdeki bağların fitoplazma hastalıkları olan
Flavescence dorée (FD) (Elm yellows grubu), Bois noir (BN) (Stolbur phytoplasma grubu)
etmenleri yönünden Multiplex nested PCR metodu ile sağlık durumlarını belirlemek
amacıyla Ağustos - Kasım ayları arasında 4 yılda 7 ilde yapılan arazi çalışmalarında
yapraklarda yer yer kızarmalar, sekil bozukluğu, renk açılmaları, yapraklarda aşağı ve içe
doğru kıvrılmaya gösteren 526 şüpheli bağ örneği testlenmiş ve Bağ Fitoplazma Hastalık
Etmenleri tespit edilmemiştir. Çalışmalar sırasında üreticiler ve teknik elemanlar için
düzenlenen eğitimlerle hastalık ile ilgili bilgilendirilme çalışmaları yapılmıştır.
Bağ, Fitoplazma, Survey, Multiplexnested PCR, Vektör,
Anahtar Kelimeler
Flavescence dorée, Bois noir

Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi

Antalya İli Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıkları Ve
Olası Vektör Böcek Türlerinin Tespiti İle Alınacak
Önlemlerin Belirlenmesi
TAGEM-BS-12/08-05/02-28(5)
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Antalya
Nejla ÇELİK
Bengi Topkaya Kütük, Serap Melike İçöz, Selda
Çalışkan, Ali Öztop, Serkan Aydın
TAGEM
01.01.2013- 31.12.2017
41000 TL

Proje Özeti: Bu proje, ülkemiz bağlarında fitoplazma hastalıklarının tespit edilmesinin
ardından Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Bölge İlleri Program
Değerlendirme Toplantısında alınan “Fitoplazma hastalıklarının durumunun belirlenmesi ve
bu konuda Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından bir proje hazırlanması”
kararı neticesinde hazırlanan ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığının 2011 yılı Bitki Hastalıkları Araştırmaları
Program Değerlendirme Toplantısı, Meyve-Bağ Hastalıkları Alt Çalışma Grubu”nda alınan
“Ülkesel sürvey kapsamında diğer illerde de yürütülmesi” kararı neticesinde hazırlanmıştır.
Çalışma, Antalya ili bağ alanlarında 2013-2017 yılları arasında yürütülmüştür. Bu amaçla,
Antalya Korkuteli, Elmalı, Akseki, Alanya, Gündoğmuş, Finike ve Kaş ilçeleri bağlarında
sürveyler yapılarak, Fitoplazma hastalık etmenleri Bois noir ve Flavescence dorée açısından
durumları araştırılmıştır. Çalışma süresince toplam 160 adet yaprak örneği toplanmış ve
laboratuarda moleküler metotlardan polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain
reaction, PCR) yöntemi ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda sadece Akseki ilçesinde
bir bahçeden alınan asma örneklerinde pozitif sonuç elde edilmiş ve bu örneklerde Sekans
analizi yaptırılarak sonuçlar teyit edilmiştir.
Bulaşıklığın tespit edildiği bağda 2017 yılında vektör böcek sürveyleri de yapılmıştır.
Böcekler toplanarak teşhislerinin yapılması için Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji

Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine DEMİR’e gönderilmiş olup, teşhis sonuçları henüz
tarafımıza ulaşmamıştır.
Anahtar Kelimeler:

Fitoplazma hastalıkları, bağ, survey, moleküler metotlar

Proje Başlığı

Proje No
Projeyi Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi

Trakya Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıkları ve Olası
Vektör Böcek Türlerinin Tespiti ile Alınacak Önlemlerin
Belirlenmesi
TAGEM–BS–12/ 08-05/02-28(6)
Bağcılık Araştırma Enstitüsü-Tekirdağ
Damla ZOBAR
Gürkan Güvenç Avcı,
Lerzan Öztürk
TAGEM
2013-2016
2013: 8.000TL
2014: 6.000TL
2015: 4.000TL
2016: 3.000TL

Proje Özeti
Asmalarda hastalığa neden olan fitoplazmalar, floemde yaşayan, bakterilere
benzeyen ancak daha küçük olup hücre duvarı olmayan obligat parazitlerdir. Fitoplazmalar
çok sayıda bitkiyi enfekte edebilmektedir ve çoğunlukla böcek vektörleri yoluyla bir
bitkiden diğerine taşınarak, ilkbaharda bitkinin üst aksamına doğru ve sonbaharda köklere
doğru göç ederler. Bağda fitoplazma hastalığının vektörleri ile ilgili ülkemizde detaylı bir
çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma ile Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerindeki bağların
fitoplazma hastalıkları yönünden durumlarını belirlemek amaçlanmıştır.
Bu proje kapsamında Trakya Bölgesi illerinde surveyler gerçekleştirilmiş olup
şüpheli görülen örnekler etiketlenerek, laboratuvara getirilmiştir. 2015 ve 2016 yıllarında
bu alınan örneklerde moleküler çalışmalar yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda
fitoplazma etmenine rastlanmamıştır. Dolayısıyla entomolojik çalışmalar yapılmamıştır.
Projenin sonuç raporunun sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler; Fitoplazma hastalıkları, bağ, sürvey, moleküler metotlar, Hemiptera

Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti

Doğu Akdeniz Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıkları
ve Olası Vektör Böcek Türlerinin Tespiti İle Alınacak
Önlemlerin Belirlenmesi
TAGEM-BS-12/08-05/02-28(7)
Biyolojik Mücedele Araştırma Enstitüsü-Adana
Dr. Elen İNCE
Dr. Pelin Keleş Öztürk, Dr. Adalet Hazır, Prof. Dr. Nüket
Önelge
TAGEM
01.01.2013 - 31.12.2017
45.000

Bitkilerde hastalık oluşturan fitoplazmalar, infekteli bitkilerin floem borularında
bulunan obligat prokaryotik canlılardır. Taşınmaları floemde beslenen Cicadellidae,
Cixidae ve Psyllidae gibi familyalara ait vektörlerle gerçekleşir. Ekonomik öneme sahip
yüzlerce bitki çeşidini hastalandıran fitoplazma hastalıkları vardır. Bağ sararması
(Grapevine yellowing GY) olarak adlandırılan kompleks hastalık grubunda yer alan
yaklaşık dokuz fitoplazma hastalığından en önemlileri Grapevine Flavescence doree (FD)
(Candidatus Phytoplasma vitis) ve Bois noir (BN) (Candidatus Phytoplasma solani) ‘dir.
Flavescence doree ülkemiz Zirai Karantina Yönetmeliğinin Ek-1 A “Türkiye’de Varlığı
Bilinmeyen ve İthale Mani Teşkil Eden Zararlı Organizmalar” listesinde, Bois noir
fitoplazma hastalığı ise, Karantina Listesinde yer almamaktadır.
Bu amaçla eylül-kasım aylarında bağ alanlarında sürveyler yapılmış, daha çok
fitoplazma hastalığı belirtisine benzeyen fakat bu belirtilerin olmadığı durumlarda
Grapevine leafroll (yaprak kıvrılma hastalığı) hastalığı simptomlarının yoğun olarak
bulunduğu omcalardan örnekler alınmış ve bu omcaların yerleri GPS yardımıyla
belirlenmiştir. Örnekler, Nested-PCR moleküler yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
Çalışma ile, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Kilis
illerindeki bağların, bağlarda en önemli iki fitoplazma hastalığı (Flavescence doree ve Bois
noir) yönünden durumlarının belirlenmesine çalışılmıştır. Bölgede hastalıkların ve
vektörlerinin çalışılması, Bois noir hastalığının belirlenmesi ilk kayıt özelliğindedir.
Sonuç olarak, Doğu Akdeniz Bölgesinde fitoplazma hastalıkları ve vektörleri ile ilgili
yapılan bu ilk çalışmada moleküler yöntemler kullanılarak hastalığın varlığı kesin olarak
belirlenmiş ve kullanılan test protokolü standardize edilerek laboratuvarda uygulamaya
yönelik pratik bir yöntem olarak kullanıma sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Bağ, fitoplazma hastalıkları, vektörler, Doğu Akdeniz

Karadeniz Bölgesi Bağ Fitoplazma Hastalıkları ve Olası
Vektör Böcek Türlerinin Tespiti İle Alınacak
Önlemlerin Belirlenmesi
TAGEM-BS-12/08-05/28(8)
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Samsun
Dr. Demet ÇELİK ERTEKİN
Dr. Kibar Ak
Nagehan Çil Turgut
Ümit Eser
TAGEM
01.01.2013-31.12.2016
21.000 TL

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti
Karadeniz Bölgesi iç kesimlerinde bağcılığın yoğun olarak yapıldığı iller mevcuttur. Bölge
içerisinde özellikle Tokat ilinde bağcılık bitkisel üretim bakımından önemli yere sahiptir.
Bağcılık pek çok hastalığın tehdidi altındadır. Bu hastalıkların en önemlilerinden biri birçok
üründe olduğu gibi asmada da ürün miktarını sınırlayan fitoplazma hastalıklarıdır. Bağ
alanlarında karantina etmeni olan Flavescence dorée (FD) ve Bois noir (BN) fitoplazma
hastalığının ve olası vektör böceklerin bölgedeki durumu bilinmemektedir. Bu proje
kapsamında; hastalık etmeni fitoplazmaların bölgedeki varlığı ve vektör böceklerin durumu
tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 2013-2016 yılları arasında Samsun, Tokat, Amasya
ve Kastamonu illeri bağ üretim alanlarında sürveyler yapılmıştır. Sürveyler esnasında
hastalık şüpheli asmalardan alınan numuneler moleküler yöntemle test edilmiştir.Yapılan
sürvey çalışmaları ve spesifik primerler kullanılarak gerçekleştirilen multiplex nested-PCR
çalışması sonucunda bölgede fitoplazma hastalığına rastlanılmamıştır. Hastalık şüphesi
görülen bahçelerde vektör böcekler ve konukçu yabancı otlar incelenmiş ve vektör
böceklerin de bölgede olmadığı görülmüştür. Bu çalışma bölgede bağ alanlarında
fitoplazma hastalıkları ve vektör böceklerin tespitine yönelik yürütülmüş olan ilk
çalışmadır.
Anahtar Kelimeler

Karadeniz Bölgesi, Bağ, Fitoplazma, Flavescence dorée,
Bois noir

Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti

Güney Marmara Bölgesi bağ fitoplazma hastalıkları ve
olası vektör böcek türlerinin tespiti ile alınacak
önlemlerin belirlenmesi
TAGEM–BS–12/08-05/02-28 (9)
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma EnstitüsüYalova
Nesrin TUNALI
Pınar Göksel
Cemil Hantaş
Dr. Arif Atak
Yeşim Doyğacı
TAGEM
01.01.2013-31.12.2016
21.000 TL

Bu proje ile fitoplazma hastalıklarının Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya ve Yalova
illerindeki durumu belirlenecek, bulaşık bulunan omca ve bağlarda alınması gereken
önlemler ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ayrıca, kullanılan metotların başarılı bulunması
halinde standart bir protokol hazırlanacaktır. Hazırlanacak olan bu protokolün karantina
analizi ve numune analizleri yapan tüm bakanlık kuruluşlarında standart olarak kullanılması
için bakanlığımıza sunulacaktır. Böylelikle ülkemizde bağ fitoplazma testlerinde
kullanılacak olan metotlarda birliktelik sağlanmış olacaktır.
Bu proje ile fitoplazma hastalıklarının Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya ve Yalova
illerindeki durumu belirlenmiş, bağlarda ekonomik anlamda zarar yapan, fitoplazma
hastalığının ortaya çıkmasında ve yayılmasında çok önemli bir role sahip vektör böcek
türlerini tespit etmek amacıyla hastalık tespit edilen bağlarda vektör böcek sörveyleri
yapılmıştır.
2017 yılı grup toplantısında vektör böcek teşhislerinin tamamlanabilmesi için proje 1
yıl uzatma almış, ama teşhisler tamamlanamamıştır. Enstitü EAK’ında sonuç raporu
görüşülen proje, 2018 yılı grup toplantısında gelişme raporu olarak sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler

Fitoplazma hastalıkları, bağ, survey, moleküler metotlar,
Hemiptera

2.

Ülkesel Proje
1. Adı

ÜLKESEL BUĞDAY
HASTALIĞI PROJESİ

SEPTORYA

Koordinatörü

Orhan BÜYÜK (Ankara ZMMAE)

YAPRAK

LEKESİ

SONUÇLANAN PROJELER
Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Buğday Yaprak Lekesi Etmeni Mycosphaerella
graminicola’ da Kütinaz Genlerinin Gen Silme (Gene
Knock-out) Tekniği ile Fonksiyonel Analizi
TAGEM–BS–13/12-01/02-03
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Diyarbakır
Behzat BARAN
Dr.Fatih Ölmez
Yener Çelik
TAGEM
2014-2017
31.000 TL

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti
Septorya yaprak leke hastalığı etmeni Mycospharella graminicola ülkemizde buğdayın
en önemli yaprak hastalıklarından birisidir. Askomiset, hemibiotrof bir fungus olan
fungusun tam genom sekans analizleri tamamlanmış ve erişime açılmıştır. Fungusun
genomundaki genlerin fonksiyonlarının ve bitkiyi hastalandırma sürecinde görev alan
efektör genlerinin belirlenmesi fungusa karşı mücadele stratejilerinin geliştirilmesinde
büyük önem arz etmektedir.
Bu proje buğday yaprak lekesi etmeni M. graminicola genomunda 4 adet kopyası
bulunan kütinaz genlerini gen silme tekniği ile fungusun genomundan silip, fungusun
biyolojik ve patolojik özelliklerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Hedef kütinaz genlerine ait nükleotid dizileri kullanılarak oluşturulan gen silme kasetleri ve
Agrobacterium temelli transformasyon tekniği kullanılarak patojenin genomundan
hedeflenen genlerin tamamı silinebilmiştir.
Silinen kütinaz genlerinden ikisi (Cut3 ve Cut4) fungusun temel biyolojik
özelliklerinden biri olan maya formunda gelişim özelliğini önemli oranda etkilemiştir. Geni
silinmiş izolatlar sadece miselial formda gelişim gösterebilmiştir. Diğer iki genin (Cut1 ve
Cut2) fungusun hastalandırma yeteneği üzerinde etkili olup olmadığı, geni silinmiş izolatlar
ile yapılan patojenisite testleri ile araştırılmıştır. Herhangi bir etki bulunamamıştır.
Çalışma sonunda M. graminicola’da gen fonksiyonu çalışmalarında gen silme tekniği
ülkemizde ilk defa kullanılmış ve optimize edilmiştir. Yapılan çalışma bu tekniğin fungal
genlerin fonksiyonlarının belirlenmesinde başarılı ve etkin bir şekilde kullanılabileceğini
ortaya koymuştur.
Buğday, Mycosphaerella graminicola Yaprak Leke
Anahtar Kelimeler
Hastalığı, Kütinaz, Gen Silme

Proje Adı

Orta Anadolu Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında

Görülen Septorya Yaprak Lekesi Hastalığının (Septoria
tritici Rob. ex. Desm.) Yaygınlığı, Patotiplerinin ve
Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının Belirlenmesi
TAGEM–BS–12/12- 06 /02- 05
Proje No
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara
Proje Yürütücü Kuruluş
Dr. Emine Burcu TURGAY
Proje Lideri
Orhan Büyük, A. Faik Yıldırım, Fatih Ölmez, Dr.
Proje Yürütücüleri
Aydan Araz, Nilüfer Akcı, Prof. Dr. Aziz Karakaya
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
01/01/2013-31/12/2017
Başlama ve Bitiş Tarihleri
33.000 TL
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti (En fazla 300 kelime olmalıdır.)
Orta Anadolu bölgesinde Septorya Yaprak Lekesi (SYL) hastalığının (Septoria tritici Rob.
ex. Desm.) yaygınlığının, patotiplerinin ve bazı çeşitlerin reaksiyonlarının belirlenmesi
amacıyla yürütülen bu proje kapsamına; Orta Anadolu Bölgesinin önemli buğday ekilişine
sahip olan Ankara, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde 2013-2014 yılları arasında survey
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Surveyler sonucunda hastalık etmenin yaygınlık oranı, %50
ile en yüksek Kırşehir ilinde belirlenirken bunu sırasıyla %40, %23.52 ve %20 ile
Eskişehir, Ankara ve Konya illeri izlemiştir.
İzolatların patotipleri serada ayırcı set kullanılarak belirlenmiştir. Toplam 22 patotip elde
edilerek izolatların virülenslikleri belirlenmiştir. En yaygın patotip tüm genotiplerde
Avirülent reaksiyon gösteren 1 nolu patotip olmuştur. Bu patotipe giren izolatların hepsinin
virülenslikleri düşük olarak tespit edilmiştir. Virülensi en yüksek izolat Konya iline ait K-5
nolu izolat olup 22 numaralı patotip içerisinde yer almıştır. Stb-6 ve 12 dayanıklılık geni
içeren genotiplerin izolatların en fazla Avirülent reaksiyon gösterdiği ve en az
hastalandırma şiddetine sahip genotipler olduğu ve izolatların en fazla sayıda virülent
reaksiyon gösterdiği genotiplerin Stb-7,10 olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar SYL’e karşı
ıslah edilecek materyalin hangi genleri taşıması gerektiği (Stb-6, 12) ve hangi genleri
taşımaması (Stb-7, 10) gerektiği sonucunu ortaya çıkarmıştır.
Denemem sonucunda virülensi en yüksek olan Konya iline ait K-5 nolu izolatla Orta
Anadolu bölgesinde yaygın olarak ekimi yapılan 22 adet ekmeklik ve 5 adet makarnalık
buğday çeşidinin etmene karşı reaksiyonları tarla ve sera koşullarında belirlenmiştir. Her iki
koşulda da yapılan değerlendirme sonucunda; Ekiz, Pehlivan, Aldane, Bezostaja-1,
Yüreğir-89, Esperia, Tosunbey en hassas ekmeklik buğday çeşitlerini iken, İkizce 96,
Demir ve Kenanbey ise dayanıklı çeşitler olarak tespit edilmiştir. Makarnalık buğday
çeşitlerinden ise, Eminbey çeşidi her iki koşulda da hastalığa dayanıklı olarak bulunmuştur.
Septorya Yaprak Lekesi, Septoria tritici, Buğday,
Anahtar Kelimeler
Patotip, Çeşit Reaksiyonu

DEVAM EDEN PROJELER
Proje Başlığı

Proje No

Buğdayda Septorya Yaprak Lekesi Hastalığı Etmeni
Septoria tritici (Desm.)’nin Çukurova Koşullarında
Verim Kaybına Olan Etkisinin Araştırılması
TAGEM/BSAD/16/4/02/07

Tahsin AY
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü -Adana
TAGEM
2017
01.01.2017-31.12.2017
2017: 10.000TL
2018: 10.000TL
2019: 10.000TL
Proje Özeti Buğday, dünyada ve ülkemizde önemli bir tarımsal üründür. Ülkemiz buğday
üretim alanlarının %7’si Çukurova illerindedir. Buğdayda önemli kayıplara neden olan
fungal hastalıklar bulunmaktadır. S. tritici uygun çevre ve hassas çeşit yetiştirilmesi
durumunda septorya yaprak lekesi için %60 hastalık şiddeti gözlenebilmektedir. Hastalığın
Çukurova koşullarında oluşturduğu verim kayıplarını belirlemek amacı ile Doktora Tezi
olarak bu çalışma belirlenmiştir. Çalışmanın temelini oluşturan verim denemelerinden önce,
2013 ve 2014 yıllarında bölge illerinden toplanan izolatlar ile patojenite çalışmaları
yürütülmüştür. Çalışmalar sonucunda Yüreğir-89 çeşidinde %90 ve üzeri hastalık şiddeti
oluşturan 4 izolat belirlenmiştir. Bu izolatlara karşı en duyarlı çeşitlerin Pandas ve Yüreğir89 olduğu tespit edilmiştir. Patojenite sonucu ve ekim alanı dikkate alındığında Adana-99
ve Sagittoria çeşitleri ile tarla denemelerinin yapılmasına karar verilmiştir.
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

Trakya Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen
Septorya Yaprak Lekesi Hastalığının (Septoria tritici
Rob. ex. Desm.) Yaygınlığı, Patotiplerinin ve Bazı Çeşit
ve Hatlarının Reaksiyonlarının Belirlenmesi
TAGEM-BS-14/12-06/02-01(1)
Proje No
Melis SEİDİ
Proje Lideri
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Edirne
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2015
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2015- 31/12/2017
Proje Başlığı

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2015: 10.900 TL; 2016: 9.800 TL; 2017: 6.700 TL
TOPLAM: 27.400 TL
Proje Özeti
Proje; Trakya Bölgesinde yer alan Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve İstanbul illerindeki
buğday yetiştiriciliği yapılan alanlarda çalışılmıştır.
Proje ile ilgili, 2016 yılında sürvey kısmı yapılarak örnek alma çalışmaları tamamlanmıştır.
2017 yılında, sürveyden toplanmış olan septorya yaprak lekesi ile enfekteli yaprak
örneklerinden izolasyon çalışmalarına devam edilmiş ve 17 izolat elde edilerek Ankara
ZMMA Enstitüsüne gönderilmiştir. Projenin izolasyon çalışma kısmı tamamlanmıştır.
Patotip belirleme çalışmasında yurt dışından temin edilen ayırıcı set kullanılmıştır.
Çalışmada kullanılmak amacıyla, öncelikli olarak illeri temsil eden 17 izolat içerisinden 15
izolat belirlenmiştir. Trakya bölgesini temsilen önceki yıl gönderilenlerle birlikte 4 ile ait
toplamda 28 adet izolat ile yürütülmüştür. Değerlendirme sonucunda, 19 patotip tespit
edilmiştir. Virülensi en yüksek olan izolat istatistiksel değerlendirme sonucunda % 67.1
ortalama hastalık şiddeti ile İstanbul iline ait P-35 nolu izolat olduğu belirlenmiştir. Projede
yer alan patotip belirleme çalışmaları tamamlanmıştır. Enstitümüz tarafından yürütülen
buğday ıslah çalışmaları sonucunda buğday bölge verim denemesinde (BBVD) yer alan
ileri kademe genotipler, CIMMYT’ten temin edilen uluslararası septorya gözlem bahçesi
(ISEPTON)’nden seçilen genotipler ve ulusal septorya gözlem bahçesindeki genotipler
Septoria yaprak lekesine karşı reaksiyonları tarla ve sera koşullarında tespit edilmek için
ekimleri yapılmıştır. Sera Denemeleri, alınan kararlar doğrultusunda Ankara ZMMA
Enstitüsü Müdürlüğünde yapılacaktır. Sera denemesinin gerçekleştirilmesi için 33 genotip
Ankara ZMMAE’ye gönderilmiştir. Tarla Denemeleri için, enstitümüz arazisine bu 33
genotip ve ulusal septorya gözlem bahçesindeki 12 genotipin ekimi yapılmıştır. Sera ve
Tarla deneme çalışmaları devam etmektedir.
2018 yılı içerisinde; patotip çalışmaları sonucunda belirlenen en virülens izolat tarla ve sera
reaksiyon deneme çalışması yapılacaktır.

Ege Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Septorya
Yaprak Lekesi Hastalığının (Septoria tritici Rob. ex.
Desm.) Yaygınlığı, Patotiplerinin ve Bazı Çeşitlerin
Reaksiyonlarının Belirlenmesi
TAGEM–BS–14/12-06/02-01(2)
Proje No
M. Ömer ÖZTÜRK
Proje Lideri
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova/İzmir
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2015
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2017-31/12/2017
2017:7000 TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2015:10000 TL
2016: 10000 TL
Proje Özeti
Buğday dünyada en çok üretilen ve pek çok ülkenin beslenme, ticaret ve ekim nöbeti
Proje Başlığı

sistemlerinde vazgeçilmez bir kültür bitkisidir. Buğday yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi
olumsuz yönde etkileyen unsurların en önemlilerinden biri, fungal hastalıkların neden
olduğu kayıplardır. Bu çalışma ile buğday üretim alanlarında görülen Septorya yaprak
lekesi hastalığının (Septoria tritici Rob. ex. Desm.) yaygınlığı, patotiplerinin ve bazı
çeşitlerin reaksiyonlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Ege Bölgesi buğday
yetiştiriciliği yapılan Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kütahya ve Manisa illerinde surveyler
yapılacaktır. Proje kapsamına giren alanlardan diğer Septoria türlerinin belirtilerini de
içeren örnekler alınarak laboratuvara getirilecektir. Alınan hastalıklı örneklerden etmenin
izolasyonu yapılacak ve morfolojik yöntemlerle teşhisi gerçekleştirilecektir. Ayırıcı set
bitkileri kullanılarak da S. tritici’nin patotipleri belirlenecektir. Bulunan virülensi en yüksek
izolat ile, bölgemizde yaygın olarak ekimi yapılan bazı ekmeklik ve makarnalık buğday
çeşitlerinin etmene karşı reaksiyonları belirlenecektir. Buğday çeşitlerinin hastalığa karşı
reaksiyonlarının belirlenmesi hastalıkla mücadeleye katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra
Septorya yaprak lekesi hastalığına karşı dayanıklı çeşit ıslahı çalışmalarına da büyük ölçüde
katkıda bulunacaktır.

Karadeniz Bölgesi’nde Buğday Ekiliş Alanlarında
Görülen Septoria Yaprak Lekesi Hastalığının (Septoria
tritici Rob. ex. Desm.) Yaygınlığı, Patotiplerinin ve Bazı
Çeşit ve Hatların Reaksiyonlarının Belirlenmesi
TAGEM-BS-14/12-06/02-01 (3)
Proje No
Sevilay ENGİNSU
Proje Lideri
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Samsun
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2015
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2017-31.12.2017
2017: 7.000 TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2015: 10.000 TL
2016: 10.000 TL
Proje Özeti
Karadeniz Bölgesi buğday üretim alanlarında görülen Septorya Yaprak Lekesi
(Zymoseptoria tritici Rob. ex. Desm.) hastalığının yaygınlığının, patotiplerinin ve bazı çeşit
ve hatların bu patotiplere karşı reaksiyonlarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu projede,
2015 ve 2016 yılı sürvey çalışmaları sonucunda elde edilen izolatların Ankara Zirai
Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan patotip ayrım çalışmalarının
Proje Başlığı

gecikmesinden dolayı 2017 yılı reaksiyon çalışmaları yapılamamış projeye bir yıl uzatma
süresi verilmiştir. Ankara ZMMAE tarafından Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
seralarında 2017 yılında yapılan patotip denemeleri sonucunda izolatlar arasından Samsun
İli Bafra ilçesi Elifli Köyü’nden alınan izolat virülensliği en yüksek izolat olarak
belirlenmiştir. 2018 yılı içerisinde virülensi en yüksek olarak belirlenmiş bu izolat ile
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Serin İklim Tahılları Birimi tarafından seçilen,
bölgemiz koşullarında yaygın olarak yetiştirilen 25 adet ekmeklik buğday genotiplerinin Z.
tritici’ ye karşı reaksiyonları sera ve tarla koşullarında belirlenecektir.

Proje No
Proje Başlığı

Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar

TAGEM-BS/14-06/02-01(4)
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında
Görülen Septorya Yaprak Lekesi Hastalığının (Septoria
tritici Rob. ex. Desm.) Patotiplerinin ve Bazı Çeşitlerin
Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Diyarbakır
TAGEM
Yener ÇELİK
Behzat Baran, Mehmet Kahraman, Mahir Başaran, Prof.
Dr. Aziz Karakaya
01/01/2015-31/12/2017
2015: 15.000 TL 2016: 10.000 TL 2017: 8.000 TL

Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti
Bu çalışma ile buğday üretim alanlarında görülen Septorya yaprak lekesi hastalığının
(Septoria tritici Rob. ex. Desm.) patotiplerinin ve bazı çeşitlerin reaksiyonlarının
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde buğday yetiştiriciliği
yapılan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman illerinde sürveyler yapılmıştır. Alınan
enfekteli örneklerden etmenin izolasyonu yapılarak ve morfolojik yöntemlerle teşhisi
gerçekleştirilmiştir. Ayırıcı set kullanılarak da S. tritici’ nin patotipleri belirlenmiştir.
Bulunan virulensi en yüksek izolat ile bölgemizde yaygın olarak ekimi yapılan 17 adet
ekmeklik ve 8 adet makarnalık buğday çeşidinin etmene karşı reaksiyonları belirlenecektir.
Buğday çeşitlerinin hastalığa karşı reaksiyonlarının belirlenmesi hastalıkla mücadeleye

katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra bölgemizde yaygınlığı giderek artan Septorya yaprak
lekesi hastalığına karşı dayanıklı çeşit ıslahı çalışmalarına da büyük ölçüde katkıda
bulunacaktır.

Marmara Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen
Septorya Yaprak Lekesi Hastalığının (Septoria tritici
Rob. ex. Desm.) Yaygınlığı, Patotiplerinin ve Bazı Çeşit
ve Hatların Reaksiyonlarının Belirlenmesi
TAGEM-BS-14/12-06/02-01(5)
Proje No
Zühtü POLAT
Proje Lideri
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma EnstitüsüProje Yürütücü Kuruluş
Yalova
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
01.01.2015
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2017-31.12.2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2015: 10.000 TL 2016: 10.000 TL
2017: 7.000 TL
Proje Özeti:
Bu çalışma ile Marmara Bölgesi’nde buğday yetiştiriciliği yapılan Bursa, Bilecik, Kocaeli
ve Sakarya illerinde Septorya yaprak lekesi hastalığının (Septoria tritici Rob. ex. Desm.)
patotiplerinin ve bazı çeşitlerin reaksiyonlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Hastalığın
bölgemizde 2015-2016 yıllarında yaygınlık oranı ve bulaşıklık oranı tespit edilmiştir.
2017 yılında Marmara bölgesini temsilen üç ile (Bursa, Sakarya, Bilecik) ait 8 adet izolat
ile yürütülen patotip değerlendirmesi sonucunda toplam 8 patotip tespit edilmiştir. Bursa
iline ait 139 numaralı izolat 7 genotipte hassas (St 2,3,4,7,8,9,10) reaksiyon oluşturmuş ve
yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda da 12 genotipte oluşturduğu % 37.5 ortalama
hastalık şiddeti ile virülensi en yüksek izolat olarak tespit edilmiştir. Bu izolat aynı
zamanda 8 nolu patotip içerisinde yer almıştır. Patojenisite testleri sonucunda hastalandırma
şiddeti en yüksek olarak belirlenen Septoria tritici izolatına karşı Marmara Bölgesi’nde
yaygın olarak ekilen ve bu bölge için tescil ettirilmiş olan 17 adet ekmeklik buğday
Proje Başlığı

çeşitlerinin dayanıklılık durumları sera ve tarla şartlarında denemeler kurulmuş çalışmalar
devam etmektedir.

3.

Ülkesel Proje Adı

ÜLKESEL ASMA UR HASTALIĞI PROJESİ

Koordinatörü

Dr. Eda GEYLANİ YÜZBAŞIOĞLU (Adana BMAE)

YENİ TEKLİF PROJELER
Proje Türü
Bağlı Olduğu Proje

Ülkesel
Bağ Alanlarında Görülen Asma Ur Hastalığı
(Agrobacterium vitis)’na Karşı Antagonist Bakterilerle
Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Projeyi Teklif Eden Kuruluşlar Adana BMAE, Manisa BAE, Samsun KTAE, Yalova
ABKMAE, Tekirdağ BAE.
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Dr. Eda GEYLANİ YÜZBAŞIOĞLU
Proje Koodinatörü
Dr. Nurdan Güngör Savaş Dr. Demet Çelik Ertekin,
Proje Yürütücüleri
Nesrin Tunalı, Lerzan Öztürk
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar
01.01.2018-31.12.2021
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Enstitü bütçeleri AYK da belirlenecektir.
Projenin Yıllara Göre Bütçesi
Proje Özeti Günümüzde bağcılığın gelişmesini tehdit eden hastalıkların en önemlilerinden
biri de Agrobacterium vitis’in neden olduğu Asma ur hastalığıdır. Hastalık Türkiye’de,
iklim koşullarının etmenin gelişimi için uygun olması ve etkili bir mücadele yönteminin
bulunmaması nedeniyle ekonomik düzeyde verim ve gelişme kayıplarına neden olmaktadır.
Bu nedenle alternatif mücadele yöntemleri araştırılmaktadır. Bu yöntemlerden biri de Bitki
Büyüme Düzenleyici Rhizobakterilerin (PGPR) ve endofitik bakterilerin kullanımıdır. Bu
bakteriler, patojenleri kontrol altında tutmalarının yanısıra bitki büyümesini geliştirirler ve
bitkiyi stresten korurlar. Antogonistik bakteriler üzerine araştırmalar son yıllarda artmasına
rağmen özellikle ülkemizdeki sayısı sınırlıdır. Asma ur hastalığı ile ilgili biyolojik
mücadele çalışmaları da yeterli sayıda bulunmamaktadır. Bu nedenle, Asma ur hastalığına
karşı birçok ülkede kullanılan PGPR ve endofitik bakterilerin ülkemizde de uygulama
olanakları araştırılmalıdır. Türkiyede asma ur hastalığının endofitik bakterilerle mücadele
ilgili herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, bu amaçlar doğrultusunda

AYK kararı gereğince, 5 Araştırma Enstitüsü ile birlikte 2018-2021 yılları arasında dört yıl
süre ile yürütülecektir. 2018 ve 2019 yıllarında Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş,
Tokat, Amasya, Çorum, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik, Manisa, Denizli, İzmir ve
Tekirdağ illerindeki bağ alanlarından sağlıklı ve iyi gelişmiş asma köklerindeki toprak ve
kök parçalarından PGPR izalasyonu bitki dokularından ise endofitik bakteri izolasyonu
yapılacaktır. Elde edilen izolatlar içerisinden fosforu indirgeme ve azotu bağlama, ACC-D
aminace, antagonistik ve siderefor özelliklerine göre tartılı derecelendirme ile seçim
yapılarak izolatların tanısı MALDI-TOF tekniği ve 16s ribozomal DNA sekans analizi ile
yapılacaktır. Kurulacak sera denemesi ile seçilecek izolatların asma ur hastalığına olan
etkileri araştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler Asma, Agrobacterium vitis, PGPR, Biyolojik mücadele, Maldi-Tof

4.

Ülkesel Proje Adı

BİYOLOJİK
MÜCADELE
FORMÜLASYONU PROJESİ

ETMENLERİNİN

Koordinatörü

Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ (Adana BMAE)

YENİ TEKLİF PROJELER
Proje Adı

Proje Türü
Bağlı Olduğu Proje
Projeyi Teklif Eden Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Lideri/ Proje Koodinatörü
Proje Yürütücüleri

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

Domates Bakteriyel Kanser ve Solgunluk Hastalığı
[Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
(Smith) Davis et. al] İle Biyolojik Mücadelede
Bakteriyel Biyopreparatların Geliştirilmesi
Güdümlü
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana
TAGEM
Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ
Ali Karataş, Dr. Eda Geylani Yüzbaşıoğlu
Dr. H. Nilüfer Yıldız, Yılmaz Karabıçak, Nesrin
Tunalı, Kübra Yıldız, Serdar Tuncer,
Selahattin Albayrak, Emine Gümrükcü
Zühtü Polat, İbrahim Sönmez
Prof. Dr. D. Recep Kotan -Atatürk Üniversitesi
01.01.2019-31.12.2021
2019: 49.000 TL
2020: 37.000 TL
2021: 31.0000 TL

Proje Özeti
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis’in neden olduğu domates bakteriyel
kanser ve solgunluk hastalığı, domates üretiminde oldukça önemli verim kayıplarına neden
olabilmektedir. Bu hastalığa karşı etkili bir mücadele yöntemi olmaması nedeniyle
alternatif mücadele yöntemlerinin saptanması gerekmektedir. Bu çalışma TAGEM-BS12/09-02/02-10 numaralı projenin devamı niteliğindedir. TAGEM-BS-12/09-02/02-10
numaralı proje kapsamında domates bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığına karşı in
vitro koşullarda etkili olarak saptanan iki aday biyolojik mücadele etmeni biyopreparat
haline getirilecektir. Bu çalışma ile domates bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığına karşı
in vitro koşullarda etkinliği belirlenmiş iki bakteriyel biyolojik mücadele etmeni
biyoformülasyon haline getirilecektir. Aday bakteri izolatlarının gelişimi için en uygun besi

yeri ile optimum sıcaklık ve pH değerleri belirlenecektir. Optimum gelişim koşulları
belirlenen izolatlar beş farklı sıvı taşıyıcıya yüklenerek en uzun raf ömrüne sahip taşıyıcı
saptanacaktır. Örtüaltında ve açık alanda kurulacak denemeler ile elde edilecek
biyoformülasyonların domates bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığını engelleme oranları
ortaya konulacaktır. Bakanlığımız bünyesinde bakteriyel biyolojik mücadele etmenlerinin
biyoformülasyonuna yönelik ilk çalışma niteliğinde olan bu projeden elde edilecek veriler,
daha sonra yapılacak çalışmalara kaynak sağlayacaktır. Domates bakteriyel solgunluk ve
kanser hastalığına karşı ruhsatlı bitki koruma ürünün bulunmaması çalışmanın önemini
artırmaktadır. Etkili bulunacak uygulamalar bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığının
biyolojik mücadelesinde kullanılabilecektir. Formülasyon haline getirilecek preperatın
tarımda kullanımı ile ülke ekonomisine, sürdürülebilir tarıma, entegre mücadele
çalışmalarına ve doğal dengenin korunmasına katkı sağlanacaktır.
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis,
Anahtar Kelimeler
Domates, Biyolojik Mücadele
5. Ülkesel Proje Adı ÜLKESEL XYLELLA YAPRAK YANIKLIĞI PROJESİ
Koordinatörü

Dr. Nursen ÜSTÜN (Bornova ZMAE)

DEVAM EDEN PROJELER
Ege Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa
Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının
Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak
Önlemlerin Belirlenmesi
TAGEM/BSAD/16/1/02-09 (1)
Proje No
Dr. Nursen ÜSTÜN
Proje Lideri
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova/İzmir
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2016
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/07/2017 ile 31/12/2017 arası
2019: 15000TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017.: 35000 TL
2018: 25000TL
2020.: 10000TL
Proje Özeti
Xylella fastidiosa geniş konukçu dizisine sahip, AB ülkeleri ve Türkiye’de
karantinaya tabi önemli bir bakteriyel patojendir. Son yıllarda İtalya ve Fransa gibi AB
ülkelerinde saptanmasından sonra ülkemizde zeytin, asma, turunçgil, sert çekirdekli
meyveler ile bazı süs bitkileri için ciddi tehdit oluşturan bu etmenin yayılmasında
Cicadellidae, Cercopidae, Cicadidae ve Membracidae familyalarına ait böcek türleri önem
taşımaktadır. Ülkesel Xylella Yaprak Yanıklığı Projesi’’nin alt projesi olarak yürütülen bu
çalışma Ege Bölgesinde zeytin başta olmak üzere asma, turunçgil ve badem gibi
konukçularda etmenin varlığının araştırılması, bölgede potansiyel vektörlerinin belirlenmesi
ve üreticilerde farkındalık yaratılması amacıyla alınmıştır. Proje kapsamda survey
çalışmaları yürütülmekte, bitki ve vektör örnekleri toplanacak ve bu örnekler serolojik ve
moleküler (real time PCR) yöntemler ile analiz edilmektedir. Bu yöntemlerle yapılan
tespitler sonucunda izolasyon ve tanı (serolojik ve moleküler testler, patojenisite)
çalışmaları gerçekleştirilecektir. Ayrıca hastalığın izlenmesi için programlar oluşturulacak,
üretici ve teknik teşkilatta farkındalık yaratmak için eğitim çalışmaları yürütülecektir.
2016 yılında AYK kararı sonrasında proje çalışmalarına başlanmıştır. Sürveyler İzmir
ilininde toplam 12 zeytin bahçesinde gerçekleştirilmiş ve 14 adet örnek alınmıştır. Ayrıca
zorunlu survey kapsamında Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla İl Müdürlükleri’nden
76 zeytin, 20 bağ, 26 turunçgil ve 23 badem örneği gönderilmiştir. Real-time PCR
yöntemiyle yapılan testlemeler sonucunda alınan hiç bir örnekte X. fastidiosa etmeni tespit
edilmemiştir.
2017 yılında Aydın, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde toplam 100 zeytin
Proje Başlığı

bahçesinde incelemeler yapılmış ve laboratuarda analiz edilmek üzere 200 adet bitki örneği
alınmıştır. Ayrıca zorunlu survey kapsamında İl Müdürlükleri tarafından 34 adet zeytin, 16
adet asma, 20 adet turunçgil ve 10 adet badem örneği gönderilmiştir. Proje çalışmaları
sırasında toplanan zeytin örneklerinin DNA’sı izole edilmiş ancak real-time PCR testleri
henüz gerçekleştirilememiştir. Zorunlu survey örneklerinin real-time PCR testinde ise hiç
bir örnekte X. fastidiosa etmeni tespit edilmemiştir.
Bağ ve zeytin alanlarında Cicadellidae, Cercopidae, Cicadidae ve Membracidae
familyalarına ait böcek türleri temmuz-eylül aylarında toplanmış ve teşhise gönderilmiştir.
Orta Anadolu Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella
fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin
Varlığının Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas
Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
TAGEM–BSAD–16/ 1/02 -09 (2)
Proje No
Şenol ALTUNDAĞ
Proje Lideri
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara
Proje Yürütücü Kuruluş
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
2017
Proje Başlangıç Yılı
01.01.2017-31.12.2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem
2017- 35.000 TL
2019- 15.000 TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi
2018- 25.000 TL
2020- 10.000 TL
Proje Özeti : Bu çalışmanın amacı Orta Anadolu Bölgesinde yetiştirilen önemli konukçu
bitki türlerinde Xylella fastidiosa’nın varlığının araştırılması; vektörlerinin bölgede bulunup
bulunmadığının belirlenmesi ve konu ile ilgili farkındalık yaratılmasıdır.
Proje Başlığı

Etmen karantinaya tabi olup, Avrupa’da başta zeytin olmak üzere diğer bazı
konukçularında epidemi yapmıştır. Ülkemizin de risk altında olmasından dolayı
çalışmaların bir an önce başlatılması gerekliliği ortaya çıkmış ve bu nedenle 2016 yılında
kurumumuz bütçesiyle çalışmalara başlanmıştır.
Proje kapsamında 2016 yılında Isparta ilinde 45 adet kiraz ve 5 adet badem olmak üzere
toplam 50 adet örnek alınmıştır. Ayrıca İl Müdürlükleri tarafından 2016 yılı Xylella
fastidiosa sürvey programı kapsamında 56 adet örnek gönderilmiştir. Yapılan analizler
sonucu 2016 yılında hiçbir örnekte pozitif bulguya rastlanmamıştır.
2017 yılında Ankara’da 17 badem, Afyonkarahisar’da 37 kiraz olmak üzere toplam 54 adet
örnek toplanmıştır. Ayrıca, Ülkesel sürvey projesi kapsamında Karadeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsünden 32, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünden 45 adet
olmak üzere toplam 77 adet numune gönderilmiştir. Afyonkarahisar’dan toplanan 37 adet
böceğin Hemiptera takımına bağlı Cicadellidae, Cercopidae, Cicadidae familyasına ait
böcekler olduğu teşhis edilmiştir. Toplanan ve Enstitülerden gönderilen böcek ve
örneklerin analiz çalışmaları devam etmektedir.
Buna ilaveten, İl Müdürlüklerinin sürvey programı kapsamında da Ankara, Karaman,
Yozgat, Kayseri, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinden de toplam 48 adet numune
gönderilmiştir. Yapılan analizler sonucu 2017 yılında da hiçbir örnekte pozitif bulguya
rastlanmamıştır.

Doğu Akdeniz Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella
fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının
Araştırılması ve Risk yönetimine Esas Alınacak
Önlemlerin Belirlenmesi
TAGEM/BSAD/16/1/02-09(3)
Proje No
Ali KARATAŞ
Proje Lideri
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2017
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 1.Yıl
2018: 25.000 TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017: 35.000 TL
2019: 15.000 TL
2020: 10.000 TL
Proje Özeti :
Geniş konukçu dizisine sahip Xylella fastidiosa ksilemde yaşamakta, AB ülkeleri ve
Türkiye dahil pek çok ülkenin karantina listesinde yer almakta ve asma, turunçgil, badem,
sert çekirdekli meyveler, zeytin gibi ekonomik değeri yüksek ürünlerde ciddi ürün kayıpları
oluşturabilmektedir.
Bu çalışma ile Doğu Akdeniz Bölgesinde yetiştirilen önemli konukçu bitki türlerinde
etmenin varlığının araştırılması; vektörlerinin bölgede bulunup bulunmadığının
belirlenmesi ve konu ile ilgili farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Bu hedefleri yerine
getirebilmek amacıyla Doğu Akdeniz Bölgesi zeytin, asma, turunçgil ve badem üretim
alanlarında survey çalışmaları yürütülmekte, bitki ve vektör örnekleri toplanmakta ve bu
örnekler analiz edilmektedir.
Proje kapsamında Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis
illerine ait zeytin alanları incelenmiştir. Sürvey çalışmaları sonucunda bu illerden 2016
yılında 48 adet, 2017 yılında 70 adet bitki örneği alınarak incelenmek üzere laboratuvara
getirilmiştir. Böylece incelenmesi planlanan 111 bahçeden toplanan 118 örnek ile zeytin
bitkisine ait sürvey çalışmaları tamamlanmıştır. Laboratuvara getirilen örneklere ait
yaprakların damarları çıkarılmıştır. Çıkarılan damarlar küçük parçalara ayrılmış ve
DNA’ları çıkarılmıştır. Elde edilen DNA’lar real-time PCR testlerine tabi tutulmuştur.
İncelenen bahçelerde vektör böcekler için de kontroller yapılmış ve toplanan böcekler teşhisi
Proje Başlığı

yapılmak üzere gönderilmiştir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Farklı
Konukçularda Xylella fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek
Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk yönetimine
Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
TAGEM/BSAD/16/1/02-09 (6)
Proje No
Zekiye Ceren AKTAN
Proje Lideri
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Diyarbakır
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2016
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 2017
2018: 12 binTL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2016:15 bin TL
2017: 12 binTL
2019: 5 binTL
Proje Özeti
Bu çalışmanın amacı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilen ekonomik
anlamda önemli bitki türlerinde Xylella fastidiosa’nın varlığının araştırılması; vektörlerinin
bölgede bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve konu ile ilgili farkındalık yaratılmasıdır.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde badem, bağ ve zeytin üretim alanlarında
survey çalışmaları yürütülecek, bitki ve vektör örnekleri toplanacak ve bu örnekler serolojik
(ELISA) ve moleküler (real time PCR) yöntemler ile analiz edilecektir. Bu yöntemlerle
yapılan tespitler sonucunda izolasyon ve tanı (serolojik ve moleküler testler, patojenisite)
çalışmaları gerçekleştirilecektir. Ayrıca hastalığın izlenmesi için programlar
oluşturulacaktır. Ülkemizde varlığı bilinmeyen ve karantina listemizde yer alan bu etmen
ile ilgili farkındalık sağlamak amacıyla eğitim çalışmaları yürütülecektir. Bu çalışma
sonunda elde edilecek veriler ülkesel risk değerlendirilmesinde ve X.fastidiosa’nın
önlenmesine yönelik ulusal eylem planının oluşturulmasında kullanılabilecektir. Ayrıca
hastalığın tespit edilmesi durumunda eradikasyon çalışmaları başlatılarak etmenin ülkede
yayılmasını önleyecek tedbirler alınabilecektir.
Proje Başlığı

Proje Başlığı

Antalya İlinde Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa
Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının
Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak

Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

Önlemlerin Belirlenmesi
TAGEM/BSAD/16/1/02-09(5)
Kübra YILDIZ
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Antalya
TAGEM
2017
01.01.2017-31.12.2017
2017: 15.000 TL
2018:12.000 TL
2019: ……….TL
20..: ……….TL

Proje Özeti:
Bu çalışmanın amacı Antalya ilinde önemli konukçu bitki türleri olan zeytin, bağ, badem ve
turunçgillerde etmenin varlığının araştırılması; vektörlerinin bölgede bulunup
bulunmadığının belirlenmesi ve konu ile ilgili farkındalık yaratılmasıdır. Bu hedefleri
yerine getirebilmek amacıyla Antalya ilinde 2017 yılında zeytin üretim alanlarında survey
çalışmaları yürütülmüş, bitki ve vektör örnekleri toplanmıştır. Toplanan bitki örneklerinin
CTAB-metodu (Saponari et al., 2014) kullanılarak DNA ekstraksiyonları yapılmıştır.
Örnekler moleküler (Real time PCR ) olarak analiz edilmiş olup, Xylella fastidiosa
etmenine rastlanılmamıştır. Bahçelerde yapılan gözlemlerde hastalık etmenine ait
belirtilerin olmadığından dolayı serolojik (ELİSA) tanı işlemleri gerçekleştirilmemiştir.
Yapılan survey çalışmalarının yürütüldüğü her bir bahçeden böcek örneği alınmıştır.
Örnekler laboratuvarda teşhis için hazır hale getirilmiş, ön eleme işlemi için ülkesel proje
koordinatörü tarafından belirlenen kişiye (Dr. Işıl ÖZDEMİR) gönderilmiş olup bu
işlemden sonra teşhis için Doç. Dr. Emine DEMİR’e yollanmıştır.

Proje Başlığı

Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş

Erzincan ve Tunceli İllerinde Bağ Alanlarında Xylella
fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının
Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak
Önlemlerin Belirlenmesi
TAGEM/BSAD/16/1/02-09 (6)
Yılmaz KARABIÇAK
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü-Erzincan

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

TAGEM
2016
2017
2016: 10 000 TL
2018: 7 000 TL

2017: 9 000 TL
2019: 5 000 TL

Proje Özeti
Bu çalışmada Erzincan ve Tunceli illerinde bağcılık yapılan alanlarda etmenin varlığının
araştırılması; vektörlerinin buralarda bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve konu ile ilgili
farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir. Bu hedefleri yerine getirebilmek amacıyla
2016,2017,2018 yıllarında Erzincan ilinde ve 2019 yılında ise Tunceli ilinde ki, Bağ
alanlarında survey çalışmaları yürütülecek, bitki ve vektör örnekleri toplanacak ve bu
örnekler serolojik ve moleküler yöntemler ile analiz edilecektir. Bu çalışma sonunda elde
edilecek veriler ülkesel risk değerlendirilmesinde ve Xylella fastidiosa‘nın önlenmesine
yönelik ulusal eylem planının oluşturmasında kullanılabilecektir. Ayrıca hastalık tespit
edilmesi durumunda eradikasyon çalışmaları başlatılacak ve etmenin bölgede yayılmasını
önleyecek tedbirler alınabilecektir. Proje çalışmalarında 2016 yılında Erzincan İli Üzümlü
İlçesi Bayırbağ ve Karakaya beldesindeki bağ üretim alanlarında sürveyler yapılmıştır.
Yapılan sürveylerde 15 bağ alanından 45 adet örnek alınmıştır. Projede 2017 yılında ise
Erzincan İli Üzümlü ilçesinde 16 bağda (192 da alanda) sürveyler yürütülmüştür. Projenin
çalışma yılında hastalık şüphesi oluşturabilecek 16 bağdan 48 adet örnek alınmıştır.
Örneklerdeki Xylella fastidiosa etmenin varlığıyla ilgili tanı çalışmaları devam etmektedir.

Karadeniz Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella
fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının
Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak
Önlemlerin Belirlenmesi
TAGEM/BSAD/16/1/02-09(7)
Proje No
Dr. Demet ÇELİK ERTEKİN
Proje Lideri
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Samsun
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2017
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2017-31.12.2017
2019: 7.000 TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017: 10.000 TL
Proje Başlığı

2018: 8.000 TL
2020: 5.000 TL
Proje Özeti
Xylella fastidiosa geniş konukçu dizisine sahip, ksilemde yaşayan, AB ülkeleri ve
Türkiye’de karantinaya tabi önemli bir bakteriyel patojendir. Asma, turunçgil, badem, sert
çekirdekli meyveler, zeytin gibi ülkemiz için ekonomik olarak çok önemli bitki türleri
konukçuları arasında yer almakta ve bu ürünlerde ciddi kayıplar oluşabilmektedir. Etmen
vektör böcekler ile taşınmakta ve yayılmaktadır. Yüksek risk altında olan Türkiye’de
bildirim olmasına rağmen etmenin varlığı kesinleşmemiş olup bu durum şüpheleri
güçlendirmektedir. Bu projede Karadeniz Bölgesinde yetiştirilen önemli konukçu bitki
türlerinden biri olan kiraz ve asmada Xylella fastisiosa bakteriyel etmenin varlığının
araştırılması, vektörlerinin bölgede bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve konu ile ilgili
farkındalık yaratılması amaçlanmıştır.
Projenin 2017 yılı çalışmalarında asma üretiminin yoğun olarak yapıldığı Tokat, Çorum ve
Amasya illerinde sürvey çalışmaları yapılmıştır. Gezilen bağlarda numune alınan her asma
numaralandırıldıktan sonra etiketlenmiştir. Asmaların 4 yönünden ve tepe noktasından üçer
adet 15-20 cm uzunluğunda sürgünler kesilmiş ve etiketlenerek laboratuvara getirildikten
sonra DNA izolasyonları yapılmıştır. Ayrıca her bahçede vektör oldukları bilinen
Cicadellidae, Cercopidae, Cicadidae ve Membracidae familyalarına ait böcek türlerinin
varlığı da araştırılmış olup rastlanılan bahçelerden böcek örnekleri toplanmıştır.
Projenin 2018 yılı çalışmalarında Tokat, Çorum ve Amasya illeri bağ alanlarında sürvey
çalışmaları yapılarak hastalık etmeninin ve olası vektör böceklerin varlığı araştırılacaktır.

Marmara Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella
fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının
Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak
Önlemlerin Belirlenmesi
TAGEM/BSAD/16/1/02-09(8)
Proje No
Nesrin TUNALI
Proje Lideri
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma EnstitüsüProje Yürütücü Kuruluş
Yalova
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2017
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 2017
2018 : 10.000 TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017: 15.000 TL
2019: 10.000 TL
2020: 5.000 TL
Proje Özeti
2017 yılında sörveyler sonucunda; Bursa ili Orhangazi ilçesinden 15, İznik ilçesinden 27,
Proje Başlığı

Mudanya ilçesinden 27, Gemlik ilçesinden 42, Karacabey ilçesinden 3; Bilecik ili Osmaneli
ilçesinden 18, Kocaeli ili Karamürsel ilçesinden 24, Sakarya ili Pamukova ilçesinden 12,
Yalova ili Armutlu ilçesinden 24, Çınarcık ilçesinden 18, Merkez 6 ve Tekirdağ ili Şarköy
ilçesinden 30 olmak üzere toplam 246 adet zeytin örneği alınmıştır. 2016 yılında DNA
analizi tamamlanamayan 100 adet örnek ile 2017 yılında toplanan 246 adet zeytin örneğinin
DNA analizleri tamamlanmış, 2016 yılına ait 136 örneğin PCR analizleri tamamlanmış ve
Xylella fastidiosa hastalık etmeni tespit edilmemiştir.

6. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü

ÜLKESEL KİVİ ENTEGRE MÜCADELE PROJESİ
Cemil HANTAŞ (Yalova ABKMAE)

SONUÇLANAN PROJELER
Batı Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık,
Zararlı ve Yabancı Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların
Belirlenmesi
TAGEM-BS-13/08-09/01-22 (4)
Proje No
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara
Proje Yürütücü Kuruluş
Dr. Aynur KARAHAN
Proje Lideri
Dr. Ayşe Özdem, Dr. Vildan Bozkurt, Dr. Emre Evlice,
Proje Yürütücüleri
Dr. Ünal Asav, Süreyya Özben, Ülkem Tanıker, Ali
Ferhan Morca, Heval Diler, Erdoğan Ayan, Ali Osman
Kılınç
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2014-2017
Başlama ve Bitiş Tarihleri
24.000 TL
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti Batı Karadeniz Bölgesinde, Bartın, Düzce ve Zonguldak illerindeki kivi
bahçelerinde, 2014-2016 yılları arasında, hastalık, zararlı ve yabancı otların saptanması,
Proje Adı

yaygınlıkları ve doğal düşmanlarının belirlenmesi amacıyla sürveyler yürütülmüştür.
Zonguldak ilinde bir kivi bahçesinde, yaprak lekelerine sebep olan, Pseudomonas syringae
pv. syringae tespit edilmiştir. Alternaria alternata, A. tenuissima, Colletotrichum
gleosporoides, Neopestaliopsis egyptica, N. protearum, Diaporthe actinidae, D. nobilis,
Valsa leucostoma, Botryosphaeria dothidea, Phaeoacremonium spp., Cylindrocarpon spp.,
Botrytis cinerea, Cladosporium spp., Armillaria sp. fungal etmenleri tanılanmıştır.
Alternaria, Colletotrichum, Diaporthe, Pestalotiopsis spp. en yaygın bulunan etmenler
olarak tespit edilmiş ve patojenisite testlerinden sonra reizole edilmiştir. Kivi örnekleri
Apple stem grooving virus, Apple stem pitting virus, Arabis mosaic virus, Grapevine
leafroll virüs 1-3, Grapevine fanleaf virus, Cucumber mosaic virus, Alfalfa mosaic virus
virüsleri için testlenmiş ve herhangi bir virüs enfeksiyonu tespit edilmemiştir. Dut
kabuklubiti [Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozetti) (Hemiptera: Diaspididae] ve
Metcalfa pruinosa (Say) (Hemiptera: Flatidae)’nin yoğunluklarının kivi bahçelerinde
düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Faydalı türlerden Chrysoperla carnea (Stephens),
(Neuroptera: Chrysopidae)’nın ergin ve yumurtaları tespit edilmiştir. Tetranychus urticae
Koch (Acari: Tetranychidae), Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae),
Pronematus ubiquitus (McGregor) (Acari: Thydeidae), Czenspinskia sp. (Acari:
Winterschmidtiidae) akar türleri kivi bahçelerinde ilk kez kayıt edilmiştir. Nematolojik
yönden, her üç ilde de Meloidogyne spp. tespit edilmiştir. M. incognita (Kofoid and White)
Chitwood dört bahçeden ikisinde, M. hapla Chitwood’da bir tanesinde bulunurken, her ikisi
birden bir bahçede belirlenmiştir. Çalışma sonucunda 19 familyaya ait 29 cins ve 31
yabancı ot türü kivi bahçelerinde saptanmıştır. Conyza canadensis (%73,22), Convolvulus
arvensis (%59,82), Echinochloa crus-galli (%58,04), Setaria viridis (%50,00), Amaranthus
retroflexus (%49,11), Solanum nigrum (%47,32) rastlanma sıklığı olarak en fazla görülen
yabancı otlar olmuştur. C. arvensis (%4,89), E. crus-galli (%4,16), C. canadensis (%3,54),
Pteridium aquilinum (%2,97), S. viridis (%2,79), Trifolium repens (%2,77), S. nigrum
(%2,77) türlerinin ise genel kaplama alanı bakımından en fazla görülen yabancı otlar
olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler
22.

Actinidia deliciosa, bakteri, virüs, fungus, nematod, böcek,
doğal düşmanlar

MÜNFERİT PROJELER

SONUÇLANAN PROJELER
Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Ülkemizde Bazı Candidatus Phytoplasma Prunorum
İzolatlarının Moleküler Karekterizasyonu ve 16SrX
grubundan Ca. P. Mali, Ca. P. Piyri ve Ca. P. Prunorum
izolatlarının virülenslik düzeylerinin Belirlenmesi
TAGEM-BS-13/08-01/02-17
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü-Alata/MERSİN
Bülent ALTAN
Seyfettin Faruk, Halil Gür, Mustafa Bircan, Sevinç
Tekin, Mustafa Ünlü, Elen İnce, Osman Çiftçi, Nesrin
Tunalı, Aydan Kaya, Demet Çelik, Prof. Dr. Mona
Gazel, Prof. Dr. Çiğdem Ulubaş Serçe, Prof. Dr.
Kadriye Çağlayan,
TAGEM
01.01.2014-31.12.2017
50.000 TL

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti
Projenin üçüncü gelişme yılında ülkemizde sert çekirdekli meyve yetiştiriciliğinin
yapıldığı 12 ilinde ESFY varlığını saptamak amacıyla sürveyler bitirilmiş ve moleküler
analizlerine geçilmiştir. 2014 ve 2015 yıllarında Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında
çıkılan sürveylerde toplam 127 bahçeden 2400 örnek, fitoplazma belirtileri gösteren Kayısı,

Şeftali, Nektarin, Kiraz, Vişne ağaçların 4 yönünden sürgünler kesilerek polietilen poşetlere
konulmuştur. Tüm örneklerde, sürgünlerin floem kısmı neşter yardımı ile sıyrıldıktan sonra
roll’ de ezilerek (Doyle ve Doyle, 1990) DNA izolasyonu yapılmıştır. PCR çalışmalarında
208 adet pozitif sonuç elde edilmiştir. Pozitif sonuç veren örneklerin enzim kesimleri
yapılmış hepsinin Candidatus phytolasma prunorum olduğu kesinleşmiştir.
Tür teşhisi, enzim kesimi le kesinleşen bu örneklerin 2016 yılında imp gen
bölgelesi çoğaltma çalışmaları pcr ile yapılmış fakat 2016 yılı PDGT sında verilen karar ile
imp gen bölgesinin yanında SecY, Pnp ve Acef gen bölgelerinin de taranması
kararlaştırılmış ve bu yıl bu üç gen bölegesi çoğaltma çalışması yapılarak toplam 76 örnek
sekans için belirlenmiştir. Örnekler sekansa gönderilmiş gelecek sonuçlar ile filogenetik
analizi yapılarak sonuç raporu yazılacaktır.
Phytoplasma, esfy, pcr, candidatus
Anahtar Kelimeler

Orta Anadolu Bölgesi Domates, Biber, Marul Ekiliş
Alanlarında Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (Tomato
Spotted Wilt Virus, TSWV)’nin Tespiti, Yaygınlığı,
Moleküler Karakterizasyonu ve Bazı Domates Gen
Kaynaklarının TSWV’ye Karşı Dayanıklılıklarının
Moleküler İşaretleyiciler ile Belirlenmesi
TAGEM-BS-14/09-02/02-08
Proje No
Ali Ferhan MORCA
Proje Lideri
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2015
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 2017
2016: 10.000TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2015: 15.000TL
2017: 10.000TL
Proje Özeti:
Proje Başlığı

Bu proje ile Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın ve Konya illerindeki domates alanlarında
sorun olan Domates lekeli solgunluk virüsü (Tomato spotted wilt virus -TSWV)’nün varlığı
ve yaygınlık oranının araştırılması hedeflenmiştir. Ayrıca Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez
Araştırma Enstitüsü’nün elinde bulunan 50 adet ülkemize özel domates genetik
kaynaklarının TSWV’e dayanıklılığı sağlayan SW-5 geninin bulunup bulunmadığı mevcut
moleküler markörler ile bakılacaktır.
Domates ve biber ’in en önemli virüs hastalıklarından birisi olan TSWV’ nin Orta Anadolu
ve Batı Karadenizin domates yetiştiriciliği yapılan önemli illerinden olan Ankara, Eskişehir,
Zonguldak, Bartın’daki durumu hakkında bilgi yoktur. Proje, bu açığı kapatmak ve virüsün
bölgemizdeki durumunu belirlemek amacı yapılmıştır.
Virüsün serolojik olarak tanılanmasında ELISA yöntemi kullanılmıştır. Ancak virüs ana
konukçuda düşük konsantrasyonda olduğunda veya enfeksiyonun erken evrelerinde negatif

sonuç verme ihtimali düşünülerek, örneklere RT-PCR testide yapılmıştır. Ayrıca sürvey
yapılan alanlarından Thrips spp. (Thysanoptera) örnekleri de toplanarak teşhisleri
moleküler ve klasik olarak yapılmaktadır.

Orta Anadolu Bölgesinde Havuçta Kök Çürüklüğüne
Sebep Olan Alternaria spp.’ nin Morfolojik ve Moleküler
Karakterizasyonu,
Toksinlerinin
ve
Mücadele
Olanaklarının Belirlenmesi
TAGEM-BS-14/09-07/02-09
Proje No
Senem TÜLEK
Proje Lideri
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2015
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2017 ile 31/12/2017 arası
2017: 10.000TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2015: 15.000TL
2016: 12.00TL
Proje Özeti
Proje Başlığı

Bu proje ile havuçlarda sorun olan Alternaria türleri belirlenecektir. En yaygın kullanılan
havuç çeşitleri ile yapılacak reaksiyon testi ile etmene dayanıklı çeşitler belirlenmiş
olacaktır. Etmenin geliştiği en uygun sıcaklık, farklı sıcaklık testleri ile belirlenmeye
çalışılacaktır. Bu amaçla Ankara ve Konya illerinde ağırlıklı olarak havuç üretimi yapılan
ilçe ve köylerdeki depolarda yapılacak örneklemelerle elde edilen hastalıklı bitkiler
laboratuara getirilerek hastalık etmenleri izole edilecektir. Alternaria türlerinin morfolojik
ve moleküler karakterizasyonu belirlenerek teşhis çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca havuç
üretim alanlarında önemli kayıplara neden olan Alternaria radicina’ nın ürettiği toksinlerin
araştırılması hedeflenmiştir.
Proje çalışmaları kapsamında 2015 ve 2016 yıllarında Ankara ve Konya illerinde ağırlıklı
olarak havuç üretimi yapılan ilçe ve köylerdeki depolarda yapılan örneklemelerle elde
edilen hastalıklı örnekler laboratuara getirilerek hastalık etmenleri izole edilmiş ve
patojenisiteleri yapılmıştır. Ankara ve Konya illerinde depolanan 8 farklı havuç çeşidinde
sıcaklığın (0 ºC, +4 ºC, +10 ºC, +20 ºC) ve sürenin (10. gün, 20. gün ve 40. gün) hastalığın
gelişiminde etkisini belirlemek amacıyla havuç disk ve tüm havuç testi denemeleri
yapılmıştır.
2017 yılında Konya ve Ankara illerinden elde edilen 138 adet Alternaria izolatının DNA

ektraksiyonları yapılmış ve PCR çalışmaları tamamlanmıştır. Elde edilen PCR ürünlerinin
DNA sekansları çıkartılmış ve bu DNA dizileri NCBI’daki ilgili sekans dizileri ile
karşılaştırılmıştır. 12 adet A. carotiincultae, 7 adet A.petroselini, 1 adet A. chlamydospora,
1 adet A.chlamydosporigena, 1adet A. alternata,1 adet A. dauci ve 115 adet A. radicina
etmeni tesbit edilmiştir.
2018 yılında ise PCR çalışmaları tamamlanan Alternaria türlerinin filogenetik çalışmaları
tamamlanacak, Alternaria radicina’ nın ürettiği toksinler araştırılacak, çeşit ve sıcaklık
deneme sonuçları istatistiki olarak değerlendirilecektir.

Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Bazı Patlıcan Genotiplerinde Fusarium Solgunluğu
(Fusarium oxysporum f. sp. melongenae), Patates çizgi
virüsü (Potato Y potyvirus) ve Kök-ur Nematodu
(Meloidogyne incognita)’na Dayanıklılığın Araştırılması
TAGEM-BS-14/09-02/02-11
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana
Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ
Yrd. Doç.Dr. Hakan Fidan, Dr. Adem Özarslandan,
Atilla Ata
TAGEM
01/01/2015-31/12/2017
35.000 TL

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti
Birçok önemli bitki türünde olduğu gibi patlıcan ıslahında da hastalıklara dayanıklılıkta
klasik yöntemlerle birlikte moleküler yöntemler yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla
özellikle dominant ve tek genle kontrol edilen birçok biyotik streslere dayanıklılık için
moleküler markırlar geliştirilmiş durumdadır. Bu çalışmada patlıcan üretimini sınırlayan
Fusarium solgunluğu (Fusarium oxysporum f. sp. melongenae), Patates çizgi virüsü (Potato
Y potyvirus) ve kör-ur nematodu (Meloidogyne incognita)’na karşı dayanıklılığı moleküler
işaretleyici yardımlı seleksiyon ve klasik testleme ile belirlenecektir.
Anahtar Kelimeler

Patlıcan, Fusarium oxysporum f. sp. melongenae, Potato Y
potyvirus, Meloidogyne incognita,
hastalık ve zararlılara
dayanıklılık, moleküler markır

Proje Adı

Orta Anadolu Bölgesinde Arpa Ekiliş Alanlarında
Arpa Yaprak Leke Hastalığı [Rhynchosporium
commune
(Zaffarano,
Mcdonalds&Linde)]’nin
Patotiplerinin Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının
Araştırılması
BS-12/12-05/02-15
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara
Dr. Aydan ARAZ
Orhan Büyük, Dr. Emine Burcu Turgay
TAGEM
2013-2017
26.000 TL

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti:
Rhynchosporium commune, [(Zaffarano, McDonald&Linde)] Türkiye’de arpanın en önemli
yaprak hastalıklarından birisidir. Bu proje 2013-2017 yılları arasında yürütülmüş olup, R.
commune’nin güncel patotiplerinin belirlenmesi, ayrıca Trichoderma harzianum KUEN
1585 (Sim®Derma)’nın bitki gelişimi ve hastalık etmenine karşı dayanıklılığı üzerine
etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Projede bazı ticari arpa çeşitlerinin tohumlarına T.
harzianum KUEN 1585 (Sim®Derma) ile kaplama yapılarak hastalık etmenine karşı
etkinlik denemeleri yürütülmüştür. Sim®Derma uygulanan bitkilerin, kontrol bitkilere göre
gelişmesinin daha iyi olduğu belirlenmiş, hastalık etmenine karşı herhangi bir koruyucu
etkisinin olmadığı kaydedilmiştir. Ankara, Eskişehir, Konya ve Çorum illerinde 2013 ve
2014 yıllarında yürütülen sürvey çalışmalarında, etmenin tek spor izolatları elde edilmiştir.
İllerden toplam 72 R. commune izolatı elde edilmiştir. İzolatlar ile hassas “Aydanhanım” ve
dayanıklı “Çetin2000” çeşitlerinde, sera koşullarında patojenisite testleri yapılmış ve Turk
(Rrs1), Atlas (Rrs2), Atlas-46 (Rrs1+Rrs2), LaMesita (Rh4/10), Osiris (Rh4/10+?) adli
ayirici çeşitler kullanılarak avirülent ve virülent reaksiyonlarına göre hastalık etmeninin
patotipleri belirlenmiştir. Hassas genotip Aydanhanım çeşidi üzerinde 30 izolat hassas (S)
reaksiyon, dayanıklı çeşit Çetin2000 çeşidinde ise bütün izolatlar dayanıklı (R) reaksiyon
göstermişlerdir. Çalışma sonucunda, toplam 9 farklı R. commune patotipi belirlenmiş olup,
Ankara’da 8 (P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7 ve P9), Eskişehir’de 6 (P1-P2-P5-P6-P7 ve P8),
Konya’da 7 (P1-P2-P3-P5-P6-P7 ve P9 ) ve Çorum’da ise 5 (P1-P2-P3-P5 ve P6) patotip
belirlenmiştir. Survey yapılan ekim alanlarında, üreticiler tarafından “Tarm-92,
Aydanhanım, Tokak157/37, Sladoran, Larende, Bülbül-89 ve Topbaş (yerel)” arpa
çeşitlerinin yetiştirildiği tespit edilmiştir. İncelenen 72 izolattan 28 adedi Rrs1, 20 adedi
Rrs2, 1 adedi Rrs1+Rrs2, 1 adedi, Rh4/10 dayanıklılık geni içeren çeşitler üzerinde hassas
reaksiyon göstermiş, fakat hiç biri Rh4/10+? geni üzerinde hassas reaksiyon vermemiştir. R.
commune’nin mücadelesinde Rh4/10+? dayanıklılık geni içeren çeşitlerin bu yörelerde
ekilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir ve aynı zamanda hastalığa dayanıklılık
amacıyla yapılacak çalışmalarda kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
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Orta Anadolu Bölgesi, Arpa, Rhynchosporium commune,
Trichoderma harzianum “KUEN 1585”(Sim®Derma),
Ayırıcı çeşit, Reaksiyon, Patotip

Karaisalı Biber Hatlarında Bazı Viral Etmenlerin
Saptanması ve Tobacco Etch Virus (TEV)’ne
Dayanıklılık Geninin Belirlenmesi
TAGEM-BS-14/09-03/02-12
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana
Dr. Pelin KELEŞ ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Hakan Fidan, Dr. Elen İnce,
Dr. Davut Keleş, Prof. Dr. Saadettin Baloğlu
TAGEM
01/01/2015 - 31/12/2017
25.000

Biber yetiştiriciliğini ve verimini etkileyen birçok biyotik ve abiyotik faktör bulunmaktadır.
Biyotik faktörlerden biri olan virüs hastalıkları biber yetiştiriciliğinde verim ve meyve
kalitesinin azalmasına neden olan, kimyasal mücadelesi olmayan en önemli faktördür.
Bölgemizde salçalık biber üretiminde ekonomik öneme sahip Karaisalı biber
populasyonunun üretimi geleneksel tohum ile yapılmaktadır ve tohum kökenli virüs
hastalıklarından dolayı ciddi kayıplar yaşanmaktadır. Bu çalışmada; Bölge için geliştirilmiş
olan ve tescil aşamasındaki hibrit adayı saf biber hatlarında tohumla taşınan virüs
hastalıklarından Alfalfa mosaic virus (AMV), Cucumber mosaic virus (CMV), Tobacco
mosaic virus (TMV), Tomato mosaic virus (ToMV) ve Pepper mild mottle virus (PMMoV)
Double antibody sandwich-Enzyme-linked Immunosorbent Assay (DAS-ELISA) ve
Reverse Transcriptase Polimerase Chain Reaction (RT-PCR) yöntemleri ile araştırılmış
olup tüm hatlar temiz bulunmuştur. Ayrıca söz konusu biber hatlarında, bölgemizde son
yıllarda biber ekim alanlarında erken dönem enfeksiyonu yaygın olarak bulunan, önemli
düzeyde verim ve kalite kayıplarına neden olan Tobacco etch virus (TEV) için dayanıklılık
geninin varlığı Markör Destekli Seçim (Marker Assisted Selection-MAS) yöntemi ile
araştırılmış ve tüm hatlar duyarlı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler

Karaisalı biberi, virüs, dayanıklılık, moleküler işaretleyici.
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Karadeniz Bölgesinde Önemli Fasulye Üretim
Alanlarında Hale Yanıklığı (Pseudomonas syringae pv.
phaseolicola) ve Adi Yaprak Yanıklığı (Xanthomonas
axonopodis pv. phaseoli) Etmenlerinin Belirlenmesi ve
Bazı Fasulye Islah Hatlarının Bu Etmenlere Karşı
Dayanıklılık Durumlarının Araştırılması
TAGEM-BS-12/09-03/02-06
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Samsun
Dr. Demet ÇELİK ERTEKİN
Yrd. Doç. Dr. Özer Çalış
Prof. Dr. Yusuf Yanar
TAGEM
01.01.2013-31.12.2016
45.000 TL

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti
Bu çalışmada Samsun, Tokat ve Amasya illerinde fasulye üretim alanlarında yapılan
sürveylerde toplanan hasta bitkilerden toplam 72 bakteri izolatı elde edilmiştir. Patojenite
testine tabi tutulan bu izolatlar ile yapılan morfolojik, biyokimyasal testler ve tanıyı
destekleyici LOPAT testleri ve moleküler analizler (PCR) sonucunda 30 izolat
Pseudomonas syringae pv. phaseolicola ve 17 izolat Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli
olarak tanılanmıştır. Pseudomonas syringae pv. phaseolicola izolatları 8 farklı fasulye
çeşitinden oluşan ırk ayrım setindeki bitkilere ayrı ayrı inokule edilmiş ve çeşitlerin
verdiğini reaksiyonlara göre Pseudomonas syringae pv. phaseolicola’nın ırk/ırkları
belirlenmiştir. Çeşit reaksiyonlarına göre Pseudomonas syringae pv. phaseolicola
izolatlarının tamamının 1 nolu ırk olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada 28 taze ve
22 kuru fasulye ıslah hattının Pseudomonas syringae pv. phaseolicola ve Xanthomonas
axonopodis pv. phaseoli bakteriyel etmenlerine karşı dayanıklılık düzeylerinin ve sahip
oldukları dayanıklılıkla ilgili genlerin belirlenmesine çalışılmıştır. Bu amaçla ıslah
hatlarının yaprak ve meyveleri virülent Pseudomonas syringae pv. phaseolicola ve
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli bakteri izolatı ile inokule edilerek çeşitlerin
dayanıklılık düzeyleri simptomatolojik olarak incelenmiştir. Buna ilave olarak Pse-1, Pse-3
genlerine ve Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli Major QTL bölgelerine spesifik SCAR
markörleri ile PCR yöntemi kullanılarak çeşitlerin söz konusu dayanıklılık genlerini
bulundurma durumları belirlenmiştir. Yapılan moleküler analizler sonucunda toplam 20
fasulye ıslah hattının Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 1 nolu ırka dayanıklılığı
dağlayan Pse-1 genine ve toplam 31 taze ve kuru fasulye ıslah hattının Pseudomonas
syringae pv. phaseolicola 3 nolu ırka dayanıklılığı sağlayan Pse-3 genine sahip olduğu
tespit edilmiştir. Taze ve kuru fasulye ıslah hatlarında hem simptomatolojik çalışmalar hem
de moleküler analizler sonucunda Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli bakteriyel
etmenine karşı dayanıklılık olmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler

Pseudomonas syringae pv. phaseolicola, Xanthomonas
axonopodis pv. phaseoli, hale yanıklığı, adi yaprak
yanıklığı, SCAR markör, dayanıklılık

TAGEM/TBAD/12/A04/P04/002
Patateste Termoterapi ve Kemoterapi İle Virüs
Eradikasyonu Üzerine Ön Araştırmalar
Projeyi Yürüten Kuruluş
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Menemen/İzmir
Projeyi Destekleyen Kuruluşlar TAGEM
Proje Yürütücüsü
Dr.Gün KIRCALIOĞLU
Dr. Çiğdem Kaya, Ahmet Kalın
Yardımcı Araştırmacılar
2015-2017
Başlama- Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2015-2017 : 50.000 TL
Proje No
Projenin Adı

Proje Özeti:
İthal tohumluğa bağlı patates bitkisinde son yıllarda yerli çeşit geliştirme projeleri
başarıyla yürütülmekte ve yeni çeşitler üretimde yerini almaktadır. Bu kapsamda Ege
Bölgesi Patates Islahı Projesi altında geliştirilen ileri klonlarımızın, doku kültürü ile temel
tohumluklarının üretimi çalışmaları da devam etmektedir. Ancak doku kültüründe meristem
kültürüyle oluşturulan in vitro stoklardan süper elit yumruların üretimi aşamasında, virüs
etmenlerinin eradikasyonunda sorunlar gözlenmektedir. Hastalıklardan ari temel tohumluk
üretiminde zaman ve işgücünü azaltan, pratik olarak uygulama imkanı olan ek uygulamalara
ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu proje ile in-vitro materyalde ve yumrularda kemoterapi ve termoterapi
uygulamalarının PVY ve PVS virüslerinin tekli ve ikili enfeksiyonlarına olan etkileri
incelenmiştir. Materyal olarak Agria çeçiti ve 2008062 no’lu klon kullanılmış olup
kemoterapi uygulamasında antiviral ajan Ribavirin 3 farklı doz halinde uygulanmıştır. Elisa
testi sonuçlarına göre kemoterapi uygulamasının PVS virüsüne etkisi %100 olarak
bulunmuştur ancak PVY için bu oran % 10 nu geçmemiştir. Termoterapi uygulaması ise
yumruları 30 0/370 8/16 fotoperiod uygulamasında 4,6 ve 8 hafta bekleterek
gerçekleştirilmiştir. Termoterapi uygulamalarının tümü PVS virüsünde % 100 etkili
bulunurken, 8.hafta termoterapi uygulamasında Elisa sonuçlarına göre PVY virüsünün
eradikasyonunda %30 oranında bir başarı elde edilmiştir.
Sonuç olarak her iki yöntem, özellikle termoterapi yöntemi virüs eradikasyonunda
başarılı sonuçlar vermiştir. Farklı sıcaklık ve ışık süreleri ile etkinliklerinin
değerlendirilmesine devam edilmelidir. Kemoterapi ise tek başına değil, termoterapi ile
kombine olarak uygulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: patates, patates virüsleri, kemoterapi, termoterapi, nüklear stok

Proje Adı

Avrupa Monilinia türlerinin tespiti ve teşhisi için
moleküler yöntemlerin doğrulanması ve geliştirilmesi
(Development and validation of molecular tools for
detection and identification of European Monilinia
species)

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

DIMO-EUPHRESCO
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara
Süreyya ÖZBEN
Dr. Suat Kaymak, İlker Kurbetli, Servet Uzunok, Ülkem
Tanıker, Tülin S.Ertek
TAGEM
01.0.2014-31.12.2017
56000

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti
Monilinia türleri sert ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarının en önemli
patojenlerinden biridir ve sebep olduğu hastalık dünyada meyve üretimini etkilemektedir.
Monilinia fructicola EPPO A2 listelerinde Ülkemizde de Bitki Karantinası Yönetmeliği’nin
EK-1, A-Türkiye’de Varlığı Bilinmeyen ve İthale Mani Teşkil Eden Karantinaya Tabi
Zararlı Organizmalar’ bölümünde yer almaktadır. Monilina polystroma ise yeni bir türdür
ve Avrupa’da hızla yayılmaktadır. Monilinia türlerinin özellikle de Monilina fructicola’nın
hızlı ve doğru tanımlanması uygun karantina önlemlerinin alınması açısından önem arz
etmektedir.
Bu çalışma 7. Çerçeve programından destekli European Phytosanitary Research
Coordination (EUPHRESCO) projesinin bir alt projesi olarak yürütülmüştür. Projeye İtalya,
Fransa, İspanya, Litvanya ve Türkiye’den toplam 6 kuruluş katılmıştır. Proje çalışma
planına göre, Enstitümüz Monilinia türlerinin tespiti ve teşhisi için en uygun metodun
belirlenmesi çalışmalarına ve halka teste katılmıştır. Ayrıca çalışmada, daha önceki
yıllarda mevcut Monilinia türlerinin tespitine yönelik kapsamlı bir çalışmanın
yürütülmediği ülkemiz sert ve yumuşak çekirdekli meyve bahçelerinde yürütülen surveyler
ile ülkemizde mevcut Monilinia türlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Afyon, Ankara,
Bursa, Çanakkale, Isparta, Karaman, Konya, Malatya, Niğde, Sıvas ve Yozgat illeri meyve
bahçelerinde gerçekleştirilen surveyler sonucunda en önemli karantina organizmalarından
biri olan ve EPPO A2 listelerinde ve Ülkemiz Bitki Karantinası Yönetmeliği’nin EK-1 A
bölümünde yer alan Monilinia fructicola etmeni ülkemizde ilk kez şeftali, kayısı ve
nektarinde tespit edilmiştir.
Surveylerde toplanan örnekler ile Konvansiyonel PCR ve Real-time PCR
çalışmaları yürütülmüştür. Çalışmada mevcut moleküler teşhis yöntemleri valide edilerek
yeni yöntemler geliştirilmeye çalışılmıştır. Ülkemizde ilk kez Monilinia türlerinin tespit ve
teşhisi için mevcut moleküler (Konvansiyonel PCR ve Real-time PCR) teşhis yöntemleri
gözden geçirilerek doğrulanmış, en uygun metotlar belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla
mevcut genel ve spesifik tüm primerler ile çalışılmış ve sonuç alınabilen primer çiftleri
belirlenmiştir. Ayrıca hem Konvansiyonel PCR hem de Real-time PCR da kullanılmak
üzere Monilinia fructicola için primer dizaynları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ülkemizde ilk
kez Monilinia türlerinin doğrudan enfekteli dokulardan tespitinde kullanılacak en uygun
metot ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Halka test yapılarak sert ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ekonomik
öneme sahip Monilinia türlerinin tespit yöntemlerinin farklı laboratuvarlarda
karşılaştırılması ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde en başarılı
sonuçları olan ülke olduğumuz görülmektedir.
Monilina, teşhis, real-time, ring test, survey
Anahtar Kelimeler
Kabakgil Tohumlarında Acidovorax citrulli'yi Saptama ve
Proje Adı
Tanılama Protokollerinin Optimizasyonu
Euphresco Project 2015-D-142
Proje No
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana
Proje Yürütücü Kuruluş
Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ
Proje Lideri
Ali Karataş, Dr. Eda Geylani Yüzbaşıoğlu, Dr. Nilüfer
Proje Yürütücüleri
Yıldız
Projeyi Destekleyen Kuruluş Euphresco
2017-2019
Başlama ve Bitiş Tarihleri

20.000 €
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti
Acidovorax citrulli kabakgil bitkilerinde özellikle de karpuz ve kavunlarda Bakteriyel
Meyve Lekesi hastalığına neden olmaktadır. Hastalık ülkemizde karantina listesinde EK
2B’de yer almaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde görülen hastalığın başlıca yayılma
yolunun bulaşık ticari tohumlar olduğu düşünülmektedir. Hastalık tohumun hem içine
hemde yüzeyine kolonize olabilmekte ve tohumdan fideye çok hızlı geçebilmektedir.
Mevcut tohum dezenfeksiyon metotları etmeni elemine etmede yetersizdir. Hastalık üretim
alanına girdikten sonra yüksek nem, yüksek sıcaklık ve yağmurlama sulama epidemi riskini
başlatmaktadır. Hastalıkla mücadelede dayanıklı ticari çeşit olmamasından dolayı etmenle
mücadelenin başarısı hastalıktan ari fide ve tohum kullanımına bağlıdır .
Bu proje çerçevesinde kabakgil tohumlarında Acidovorax citrulli’nin tespiti için kullanılan
teşhiş ve tanı protokollerinin geliştirilmesi ve optimizasyonu amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında Acidovorax citrulli’nin moleküler teşhis ve tanısına yönelik metodların
optimizasyonu için gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır.
Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünden Zararlı Organizma İthalatı için gerekli izin belgesi
alınmıştır.
Halka testlerin yapılabilmesi için proje lideri tarafından test materyallerinin hazırlanarak
kurumuza gönderilmesi beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler

Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi

Acidovorax citrulli, karpuz

Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Yetiştirilen Biberlerde Virüs
Hastalıklarının
Saptanması
ve
Farklı
Biber
Populasyonlarında Önemli Virüslere Karşı Reaksiyonlar
ile Bazı Dayanıklılık Genlerinin Belirlenmesi
213 O 101
Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Saadettin BALOĞLU
Dr. Pelin Keleş Öztürk, Zir. Yük. Müh. Duygu Argün,
Danışman: Dr. Davut Keleş
TÜBİTAK 1001
15/03/2014 – 15/03/2017
193.000 TL

Proje Özeti
Bu çalışmada, 2014-2017 yılları arasında Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş ve
Osmaniye illerinde açık alanda yetiştirilen biber çeşitlerinde virüs hastalıklarının
saptanması ve karakterizasyonu amacıyla survey çalışmaları yapılmıştır. Toplanan biber
örneklerinin, Cucumber mosaic virus (CMV), Tobacco etch virus (TEV), Potato Y virus
(PVY), Tomato spotted wilt virus (TSWV), Pepper mild mottle virus (PMMoV), Tobacco
mosaic virus (TMV), Tomato mosaic virus (ToMV), Alfalfa mosaic virus (AMV), Pepper
veinal mottle virus (PVMV) ve Pepper mottle virus (PepMoV) ile bulaşık olduğu DASELISA ve RT-PCR yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Belirlenen tekli ve karışık
enfeksiyonlar birlikte değerlendirildiğinde; virüs belirtileri açısından şüpheli olarak
toplanan örneklerde, Adana ilinde %30,1 ile PVY, Hatay ilinde %28,5 ile PVY ve CMV,
Kahramanmaraş ilinde %43,1 ile CMV, Mersin ilinde %23,7 ile CMV ve Osmaniye ilinde
%47,6 ile CMV yaygın olarak bulunmuştur. Karaisalı biber populasyonunun 3 saf hattında
(K7, K25, K34) TEV hastalığının neden olduğu verim ve kalite kayıpları belirlenmiştir. En
yüksek ortalama kayıp oranlarının; toplam verimde K7 hattında (%77,5), salça
randımanında K34 hattında (%33,6) olduğu belirlenmiştir. Karaisalı biber populasyonunun
toplam 40 farklı saf hattında, TSWV, PVY ve PMMoV için dayanıklılık genlerinin varlığı
Markör Destekli Seçim (Marker Assisted Selection-MAS) ile araştırılmıştır. İncelemeye
alınan hatlar, TSWV ve PVY hastalığına karşı hassas bulunurken, PMMoV hastalığına 12
hattın dayanıklı, 28 hattın ise duyarlı olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler

Biber, virüs, verim, kalite, dayanıklılık, Karaisalı.

YENİ TEKLİF PROJELER
Proje Adı

Proje Türü
Bağlı Olduğu Proje
Projeyi Teklif Eden Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Koordinatörü/Lideri
Proje Yürütücüsü
(Danışmanı)
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre

İzmir, Manisa ve Denizli İlleri Arpa Ekiliş Alanlarında
Sorun
Olan
Arpa
Yaprak
Lekesi
Hastalığı
Rhynchosporium
commune’nin
Yaygınlığı,
Çeşit
Reaksiyonları ve Hastalık Yönetimi Üzerine Araştırmalar
(Doktora)
Akademik-Kariyer
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Menemen/İzmir
TAGEM
Şerife Nergis ÇELİK
Prof. Dr. Figen Yıldız
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü,
Fitopatoloji Anabilim Dalı, İzmir
2019-2021
2019. 42000 TL

Bütçesi

2020: 21500 TL
2021: 6500 TL TOPLAM: 70000 TL

Proje Özeti
Rhynchosporium commune (Scald), (arpa yaprak lekesi hastalığı) etmeni, Türkiye’de arpa
yetiştirilen hemen hemen tüm bölgelerde görülmektedir. Hastalık etmeni genellikle
bitkilerde kardeş sayısını ve bin tane ağırlığını azaltarak, toplam üründe kayıplara neden
olmaktadır. Etmen, uygun koşullarda kavuzları ve taneleri de enfekte etmektedir. Arpa
çeşitleri R. commune etmeni tarafından kardeşlenme döneminden sonra enfekte edildikleri
takdirde, verim kayıplarının yüksek olduğu belirlenmiştir. R. commune’nin nemli ve serin
bölgelerde sebep olduğu zarar %10-70’lere ulaşabilmekte ve hassas çeşitlerde bu oran
%100’lere kadar çıkabilir. Arpa yaprak lekesine karşı kimyasal mücadelede kullanılan
fungisitleri yapraklara püskürtmenin etkili olduğu kanıtlanmasına rağmen geniş alanlarda
kullanımı ekonomik ve pratik olmamakla beraber kimyasal mücadeleye etkili bir şekilde
yanıt vermemektedir. Bu hastalık etmeninin son yıllarda bölgemizde de görülmeye
başlanması ve mücadelesinin zor oluşu sebebi ile bu hastalık son zamanlarda dikkat
çekmekte ve önem kazanmaktadır.
Projenin 3 yıllık olması planlanmıştır. Proje kapsamında İzmir, Manisa ve Denizli illerinde
yazlık karakterli arpa çeşitlerinin ekimi yapılan alanlarda yapılacak surveyler ile etmenin bu
illerdeki yaygınlığının, şiddetinin belirlenmesi, hastalık inokulasyonları, hastalık
değerlendirmeleri, patojenisite testleri, toplanan izolatların laboratuvar koşullarında
çoğaltılması, saflaştırılması ve patojenler arasındaki genetic çeşitlilik ve akrabalık
derecelerinin moleküler (SSR) markör çalışmaları ile belirlenmesi ve ayrıca hastalıkla
mücadelede bir biyolojik mücadele preparatları olan Pseudomonas sp. ile dayanıklılığı
uyarıcı β-aminobutirik asit (BABA)’in bu etmene karşı etkilerinin araştırılması
hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Arpa, Arpa yaprak lekesi, Hordeum vulgare, Rhynchosporium
commune, scald, SSR markör.

Proje Adı
Proje Türü
Bağlı Olduğu Proje

Projeyi Teklif Eden Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Koordinatörü/Lideri
Proje Yürütücüsü

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar

Ülkemizde Bazı Candidatus Phytoplasma Prunorum,
Candidatus Phytoplasma Mali, Candidatus Phytoplasma
Piyri izolatlarının virülenslik düzeylerinin Belirlenmesi
Münferit proje
Ülkemizde Bazı Candidatus Phytoplasma Prunorum
İzolatlarının Moleküler Karekterizasyonu ve 16SrX
grubundan Ca. P. Mali, Ca. P. Piyri ve Ca. P. Prunorum
izolatlarının virülenslik düzeylerinin Belirlenmesi
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü-Mersin
Bülent ALTAN
Seyfettin Faruk, Halil Gür, Mustafa Bircan, Elen İnce,
Osman Çiftçi, Nesrin Tunalı, Aydan Kaya, Demet
Çelik, Çiğdem Ulubaş Serçe, Mona Gazel, Kadriye
Çağlayan
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü (Adana)
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü (Diyarbakır
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
(Yalova)
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü (Bornova)
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay)

Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

01.01.2019-31.12.2021
2019: 50.000TL
20201: 50.000TL
2021: 25.000TL

Proje Özeti
Apple proliferation (16SrX) grubu fitoplazmalar ülkemizde birçok bölgede tespit
edilmiş ve yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan çeşitlerimizin bu izolatlara karşı
reaksiyonları hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır. Çeşitler üzerinde reaksiyon çalışması
yapılabilmesi için izolatların genetik farklılığı ve virülentlikleri ortaya konulmalıdır. Bu
eksikliği gidermek için planlanan bu çalışma ile ülkemizde yoğun olarak yetiştiriciliği
yapılan bölgelerde kayısı, şeftali, nektarın ve Japon eriklerinden elde edilen ESFY
izolatlarının genetik farklılığı belirlenerek farklı izolatların ve ayrıca bu gruba giren AP ve
PD izolatlarının virülentlik düzeyleri ortaya konulacaktır.
Planlanan bu projenin sonuçlarında, elde edilen bilgiler doğrultusunda ESFY, AP ve
PD konusunda ıslah çalışmaları için uygun yol ve yöntem belirlenmesi hedeflenmektedir.
Ayrıca izolatların virülentlik düzeyleri belirlenerek değişik meyve türlerinde potansiyel
tehlikelere karşı önlem alma şansı doğacaktır. Diğer taraftan, belirlenen izolatlatların
virülentlik düzeyleri çeşitlerin ıslahı için önemli bir kaynak oluşturarak gelecekteki bilimsel
çalışmalara temel teşkil edecektir
Anahtar Kelimeler : ESFY, PCR, KAYISI

Proje Adı

Proje Türü
Bağlı Olduğu Proje
Projeyi Teklif Eden Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Koordinatörü/Lideri
Proje Yürütücüsü
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar

Akdeniz Bölgesi Muz Üretim Alanlarında Fusarium
Solgunluğu Hastalığı (Fusarium oxysporum f. sp.
cubense)’nın Durumu ve Entegre Mücadele Olanaklarının
Araştırılması (Doktora)
Akademik
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitü-Adana
TAGEM
Mümine ÖZARSLANDAN
Yrd. Doç. Dr. D. Soner Akgül
Çukurova Üniversitesi Zir. Fak. Bitki Koruma Bölümü
(Danışman)
01.01.2019- 31.12.2021
2019: 59,500TL
2021: 40,500.TL
2020: 54,000TL

Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre
Bütçesi
Proje Özeti
Muz üretim alanlarında Fusarium solgunluğu hastalığı (Fusarium oxysporum f. sp. cubense)
ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu çalışmada, Akdeniz bölgesinde bulunan
muz üretim alanlarında surveyler yapılarak, Fusarium solgunluğu hastalığının şiddeti ve
yaygınlık durumu ortaya konulacak, enfekteli örneklerden etmenin morfolojik ve moleküler
olarak teşhisi yapılacaktır. PCR temelli moleküler yöntem ve filogenetik analizlerle bu
etmene ait ırklar belirlenerek en şiddetli ırkı olan ırk-4’ün ülkemizdeki varlığı
araştırılacaktır. F. oxysporum f. sp. cubense’nin moleküler yöntemlerle karakterize edilen
ırklara ait en virülent izolatlar ile muz çeşitlerinin duyarlılık seviyeleri belirlenecektir.
Entegre mücadeleye yönelik çalışmalar içerisinde mikoriza, Trichoderma harzianum, biyo

ve kimyasal gübreler ile fungisit uygulamalarının muzda Fusarium solgunluğu hastalığına
karşı etkileri de saptanacaktır. Çalışma sonuçları düzenlenecek eğitimlerle teknik personel
ve üreticilere aktarılacaktır. Bu amaçla broşürler hazırlanarak elde edilen sonuçlarının
yaygın olarak uygulamaya aktarılması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Muz, Fusarium solgunluğu hastalığı, Fusarium oxysporum f. sp.
cubense, PCR, Entegre mücadele

DEVAM EDEN PROJELER
Muz Tepe Çürüklüğü Hastalığının Önlenmesinde Bor
Ürünlerinin Antifungal Etkilerinin Araştırılması
TAGEM-BS-15/08-09/02-18
Proje No
Seyfeddin FARUK
Proje Lideri
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü-Alata/Mersin
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2016
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2017- 31/12/2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2016 : 14,000.00 TL
2017 : 11,000.00 TL Toplam: 25,000.00 TL
Proje Özeti
Bu projedeki amacımız, ülkemiz muz üretiminde hasat sonrası kayıplarının önlenmesi
için en önemli hasat sonrası hastalığı olan tepe çürüklüğü(=crown rot) hastalığına ve bu
hastalığı meydana getiren fungal patojenlere (Fusarium verticillioides, Fusarium
oxysporum, Fusarium proliferatum, ve Thielaviopsis paradoxa) karşı alternatif
mücadele geliştirmek için bor ürünlerini (borik asit, sodyum tetraborat dekahidrat
(boraks), sodyum tetraborat pentahidrat, disodyum oktaborat tetrahidrat, sodyum perborat
tetrahidrat) test etmektir.
Bu çalışma, in vitro ve in vivo olmak üzere iki aşamalı olarak planlanmıştır. Birinci
aşamada, Tepe çürüklüğü patojenlerine karşı etkili bor ürününün konsantrasyonu
belirlenmektedir. İkinci aşamada ise meyve uygulaması ile etkililik ortaya konmaktadır.
2016 yılında patojen izolatlarının yaşamlarını sürdürmeleri için belli aralıklarla
aktarımları yapılmıştır. % 1-10 arası bor bileşikleri dozlarının konidiospor çimlenmesine
etkilerine bakılmıştır. 2017 yılında çimlenme testleri bitirilmiş ve elde edilen sonuca göre
misel gelişmesi ve meyvedeki etkililik çalışılmaktadır. Önümüzdeki dönemde ise
istatistiksel analiz yapılacak ve sonuç raporu hazırlanacaktır.
Proje Başlığı

Erik ve Kayısı Genotiplerinde Şarka Virüs (Plum pox
virus) Hastalığına Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının
Araştırılması
ve
PPV
İzolat
Koleksiyonunun
Oluşturulması
TAGEM-BS-14/08-01/02-16
Proje No
Ali Ferhan MORCA
Proje Lideri
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2015
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 2017
2016: 10.000TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2015: 10.000TL
2017: 10.000TL
2018: 10.000TL
Proje Özeti:
Proje Başlığı

Şarka hastalığı (Plum pox potyvirus-PPV) dünyada ve ülkemizde sert çekirdekli meyve
ağaçlarında zarar yapan en önemli hastalıktır. Bu hastalıkla mücadelede virüsten ari üretim
materyali kullanılması, vektörlerle mücadele ve enfekteli ağaçların eradikasyonunun
yanında dayanıklı çeşitlerin kullanımı önemli bir mücadele yöntemidir. Dayanıklılık
çalışmalarının temeli dayanıklılık kaynaklarına ulaşabileceğiniz genetik kaynak
popülasyonunun oluşturulmasıdır. Ayrıca dayanıklılık çalışmalarında kullanacağınız
patojen ırkların da sürekli elinizde bulunması gerekmektedir.
Bu gerekçeler doğrultusunda, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde
bulunan yabani erik tipleri ve Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğünde bulunan kayısı melezlerinin PPV’ nin üç farklı ırkına karşı dayanıklılık
durumlarının belirlenmesi projenin temel amacıdır. Ayrıca ülkemizde tespit edilmiş olan
genetik farklılığa sahip PPV izolatlarının (PPV-D, PPV-M, PPV-T) canlı materyal üzerinde
sürekli olarak muhafaza altına alması da bu projenin diğer bir amacıdır.
Yukarıda bahsedilen kayısı melezleri için dünyada kullanılan mevcut moleküler markörler
kullanılarak dayanıklılık lokuslarını içerip içermediği tespit edilecektir. Erik tipleri ise,
kontrollü sera şartlarında Nemaguard şeftali çöğürleri üzerine aşılanacaktır (göz aşısı).
Aşılama işleminden bir sezon sonra mevcut erik çeşitlerinin üzerine PPV ile enfekteli
olduğu tespit edilen izolatlar (PPVM, PPV-D, PPV-T) yine göz aşısı yöntemi ile
bulaştırılacaktır. Yapılan bu aşılama işlemlerinden sonra belirli aralıklarla PPV’nin varlığı
simtomatolojik ve laboratuvar analizleri ile kontrol edilecektir.

İzmir İlinde Karanfillerde Solgunluğa Neden Olan
Fusarium oxysporum f. sp. dianthi’nin Yaygınlığının
Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması
(Doktora)
TAGEM/BSAD/16/1/02/08
Proje No
Ceren CER
Proje Lideri
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova/İzmir
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2017
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2017-31/12/2019 arası
2018: 10 000 TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017: 40 000 TL
2019: 10 000 TL
Proje Özeti
Bu çalışmada, İzmir’de örtü altı karanfil üretim alanlarında Fusarium solgunluğunun
bulunuşunu ve yaygınlığını belirlemek ve etmene ait izolatları elde etmek amacıyla survey
çalışması yürütülecektir. Etmene ait en yaygın ırk veya ırklar moleküler metodlarla
saptanacaktır. Mücadele çalışmalarında ise hastalığa karşı toprak dezenfeksiyonu
çalışmaları ile bazı fungisitlerin etkililikleri in vitro, in vivo ve sera koşullarında
değerlendirilecektir. Çalışmanın sonunda hastalığa karşı bir mücadele stratejisi belirlenmiş
olacaktır. Bu proje; Türkiye’de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi’nin ırk/ırklarının
belirleneceği ve kimyasal mücadelesine yönelik araştırmaların yapılacağı ilk çalışma
niteliğindedir.
Proje çalışmaları kapsamında; 2017 yılında İzmir İli’ne bağlı karanfil üretimi yapılan
ilçelerde survey ve izolasyon çalışmaları tamamlanarak hastalığın İzmir ili’ndeki bulunma
oranı belirlenmiştir. İlçelerden toplam 100 izolat toplanmıştır. 85 izolatın patojenisite
testleri tamamlanmıştır. Arazi çalışmalarında ise 1. yıl toprak dezenfeksiyonu ve fungisit
uygulamaları tamamlanmış olup veriler istatistiki olarak değerlendirilmiştir. 2. yıl toprak
dezenfeksiyonu ve fungisit denemeleri kurularak sezon sonuna kadar veriler alınmaya
devam edilecektir.
2018 yılında; patojenisite ve virulenslik belirleme çalışmaları tamamlanacak ve seçilecek
olan belli sayıdaki Fusarium spp. izolatı, köklendirilmiş karanfil çelikleri ile patojenisite
çalışmalarına alınacaktır. Tek spor izolatlarının elde edilmesi tamamlanarak klasik ve
moleküler tanılama çalışmalarına başlanacaktır. Ayrıca 2017-2018 üretim sezonu toprak
dezenfeksiyonu uygulamaları ile fungisit denemesinin periyodik değerlendirmelerine bütün
üretim sezonu boyunca devam edilerek veriler istatistiki olarak değerlendirilecektir.
Proje Başlığı

Antalya,
İzmir
ve
Aydın
İllerinde
Enginar
Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Hastalıkların ve Zararlıların
Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması
TAGEM-BS-15/09-10/02-10
Proje No
Dr. Mehmet AYDOĞDU
Proje Lideri
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Antalya
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2016
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2017-31.12.2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2016: 18000 TL 2017: 14000 TL 2018: 13000 TL
Proje Özeti
Anavatanı Akdeniz havzası olan enginar, çok çeşitli kullanım alanlarına sahip, besinsel
değeri yüksek, çok yıllık bir bitkidir. Ülkemizde Antalya, İzmir ve Aydın illeri iklim
koşullarıyla enginar yetiştiriciliğine elverişli olmakla birlikte bu iklim koşulları aynı
zamanda hastalıklar ve zararlılar açısından da oldukça elverişli bir durum oluşturmaktadır.
Ayrıca, ülkemizde enginar hastalık ve zararlıları konusunda kapsamlı bir çalışmanın
bulunmaması da ciddi bir eksiklik teşkil etmektedir. Bu itibarla, Antalya, İzmir ve Aydın
illerinde enginar üretim alanlarında hastalık ve zararlı sürveylerinin yapılması, verim ve
kaliteyi etkileyen hastalık ve zararlıların tespit edilmesi ve ekonomik olarak zarar yapan
etmenlere karşı gerekli bitki koruma tedbirlerinin alınması önem arz etmektedir. Bu çalışma
ile Türkiye’de enginar hastalık ve zararlıları konusundaki eksikliğin giderilmesi ve
üreticiler için kılavuz olabilecek bitki koruma önlemlerinin teşkil edilmesi amaçlanmıştır.
Projenin ikinci yıl (2017) sürveyleri, 22.02.2017-18.10.2017 tarihleri arasında Antalya
İlinde sekiz farklı lokasyonda, (Muratpaşa, Kepez, Aksu, Serik, Kumluca, Döşemealtı,
Manavgat ve Gazipaşa) yapılmıştır. Toplam 325 dekar enginar üretim alanında 43 tarladan
65 adet numune alınmıştır. Yapılan sürveyler sonucunda mikoloji disiplininde 6 farklı
fungus (Botrytis cinerea, Ramularia cynarae, Leveillula taurica, Sclerotinia sclerotiorum,
Fusarium sp. Verticillium sp.) türü, viroloji disiplininde 1 virüs (Artichoke yellow ringspot
nepovirus (AYRSV)) saptanmıştır. Bakteriyoloji disiplininde ise şüpheli olarak alınan
numunelerden herhangi bir patojen bakteri tespit edilmemiştir. Entomoloji disiplininde ise 9
farklı zararlı (Liriomyza huidobrensis, Helix aspersa (salyangoz), Vanessa cardui,
Aphididae (yaprakbitleri) Acarina: Eriophyidae (Akar), Tetranychus urticae, Tebenna
micalis, Thripidae (Thrips), Empoasca (Hom.: Cicadellidae) yaprak pireleri) ve 2 doğal
düşman (Aphidius colemani, Coccinella septempunctata) belirlenmiştir. Bununla birlikte,
projenin 2017 yılında İzmir (Çeşme ve Urla) ve Aydın (Efeler) illerinde 21.03.201715.11.2017 tarihleri arasında sürvey çalışmaları yürütülmüş ve toplam 459 da enginar
üretim alanında 37 tarlada incelemeler yapılmıştır. Yapılan sürveylerde dikkati çeken
zararlılar (Helix sp. (Pulmanata:Helimacidae), Dut kımılı (Dolycoris baccarum L.), Pis
kokulu yeşil böcek (Nezara viridula L.), (Hemiptera:Pentatomidae), Aceria cynarae
(Acarina:Eriophyidae),
Cassida
spp.
(Coleoptera:Chrysomelidae),
Yaprakbiti
(Hemiptera:Aphididae)) olmuş ve 3 doğal düşman (Coccinella septempunctata L.,
Syriphidae, Hymenoptera) tespit edilmiştir. Ayrıca sürveylerde,
5 farklı fungus
(Rhizoctonia sp., Fusarium spp., Pythium sp., Sclerotinia sp., Botrytis sp.), saptanmıştır.
Proje Başlığı

Yoncada Virüslerden Ari Polycross Parselinin
Oluşturulması Üzerine Araştırmalar
TAGEM-BS-14/03-01/02-10
Proje No
Ali Ferhan MORCA
Proje Lideri
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2015
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 2017
2016: 5.000TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2015: 10.000TL
2017: 5.000TL
2018: 5.000TL
Proje Özeti:
Proje Başlığı

Bu çalışmada yonca bitkisinde doku kültürü ve termoterapi uygulamaları ile virüsten ari in
vitro bitki elde edilmesi ve in vitroda elde edilecek virüsten ari klonlardan Bilensoy 80
çeşidine ait polycross parselinin oluşturulması amaçlanmıştır.
Bilensoy 80 çeşidi ülkemizde geliştirilmiş ilk sentetik yonca çeşidi olup TİGEM’ in
KOÇAŞ işletmesi tarafından üretilmektedir. Bilensoy 80 çeşidinin ülkemiz yonca tarımında
ki önemi oldukça fazladır. Yoncada verim kaybına neden olan en önemli viral
hastalıklardan birisi Yonca Mozaik Virüsü (Alfalfa mosaic virus-AMV)’dür. Bu virüs
hastalığı tohumlarla %50 oranında taşınmaktadır. Bu nedenlerle yonca tohumlarında ana
damızlık parsellerin Yonca Mozaik Virüs ’ünden arındırılması ülke tarımına önemli katkılar
sunacaktır.
Bu amaç ve gerekçe doğrultusunda öncelikli olarak Bilensoy 80 çeşidinin 8 hattına ait
klonlar ve bu klonların tohumları AMV enfeksiyonuna karşı DAS-ELISA ve RT-PCR
metotları ile test edilecektir. AMV ile enfekteli bulunan klonlara termoterapi uygulandıktan
sonra, bu klonlardan in vitroda meristem uç kültürü yoluyla virüsten ari bitkiler üretilmeye
çalışılacaktır. Üretilen bu bitkilerin daha sonra AMV’ den ari olup olmadıklarını RT-PCR
metodu ile test edilecektir.

Yerfıstığı
Alanlarında
Aflatoksin
Oluşumunun
Azaltılmasına Yönelik Apatojenik Aspergillus flavus’un
Biyolojik
Mücadelede
Kullanım
Olanaklarının
Araştırılması
115O007
Proje No
Dr. Işılay LAVKOR
Proje Lideri
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TÜBİTAK/TOVAG
2015
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 2017
2016: 5.250,00 TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2015: 52.500,00 TL
2017: 20.000,00 TL
Toplam: 77.750,00 TL
Proje Özeti
Aflatoksinler, Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus türlerinin oluşturduğu
mikotoksinlerdir. A. flavus ve A. parasiticus izolatlarının yaklaşık %40-80'i aflatoksin
üretme yeteneğindedir. A. flavus bütün dünyada daha yaygın olarak bulunmaktadır. A.
flavus ve A. parasiticus birbirine çok yakın olarak benzer B1, B2, G1, G2 gibi çeşitli toksik
bileşikler üretmektedir. Aflatoksin B1 aflatoksinlerin en zehirlisi ve karsinojen olanıdır.
Aflatoksinler yerfıstığı, mısır, ceviz, keten tohumu, karbonhidrat içeriği yüksek olan bitki,
baharat ve diğer gıdaların sık görülen kontaminantlarındandır. Ürünler, tarlada ekili
oldukları zamandan başlayarak büyüme, hasat, nakliyat, kötü depolama koşulları, üretim
sırasındaki koşullar ve hatta hazır gıda olarak kullanılan üründe kısacası ekimden tüketime
kadar her aşamada bulaşıklığa neden olabilirler. Aflatoksin oluşumunun azaltılmasına
yönelik biyolojik etmenlerle yapılan mücadele alternatif mücadele yöntemlerinden birisidir.
Biopestisit olan Aspergillus flavus NRRL 21882, yerfıstığı aflatoksin kontrolünde
kullanılmaktadır. Birçok ülkede kullanılan fungal preparatlarının, ülkemizde de uygulama
olanakları araştırılmalıdır. Bölgemizde Aspergillus flavus NRRL 21882’nin aflatoksin
oluşumunda uygulanabilirliği ile ilgili herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Söz konusu
proje ile bu sorun giderilmeye çalışılarak, elde edilen sonuçlar ile diğer bilimsel çalışmalara
ışık tutacaktır. Bu yönü ile çalışma özgün olup, ülkemizde ilk kez yerfıstığında
belirlenmektedir. Çalışmada, aflatoksin üreten A. flavus izolatı, yapay inokulasyon ile
deneme tarlasına bulaştırılmıştır. Biopestisit ile üç farklı uygulama yapılmıştır. Kontrol
parsellerinde biopestisit uygulaması yapılmamıştır. Çalışmada yerfıstığı ekim alanında
topraktan, havadan ve enfekteli yerfıstığı bitkisinden toplam 152 A. flavus izole edilmiştir.
Elde edilen izolatların Kesim Parçası Uzunluk Çeşitliliği (RFLP) yöntemi ile A. flavus
olduğu belirlenmiştir. A. flavus izolatlarının Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi
(HPLC) ile aflatoksin analizi sonucunda 24,30 µg/L ile 0.30 µg/L arasında aflatoksin
ürettiği tespit edilmiştir. Adana ve Osmaniye illerinde ikinci ürün olarak ekimi yapılan
yerfıstığı alanlarından hasat, hasat sonrası depo öncesi ve depo dönemlerinden örnekler
alınmıştır. Yerfıstığı örneklerine ait toplam aflatoksin miktarı 0,00-1333,42 µg/kg arasında
değiştiği saptanmıştır. Tarla denemesi sonucunda, üç farklı şekilde uygulaması yapılan
biyopestisidin %98,4 ile %99,8 arasında etkili olduğu belirlenmiştir.
Proje Başlığı

BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI
BİTKİ ZARARLILARI ARAŞTIRMALARI

PROJE ÖZETLERİ
(19-24 Şubat 2018 ANTALYA)
A. HUBUBAT, ENDÜSTRİ, SEBZE VE BAKLAGİL ZARARLILARI ALT ÇALIŞMA
GRUBU PROJE ÖZETLERİ
Buğday Entegre Mücadele, Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
Mısır Entegre Mücadele, Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
Patates Entegre Mücadele, Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
Mercimek Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
Pamuk Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim
Projesi
7. Biyolojik Mücadele Araştırma Projeleri
8. Bitkisel Üretimde Fauna ve Flora Projeleri
9. Münferit Projeler
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B. MEYVE - BAĞ ZARARLILARI ALT ÇALIŞMA GRUBU PROJE ÖZETLERİ
1. Kiraz Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
2. Kayısı Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
3. Zeytin Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
4. Antepfıstığı Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
5. Bağda Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
6. Nar Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
7. Çilek Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
8. Biyolojik Mücadele Araştırma Projeleri
9. Uzakdoğu Ülkelerine Yaş Meyve İhracatında Sorun Olan Zararlılara Karşı
Uygulanacak Farklı Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması
10. Bitkisel Üretimde Fauna ve Flora Projeleri
11. Ülkesel Antepfıstığı Psillidi Araştırma Projeleri
12. Ülkesel Ricania sp. Araştırma Projeleri
13. Münferit Projeler

A. HUBUBAT, ENDÜSTRİ, SEBZE VE BAKLAGİL ZARARLILARI ALT
ÇALIŞMA GRUBU PROJE ÖZETLERİ
BUĞDAY ENTEGRE MÜCADELE, ARAŞTIRMA,
1.
Ülkesel Proje Adı
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Selçuk BAŞARAN (Ankara ZMMAE)
Koordinatörü
SONUÇLANAN PROJELER
Proje Adı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Buğdayda Zararlı
Ekin Sap Arısı Türleri (Hymenoptera:Cephidae),
Parazitoitleri ve Sebep Oldukları Ürün Kayıpları ile
Mücadelesine
Esas
Biyo-ekolojik
Kriterlerinin
Belirlenmesi
Proje No
TAGEM-BS-14/12-01/01-01
Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
Vedat KARACA
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri
Adil TONĞA Şahin EROL Dr. Mehmet DUMAN
Yrd. Doç. Dr. Çetin MUTLU Doç. Dr. Nurper GÜZ
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2015 - 31.12.2017
35.000
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti: Bu çalışma, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki, ekin saparısı türleri, yaygınlık
ve yoğunlukları, mücadelesine esas bazı biyoekolojik özellikleri, larva bulaşıklık oranları ve
bazı buğday çeşitlerinde neden oldukları ürün kayıplarını belirlemek amacıyla 2014-2017
yılları arasında yürütülmüştür. Ergin örneklemeleri 2014 ve 2015 yıllarında Adıyaman,
Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illeri buğday ekiliş alanlarında yapılmıştır. Yaygınlık,
yoğunluk ve tür belirleme çalışmalarında öncelikle buğday tarlaları tercih edilmiş, tesadüfi
olarak seçilen tarlalarda ergin uçuş dönemi boyunca 100’er atrap sallanmıştır. Zararlının
biyoekolojik çalışmaları doğada yürütülmüş ve ergin öncesi dönemleri belirlenmiştir. Larva
bulaşıklığı için buğdayın hasat döneminden önce rastgele seçilen toplam 100 buğday
tarlasından 1/4 m2lik çerçeve ile 3 m2’ lik alandaki buğday sapları alınmıştır. Ayrıca 20
buğday çeşidinde bin tane ağırlığı, larva ile bulaşık ve sağlam bitkilerin başak boyu,
başaktaki tane sayı ve ağırlıkları belirlenerek çeşitlerde meydana gelen ürün kayıpları
hesaplanmıştır. Hububat alanlarında toplam 3 sap arısı türü, Cephus pygmeus (Linnaeus,
1767), Trachelus tabidus (Fabricius, 1775), T. libanensis (Andre, 1881), belirlenmiştir.
Türler içerisinde baskın türün C. pygmeus olduğu buna karşın T. libanensis’in yaygın ve
yoğun bir tür olmadığı, belirlenmiştir. Ergin sayısı en fazla Diyarbakır ilinde (ortalama 44.15
ergin/tarla), en düşük Adıyaman ilinde (5.73 ergin/tarla) bulunmuştur. Doğaya ilk saparısı
erginlerinin, Mart sonu-Nisan başında çıktığı, çıkan erginlerin tarla kenarındaki yabani
hardal bitkileri (Sinapis arvensis L.) üzerinde beslendikleri görülmüştür. İlk yumurta Nisan
ayı sonunda yumurtadan yeni çıkmış 1.dönem larva Mayıs ayı ikinci haftasında
belirlenmiştir. Buğday sapları içinde diyapoza girmiş olgun larva ise Haziran ayı ortasında
kayıt edilmiştir. Larva bulaşıklık oranları illere göre değişmekle beraber, en fazla bulaşıklık
ortalama % 17.4 ile (%2.1- 46.3) Diyarbakır ilinde, en düşük ise Adıyaman ilinde
ortalama %5.3 (%1.7- 17.3) olarak belirlenmiştir. Larva zararından kaynaklanan ürün
kayıpları en fazla Ceyhan 99 çeşidinde (%5.7), en düşük Dinç çeşidinde (% 0.1)
belirlenmiştir.

Proje Adı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Buğdayda Zararlı
Ekin
Kambur
Böceği
[Zabrus
spp.
(Coleoptera:Carabidae)] Türleri ve Mücadelesine Esas
Biyo- ekolojik Kriterlerinin Belirlenmesi
Proje No
TAGEM-BS-14 / 12-01 / 01 - 02
Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
Dr. Mehmet DUMAN
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri
Vedat KARACA Yrd. Doç. Dr. Çetin MUTLU Doç. Dr.
Nurper GÜZ Prof. Dr. Erdal SERTKAYA
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2014- 31.12.2017
32.000
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti: Bu çalışma, buğdayda zararlı ekin kamburböceği [Zabrus spp. (Coleoptera:
Carabidae)] türleri, yaygınlığı ve yoğunluğunun belirlenmesi amacıyla 2014-2017 yılları
arasında Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa illerindeki hububat
alanlarında yürütülmüştür. Ayrıca zabrus’un mücadelesine esas olacak bioekolojik kriterler
Diyarbakır ili hububat alanlarında takip edilmiştir. Ekin kamburböceği türleri, sonbaharda
ekim yapıldıktan hemen sonra erginlerin ekili tarlalara geçişi esnasında, ekimden hemen
önce anıza bırakılmış hububat alanlarından veya iki tarla arasındaki sınırda bulunan taşların
altlarından elle toplanmıştır. Sonuçta bölge illerinde Zabrus tenebrioides (Goeze), Zabrus
asiaticus (Laporte del Casteinau), Zabrus politus (Cautier des Cottes) türleri tespit edilmiştir.
Diyarbakır (%86,25), Batman (%94,51) ve Siirt (%83,34) illeri hububat alanlarında hâkim
tür Z. tenebrioides belirlenirken; Adıyaman (%63,05) ve Mardin illerinde (%83,56) hâkim
tür olarak Z. politus türü belirlenmiştir. En önemli türün Zabrus tenebrioides olduğu ortaya
konulmuştur. Doğada yapılan çalışmalarda zararlının hem yazlama ve kışlama dönemleri
hem de yumurta, larva, pupa ve yeni nesil ergin olma dönemlerindeki gelişmesi ve
aktivitesinin toprak sıcaklık ve nemi ile yakından ilişkili olduğu, bu durumu besin ve
havanın sıcaklık, neminin izlediği belirlenmiştir. Bunun yanısıra zararlının yüksek
yoğunlukta olduğu alanlarda larva ve yenik bitkiler sayılmış, en yüksek yoğunluk
Diyarbakır’da olurken bu ili Batman, Mardin ve Adıyaman izlemiştir. Bulaşık alanlar; en
yüksek yoğunluk 15,62 adet/m² ile Diyarbakır Çınar’da belirlenirken en düşük yoğunluk
Diyarbakır Kocaköy’de 1 adet/m² ile belirlenmiştir. Larva bulaşıklık oranları illere göre
değişmekle beraber, en fazla bulaşıklık ortalama % 17.4 ile (%2.1- 46.3) Diyarbakır ilinde,
en düşük ise Adıyaman ilinde ortalama %5.3 (%1.7- 17.3) olarak belirlenmiştir. Larva
zararından kaynaklanan ürün kayıpları en fazla Ceyhan 99 çeşidinde (%5.7), en düşük, Dinç
çeşidinde (% 0.1) belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler hububat, ekin kamburböceği, Zabrus, bio-ekoloji, yoğunluk, yaygınlık,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Proje Adı

Aydın,
Muğla,
Denizli
İllerinde
Süne
(Eurygaster
spp.
Hem.:Scutelleridae)
Populasyon Yoğunluğunu Etkileyen Faktörlerin
Belirlenmesi
Proje No
TAGEM-BS-12 / 12-01 / 01- 02
Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
Ekrem KAYA
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri
Erkan YILMAZ Muharrem ATALAY
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2013- 31.12.2017
40.200
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti : Ege Bölgesinde Muğla, Denizli ve Aydın illerinde süne popülasyonun ve zarar
oranı artışının nedenlerinin araştırılması, süne türlerinin bulunma oranlarının yeniden
saptanması ve zararlıya karşı etkin bir mücadele yapılması açısından biyolojisinin tüm yıl
boyunca takip edilerek kışlama alanlarının belirlenmesi amacıyla, çalışmalar 2013 -2016
yıllarında yürütülmüştür. Sünenin daha önceki yıllarda epidemi yaptığı ve zaman zaman
ilaçlı mücadele gerektiren Muğla, Denizli ve Aydın
İlleri buğday ekim alanlarını
etkileyebilecek kışlak alanlarının tespit edilmesi için yapılan sayımlarda yeterli miktarda ölü
ya da canlı ergin süne bulunamamıştır. Süne türlerinin, bulunma oranlarının ve yayılış
alanlarının belirlenmesi kapsamında, 2013 yılında yapılan teşhisler sonucunda ; Muğla
ilinde Eurygaster maura (%64,29 oranında), E. austriaca ( %35,71 oranında), Denizli
ilinden toplanan süne (Eurygaser spp.) ergininin tamamı E. maura (%100 oranında), Aydın
ilinde ise toplanan süne erginlerinin E. maura (%79,37 oranında) ve E. austriaca (%20,63
oranında) türü olduğu belirlenmiştir. 2016 yılında yapılan çalışmalarda Muğla ilinde E.
maura (%71,7 oranında), E. austriaca (%28,30 oranında), Denizli ilinde toplanan süne
(Eurygaster spp.) ergininin tamamı E. maura (%100 oranında), Aydın ilinde ise E. maura
(%63,8 oranında), E. austriaca (%36,20) oranında) belirlenmiştir. Her üç ilimizde de E.
integriceps türüne rastlanmamıştır. Ayrıca bu illerde zararlı biyolojisi ile buğday fenolojisi
arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve yumurta parazitoitlerinin etkinliği üzerinde çalışmalar
2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Her üç ilimizde de 2013-2016
yıllarında doğal parazitlenme oranı ortalam %50-90 oranında olması ergin sünelerin
bırakmış oldukları yumurtalardan çıkan nimf popülasyonunu baskı altına almıştır. Ayrıca
ovada zararlı biyolojisi ile buğday fenolojik gelişimi değerlendirildiğinde zararlının hasat
dönemine kadar biyolojisini büyük ölçüde tamamlayamadığı, bitki fenolojisindeki hızlı
gelişim sonucu erken dönemde ürünün hasat edilmesi hem zararlı popülasyonunu hemde
üründeki zarar oranını sınırlamaktadır. Buğdayın hasat olgunluğuna ulaştığında ağırlıklı
olarak 4. ve 5. nimf döneminde olması ve buğdayın erken hasat edilmesiyle zararlı
popülasyon yoğunluğunu baskılayan en önemli faktör olduğu ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler Süne, Eurygaster, Buğday, Yumurta Parazitoitleri, Doğal düşmanlar,
Mücadele.

Proje Adı

Orta Anadolu Bölgesinde Avrupa Sünesi (Eurygaster
maura L. Hemiptera: Scutelleridae) Mücadelesinde
Tahmin Uyarı Modelinin Geliştirilmesi
Proje No
TAGEM-BS-12 / 12-01 / 01- 03
Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
Dr. Numan E. BABAROĞLU
Proje Lideri
Dr. Mümtaz ÖZKAN Dr. Meral PEŞKİRCİOĞLU
Proje Yürütücüleri
Kadir A. ÖZAYDIN Dr. Hakan YILDIZ Yrd. Doç. Dr.
Selim TEMİZER.
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2013- 31.12.2017
150.000
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti: Bu proje kapsamında; entegre zararlı yönetiminde önemli bir yer tutan tahminuyarı çalışmalarının süne mücadelesinde uygulanabilirliğinin araştırılması ve geliştirilmesi
hedeflenmiştir. Proje çalışmalarına 2013 yılında başlanılarak hem kışlaklara (Kırşehir TV
kulesi, Aksaray-Ekecik) hem de tarlada yapılan çalışmaların yürütüldüğü Kırşehir ve
Aksaray illerine ait hububat alanlarına meteoroloji istasyonları kurularak iklim verileri
alınmaya ve dijital ortamında depolamaya başlanılmıştır. Çalışmalara, meteoroloji
istasyonlarının kurulu olduğu kışlaklarda ilkbahar kışlak sürveyleri ile başlanılmış, söz
konusu kışlaklarda yazlamanın başlangıcında, sünenin henüz ovadan kışlağa çekildiği
dönemde ve yazlamadan kışlamaya geçtiği dönemde olmak üzere toplam 3 kez yapılan
sürveyler sonucunda, kışlaklardaki süne yoğunlukları, cinsiyetler oranı ve yaş ağırlıkları
belirlenmiştir. Kışlaktan ovaya süne inişlerinin tamamlanmasıyla birlikte tarlada sünenin
popülasyon takibi çalışmalarına başlanılmış ve hasatla birlikte sonuçlandırılmıştır. Tarla
koşullarında yapılan sayımlar sonucunda zararlının biyolojik dönemlerinin ilk görülme
tarihleri ve yoğunlukları, parazitlenme oranları, çalışmaların yürütüldüğü buğday tarlalarına
ait fenolojik veriler ile m²’deki başak sayısı, başaktaki tane sayısı ve süne emgi oranları
belirlenmiştir. Sünenin tüm biyolojik dönemleri ve yaşam döngüsü ile iklim verileri
arasındaki ilişki ortaya konularak, mücadeleye esas sürvey ve mücadele zamanını en az hata
ile tahmin edebilen ve uyarı verebilen bir Tahmin-uyarı modeli yazılımı; yapay zeka-makine
öğrenmesi-veri madenciliği tekniklerinden yararlanılarak oluşturulmuş olup, 2018 yılında
hazırlanan bu yazılımın kontrolü ve iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilmesi
planlanmaktadır.

YENİ TEKLİF PROJELER

Proje Adı

İç Anadolu Bölgesi’nde Tahıl Kist Nematodu,
Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter’inin
Patotiplerinin Belirlenmesi ve Bazı Buğday
Çeşitlerine Karşı Reaksiyonları ile Nematoda Karşı
Dayanıklılık Kaynaklarının Araştırılması (Doktora)

Proje Türü
Bağlı Olduğu Proje
Projeyi Teklif Eden Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Koordinatörü/Lideri
Proje Yürütücüsü
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar

Akademik Kariyer Projesi
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Gökhan YATKIN
CIMMYT, Tarla Bitkileri Mer. Arş.Ens.Müd. Türkiye
Tohum Gen Bankası, İl Müdürlükleri
01/06/2018 - 31/05/2021
Başlama ve Bitiş Tarihleri
2019: 49000 TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2018: 43000 TL
2020: 30000 TL
Proje Özeti Hububat kist nematodu, hububat ekiliş alanlarında tüm dünyada yaygınlık
gösteren bir tür olup tek başına ve/veya diğer biyotik ve abiyotik faktörlerle buğdayda
ekonomik kayba neden olan türlerin başında gelmektedir. Ülkemiz için özel bir öneme
sahip olan buğdayda, Hububat kist nematodları ülkemiz genelinde yaygın olarak
bulunmakta ve ekonomik olarak %7-89 oranında verim kaybı oluşturmaktadır. Hububat kist
nematodlarıyla mücedelede, nematisit kullanımı yok denecek kadar az olup, mücadelesi
kültürel önlemler ile yapılmakta ve bunların içinden en önemlisi de dayanıklı çeşit
kullanımıdır. Dayanıklı çeşitler, etmenlerin ırk ve/veya patotiplerine ve hatta coğrafik
popülasyonlarına olan reaksiyonlarında büyük varyasyonlar gösterebilmektedir. Bu nedenle
kullanılacak çeşitlerin seçiminde ülkesel popülasyonlara karşı reaksiyonların belirlenmesi
dayanıklı çeşit seçiminde önemlidir. Bu çalışma ile İç Anadolu Bölgesi buğday ekiliş
alanlarında Hububat kist nematodlarının morfolojik ve moleküler olarak tür tanımlamaları
yapılarak yaygınlık ve yoğunlukları belirlenecek ve tür içi kalıtsal benzerlikleri
araştırılacaktır. İç Anadolu Bölgesi buğday ekiliş alanlarında en yaygın tür olan Heterodera
filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter’inin patotipleri belirlenerek bazı yerel, yabani ve
uluslararası çeşit ve hatların belirlenen patotiplere olan dayanıklılık seviyeleri
belirlenecektir. Heterodera filipjevi’nin patotiplerine dayanıklılık gösteren hat ve çeşitlerin
moleküler tanımlaması amacıyla dayanıklılıkla bağlantılı olan genler moleküler markörlerle
taranması ile belirlenecektir. Çalışma 2018-2021 yılları arasında laboratuvar ve arazi
çalışmaları olarak yürütülecek olup çalışma sonucunda buğday ekiliş alanlarında ekonomik
anlamda en tahripkâr türlerin başında gelen H. filipjevi’ye karşı dayanıklı çeşitlerin
yetiştirilmesine yönelik ıslah çalışmalarında kullanılabilecek dayanıklı çeşit ve hatlar ortaya
konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Buğday, Heterodera, Heterodera filipjevi, Hububat kist nematodu,
Patotip, Dayanıklılık

DEVAM EDEN PROJELER

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Süne (Eurygaster spp.
Hemiptera: Scutelleridae) ve Kımıl (Aelia spp.
Hemiptera:
Pentatomidae)
Kışlak
Alanlarında
Entomopatojen Nematod Türlerinin Belirlenmesi,
Entomopatojen
Nematodların
Süne
ve
Kımıl
Mücadelesinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması
(Doktora)
Proje No
TAGEM/BSAD/16/5/01/10
Projeyi Yürüten Kuruluş
Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
Proje Yürütücüsü
Aydın PEÇEN
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
01/01/2017 - 31/12/2018
Projenin Toplam Bütçesi
25000 TL
Proje Özeti: Bu proje ile süne ve kımıl kışlak alanlarında entomopatojen nematod türlerinin
belirlenmesi ve bu zararlılar ile mücadelede EPN’lerin kullanım olanaklarının araştırılması
amaçlanmaktadır. Biyolojik mücadele uygulamalarında son yıllarda entomopatojen
nematodlar (EPN) giderek önem kazanmaktadır. Bu nematodların biyolojik mücadelede
kullanılabilmesi için öncelikli olarak ülkemizde mevcut türlerin ve yayılışlarının
belirlenmesi ve belirlenen türlerin etkinliklerinin ortaya konması önem arz etmektedir.
Planlanan çalışma dahilinde önceden belirlenmiş olan Diyarbakır, Adıyaman ve Elazığ
İllerindeki süne kışlak alanlarında survey çalışmaları yapılmıştır. Bu alanlardan EPN’leri
elde etmek için toprak örnekleri alınmış, ayrıca olası enfekte süneler toplanmıştır. Ayrıca
EPN türleri (Steinernema carpocapsae, S. feltiae ve Heterorhabditis bacteriophora)
laboratuvar ortamında sünelere karşı test edilmiştir. Kışlaklarda yapılan surveyler sonucu
süne popülasyon yoğunluğunun en yüksek tespit edildiği Diyarbakır Karacadağ kışlağında
tesadüf parselleri deneme desenine göre 5 tekerrürlü olarak deneme kurulmuştur. Bu çalışma
aynı zamanda Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktora tezi olarak
yürütülmektedir
Anahtar Kelimeler Entomopatojen nematodlar, Steinernema, Heterorhabditis, biyolojik
mücadele, Eurygaster, Aelia, süne, kımıl
Proje Adı

2.

Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü

MISIR
ENTEGRE
MÜCADELE,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Vahdettin AKMEŞE (Adana BMAE)

ARAŞTIRMA,

YENİ TEKLİF PROJELER
Proje Adı
Sesamia nonagrioides Lef. (Lepidoptera: Noctuidae)’e
Karşı Tuzak Bitki Yöntemi İle Mücadele
Olanaklarının Araştırılması.
Ülkesel Proje
Proje Türü
Mısır Entegre Mücadele ve Uygulama
Bağlı Olduğu Proje
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü–
Projeyi Teklif Eden
Bornova
Kuruluş
TAGEM
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Koordinatörü/Lideri Erkan YILMAZ
Ekrem KAYA Dr.Yıldız SOKAT Ufuk ÇATIKKAŞ
Proje Yürütücüsü
Dr.Öncül Kaangün CANER Birol MIHÇI Dr.Bilgin
GÜVEN Vahdettin AKMEŞE Adil TONGA Dr.Rahime
CENGİZ Veysi Maral Gülden Koca Vedat Karaca İslam
Emrah Süer
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü- Adana
İşbirliği Yapılan
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü- Diyarbakır
Kuruluşlar
Mısır Araştırma Enstitüsü- SAKARYA
2018–2021
Başlama ve Bitiş Tarihleri
2018: 343600 2019:117200 2020:147200 2021:147200
Projenin Yıllara Göre
Bütçesi
Proje Özeti: Diğer Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi Ülkemizde de Sesamia
nonagrioides Lef. (Lepidoptera, Noctuidae) mısır tarımının en önemli zararlısıdır. S.
nonagrioides ülkemiz ılıman iklim kuşağında kimi zaman %100 e varan ürün kaybına
neden olmaktadır. Günümüze kadar yürütülen çalışmalarda bu zararlının mücadelesinde
henüz yeterli başarı sağlanamamıştır.
Dünyada zararlılarla mücadelede habitat
yönetimine dayalı tuzak bitki metodu hızla yaygınlaşmaktadır. Bu yöntemde zararlı için
çekici bitki tarla dışına ana ürünü çevreleyecek şekilde ekilmekte ve zararlı ana ürün
bitkisinden uzaklaştırılmaktadır. Farklı ülkelerde mısır alanlarında bulunan diğer gövde
delicilerine karşı tuzak bitki çalışmaları başarılı bir şekilde yürütülmüş
sonuçlandırılmıştır. S. nonagrioides türü ile laburatuvar şartlarında konukçu tercihi
konusunda bir çalışma yürütülmüş ve ümit var sonuçlar elde edilmiştir. Yapılması
düşünülen bu projenin ilk aşamasında S. nonagrioides’in ülkemizdeki (Ege Bölgesi;
Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Manisa, Muğla, Güneydoğu Anadolu Bölgesi;
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa. Akdeniz Bölgesi; Adana, Mersin,
Osmaniye, Hatay, Antalya, Isparta, Burdur) konukçuları araştırılacaktır. Gerek survey
sonucunda saptanan uygun konukçular gerekse literatürde başarılı olarak bildirilen
çeşitler 2019-2020 yıllarında zararlının tercihine sunulacaktır. Bu çalışmalar sera ve açık
alanda yürütülecektir. Ayrıca tuzak bitki çalışmalarının saptanmış yumurta
parazitoitlerine etkisi de araştırılacaktır. Elde edilecek sonuçlar zararlının mücadelesinde
kullanılmak üzere bilim dünyasına sunulacak ve daha sonra yürütülecek çalışmalara
rehber niteliğinde olacaktır. Bu çalışmalardan elde edilecek veriler Mısırda Zirai
Mücadele Teknik Talimatı ve Entegre Mücadele Teknik Talimatında yer alacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mısır, Sesamia nonagrioides, Tuzak bitki, Habitat yönetimi

3.

Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü

PATATES
ENTEGRE
MÜCADELE ARAŞTIRMA,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Pervin ERDOĞAN (Ankara ZMMAE)

SONUÇLANAN PROJELER
Proje Adı
Proje No

Meloidogyne chitwoodi ve M. fallax’ın Popülasyon
Dinamikleri
AB 7. Çerçeve EUPHRESCO

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
ANKARA
TAGEM Projeyi Destekleyen Kuruluş
AB 7. Çerçeve
Dr. Emre EVLİCE
Proje Lideri
Dr. Dolunay ERDOĞUŞ Gökhan YATKIN Prof. Dr. İlker
Proje Yürütücüleri
KEPENEKCİ Doç. Dr. Halil TOKTAY
01/01/2014 - 31/12/2017
Başlama ve Bitiş Tarihleri
29.900TL
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti: Çalışma kapsamında 2014-2017 yılları arasında patatesin en önemli
zararlılarından biri olan M. chitwoodi’nin Niğde ilinde bir (Merkez ilçe) ve Nevşehir ilinde
iki (Merkez ve Derinkuyu ilçesi) tarladaki popülasyon değişimi izlenmiştir. Tarımsal
uygulamaların çiftçi şartlarında yapıldığı tarlalara ayda bir kez gidilerek toprak örneği
alınarak söz konusu tarlalara ait bitki deseni ekim/dikim ve hasat tarihleri takip edilmiştir.
Yapılan teşhis çalışmaları sonucunda Niğde ve Nevşehir Merkez ilçedeki tarlaların M.
chitwoodi ile Derinkuyu ilçesindeki tarlanın ise M. chitwoodi ve M. hapla ile bulaşık
olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda Meloidogyne chitwoodi’nin çavdar bitkisinde
popülasyon seviyesini koruyabildiği, fasulyede ise M. hapla ve M. chitwoodi’nin çok hızlı
bir şekilde çoğaldığı belirlenmiştir. Ekonomik zarar eşiği 1 J2/250 ml toprak olajn M.
chitwoodi’nin çavdar bitkisindeki 3 farklı üretim sezonu sonundaki final popülasyonları
sırasıyla 1, 3 ve 14 J2/100 ml toprak iken fasulye bitkisinde 2 farklı üretim sezonu sonunda
sırasıyla 209 ve 188 J2/100 ml toprak olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar M. chitwoodi ile
bulaşık alanlarda patatesle rotasyonda seçilecek olan bitkilerin seçiminin önemini ortaya
koymaktadır. Meloidogyne chitwoodi ve M. hapla’nın hava sıcaklığı 0º’nin altına düştüğü
zamanlarda dahi toprak analizleriyle tespit edilebildiği, bölge iklim şartlarında popülasyon
seviyesinde azalma olmakla beraber etmenlerin popülasyon yoğunluğunun ekonomik zarar
seviyesinin üzerinde kaldığı, düşük başlangıç popülasyonlarında dahi uygun
konukçularında hızla çoğalarak üründe zarar yapacak seviyelere ulaşabildiği belirlenmiştir.
Ayrıca M. hapla ile bulaşık Lactuca serriola ve Cirsium arvense bitkileri tespit edilmiştir.
Projeyi Yürüten Kuruluş

4. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü

MERCİMEK
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Ender ÖĞÜT (Diyarbakır ZMAE)

ARAŞTIRMA,

YENİ TEKLİF PROJELER
Proje Adı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mercimek Alanlarında
Yaprakbitlerinin (Hem:Aphididae) Zarar Durumu,
Biyo-Ekolojisi ve Mücadelesi Üzerine Araştırmalar
Konu
Proje Türü
Bağlı Olduğu Proje
Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü
Projeyi Teklif Eden Kuruluş
Müdürlüğü
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Merve AKYILDIZ
Proje Koordinatörü/Lideri
Vedat KARACA, AYHAN ÖĞRETEN, Murat KOÇ
Proje Yürütücüsü
GAP UTAEM, Dicle Üniversitesi, İl Gıda Tarım ve
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar
Hayvancılık Müdürlükleri
01.01.2019-31.12.2021
Başlama ve Bitiş Tarihleri
2020: 18.500 TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2019: 18.000 TL
2021: 19.500 TL
Proje Özeti: Yemeklik tane baklagiller içerisinde yer alan ve önemli tarımsal ürünlerinden
biri olan kırmızı mercimekte verim ve kaliteyi etkileyen birçok faktör bulunmaktadır.
Mercimekte diğer zararlıların yanı sıra Aphididae familyasına bağlı yaprakbitlerinin son
yıllarda artan şekilde zarar meydana getirdiği gözlemlenmektedir. Zararlının zirai mücadele
teknik talimatı ile standart ilaç deneme metodunun olmaması ve popülasyon artışına bağlı
olarak tavsiye dışı ilaç kullanımı bu çalışmanın yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu
çalışma 2019-2021 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde mercimek alanlarında
yaprakbitinin türleri, popülasyon gelişimi, parazitoit ve predatörleri, zarar durumu ve
mücadelesine esas biyo-ekolojik parametrelerin belirlenmesi amacı ile ele alınmıştır.
Belirlenen üretim alanlarına periyodik olarak gidilerek yaprakbiti türleri ile parazitoit ve
predatörleri tespit edilecektir. Ayrıca farklı ekolojik özelliklere sahip iki lokasyonda
vejetasyon süresi boyunca yaygın türün popülasyon değişimi gözle kontrol yöntemi ve
kanatlı formları ise sarı su tuzakları ile haftalık olarak takip edilecek ve zararlının bazı
biyo-ekolojik verileri elde edilecektir. Uygulama ve kontrol parsellerine kafesler
yerleştirilerek hasat zamanı her kafesin hasatı yapılacak ve tespit edilen zarar durumu
ortaya konulacaktır. Ayrıca mercimekte diğer zararlılara ruhsatlı organik kökenli insektisit
olarak kullanılan Azadirachtin ve sentetik piretroit etki maddeli insektisit grubundan
Lambda-cyhalothrin tesadüf blokları deneme desenine göre denenerek zararlıya karşı
etkinliği belirlenecektir. Bu projenin çıktıları ile yaprakbitinden kaynaklı zarar durumu
ortaya konularak mücadelesine yönelik veriler elde edilecek ve kullanıma sunulacaktır.
Ayrıca üreticilerin yoğun pestisit kullanılmasına engel olunacak, hem ekonomik hem de
ekolojik açıdan birçok yarar sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Mercimek, Yaprakbiti, Biyo-Ekoloji,
Zarar durumu, Mücadele

5.

Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü

PAMUK
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Sedat ERENf (Diyarbakır ZMAE)

ARAŞTIRMA,

SONUÇLANAN PROJELER
Proje Adı

Proje No
Projeyi Yürüten Kuruluş

Bazı Pamuk Çeşitlerinde Emici Böceklerin Popülasyon
Değişimleri ile Verim ve Kaliteye Etkilerinin
Belirlenmesi (Doktora)
TAGEM-BS-14 / 04-02 / 01-03
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüBornova/İZMİR
TAGEM
Seher TANYOLAÇ

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri
01/01/2015 - 31/12/2017
Başlama ve Bitiş Tarihleri
22.000 TL.
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti: Türkiye’de önemli endüstri bitkileri arasında bulunan pamuğun ana zararlıları
konumundaki emici böceklere karşı dayanıklı veya tolerant çeşitlerin kullanılması entegre
mücadele yöntemleri içerisinde öncelikli konular arasında yer almaktadır. Bu çalışma ile Ege
Bölgesi’nde üreticinin tercih ettiği ve yaygın olarak üretiminin yapıldığı erkenci ve geççi
pamuk çeşitlerindeki emici böceklerin populasyon değişimleri saptanmıştır. Söz konusu
böceklerin farklı çeşitlerdeki tercihi belirlenerek, emici böceklerin daha az tercih ettiği çeşitler
bu zararlının yoğun görüldüğü yerlerde daha çok tercih edilen çeşitler olarak kullanılabilecek
ve böylelikle gereksiz ilaçlamalardan kaçınılacaktır. Bunun yanında emici böceklerin
populasyon değişimlerine etki eden bitki morfolojisi ve fenolojisi hakkında veriler elde
edilmiştir. Ayrıca emici böceklerin bu çeşitlerdeki verim ve kaliteye etkileri ortaya konmaya
çalışılmıştır. Denemeler 4 erkenci ve 4 geçci pamuk çeşidinin ekimi yapılarak tesadüf blokları
deneme desenine göre 8 karakter ve 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmalar pamuk
bitkisinin üç gerçek yapraklı döneminde başlanarak, hasat dönemine kadar devam etmiştir.
Deneme her bir karakter için ilaçsız, populasyon değişiminin izlendiği parseller ve aynı
tarlada emici böceklerin verim ve kaliteye etkilerinin değerlendirildiği ilaçlı parseller olarak
gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucunda, emici böceklerin zararından dolayı ürün kayıplarının
önlenmesi, gereksiz ilaçlamaların azaltılması, sağlıklı, kaliteli ve verimli ürünlerin
yetiştirilmesi ile çevre ve insan sağlığı korunması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler Pamuk , emici böcekler,popülasyon değişimi, dayanıklı çeşitler

Proje Adı
Proje No
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Büyük Menderes Havzasında Farklı Tarım Sistemiyle
Üretilen Pamuk Ekim Alanlarında Bulunan Zararlı ve
Yararlı Türler ile Önemli Türlerin Popülasyon
Gelişimi
TAGEM-BS-14/04-02/01-04
Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü– Nazilli/AYDIN
TAGEM
Sergül ÇOPUL
Halil DÜNDAR

01/01/2015 – 31/12/2016
Başlama ve Bitiş Tarihleri
17.000 TL
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti: Bu çalışma, Büyük Menderes Havzasında farklı tarım sistemleriyle
(konvasiyonel tarım ve organik tarım) üretilen pamuk ekim alanlarındaki zararlı ve yararlı
türlerin ve onların popülasyon gelişiminin belirlenmesi amacıyla bölgede pamuk ekiminin
yoğun olarak yapıldığı Aydın (Nazilli, Söke) ve Denizli (Sarayköy) il ve ilçelerinin pamuk
ekim alanlarını temsil edecek şekilde seçilen pamuk tarlalarında yürütülmüştür. Çalışmada,
Söke, Nazilli ve Sarayköy’de 2’şer tarla (konvasiyonel tarım ve organik tarım) seçilmiştir.
Pamuk ekimi yapıldıktan ve çıkış tamamlandıktan sonra bitkiler 2-3 yapraklı olduğu döneme
ulaştıklarında gözlemlere başlanmış ve gözlemlere koza açım başlangıcına kadar devam
edilmiştir. Çalışmada, seçilen pamuk ekim alanları hafta bir gezilerek zararlı ve yararlı
türlerin sayımı yapılmıştır. Yapılan sayımlarda, 40-50 dekarlık bir pamuk ekim alanı bir
ünite olarak kabul edilmiş ve 25 bitkiden 1 üst 1 orta kısmından olmak üzere toplam 50
yaprağın alt yüzeyi incelenerek zararlı türlerin sayımı yapılmıştır. Deneme alanındaki zararlı
yoğunluklarının tespiti sırasında her uygulamada kontrol edilen bitkiler üzerinde bulunan
yararlı türler de haftalık olarak kaydedilmiştir. Ayrıca her hafta her bir tarlada 50’şer atrap
sallanmış ve bitki üzerinde bulunan yoğunluk ile beraber toplam doğal yararlı tür yoğunluğu
tespit edilmiştir. Sayım sonuçları, düzenli olarak sürvey cetvellerine işlenerek, denemeden
elde edilen veriler, çalışmanın sonunda istatistiksel analize tabi tutulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Büyük Menderes Havzası, yararlı türler, zararlılar, farklı tarım
sistemleri

Proje Adı

Çukurova’da Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Zararlı
Miridae ve Lygaeidae (Hemiptera) Türlerinin
Popülasyon Değişimleri ve Zarar Durumlarının
Araştırılması (Doktora)
TAGEM-BS-13/04-02/01-04
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
TAGEM
Okan ÖZGÜR

Proje No
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri
01/01/2014 - 31/12/2016
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
26.000 TL

Proje Özeti: Bu çalışmada Çukurova’da pamuk alanlarında bulunan zararlı Miridae türleri,
popülasyon değişimleri ve zarar durumları belirlenmiştir. Tarla denemeleri 2013 ve 2014
yıllarında Adana ilinde iki farklı yörede yürütülmüştür. Çukurova’da pamuk tarlalarında
yapılan sörveyler sonucu Miridae familyasından Creontiades pallidus (Rambur, 1839) ve
Lygus italicus Wagner, 1950 türleri, pamukta zararlı türler olarak tespit edilmiştir. Yapılan
tarla sörveylerinde L. italicus türü daha yaygın olarak bulunmuştur. Miridae türlerinin
popülasyon yoğunlukları temmuz ayı ortasından sonra artmış, ağustos ortasından sonra da
azalmıştır. Popülasyon artışı daha çok bitkinin koza oluşturma dönemine rastlamıştır. Avcı
grupların popülasyonlarının zararlı mirid popülasyonlarına bağlı olmadıkları görülmüştür.
Zararlı nedeniyle lekelenen veya dökülen koza sayısı ile zararlı popülasyon dinamiği
arasında belirgin bir ilişki tespit edilmemiştir. Ancak mirid popülasyonunun yüksek olduğu
dönemde, lekeli koza sayısının ve ayrıca zarar görüp yere dökülen kozaların sayısının da
yüksek olduğu saptanmıştır. Ağustos ayı başı veya ortalarından sonra mirid bireyleri olsa
bile dökülen koza sayısı oldukça düşük olmuştur. Kafeslere 1, 2 ve 4 birey salınmasından
14 gün sonra tarakların hepsi dökülmüştür. Kafeslere salınan birey sayısının artmasıyla
zarar görmüş koza oranı artmış ve çapları kontrole göre önemli ölçüde azalmıştır.
Anahtar Kelimeler: Miridae, Creontiades pallidus, Lygus italicus, Zarar, Pamuk, Popülasyon

DEVAM EDEN PROJELER
Proje Adı

Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Lideri
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

Pamukta Erken Dönemde Zararlı Thrips türleri’ne
Karşı Kitle Halinde Tuzakla Yakalama Yöntemi
Üzerine Araştırmalar
TAGEM/BSAD/16/4/01/12
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova
TAGEM
Seher TANYOLAÇ
Fatma IŞIK
Görkem ÖZTÜRK
1.1.2017 ve 31.12.2019
2017:55.000, 2018:35.000TL

Proje Özeti: Pamuk alanlarında erken dönemde zararlı Thysanoptera türlerine karşı kitle
halinde tuzakla yakalama yönteminin deneneceği bu çalışma ile ilk kez pamukta, tarla
koşullarında, mavi renkli yapışkan tuzaklar ile davranış kimyasalları kombine edilerek kitle
halinde tuzakla yakalama metodunun uygulanabilirliği ve etkinliğinin araştırılması
planlanmıştır. Projenin ilk yılında 3 farklı kairomonun mavi renkli yapışkan tuzaklar ile
birlikte kombinasyonu ve sadece mavi yapışkan tuzaktan oluşan karakterlerin etkinlik
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mavi yapışkan tuzaklar haftalık olarak değiştirilip,
laboratuvarda sayılmış ve istatistiki olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada ayrıca üreticilerin
thripslere karşı uyguladıkları mücadele yöntemleri ve biyoteknik yöntemlerin uygulamaya
geçme eğilimlerini belirlemek amacıyla üreticilerle yüz yüze anket yöntemiyle veriler elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kitle halinde tuzaklama yakalama, Pamuk, Tütün thripsi (Thrips tabaci),
Çiçek thripsleri (Frankliniella occidentalis, F. intonsa), Yapışkan tuzaklar, Semiokimyasallar,
Fayda-masraf analizi

Proje Adı

Proje No
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Lideri

Aydın İli İkinci Ürün Pamukta (Gossypium hirsutum L.)
Farklı Azot Dozlarının Zararlılar, Doğal Düşmanlar ve
Verim Üzerine Etkisinin Belirlenmesi (Doktora)
TAGEM/BSAD/16/1/01/13
Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Nazilli
TAGEM
Sergül ÇOPUL

Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

01.01.2016 ve 31.12.2017
18.500 TL

Proje Özeti Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme arazilerinde yürütülen bu
çalışmada, ikinci ürün olarak pamuk ekimi yapılan alanlarda yoğun olarak kullanılan pamuk
çeşitlerinden olan Özbek 105, Gloria, Julia ve Lydia olmak üzere 4 farklı pamuk çeşidi
materyal olarak kullanılmaktadır. Ayrıca denemede uygulanan azot dozlarının; %50’si ekim
öncesinde amonyum sülfat (%21 N) formunda, %kalan %50’si ise 1.sulama öncesinde ise
amonyum nitrat (%33 N) formunda uygulanmıştır. Ayrıca ekim öncesinde yapılan toprak
analiz sonuçları doğrultusunda ekim öncesinde triple süper fosfat uygulaması da yapılmıştır.
Denemede yapılan gözlemler ve sayımlar sonucunda, kontrol, ideal dozun %50’si, ideal doz ve
ideal dozun %50 fazlası olmak üzere uygulanan 4 farklı azot dozunun (0, 7, 14 ve 21 kg/da)
zararlıların ve doğal düşmanların popülasyon yoğunlukları ile verim ve verim kalite
parametreleri üzerine olan etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İkinci ürün pamuk üretim
sezonunda yürütülen bu çalışma ile farklı azot dozlarının pamuk zararlılarının ve doğal
düşmanlarının popülasyon dinamikleri üzerindeki etkileri tespit edilmiştir. Ayrıca, önemli
verim ve kalite kayıplarına neden olan pamuk zararlıları ile etkin ve ekonomik mücadele
edebilmek için uygulanan azotlu gübre dozlarının zararlılarla mücadelede kritik periyoda olan
etkisi de belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gübreleme, Zararlılar, Doğal Düşmanlar, Verim

Proje Adı

Proje No
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Lideri
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

Doğu Akdeniz Bölgesi Bazı Endüstri Bitkilerinde,
Pamuk Unlubiti [Phenacoccus solenopsis Tinsley
(Hemiptera: Pseudococcidae)]’nin Yayılışı, Doğal
Düşmanları
ve
Kimyasal
Mücadelesinin
Araştırılması
TAGEM-BS-15/04-02/01-06
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
TAGEM
Mahmut BADEMCİ
Okan ÖZGÜR
01.01.2016-31.12.2018
2016 :15.000 TL 2017 : 15.000 TL 2018 : 5.000 TL

Proje Özeti: Asya’da ilk kez 2005 yılında Pakistan’da tespit edilen Phenacoccus solenopsis
ekonomik öneme sahip birçok kültür bitkisinde zarara neden olmaktadır. Pakistan’ da yapılan
bir çalışmaya göre konukçuları arasında endüstri bitkilerinden; pamuk, ayçiçeği, susam, tütün
ve ayrıca süs bitkilerinden Japon gülü, İpek çiçeği, Ağaç minesi ve sebzelerden; biber, patlıcan,
patates, domates, hıyar, kavun, balkabağı ve bamya bulunmaktadır(Abbas ve ark 2010).
Türkiye’de ilk olarak 2012 yılında Adana ilinde park ve bahçelerde tespit edilen zararlı,
rüzgar, yüzeysel su, hayvan gibi doğal yollarla ve ticari yollarla hızlı bir yayılma kapasitesine
sahiptir. Türkiye’de yeni bir zararlı olduğundan dolayı doğal düşmanları ve etkinlikleri
bilinmemektedir. Bu durumunda zararlının hızlı yayılma riskini arttıracağı düşünülmektedir.
Yapılan literatür taramasında Türkiye’de endüstri bitkilerindeki zararı, yayılışı ve doğal
düşmanları hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bu nedenle, zararlının Doğu
Akdeniz Bölgesi illerinde bazı endüstri bitkilerindeki yayılış alanı, konukçuları, doğal
düşmanları ve bazı kimyasalların biyolojik etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

6.

ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ENTEGRE
Ülkesel Proje Adı MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM
PROJESİ
Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAE)
Koordinatörü

SONUÇLANAN PROJELER
Proje Adı

Proje No
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Domateste
Yeni
Zararlı
Lasioptera
sp.
(Diptera:Cecidomyiidae)’nin Akdeniz Bölgesi’nde
Yayılış Alanları, Zararı ve Mücadelesine Esas Bazı
Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
TAGEM-BS-14/09-01/01-06
Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü
TAGEM
Hasan Deda BÜYÜKÖZTÜRK
Gökhan BİLGİN, Seral YÜCEL

Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi

2015 - 2016
2015: 16.000 2016: 16.000

Proje Özeti: Bu çalışmada, ülkemizde ilk olarak Kocahasanlı beldesi (Erdemli/Mersin)
domates üretim alanlarında saptanan Lasioptera cinsine ait zararlının Akdeniz Bölgesi’nde
yayılış alanları, zarar şekli ve mücadelesine esas biyolojik özellikleri belirlenmiştir.
Zararlının beslenme şekli nedeniyle mücadelesinin zor olduğu, bulaştığı bitkilerin ölümüne
sebep olduğu ve fide döneminde bitkilerin gövdeden kırıldığı belirlenmiştir. Bu nedenle,
zararlı ile en etkin mücadele yönteminin kültürel mücadele yöntemi olduğu ve budamanın
geleneksel olarak yapılan dalın elle koparılması yerine 3-5 cm yukarıdan kesilerek yapılması
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca zararlının, bitki materyali ve meyve ile taşınabildiği
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler Domates, Lasioptera, Kültürel Mücadele

Proje Adı

Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Lideri

Erzincan İlinde Sebzelerde Görülen Aphididae
(Hemiptera) Türleri, Parazitoit ve Predatörleri ile
Önemli Türün Popülasyon Gelişiminin Belirlenmesi
TAGEM–BS–13/09–01/01–06
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüERZİNCAN
TAGEM
Adnan CANBAY

Başlama- Bitiş Tarihleri

Dr. İsmail ALASERHAT, Özkan BOZBEK, Ömer
TOHMA, Dr. Işıl ÖZDEMİR
2014-2016

Projenin Toplam Bütçesi:

26.000 TL

Proje Yürütücüleri

Proje Özeti: Bu çalışma, 2014-2016 yıllarında Erzincan ili; Merkez ve Üzümlü ilçeleri ile
bu ilçelere bağlı belde ve köylerde açık alanda yetiştiriciliği yapılan sebzelerde zararlı olan
Aphididae (Hemiptera) türleri ile bu türlerin popülasyonlarını sınırlayan parazitoit ve
predatörlerinin saptanması ve önemli zararlı türün popülasyon gelişiminin izlenmesi
amacıyla yapılmıştır. Sebzelerdeki yaprakbiti türlerini belirlemek amacıyla bitkilerin fide
döneminden hasat döneminin sonuna kadar iki haftada bir kez sürveye çıkılmış, tarla
büyüklüğüne bağlı olarak tesadüfen 30–40 bitki seçilmiş, bitkinin tüm aksamı lup yardımıyla
incelenmiştir. Önemli yaprakbiti türünün popülasyon gelişiminin belirlenmesi amacıyla
Merkez ve Üzümlü ilçelerinde konukçusunun yetiştirildiği birer tarlada, bitkilerin fide
döneminden hasat döneminin sonuna kadar haftada bir kez örnekleme yapılmıştır. Tarlanın
değişik yerlerinden tesadüfen seçilen 20 bitkinin; alt, orta ve üst kısımlarından birer yaprak
olmak üzere toplam 60 yaprak alınarak laboratuvara getirilmiş ve stereo mikroskop altında
ergin ve ergin öncesi dönemlerinin sayımları yapılarak kaydedilmiştir. Çalışmalar sırasında
görülen ergin predatörler arazide, ergin öncesi dönemlerde olanlar ise laboratuvarda kültüre
alınıp ergin elde edildikten sonra ağız aspiratörü yardımıyla çekilmiştir. Parazitoitlerin
belirlenmesi için ise yaprakbiti kolonileri ile bulaşık örnekler, laboratuvarda parazitoit
çıkartma kutularında kültüre alınmış, günlük kontrollerle kültürden elde edilen parazitoit
bireyler alınarak, teşhise hazırlanmak üzere %95’lik etil alkol içerisine aktarılmıştır. Elde
edilen parazitoit türlerin sayısı, o örnekte bulunan yaprakbiti sayısına oranlanarak %
parazitleme oranı tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, Erzincan illinde
yetiştirilen sebzeler üzerinde, 10 yaprakbiti türü; Anthocoridae familyasından 1, Miridae
familyasından 2, Chrysopidae familyasından 1, Coccinellidae familyasından 9, Syrphidae
familyasından 3 ve Chamaemyiidae familyasından 1 tür olmak üzere toplam 17 predatör tür;
Braconidae familyasından 6 ve Aphelinidae familyasından 1 tür olmak üzere toplam 7
parazitoit tür; Pteromalidae familyasından 3 ve Cynipidae familyasından 1 tür olmak üzere
toplam 4 sekonder parazitoit tür ve Ichneumonidae familyasından 1 predatör parazitoiti tür
belirlenmiştir. Ayrıca çalışma sonucunda yaprakbiti türlerinden yoğun olarak bulunan tür
olan Aphis gossypii Glover, 1877 önemli tür olarak tespit edilmiş ve kavun tarlalarındaki
popülasyon gelişimi tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler Erzincan, sebze türleri, yaprakbiti, predatör, parazitoit, popülasyon
gelişimi

DEVAM EDEN PROJELER
Proje Adı

Ege Bölgesi Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde
Lasioptera sp. (Diptera:Cecidomyiidae)’nın Yayılışı,
Popülasyon Değişimi ve Mücadelesine Yönelik Kritik
Biyolojik Dönemlerin Belirlenmesi
Proje No
TAGEM-BS-15 /09-01 / 01 - 03
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Bornova
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
Dr. Tülin KILIÇ
Proje Lideri
Duygu UYSAL Yrd. Doç Dr. Hakan ALTUNLU (Muğla
Yardımcı Araştırmacılar
Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ortaca Meslek Yüksek Okulu)
2016-2018
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre
39.000 TL
Bütçesi
Proje Özeti: Muğla-Fethiye’de 2012 yılında örtüaltı domates yetiştiriciliğinde ilk kez
görülen Lasioptera sp. gövdede yaprak ve koltuk alınan yerlerinden giriş yapıp, doku içinde
beslenerek, yoğun zararlanmada üretimin azalmasına neden olmuştur. 2013 yılında MuğlaOrtaca’da bir serada domates meyvesinde çanak yaprak altında meyve içinde de galeri açtığı
görülmüştür. Lasioptera sp’nın Ülkemizdeki örtüaltı yetiştiriciliğindeki yaygınlığı
bilinmemektedir. 2013 yılı Bitki Sağlığı Araştırmaları Grup Değerlendirme Toplantısında bu
konuda çalışılması görevi kurumumuza verilmiştir. Bu çalışmanın ilk aşamasında Ege
Bölgesinde Muğla, Aydın, Denizli, İzmir ve Kütahya’da zararlının yayılışı, zarar durumunun
saptanması, popülasyon takibinin yapılarak uygun mücadele zamanının saptanması
hedeflenmiştir. 2015’te Aydın, Denizli ve Muğla’da, 2016’da Aydın, Muğla, Kütahya’da
domateste, İzmir’de hıyarda sürveyler yürütülmüştür. Denizli ve Kütahya’da zararlı
görülmemiştir. Zararlının herhangi bir predatör ve parazitoit belirlenmemiştir. 2016 yılı Bitki
Zararlıları Program Değerlendirme Toplantısında, zararlının gövdede ilerlemesini önlemek
için “Koltuk alma işleminde sürgünlerin uzun bırakılması” uygulamasının denenmesi kararı
gereği, Muğla-Ortaca’da önceki yıl bulaşık olduğu belirlenen bir üretici serasında 15 Ağustos5 Aralık 2017 tarihlerinde bir deneme yürütülmüştür. Bu seranın yarısında üretim dönemi
süresince bitkilerin koltuk sürgünleri 8-10 cm uzunluğunda alınmış, karşılaştırma serası olarak
ayrılan diğer bölümde ise koltuk alma işlemi gövdede herhangi bir parça kalmayacak şekilde
yapılmıştır. Üretim dönemi süresince 10-15 günde bir gözlem yapılarak, bitkilerin zarar
durumu ve zararlının biyolojik dönemlerine bakılmıştır. Sürgünlerin uzun bırakıldığı
bitkilerde herhangi bir zarar görülmemiş larvaların sürgünde beslenerek ilerlemelerine rağmen
gövdeye ulaşamadığı belirlenmiştir. 2018 yılında örtüaltı domates yetiştiriciliğinde zararlının
populasyon gelişiminin izlenmesi çalışmaları ve koltuk alma işleminde sürgünlerin uzun
bırakılması uygulamasının yapılması planlanmaktadır.

Proje Adı

Proje No

Doğu Akdeniz Bölgesi Sebze Alanlarındaki Unlu
Bit Phenacoccus madeirensis Green (Hemiptera:
Pseudococcidae)’in Mevcut Durumu, Biyolojisi,
Parazit veya Predatörleri ile En Yaygın Doğal
Düşmanı Üzerinde Araştırmalar (Doktora)
TAGEM-BS-15 /09-01 / 01 - 05

Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
TAGEM
Mustafa Gökhan BİLGİN
Proje Lideri
Yardımcı Araştırmacılar
01.01.2016 - 31.12.2018
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2016:15.000 TL 2017:12.000 TL 2018:10.000 TL
Proje Özeti: Sebze üretimi ülkemizde tarım sektörünün önemli gelir kaynaklarından biridir.
Son yıllarda ülkemiz için yeni bir zararlı tür olan Phenacoccus madeirensis (Green)
(Hemiptera: Pseudoccocidae) ilk defa 2012 yılında Adana, Antalya ve Çanakkale illerinde
tespit edilmiştir. Bölgemiz için yeni bir zararlı olması, istilacı ve polifag bir tür olmasından
dolayı sebze alanlarında potansiyel bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle Doğu Akdeniz
Bölgesine ait Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay illerinde bulunan açık ve kapalı sebze
alanlarındaki, kültür ve yabani bitkiler üzerinde zararlının yayılma durumu ve biyolojisinin
incelenerek, bu zararlıya ait parazitoit ve predatörlerinin tespitinin yapılması, P. madeirensis’in
dört farklı sebze türü üzerinde laboratuvar koşullarında biyolojisinin belirlenmesi ve teşhisi
yapılacak doğal düşman türler içinde en yaygın olanı üzerinde doğal düşmanının zararlı ile
ilişkilerinin çalışılması amaçlanmaktadır. 2017 yılında yürütülen çalışmalarda; Doğu Akdeniz
Bölgesine ait Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay illerinde bulunan açık ve kapalı sebze
alanları ile hobi bahçelerinde surveyler yapılarak kültür ve yabani bitkiler üzerinde zararlının
yayılma durumu incelenmiştir. Zararlının üzerinde etkili doğal düşmanı bulunarak teşhis
ettirilmek üzere kültüre alınmış ve bununla ilgili etki denemelerine halen devam edilmektedir.

7.

BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA PROJELERİ

SONUÇLANAN PROJELER
Proje Adı

Orta Anadolu Bölgesi Buğday Tarlalarında Zararlı
Olan Yabancı Otlarda Bulunan Eriophyoid (Acarina:
Eriophyoidea) Akarların Belirlenmesi (Doktora)

Proje No
TAGEM-BS-11 / 07-01 / 01-09
Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
TAGEM
Heval DİLER
Proje Yürütücüsü
Proje Yürütücüleri
01.01.2013 - 31.12.2017
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
10.000 TL
Proje Özeti: Bu çalışma ile Ankara ve Nevşehir illerinde buğdayda yabancı otlardaki
eriophyoid akar faunasının tespit edilmesi, zararlının yayılışının, bulaşma oranının,
yoğunluğunun ve böylece ilerde yapılacak olan biyolojik mücadele çalışmalarına temel
oluşturacak verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Önceki yıllarda Mayıs, Haziran ve Temmuz
aylarında Ankara ve Nevşehir illerinde arazi çalışmaları gerçekleştirilmiş ve buğday
tarlalarındaki yabancı otlar toplanmıştır. Bu yabancı otlardan eriophyoid akar türleri elde
edilmiş, populasyon yoğunluğu ve taksonomi çalışmaları yapılmıştır. 2014 ve 2015 yıllarında
ise populasyon yoğunluğu ve taksonomi çalışmalarına devam edilmiştir. 2016 yılında ise
taksonomi ve tanımlama çalışmaları devam etmiştir. Dünya ve Türkiye için yeni kayıt olduğu
belirtilen türlere ait veriler değerlendirilmiştir. Tanımı yapılan yeni türlerin diagnostik
karakterlerine ilişkin morfolojik çizimleri mikroskopta çizim tüpü yardımıyla çizilmiştir. 2017
yılında ise Dünya yeni kayıt olduğu belirtilen türlere ait veriler değerlendirilmiştir. Tanımı
yapılan yeni türlerin diagnostik karakterlerine ilişkin morfolojik çizimleri mikroskopta çizim
tüpü yardımıyla çizilmiştir.

Proje Adı

Cheilomenes
propinqua
(Mulsant)
(Coleoptera:Coccinellidae)’nın Myzus persicae
(Sulz.) ve Aphis gossypii Glover (Hemiptera:
Aphididae) Üzerinde Bazı Biyolojik Özelliklerinin
Belirlenmesi ve Sera Koşullarında Etkinliğinin
Araştırılması

Proje No
Projeyi Yürüten Kuruluş

TAGEM-BS-12/09-01/01-06
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü/Adana
Projeyi Destekleyen Kuruluş
TAGEM
Ferda YARPUZLU
Proje Lideri
Yardımcı Araştırmacılar
Dr. Mehmet KARACAOĞLU, Dr. Nazife TEMEL,
Mustafa TÜFEKLİ, Prof. Dr. Nedim UYGUN
01/01/2013 - 31/12/2015
Başlama ve Bitiş Tarihleri
20.000 TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi
Proje Özeti: Bu çalışma ile bir yaprakbiti predatörü olduğu tespit edilen avcı böcek
Cheilomenes propinqua’nın beslendiği avları ne kadar tükettiği belirlenmiştir. Çalışma iki
aşamalı olarak yürütülmüştür. Birinci aşamada laboratuvar ortamında, farklı yoğunluklarda
(5, 10, 20, 40 ve 80 adet) yaprakbitleri (Myzus persicae ile Aphis gossypii) avcı böcek C.
propinqua’ya av olarak verilmiştir. Her iki yaprakbiti türünün en az bireyi ile beslenerek en
fazla döl verdiği seviye belirlenmiştir. Deneme 25±1°C sıcaklık, % 6010 oransal nem ve
16/8 saat aydınlık/karanlık ışık periyoduna ayarlı üretim odalarında, her yaprakbiti için 5
tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Deneme sonucunda belirlenen av yoğunluğu ile seralarda M.
persicae, sebze alanlarında A.gossypii’e karşı bitki başına kaç adet ergin salınacağına karar
verilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında serada patlıcan bitkileri üzerinde gelişen yaprakbiti
M. persicae ile deneme kurulmuştur. Serada 15 adet tül kafes [3 karakter (5, 10, 20
yaprakbiti/bitki başına 1 ergin C. propinqua salımı) ve 4 tekerrür+1’er kontrolü]
hazırlanmıştır. Kafeslere 9 adet patlıcan fidesi dikilmiştir. Bitkiler 6 yapraklı döneme
ulaştığında üzerine yaprakbiti salınmış, yaprakbiti çoğalarak gerekli yoğunluğa ulaştığında
kafeslere bitki başına 1 ergin avcı gelecek şekilde toplam 9 ergin salımı yapılmıştır. Haftalık
sayımlarla hem yaprakbiti hem de avcının popülasyonları takip edilmiştir. Elde edilen
verilerin analizi sonucunda; faydalı böcek C. propinqua’nın yaprakbiti M. persicae’yi kontrol
altına alabileceği en uygun seviyenin 5 yaprakbiti/1 ergin C. propinqua miktarı olabileceği
kanaatine varılmıştır.
Anahtar Kelimeler Cheilomenes propinqua, Myzus persicae, Aphis gossypii, biyolojik
özellikler, yaşam çizelgesi

YENİ TEKLİF PROJELER

Proje Adı

Yumurta-larva Parazitoiti Chelonus oculator Panzer
(Hymenoptera: Braconidae) ile Patates Güvesi
Phthorimaea
operculella
(Zeller)
(Lepidoptera:
Gelechiidae)’nin Biyolojik Mücadele Olanaklarının
Araştırılması (Doktora)
Entegre
Proje Türü
Projeyi Teklif Eden Kuruluş Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüAnkara
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
Zühal SAÇTI
Proje Koordinatörü/Lideri
Proje Yürütücüsü
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Prof. Dr. Cem ÖZKAN (Ank. Üniv. Zir. Fak. Bitki koruma
Bölümü), Dr. Mehmet KARACAOĞLU (Biyolojik
Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü), Aktohum
(Nevşehir), Tareks Tarım Ürünleri Araç Gereç İthalat
İhracat ve Ticaret A.Ş
01/08/2018-31/12/2022
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre
2019: 8.000 TL 2020: 8.500 TL 2021: 10.000 TL
Bütçesi
2022:20.000TL
Proje Özeti: Patates güvesi [Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)]
Ülkemiz dahil birçok ülkede patatesin en önemli zararlılarından biri olup, iç ve dış karantina
listesinde yer almaktadır. Öncelikle patates olmak üzere domates, tütün, patlıcan gibi diğer
Solanaceae bitkilerinde ve yabancı otlarda da zarar yapmaktadır. Bu zararlı, patatesin
yemeklik ve tohumluk özelliklerini bozarak, kalite ve ağırlık kaybına yol açmaktadır.
Ülkemizde bu zararlı ile mücadelede kimyasal mücadele uygulaması yapılmaktadır. Ancak
kimyasal mücadelenin insan sağlığına ve çevreye olan zararı, doğal dengenin bozulması,
ürünlerde kalıntı gibi olumsuz etkilerinin olması nedeni ile zararlılarla mücadelede alternatif
yöntemler uygulanması önem kazanmıştır. Bu alternatif yöntemlerden birisi de biyolojik
mücadeledir. Biyolojik mücadelenin entegre mücadele programlarında da öncelikli olarak
uygulanması istenmektedir. Braconidae familyasına ait yumurta-larva parazitoti olan
Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae) Patates güvesinin yeni bir parazitoiti
olarak tespit edilmiştir. Ancak Patates güvesinin parazitoitin yeni bir konukçusu olmasından
dolayı parazitoitin bu zararlı üzerindeki kullanım olanakları ile ilgili çalışmaların yetersiz
kaldığı anlaşılmaktadır. Proje kapsamında; Patates güvesine karşı C. oculator’un kullanım
olanaklarını belirlemek amacıyla laboratuvarda biyoloji, davranış, yan etki ve kafes salım
çalışmaları yapılacaktır. Laboratuvar çalışmalarında; 20, 25, 30°C ve %65±5 orantılı nemde
parazitoitin temel biyolojik özellikleri (parazitleme oranı, gelişme süresi, çıkış oranı, cinsiyet
oranı, yaşam süresi, ergin büyüklüğü) ve parazitoitin yeni konukçusu olan Patates güvesi
üzerinde parazitleme davranışları incelenecektir. Ayrıca patates alanlarında zararlıların ve
hastalıkların mücadelesinde kullanılan ruhsatlı 4 farklı pestisitin parazitoitin gelişimi ve
parazitleme davranışlarına olan etkileri ortaya konulacaktır. Biyoloji çalışmalarından elde
edilecek sonuçlara göre salım çalışmaları yapılacaktır. Farklı salım dozları belirlenerek
parazitoitin Patates güvesine etkinliği belirlenecektir. Ülkemizde ilk kez detaylı olarak
yapılacak bu çalışma sonucunda; C. oculator’un Patates güvesi mücadelesinde kullanımı ile
ilgili temel bilgiler elde edilerek söz konusu parazitoit ve zararlı ile ilgili bundan sonra
yapılacak çalışmalara yön verilecektir. Projedeki laboratuvar çalışmaları Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cem ÖZKAN
danışmanlığında doktora tezi olarak yürütülecektir.
Anahtar Kelimeler: biyolojik mücadele, Phthorimaea operculella, Chelonus oculator,
biyoloji, yanetki, patates, parazitoit salımı, davranış

Proje Adı

Açık Alan Domates Yetiştiriciliğinde Domates güvesi
Tuta absoluta (Meyrick,1917) (Lep.: Gelechiidae)’ya
Karşı
Biyolojik
ve
Biyoteknik
Mücadele
Olanaklarının Araştırılması
Entegre Mücadele
Proje Türü
Açık Alan Domates Entegre Mücadele
Bağlı Olduğu Proje
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü–
Projeyi Teklif Eden Kuruluş
Bornova
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Birol MIHCI
Proje Koordinatörü/Lideri
Dr. Bilgin GÜVEN Dr. Tülin KILIÇ Dr. Öncül Kaangün
Proje Yürütücüsü
CANER Yasemin HACIALİOĞLU Doç. Dr. Levent
EFİL
Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki
Koruma Bölümü Vıt-Verim İnş. ve Turizm Ltd. Şti.
Koppert Biyolojik Mücadele ve Polinasyon Sistemleri
Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.
2019–2021
Başlama ve Bitiş Tarihleri
2020: 77.500 TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2019: 79.000 TL
2021: 77.500TL
Proje Özeti Ülkemizde domates yetiştiriciliğini olumsuz etkileyen birçok zararlı tür
saptanmıştır. Bu türlerin arasında Domates güvesi Tuta absoluta Meyrick (Lep.:
Gelechiidae) ana zararlı olarak ilk sırada yer almaktadır. Larvaları bitkinin kök dışında tüm
kısımlarında zarar yapıp, kalite ve verimde önemli kayıplara neden olmaktadır (Kılıç, 2012;
Öztemiz, 2012). Biyolojik mücadelede T. absoluta’ ya karşı özellikle Trichogramma
cinsine bağlı yumurta parazitoitleri, predatör Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Hemiptera:
Miridae) ve entomopatojenlerden Bacillus thuringiensis var. kurstaki; biyoteknik
mücadelede ise eşeysel çekici feromon tuzaklar kimyasal mücadeleye alternatif olarak
kullanılmaktadır. Kurumumuz tarafından yapılan proje çalışmalarında T. absoluta
yumurtalarında Çanakkale ilinde Türkiye’ de ilk kayıt olarak yumurta parazitoiti
Trichogramma euproctidis (Girault, 1911) (Hym.: Trichogrammatidae) türü bulunmuştur.
Daha sonra yürütülen çalışmada ise bu türün bölgemizde en yaygın ve yoğun tür olduğu
ortaya konulmuştur (Mıhcı, 2016). Dünyada, Türkiye’de örtüaltı domates yetiştiriciliğinde
zararlılara karşı biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin entegre edildiği birçok
çalışma vardır. Ancak yapılan temel çalışmalara rağmen tarla domatesinde zararlı T.
absoluta’nın kimyasal mücadelesine alternatif biyolojik ve biyoteknik mücadelenin birlikte
kullanıldığı dünyada az sayıda çalışma olup; Türkiye de ise yapılan herhangi bir çalışma
bulunmamaktadır. Bu çalışma domates bitkisinin buğday hasat edildikten sonra 2. ürün
olarak geç dikimi nin olduğu ve bundan dolayı yoğun bir zararın gerçekleştiği Çanakkale
ilinde yapılacaktır. Proje kapsamında: 1) Trichogramma euproctidis + Bacillus
thuringiensis var. kurstaki + Feromon tuzak; 2) Nesidiocoris tenuis + Bacillus thuringiensis
var. kurstaki + Feromon tuzak; 3) Kontrol ; T. absoluta’ya karşı etkinliği denenecektir.
Çalışma sonucunda bitki korumada biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin
yaygınlaştırılması ve uygulamaya aktarılması ile sağlıklı, çevre dostu ürünler elde edilecek

ve üretime olumlu katkı sağlanmış olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Domates, Tuta absoluta, Trichogramma euproctidis, Kitle yakalama,
Feromon, Nesidiocoris tenuis, Bacillus thuringiensis var. kurstaki

Proje Adı

Proje Türü
Bağlı Olduğu Proje
Projeyi Teklif Eden Kuruluş

Diyarbakır, Elazığ ve Muş İllerinde Tetranychus
urticae Koch (Acarina: Tetranychidae) ve Myzus
persicae (Sulzer) (Hem.: Aphididae) ‘nin Biyolojik
Mücadele Olanaklarının Araştırılması (Doktora)
Biyolojik Mücadele Araştırma Projeleri

Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Berna KAYMAK
Proje Koordinatörü/Lideri
Serhat KARA, Emel ÖREN, Ayhan ÖĞRETEN,
Proje Yürütücüsü
Şebnem TİRENG KARUT
Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar
Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır, Elazığ,
Muş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
01/01/2019-31/12/2021
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2019: 49.000 TL 2020: 65.000 TL2021: 39.500 TL
Proje Özeti Türkiye'de tarımsal ürünlerin yetiştiriciliğinde önemli zararlılardan olan iki
noktalı kırmızıörümcek Tetranychus urticae Koch ve şeftali yaprakbiti Myzus persicae
Sulzer’ nin tarımsal ürünlerin birçok fenolojik döneminde sorun olarak ortaya çıkması ve
Türkiye’deki yoğun kimyasal kullanımı alternatif mücadele olanaklarının araştırılmasını
gerekli kılmıştır. Bu çalışma 2019-2021 yılları arasında Diyarbakır, Elazığ ve Muş İlleri
sebze, hububat ve baklagil alanlarında yürütülecek ve iki farklı zararlı türe karşı etkin
biyolojik mücadele olanakları araştırılacaktır. Bu çalışmada, Tetranychus urticae’ nin
predatörleri belirlenecek olup ümitvar olan predatörün laboratuvar çalışmalarında kitle
üretimi yapılacaktır. Etkin bulunan predatör, Tetranychus urticae ile bulaşık fasulye veya
patlıcan bitkisine salınarak akarın oluşturduğu zarar bu yolla azaltılmaya çalışılacaktır.
Salım çalışmalarından elde edilecek verilerin istatistiksel analizleri yapılarak predatör
böceğin, biyolojik mücadeledeki başarısı ortaya çıkarılacak ve kitlesel üretim tekniği
oluşturulacaktır. Aynı zamanda belirlenen predatör morfolojik ve moleküler teknikler
kullanılarak ayrıntılı bir şekilde karakterize edilecektir. Bu çalışma ile kültür bitkilerinde
Aphid bireylerinden elde edilecek olan entomopatojen fungusların (EPF) laboratuvar, iklim
odası ve sera koşullarında etkinlikleri belirlenecektir. Virülensliği en yüksek olan izolatlar
seçilecek ve sebze alanlarındaki önemli zararlılardan olan şeftali yaprakbitine karşı
biyopestisit olarak kullanılabilme potansiyelleri belirlenecektir. Laboratuvara getirilecek
olan yaprak örnekleri üzerinden alınan aphid bireylerinin iç ve dış mikrofungus florası
belirlenecektir. Belirlenen izolatların biyoaktivite testleri yapılacak olup etkin izolatlar
morfolojik ve moleküler metodlar kullanılarak ayrıntılı bir şekilde karakterize edilecektir.
Elde edilecek veriler biyolojik mücadele çalışmalarına katkı sağlamakla birlikte; bir doğal
düşmanın kitle üretiminin yapılabilmesi için gerekli altyapı sağlanacak ve kitlesel üretim
tekniği oluşturulacaktır. Aynı zamanda biyopestisit olabilecek fungal izolatların etkinlikleri
ortaya çıkarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aphididae, Biyolojik mücadele, Entomopatojen fungus, Myzus

persicae, Predatör, Tetranychus urticae.

8.

BİTKİSEL ÜRETİMDE FAUNA VE FLORA PROJELERİ

SONUÇLANAN PROJELER
Proje Adı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bazı Kültür
Bitkilerinde
Cicadellidae
(Hemiptera:
Auchenorrhyncha) Türleri, Yaygınlığı ve Potansiyel
Virüs Vektörlerinin Belirlenmesi

Proje No
Projeyi Yürüten Kuruluş

TAGEM-BS-14 / 01-05 / 01 - 07
Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü

Projeyi Destekleyen Kuruluş

TAGEM

Proje Lideri

Vedat KARACA

Proje Yürütücüleri
Başlama ve Bitiş Tarihleri

Yrd. Doç. Dr. Çetin MUTLU Adil TONĞA
Şahin EROL Yrd. Doç.Dr. Nurper GÜZ
01.01.2015-31.12.2017

Projenin Toplam Bütçesi

37.000

Proje Özeti: Bu çalışma, bazı tarımsal ürünlerde (Buğday, arpa, mercimek, mısır, ayçiçeği,
susam, kolza, domates, biber, patlıcan) henüz tür tespitleri yapılmamış ve potansiyel virüs ve
benzeri hastalıkların vektörü konumunda olan Cicadellidae familyasına bağlı türlerin
sistematik ve faunistik açıdan incelenmesi amacıyla ele alınmıştır. Çalışmalar 2015-2017
yılları arasında Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde yürütülmesi
planlanmıştır.Projenin 2015 yılı çalışmaları Diyarbakır (Merkez, Bismil, Ergani), Şanlıurfa
(Siverek, Hilvan, Merkez), Mardin (Derik, Kızıltepe) ve Adıyaman (Besni) illerinde
yürütülmüş, buğday, arpa, mercimek, mısır, şeker darı, sebze, ayçiçeği, nohut, soğan, patates,
alanlarından toplam 75 tarlada örneklemeler yapılmıştır. Aynı şekilde 2016 yılı çalışmaları
Adıyaman (Merkez, Besni, Kahta ve Samsat), Diyarbakır (Yenişehir ve Ergani), Mardin
(Derik, Kızıltepe, Mazıdağı ve Şenyurt) ve Şanlıurfa (Merkez, Hilvan ve Siverek) ilerinde
yürütülmüş olup toplam 88 tarlada örneklemeler yapılmıştır. Toplanan örnekler içerisinde 4
alt familyaya ait 13 türün teşhisleri tamamlanmış olup en yaygın bulunan türlerin
Asymmetrasca decedens, Empoasca decipiens, Zyginidia sohrab ve Psammotettix striatus
olduğu ortaya çıkmıştır.

9.

MÜNFERİT PROJELER

SONUÇLANAN PROJELER
Proje Adı

Proje No
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırıcılar

Bazı
Bitki
Ekstraktlarının
Formulasyonlarının
Hazırlanması ve Sebzelerde Zararlı Tetranycus
urticae Koch.(Arachnida: Tetranychidae) ile Myzus
persicae Sulz. (Hemiptera:Aphididae)’e Karşı Etkisinin
Araştırılması
TAGEM-BS-12 / 09-06 / 01- 08
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Ankara
TAGEM
Dr. Pervin ERDOĞAN
Dr. Pelin AKSU Dr. E. Numan BABAROĞLU
Dr. Mustafa ALKAN Gamze E. KILINÇ

Başlama ve Bitiş Tarihleri
01.01.2013-31.12.2015
Projenin Toplam Bütçesi
49.000
Proje Özeti: Ülkemizde sebze yetiştiriciliği hem örtüaltında hem de tarla koşullarında hemen
hemen her bölgede yapılmaktadır. Sebze yetiştiriciliğinde, özellikle örtüaltı sebze
yetiştiriciliğinde Yeşil şeftali yaprak biti, [Myzus persicae Sulz.(Hemiptera:Aphididae)], İki
noktalı kırmızı örümcek ve [Tetranycus urticae Koch.(Arachnida:Tetranychidae)] önemli
oranda ürün kaybına neden olmaktadır. Her iki zararlı ile mücadelede özellikle örtüaltı sebze
yetiştiriciliğinde yoğun olarak kimyasal ilaçlar kullanılmaktadır. Bu çalışma İki noktalı
kırmızı örümcek ve Yeşil şeftali yaprak biti mücadelesinde kimyasal mücadeleye alternatif
olmak üzere ele alınmıştır. Çalışmada Yeşil şeftali yaprakbiti ve İki noktalı kırmızı örümceğe
karşı etkili olduğu belirlenen civanperçemi, domuz pıtrağı, tesbih ağacı, sarımsak ve
gümüşdüğme
bitki
ekstraktlarının
formülasyonları
hazırlanmıştır.
Hazırlanan
formülasyonların kalite kontrol analizleri yapılmıştır. Formülasyonları hazırlanan bitkisel
ekstraktların etkinliği Yeşil şeftali yaprakbiti ve İki noktalı kırmızı örümceğe karşı öncelikle
laboratuvar koşullarında test edilmiştir. Formülasyonların etkili bulunan dozu ve bunun iki üst
dozu söz konusu zararlılar için mevcut olan “Standart İlaç Deneme Metoduna” göre örtüaltı
koşullarında araştırılmıştır. Çalışma sonucunda İki noktalı kırmızı örümceke karşı gümüş
düğme ve domuz pıtrağı bitki ekstraktlarının 20ml/l dozunun fitotoksiteye neden olduğu
tespit edilmiştir. Aynı ekstraktın 15 ml/l dozu, tesbih ağacı, civanperçemi ve sarımsak
ekstraktlarının 20 ml/l dozları etkili olarak belirlenmiştir. Yeşil şeftali yaprak bitine karşı ise
domuz pıtrağının 20 ml/l dozu fitotoksiteye neden olmuştur. Domuz pıtrağı ekstraktının 15
ml/l dozu ve civanperçemi, tesbih ağacı, sarımsak ve gümüşdüğme bitki ekstraktlarının 20
ml/l dozunun etkili oldukları belirlenmiştir. Her iki zararlıda en yüksek etki tesbih ağacı
bitkisinden elde edilen formülasyonda ortaya konulmuştur. Bunu sırasıyla gümüşdüğme,
domuz pıtrağı, civanperçemi ve sarımsak bitki ekstraktları izlemiştir. Çalışmalar 2013-2017
yılları arasında Ankara ilinde yürütülmüştür.
Anahtar Kelimeler Bitki ekstraktları, formülasyon, akarisit etki, insektisit etki, İki noktalı
kırmızı örümcek, Yeşil şeftali yaprakbiti

Proje Adı

Proje No
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Proje Yürütücüleri
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi

Ankara İli Ayçiçeği Ekiliş Alanlarında Zararlı Avrupa
Ayçiçeği Güvesi [Homoeosoma nebulellum (Den. &
Schiff) (Lepidoptera: Pyralidae)]’nin Biyolojisi ile
Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi ve Mücadele
Olanakları Üzerine Araştırmalar (Doktora)
TAGEM-BS-12/04-01/01-09
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Ankara
TAGEM
Cenk YÜCEL
01.01.2013 – 31.12.2017
26.000 TL

Proje Özeti: Ankara ili ayçiçeği ekiliş alanlarında zararlı Avrupa ayçiçeği güvesi
[Homoeosoma nebulellum (Den.&Schiff, 1775) (Lepidoptera: Pyralidae)]’nin biyolojisi ile
doğal düşmanlarının belirlenmesi ve mücadele olanakları üzerine çalışmalar çerezlik ayçiçeği
ekiliş alanlarında 2012-2015 yıllarında yapılmıştır. Zararlının larvaları bitkinin polen, çiçek
ovarileri ve olgunlaşmakta olan tohumlarında beslenerek verimin azalmasına neden
olmaktadırlar. Zararlının yılda 3 döl verdiği, birinci dölünü yabani bitkilerde tamamlarken,
ikinci ve üçüncü döllerinin ayçiçeği bitkisinde zarara neden olduğu belirlenmiştir. Zararlının
konukçusu olan yabani bitkiler; Eşekdikeni (Carduus nutans L.), Galagan (Onopordum
acanthium L.), Kanaryaotu (Senecio vernalis Waldst.&Kit.) ve Avusturya papatyası (Anthemis
austriaca Jacq.) olarak tespit edilmiştir. Ülkemizde A. austriaca zararlı için yeni kayıttır.
Hymenoptera takımından 4 parazitoit tür; Bracon hebetor (Say), Bracon trucidator (Marshall),
Bracon pectoralis (Wesmael) (Braconidae) ile Exeristes roborator F. (Ichneumonidae)’un
zararlının doğal düşmanı olduğu belirlenmiştir. Bracon pectoralis’in zararlıyı parazitlediği
Dünyada ilk kez tespit edilmiştir. Biyoteknik mücadele çalışmalarında pekmezli ve hidrolize
proteinli besin tuzakları ile eşeysel çekici feromon-su tuzağı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda
feromon-su tuzakları diğer tuzaklara göre etkili olmasına rağmen, ayçiçeğinde zarar oranını
düşürememiştir. Feromon-su tuzaklarının zararlının ergin uçuşlarının takibinde kullanılabilir
olduğu belirlenmiştir. Zararlının laboratuvar koşullarında biyolojisini belirleme çalışmalarında,
yaşam çizelgesi ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre yumurtaları 2.88 günde
açılmaktadır. Larvaları 5 dönem geçirmekte ve dönemlerin gelişme süreleri sırasıyla 3.07, 3.20,
3.63, 3.88 ve 4.17 gün sürmektedir. Prepupa dönemi 2.02 günde tamamlanırken, pupa dönemi
11.87 gün sürmüştür. Ergin ömrü dişilerde 15.86 gün, erkek bireylerde ise 14.64 gündür.
Anahtar Kelimeler Avrupa ayçiçeği güvesi, Homoeosoma nebulellum, biyoloji, doğal düşman,
biyoteknik mücadele, tuzak, ayçiçeği

Proje Adı

Proje No
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Proje Yürütücüleri

Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi

Ankara ve Konya İlleri Havuç (Daucus carota L.)
Ekiliş Alanlarında Bulunan Bitki Paraziti Nematod
Türlerinin Belirlenmesi ve Kök-ur Nematodlarının
(Meloidogyne spp. Goeldi, 1892) Moleküler Teşhisi ile
Çeşit Reaksiyon Çalışmaları
TAGEM-BS-12 / 09-07 / 01- 13
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
TAGEM
Dr. F.Dolunay ERDOĞUŞ
Dr. Emre EVLİCE
Dr. Tuba Katı ÇEKENGİL
Prof. Dr. İlker KEPENEKCİ
Gökhan YATKIN
01/01/2013-31/12/2015
25.000

Proje Özeti: Bu proje ile Ankara ve Konya İlleri havuç ekiliş alanlarında bulunan bitki
paraziti nematod türlerinin klasik yöntemlerle saptanması ve bu nematodlar içerisinde
bulunan Kök-ur nematodu (Meloidogyne spp.) popülasyonlarının morfolojik, morfometrik ve
moleküler olarak tanımlanması hedeflenmiştir. Proje kapsamında ayrıca, tanımlanan kök ur
nematodu popülasyonlarının ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen havuç çeşitleri üzerinde
reaksiyonlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Projenin önceki yıllarında proje kapsamına
giren alanlarda bulunan bitki parzaziti nematod türlerin saptanmıştır.
2017 yılında ise havuç çeşitlerinin kök ur nematodlarına reaksiyonlarının belirleneceği
denemeler Romance, Nantes, Chantenay çeşitlerine ait havuç fideleri ve Meloidogyne
chitwoodi, M. incognita, M. javanica ve M. hapla türleri ile 5 tekerrürlü olarak kurulmuştur

Proje Adı

Proje No
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Proje Yürütücüleri

Ankara ve Kastamonu İli Soğan ve Sarımsak Ekiliş
Alanlarındaki Hastalık, Zararlı ve Faydalı Türlerin
Tespiti ile Önemli Böcek Türünün Popülasyon Gelişimi
Üzerinde Araştırmalar
TAGEM-BS-12 / 09-06 / 01- 08
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Ankara
TAGEM
Dr. Pervin ERDOĞAN
Narin GÖK Dr. Emel ÇAKIR Ali Ferhan MORCA

Heval DİLER
01/01/2013-31/12/2017
Başlama ve Bitiş Tarihleri
35.000 TL
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti: Ülkemizde sarımsak ve soğan hem kuru hem de taze olarak üretilmektedir.
Soğan ve sarımsak üretiminde ürün kaybına neden olan önemli hastalık ve zararlılar
bulunmaktadır. Soğan ve sarımsak üretimini olumsuz yönde etkileyen birçok zararlı böcekler,
akarlar ve hastalıklar önemli rol oynamaktadır. Zararlılar arasında üretimi en önemli zararlı
Tütün tripsi (Thrips tabaci L.) Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis Pegande Thysanoptera:
Thripidae), Soğan psillidi (Bactericera tremblayi (Wagner) (Hem.:Triozidae, soğan sineği
(Delia antiqua (Meigen), Tohum sineği Delia platura Meigen ( Dip.:Anthomyiidae)’dir.
Ankara ili soğan ve Kastamonu ili sarımsak ekiliş alanlarında görülen zararlı ve hastalıkların
tespiti amacı ile sürvey çalışmaları yapılmıştır. Sarımsak ekiliş alanlarında görülen önemli
zararlı türün popülasyon takibi çalışmaları yürütülüştür. Çalışmalar sonucunda soğan
alanlarında görülen en baskın zararlı türün Tütün tripsi (T. tabaci) olduğu ve bulaşmanın
%100 oranında olduğu belirlenmiştir. Sarımsak alanlarında ise önemli zararlının tohum sineği
(D. platura) olduğu belirlenmiştir. Popülasyon takibi çalışmaları sarı yapışkan tuzaklar
kullanılarak yapılmıştır. Sarımsak alanlarında görülen Tohum sineği’nin güzlük ve baharlık
ekimlerde ilk ergin çıkış tarihinin mart ayı başlarında olduğu ve zararını en fazla bitki fide
döneminde iken yaptığı tespit edilmiştir. Ergin çıkışlarının sarımsak hasadına kadar devem
ettiği ortaya konulmuştur. Zararlı akar Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin,
1868(Astigmata:Acaridae), Rhizoglyphus robini (Claparède, 1869) (Astigmata:Acaridae)
Neoseiulus barkeri Hughes(Mesostigmata:Phytoseiidae) (Predatör), ve Histiostoma
sapromyzarum (Dufour) ( Astigmata: Histiostomatidae) tespit edilmiştir. Soğan alanlarında en
önemli nematod türünün Soğan sak nematodu Ditylenchus dipsaci olduğu belirlenmiştir. En
önemli hastalıklar Penicillium spp., Fusarium verticilloides, Alternaria alternata, Alternaria
porri, Aspergillus niger olarak tespit edilmiştir. En yaygın olarak ise Botrytis alli olarak
belirlenmiştir. Virüsler ile igili çalışma sonucunda, LYSV (%3,7), LYSV+GCLV (%14)
karışık enfeksiyonu ve IYSV enfeksiyonu tespit edilmiştir. Soğan bitkisinin yetiştirildiği
bölge/mevsimde vektör böceklerin aktif olarak yoğun olmaması sebebi ile virüsün epidemik
hale geçemediği ve bu sebeple ürün üzerinde önemli kayıplara sebep olmadığı görülmüştür.
Çalışmalar 2013-2017 yılları arasında Ankara ve Kastamonu illerinde yürütülmüştür.
Anahtar Kelimeler Soğan, Sarımsak, Zararlı, Hastalık, Sürvey, popülasyon takibi

Proje Adı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Karantina ve
Sertifikasyon Esaslarına Yönelik Hastalık, Zararlı
ve Yabancı Otların Belirlenmesi

Alt Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Alt Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Karantina Ve
Sertifikasyon Esaslarına Yönelik Hastalık, Zararlı Ve
Yabacı Otların Belirlenmesi
BİLGİ
KKTC TAE
KKTC Tarım Bakanlığı
Hasan Deda BÜYÜKÖZTÜRK
Dr. Hakan FİDAN, Dr. Ayşegül Çolak, Dr Ercan
CANIHOŞ
Dr Mustafa GÜLLÜ, Dr. Adem ÖZARSLANDAN, Ayda
KONUKSAL, Cem KARACA, Yeşim R. DİKKAYA,
Gonçe BAYDAN, Nazife A. ADAK, Bahar Gökhan,
Emine Kocadal, Bora AKGÜN, Dr. Hakan Hekimhan, Dr.
Murat Ölçülü, Ali Karataş, Hilmi Torun

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
2012-2017
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti: Bu araştırma projesi 2012-2016 yıllarında KKTC tarım alanlarında
yürütülmüştür. Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Bölgeleri’nde, tahıl,
meyve ve meyve alanlarında zararlı böcek türleri, bitki hastalıkları ve yabancı otlar
belirlemek için yapılan çalışmalar 2012-2015 yılları arasında yürütülmüştür. Belirlenenler
listelenmiştir.
Anahtar Kelimeler

YENİ TEKLİF PROJELER

KKTC; Hastalık, Zararlı ve yabancı otlar

Proje Adı

Şeker Pancarı Üretim Alanlarında Pamuk Çizgili
Yaprakkurdu [Spodoptera exigua (Hübner)
(Lepidoptera: Noctuidae)]’ na Karşı Biyoteknik
Yöntemlerle Mücadele Olanaklarının Araştırılması
Entegre
Proje Türü
Yok
Bağlı Olduğu Proje
Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü
Projeyi Teklif Eden Kuruluş
Müdürlüğü
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Veysi MARAL
Proje Koordinatörü/Lideri
Veysi MARAL, Adil TONĞA, Sedat EREN, Fatma
Proje Yürütücüsü
IŞIK
Bornova Zirai Mücadele, Muş Gıda Tarım ve
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar
Hayvancılık İl, İlçe Müdürlükleri, Türkiye Şeker
Farikaları A.Ş ve Bağlı Kuruluşları
01.01.2019/31.12.2020
Başlama ve Bitiş Tarihleri
20..: ……….TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2019: 101350 TL
2020: 46300 TL
20..: ……….TL
Proje Özeti: Şekerpancarında verim ve kaliteyi etkileyen birçok biyotik ve abiyotik faktör
mevcuttur. Bu faktörlerden biri zaman zaman önemli ürün kayıplarına yol açabilen Pamuk
Çizgili Yaprakkurdu [Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae)] olup,
ülkemizde bu zararlıya karşı kimyasal mücadele uygulanmakta, bu mücadelenin insan ve
çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alındığında, üretim alanlarında pestisit
kullanımının azaltılması ve alternatif mücadele yöntemlerin uygulanmasına ihtiyaç vardır.
Bu çalışma 2019 ve 2020 yıllarında Muş ili Merkez ilçede şekerpancarı üretim alanlarında
2 farklı lokasyonda S. exigua’ya karşı çiftleşmeyi engelleme tekniğinin etkinliğinin
araştırılması ve birim alanda kullanılacak ideal feromon yayıcı sayısının belirlenmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaçla Yotoh-Con-S feromon yayıcıların 3 farklı (300 adet/ha, 400
adet/ha ve 500 adet/ha) dozu uygulanacaktır. Feromon etki mesafesi dikkate alınarak,
uygulama ve kontrol parselleri arasında ideal uzaklık (en az 500 m) olacak şekilde
planlanacaktır. Uygulama ve kontrol parsellerine 4 adet funnel tipi tuzak bırakılarak,
uygulamanın etkinliği bu tuzaklarda yakalanan ergin bireyler üzerinden karşılaştırma
yapılarak değerlendirilecektir. Ayrıca uygulama ve kontrol parsellerinde 25 bitki kontrol
edilerek uygulamanın bitkiye yansıması değerlendirilecektir. Bunların yanı sıra kontrol
parsellerinde yapılacak olan bitki ve feromon tuzağı örneklemelerinin zararlının bazı biyoekolojik verilerini tespit edilmesi planlanmaktadır. Bu çalışma ile elde edilecek bulguların
S. exigua’nın mücadelesine ve bu temelde ülkemizde yapılacak zararlı böceklerin
çiftleşmelerini engellemeye dönük ardıl çalışmalara yeni boyutlar kazandıracak, bu gibi
alternatif mücadele yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayarak, doğal düşman ve
çevreye zararları yöntemlerin kullanımının en aza indirilmesi sağlayacaktır. Elde edilecek
bulgular “zirai mücadele ve entegre mücadele teknik talimatları” için önerilecek, şeker
fabrikaları ve pancar üretici birlikleriyle işbirliği yapılarak çiftçiler, teknik elemanlar ve
diğer konu paydaşlarıyla eğitim ve farklı yayın yollarıyla paylaşılacak ve böylece
sürdürülebilir organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına önemli katkılar sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Spodoptera exigua, Çiftleşmeyi engelleme, Şekerpancarı, Biyoteknik
mücadele, Feromon yayıcı

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Adı

Titanio
normalis
(Hubner)
(Lepidoptera:
Crambidae)’in Biyoekolojisi ve Tarla Sarmaşığının
(Convolvulus arvensis L.) Biyolojik Mücadelesinde
Kullanım Olanaklarının (Doktora)
TAGEM/BSAD/16/1/01/16
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
TAGEM
Cemil YETKİN

Proje No
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Lideri
Yardımcı Araştırmacılar
01.01.2017- 31.12.2018
Başlama ve Bitiş Tarihleri
2017: 30.000 TL
2018:20.000 TL
Projenin Yılları Göre Bütçesi
Proje Özeti: Tarla sarmaşığının arazide görüldüğü Nisan ayından itibaren Eylül sonuna kadar,
hafta iki defa olmak üzere arazi çıkışları yapılmıştır. Araziden toplanabilen T. normalis ile
bulaşık Tarla sarmaşıkları her hafta laboratuvara getirilerek kültüre alınmıştır. Bu örneklerden
farklı haftalarda toplamda ancak 3 ergin elde edilebilmiştir. Bu erginler farklı zamanlarda
canlı oldukları için çiftleşmeleri mümkün olmamıştır.
Ayrıca Tarla sarmaşığının laboratuvarda T. normalis’in beslenebileceği ölçüde yetiştirilmesi
de mümkün olmamıştır. Proje çalışmalarının yürütüleceği deneme alanı, arazi sahibinin bilgisi
dahilinde, tel örgü ile çevrilmiş fakat daha sonra arazi sahibinin aynı alanda inşaat faaliyeti
yapacağını bildirip bu tel örgüyü söktürmüştür. Arazi çalışmasının yürütüleceği ve laboratuvar
çalışmalarına kaynak oluşturacak alan, arazi sahibi tarafından 4 defa değiştirilmiş ve son
olarak traktör ile sürülmüştür Araziye çakılan kafeslerin güvenliği de sağlanamamıştır.
Araziden toplanabilen az sayıdaki T. normalis örnekleri ile laboratuvar çalışmaları
yürütülememiştir. Bu proje aynı zamanda bir doktora çalışmasıdır. Danışman hoca, bu
olumsuzluklar sonucunda doktora çalışmasının yürütülemeyeceği kararına varmış ve konunun
değiştirilmesini tavsiye etmiştir. Bütün bu darboğazlar sonucunda, projenin sonlandırılması
talep edilmektedir
Anahtar Kelimeler: Titanio normalis, Convolvulus arvensis, Tarla sarmaşığı, biyolojik
mücadele

Proje Adı

Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş

Bazı
Sanayi
Domates
Genotiplerinin
Kök-ur
Nematodları (Meloidogyne spp.)’na Dayanıklılıklarının
Klasik
ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi
TAGEM BS-14/09-02/01-08
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yalova

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Lideri

TAGEM
Onur DURA

Yardımcı Araştırmacılar

Gürsel ÇETİN
Dr.Arif ATAK
Yeşim DOYĞACI
Dr. İbrahim SÖNMEZ

Başlama- Bitiş Tarihleri

01.01.2015.- 31.12.2017

Projenin Toplam Bütçesi:

2015: 15.000TL 2016: 15.000TL 2017: 3.000TL

Proje Özeti: Türkiye’de domates üretimini verim ve kalite bakımından olumsuz yönde
etkileyen en önemli zararlılardan biri de kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)’dır. Bu
zararlıyla mücadelede, dayanıklı çeşitlerin kullanılması hem ekonomik olması hem de çevreye
herhangi bir olumsuz etki barındırmaması nedeniyle tercih edilen etkili mücadele yöntemlerinin
başında yer almaktadır. Bu proje ile Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü gen
havuzunda yer alan bazı sanayi domatesi genotiplerinin Kök-ur nematodlarına karşı dayanıklı
olup olmadıkları belirlenmektedir. Bu amaçla projenin ilk yılında (Mİ23F-Mİ23R) SCAR
markırları kullanılarak 50 adet sanayi domatesi genotipleri PCR ile moleküler olarak taranmış
ve Mi-geni içeren genotipler tespit edilmiştir. Klasik testleme çalışmalarında, moleküler olarak
dayanıklı oldukları tespit edilen 6 adet sanayi domatesi genotiplerine ait olan ve hassas çeşit
(kontrol amaçlı) “Rio Grande” domates bitkileri saksı denemesi şeklinde, tesadüf parselleri
deneme desenine göre 10 tekerrürlü olacak şekilde Meloidogyne incognita (Kofoid & White)
Chitwood, Yalova ili populasyonuna karşı 25±1 °C sıcaklık ve %60±10 nem koşullarının
sağlandığı iklim odası koşullarında klasik yönteme göre test edilmiştir. Kök-ur nematodu
inokulasyonundan 60 gün sonra deneme sonlandırılarak dikkatlice sökülen domates bitkisi
köklerinde 0-5 yumurta kümesi reaksiyon skalasına göre değerlendirme yapılmıştır. Çalışma
sonucunda testlenen domates genotiplerinden 6 adeti (2, 17, 18, 23, 24 ve 30 kod numaralı;
104, 183, 184, 203, 204 ve 53 Hat nolu genotipler) 0-1 ur skala değeri alarak klasik testleme
çalışması sonucunda dayanıklı genotipler olarak tespit edilmişlerdir.

Proje Adı

İzmir İli Kesme Çiçek Seralarında Thripidae
(Thysanoptera)
Familyasına
Bağlı
Türler,
Önemlilerinin
Bulaşma
Oranları,
Popülasyon
Değişimleri,
Predatörlerinin
Belirlenmesi
ile
Mücadelesine Yönelik Çalışmalar

Proje No:

TAGEM-BS-15/09-08/01-07

Projeyi Yürüten Kuruluş

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bornova

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Lideri
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

TAGEM
Fatma IŞIK
Seher TANYOLAÇ
01.01.2016-31.12.2018
2016: 20.000 TL.
2017: 15.000 TL. 2018: 15.000

Proje Özeti: Projenin 2017 yılında kairomonların yapışkan tuzaklar ile birlikte kombinasyon
çalışmaları yapılarak, İzmir İli süs bitkileri seralarında çiçek thripslerine [Frankliniella
occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae )] karşı biyoteknik mücadele yöntemlerinin
kullanımının yaygınlaştırılması ve bu zararlıya karşı her hafta yapılan kimyasal ilaç kullanımının
azaltılması amaçlanmıştır. Bu amaçla kart tipi mavi yapışkan tuzaklarla birlikte ticari olarak
biberde ruhsatlı iki kairomonun, gül, karanfil ve krizantem seralarında tesadüf parselleri deneme
deseninde 4 tekerrürlü olarak kurulan denemeler ile etkinlikleri belirlenerek biyoteknik
mücadele çalışmaları yapılmaya çalışılmıştır.

KİRAZ
ENTEGRE
MÜCADELE
ARAŞTIRMA,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Koordinatörü
Dr. N. Mükerrem ÇELİKER (Bornova ZMAE)
DEVAM EDEN PROJELER
Proje Adı
Mardin ve Elazığ İllerinde Kiraz Bahçelerinde Zararlı
Tortricidae (Lepidoptera) Türleri İle Parazitoit ve
Predatörlerin Belirlenmesi ve Önemli Türlerin
Mücadelesi Üzerine Araştırmalar
TAGEM-BS-14/08-01/01-09
Proje No
Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
Dr. Mehmet KAPLAN
Proje Lideri
Murat GÜLMEZ- Doç. Dr. İnanç ÖZGEN Gökhan
Yardımcı Araştırmacılar
YATKIN-Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2015-31/12/2017
35.000 TL
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti: Bu çalışma 2014-2017 yılları arasında Mardin ve Elazığ illeri kiraz
bahçelerinde Tortricidae familyasına ait zararlı türler, önemli zararlı türlerin mücadelesi ile
ilgili bazı veriler elde etmek, parazitoit ve predatörleri belirlemek amacıyla yürütülmüştür.
Kiraz bahçelerindeki türler, vejetasyon süresi boyunca haftada bir kez diğer dönemlerde iki
haftada bir feromon ve besi tuzakları kullanılarak belirlenmiştir. Sürveyler sonucunda
Tortricidae familyasına ait Archips rosanus L. Hedya nubiferana, Haworth ve
Aleimma.loeflingianum L. türleri belirlenmiştir. Bu türlerden A. rosanus diğer türlere oranla
kiraz bahçelerinde yaygınlık, yoğunluk ve oluşturduğu zarar bakımından önemli bulunmuş,
eşeysel çekici feromon tuzaklar kullanılarak bu türün ergin popülasyon gelişimi takip
edilmiştir. Ergin bireyler, yıllara göre değişmekle beraber mayıs ayının iki ile üçüncü
haftasından itibaren doğada görülmekte, en yüksek sayıda popülasyonu haziran ayının ikinci
veya üçüncü haftalarında oluşturduğu, doğada feromon tuzaklarda son olarak temmuz ayının
sonunda görüldüğü tespit edilmiştir. A. rosana ergin uçuş periyodunun 64 ile 71 gün arasında
sürdüğü tespit edilmiştir. Ayrıca önemli bulunan zararlı türleri cezbe etme ve mücadelesinde
kullanılmak üzere biyoteknik yöntemlerden şaraplı besi tuzakları farklı konsansantrasyonlarda
denemeler yapılmıştır. Denemeler sonucunda %10’luk konsantrasyonun zararlı türleri yüksek
oranda çektiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler Mardin, Elazığ, Kiraz, Tortricidae., Besi Tuzağı, Parazitoit ve Predatör
1. Ülkesel Proje Adı

2.

Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü

KAYISI
ENTEGRE
MÜCADELE
ARAŞTIRMA,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Şahimerdan TÜRKÖLMEZ (Diyarbakır ZMAE)

DEVAM EDEN PROJELER
Proje Adı

Malatya

İli

Kayısılarında

Zararlı

Büyük

Ağaç
36

Proje No
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Lideri

Pentatomidi [Apodiphus amygdali (Heteroptera:
Pentatomidae)]’nin Yayılış Alanları, Parazitoit ve
Predatörleri
ile
Meyvedeki
Zarar
Oranının
Belirlenmesi
TAGEM/ BS-14 / 08-01 / 01-11
Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
TAGEM
Tuğba ÇEVİK AKOĞUL

Talip YİĞİT, Tahir MACİT Ferda YARPUZLU
Yardımcı Araştırmacılar
01.01.2015-31.12.2017
Başlama-Bitiş Tarihleri
18.000 TL
Proje Bütçesi
Proje Özeti: Ekonomik anlamda zararsız ve polifag olduğu bilinen Apodiphus amygdali,
yüksek popülasyon yoğunluklarında kayısı meyvelerinde emgi yaparak zarar vermektedir.
Kayısı meyvelerinde taze tüketimde sorun olmamakta, ancak meyvelerinin kurutma öncesinde
kükürtle işlenmesi sonucunda meyve üzerinde ölü doku şeklinde beyazımsı lekeler (akçil)
oluşturmakta ve ürünün kalitesini doğrudan etkileyerek pazar değerinin önemli ölçüde
düşmesine neden olmaktadır. Türkiye’deki en geniş kayısı plantasyonuna sahip olan
Malatya’da, kayısıda zararlı olan A. amygdali (Germ.)’nin yayılış alanları, parazitoit ve
predatörleri ile meyvedeki zarar oranının belirlenmesi konusunda bölgede daha önceden
kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. Bu çalışma Malatya Merkez, Battalgazi, Kale, Yazıhan,
Akçadağ ve Yeşilyurt ilçeleri kayısı bahçelerinde A. amygdali (Germ.)’nin yayılış alanları,
parazitoit ve predatörleri ve meyvedeki zarar oranını belirlemek amacıyla 2015-2017
yıllarında yürütülmüştür. Bu amaç doğrultusunda Malatya merkez ve belirlenen ilçelerdeki
kayısı bahçelerinde sürveyler yapılarak zararlının yayılış alanları belirlenmiş, kayısı yaprağı
üzerinde bulunan yumurta paketleri laboratuvara getirilerek kültüre alınmış, parazitoit çıkışı
sağlanmış ve sergen alanlarındaki meyvedeki zarar oranı saptanmıştır. 2015, 2016 ve 2017
yıllarında bahçelerdeki bulaşıklık oranları sırasıyla %24.3, %26.5 ve %3.35’dir. Üç yılın
ortalaması göz önüne alındığında, bulaşıklık oranı en düşük ilçe %2.63 ile Kale, en yüksek
ilçe %30.6 ile Battalgazi olarak tespit edilmiştir. Elde edilen yumurta parazitoit türleri
Trissolcus saakovi Mayr. 1903 (Hymenoptera: Scelionidae: Telenominae) ve Oopristus
tayfursokmeni Doğ. & Tarla 2010 (Hymenoptera: Torymidae) olarak belirlenmiştir. 2015,
2016 ve 2017 yıllarında sergen alanlarındaki bulaşıklık oranları sırasıyla %0.32, %1.46 ve
%0.11’ dir. Üç yılın ortalaması göz önüne alındığında, bulaşıklık oranı en düşük ilçe %0.23
ile Kale, en yüksek ilçe %0.78 ile Battalgazi olarak tespit edilmiştir.

Proje Adı

Proje No

Kayısı Alanlarında Zararlı Contarinia pruniflorum
Coutin & Rambier (Diptera: Cecidomyiidae)’un
Malatya ve Civarındaki Yayılışı, Biyoekolojisi, Bazı
Doğal Düşmanlarının Tespiti ile Zarar Oranının
Belirlenmesi (Doktora)
TAGEM/BSAD/16/1/01/01
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Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Malatya
TAGEM
Talip YİĞİT
01.01.2017-01.01.2019
2017: 10000 TL
2018: 8000 TL
2019: 5000 TL
Proje Özeti: Contarinia pruniflorum, Malatya ve çevresindeki kayısı alanlarında yeni tespit
edilmiş olmasına rağmen kayısı için potansiyel tehlikeli bir türdür. Zararlı üzerinde
Türkiye’de bu güne kadar geniş kapsamlı bilimsel bir çalışma yapılmamıştır. İklimin yıldan
yıla düzensizlik göstermesi böcekle mücadeleyi daha belirsiz yapmaktadır. Zararlının neden
olduğu ürün kaybı bu zararlıya karşı üreticileri bilinçsiz ve ruhsatsız insektisit kullanımına
yöneltmiştir. Bilinçsizce yapılan insektisit kullanımı hem tarımsal maliyeti artırmakta hem de
kimyasalların doğal dengeye, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkileri olmaktadır. C.
pruniflorum’ un popülasyonunun artmaya başladığı ve ekonomik anlamda zarar yaptığı
gözlemlenmiş, bu nedenle bu zararlı ile ilgili çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.
Çalışmamıza 2017 yılında başlanmış olup Malatya ili ilçelerinde ve çevre illerdeki kayısı
yetiştiriciliği yapılan ilçelerde sürvey çalışmaları yapılmıştır. Zararlının biyoekolojisi üzerine
yapılan çalışmalarda ilk çıkış zamanının belirlenmesi, ergin faaliyetlerinin başlama zamanı,
yumurta koyma zamanı, larvanın tomurcuktan çıkış zamanı, zararlının doğal koşullarda
popülasyon seyri ve döl sayısının belirlenmesi, zararlının pupasını elde etme çalışmaları
yapılmıştır. Ayrıca doğal düşmanlarının belirlenmesi, meyvedeki ve çiçekteki zarar oranının
belirlenmesi için birinci yıl çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar ikinci yıl tekrarlanacak olup iki
yıllık verilerin değerlendirilmesi ve iklimsel verilerle ilişkilendirilmesi yapılarak zararlının
bazı biyolojik dönemleri belirlenerek mücadele için kritik dönemler tespit edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kayısı, C. pruniflorum, Biyoekoloji.
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Lideri
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi

3.

Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü

ZEYTİN
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Tevfik TURANLI (Bornova ZMAE)

ARAŞTIRMA,

DEVAM EDEN PROJELER
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Proje Adı

Hatay ili Zeytin Bahçelerinde Ağaç sarıkurdu,
Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae)’nin
Mücadelesinde Çiftleşmeyi Engelleme Tekniği
Etkinliğinin Araştırılması
TAGEM-BS-13/08-06/01-15
Proje No
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Dr. Adalet HAZIR
Proje Lideri
Dr. Adalet HAZIR Pınar Arıdıcı KARA
Yardımcı Araştırmacılar
Doç. Dr. Gülay KAÇAR Dr.Murat ÖLÇÜLÜ
01.01.2014-31.12.2016
Başlama ve Bitiş Tarihleri
2014: 10.000 TL 2015: 6.000 TL
Projenin Toplam Bütçesi
2016: 6.000 TL
Proje Özeti: Ağaç sarıkurdu, Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae) larvaları, ince ve
kalın dallar ile gövdede galeriler açarak iletim demetlerine zarar verirler ve zarar görmüş
ağaçların zamanla ölümüne neden olurlar. Z. pyrina’nın kimyasal mücadelesi yeterince
başarılı olamadığından ve son yıllarda üretici şikayetleri arttığından bu çalışma ele alınmıştır.
Bu çalışmada, zeytin bahçelerinde Z. pyrina mücadelesinde ‘Çiftleşmeyi Engelleme tekniği
(ÇE)’nin etkinliğini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla Hatay ilinde 50 dönümlük bir
zeytin bahçesinde Z. pyrina feromon yayıcıları 360 adet/ha olacak şekilde uygulanmıştır.
Zeuzera pyrina feromon yayıcıları, her iki yılda da mayıs ayı başında ağaçlara asılmıştır.
Çiftleşmeyi Engelleme tekniğinin etkinliğini değerlendirmek için; uygulamasız ve uygulamalı
parsellerde gövde ve dallardaki zarar oranı belirlenmiş ayrıca delta tipi feromon tuzaklarda
ergin birey takibi yapılmıştır. Denemenin ilk yılında (2015) uygulamanın etkinliği %77.8
olarak bulunurken ikinci yıl (2016) %60.7 olarak belirlenmiştir. Zararlının ergin popülasyon
takibi yapılması amacıyla kullanılan monitör tuzakların çekim gücü üzerine farklı
yüksekliklerin etkisi test edilmiş, tuzakların, ağaç tacının en üst noktasına asılması tuzaklarda
ergin yakalanmasını sağlamıştır.

4.

Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü

ANTEPFISTIĞI ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAE)

DEVAM EDEN PROJELER
Proje Adı

Proje No
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Lideri

Antepfıstığı Dalgüvesi Kermania pistaciella Amsel (Lep:
Tineidae) 'nın Tahmin Erken Uyarı Çalışmalarına Esas
Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Alternatif
Mücadelesinin Geliştirilmesi (Doktora)
TAGEM-BS-14/08-09/01-14
Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
TAGEM
Yasemin Bengü ŞAHAN
39

Yardımcı Araştırmacılar

Prof. Dr. Hasan TUNAZ (Danışman)

Başlama- Bitiş Tarihleri

01.01.2015-31.12.2017

Projenin Toplam Bütçesi:

2015:15.000 TL 2016:15.000 TL
2017:10.000 TL
Proje Özeti: Antepfıstığı alanlarında verim ve kaliteyi etkileyen faktörler içerisinde hastalık
ve zararlılar önemli yer tutmaktadır. Bu güne kadar yapılan çalışmalar incelendiğinde,
ülkemizde Pistacia türleri üzerinde bulunan birçok zararlı böcek ve akar türü saptanmış ve
bunlardan bazılarının ekonomik önemde zarar yaptıkları bilinmektedir. Antepfıstığı dalgüvesi
[Kermania pistacella Ams. (Lep: Tineidae)] ekonomik anlamda zarar yapan türler arasında
olup, antepfıstığı yetiştirilen bütün alanlarda bulunmaktadır. Antepfıstığı Dalgüvesi K.
pistaciella kışı bir yıllık sürgünler içerisinde geçirerek meyve gözlerinin dökülmesine sebep
olarak ürün kaybına neden olmakta, beslenmesi sırasında zarar gören sürgünde meyve gözleri
ve yapraklar dökülmekte, sürgünler kısa kalmaktadır. Larvalar ikinci zararını ise cumba
denilen meyve salkımlarına vermektedir. Salkımların uç kısmından içeri giren larva salkım
saplarında beslenmekte, bu nedenle meyveler gelişememekte veya dökülmektedir. Konu ile
ilgili sahada çalışan teknik elemanlardan ve çiftçilerden gelen şikayetler üzerine bu projenin
çalışılması uygun görülmüştür. Çalışma süresince K. pistaciella 'nın larva, pupa, ergin ömrü,
yumurta açılım süresi, farklı biyolojik dönemlerine ait ölçümler, bir dişinin taşıdığı yumurta
sayısı, dişi-erkek oranı gibi bazı biyolojik özellikleri; üç farklı rakımda (Alahacı mahallesi
(705m), Yağmuralan mahallesi (531 m) ve Gaziantep Merkez Şahinbey İlçesi (856 m))
feromon tuzaklarda ve kültür kafeslerinde ergin ve parazitoit çıkışları belirlenmiş, zararlının
popülasyon takibi süresince sıcaklık [günlük ortalama, maksimum ve minimum sıcaklık (°C)]
ve günlük ortalama orantılı nem değerleri kaydedilerek doğal koşullarda etkili sıcaklıklar
toplamı (EST) tespit edilmiş ve zararlının mücadelesine yönelik ilaçlı uygulama yapılmıştır.

5.

Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü

BAĞDA
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE)

SONUÇLANAN PROJELER
Proje Adı

ARAŞTIRMA,

Proje No
Projeyi Yürüten Kuruluş

Bazı Asma Anaçlarının Xıphınema index’e Karşı
Reaksiyonlarının Belirlenmesi
TAGEM-BS-13/08-04/01-16
Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü

Projeyi Destekleyen Kuruluş

TAGEM

Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Lerzan ÖZTÜRK
Gürkan Güvenç AVCI, Zeliha ORHAN ÖZALP

Başlama- Bitiş Tarihleri

01.01.2014-31.12.2016 (36 Ay)

Projenin Toplam Bütçesi:

25.000
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Proje Özeti: 2014-2017 yılları arasında serada her çeşit ve anaçtan 1 fidan ve 4 tekerrürlü
olarak tesadüf blokları deneme desenine göre yürütülen sera denemelerinde 18 anacın (Kober
5BB, 1103 Paulsen, 110R, 99R, 41B, 8B, 140 Ruggeri, SO4, 420A, Fercal, Rupestris du Lot,
DogRidge, Ramsey, Harmony, 1616C) Xiphinema index nematoduna karşı reaksiyonlarının
belirlenmesi amaçlanmıştır. Denemeye alınan anaçların fidanları Tekirdağ Bağcılık Araştırma
İstasyonu Müdürlüğünde üretilen hastalık ve zararlılardan ari sertifikalı fidanlardan
seçilmiştir. Çalışmalar iki üzüm çeşidinde (Cabernet Sauvignon ve Alphonse Lavallée) de
yürütülmüştür. Reaksiyon çalışmalarında denemeye alınacak anaçların ve çeşitlerin fidanları
200 mm çapında ve 1 m boyunda PVC borulara dikilmiştir. Projede anaçların reaksiyonlarının
belirlendiği Xiphinema index nematodu Tekirdağ İli Süleymanpaşa içesinde bağ alanlarından
alınan toprak örneklerinden izole edilmiş ve incir bitkisi kökünde çoğaltılmıştır. Populasyon
arttırmak için ayrı ayrı saksılara her türden 200 er adet dişi birey bulaştırılmıştır.
Bulaştırmadan sonra 15 ay gibi bir sürede nematod populasyonu arttırılabilmiştir. Projenin
ikinci sene sonunda incir köklerinden izole edilen nematodlardan anaç köklerine 900 er adet
bulaştırılmıştır. Bu bitkiler serada 1,5 sene yetiştirilmiş, nematod çoğalması için beklenmiştir.
Proje sonunda tüm fidanlar sökülmüş, sürgün uzunluğu, sürgün kuru ağırlığı, sürgün yaş
ağırlığı, kök kuru ağırlığı ve kök yaş ağırlığı gibi bitki gelişim parametreleri ile nematod
populasyon artışı ve kökte zarar durumuna bakılmıştır. Tüm parametreler incelendiğinde
SO4, FERCAL, 5C, 110R anaçları nematoda en duyarlı bulunmuştur. SO4 ve 1103
POULSEN anaçlarında üreme oranı yüksek bulunmuş, RAMSEY, 8B ve HARMONY gibi
anaçlarda ise nematod çoğalımı en düşük olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler Anaç, Xiphinema index, Vitis vinifera L

6.

Ülkesel Proje
1. Adı
Koordinatörü

NAR ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Naim ÖZTÜRK (Adana BMAE)

SONUÇLANAN PROJELER
Proje Adı
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş

Antalya İli Nar Bahçelerinde Bulunan Bitki Paraziti
Nematod Türlerine Karşı Çeşit Reaksiyonları
TAGEM-BS-12/08-09/01-30
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Lideri

TAGEM
Selda ÇALIŞKAN

Proje Yürütücüleri

Atilla ÖCAL, Ali ÖZTOP

Başlama- Bitiş Tarihleri

01.01.2013 – 31.12.2015

Projenin Toplam Bütçesi:

19.000 TL
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Proje Özeti Anavatanı, Ortadoğu ve Kafkasya olan Punica cinsine ait Punica granatum, nar,
tropik ve subtropik iklim meyvesi olarak bilinmekle birlikte Ülkemizin hemen hemen her
bölgesinde nar yetiştiriciliği yapılmakta olup özellikle son yıllarda kapama nar bahçesi oranı
Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde artmıştır. Türkiye’ de nar üretimi hızla
artarken bunun paralelinde tarımsal açıdan bazı hastalık ve zararlı problemlerini de
beraberinde getirmektedir. Antalya ili merkez ve ilçelerinde bulunan nar bahçelerindeki
ekonomik öneme sahip bitki paraziti nematodları belirlemek ve kök-ur nematoduna karşı
seçilen nar çeşitlerini testlemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada söz konusu nar
bahçelerinden alınan bitki kök ve toprak örneklerinin incelenmesi sonucu, 10 adet nematod
cins düzeyinde ve kök-ur nematodlar açısından moleküler yöntemler aracılıyla 2 tür
tanımlanmıştır. Nar çelikleri, sterilize edilen kumlu toprak içeren saksılara çelik yoluyla
dikimi yapılmıştır. Kullandığımız nar çeşitleri; Hicaznar, Batem Esinnar, Batem Hicrannar,
Batem Yılmaznar, Batem Onurnar, Ekşilik (01N07), Bitkilerin köklenmesi için 1yıl
beklendikten sonra Meloidogyne incognita larvaları 2000 larva/bitki olacak şekilde bitkilere
inokulasyon yapılmıştır. Çalışma her nar çeşidi için 5 tekerrürlü olarak yapılmıştır.
İnokulasyondan 4-6 ay sonra bitkiler sökülerek gal skalası Hartman & Sasser (1985)’e göre
değerlendirilmiştir. Çalışmanın 1.yıl testlemelerinde; Batem Onurnar, Katırbaşı ve Batem
Esinnar’ın kök-ur nematoduna karşı hassas, Batem Hicrannar, Hicaznar, Ekşilik (01N07) ve
Batem Yılmaznar’ın kök-ur nematoduna karşı dayanıklı olduğu; 2.yıl testlemelerinde ise,
Batem Onurnar, Katırbaşı Batem Esinnar ve Hicaznar’ın kök-ur ne-matoduna karşı hassas,
Batem Hicrannar, Ekşilik (01N07) ve Batem Yılmaznar’ın kök-ur nematoduna karşı dayanıklı
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler Bitki Paraziti Nematodlar, Çeşit, Reaksiyon, Nar, Punica granatum,
Antalya

7.

Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü

ÇİLEK
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. Fatma ÖZSEMERCİ (Bornova ZMAE)

DEVAM EDEN PROJELER
Proje Adı

Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Lideri
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

ARAŞTIRMA,

Örtüaltı
Çilek
Yetiştiriciliğinde
Thrips
ve
Yaprakbitleri Mücadelesinde Biyoteknik ve Biyolojik
Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması
TAGEM/BSAD/16/4/01/07
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova
TAGEM
Dr. Fatma ÖZSEMERCİ
Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ Dr. Bilgin GÜVEN
Dr. Barbaros ÇETİNEL Dr. Dilek POYRAZ
Birol MIHCI Neşe KESKİN Sadık Emre GÖRÜR
1.1.2017 ve 31.12.2019
2017: 24.000TL, 2018:29.000TL 2019: 34500TL
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Proje Özeti: Zararlılardan Tetranychus urticae Koch. (kırmızı ve yeşil form) (Acarina:
Tetranychidae), Frankliniella occidentalis Prg. ve F. intonsa Tryb. (Thy.:Thysanoptera) ile
bazı fungal hastalıklar ve 2015 yılından beri çilekte yaprakbitleri (Chaetosiphon fragaefolii
ve Aphis gossypii ) (Hemiptera:Aphididae) çilek üretim alanlarında önemli sorun
oluşturmaktadır. Zararlılardan T. urticae (kırmızı ve yeşil form) için çevre dostu
uygulamalar olmasına rağmen, F. occidentalis ve F. intonsa ile yaprakbitlerine karşı söz
konusu uygulamalar bulunmamaktadır. Bu proje ile entegre mücadele programlarının
geliştirilebilmesi, hedef zararlılara karşı kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerin
belirlenmesi ve karşılaşılan bitki koruma sorunlarının çevre dostu yöntemlerle çözülmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla 2017 yılında örtüaltı çilekte F.occidentalis ve F. intonsa’nın
mücadelesinde kimyasal mücadeleye alternatif mavi renkli görsel yapışkan tuzaklarla Kitle
Halinde Tuzakla Yakalama (KHTY) yöntemi kullanılmış, yaprakbitlerine karşı
predatörlerden Chrysoperla carnea (Neuroptera:Chrysopidae)‘nın salım çalışmaları
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çilek, İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae), Çiçek
thripsleri (Frankliniella occidentalis, F. intonsa), alternatif mücadele yöntemleri, entegre
mücadele

Proje Adı

Proje No
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Lideri
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi

Elazığ ve Batman İlleri Çilek Alanlarındaki Bitki
Paraziti Nematod Türlerinin tespiti ve bunlara karşı
Mikoriza, Leonardit ve Suni Gübrelerin Etkilerinin
Araştırılması
TAGEM-BS-15 / 08-10 / 01-12
Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
TAGEM
Mehmet KILIÇ
Aydın PEÇEN, Uygar Serkan KARAKAŞ, Şenay SEVİM,
Aysel BARS ORAK
01.01.2016 - 31.12.2017
27500

43

Proje Özeti: Bu çalışma çilek ekim alanlarında bulunan bitki paraziti nematod türlerinin
belirlenmesi ve inorganik gübre, mikoriza ve leonardit uygulamalarının açık tarla
koşullarında çilek yetiştiriciliğinde nematod popülasyonuna etkilerini araştırmak amacıyla
2016 yılında çalışmalara başlanılmıştır. Elazığ ve Batman İllerinde çilek alanlarından toprak
örnekleri ve bitki örnekleri alınarak laboratuvara getirilmiştir. Laboratuvara getirilen farklı
yöntemler kullanılarak bitki paraziti nematodlar elde edilmiştir. Elde edilen nematodlar cins
düzeyin tespitleri yapılmıştır. İllerde ve deneme parselinden alınan örneklerin sayımı
yapılmıştır. 2017 yılında proje takvimine göre çalışmalar yapılmıştır. Teşhis yapmak
amacıyla toprak ve yaprak örnekleri alınmıştır. Deneme parsellerinden de toprak örnekleri
alınmıştır. Yapılan çalışmalarda teşhis amaçlı örneklerde teşhis amaçlı kullanılacak
nematodun çıkmaması ve ayrıca deneme parsellerinde alınan örneklerde de nematod
sayılarının çok az çıkması sebebiyle çalışmanın 20018 tekrarlaması ihtiyacını doğmuştur.

8.

BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA PROJELERİ

SONUÇLANAN PROJELER
Proje Adı
Fındık Bahçelerinde Sorun Olan Mayıs Böceği
[(Melolontha spp.) (Coleoptera: Scarabaeidae)]’ne Karşı
Bazı Biyolojik Preparatlarla Mücadelede Olanaklarının
Araştırılması
TAGEM- BS-13/10-03/01-17
Proje No
Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
Ebru GÜMÜŞ
Proje Lideri
Çiğdem Bulam Köse Arzu Sezer
Proje Yürütücüleri
01.01.2014- 31.12.2016
Başlama ve Bitiş Tarihleri
35.000 TL
Projenin Toplam Bütçesi
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Proje Özeti: Fındığın ana zararlıları yanında, Mayıs böceği (Melolontha spp.) fındık
bahçelerinde önemli kayıplara neden olmakta ve genç bahçelerde kurumalar meydana
gelmektedir. Zararlıya karşı geçici olarak tavsiye edilen chlorpyrifos-ethyl etkili maddeli
ilaçlarla toprak ilaçlaması önerilirken, söz konusu aktif maddenin kullanımı 2017 yılı itibari
ile sınırlandırılmıştır. Kimyasal pestisitlerin çevre ve insan sağlığı, doğal düşmanlar,
polinatörler gibi hedef dışı organizmalara olumsuz etkileri bilinmektedir. Ülkemizde fındık
üretim alanlarından izole edilen entomopatojen fungus ve bakteriler laboratuvar koşullarında
M. melolontha’ya karşı yüksek öldürücü etki göstermiş, ancak doğa koşullarında
etkinliklerinin belirlenmesi konusunda herhangi bir çalışma bulunmadığı görülmüştür. Bu
proje kapsamında; 2014-2016 yılları arasında bazı entomopatojen fungus ve bakterilerin sera
ve arazi koşullarında Melolontha spp.’ye karşı etkinlikleri ve mikrobiyal mücadelede
kullanım olanakları araştırılmıştır. 2014 yılında FAE Müdürlüğü serasında saksı denemeleri
gerçekleştirilmiş olup, 2015 ve 2016 yıllarında üretici bahçelerinde toprak ilaçlamaları
gerçekleştirilmiştir. Saksı denemesinde karşılaştırma ilacı chlorpyrphos-ethyl %25 WP
%100’e yakın yüksek ölüm oranları sağlarken bunu B. thuringiensis izlemiştir. B. bassiana ve
M. anisopliae uygulamalarında % ölüm oranları %45-82,5 arasında değişiklik göstermiştir.
2015 yılında arazi koşullarında gerçekleştirilen deneme sonucunda en düşük popülasyon B.
bassiana’nın yüksek dozunda bulunmuş ve bunu M. anisaopliae’nin yüksek dozu izlemiştir.
Uygulamalar arasında kontrol dışında önemli derecede farklılık bulunmamıştır. 2016 yılında
gerçekleştirilen arazi denemesi sonucunda B. thuringiensis’in yüksek dozu ve B. bassiana’nın
önerilen dozunda canlı larvaya rastlanmamış, M. anisaopliae’nin yüksek dozunda canlı larva
sayısı çok az olmuştur. Uygulamalar arasında kontrol dışında önemli derecede farklılık
bulunmamıştır. Biopestisitlerin uygulandığı bahçelerden alınan toprak örneklerinde reizolasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş ve uygulanan etmenler dışında toprakta kendiliğinden
de bazı entomopatojen izolatların varlığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler fındık, Melolontha spp., biyolojik mücadele, entomopatojen

DEVAM EDEN PROJELER
Proje Adı

Proje No
Projeyi Yürüten Kuruluş

Ege Bölgesi Bağlarında Ana Zararlı Salkım güvesi
(Lobesia botrana (Denis and Schiffermuller)
(Lepidoptera: Tortricidae)’ne Karşı Trichogramma
euproctidis (Girauld) (Hym.: Trichogrammatidae)
Etkinliğinin Belirlenmesi (TAGEM-Ege İhracatçı
Birlikleri)
TAGEM/BSAD/16/5/01/02
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova

Projeyi Destekleyen Kuruluş

TAGEM Ege İhracatçı Birlikleri

Proje Lideri
Yardımcı Araştırmacılar

Dr. Bilgin GÜVEN
Dr. Fatma ÖZSEMERCİ, Dr. Özlem ALTINDİŞLİ, Birol
MIHCI, Oğuz AŞÇIOĞUL
01/01/2016, 31/12/2018
2016-29.240 TL, 2017-12.800 TL, 2018-19.950 TL

Başlama- Bitiş Tarihleri
Projenin yıllara Göre Bütçesi
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Proje Özeti Çalışmanın ikinci yıl rapor döneminde deneme, İzmir-Menemen’de organik
yetiştiricilik yapılan Sultani çekirdeksiz üzüm bağında yapılmıştır. Bu kapsamda öncelikle
yumurta parazitoiti Trichogramma euproctidis doğadan toplanarak, üretimi iklim odasında
Ephestia kuehniella yumurtaları üzerinde yıl boyunca yapılmıştır. Zararlı ile mücadele için
parazitoitlerin salım tarihleri, zararlının yumurta bırakma periyodu dikkate alınarak
belirlenmiştir. Bu amaçla parazitoit salım zamanları belirlenirken Tahmin ve Uyarı
Sisteminden yararlanılmıştır. Etkili dozu bulmak için T. euproctidis Salkım güvesi’nin 1. 2. 3.
ve 4. dölüne karşı dekara her salımda 7.500 ve 10.000 parazitoit olmak üzere iki farklı doz
uygulanmıştır. Bu çalışma bulaşık salkım üzerinden değerlendirme yapılacak şekilde
kurgulanmıştır. Bu nedenle salımını yaptığımız parazitoitin etkinliğini belirleyebilmek için
sadece hasat öncesi Salkım güvesi ile bulaşma oranları karşılaştırılmıştır. 17 Ağustos 2017
tarihinde yapılan hasat öncesi son sayımda salkımlarda Salkım güvesi ile bulaşma oranları
kontrolde %25, 10000 parazitoit/da uygulamasında %12.5, 7500 parazitoit/da uygulamasında
ise %7.54 olarak kaydedilmiştir. Bu şekilde kontrole göre 7500 parazitoit/da uygulamasında
salkımlarda bulaşma oranının en düşük olduğu görülmektedir. Bu amaca yönelik çalışmalara
2018 yılında devam edilecektir.

Proje Adı

Proje Numarası
Proje Lideri

Trakya Bağ Alanlarında Bitki Paraziti Nematod
Türlerinde
Pasteurıa
spp.’nin
Belirlenmesi,
Patojenisiteleri ve Biyolojik Mücadelede Kullanılma
Olanaklarının Araştırılması
TAGEM-BS-14/08-04/01-15
Lerzan ÖZTÜRK

Proje Yürütücüsü Kuruluş

Gürkan Güvenç AVCI, Damla ZOBAR, Prof. Dr. İ.Halil
ELEKCİOGLU
Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü

Projeyi Destekleyen Kuruluş

TAGEM

Başlama- Bitiş Tarihleri

01.01.2015-31.12.2017 (36 Ay)

Projenin Toplam Bütçesi

27.000

Proje Yürütücüleri

Proje Özeti: Bu çalışmada Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale İllerinde bağ
alanlarındaki bitki paraziti nematod türleri ve bu nematod türlerinde parazit Pasteuria spp.’nin
varlığı belirlenmeye çalışılmıştır.Proje kapsamında 2015 yılında sörveye çıkılmış ve 279 farklı
bağdan toprak örneği alınmıştır. Nematod teşhis çalışmaları sonrasında bağ alanlarında 3
takıma ait (Dorylaimida, Tylenchida, Aphelenchida) ait nematod türleri tespit edilmiştir.
Kırklareli ilinde bağ alanlarında 16 cins, Edirne ili bağ alanlarında 21 cins, Çanakkale Eceabat
ve Gelibolu İlçelerinde bağ alanlarında 12, Tekirdağ ili bağ alanlarında 27 cinse ait nematod
türleri tespit edilmiş, il bazında dağılımları belirlenmiş ve tür bazında teşhisleri yapılmıştır.
Sörvey alanlarında Longidoridae familyasından Xiphinema cinsinden 11 nematod türü tespit
edilmiş, Longidorus cinsinden 2 nematod türü saptanmış, Trichodoridae familyasından ise 1
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tür belirlenmiştir. Tespit edilen nematod türlerinin bağ alanlarında yatay ve dikey
dağılımlarına bakılmış, fungivor nematodlar ile Tylenchidae bireyleri 0-40 cm toprak
derinliğinde belirlenirken, virüs vektörü nematod bireylerinde en yüksek populasyona ise 6080 cm de rastlanmıştır. Bölgede en yaygın tür Xiphinema pachtaicum ve Aphelenchus avenae
olarak belirlenmiş, Mesocriconema xenoplax ise bazı ilçelerde bağ alanlarında yaygın
bulunmuştur. Bağ alanlarında yapılan sörveylerde nematodları parazitleyen Pasteuria
penetrans bakterisi tespit edilmiştir. Bu Pasteuria penetrans bakterisinin çoğaltımında
Meloidogyne spp. türleri kullanılmıştır. Bakteri ise Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesinde
bakteri ile bulaşık bağ alanından elde edilmiştir. Bakteri parazitleme çalışmaları sonrasında
bakterinin 13 cinse ait 19 nematod türünü parazitleyebildiği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pasteuria spp., Vitis vinifera L., Nematod

9.

BS-04/06-09-185
UZAKDOĞU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE İHRACATINDA
SORUN OLAN ZARARLILARA KARŞI UYGULANACAK
Ülkesel Proje Adı
FARKLI
MÜCADELE
YÖNTEMLERİNİN
ARAŞTIRILMASI
Koordinatörü
Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE)
Proje No

DEVAM EDEN PROJELER
Proje Adı

Proje No

Elma
içkurdu
[Cydia
pomonella
(L.)
(Lepidoptera:Tortricidae)]’ nun Kiraz Meyvesine
Yapay Bulaştırılması Sonrası Uygulanacak Farklı
Mücadele Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması
BS-04/06-09-185 (2)

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Ankara
TAGEM, Ekonomi Bakanlığı
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Dr. Ayşe ÖZDEM
Proje Lideri
Erdoğan AYAN, Tuğba AKDENİZ FIRAT, Prof. Dr.
Yardımcı Araştırıcılar
Ahmet Güray FERİZLİ (AÜZF) , Prof. Dr. Mevlüt
EMEKÇİ (AÜZF), Dr. Arzu ŞEN ASLIM (ABKMAE)
01.01.2004 - Devam
Başlama ve Bitiş Tarihleri
2004- 2015: 509.459TL
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti : 2017 yılında, kiraz meyvelerine bulaştırılan Elma içkurdu’nun 1, 3 ve 5 yaştaki
yumurtaları (beyaz dönem, kırmızı halka dönemi ve karabaş dönemi) ve 5 farklı larva dönemi
için farklı metil bromit konsantrasyonlarında 7°C ve 22°C’de 3 saatlik uygulama süresinde
yapılan hassasiyet belirleme çalışmaları tamamlanmıştır. Elma içkurdu’nun belirtilen süre ve
sıcaklıklarda %100 öldüğü dönem ve doz belirleme çalışmaları tamamlanmıştır. 2018 yılında
kalite testlerinin tekrarlanması ve kalıntı testlerinin de tamamlanarak küçük ölçekli
denemelere geçilmesi planlanmaktadır
Projeyi yürüten Kuruluş
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10.

BİTKİSEL ÜRETİMDE FAUNA VE FLORA PROJELERİ

DEVAM EDEN PROJELER
Proje Adı

Kayseri İli Kültür Bitkilerinde Yaprakbiti Türleri İle
Ara Konukçularının Belirlenmesi
TAGEM-BS-13/01-06/01-18

Proje No

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Ankara
Destekleyen TAGEM

Projeyi yürüten Kuruluş
Projeyi
Kuruluş
Proje Lideri
Yardımcı Araştırıcılar

Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi

Dr. Işıl ÖZDEMİR
Dr. Mustafa ÖZDEMİR, Dr. Yasemin GÜLER, Yrd. Doç.
Dr. Murat MUŞTU
01.01.2015 - 31.12.2017
2015 Yılı: 14.500 TL, 2016 Yılı: 10.000 TL, 2017 Yılı:
4.500 TL

Proje Özeti: Tarımsal ekosistemlerde genlerin, türlerin ve farklı ekosistemlerin
envanterlerinin çıkarılması, referans koleksiyonlarının oluşturulması ve muhafazalarının
sağlanması bitki sağlığı açısından son derece önemlidir. Tarımsal ekosistemlerde birçok
organizma, ürünler üzerinde bazen %100’e varabilen ciddi ekonomik kayıplara neden
olabilmektedir. Zararlının ne olduğunun tam olarak bilinmesi, seçilecek mücadele
metodunun belirlenmesi ve dolayısıyla ekonomik kaybın en aza indirilmesinde kritik
öneme sahiptir. Bu amaçla bu organizmaların dahil oldukları gruplara yönelik faunistik,
taksonomik çalışmaların yürütülmesi ve referans koleksiyonların oluşturulması,
geliştirilmesi gerekir. Bu çalışmanın Kayseri ili ve ilçelerinde 2015 ve 2017 yılları arasında
yaprakbiti popülasyonunun yoğun olduğu aylarda iki haftada bir, yoğun olmadığı dönemde
ise ayda bir arazi çıkışları yapılarak yürütülmesi planlanmıştır. Bu amaçla, Kayseri İlinin
farklı bölgelerinden seçilen ev bahçesi, kurulu bahçe, tarla ve yol kenarlarında belirli
aralıklarla kültür bitkileri ve yakın çevresindeki yabancı otlardan yaprakbiti örnekleri
toplanarak, bu alanlarda zararlı olan türlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışma
sonucunda, Ülkemizde Aphidoidea faunasına ait bilinen tür sayısının artacağı, doğal
kaynak envanterinin gelişmesine katkı sağlanacağı ve habitat tercihleri ile ilgili yeni
verilere ulaşılabileceği beklenmektedir. Hazırlanacak olan sonuç raporunun, kültür bitkileri
ve yakın çevresindeki yabancı otlarda zararlı yaprakbiti türlerinin ana ve ara konukçuları
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hakkında bilgi edinmeve aynı zamanda Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi ve fauna veri
tabanlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

11.

Güdümlü
Adı

Proje

Koordinatörü

ANTEPFISTIĞI PSİLLİDİ [Agonoscena pistaciae Burck. and
Laut. Hemiptera: Aphalaridae)]’NİN ENTEGRE MÜCADELE
OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
Serpil KARADAĞ (Gaziantep AFAE)

DEVAM EDEN PROJELER
Proje Adı

Alt proje
Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar

Antepfıstığı psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and
Laut. Hemiptera: Aphalaridae)]’nin Entegre Mücadele
Olanaklarının Araştırılması
Antepfıstığı psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and
Laut. Hemiptera: Aphalaridae)] nin Biyoekolojisi
TAGEM-BS-15 / 10-01 / 01-11 (1)
Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
TAGEM
Serpil KARADAĞ
Hakan USANMAZ Yasemin Bengü ŞAHAN Selçuk
ÖZCAN Kamil SARPKAYA, Fatma KONUKOĞLU,
Tuba ŞİMŞEK, Ertuğrul İLİKÇİOĞLU Ahmet ŞAHAN

Başlama- Bitiş Tarihleri
Projenin yıllara Göre Bütçesi

2016:
2017:

22500..TL
21000..TL

2018

20 000 TL

Proje Özeti: Antepfıstığı psillidi son yıllarda antepfıstığı yetiştirilen alanlarda önemli sorun
meydana getirmiştir. Bu konuda ülkesel proje yapılmasına karar verilmiş 5 alt proje
hazırlanmış, bu alt projelerden birisi de zararlının biyoekolojisinin belirlenmesi projesidir.
Proje çalışmaları Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde; antepfıstığı
bahçelerinde 2016 yılında başlamıştır. Antepfıstığı psillidinin illere göre ilk çıkışı, maksimum
popülasyona ulaştığı dönem ve sezon içinde çıkış süreleri belirlenmiştir. Antepfıstığı
psillidinin doğal düşmanları kültüre alınmış teşhise hazır hale getirilmiştir. Faydalı böceklerin
doğada aktif ve yoğun olduğu dönemler tespit edilmiştir. Zararlının doğaya ilk çıkışları
belirlenmiştir. Bu çalışma ile zararlının ve doğal düşmanlarının çıkış dönemindeki iklim
verileri, ayrıca iklimin zararlı ve faydalı böcekler ile ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.
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Proje Adı

Antepfıstığı psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and
Laut.
Hemiptera:
Aphalaridae)]’nin
Entegre
Mücadele Olanaklarının Araştırılması

Antepfıstığı Psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and
Laut. Hemiptera: Aphalaridae)] Mücadelesinde Kitle
Halinde Tuzakla Yakalamanın Kullanılabilirliği
GAPTAEM
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM-BS-15/10-01/01-11 (2)
Proje No
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Ayçin AKSU ALTUN
Proje Lideri
Cemil YETKİN
Yardımcı Araştırmacılar
Hakan USANMAZ
Serpil KARADAĞ
Yılmaz IŞIK
Doç. Dr.İnanç ÖZGEN (Danışman-Fırat Üniversitesi)
01.02.2016-31.12.2018
Başlama ve Bitiş Tarihleri
2016 : 25.000TL
2017 : 15.000TL
Projenin Toplam Bütçesi
2018 : 5.000TL
Proje Özeti: Çalışmanın amacı, Antepfıstığı psillidi popülasyon yoğunluğunu azaltmak için
kullanılacak olan sarı yapışkan tuzakların sayısını ve etkinliğini belirlemektir.
Çalışma 2016-2018 yılları arasında yürütülmekte olup, sarı yapışkan tuzak olarak 1016 B
kodlu tuzak kullanılmaktadır. İlk yıl Şanlıurfa ili Karaköprü ilçesine bağlı Tülmen
Mahallesinde bulunan bir antepfıstığı bahçesinde asılan tuzaklarla, tuzak etkinlik denemesi
olacak şekilde eş yapma deneme desenine göre 10’ar tekerrürlü olarak 4 ve 8 tuzak
denenmiştir. Projenin 2016 yılı sonuçları değerlendirildiğinde, ağaç başına 4 adet tuzak
asılması, 8 adet tuzak asılmasına göre hem daha ekonomik olması hem de bileşik
yapraklardaki psillid popülasyonunun daha az olması sebebiyle 2017 yılı çalışmalarında ağaç
başına 4 adet tuzak asılarak devam edilmiştir. Bu yılki arazi çalışmaları da yine aynı bahçede
yürütülmüştür. Çalışmalarda 4 adet sarı yapışkan tuzak/ağaç konusu ile psillidin kitle halinde
tuzakla yakalamanın kullanılabilirliği araştırılmıştır. Projede, geniş parsel deneme desenine
göre toplam 100 ağaca, ağaç başı 4 adet sarı yapışkan tuzak asılmıştır. Tuzak asılan her ağaçta
4 adet bileşik yaprak sayılarak psillid nimf ve erginleri kaydedilmiştir. Seçilen kontrol
ağaçlarında da 4 adet bileşik yaprakta psillid nimf ve erginleri sayılarak not edilmiştir.
Sonuçlar istatistiki olarak değerlendirilmiştir.
Alt proje
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Proje Adı

Antepfıstığı psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and
Laut. Hemiptera: Aphalaridae)]’nin Entegre Mücadele
Olanaklarının Araştırılması

Alt proje

Antepfıstığı psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and
Laut.
Hemiptera:
Aphalaridae)]’nin
biyolojik
mücadele olanaklarının araştırılması

Proje No

TAGEM-BS-15 / 10-01 / 01-11 (3)

Projeyi Yürüten Kuruluş

Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü, Adana

Projeyi Destekleyen Kuruluş

TAGEM

Proje Lideri

Ferda YARPUZLU

Yardımcı Araştırmacılar
Başlama ve Bitiş Tarihleri

S. Emre GÖRÜR, M.KARACAOĞLU,
Doç. Dr. Ertan YANIK
01/01/2016-31/12/2018

Projenin Toplam Bütçesi

35.000 TL

Proje Özeti: Projede, Güneydoğu Anadolu Bölgesi antepfıstığı alanlarında yılda 8–9 döl
verebilen, ekonomik anlamda zarar yapan ve uygulanan bitki koruma ürünlerine direnç
kazanan Antepfıstığı psillidi Agonoscena pistaciae’ya karşı etkin olan doğal düşmanlarının
kullanım olanaklarının araştırılması hedeflenmiştir. Oğuzeli (Gaziantep) ilçesinde, 2017
yılında, bir antepfıstığı bahçesinde 9 ağaçtan oluşan salım parseli, yaklaşık 2 km uzakta yine 9
ağaçtan oluşan kontrol parseli belirlenmiştir. Mart ayı sonundan itibaren bahçe, zararlı ve
faydalı yönünden kontrol edilmiş, sıcaklık ve nem verileri bir datalogger yardımıyla
kaydedilmiştir. Antepfıstığında zarar yapan psyllid A. pistaciae’nin nimflerinin popülasyon
oluşturduğu ve EZE’ni geçtiği dönem (27.04.2017 tarihinde) 1. A. minki ergin salımları
yapılmıştır. Zararlı popülasyonunun hızlı gelişmesine karşı 2. A. minki salımıyla beraber,
04.05.2017 tarihinde 1. O. conglobata ergin salımları yapılmıştır. A. minki’nin 3. salımı
11.05.2017 tarihinde tamamlanmıştır. Oenopia conglobata’nın 2. ve 3. salımları eylül
döneminde psillidin yeniden çoğaldığı 28.09.2017 ve 05.10.2017 tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir. Piocoris sp. tüm sezonda bahçede bulunmasına karşın, parazitoite ilk ve
sonbahar döneminde sıcaklığın nispeten düşük olduğu tarihlerde rastlanmıştır.

Proje Adı

Antepfıstığı psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and
Laut.
Hemiptera:
Aphalaridae)]’nin
Entegre
Mücadele Olanaklarının Araştırılması

Alt proje

Antepfıstığı Psillidi [(Agonoscena pistaciae Burck. and
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Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar

Başlama- Bitiş Tarihleri

Laut. Hemiptera: Aphalaridae)] Mücadelesinde Bazı
İnsektisitlerin Biyolojik Etkinliklerinin Gözden
Geçirilmesi ve Uygulama Zamanının Araştırılması
TAGEM-BS-15 / 10-01 / 01-11 (4)
Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
TAGEM
Hakan USANMAZ
Serpil KARADAĞ
Selçuk ÖZCAN
Nergiz ÇOBAN
Dr. Kamil SARPKAYA
01.01.2016-31.12.2018

Projenin Toplam Bütçesi:

2016: 11.000
2017: 10.000
2018: 10.000
Proje Özeti: Antepfıstığının anavatanı ve kültür merkezi Türkiye, İran ve Afganistan'dır.
Dünya antepfıstığı üretiminde ülkemiz İran ve A.B.D’den sonra 3. sırada gelmektedir.
Özellikle Güney Doğu Anadolu bölgesi antepfıstığı yetiştiriciliğinde çok önemli bir yere
sahiptir. Ülkemiz üretiminin yaklaşık %95’i bu bölgede gerçekleşmektedir. Antepfıstığı
alanlarında verim ve kaliteyi etkileyen faktörler içerisinde hastalık ve zararlılar önemli bir
yer tutmaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar incelendiğinde, ülkemizde Pistacia türleri
üzerinde bulunan böcek ve akar türleri saptanmıştır. Üç ayrı bölgede dört ayrı çalışma
yapılmış olup 40'ın üzerinde zararlı böcek ve akar türü saptanmıştır. Bulunan türlerin ancak
20 kadarının ekonomik önemde zarar yaptıkları bilinmektedir. Antepfıstığı psillidi
ekonomik anlamda zarar yapan türler arasında bulunmaktadır. Beslenme zararı sonucunda
yoğun yaprak dökülmelerine neden olduğu için bitkinin gelişimi yavaşlamakta, aynı yılın
verim kaybına neden olduğu gibi gözleri dökerek bir sonraki yılın da ürününe zarar
vermektedir. Antepfıstığı psillidi son yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi Antepfıstığı
alanlarında ciddi anlamda zarar meydana getirmiştir. Zararlı 2000’li yılların başında tek
ilaçlama ile kontrol altına alınırken son yıllarda ilaçlama sayısında ciddi artışlar (6-8 defa)
olmuştur. Kurumumuza gelen şikayetlerin başında zararlıya karşı kullanılan insektisitlerin
etkisiz olduğu gelmektedir. Bu çalışma ile zararlıya karşı yoğun olarak kullanılan bazı
insektisitlerin biyolojik etkinlikleri gözden geçirilecektir. Ayrıca denemelerde etkisiz olduğu
belirlenen ilaçların mücadele eşiği düşürülerek 2 farklı zamanda denenmesi ile mücadele
zamanı araştırılacaktır. Böylece insektisitlerin gerçekten etkisiz mi olduğu yoksa uygulama
zamanı mı doğru değil ortaya konmaya çalışılacaktır.

12.

Güdümlü Proje Ülkesel Ricania sp. Araştırma Projeleri
Adı
Dr. Kibar AK (Samsun KTAE)
Koordinatörü

DEVAM EDEN PROJELER
Proje Adı

Alt Proje

Yalancı Kelebek (Ricania sp.)’in Tespiti, Yaygınlık
Alanlarının Saptanması ve Mücadele Olanaklarının
Araştırılması
Karadeniz Bölgesinde Önemli Bir Zararlı, Ricania
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sp.’nın Tanıtılması ve Zararlının Mücadelesine
Yönelik Eğitim Çalışmaları
TAGEM/BSAD/G/18/A2/P4/756
Proje No
Abdullah BALTACI
Proje Lideri
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücü Kuruluş
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
2018
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2017-31.12.2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2018: 15.000 TL 2019: 15.000 TL 2020: 15.000 TL
Proje Özeti: Doğu Karadeniz Bölgesinde üretimi yapılan ana ürünler çay ve fındık olmakla
birlikte, son yıllarda bölgede alternatif ürün olarak, kivi üretiminde artış meydana
gelmiştir. Son yıllara kadar Doğu Karadeniz Bölgesindeki tarım alanlarını önemli
derecede etkileyen herhangi bir hastalık ve zararlı ile karşılaşılmamıştır. Ancak 2006
yılında, Doğu Karadeniz Bölgesinin sahil kuşağındaki tarım alanlarında Ricania sp. teşhis
edilmiş ve zararlının popülasyonu takip eden yıllar içerisinde artış göstermiştir. Ergin ve
nimfleri bitki özsuyunu emerek beslenen polifag bir zararlı olan Ricania sp.’nin
popülasyonundaki artış bölgede var olan biyolojik dengeyi tehdit etmektedir. Ricania sp.
sadece tarım alanlarında değil, şehirlerdeki yerleşim alanlarında da bulunmakta, bölge
halkını tedirgin etmekte ve zararlıyla ilgili şikayetler artmaktadır. Yerel ve ulusal medyada
zararlıyla ilgili çıkan haberlerde farklı isimlendirmeler (Vampir kelebek, İsrail kelebeği
vb.) yapılmakta olup bölgede yaşayan üreticiler tedirgin olmakla birlikte zararlı hakkında
bilgi kirliliği oluşmaktadır. Dolayısı ile bölgedeki üreticiler zararlının konukçuları,
biyolojisi, beslenmesi, zararı ve mücadele şekli gibi konularda yanlış bilgilere sahiptirler.
Projenin 2017 yılı çalışmalarında daha önceki çalışmalarda Ricania sp. zararlısının yoğun
olarak belirlendiği Artvin (Hopa, Arhavi), Rize (Merkez, Derepazarı, İyidere, Çayeli, Pazar,
Ardeşen, Fındıklı) ve Trabzon (Of, Sürmene) sahil şeridindeki ilçelerinde çiftçilere ve
teknik elemanlara yönelik, teorik ve uygulamalı eğitim toplantıları düzenlenmiştir. Verilen
eğitimlerle çiftçiler, ve teknik elemanlar zararlının popülasyonunun azaltılması için
alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirilmiştir. Eğitimlerle birlikte liflet ve afişler
dağıtılmıştır. Teorik eğitim çalışmalarında toplam 222 çiftçi, 116 teknik elemana eğitim
verilmiştir. Uygulamalı eğitim çalışmalarında ise 145 çiftçi ve 55 teknik elemana eğitim
verilmiştir. Projenin 2018 yılı çalışmalarında ise belirlenen ilçelerde zararlının tanıtıldığı,
kültürel mücadeleyi öğretici, teorik ve uygulamalı eğitim çalışmalarına devam edilecektir.

Proje Başlığı

Alt Proje

Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Başlangıç Yılı

Yalancı Kelebek (Ricania sp.)’in Tespiti, Yaygınlık
Alanlarının Saptanması ve Mücadele Olanaklarının
Araştırılması
Karadeniz Bölgesinde Önemli Bir Zararlı, Ricania
sp. ile Mücadelede Uygulanabilecek Kültürel
Tedbirler Üzerine Araştırmalar
TAGEM/BSAD/G/18/A2/P4/757
Kaan ALTAŞ
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
TAGEM
2018
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Projenin İlgili Olduğu Dönem
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

01.01.2017-31.12.2017
2018: 35.000,00 TL 2019: 35.000,00 TL 2020:
15.000,00 TL
Proje Özeti (En fazla 300 kelime olmalı ve projenin yeni teklifteki özeti yazılmamalıdır.)
Ricania sp. sokucu emici ağız yapısına sahip polifag bir zararlıdır. Konukçusu olan
bitkilerin öz sularını emerek doğrudan veya dolaylı olarak zarar oluşturmaktadır. Zararlı
ülkemizde Karadeniz Bölgesi’nin özellikle doğu kesiminde yayılış göstermektedir. Yapılan
farklı araştırmalar sonucunda zararlının Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Artvin, Rize, Trabzon
illeri sahil ilçelerinde yoğun şekilde bulaşık olduğu tespit edilmiştir. Doğu Karadeniz
Bölgesinde üretimi yapılan ana ürünler çay ve fındık olmakla birlikte, son yıllarda alternatif
ürün olarak, kivi üretiminde artış meydana gelmiştir. Bölgede çay, fındık kivi ve diğer
ürünler iç içe bulunmaktadır. Türkiye’de yetiştirilen çay dünyada en doğal çay olma
özelliğinde sahip olduğundan üretim alanlarında gübre dışında kimyasal uygulama
yapılamamaktadır. Son yıllara kadar Doğu Karadeniz Bölgesi tarım alanlarını önemli
derecede etkileyen ve yoğun mücadele gerektiren herhangi bir hastalık ve zararlı ile
karşılaşılmamıştır. Ancak 2006 yılından itibaren üretim alanlarında Ricania sp.
popülasyonu artış göstermiştir. Bölgede kimyasal mücadele uygulaması yapılamadığından
dolayı bu zararlı ile mücadelede farklı metotlarının araştırılması gerekmektedir. 2017–2019
yıllarında Artvin, Trabzon, Rize il ve ilçelerinde yürütülecek olan bu proje de farklı kültürel
önlemlerin Ricania sp. popülasyonu azaltmada etkisi araştırılmaktadır. 2017 yılı çalışmaları
takvime uygun bir şekilde yapılmıştır.

Proje Başlığı

Yalancı Kelebek (Ricania sp.)’in Tespiti, Yaygınlık
Alanlarının Saptanması ve Mücadele Olanaklarının
Araştırılması
Alt Proje
Ricania
sp.’e
Karşı
Biyoteknik
Mücadele
Yöntemlerinin Araştırılması
TAGEM/BSAD/G/17/A2/P6/750
Proje No
Dr. Fatma ÖZSEMERCİ
Proje Lideri
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüProje Yürütücü Kuruluş
Bornova- İZMİR
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş
2017
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 1.1.2017-31.12.2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2018 : 35.000 TL 2020:50.000TL2019 : 50.000 TL
Proje Özeti : Ricania sp. (Hemiptera:Ricaniidae) ‘nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay,
kivi, bağ, fasulye ve yabancı otlar dahil pek çok bitkide görülmesi, doku içine yumurta
bırakması, popülasyonunun giderek artması, üreticilerden gelen yoğun şikayetler ve
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bölgenin ana ürünü olan çayda pestisit kullanımının istenmemesi gibi nedenlerden dolayı
bu çalışma ele alınmıştır. Bu amaçla, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü tarafından 2017 yılında zararlıya karşı alternatif mücadele yöntemlerinin
belirlenmesine yönelik ülkesel bir projenin hazırlanması ve projede biyoteknik yöntemlerin
çalışılması görevi Kurumumuza verilmiştir.
Çalışma, zararlının yoğun olduğu Rize ilinde çay (Camelia sinensis) ve kivi (Actinidia
chinensis) bitkilerinde yürütülmüştür. Çalışma kapsamında Ricania sp.’e karşı sarı yapışkan
tuzaklar, ışık tuzakları ve sarı yapışkan tuzak+ ışık tuzakları ile kombine edilerek
kullanılmıştır. Çalışmalar tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak
yürütülmüştür. Tuzakların etkinlik çalışmaları kapsamında 2017 yılında sarı yapışkan
tuzakların asım sıklıkları ve ışık tuzakları ile kombinasyonu belirlenmiştir. Bu çalışma
sonucunda çay ve kivi bitkilerinde zararlıya karşı kimyasal mücadeleye alternatif olarak
biyoteknik mücadele yöntemlerinin uygulamaya aktarılması hedeflenmektedir.

Proje Başlığı

Alt Proje
Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş

Yalancı Kelebek (Ricania sp.)’in Tespiti, Yaygınlık
Alanlarının Saptanması ve Mücadele Olanaklarının
Araştırılması
Ricania sp.’nin Biyolojik Mücadele Olanaklarının
Araştırılması
TAGEM/BSAD/G/17/A2/P5/770
Mustafa TÜFEKLİ
Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
TAGEM

Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

01/01/2017
01/01/2017 - 31/12/2017
2017: 60.000TL
2018: 40.000TL
2019: 40.000TL
20..: ……….TL
Proje Özeti : Ricania sp.’nin predatörlerini belirlemek için Doğu Karadeniz Bölgesi’nde
(Trabzon, Rize, Artvin vb.) nimf çıkışları başladıktan sonra Haziran ayından itibaren
Ağustos ayı sonuna kadar 15 günde bir arazi çıkışları yapılmıştır. Toplam 116 adet farklı
yerden örneklemeler yapılmıştır. Alınan bu örnekler parazitoit çıkışı için kağıt torbalara
alınmış ve takipleri yapılmıştır. Coccinellidae familyasına ait predatör türler ise
beslenmelerini gözlemlemek için kültür kaplarına alınmıştır. Yumurta bırakılan bitki
örnekleri Eylül ayından itibaren toplanmaya başlanmıştır. Toplam 141 farklı noktadan
örnekleme yapılmış ve bu örnekler kağıt torbalara alınarak parazitoit çıkışı için gözlenmeye
başlanmıştır.
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Proje Başlığı

Yalancı Kelebek (Ricania sp.)’İn Tespiti, Yaygınlık
Alanlarının Saptanması ve Mücadele Olanaklarının
Araştırılması
Alt Proje
Bazı Bitkisel Ekstraktların Ricania sp.’ye Karşı
Mücadelede Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi
TAGEM/BSAD/G/17/A2/P4/769
Proje No
Ebru GÜMÜŞ
Proje Lideri
Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Yürütücü Kuruluş
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
2017
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2017-31.12.2019
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017: 60.000 TL
2018: 30.000 TL
2019: 20.000 TL
Proje Özeti 2006 yılında Türkiye’ye giriş yaptığı bilinen Ricania sp. son yıllarda Doğu
Karadeniz Bölgesi’nde önemli popülasyonlara ulaşmıştır. Zararlının ilk giriş yaptığı Doğu
Karadeniz Bölgesi’nde çay ve kivi tarımı yaygın olduğu ve bu alanlarda kimyasal mücadele
uygulanmadığı için sahil kesimindeki tarım alanlarında giderek yayılmaktadır. Doğu
Karadeniz Bölgesi’nin vazgeçilmezlerinden olan çay ve kivi bu zararlı türün tehdidi
altındadır (Göktürk ve Mıhlı, 2015). Kivi dışında aile ihtiyaçları için üretilen fasülye, mısır,
lahana, biber başta olmak üzere kültür bitkilerinde, süs bitkilerinde, çalılarda ve genç
ağaçların sürgünlerinde bitkilerin öz suyu ile beslenerek (Göktürk ve Aksu 2014) yaptığı
direkt zararın yanında, bazı önemli bitki patojeni fungusların (Cylindrocarpon sp.,
Fusarium sp. ve Pestalotiopsis quepinii) vektörlüğünü de yapmaktadır (Eken ve ark. 2013).
Ricania sp.’nin tarımsal ürünlerdeki zararının yanında geceleri ışığa yönelimi nedeni
ile evlere de girmesi kentsel bir sorun boyutuna taşınmasına neden olmuştur. Ricania
sp.’nin mücadelesine yönelik ülkemizde bazı çalışmalar yürütülmüş olmakla birlikte
uygulamaya aktarılmış bir yöntem henüz bulunmamaktadır. Çay alanlarında kimyasal
mücadele yapılmadığı için zararlıyla mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif metotların
geliştirilmesi önem taşımaktadır. Polifag olan bu zararlının bölgedeki neredeyse bütün
tarım ürünleri, süs bitkileri, orman ağaçları hatta ölü bitkiler üzerinde bulunup yumurta
bırakmasına rağmen Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde yetiştirilen
şeker otu (Stevia rebundana) üzerinde zarar yapmadığı belirtilmiştir. Bu bağlamda zararlıya
karşı kullanılabilecek başta Stevia olmak üzere bölgede yetişen bazı bitki ekstraktlarının
etkinliğinin belirlenmesi görevi Fındık Araştırma Enstitüsü’ne verilmiştir. Proje
kapsamında 2017 yılında Ricania sp.’ye karşı tek doz tarama testlerinde Polygonum
persicaria yaprak MeOH, Mentha pipperiata yaprak esansiyel yağı, Rosmarinus officinalis
esansiyel yağı, Stevia rebundana yaprak MeOH, Citrus sp. meyve esansiyel yağı, portakal
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yağı+ boraks’ın %10’luk konsantrasyonları denenmiştir. Etkinliği denenen ekstraktlardan;
Mentha piperiata esansiyel yağı, Citrus sp. esansiyel yağı, Rosmarinus officinalis esansiyel
yağı öne çıkmıştır. 2018 yılında doz-ölüm denemeleri gerçekleştirilerek, etkili bulunan
ekstraktların uygulamaya verilecek dozları belirlenmeye çalışılacaktır.

13.

MÜNFERİT PROJELER

YENİ TEKLİF PROJELER
Proje Adı

Proje Türü
Projeyi Teklif Eden Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Koordinatörü/Lideri
Proje Yürütücüsü
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar

Diyarbakır ve Elazığ İlleri Meyve Alanlarındaki
Coccidae (Hemiptera: Coccoidea) Türleri, Parazitoit
ve Predatörleri ile Önemli Zararlı Türün
Biyoekolojisi Üzerine Araştırmalar (Doktora)
Akademik Kariyer
Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
TAGEM
Murat GÜLMEZ

Çukurova üniversitesi, Diyarbakır Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Elazığ Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü
2019-2021
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2019: 30050 TL 2020..: 20900TL 2021.: 19100 TL
Proje Özeti Bu çalışma, son yıllarda Diyarbakır ve Elazığ illeri meyve üretim alanlarında
yaşanan koşnil (Hemiptera: Coccidae) epidemileri sonucunda kurumumuza uygulama
kuruluşları ve üreticilerden gelen yoğun şikâyetler doğrultusunda ele alınmıştır. Çalışmanın
ana amacı; konukçu dizisi geniş, epidemi yapma potansiyeli yüksek olan en tahripkâr koşnil
türünün tespit edilmesi, aynı zamanda bu türün biyoekolojisinin belirlenmesi sonucunda
zararlıyla başarılı bir şekilde mücadele yapma imkanlarının ortaya konulmasıdır. Bu
çerçevede öncelikle koşnil türleri, bunların parazitoit ve predatörleri belirlenecek, zararlının
popülasyon seyri ve yaşam çizelgesi ile ilgili veriler elde edilecektir. Çalışmalar 2019-2021
yılları arasında Diyarbakır (Çermik, Çüngüş, Eğil, Ergani ve Çınar ilçeleri) ve Elazığ
(Merkez, Baskil, Keban ve Sivrice ilçelerinde) illerinde yürütülecektir. Sürvey
çalışmalarında gözle kontrol ve kültüre alma metotları kullanılacaktır. Önemli zararlı türün
popülasyon gelişimi iki yıl boyunca her ilde en az iki lokasyonda haftalık çıkışlar yapılarak
belirlenecektir. Yaşam çizelgesi ile ilgili çalışmalar iki yıl boyunca enstitü bahçesinde
zararlının konukçusu olan 3 farklı meyve türü üzerinde gerçekleştirilecektir. Her meyve
türünden beş’er fidan üzerinde yapılacak olan çalışmalarda zararlının doğa koşullarında
yumurtadan ergine kadar olan gelişme süresi saptanacak ve ergin döneme geçen bireylerin
yumurta verimlerine de bakılarak yaşam çizelgesi oluşturulacaktır. Ayrıca popülasyon
gelişiminin izleneceği bahçelerde de zararlının bazı yaşam çizelgesi ile ilgili parametleri
belirlenecektir. Yapılacak bu çalışma ile bölgedeki koşnil türleri, parazitoit ve predatör
türler belirlenerek, bu zararlılara karşı biyolojik mücadelede kullanılma potansiyeli
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olabilecek biyolojik mücadele ajanları tespit edilecektir. Yapılacak biyoekolojik çalışmalar
sonucunda, zararlının en uygun kimyasal mücadele zamanı belirlenecektir. Elde edilecek
çıktılar, konu ile ilgili hazırlanacak olan zirai ve entegre mücadele teknik talimatlarının
güncellenmesinde kullanılacaktır. Aynı zamanda araştırma sonuçları teknik eleman ve
üreticilere aktarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Coccidae, Parazitoit, Predatör, Popülasyon gelişimi, Yaşam çizelgesi
Proje Adı

Proje Türü
Bağlı Olduğu Proje
Projeyi Teklif Eden Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Koordinatörü/Lideri
Proje Yürütücüsü
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

Ayva Bahçelerinde Ayva İçkurdu (Euzophera bigella
Zeller)’nun (Lepidoptera: Pyralidae) Popülasyon
Değişimi, Zarar Oranı ve Mücadele Zamanın
Belirlenmesi
Münferit
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma EnstitüsüYALOVA
TAGEM
Cemil HANTAŞ

01.01.2019-31.12.2021
2019: 12.400 TL
2020: 13.600 TL
2021: 13.400.TL
Proje Özeti: Türkiye 126 400 ton ayva (Cydonia oblonga) üretimi ile dünyada ikinci sırada
yer almaktadır. Meyve veren ağaç sayısı 3.378.000, meyve vermeyen ağaç sayısı ise
581.000 dir. Üretimi ise Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşmıştır. Ayvanın meyvesi doğrudan
sofralık olarak tüketildiği gibi; pişirilerek, reçelleri, marmelâtı, kompostoları, tatlıları,
şarap, likör ve pastaları yapılarak da tüketilmektedir. Ayva tıpta ilaç yapımında da
kullanılmaktadır. Ayvadaki meyve kurtlanmaları her zaman için Elma İçkurdu (Cydia
pomonella L.)’na atfedilmiş ve mücadelesi hep buna göre yapılmıştır. Ayva bahçelerinde
zararlı böcekleri kontrol altına almak için çok sayıda kimyasal uygulama yapılmaktadır.
Elma Entegre Mücadele Teknik Talimatına eklenen ayvada, etki süreleri dikkate alınarak
yapılan ilaçlama uygulamaları entegre mücadele prensipleri ve ilkeleri ile tezatlık
oluşturmaktadır. Bu araştırma ile daha önce Enstitümüz tarafından yapılan çalışmada
ayvada ana zararlılardan biri olarak saptanan Ayva İçkurdu (Euzophera bigella Zeller)’nun
ayva bahçelerinde popülasyon değişimi, meyvede yaptığı zarar oranı ve mücadele zamanı
belirlenecektir. Biyoteknik yöntemler ile fenolojik dönemler arasında bağlantı kurarak
mücadele için en doğru zaman saptanacaktır. Bu bağlamda, zamanında etkili ilaçlamalar
yapılacak, ilaçlama sayıları azaltılacak, kaliteli ayva üretimi ile ülke ekonomisine katkı
sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ayva, Marmara Bölgesi, Tuzaklar, Ayva İçkurdu (Euzophera bigella
Zeller)
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DEVAM EDEN PROJELER
Proje Başlığı

Rize İlinde Çaylarda Zararlı Sarı Çay Akarı
[Polyphagotarsonemus
latus
(Banks)
(Acari:
Tarsonemidae] Sürveyi ve Mücadele Olanakları

Proje No

TAGEM/BSAD/G/17/A2/P1/848

Proje Lideri

Heval DİLER

Proje Yürütücü Kuruluş

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü

Projeyi Destekleyen Kuruluş

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Proje Başlangıç Yılı

2017

Projenin İlgili Olduğu Dönem

05/01/2017-31/12/2017

Projenin Yıllara Göre Bütçesi

2017: 70000 TL

Proje Özeti Sarı çay akarının [Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari: Tarsonemidae]
birçok bitkide zarar vermesi, daha önce bu konuda yapılmış çalışma olmaması ve çay
üreticilerinden gelen şikayetler üzerine bu konunun çalışılmasına karar verilmiştir. Bu
amaçlar doğrultusunda; Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Atatürk
Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile Rize ilinde klon
çaylarla tesis edilmiş çaylık alanlarda sürvey çalışmaları yürütülmüş, kırmızı örümceklere
karşı dünyada ruhsatlı bulunan biyolojik akarisitlerin ve biyolojik mücadele etmeninin
etkisi belirlenmiştir. Ayrıca uygulama yapılan çaylık alanlarda kullanılan bu Bitki Koruma
ürünlerinin çayda kalite parametrelerine olumsuz etkisinin olup olmadığı da araştırılmıştır.
Buna göre 1. sürgün döneminde yürütülen arazi çalışmalarında Rize iline ait 15 ilçeden 73
çay bahçesinde, 2. sürgün döneminde 10 ilçeden 93 çay bahçesinde ve 3. Sürgün
döneminde ise 9 ilçeden 97 çay bahçesinde sürveyler yapılmıştır. Bu alanlardan birinci
sürgün döneminde 58 bahçe temiz bulunurken, 15 bahçede Sarı çay akarı, ikinci sürgün
döneminde 61 bahçe temiz bulunurken, 32 bahçede Sarı çay akarı ve üçüncü sürgün
döneminde ise 16 bahçe temiz bulunurken, 81 bahçede Sarı çay akarı tespit edilmiştir. Buna
göre yaprak başına düşen akar sayısı birinci sürgün döneminde en fazla 10,8 adet ile
Derepazarı ilçesi Çalışkanlar mah.’de, en az ise 0,1 adet ile Kalkandere ilçesi Çağlayan
köyünde, ikinci sürgün döneminde en fazla 5,68 adet ile Çayeli ilçesi Madenli köyünde, en
az ise 0,1 adet ile Merkez de Portakallık mah.’de, üçüncü sürgün döneminde ise en fazla 44
adet ile Güneysu ilçesi Yeşilköy’de, en az ise 0,1 adet ile Çayeli ilçesi Buzlupınar köyü ve
Fındıklı ilçesi Şentürktepe köyünde tespit edilmiştir. Mücadele çalışmalarında ise kükürt,
mineral yağ ve predatör akar uygulamalarında yüksek biyolojik etki elde edilmiştir.
Özellikle kükürt uygulaması % 90 üzeri etki göstererek zararlı popülasyonunu baskı altına
almada etkili olmuştur. Uygulamaların yapıldığı parsellerde biyolojik etki yönünden sayım
zamanlarına göre (uygulama x sayım zamanı interaksiyonu) fark tespit edilmemiştir.
Predatör akar uygulamalarında bir aylık süre zarfında etkinliği nispeten zamana göre
artmıştır. Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin çaya kalite ve mineral madde açısından
olumsuz etkisi olmamıştır.

59

Proje Adı

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Lideri

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde
Bademde Zararlı Böcek Türleri, Önemli Türün
Mücadelesine Yönelik Bazı Biyolojik Özellikleri ile
Parazitoit ve Predatörlerinin Belirlenmesi (Doktora)
TAGEM-BS-14/10-02/01-17
Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
TAGEM
Hakan USANMAZ

Yardımcı Araştırmacılar

Doç. Dr. M. Murat ASLAN (Danışman)

Başlama- Bitiş Tarihleri

01.01.2015-30.12.2017

Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş

Projenin Toplam Bütçesi:

2015: 5.000 TL 2016: 5.000 TL
2017: 5.000 TL
Proje Özeti Badem son yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölge'sinde sınır bitkisi olmaktan
çıkmıştır. Bölgede kaliteli yabancı çeşitlerle modern bahçeler tesis edilmeye başlanmıştır. Bu
bahçelerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu artışın en önemli sebeplerinden bir tanesi
bademe olan talebin sürekli artması ve badem üretiminin cazip hale gelmesidir. Badem
bahçelerinin artması beraberinde bitki koruma sorunlarını da getirmiştir. Özellikle zararlıların
artması ve ekonomik önemde kayba neden olacak ya da olan etmenlerin artacağı
düşünülmektedir. Proje ile Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman illeri badem alanlarında
zararlı olan böcek türlerinin belirlenmesi; önemli türün popülasyon değişimleri ve
mücadelesine yönelik bazı biyolojik kriterler ile doğal düşmanlarının tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Böylece badem alanlarında entegre mücadelenin yapılabilmesi için bilinmesi
gerekli olan zararlıların ve doğal düşmanlarının durumu ortaya konacaktır. Dönem içerisinde
Gaziantep’in Şehitkamil, Şahinbey, Oğuzeli ilçeleri; Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi ve
Adıyaman’ın Besni ilçesinde sürvey çalışmaları için ilçeyi en iyi şekilde temsil edebilecek
bahçeler tespit edilmiştir. Belirlenmiş olan bu bahçelerde sürvey çalışmaları yürütülmüştür.
Bu bölgeler de bulunan yabani bademlerde örneklenmiştir. Arazilerden toplanan zararlı ve
yararlı böcekler teşhis için tekniğine uygun olarak hazırlanmıştır. Teşhis çalışmaları ise halen
devam etmektedir. Ayrıca belirtilen illerde badem alanlarında önemli düzeyde zarar oluşturan
badem iç kurdunun mücadelesine esas bazı biyolojik özellikleri de belirlenmektedir.
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Proje Adı

Tekirdağ İli Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında
Bulunan
Buprestidae
(Coleoptera)
Türleri,
Yoğunlukları, Doğal Düşmanları ve Önemli Capnodis
Türünün Mücadelesine Yönelik Bazı Biyolojik
Kriterlerin Belirlenmesi (Doktora)

Proje No:
Projeyi Yürüten Kuruluş

TAGEM–BS–13/08-01/01-20
Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Lideri

TAGEM
Damla ZOBAR

Yardımcı Araştırmacılar
Başlama- Bitiş Tarihleri

Prof. Dr. Müjgan KIVAN
Serkan CANDAR
A. Semih YAŞASIN
2014-2016

Projenin Toplam Bütçesi:

2014: 18000 TL

2015: 10000 TL 2016: 5000 TL

Proje Özeti: Tekirdağ ilinde sert çekirdekli meyve üretilen Merkez, Şarköy ve Malkara
ilçelerinde popülasyon takibi ve biyolojik gözlemler amacıyla Mart-Kasım 2014-2016 ayları
arasında arazide çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Toplanan ölü materyaller uygun olarak
hazırlanıp, teşhis için konu uzmanı kişilere gönderilmiştir. Gelen bilgilere göre etiket bilgileri
hazırlanarak, koleksiyon oluşturulmuştur. Araziden toplanan canlı Capnodis tenebrionis
erginleri kafeslere konularak laboratuvar kültürleri oluşturulmuştur. Bu kültürlerden elde
edilen larvalar ile kontrollü koşullarda 27±1ºC de suni besin üzerinde C. tenebrionis'in
biyolojisi takip edilmeye çalışılmış ve veriler kayıt edilmiştir. Doğal düşman varlığını
belirlemek amaçlı arazi ve laboratuvar çalışmaları yapılmıştır. Bir diğer çalışma bölümünde
kiraz fidanları ve C. tenebrionis'in anaç tercihi konusunda bilgi edinmek amacıyla saksılarda
yapılmıştır. Bölgede yaygın olan Kuşkirazı, Gisel-A-5 ve MaXMa anaç çeşitleri, özel sektör
fidan yetiştiricisi kuruluşlardan temin edilerek, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü
arazisinde saksılara dikilmiş ve Capnodis tenebrionis ilk dönemine ait 5 larva ile
bulaştırılmıştır. Önceki dönem bulaştırma yapılan fidanlar incelenmiş ve değerlendirmeler
yapılmıştır. Proje sonuç raporu hazırlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Sert Çekirdekliler, Buprestidae, Capnodis sp., Doğal Düşman, Tekirdağ
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Proje Adı

Muğla ve Manisa İlleri Badem Ağaçlarında Böcek ve
Akar Türleri, Önemli Zararlı Türlerinin Popülasyon
Değişiminin ve Mücadelesine Yönelik Bazı Biyolojik
Özelliklerinin Belirlenmesi (Doktora)
TAGEM-BS–13/10–02/01–23
Proje No:
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Bornova
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
M. Fatih TOLGA
Proje Lideri
Yardımcı Araştırmacılar
01/01/2014 – 31/12/2016
Başlama ve Bitiş Tarihleri
2014 Yılı: 27.200 TL
Projenin Toplam Bütçesi
2015 Yılı: 14.800 TL
2016 Yılı: 12.250 TL
Proje Özeti Bu çalışmada Ege Bölgesi’nde badem bahçelerinde ana zararlının ve ekonomik
önemde zarara neden olan türlerin ortaya çıkarılması, popülasyon değişimi ve biyolojisi
izlenerek mücadele için uygun dönemlerinin saptanması amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra
çalışma esnasında badem bahçelerindeki mevcut üretici uygulamaları ile entomolojik sorunlar
belirlenerek elde edilen verilerin entegre mücadele programlarının oluşturulmasına yardımcı
olması hedeflenmiştir. Çalışmanın yapılacağı bölgede badem ihracatına yönelik üretimde
yapıldığı için zarardan kaynaklanan kalite ve ürün kaybı maksimum düzeyde engellenerek
kaliteli üretime katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Çiftçilerin mücadele zamanları
hakkında bilgilendirilmesi ve mücadele uygulamalarının araştırılmasıyla daha kaliteli ve fazla
ürün elde ederek Türkiye’nin kendi kendine yetmesine katkıda bulunmasına destek
sağlanacaktır. Ayrıca, sadece bademe özgü teknik talimatların ve tespit edilen önemli
zararlılarının standart ilaç deneme metotları ve teknik talimatlarının hazırlanmasına bilgi ve
kaynak oluşturulması hedeflenmektedir.
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BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI
İLAÇ, ALET, TOKSIKOLOJI VE YABANCI OT ARAŞTIRMALARI
PROJE ÖZETLERI
(19-24 ŞUBAT 2018 / ANTALYA)
I. ARAŞTIRMA PROJELERİ
1. Bağ Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
2. Buğday Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
3. Mısır Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
4. Örtüaltı Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
5. Pamuk Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
6. Biyolojik Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
7. Bitkisel Üretimde Fauna ve Flora Projesi
8. Pestisitlere Karşi Direncin Tespiti, Haritalanmasi ve Yönetimi
9. Tarımsal Ürünlerde İşlemenin Pestisit Kalıntıları Üzerine Etkisi Projesi
10. Münferit Projeler

1.

Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü

BAĞ
ENTEGRE
MÜCADELE
ARAŞTIRMA,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ (Bornova ZMAE)
YENİ TEKLİF PROJELER

Proje Adı

Proje Türü
Bağlı Olduğu Proje
Projeyi Teklif Eden Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Koordinatörü/Lideri
Proje Yürütücüsü

Ege Bölgesi Bağlarında Bazı Bitki Koruma
Ürünlerinin
Yaprak
Gübreleri
ve
Yayıcı
Yapıştırıcılarla Karışımlarının Asma Yaprağı ve
Üzümde Parçalanma Sürecine Etkilerinin Belirlenmesi
Entegre Mücadele
Bağ Entegre Mücadele
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Bornova
TAGEM
Hakan ÖRNEK
Ahmet Duru
Duygu Uysal
Öncül Kaangün Caner
Bülent Turan
Prof.Dr.Enver Durmuşoğlu
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SİA Laboratuarları
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
01/01/2019 - 31/12/2021
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2019: 59.400 TL
2020: 47.000 TL
2021: 27.500 TL
Proje Özeti: Ege Bölgesi’nde hastalık ve zararlı ile mücadelede asmanın farklı fenolojik
dönemlerinde çok sayıda ilaçlama yapılmaktadır. Böylesine yoğun ilaçlama yapılan bu
kültür bitkisinde aynı zamanda tavsiye dışı tank karışımlarının da yaygın bir şekilde tercih
edildiği bilinmektedir. Birbiri ile karıştırılması konusunda herhangi bir tavsiye olmayan
preparatların bir tank içinde karıştırılması durumunda, aktif maddelerin ve/veya preparat
içindeki diğer maddelerin birbirleriyle reaksiyona girerek ya aktif maddelerin toksik
türevlerin ortaya çıkması ya da bozulması nedeniyle ya üründe fitotoksisite görülmekte ya da
preparatlardan beklenilen etkiler alınamamaktadır. Karışımları uygun görünen Bitki Koruma
Ürünleri (BKÜ)’nin bile pestisitlerin bekleme sürelerine etkileri hiç dikkate alınmamaktadır.
Nitekim bu tür karışımlar nedeniyle bazı durumlarda pestisitlerin daha kısa sürede
parçalanacağı, bazı durumlarda ise parçalanma süreçlerinin uzayacağı gözden kaçmaktadır.
Üreticilerin pestisit etiketlerindeki bekleme sürelerine uymalarına rağmen, karışımlar
nedeniyle özellikle parçalanma süreci uzayan aktiflerin neden olduğu beklenilmeyen kalıntı
sorunu hem ihracatımızı, hem yerel tüketicilerimizin sağlını olumsuz etkilemektedir.
Ülkemizin en önemli kültür bitkilerinin başında gelen ve Ege Bölgesi’nde de en yaygın
tarımı yapılan asmada ise bu tür karışımların neden olabileceği sorunlara dair hiçbir
çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenlerle, önerilen bu projede, bağda yaygın olarak karışım
halinde kullanılan bazı pestisitler ile genelde bu karışımlara eklenilerek kullanılan bitki
gelişim düzenleyicisi, yaprak gübresi ve yayıcı-yapıştırıcıların söz konusu pestisitlerin
parçalanma sürecine etkisi araştırılacak ve karışım halinde kullanılan pestisitlerin bekleme
süresinde herhangi bir değişim olup olmadığı ortaya konulacaktır. Diğer yandan, yayıcıyapıştırıcı, bitki gelişim düzenleyicisi veya yaprak gübresinden hangisinin ve/veya
hangilerinin pestisitlerin parçalanma sürecine daha fazla etki ettiği de bu çalışma ile ortaya
konulmaya çalışılacaktır.
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar

Anahtar Kelimeler

2.

Pestisit, bitki gelişim düzenleyicisi, yaprak gübresi, yayıcı-yapıştırıcı,
bekleme süresi

Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü

BUĞDAY
ENTEGRE
MÜCADELE
ARAŞTIRMA,
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Dr. M. Selçuk BAŞARAN (Ankara ZMMAE)
SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı
Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Bazı Bitki Ekstraktlarının Buğdayın Önemli Yabancı
Otlarına Karşı Allelopatik Etkisinin Araştırılması
TAGEM–BS–12/12-01/04-04
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara
Nuran Pınar GÜZEL
E. Arzu ELİBÜYÜK
Dr. Ünal ASAV
Dr. M. Selçuk BAŞARAN
Prof. Dr. Nihat TURSUN
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Dr. Ahmet Tansel SERİM
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
2013-2017
Başlama ve Bitiş Tarihleri
20.000TL
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti: Son 50 yıl içerisindeki sentetik kimyasalların artarak kullanımı doğal dengeyi
bozmuş, insan ve çevre sağlığını tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. Aşırı herbisit kullanımına
bağlı sorunların ortaya çıkışı alternatif mücadele yöntemleri arayışını da hızlandırmıştır.
Herbisitlere alternatif olabilecek çalışmalar arasında allelopati çalışmaları öne çıkmaktadır. Bu
proje ile allelokimyasallar içerdiği bilinen ayçiçeği, arpa ve turpun buğdayda sorun oluşturan
önemli yabancı otlara karşı allelopatik etkisi araştırılmıştır. Çalışma petri ve fide denemeleri
olarak iki aşamada yürütülmüştür.
Çalışmanın ilk aşamasında ayçiçeği, arpa ve turptan elde edilen farklı konsantrasyonlardaki su
ekstraktlarının yabancı otların (Sinapis arvensis, Boreava orientalis, Consolida ortientalis,
Avena fatua, Aegilops cylindrica ve Alopecurus myosuroides) tohum çimlenmesine etkisi
araştırılmıştır. İkinci aşamada ise yabancı otlar 2-3 yapraklı döneme kadar büyütülmüş ve
bitki ekstraktları uygulanarak fide gelişimine etkisi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre
bitki ekstraktlarının tohum çimlenmesine etkisi kullanılan konsantrasyon ve yabancı ot türüne
göre değişmiştir. Çimlendirme denemelerinde bitki ekstraktlarının Avena fatua’nın
çimlenmesine etkisi düşük olmuştur (%5-37). Diğer yabancı otların çimlenmesi çoğunlukla
bitki ekstraktlarının artan konsantrasyonlarıyla ters orantılı şekilde azalmıştır. Turp ekstraktı
düşük konsantrasyonlarda bile yabancı otların çimlenmesini önemli oranda engellemiştir
(%33-100).
Bitki ekstraktlarının fide gelişimine etkisi ise yabancı ot türüne bağlı olarak değişmiş; bitki
ekstraktlarının yüksek konsantrasyonları fide gelişimini daha fazla baskılamıştır (%36).
Ayçiçeği ekstraktı B. orientalis (%58-96), A. cylindrica (%82-94) ve A. myosuroides (%5597)’de; turp ekstraktı ise Boreava orientalis (%11-28), A. myosuroides (%19-29) ve A. fatua
(%7-32)’da kontrole göre biyolojik kütlede azalmaya neden olmuştur. Ayçiçeği ekstraktının
buğdaya ftotoksik etkisi yüksek (%12-47) bulunmuş olup, arpa ve turp ekstaktlarının düşük
dozlarının etkisi gelişmeyi teşvik ederken yüksek dozları gelişmesi sınırlı derecede
etkilemiştir (%13-20).
Allelopati, buğday, yabancı ot, bitki ekstraktı
Anahtar Kelimeler

3. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü

MISIR ENTEGRE MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA
VE EĞİTİM PROJESİ
Vahdettin AKMEŞE(Adana BMAE)
SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Tokat İli Dane Mısır Ekim Alanlarında Sorun Olan
Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium L.)’nın
Meydana Getirdiği Ürün Kayıpları ve Ekonomik
Zarar Eşiğinin Belirlenmesi
TAGEM-BS-13/12-03/04-08
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü / TOKAT
Bülent BAŞARAN
Yalçın KAYA
Duran KILIÇ
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Atilla ALTINTAŞ
Sezai GÖKALP
Oğuzhan AYDIN
Erhan ÖZER
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
01.01.2014 - 31.12.2016
Başlama ve Bitiş Tarihleri
14.000 TL
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti: Bu çalışma ile bölgemizde mısır ekili alanlarda sıkça görülen domuz pıtrağı
(Xanthium strumarium L.) ‘nın ekonomik zarar eşiğini tespit ederek, yabancı ot
mücadelesinde mısır ekim alanlarında domuz pıtrağı için uygulanan herbisit miktarını
minimuma indirmek ve gerektiğinde kullanmayı sağlamak amaçlanmıştır. Tokat İli dane
mısır yetiştiriciliği alanlarında sorun olan Xanthium strumarium’un ekonomik zarar eşiği
(Tritosulfuron % 25-Dicamba % 50) herbisiti için 2014-2015-2016 yıllarında sırasıyla 0,68
adet/m2 - 0,28 adet/m2- 0,56 adet/m2 olarak belirlenmiş, (Halosulfuron-methyl % 75)
herbisiti için de 2014-2015-2016 yıllarında sırasıyla 0,90 adet/m2 - 0,53 adet/m2 - 0,81
adet/m2 olarak belirlenmiştir. Yapılan istatistiki analizler sonucunda domuz pıtrağının
mısır verimine, koçan ağırlığına ve koçan dane sayısına etkileri ise önemli bulunmuştur. Bu
çalışma ülkemizde mısırda domuz pıtrağının ekonomik zarar eşiğinin hesaplandığı ilk
çalışmadır. Bu çalışmaların her bölgede hesaplanması çok önemlidir. Tokat Bölgesi
özelinde de buğday, mısır, ayçiçeği gibi geniş ekiliş alanları olan kültür bitkilerinde önemli
sorunlara neden olan yabancı otlar için ayrı ayrı ekonomik zarar eşiği değerleri
hesaplanmalıdır.
Anahtar Kelimeler

Mısır, domuz pıtrağı, ekonomik zarar eşiği.
GELİŞME RAPORU

Proje Başlığı

Vegetatif Filtre Şeridi Uygulamasının Mısırda
Kullanılan Rimsulfuron ve Nicosulfuron’un Ani
Yağışlarla Taşınmasına Etkisi
TÜBİTAK-115O331
Proje No
Dr. Ahmet Tansel SERİM
Proje Lideri
Zirai
Mücadele
Merkez
Araştırma
Enstitüsü
Proje Yürütücü Kuruluş
Müdürlüğü- ANKARA
TÜBİTAK
Projeyi Destekleyen Kuruluş
2015-2018
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 274.600TL
Proje Özeti: Bu proje ile toprakta kalıcılığı olan sulfonylurea grubu herbisitlerden
rimsulfuron ve nicosulfuron’ un ani yağışlar etkisiyle toprak yüzeyinde taşınma oranlarının
belirlenmesi ve bu herbisitlerin uygulandıkları alandan yüzey su kaynaklarına (göl, gölet,
dere, nehir ve sulama kanalı) geçişinin engellenmesi için oluşturulacak vegetatif filtre
şeridinin etkinliğinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Vejetatif filtre şeritlerinde kullanılan
herbisitlerden etkilenmeyecek veya düşük oranlarda etkileneceği değerlendirilen F. rubra
ve B. inermis türleri bu çalışma için seçilmiştir. Sürüklenme simülatöründe karakter olarak
F. rubra (%100), F. rubra (%60)+B. inermis (%40), B. inermis (%100), F. rubra
(%40)+B. inermis (%60) ve Kontrol (Bitkisiz toprak yüzeyi) alınmıştır. Metoda uygun
olarak doldurulan sürüklenme simülatörünün tavalarına ön çimlendirmesi yapılan tohumlar
ekilmiştir. Simülatörün üst kısmına tatbik edilen herbisitli suyun yüzey sürüklenmesi ile
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taşınmasının azaltılmasında F. rubra diğer karakterlere göre biraz daha etkili olmuştur.
Süzünme ile drene edilen su miktarı, B.inermis ve karışımını içeren şeritlerde daha fazla
olduğu görülmüştür.
Deneme parsellerinde oluşturulan ilk simülasyonun kontrol parselinde 882.7 l herbisitli su
toplanmıştır. F. rubra (%40)+B. inermis (%60) ile oluşturulan vejetatif filtre şeritleri
kontrole göre sürüklenme suyunun %71.4 ve 73.5’ini tutarken F. rubra (%40)+B. inermis
(%60)+ IMI tolerant ayçiçeği ile oluşturulan şeritler sürüklenme suyunun % 64.6 ve
68.9’unu tutmuştur. Denemenin ilerleyen safhalarında oluşturulan 2. simülasyonda kontrol
parselinde 472.9 l herbisitli su toplanmıştır. F. rubra (%40)+B. inermis (%60) ile
oluşturulan vejetatif filtre şeritleri kontrole göre sürüklenme suyunun %76.4 ve 78.2’sini
tutarken F. rubra (%40)+B. inermis (%60)+ IMI tolerant ayçiçeği ile oluşturulan şeritler
sürüklenme suyunun %75.4 ve 75.8’ini tutmuştur.
Nicosulfuron ve rimsulfuron uygulanan parsellerde 0-5 cm toprak katmanından alınan
toprak örneklerindeki herbisit miktarları ayçiçeği ve karabuğday fide bioassay analizleriyle
takip edilmiştir. Topraktaki nicosulfuron miktarının 4. günden itibaren hızlı bir şekilde
azalmaya başladığı görülmektedir. Gerek nicosulfuron gerekse rimsulfuronda 4. ve 14.
günler degradasyon süreci için önemli süreler olarak öne çıkmaktadır. Bu tarihlerde
topraktaki herbisit miktarları bir önceki örnekleme tarihine göre yaklaşık yarıya inmiştir.

ÖRTÜALTI
ENTEGRE
MÜCADELE
4. Ülkesel Proje Adı UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Koordinatörü
Doç. Dr. Seral YÜCEL (Adana BMAE)

ARAŞTIRMA,

SONUÇLANAN PROJELER
Proje Adı

Domateste Sorun Olan Canavar Otlarının (Orobanche
ramosa L. ve O. aegyptiaca Pers) Kimyasal
Mücadelesinde
Kullanılabilecek
Herbisitlerin
Araştırılması
TAGEM-BS-12/09-01/04-02
Proje No
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Proje Yürütücü Kuruluş
ADANA
Dr. Serdar EYMİRLİ
Proje Lideri
Özcan TETİK
Proje Yürütücüleri
Dr. Eda AKSOY
Özgür GÖLGE
Mine ÖZKİL
Prof. Dr. F. Nezihi UYGUR
Projeyi
Destekleyen TAGEM
Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.03.2013- 01.03.2017
2013: 7.000 TL
Projenin Toplam Bütçesi
2014: 6.000TL
2015: 3.000 TL
Proje Özeti: Mısırlı canavar otu {Orobanche aegyptiaca Pers. [Phelipanche aegyptiaca
(Pers.) Pomel]} yoğun bulunduğu domates tarlalarında verim kaybının ana nedenidir.
Çalışmada, tarla domatesinde sorun olan Mısırlı canavar otuna karşı uygulanabilir etkili ve
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ekonomik başka bir mücadele yöntemi olmaması nedeniyle kimyasal mücadele konusu
araştırılmıştır. Çalışma, 2013-2016 yılları arasında Adana Biyolojik Mücadele Araştırma
Enstitüsü deneme alanında yürütülmüştür. Denemelerde, Hazera 5656 domates çeşidi
kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan herbisitler ise; Imazamox 40 g/l, Rimsulfuron % 25,
Sulfosulfuron %75, % 3 Mesosulfuron-methyl + % 0,6 Iodosulfuron-methyl-sodium, %30
Foramsulfuron + %1 lodosulfuron-methyl-sodium + %30 Isoxadifen-ethyl etkili maddeli
herbisitlerdir. Çalışmanın 2014, 2015 ve 2016 yıllarında kurulan denemelerini birlikte genel
olarak domates verimi ve Mısırlı canavar otu kuru ağırlığına olan etkileri bakımından bir
değerlendirmeye tabi tutacak olursak önem sırasıyla S1 ve R2 uygulamalarının diğer
uygulamalardan daha başarılı sonuçlar verdiği söylenebilir. Ancak çalışmanın üç yıllık
deneme sonuçlarını genel olarak değerlendirecek olursak, denemelerde kullanılan herbisit
uygulamalarının Mısırlı canavar otu kuru ağırlığına olan etkilerinin her geçen yıl daha da
azalması ve bu uygulamaların Mısırlı canavar otunun mücadelesinde yeterince yüksek
oranda bir etkiye sahip olmamaları nedeniyle tek başlarına kullanılmalarının uygun
olamayacağı sonucuna varılmıştır. Ancak bu çalışmada, mücadelesinde herhangi bir
herbisiti bulunmayan Mısırlı canavar otuna karşı özellikle ilk iki yıl Mısırlı canavar otu
kuru ağırlığına olan etkilerinin %50’nin üzerinde olması bakımından çalışmadaki diğer
uygulamalara nazaran S1 ve R2 uygulamalarının ve bu uygulamalara ait aktif maddelerin
ayrı bir önem kazandığı görülmektedir. Bununla birlikte fitotoksisiteye ve kalıntıya sebep
olmamaları bakımından da S1 ve R2 uygulamaları ayrı bir önem kazanmaktadır. Domateste
sorun olan Mısırlı canavar otu ile kimyasal mücadelede konusunda S1 ve R2
uygulamalarının ve bu uygulamalara ait aktif maddelerin ümit vaat ettiği bu çalışma ile
görülmektedir. Bu nedenlerden dolayı Canavar otu ile kimyasal mücadele konusunda
gelecekte yapılması düşünülen çalışmalarda Mısırlı canavar otu ile mücadelede olumlu
sonuçlar alınabilmesi bakımından denenecek herbisit uygulamaları arasında S1 ve R2
uygulamalarına ve bu uygulamalara ait aktif maddelere daha detaylı yer verilmesi gerektiği
bu çalışma sonucunda elde edilmiş en önemli bulgudur.
Anahtar Kelimeler

Domates, Mısırlı canavar otu, Orobanche aegyptiaca,
Phelipanche aegyptiaca, herbisit
GELİŞME RAPORU

Proje Başlığı

Tokat İli Örtü Altı Tarım Alanlarında Pestisit
Uygulamalarından
Kaynaklanan
Ağır
Metal
Konsantrasyonunun Belirlenmesi
TAGEM-BS-15/13-06/03-01
Proje No
Dr. Selma ÖZTEKİN
Proje Lideri
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma
Proje Yürütücü Kuruluş
Enstitüsü Müdürlüğü/TOKAT
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
01.01.2016
Proje Başlangıç Yılı
01.01.2017-31.12.2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem
2016 :18.700 TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi
2017 : 9.800 TL
2018 : 9.000 TL
Proje Özeti: Günümüzde önemli bir çevre sorunu haline gelen ağır metaller, ekosistemlerin
toprak su hava gibi ortamlarında yaygın olarak birikmeye başlamıştır. Tarım alanlarında
kirliliğe neden olan ve gittikçe daha büyük boyutlarda tehlike oluşturan etmenlerin başında
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potansiyel toksik elementler ( Ni, Cd, Cr, Pb, Cu, Zn ) gelmektedir. Metaller diğer kimyasal
kirleticiler arasında ayrı bir öneme sahiptir. Bunun nedeni, çok çeşitli kaynaklarda
bulunabilmeleri, yaygın bir kirlenme nedeni oluşturabilmeleri, çevre koşullarına dayanıklı
olmaları, biyolojik sistemlere etki gösterebilmeleri ve kolaylıkla besin zincirine girerek
canlılarda artan yoğunlukta birikebilmeleridir. Örtü altı yetiştiriciliği açıkta yapılan
yetiştiriciliğe göre daha yoğun bir tarım kolu olup buralarda aşırı ve bilinçsizce kullanılan
ilaçlar önemli derecede kirliliğe sebep olmaktadır. Bununla birlikte toprak kalitesini de
olumsuz etkilemektedirler. Tüm bu sebepler örtü altı tarım alanlarında çalışma yapma
gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda projedeki amacımız 2016-2018 yılları arasında
Tokat ili örtü altı tarım alanlarında pestisit uygulamalarından kaynaklı ağır metal
konsantrasyonunu belirlemektir.
Bu kapsamda, Tokat ilinde bulunan 31 adet seradan mart ayı dikim öncesi ve eylül ayı hasat
sonrası hem sera içi hemde sera dışı (0-20) ve (20-40 cm) derinliklerinden, her sera toprak
numunesi için rastgele toprak örneklemesi yöntemiyle toplam 248 adet toprak numunesinde
çalışılmıştır. Seralardan alınan 31 adet sulama sularında analizler yapılmıştır. Toprakların
0.05 mm elekten geçmesinin ardından kral suyu ile yaş yakılarak elde edilen ekstrakta
toplam potansiyel toksik elementler ve DTPA çözeltisiyle ekstrakta alınabilir toksik
elementler (Ni, Cd, Cr, Pb, Cu, Zn), ICP-OES ile belirlenmiştir. Sulama suyu örnekleri, her
yıl suyun kaynağından ve serada kullanılan su örneklerinin ve kullanılan pestisitlerin toksik
metal konsantrasyonu belirlenmiştir. Toprak kalitesini belirlemek için toprak bünyesi, toprak
reaksiyonu (pH), elektriksel iletkenlik (EC) , kireç (CaCO3), organik madde analizleri
yapılmıştır. Elde edilen sonuçları değerlendirmek amacıyla SPSS paket programı
kullanılmıştır. Seralardaki tarımsal uygulamalara ait veriler (kullanılan girdiler, miktarları ve
işlem sayıları) anket uygulamaları kullanılarak belirlenmiştir.

5. Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü

PAMUK
ENTEGRE
MÜCADELE
UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
Sedat EREN (Diyarbakır ZMAE)

ARAŞTIRMA,

YENİ TEKLİF PROJELER
Proje Adı

Proje Türü
Bağlı Olduğu Proje
Projeyi Teklif Eden Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Koordinatörü/Lideri
Proje Yürütücüsü
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre
Bütçesi

Akdeniz Bölgesi Tarım Alanlarında Bulunan Akşam
Sefası (Ipomoea spp.) ve Tarla Sarmaşığı (Convolvulus
spp.)
Türlerinin
Yaygınlıkları,
Yoğunlukları,
Biyolojileri ve Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi
Doktora Projesi
Pamuk Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim
Projesi
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Adana
TAGEM
Mine ÖZKİL
Prof. Dr İlhan ÜREMİŞ (Danışman, Mustafa Kemal Ü.
Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü)
01.01.2019- 31.12.2021
2019: 57.000 TL
2020: 52.000TL
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2021: 36.000 TL
Proje Özeti: Pamuk dünyada tarım, sanayi ve ticaret sektörlerinde değişik alanlardaki
kullanımıyla önemli bir yere sahiptir. Pamuk, yabancı ot rekabetine duyarlı bitkilerden olup,
yabancı otlarla düzenli olarak mücadele edilmez ise, ürün kayıplarının %34- 61 arasında
olduğu hatta %90'lara kadar ulaşabildiği saptanmıştır. Yabancı otlar pamuk bitkisinin
gelişimi için gerekli olan faktörleri kullanarak pamuğun gelişimini engeller. Ayrıca geç
dönemlerde ve özelliklede sulama sonrasında ortaya çıkan tarla sarmaşığı (Convolvulus
arvensis), pembe akşamsefası (Ipomoea triloba), pıtrak (Xanthium strumarium) gibi yabancı
otların hasada yakın dönemde pamuğun hasadını zorlaştırması ve pamuk liflerine yapışması
nedeniyle de zarar oluşturmaktadır.
Ipomoea spp. ve Convolvulus spp. Convolvulaceae familyasına ait bitkilerdir. Ipomoea
türleri tek veya çok yıllık olarak, dünyanın tropik ve subtropik bölgelerinde yaygın bulunan
bir yabancı ot türüdür. Ipomoea türleri çok hızlı gelişmekte ve kısa zamanda kültür bitkisini
tamamen sarmakta, bunun sonucunda da gelişimini engellemektedir. Özellikle pamuk ekim
alanlarında hasat döneminde elle veya makine ile yapılan hasattı güçleştirmektedir.
Convolvulus türleri ise, ülkemizde kışlık hububat içerisinde, endüstri bitkilerinde, meyve ve
sebze bahçelerinde ciddi ekonomik zararlara sebep olmaktadır. Çok yıllık olması, tohumla ve
vejetatif olarak çoğalabilme yeteneğine sahip olması, çok sayıda yan kök ve derin kök
sistemine sahip olması, kurak koşullarda rekabetçi yönünün güçlü olması gibi özellikleri
nedeniyle mücadelesi oldukça güçtür.
Bu projede, Akdeniz bölgesinde tarım alanlarında önemli bir sorun olan Ipomoea spp. ve
Convolvulus spp’nin yaygınlıkları, yoğunlukları saptanarak, bunlardan en yaygın türün
mücadelesine yönelik olarak biyoloji çalışmaları ve mücadele olanaklarının belirlenmesi
amacıyla 2019-2021 yılları arasında çalışmalar yapılacaktır. Arazi denemeleri tesadüf
blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak, laboratuvar çalışmaları ise tesadüf
parselleri deneme desenine göre kurulacaktır. Böylelikle bu çalışma sonucunda Ipomoea spp.
ve Convolvulus spp’nin bölge genelindeki genel durumu ile pamuk ekim alanlarında en
yaygın ve yoğun olarak bulunan türler ile etkin bir mücadele programının oluşturulmasına
katkı sağlanacak biyolojik verileri belirlenecektir. Ayrıca pamuk ekim alanlarında bu türlerle
etkin bir mücadele programının oluşturulması sağlanacak ve mücadele yöntemlerinin
ekonomik olarak maliyeti belirlenmiş olacaktır.
Anahtar Kelimeler
Pamuk (Gossypium hirsitum L.), akşam sefası, tarla sarmaşığı,
Ipomoea spp., Convolvulus spp.

6.

BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE EĞİTİM PROJESİ
GELİŞME RAPORU

Proje Başlığı

Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Başlangıç Yılı

Ankara İli Ayçiçeği Ekim Alanlarındaki Yabancı Ot
Türlerinin Yaygınlığı ve Yoğunluğu ile Önemli Türler
Üzerindeki Fungal Patojenlerin Biyolojik Mücadelede
Kullanım Olanaklarının Araştırılması
TAGEM–BS–13/04-01/04-05
Dr. Ünal ASAV
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüANKARA
TAGEM
2014-2018
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Projenin İlgili Olduğu
Dönem
Projenin Yıllara Göre
Bütçesi

2017

2014: 11.000TL
2015: 8.000TL
2016: 11.000TL
2017: 8.000TL
2018: 8.000TL
Proje Özeti: Bu çalışma ile Ankara İli ayçiçeği ekim alanlarında sorun olan yabancı otların
tespiti, yaygınlıkları, önemli türler üzerinde biyolojik mücadeleye esas olabilecek fungal
etmenlerin tespiti ve etkinliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla ayçiçeği ekim
alanlarında sorun olan yabancı otlar ve bunların yaygınlık ve yoğunluklarını belirlemek
amacıyla sürvey yapılmıştır. 2014 yılında; toplam 217 ve 2015 yılında 175 örnekleme
noktasında yabancı ot sürveyi gerçekleştirilmiştir. Ankara ili ayçiçeği tarım alanlarında
rastlanma sıklığı olarak en fazla bulunan yabancı otlar Acroptilon repens, Amaranthus albus,
Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Echinophora
tenuifolia, Fallopia convolvulus, Heliotropium europeaum, Lactuca serriola, Orobanche
ramosa, Sinapis arvensis, Xanthium spinosum ve Xanthium strumarium olmuştur.
Ayrıca yapılan sürveyler sonucunda, hastalıklı ve zayıf gelişmiş yabancı otların yaprak ve
kök boğazından toplam 60 adet fungal izolat elde edilmiştir. Cins düzeyinde teşhisleri
yapılan izolatların büyük bir kısmının Alternaria ve Fusarium cinslerine ait olduğu
görülmüştür. 2016 yılında; Yapılan surveyler sonucunda Ankara İli ayçiçeği ekim
alanlarında sorun olan önemli yabancı ot türlerinden A. retroflexus, C. arvensis, X.
strumarium ve C. album üzerinde bulunan fungal etmenlerin patojenisite çalışmaları
yapılmıştır. Patojenisite çalışmalarında; saksı denemesi ve koparılmış yaprak testi denemesi
olmak üzere iki farklı yöntem kullanılmıştır. Yapılan patojenisite denemeleri sonucunda X.
strumarium üzerinde tespit edilen Puccinia xhantii konukçu bitkisini hastalandırdığı tespit
edilmiştir. Ayrıca etmenin obligat oluşu konukçuya özelleşme ve biyolojik etkinlik
çalışmaları için uygun olduğu kanısına varılmıştır.
2017 yılında Xanthium strumarium üzerinde tespit edilen Puccinia xhantii’nin konukçuya
özelleşme testleri yapılmıştır. Bu amaçla yetiştirilen havuç, aspir, ayçiçeği, marul, yonca,
buğday, arpa, mısır, biber ve domates’te hastalık etmeni gelişme göstermemiştir. Hastalık
etmeni ile yapılan biyolojik etkinlik denemesinde fungal etmenin uygulamadan 30 gün sonra
% 62. 5 gelişme geriliğine neden olduğu görülmüştür.
7.

Ülkesel Proje Adı
Koordinatörü

BITKISEL ÜRETIMDE FAUNA VE FLORA PROJESI
Dr. Mustafa ÖZDEMİR (Ankara ZMMAE)
GELİŞME RAPORU

Proje Başlığı

Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Herbaryumu Veri Tabanının Oluşturulması ve
Kataloğunun Hazırlanması
TAGEM–BS–14/01-05/04-01
Nuran Pınar GÜZEL
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüANKARA
TAGEM
2015-2018
2017
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Projenin Yıllara Göre Bütçesi

2015: 25.000 TL
2016: 2.100 TL
2017: 2.100 TL
2018: 2.100 TL
Proje Özeti: Bu çalışmanın amacı; Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Herbaryumuna ait, web teknolojilerini kullanarak on line çalışan bir herbaryum veritabanı
oluşturmak, bitki adı, bilgileri ve taksonomisini bu veritabanında bulundurmak ve bu
veritabanı üzerinde detaylı sorgulama yapılmasına olanak sağlamaktır. Herbaryumumuzda
bulunan bitki türlerinin morfolojik özellikleri, sinonimleri, çalışma kapsamına giren
alanlardaki yayılışı, literatür de kayıtlı yayılışı ve habitatlarının da yer aldığı veri tabanı ve
bitki fotoğraflarını da içeren herbaryum kataloğu yayına hazır hale getirilecektir. Ayrıca
teşhisi yapılmamış örnekler teşhis edilerek ve diğer herbaryumlarla örnek alışverişi yapılarak
koleksiyonumuzun zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.
2015 yılında 2166 bitki örneğinin familya, cins ve tür isimleri ile bitkinin lokalite, habitat,
tarih ve toplayıcı bilgilerinin yer aldığı etiket bilgilerinin Microsoft Excel programına
girişleri tamamlanmıştır. Bu örnekler 61 familyaya, 310 cinse toplamda ise 801 taksona
aittir. Asteraceaee, Fabaceae ve Lamiaceae familyaları tür ve örnek sayısı bakımından en
zengin familyalardır. 2016 yılında yapılan veri tabanı oluşturma çalışmalarında 24 familyaya
ait 144 cins, 303 takson toplamda ise 641 bitki örneğinin etiket bilgileri; familya isimlerine
göre alfabetik sırada Microsoft Excel programına kaydedilmiştir. Ayrıca etiket bilgileri kayıt
edilen 290 bitki örneğinin tarayıcı yardımıyla fotoğrafları çekilerek bilgisayarda ve harici
bellekte depolanmıştır.
Bu sene yapılan çalışmalarda 2815 bitki örneğine ait 1035 taksonun veri tabanı üzerinde
familya, cins ve tür isimleri kontrol edilmiş, hatalı isimler düzeltilmiş ve sinonim olanlar
güncel isimleriyle değiştirilmiştir. 133 bitki örneğinde ise katalog için tür isimleri, künyeleri,
güncel Türkçe isimleri, sinonimleri, ülkemizdeki yayılış alanları, endemik olup olmadıkları
ve biliniyorsa fitocoğrafi elementi ile ilgili bölümleri tamamlanmıştır. Herbaryum
materyallerinin 594 tanesinin tarayıcı ile taranarak sayısallaştırılması işlemi tamamlanmıştır.
Ayrıca habitat, çiçeklenme zamanı, ömür uzunluğu ve gövde yapısı gibi bilgiler de veri
tabanında ilgili alanlara kaydedilmiştir.
8.

Güdümlü
Proje PESTISITLERE
KARŞI
DIRENCIN
Adı
HARITALANMASI VE YÖNETIMI
Koordinatörü
Abdullah YILMAZ (Ankara ZMMAE)

Alt Proje Adı
Koordinatörü

TESPITI,

Kültür Bitkilerinde Sorun Olan Yabancı Otlarda Herbisitlere
Dayanıklılığın Tespiti, Haritalanması ve Yönetimi
Dr. Ünal ASAV (Ankara ZMMAE)
SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Osmaniye İli Buğday Ekim Alanlarındaki En Yaygın
Kullanılan Herbisitlere Karşı Dayanıklılık Kazanmış Kısır
Yabani Yulaf (Avena sterilis L.) Popülasyonlarının
Belirlenmesi ve Haritalanması (DOKTORA)
TAGEM-BS-13/12-01/04-02
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ADANA
Dr. Hilmi TORUN
Prof. Dr. F. Nezihi UYGUR (Danışman)
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Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi

TAGEM

01.07.2013 - 31.12.2016
2014: 10.000 TL
2015: 7.000 TL
2016: 7.000 TL
Toplam: 24.000 TL
Proje Özeti: Bu doktora çalışması 2013-2015 yılları arasında yürütülmüştür. Çalışmanın ilk
amacı Osmaniye İli’nde belirlenen buğday tarlalarında yabancı ot populasyon yoğunluğu ile
Kısır Yabani Yulaf populasyon yoğunluğu üzerindeki değişimlerinin saptanması, ayrıca
Kısır Yabani Yulaf populasyonları üzerinde ACCase ve ALS inhibitörü herbisitlere karşı
oluşmuş dayanıklılığın etkilerinin belirlenmesidir. Çalışmada diğer amaç ise dayanıklı
olduğu saptanan Kısır Yabani Yulaf populasyonlarının bulunduğu yerlerin GPS (Global
Positioning System) yardımıyla işaretlenerek Osmaniye ili buğday ekim alanlarının ACCase
ile ALS inhibitörü herbisitlere karşı dayanıklılık oluşturmuş Kısır Yabani Yulaf
populasyonlarına ait haritaların oluşturulmasıdır.
Kısır Yabani Yulafın farklı etki mekanizmasına sahip herbisitlere karşı oluşturduğu
dayanıklılık değerlendirildiğinde; 2013 yılında toplam 103 tarla içerisinde 49 tarladan, 2014
yılında 63 tarladan ve 2015 yılında 80 adet örnek alınmıştır. Örnekleme sayısı tarlada
bulunan Kısır Yabani Yulafın tarla içerisinde bulunması durumunda gerçekleştirilmiştir.
Ancak 2014 yılının aşırı kurak ve yağışsız geçmesinden dolayı pek çok buğday tarlası
sürülmüş, öte yandan farklı ürün ekimlerinden dolayı tarla populasyonlarının dayanıklılık
indekslerinde değişmeler görülmüştür. Bu nedenle 2014 yılı denemeleri için toplanan
populasyonlara karşı kurulan denemelerin sonuçlarında dayanıklılık indekslerinde
değişmeler söz konusudur. 2015 yılında elde edilen dayanıklılık yüzdelerinde hem ACCase
hem de ALS inhibitörlerinde tekrar yükselme meydana gelmiştir.
Osmaniye’deki bu üç yıllık çalışmada ACCase inhibitörü olan Clodinafop-propargyl etkili
maddeli herbisitin dayanıklı tarla sayısı en fazla %48,98 ile 2013 yılında iken, riskli tarla
sayısına en fazla %62,50 ile 2015 yılında karşılaşılmıştır. ALS inhibitörü herbisitlerinden
Mesosulfuron-methyl + Iodosulfuron-methyl sodium etkili maddeli herbisite en fazla
dayanıklı tarla sayısı 2015 yılında %50,00 oranında rastlanırken, yine en fazla riskli tarla
sayısı %32,50 oranı ile aynı yıl içerisinde görülmüştür. 2014-2015 yılları arası denemeye
alınan diğer ALS inhibitörü olan Pyroxsulam etkili maddeli herbisit 2014 yılında %12,70
oranında dayanıklı ve %44,44 oranında riskli tarla yüzdesi ile karşılaşılırken, 2015 yılında
%95,00 oranı ile hassas tarla sayılarında artış gözlenmiştir. 2013-2015 yılları arasında
kurulan denemeler sonucunda elde edilen populasyonlara uygulanan etkili maddelerin
dayanıklılık düzeyleri ve örneklemeleri yapılmış olan tarlalarda populasyonların meydana
getirdiği dayanıklılık türleri saptanmıştır. Üç yıl yapılan sürveyler sonucu kurulan
denemelerde 103 tarla içerisinde 51 tarlada çapraz dayanıklılık belirlenmiş, 5 tarlada çoklu
dayanıklılığa rastlanmıştır.
Osmaniye, herbisitlere dayanıklılık, avena sterilis l., hızlı test,
Anahtar Kelimeler
haritalama
Proje Adı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş

Tokat İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Kokar
Ot (Bifora radians Bieb.)’un ALS Grubu Herbisitlere
Karşı Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması
TAGEM–BS–14/12-01/04-02(3)
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü / TOKAT
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Proje Lideri
Proje Yürütücüleri
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi

Bülent BAŞARAN
Yalçın KAYA
TAGEM
01.01.2015 - 31.12.2017
37.000 TL

Proje Özeti: Bu çalışmada, Tokat’ta önemli bir kültür bitkisi olan buğdayın yabancı otları
arasında yaygın olarak yer alan kokar ot (Bifora radians Bieb.) yabancı otunun kimyasal
mücadelesinde yoğun olarak kullanılan Acetolactate (ALS) enzim inhibitörü herbisitlere
karşı gelişmesi muhtemel dayanıklılık sorununu tespit etmek, dayanıklılık oluşumu varsa bu
herbisitlere alternatif farklı etki mekanizmasına sahip ruhsatlı herbisitlerin tavsiye edilmesi
ve dayanıklılığın tespit edildiği bölgelerde üreticilerin bu konuda bilinçlendirilmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla 2015 yılında Tokat İli buğday ekim alanlarında 40 noktadan
toplanan kokar otun (Bifora radians Bieb.) tohumları ön çimlenme testine tabi tutulmuştur.
Çalışmada birçok farklı dormansi kırma yöntemi uygulanmasına rağmen çimlenme testleri
olumsuz sonuçlanmış olup kokar ot tohumlarının yaklaşık 9-10 aylık bir bekleme süresinin
ardından dormansilerinin kırıldığı belirlenmiştir. Dormansileri kırılan tohumlar 2016 yılında
screen testine tabi tutulmuştur. Granstar (37,5 Tribenuron methyl + %37,5 Thifensulfuron
methyl) herbisiti ile ilaçlama yapılmıştır. Herbisit uygulamasından sonraki etkinin en iyi
görüldüğü 28. günde canlılık oranları gözlemlenmiş, saksılardaki kokar ot bireylerinin
tamamının öldüğü tespit edilmiştir. Bu test (screen testi) iki kez tekrarlanmıştır. Tekrarlanan
tarama testinde de aynı sonuçlar gözlemlenmiştir. Tarama testinde N dozunda tüm kokar ot
bitkilerinin ölmesi sebebiyle doz testine geçilmemiştir. Sonuç olarak, Tokat’ta Bifora radians
Bieb. (kokar ot)’da 37,5 Tribenuron methyl + %37,5 Thifensulfuron methyl etki maddeli
herbisitlere karşı bir dayanıklılık oluşumunun meydana gelmediği kanaatine varılmıştır.
Anahtar Kelimeler

Kokar ot, herbisit dayanıklılığı, ALS, buğday

Proje Adı

Tokat İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan
Dilkanatan Otu (Galium aparine L.)’nun ALS Grubu
Herbisitlere Karşı Dayanıklılığının Tespiti ve
Haritalanması
TAGEM-BS-15/12-01/04-03
Proje No
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücü Kuruluş
Müdürlüğü / TOKAT
Yalçın KAYA
Proje Lideri
Bülent BAŞARAN
Proje Yürütücüleri
Duran KILIÇ
Hüseyin TOPAL
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
01.01.2016 - 31.12.2017
Başlama ve Bitiş Tarihleri
112.000 TL
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti: Bu çalışmada, Tokat’ta önemli bir kültür bitkisi olan buğdayın yabancı otları
arasında yaygın olarak yer alan dilkanatan (Galium aparine L.) yabancı otunun kimyasal
mücadelesinde yoğun olarak kullanılan Acetolactate (ALS) enzim inhibitörü herbisitlere
karşı gelişmesi muhtemel dayanıklılık sorununu tespit etmek, dayanıklılık oluşumu varsa bu
herbisitlere alternatif farklı etki mekanizmasına sahip ruhsatlı herbisitlerin tavsiye edilmesi
ve dayanıklılığın tespit edildiği bölgelerde üreticilerin bu konuda bilinçlendirilmesi
amaçlanmıştır.
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Bu amaçla Tokat İli buğday ekim alanlarında 41 noktadan toplanan dilkanatan (G. aparine
L.) tohumları ön çimlenme testi ve dormansi durumlarının tespitini müteakip screen testine
tabi tutulmuştur. Granstar Power (Tribenuron methyl 50 SG + Mecoprop-P 75 SG) herbisiti
ile ilaçlama yapılmıştır. Herbisit uygulamasından sonraki etkinin en iyi görüldüğü 28. günde
canlılık oranları gözlemlenmiş, saksılardaki dilkanatan otu bireylerinin tamamının öldüğü
tespit edilmiştir. Bu test (screen testi) iki kez tekrarlanmıştır. Tekrarlanan tarama testinde de
aynı sonuçlar gözlemlenmiştir. Tarama testinde N dozunda tüm dilkanatan otu bitkilerinin
ölmesi sebebiyle doz testine geçilmemiştir. Sonuç olarak, Tokat’ta Galium aparine L.
(dilkanatan otu)’de Tribenuron methyl 50 SG + Mecoprop-P 75 SG etki maddeli herbisitlere
karşı bir dayanıklılık oluşumunun meydana gelmediği kanaatine varılmıştır.
Anahtar Kelimeler

Dilkanatan otu, herbisit dayanıklılığı, ALS, buğday
GELİŞME RAPORU

Proje Başlığı

Mardin ve Şanlıurfa İlleri Buğday Ekim Alanlarında
Sorun Olan Yabani Yulaf (Avena spp.) ın ACCase ve
ALS Grubu Herbisitlere Karşı Dayanıklılıklarının
Belirlenmesi
TAGEM–BS–12/12-01/04-01
Proje No
İslam Emrah SÜER
Proje Lideri
Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücü Kuruluş
Müdürlüğü
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
2013
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01 /01/ 2017 ile 31/ 12/ 2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2013: 5000 TL
2014: 8000 TL
Proje Özeti: Bu çalışma 2013-2017 yılları arasında, Mardin ve Şanlıurfa illerinde buğday
üretim alanlarında yabani yulafın mücadelesinde yoğun olarak kullanılan ACCase (AcetylCoA Carbxylase enzimi) ve ALS (Acetolactate enzimi) inhibitörü olan herbisitlerin, yabani
yulafta dayanıklılık durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Projenin 2013 yılı arazi
çalışmaları sonucunda Mardin İlindeki buğday ekiliş alanlarından 31, Şanlıurfa ilinden ise 30
populasyondan yabani yulaf bitkilerinin tohum örnekleri alınmış olup, tür teşhisleri
yapılmıştır. Çalışmanın 2014 yılında yabani yulaf tohumlarının ön çimlenme testleri
yapılmış olup tohumlarda dormansi kırma çalışmaları yürütülmüştür. Projenin 2015 yılında
yapılan çalışmalarda, Şanlıurfa (Akçakale, Eyyübiye, Ceylanpınar, Siverek, Haliliye Hilvan,
Viranşehir ve Karaköprü ilçeleri) ve Mardin (Artuklu, Derik, Kızıltepe ve Nusaybin ilçeleri)
illeri buğday ekim alanları ile tarım dışı alanlardan yabani yulaf bitkilerinin tohum örnekleri
alınarak arazi çalışmaları tamamlanmıştır. 2016 yılı iklim odası çalışmalarında çimlendirilen
yabani yulaf bitkilerinin kurulan tüm denemelerde sağlıklı fidelerin elde edilmemiştir. Bu
nedenle sera ya da açık alanda çalışmaların yürütülmesi uygun görülmüştür.
Projenin 2017 yılı çalışmalarında; yabani yulaf bitkilerinin tohum populasyonları tarama
testine tabi tutulmuştur. Tarama testi sonucunda Mardin İli buğday üretim alanlarından
toplanan 30 adet yabani yulaf tohum örnekleri ile serada yapılan tarama testi sonucunda;
ALS grubundan Mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl sodium etken maddeli
herbisite karşı 2; ACCase grubundan Clodinafop-propargyl etken maddeli herbisite karşı 11
populasyonda dayanıklılık şüphesi bulunmuştur. Şanlıurfa ilinde ise 36 populasyon ile
yapılan tarama testi sonucunda; ALS grubundan Mesosulfuron-methyl + iodosulfuron75

methyl sodium etken maddeli herbisite 1; ACCase grubundan Clodinafop-propargyl etken
maddeli herbisite 12 populasyonda dayanıklılık şüphesi belirlenmiştir Dayanıklılık şüphesi
olan populasyonların dayanıklılık durumunu belirlemek amacıyla saksı denemelerine
alınmıştır.
Anahtar Kelimeler Herbisit, dayanıklılık, buğday, yabani yulaf (Avena spp.)

Proje Başlığı

Ankara İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan
Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroides Huds.)'nun
ACCase Grubu Herbisitlere Karşı Dayanıklılığının
Tespiti ve Haritalanması
TAGEM–BS–14/12-01/04-02(4)
Proje No
E. Arzu ELİBÜYÜK
Proje Lideri
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Proje Yürütücü Kuruluş
ANKARA
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
2015
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2017 ile 31/12/2017 arası
2015:15.750 TL
Projenin Toplam Bütçesi
2016: 15.250 TL
2017: 15.000 TL
Proje Özeti: Buğday birçok ilimizde olduğu gibi hem ekiliş alanı bakımından hem de
üretim miktarı bakımından da Ankara ili için önemli bir kültür bitkisidir. Buğday üretimini
sınırlayan yabancı otlar içerisinde Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroides Huds.) önemli
ve yaygındır. Buğday alanlarında Tilki Kuyruğu mücadelesinde yoğun olarak aceteyl-CoA
carboxylase (ACCase) enzim inhibitörü herbisitlerle kimyasal mücadele yapılmaktadır.
ACCase herbisitlere karşı Ankara ilinde de dayanıklılık oluşması kuvvetle muhtemeldir.
Herbisitlere dayanıklılık tespiti bioassay yöntemleri ile yapılacaktır. Ankara ilinde 2015
yılında ACCase inhibitörü herbisitlere karşı dayanıklılık oluşumunu saptamak amacıyla,
herbisit kullanımının yoğun olduğu ve bir önceki yıl etkisizlik şikayeti ile il ve ilçe tarım
müdürlüklerine başvuran çiftçilerin şüpheli tarlalarından ve her 10 km’de bir durularak
toplam 12 popülasyona ait tohumlar toplanmıştır. Beypazarı, Ayaş, Gölbaşı ve Haymana
ilçelerinden şüpheli görülen alanlardan Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroides Huds. )
popülasyonları toplanıp laboratuvara getirilmiş ve +4 0C de saklanmıştır. Tohum örneği
alınan yerlerin koordinatları GPS ile belirlenmiştir. Alınan örnekler etiketlenip, kese
kağıtları içerisinde laboratuvara getirilmiştir. Kontrol amaçlı ise daha önce hiç herbisit
uygulanmamış tarım dışı alanlardan da tohumlar toplanmıştır. 2015 yılında Gölbaşı,
Haymana, Ayaş ve Beypazarı ilçelerine gidilmiş etkisizlik görülen alanlardan ve her 10
(on) km’de bir durularak 12 popülasyona ait Tilki Kuyruğu tohumları toplanmıştır. 2016
yılında Gölbaşı, Ayaş, Haymana ve Beypazarı ilçelerinden 2015 yılında toplanan 12
popülasyon kullanılarak yapılan screen testte 1 dayanıklılık şüphesi ile doz-etki denemesi
için ayrılmıştır. 2016 yılında yapılan arazi çalışmalarında Akyurt, Kalecik ve Elmadağ
ilçelerine gidilmiş olup 11 Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroides Huds.) popülasyonu
toplanmıştır. 2016 yılında toplanan popülasyonlar ile ilgili screen testi devam etmekte olup
dayanıklılık şüphesi olan popülasyonlar doz-etki denemesi için ayrılacaktır. Ankara ili
Şereflikoçhisar ve Bala ilçelerinde aspir üretimi arttığından, Nallıhan ve Güdül ilçelerinde
ACCase etki mekanizmalı herbisitler kullanılmadığından dolayı bu ilçelere gidilmemiştir.
2017 yılında Haziran ve Temmuz aylarında Çubuk ve Polatlı ilçelerine gidilmiştir. Çubuk
ve Polatlı ilçelerinden toplam 5 popülasyon Tilki Kuyruğu toplanmıştır.
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Proje Başlığı

Balıkesir ve Çanakkale İlleri Buğday Ekim
Alanlarında Sorun Olan Delice (Lolium spp.)' nin
ALS ve ACCase Grubu Herbisitlere Karşı
Dayanıklılıklarının Tespiti ve Haritalanması
TAGEM-BS-1412-0104-02(5)
Proje No
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova
Proje Lideri
Dr. Yıldız SOKAT
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş Çetin ÖZKUL
Ufuk ÇATIKKAŞ
Prof.Dr. Ahmat ULUDAĞ
TAGEM
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 2015-2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2015: 25.000 TL
2016: 7.000 TL
2017: 3.000 TL
2018: 3.000 TL
Proje Özeti: Bu çalışmada; Balıkesir ve Çanakkale İlleri buğday alanlarında bulunan delice
(Lolium spp.) yabancı ot türünün ALS (Acetolactate Sentez) (Mesosulfuron-methyl +
iodosulfuron-methyl sodium) ve ACCase (Acetyl co-enzyme a carboxylase) (diclofopmethyl, tralkoxydim) inhibitörü herbisitlere karşı oluşturduğu dayanıklılıkların tespiti ve
haritalanması amaçlanmıştır. Proje, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü’nce başlatılan ‘Kültür Bitkilerinde Sorun Olan Yabancı Otlarda Herbisitlere
Dayanıklılığın Tespiti, Haritalanması ve Yönetimi’ isimli ülkesel proje kapsamında
Enstitümüze verilen göreve istinaden hazırlanmıştır. Projenin amacı doğrultusunda
çalışmanın metodu; arazi çalışmaları, sera denemeleri (Tarama testi, doz- yanıt denemeleri)
ve haritaların oluşturulmasını kapsamaktadır. 2015 yılında; Söz konusu illerin buğday
alanlarından farklı noktalardan olmak üzere, 136 adet delice tohum örneği alınmış,
örneklerin alındığı yerlerin koordinatları GPS ile belirlenmiş ve kaydedilmiştir. 2016
yılında; Balıkesir ve Çanakkale İlleri buğday alanlarından toplanan 136 adet delice
populasyonu ile sera koşullarında tarama testi yapılmış ve ALS grubundan Mesosulfuronmethyl + iodosulfuron-methyl sodium aktif maddeli herbisitle ilgili doz yanıt denemelerine
başlanmıştır. 2017 yılında da sera koşullarında doz yanıt denemelerine devam edilmiştir.
Proje Başlığı

Adana İli Turunçgil Bahçelerinde Sorun Olan Pire
Otu
(Conyza
canadensis)’nun
Glyphosate’a
Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması
TAGEM-BS-14/08-02/04-02(6)
Proje No
Dr. Serdar EYMİRLİ
Proje Lideri
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Proje Yürütücü Kuruluş
Adana
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
01.01.2015
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2017 ile 31/12/2017 arası
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2015: 25.000 TL
2016: 7.000 TL
2017: 3.000 TL
2018: 3.000 TL
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Proje Özeti: Adana ilinin önemli kültür bitkilerinden olan turunçgillerde birim alandan
daha fazla ve daha kaliteli ürün elde etmek önemli hedefler arasındadır. Bu nedenle
turunçgiller ile yabancı otlar arasındaki rekabetten kaynaklanan verim ve kalite kayıplarının
en aza indirilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca herbisit münavebesinin uygulanmaması, her
yıl aynı etki mekanizmalı herbisitlerin kullanılması durumu yabancı otlarda herbisitlere
karşı dayanıklılık oluşumunu teşvik etmektedir. Bu çalışma ile, Adana İli Turunçgil
Bahçelerindeki Pire otu (Conyza canadensis) popülasyonlarının glyphosate’a dayanıklılık
durumlarının belirlenmesi ve dayanıklılığın tespit edilmesi durumunda dayanıklılığın
belirlendiği alanları gösteren bir haritanın oluşturulması hedeflenmektedir.
Çalışmada, Pire otu (Conyza canadensis)’nun tohumlarının olgunlaştığı dönemlerde Adana
ili turunçgil yetiştiriciliği yapılan ilçelerindeki turunçgil bahçelerine arazi çıkışları yapılarak
Pire otu’nun bulunduğu bahçelerden tohum örnekleri toplanmıştır. Ayrıca daha önce hiç
herbisit uygulanmamış alanlarda bulunan Pire otlarının glyphosate’a karşı hassas
olabileceği düşüncesinden hareketle, bu alanlardan da glyphosate’a karşı hassas olabileceği
düşünülen Pire otu tohumları toplanmıştır. Pire otu tohumları toplanan örneklem
noktalarının koordinatları GPS ile belirlenerek kayıt altına alınmıştır. Toplanan Pire otu
populasyonlarının Glyphosate’a dayanıklılık durumlarının belirlenmesinde öncelikle tarama
testi (Screen test) kullanılmıştır. Tarama testi sonucunda dayanıklılık şüphesi taşıyan
populasyonların dayanıklılık durumlarının belirlenmesi için ise doz-yanıt denemeleri
kurulmuştur. Doz-yanıt denemelerinde; pire otu tohumlarından çıkan bitkilere aktif büyüme
dönemlerinde Glyphosate’ın sekiz farklı dozu (0=Kontrol, N/8, N/4, N/2, N=Etiket dozu,
2N, 4N ve 8N) uygulanmıştır. Kontrollerde sadece su uygulaması yapılmıştır. Doz-yanıt
denemelerinde dayanıklılığı belirlemede dayanıklılık indeks değerinden faydalanılmıştır.
Tarama testi sonunda hassas ve şüpheli bulunan populasyonların toplandığı koordinatlara
gidilerek buralardan tekrar 2017 yılında Pire otu tohumları toplanmıştır. Bitki sapları ile
birlikte toplanan bu tohum örnekleri laboratuvara getirilerek küvetlere konulmuştur. Bu
şekilde bir süre laboratuvarda küvetlerde kurutulmaları için bekletildikten sonra tohumlar
bitki saplarından temizlenmiş ve ön çimlenme testlerinde kullanılmıştır.
Proje Başlığı

Kahramanmaraş İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun
Olan Kısır Yabani Yulaf (Avena sterilis L.) ın ACCase
Grubu Herbisitlere Karşı Dayanıklılığın Tespiti ve
Haritalanması
TAGEM–BS–14/12-01/04-02(8)
Proje No
Zekeriye KANTARCI
Proje Lideri
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma
Projeyi Yürütücü Kuruluş
Enstitüsü Müdürlüğü-Kahramanmaraş
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
2015
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2017-31.12.2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2015:25000 TL
2016: 7000 TL
2017: 3000 TL
2018: 3000 TL
Proje Özeti: Buğday üretiminde verim azalmasına neden olan Bitki koruma sorunlarının
başında yabancı otlar gelmektedir. Yabancı otlar arasında yabani yulaf (Avena spp.) önemli
ve yaygındır. Yabani yulaf’a karşı mekanik, kültürel vs. gibi çeşitli mücadele yöntemleri
olmasına rağmen en çok tercih edileni, hızlı ve etkili olması sebebiyle kimyasal mücadeledir.
Bu yöntemde yoğun olarak sırasıyla acetolactate synthase (ALS) ve acetyl-CoA carboxylase
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(ACCase) grubu herbisitlerle kimyasal mücadele yapılmaktadır. Herbisitlerle mücadelenin
tercih edilmesiyle beraber üretimde maliyet artışı, çevre kirliliği ve dayanıklılık gibi sorunlar
karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışma, Kahramanmaraş Merkez, Pazarcık, Türkoğlu, Afşin, Göksun ve Elbistan
ilçelerinden toplam 48 ayrı noktadan örnekler toplanacak ve dayanıklılık tespit çalışması
yapılacaktır. Örnek alınan noktalar GPS cihazıyla kaydedilecek ve dayanıklılık
haritalanmasında kullanılacaktır.
2016 yılı içerisinde N dozu uygulamaları sonunda hayta kalan Merkez, Pazarcık ve Türkoğlu
ilçelerine ait 5 populasyonda 2N, 4N, ve 8N dozu denemeleri, Göksun, Afşin ve Elbistan
populasyonları için ise N doz denemesi kurulmuştur. Deneme gözlemleri devam etmektedir.
2018 yılı içerisinde proje takvimine göre çalışmalara devam edilecektir.
Proje Başlığı

Orta Karadeniz Bölgesinde Buğday Ekim
Alanlarında Sorun Olan Yabani Hardal (Sinapis
arvensis
L.)’ın
ALS
Grubu
Herbisitlere
Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması
TAGEM–BS–14/12-01/04-02(10)
Proje No
Nagehan ÇİL TURGUT
Proje Lideri
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Proje Yürütücü Kuruluş
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
2015
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/ 01/2017-31/ 12/2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2015: 25.00 TL
2016: 7.00 TL
2017: 3.00 TL
2018: 3.00 TL
Proje Özeti: Bu çalışma ile buğday ekim alanlarında sorun oluşturan yabani hardal
(Sinapis arvensis L.)’ ın mücadelesinde yoğun olarak kullanılan ALS gurubu herbisitlere
karşı, dayanıklılık durumunun ortaya konulması ve dayanıklılık haritalarının oluşturulması
amaçlanmıştır. Ayrıca, Enstitümüz sorumluluk alanına giren illerde (Samsun, Amasya ve
Çorum) meydana gelebilecek dayanıklılığın belirlenmesi ile ilgili alt yapı ve bilgi
birikiminin oluşturulması hedeflenmiştir.
Proje de 2017 yılında; toplanan populasyonlarda ön dayanıklılık çalışmalarında kullanılmak
üzere 2016 yılında ekilen tohumlar ilaçlama için uygun döneme (4-6 yaprak) geldiklerinde
uygulama dozunda ilaçlamalar yapılmış ve ilaçlamadan 28 gün sonra değerlendirmeye
alınmıştır. Değerlendirmede dayanıklılık şüphesi taşıyan populasyona rastlanılmamıştır.
Denemede, ön dayanıklılık testi tekrarlanmıştır. Tekrarlanan deneme sonucunda Samsun,
Amasya ve Çorum illerinden toplanan toplam 141 populasyondan 43’ ü şüpheli populasyon
olarak kaydedilmiştir. Şüpheli populasyonlarda doz-etki çalışmalarına başlanmış olup
tohumların ekimleri gerçekleştirilmiştir.
Projenin bir sonraki döneminde, doz-etki dönemi için ekimleri gerçekleşen bitkiler ilaçlama
dönemine geldiğinde herbisit uygulaması yapılacaktır. İlaçlamadan 28 gün sonra
populasyonlar hasat edilerek kuru biomass değerleri alınacaktır. Daha sonra elde edilen bu
değerlerle 4 parametreli lojistik regresyon aracılığıyla her bir biyotip için doz-etki eğrileri
elde edilecektir.
Proje Başlığı

Isparta İli Elma Bahçelerinde Sorun Olan Pire Otu
(Conyza
canadensis)’nun
Glyphosate’a
Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması
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TAGEM-BS-15/08-03/04-01
Dr. M. Selçuk BAŞARAN
Zirai
Mücadele
Merkez
Araştırma
Enstitüsü
Müdürlüğü- ANKARA
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
2016-2018
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2016: 11.000 TL
2017: 8.000 TL
2018: 8.000 TL
Proje Özeti: Isparta ili elma bahçelerinden sorun olan pire otu ile mücadelede kullanılan
glyphosate aktif maddeli herbisite dayanıklı biyotiplerin belirlenmesi ve haritalanması
amacıyla bu proje yürütülmektedir. Elma bahçelerinden toplanan pire otu bitkisi tohumları
sera koşullarında bioassay ile dayanıklılık testlerine tabi tutulmaktadır. Çalışmada bioassay
testleri 2 aşamada yürütülmüştür: 1. Tarama testi (Screening) ve 2. Doz-etki denemeleri.
Doz-etki denemesinden sonra dayanıklı biyotiplerin bulunduğu bölgeler harita üzerinde
işaretlenerek dayanıklılık haritaları oluşturulacaktır. Projenin ilk yılında Isparta ili elma
bahçelerinden 53, ikinci yılında 7 şifa otu populasyonu toplanmıştır.
Projenin ilk yılında toplanan populasyonlardan 2’si dayanıklılık şüphesi ile Doz-etki
denemesine alınmıştır. Doz-etki denemelerinde dayanıklılık şüpheli populasyonların I90
değerleri hassas popülasyonun I90 değerlerine oranlanması ile elde edilen dayanıklılık
katsayısı 4. 2 (P1) ve 3. 3 (P2) bulunmuştur.
Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş

Proje Başlığı

Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

Diyarbakır İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun
Olan Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.)’ın ALS
İnhibitörü Herbisitlere Karşı Dayanıklığının
Belirlenmesi ve Haritalanması
TAGEM-BS-15/12-01/04-02
Erdal ATEŞ
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Diyarbakır
TAGEM
2015
01 /01/2017 ile 31/ 12/2017

2016: 35.000 TL
2017: 7.250 TL
2018: 4.100 TL
2019: 2.500 TL
Proje Özeti: Diyarbakır ili buğday ekim alanlarında yabani hardalın mücadelesinde yoğun
olarak kullanılan ve ülkemizde ruhsatlı ALS enzim inhibitörü herbisitlerinden tribenuronmethyl etkili maddesine karşı dayanıklılık durumunun belirlenmesi ve dayanıklılık
haritalarının oluşturulması amaçlanmıştır.
Çalışma 2016-2019 yılları arasında Diyarbakır İlinde buğday ekim alanlarından yabani
hardalın tohum örnekleri alınarak laboratuvar koşullarında saksı denemeleriyle
dayanıklılığının durumu ortaya konulup örnekleme yapılan alanların GPS verileri
doğrultusunda dayanıklılık haritaları oluşturulacaktır.
Çalışmanın 2017 yılında 57 lokasyona ait yabani hardal populasyonlarının saksı
denemeleriyle doz tarama testleri yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda 29 populasyonun
tribenuron-methyl aktif maddesine karşı duyarlı olduğu belirlenirken, 28 popüuasyonda ise
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aynı aktife karşı dayanıklılık şüphesi içerdiği belirlenmiştir. Çalışma takvimine göre 2017
yılında yapılması planlanan çalışmalar tamamlanmıştır. Dayanıklılık şüphesi içeren
populasyonların doz yanıt denemeleriyle 2018 yılında çalışmalar devam edecektir.

Proje Başlığı

Trakya Bölgesi Ayçiçeği Ekim Alanlarında Sorun
Olan
Sirken
(Chenopodium
album
L.)’in
Imazamox’a
Dayanıklığının
Tespiti
ve
Haritalanması
TAGEM/BSAD/16/1/04-01
Proje No
Ercan KOCA
Proje Lideri
Zirai
Mücadele
Merkez
Araştırma
Enstitüsü
Proje Yürütücü Kuruluş
Müdürlüğü- ANKARA
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
2017-20120
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017: 30.000TL
2018: 10.000TL
2019: 10.000TL
2020: 10.000TL
Proje Özeti: Ayçiçeğinin de yer aldığı birçok kültür bitkisi üretimi yabancı otlar gibi
biyotik faktörlerce sınırlanmaktadır. Yabancı otlardan kaynaklanan verim kayıplarının
engellenmesi için en çok tercih edilen yöntem ise kimyasal yabancı ot kontrolü olup,
herbisitler entegre mücadele ilkeleri ve sürdürülebilir pestisit kullanımı ilkelerine uygun
kullanılmadığında, yabancı ot türlerinde dayanıklı bireylerin/popülasyonların ortaya
çıkmasına neden olabilirler. Bu araştırmada amaç, Trakya Bölgesi ayçiçeği ekiliş
alanlarındaki sirken (Chenopodium album L.) populasyonlarının ALS inhibitörü herbisit
imazamox’a dayanıklılık durumlarının belirlenmesi ve dayanıklılığın belirlendiği alanları
gösteren bir haritanın oluşturulmasıdır.
Dayanıklılığın tespiti bioassay ve moleküler yöntemlerle yapılacaktır. Ayçiçeği
tarlalarından toplanan sirken bitkisi tohumları sera koşullarında bioassay ile dayanıklılık
testlerine tabi tutulmuştur. Çalışmada bioassay testleri 2 aşamada yürütülmüştür: 1. Tarama
testi (Screening) ve 2. Doz-etki denemeleri. Projenin ilk yılında metoda uygun olarak
Edirne’den 4, Tekirdağ’dan 8 ve Çanakkale (Gelibolu)’den 3 adet olmak üzere toplam 15
populasyon araziden alınmış ve BASF firmasının temsilcisi tarafından gönderilen 8
populasyona ait sirken tohumu örnekleri tarama testine alınmıştır.
Proje Başlığı
Proje No
Proje Lideri

Herbisitlere Dayanıklı Ayçiçeği Islah Çalışmaları

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Başlangıç Yılı

TAGEM/TBAD/14/A04/P01/02-6
M. İbrahim YILMAZ
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü
EDİRNE
TAGEM
01/01/2014

Projenin İlgili Olduğu Dönem

2017

Proje Yürütücü Kuruluş

Müdürlüğü-

Projenin Yıllara Göre Bütçesi: 2014: 20.000 TL
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2015: 21.000 TL
2016: 22.000 TL
2017: 23.000 TL
2018: 24.000 TL
Proje Özeti: Projenin amacı; bölge şartlarına uyumlu, geniş adaptasyon kabiliyetine sahip,
verimi ve yağ oranı yüksek, herbisitlere dayanıklı yağlık ayçiçeği çeşitleri geliştirerek
ülkemiz yağ açığının azaltılmasına katkıda bulunmaktır. Proje kapsamında IMI ve SU grubu
herbisitlere dayanıklı ana hatları, restorer hatları ve hibrit çeşitleri geliştirilmektedir. Hem
IMI, hem de SU grubu herbisitlere dayanıklı, hemde orobanş dayanıklı restorer ve ana
(maintanier) genetik materyali gen piramidi oluşturularak elde edilmeye çalışılmaktadır.
2017 yılında 2 adet IMI çeşit verim denemesi, 3 adet IMI ön verim denemesi, 3 adet IMI ve
SU çeşit tescil verim denemesi kurulmuştur. Verim denemelerinde toplam 210 adet çeşit yer
almıştır.
Bu amaçla yürütülen ıslah çalışmalarında, ebeveyn materyalde dayanıklılar iki kat doz ile
ilaçlanarak belirlenmiştir. Pedigri ıslah metoduna göre seleksiyon yapılarak tek bitkiler
seçilmiştir. İleri kademedeki ıslah materyalinin genel kombinasyonlarını test amacıyla test
hibrit oluşturulmuştur.
17 IMI TR 003 kodlu İMİ hibrit çeşidimizin Ocak-2018 döneminde üretim izni ve tesciline
başvurulmasına karar verilmiştir. Dr. Eda AKSOY’ un projeye dahil edilmesine karar
verilmiştir. Üretim izinli olan çeşitlerimizin ebeveyn hatlarının elit tohum üretimleri yapıldı.
Proje Başlığı

Akdeniz ve Ege Bölgesi Turunçgil ve Bağ
Alanlarında Sorun Olan Şifa Otu (Conyza Spp.)
Türlerinin Glyphosate Dayanıklılığının Tespiti,
Türlerin Moleküler Tanılanması ve Dayanıklı
Popülasyonların Mücadelesi Üzerine Araştırmalar
TÜBİTAK-115O179
Proje No
Prof. Dr. M. Nedim DOĞAN (Dr. Ahmet Tansel
Proje Lideri
SERİM)
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki
Proje Yürütücü Kuruluş
Koruma Bölümü (Zirai Mücadele Merkez Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü- ANKARA)
TÜBİTAK
Projeyi Destekleyen Kuruluş
2015-2018
Proje Başlangıç Yılı
2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem
280.000TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi
Proje Özeti: Bu proje ile Akdeniz ve Ege bölgesi turunçgil ve bağ alanlarında mevcut olan
şifa otu türlerinin (Conyza spp.) glyphosate herbisitine karşı dayanıklılık geliştirme
durumlarının belirlenmesi, bu alanlarında mevcut olan şifa otu türlerinin (Conyza spp.)
moleküler yöntemlerle teşhisi, dayanıklı popülasyonların yönetiminde alternatif yöntemlerin
etkinliğinin araştırılması amaçlanmaktadır.
Projenin ilk yılında dayanıklılık gösteren biyotiplerin belirlenmesi için Ege ve Akdeniz
Bölgesi Bağ ve Turunçgil alanlarından şifa otu bitkilerinin tohumları toplanması için bir
sürvey planlanmıştır. Bu sürvey kapsamında; turunçgil alanlarında 100, bağ alanlarında 100
olmak üzere 200 şifa otu popülasyonu toplanması planlanmış olup, projenin ilk yılında
turunçgil alanlarından 131, bağ alanlarından 121 populasyon olmak üzere toplam 252
populasyon toplanmıştır.
Toplanan şifa otu popülasyonlarının tohumlarından glyphosate’a dayanıklı olanların
belirlenmesi için screen test çalışması yapılmıştır. Turunçgil bahçelerinde dayanıklılık
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şüpheli popülasyon oranı %24.4 ve bağ alanlarında %10.7 olarak belirlenmiştir. Toplanan
şifa otu popülasyonlarının türlerinin teşhisi (morfolojik ve moleküler yöntemler ile)
çalışmaları da tamamlanmıştır. Conyza canadensis %48 ile en sık rastlanan tür iken, bu türü
C. bonariensis (%24) ve C. sumatrensis (%16) izlemiştir.
Hatay ve Adana İlleri turunçgil bahçelerinden toplanan şifa otları ile kurulan denemeler
tamamlanmıştır. Hatay ili turunçgil bahçelerinden toplanan popülasyonlar kullanılarak
kurulan denemede; tavsiye dozunun yarısı (150 ml/da) ve dörtte biri (75 ml/da) dozlarında
uygulanan glyphosate, hassas bitkilerde dayanıklı bitkilerden sırasıyla 1,34-22,6 ile 1,18-6,13
kat yüksek shikimik asit birikimine neden olmuştur. Adana ili turunçgil bahçelerinden
toplanan popülasyonlar ile kurulan denemede; tavsiye dozunun dörtte biri dozdaki
glyphosate 2,87-37 kat, tavsiye dozunun yarısında ise 1,8-6,5 kat yüksek shikimik asit
birikimine yol açmıştır.

Alt Proje Adı

İnsektisit ve Fungusit Direncinin Tespiti, Haritalanması ve
Yönetimi

SONUÇLANAN PROJELER
Proje Başlığı

Ekin Kamburbiti [Rhyzopertha dominica
(F.)
(Coleoptera:
Bostrychidae)]
Popülasyonlarının
Fosfine Karşı Direnç Düzeylerinin Belirlenmesi
TAGEM –BS- 13/13-06/03-04 (DOKTORA)
Proje No
Abdullah YILMAZ
Proje Lideri
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Proje Yürütücü Kuruluş
Ankara
TAGEM/SDÜ BAP
Projeyi Destekleyen Kuruluş
2014
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2017 ile 31/12/2017 arası
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2014: 5.000 TL
2015: 10.000 TL
2016: 10.000 TL
2017: 5.000 TL
Proje Özeti: Rhyzopertha dominica (F.) depolanmış hububatın en önemli zararlılarından
biridir. Hububat depolarının bulunduğu Ankara, Konya, Şanlıurfa, İzmir, Tekirdağ, Kütahya,
Karaman, Samsun, Mersin, Hatay, Diyarbakır, Batman olmak üzere bu illerdeki Toprak
Mahsulleri Ofisi veya özel hububat depolarından R. dominica ile bulaşık buğday örnekleri
toplanmıştır. Toplanan R. dominica popıulasyonları laboratuvarda 25±1oC sıcaklık ve
%65±5 orantılı nem koşullarına ayarlanmış iklim dolaplarında kültüre alınmıştır. Kültüre
alınan böceklerden 1-3 haftalık erkek ve dişi erginler karışık olarak denemelere alınmıştır.
Tüm populasyonların fosfine karşı direnç durumu FAO metodu modifiye edilerek LC50
değerlerinin elde edilmesiyle belirlenmiştir. Direnç oranları, bu populasyonların LC 50
değerlerinin hassas populasyon (AVS) ile kıyaslanmasıyla hesaplanmıştır. R. dominica
populasyonlardan elde edilen biyoassay sonuçları fosfine karşı farklı seviyelerde direnç
oranlarını ortaya çıkarmıştır. Fosfine karşı elde edilen en yüksek direnç oranları sırasıyla,
Şanlıurfa, Tekirdağ, Mersin, Hatay, Ankara, Konya, İzmir, Kütahya ve Samsun’da
bulunmuştur. Karaman, Diyarbakır ve Batman illerinden alınan populasyonlar dirençli olarak
değerlendirilmemiştir. R. dominica populasyonlarında olası mutasyon varlığını tespit etmek
amacıyla toplanan bireylerden fosfine karşı direnç kaynağı ile bağlantı gösteren genler
moleküler markörler kullanılarak belirlenmiştir.
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GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

Önemli Elma Üretim Alanlarında Görülen Elma
Kara Lekesi Hastalığı Etmeni Venturia ineaqualis’in
Bazı Fungisit Gruplarına Karşı Dayanıklılık
Seviyesinin Belirlenmesi (DOKTORA)
TAGEM-BS-15/08-05/03-04
Zühtü POLAT
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enst. Müd.
YALOVA
TAGEM
01.01.2016
01.01.2017-31.12.2017
2016: 30.000 TL
2017: 15.000 TL
2018: 5.000 TL

Proje Özeti:
Bu çalışmada elma üretim alanlarında yaygın olarak görülen kara leke hastalığı etmeni
Venturia ineaqualis’e karşı yoğun olarak kullanılan ve yüksek seviyede dayanıklılık riski
olan bazı fungisit gruplarının risk durumları klasik yöntemler ve moleküler markörler
kullanılarak değerlendirilecektir. Bu çalışmadan elde edilecek sonuçlar gereksiz fungusit
kullanımı ve ekonomik kayıpları engelleyerek bu hastalık yönetimi için elma üreticilerine
ve karar vericilere faydalı bilgiler sağlayacaktır. Proje kapsamına giren Bursa, Çanakkale,
Isparta, Karaman, Niğde illerinde elma karaleke hastalığı belirtileri gösteren bitki örnekleri
toplanmış, enfekteli bitki dokularından etmen tek spor izolasyonu yöntemi ile
saflaştırılmıştır. İn vitro laboratuar testleri devam etmekte, moleküler yöntemlerle direnç
belirleme çalışmaları in vitro çalışmalardan sonra yapılacaktır.
Proje Başlığı

Antalya İli Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde
Kurşuni Küf Hastalığı Etmeni (Botrytis cinerea
Pers.)’nin
Bazı
Fungisitlere
Karşı
Direnç
Durumlarının Microtitter Testi ve Moleküler
Metotlarla Belirlenmesi
TAGEM/BSAD/16/2/03/01
Proje No
Gamze ERDURMUŞ
Proje Lideri
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Proje Yürütücü Kuruluş
Ankara
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
01.01.2017
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2017 ile 31/12/2017 arası
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017: 25.000 TL
2018: 15.000 TL
2019: 15.000 TL
Proje Özeti: Örtü altı sebze yetiştiriciliğinde zarar yapan Botrytis cinerea Pers. , bitkinin
yaprak, gövde, çiçek veya meyvesinde enfeksiyon oluşturmaktadır. Bu hastalıkla
mücadelede farklı etki mekanizmalarına sahip fungusitler kullanılmaktadır. Son
dönemlerde bazı pestisitlerin yasaklanması veya kullanımının sınırlandırılması, birden fazla
aktif madde içeren formülasyonların sayısında artış meydana getirmiştir.
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Bu projeyle, domates yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Antalya ilinden izole edilecek
Botrytis cinerea izolatlarının fungisitlere karşı dayanıklılığının ve dayanıklılık oluşumuna
neden olan mutasyonların durumunun belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda
elde edilen izolatların bazı fungusitlere (pyrimethanil, cyprodinil + fludioxonil,
pyraclostrobin + boscalid, dithofencarb + carbendazim) karşı duyarlılık düzeyleri mikrotiter
test metodu ile belirlenecektir. PIRA-PCR metodu ile SDHI (Succinate Dehidrogenaz
Enzim İnhibitörü) Geni Mutasyonları taranarak boscalid ‘e, Sitokrom b genindeki
mutasyonların PCR – RFLP ile tespitiyle pyraclastrobin ‘e dayanıklılık durumu moleküler
düzeyde karakterize edilecektir. 2016 yılı Bitki Sağlığı Araştırma Tavsiye Komitesi’nde
görüşülerek kabul edilen proje, 2017 yılında çalışılmaya başlamıştır. Bu çalışma döneminde
yapılan arazi ve laboratuvar çalışmaları sonucunda Antalya’nın Aksu, Kumluca ve Kepez
ilçelerinden alınan enfekteli bitki örneklerinden B. Cinerea izolatları elde edilmiştir

Proje Başlığı

Antalya İli Örtüaltı Sebze Yetiştirilen Alanlarda
Zararlı İki Noktalı Kırmızı Örümcek Tetranychus
urticae
(Koch)
(Acarina:
Tetranychidae)
Popülasyonlarının Akarisitlere Karşı Direnç Seviyesi
ve Mekanizmalarının Belirlenmesi
TAGEM–BS–15/09-01/03-02
Proje No
Yasin Nazım ALPKENT
Proje Lideri
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Proje Yürütücü Kuruluş
Ankara
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
2016
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2016: 19.500 TL
2017: 19.500 TL
2018: 15.000 TL
Proje Özeti: 2017 yılında yapılan çalışmalarda öncelikle Antalya ili sera alanlarından
gidilerek (Bahtılı, Çakırlar, Durali, Doyran, Gökçam) getirilen populasyonların devamlılığı
26 ± 2 ºC sıcaklık, 16 – 8 saat aydınlık karanlık koşullarına sahip iklim odalarında patlıcan
bitkileri üzerinde sağlanmıştır. Getirilen populasyonlarda eksik kalan bifenthrin + DEF
bioassay denemesi yapılarak sinerjizm katsayıları bulunmuştur. Bu sene hexythiazox aktifli
diğer bitki koruma ürünü ve üç sinerjistinin denemeleri yapılarak LC50 değerleri belirlenmiş
ve bioassay çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca getirilen hassas populasyon üzerinde
Bifenthrin ve Hexythiazox aktifli bitki koruma ürünü ve sinerjistleri (PBO, DEM,
DEF)’inin direnç katsayıları ortaya konmuş ve sinerjistik etki oranlarıda belirlenmiştir.
Yürütülen biyokimyasal çalışmalardan esteraz enzim aktivitesi ölçülerek populasyonlar
arası enzim yoğunluğuna bakılmıştır.
Proje Başlığı

Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş

Septorya Yaprak Lekesi Etmeni (Zymoseptoria
tritici)’ne Ait Bazı Popülasyonlarda Azole ve
Strobilurin Grubu Fungisitlerine Karşı Direnç
Durumun Belirlenmesi
TAGEM-BS-15/12-01/03-05
Dr. Emine Burcu TURGAY
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA
TAGEM
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Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

01/01/2017
01.01.2017-31.12.2017
2017: 25.000 TL
2019: 20.000.TL
2018: 25.000 TL
Proje Özeti: Ülkemizde buğday üretim alanlarından hastalıklı bitki örneklerinden izole
edilmiş Zymoseptoria.tritici popülasyonlarda strobilurin ve azole grubu fungisitlere karşı
direnç durumlarının moleküler teknikler (CYP51 geni üzerindeki mutasyonlar sekans
analizi yolu ile G143A tek nokta mutasyonun varlığı PCR-RFLP tekniği kullanılarak) ve in
vitro yöntemler (mikrotiter ve radial büyüme testleri) kullanılarak ortaya konulması
amaçlanmıştır.
2016 yılında 84 adet (İç Anadolu Bölgesine ait 31 izolat (Ankara 9, Eskişehir 6, Kırşehir 6,
Konya 10), Güney Doğu Anadolu 7 izolat (Diyarbakır 7) ve Türkiye’nin farklı illerinden
elde edilen edilen 32 adet) Z. tritici popülasyonun da azole grubu fungusitlere neden olduğu
bilinen genetik mutasyonlar, bir dizi moleküler teknik kullanılarak araştırılmıştır.
2017 yılında ise Azole grubu fungusitlere karşı İç Anadolu bölgesinden 19 izolat (Ankara
6, Konya 9, Eskişehir 4), Güney Doğu Anadolu bölgesinden 13 izolat (Diyarbakır 1,
Mardin 4, Şanlıurfa 4, Adıyaman 4) ile çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 2016 ve 2107 yılında
popülasyon üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda; azole direncine neden olabilecek
bir mutasyonun henüz oluşmadığı söylenebilir. Fakat mutasyonların küçük de olsa
oluşmaya başladığı tespit edilmiştir. Bu durum azole kullanımından kaynaklanan bir
popülasyon baskısının da var olduğunu ortaya koymaktadır.
Ayrıca 116 izolatta Strobilurin direnci bir dizi moleküler teknik kullanılarak araştırılmıştır.
Değerlendirmede pestisitlerine karşı dirençten sorumlu olduğu bilinen mutasyonların
belirlenmesi için mitokondriyal Cty b genine ait ilgili bölge başarı ile çoğaltılmıştır. Elde
edilen DNA fragmentli G143A nokta mutasyonunu tanıyan FnuHI restrüksiyon enzimi ile
PCR-RFLP işlemine tabi tutulmuştur. Yapılan analizler test edilen tüm koleksiyonun 442
ve 210 bp uzunluğunda bant profili oluştuğunu, dolayısı ile test edilen izolatların hiç
birinde Strobilurin direncine neden olan G143A nokta mutasyonunun var olmadığını ortaya
koymuştur. 2018 yılında koleksiyondaki tüm izolatların in vitro tekniklerle direnç
durumlarının belirlemesi çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.
Antalya İli Örtüaltı Sebze Üretim Alanlarında Zarar
Yapan Yeşil Şeftali Yaprakbiti [Myzus persicae
[(Sulzer) (Hemiptera:Aphididae)]] Popülasyonlarının
Neonikotinoit ve Sentetik
Piretroit Grubu
İnsektisitlere Karşı Direnç Durumlarının ve
Mekanizmalarının Araştırılması
TAGEM–BS–15/09-01/03-03
Proje No
Duygu DEMİRÖZ
Proje Lideri
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Proje Yürütücü Kuruluş
Ankara
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
2016
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2017 ile 31/12/2017 arası
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2016: 25.000 TL
2017: 15.000 TL
2018: 10.000 TL
Proje Özeti: Bu proje ile yoğun BKÜ kullanımı olduğu bilinen Antalya ilindeki farklı
Proje Başlığı

86

örtüaltı sebze ekiliş alanlarından toplanan Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae)
populasyonlarının, neonikotinoidli ve sentetik piretroitli insektisitlere ve bunların
karışımlarına karşı direnç durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Örtüaltı sebze üretim
alanlarında ekonomik kayıplara yol açan M. persicae populasyonlarının yaprak daldırma
biyoassay çalışmaları ile direnç düzeyleri ortaya konulacaktır. Farklı direnç
mekanizmalarının belirlenebilmesi için de karboksilesteraz, glutathion S transferaz,
sitokrom P 450 enzim aktiviteleri incelenerek, moleküler çalışmalar ile sodyum
kanallarındaki mutasyonların taranması hedeflenmektedir.
Proje 2015 yılı Bitki Sağlığı Araştırma Tavsiye Komitesi’nde görüşülerek kabul edilmiş ve
2016 yılı bütçesi ile çalışılmasına karar verilmiştir. 2016 yılında Antalya ilinin örtü altı
sebze yetiştiriciliği yapılan alanlarından M. persicae populasyonları temin edilerek bu
populasyonların Imidacloprid, Thiamethoxam, Betacyfluthrin ve Lambda-cyhalotrin aktif
maddeli bitki koruma ürünlerine karşı direnç durumunu belirlemek için biyoassay
çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışma döneminde ise Kocaahmetler, Bahtılı, Kurşunlu,
Topallı, Göçmenler populasyonlarında ve Ankara-Çubuk ilçesinden elde edilen hassas M.
persicae populasyonunda yapılan biyoassay denemeleriyle, imidacloprid, betacyfluthrin,
thiamethoxam, lambda-cyhalotrin, imidacloprid+betacyfluthrin ve thiamethoxam+ lambdacyhalotrin için elde edilen LC50 değerleri POLO-PC programı kullanılarak yapılan probit
analizi ile belirlenmiştir. Bütün populasyonlar için tespit edilen LC50 değerlerinin, standart
hassas popülasyonun LC50 değerine oranlanması ile de denemelerde kullanılan insektisitlere
karşı direnç oranları hesaplanmıştır.
Proje Başlığı

Adana İli Pamuk Ekim Alanlarında Aphis gossypii
Glover Populasyonlarının Neonicotinoid Grubu
İnsektisitlere Karşı Direnç Durumunun Belirlenmesi
(DOKTORA)
TAGEM/BSAD/16/2/03-02
Proje No
Selçuk ULUSOY
Proje Lideri
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü /Adana
Proje Yürütücü Kuruluş
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
2017
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 2017-2018
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017: 10.000 TL
2018: 10.000 TL
2019: 10.000 TL
Proje Özeti: Proje 1. Yılında bulaşık pamuk alanlarından Aphis gossypii bireyleri
toplanmış, kurumumuz iklim odasına alınarak ilaçsız pamuk bitkileri üzerinde ayrı ayrı
pleksi kabinlerde kültüre alınmıştır. Kültüre alınan altı populasyon ve yurt dışından
getirilen hassas populasyon neonikotinoid grubu acetamiprid, clothianidin, imidaclorpid ve
thiametoxam etken maddeli ticari formulasyon insektisitlerle IRAC metoduna göre
biyoassay denemeleri kurularak LC50 ve LC90 düzeyleri belirlenmiş hassas popülasyon
biyoassay verilerine oranlanarak dirençlilik düzeyleri RF(resistant factor) ortaya
konulmuştur.
Proje Başlığı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Ekiliş
Alanlarında Bulunan Pamuk Yaprakbiti [Aphis
gossypii
Glover.
(Hemiptera:
Aphididae)]
Popülasyonlarının Neonikotinoidli İnsektisitlere
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Direncinin Belirlenmesi (DOKTORA)
TAGEM/BSAD/16/2/03-03
Proje No
Cahit KAYA
Proje Lideri
Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücü Kuruluş
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
2017
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2017-31.12.2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017: 16.000 TL
2018: 10.000 TL
2019: 10.000 TL
Proje Özeti: Çalışmanın Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk ekiliş alanlarından
toplanacak farklı pamuk yaprakbiti popülasyonları ile yürütülmesi planlanmıştır. Çalışmada
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin farklı bölgelerine ait Aphis gossypii Glover. (Hemiptera:
Aphididae) popülasyonlarının kültüre alınması ve neonikotinoid’li insektisitlere karşı
direnç durumlarının ortaya konulması amaçlanmıştır.
Çalışmada zararlının farklı popülasyonlarının neonikotinoid’li insektisitlere tepkileri
(reaksiyonları) ve direnç durumları belirlenmesi amacıyla bioassayler uygulanması
planlanmıştır. İlgili çalışma döneminde dokuz popülasyon için bioassay çalışmaları
tamamlanmıştır. Bioassay çalışmalarının tamamlanmasından sonra yaprakbiti
popülasyonları biyokimyasal metotlar ile test edilerek, direnç oluşumunda etkili olan enzim
seviyeleri incelenmesi çalışmanın planlanan diğer bir ayağını oluşturmaktadır. Bu amaçla
bioassay çalışmalarında kullanılacak yaprakbiti popülasyonları -80C’ye ayarlı derin
dondurucuda muhafazaya alınmışlardır.
Proje Başlığı

Ege Bölgesi Marul Üretim Alanlarında Yaprakbiti
(Hemiptera:Aphididae) Popülasyonlarının Bazı
İnsektisitlere Direncinin Belirlenmesi(DOKTORA)
TAGEM/BSAD/16/2/03-04
Proje No
Duygu UYSAL
Proje Lideri
Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücü Kuruluş
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
01/01/2017 – 31/12/2019
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2017-31.12.2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017 :14.000 TL
2018 :10.000 TL
2019 :10.000 TL
Proje Özeti: Projenin ilk yılında bölgede hâkim türü belirlemek amacıyla Ege bölgesi
farklı marul ekiliş alanlarından örnekler toplanmış ve teşhise gönderilmiştir. Ankara Zirai
Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsünde konu uzmanı Dr. Işıl ÖZDEMİR tarafından
marul ekiliş alanlarında en yoğun olarak görülen yaprakbiti türü Nasonovia ribisnigri
(Mosley) (Hemiptera: Aphididae) olarak belirlenmiştir. N. ribisnigri ‘nin hassas
popülasyonu İngiltere’de bir araştırma kurumundan (The Univercity of Warwick) talep
edilmiş ancak olumlu sonuç alınamamıştır. Hassas olarak varsaydığımız popülasyon
Foça’da ilaçlama yapılmayan bir ev bahçesinden sağlanmıştır. Mart ayı itibariyle arazi
çıkışlarına başlanmıştır. 11 farklı arazi popülasyonu toplanıp üretimi sağlanmıştır.
Belirlenen tür ile kültür oluşturmak amacıyla Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü
3 farklı iklim odasında nem değerleri sabit tutularak farklı sıcaklık değerlerinde popülasyon
takibi yapılmış ve iklim odalarında 23±1ºC sıcaklık ve %60±5 orantılı nem ve floresan
lambalarla 16 saatlik ışıklanma, 8 saatlik karanlık sağlanan koşullarda fındık turbu
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(Raphanus sativus) bitkileri üzerinde popülasyonlar ile kültür oluşturulmuştur. Bu dönem
çalışmalar sadece Acetamiprid ve Thiamethoaxam teknik maddeleri ile yapılabilmiştir. Bir
sonraki çalışma döneminde diğer aktif maddeler ile denemeler kurulacak ve hassas koloni
elde edilmiş olacaktır. Yine Mart ayı itibariyle arazi çıkışlarına başlanacak ve
popülasyonlar toplanacaktır. Elde ettiğimiz hassas popülasyonlar ile arazi popülasyonları
karşılaştırılacak ve direnç durumları belirlenecektir. Biyoassay testler sonucunda olası
direnç durumu gözlenirse biyokimyasal ve moleküler çalışmalara devam edilecektir.

Proje Başlığı

Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü
Proje Yürütücü Kuruluş

Türkiye’de Depolanmış Hububatta Zarar Yapan
Bazı Böceklerde Fosfin Direncinin Toksikolojik Ve
Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi
Prof. Dr.Erhan KOÇAK
Abdullah YILMAZ
Süleyman Demirel Üniversitesi/Zirai Mücadele Merkez
Araştırma Enstitüsü
TUBİTAK
2016
2017

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem
Projenin Yıllara Göre Bütçesi
Proje Özeti: Çalışmada yer alan buğday biti Sitophilus granarius, pirinç biti S. oryzae
(Coleoptera: Curculionidae),
Kapra böceği Trogoderma granarium (Coleoptera:
Dermestidae), küçük kırma biti Cryptolestes ferrugineus (Coleoptera: Laemophloeidae) ve
testereli böcek Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera: Silvanidae) depolanmış hububatta
kalite ve kantite kaybına neden olan önemli zararlıların başında gelmekte ve ülkemiz
depolarında yaygın olarak bulunmaktadır. Bu zararlılara karşı en önemli mücadele şekli
fumigasyondur. Metilbromid’in yasaklanmasından sonra uygulamada alternatifsiz kalan ve
tüm dünyada ve ülkemizde yoğun olarak kullanılan fumigant fosfindir. Ülkemizde ise bu
konuda bu zararlılara karşı dirençle ilgili toksikolojik ve moleküler bir çalışma
yapılmamıştır. Dünyada yapılan çalışmalarla bazı depo zararlılarında fosfin direncine neden
olan genler (rph1 ve rph2) belirlenmiş olmakla birlikte bu konuda Sitophilus türlerinde
yapılmış herhangi bir çalışma mevcut değildir. Bu proje ile ülke genelinde toplam 12 ilin
(Ankara, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, İzmir, Samsun, Adana,
Şanlıurfa, Diyarbakır ve Elazığ) hububat depolarından toplanacak olan T. granarium, C.
ferrugineus, O. surinamensis, S. granarius ve S. oryzae popülasyonlarında fosfine karşı bir
direnç olup olmadığı, varsa LC (LC50 ve LC99) değerleri ile direnç oranları belirlenecektir.
Ayrıca, next-generation olarak bilinen MiSeq sekanslaması ve Sanger sekans ile S.
granarius ve S. oryzae türlerinde direnç genleri (rph1 ve rph2) belirlenecektir. Takiben
markör geliştirilerek popülasyonlardaki direnç genlerinin (Homozigot dirençli, heterozigot
dirençli, homozigot hassas) frekansları belirlenecektir. Elde edilecek veriler direnç yönetim
programlarının hazırlanmasında kullanılacaktır.

Proje Başlığı

Türkiye’de Bal Arıları ve Bazı Yabani Arılarda
Ölümlere Neden Olan Hastalıkların ve Toksikolojik
Etkenlerin Araştırılması
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TAGEM/HSGYAD/G/18/A5/P3/736
Dr. Rahşan AKPINAR
Ganze ERDURMUŞ
Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
TAGEM
2018
01/01/2017 ile 31/12/2017 arası
2018: 820.000 TL
2019: 680.000 TL
Proje Özeti: Ordu Arıcılık Araştırma Estitüsü Müdürlüğü tarafından önerilen “ Türkiye’de
Ticari İşletmelerde Üretilen, Seralarda Kullanılan ve Doğadan Toplanan Bombus
Arılarının Hastalık yönünden Araştırılması” ve Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü
Müdürlüğü tarafından teklif edilen ‘Türkiye’de Bal Arılarında ve Bombus Arılarında
Ölümlere Neden olan Hastalıkların ve Toksikolojik Etkenlerin Araştırılması’ isimli projeler
19.06.2017 tarihli AYK toplantısı kararları doğrultusunda birleştirilmiş, proje ismi
“Türkiye’de Bal Arıları ve Bazı Yabani Arılarda Ölümlere Neden Olan Hastalıkların ve
Toksikolojik Etkenlerin Araştırılması” olarak değiştirilmiş ve 2018 yılı bütçesiyle
çalışılmasına karar verilmiştir.
Bu Proje ile Türkiye’deki Bal Arıları ve Bazı Yabani arı işletmelerinde görülen önemli
bakteriyel, fungal, paraziter, viral enfeksiyonların ve Toksikolojik etkenlerin varlığı ile
yaygınlıkları araştırılacaktır. Bu amaçla; Enstitülere bağlı il ve ilçelerdeki arı işletmelerinde
arı ve larvalı petek numuneleri alınarak soğuk zincirle laboratuvarımıza getirilecektir. Arı
işletmesindeki kolonilerinden rastgele örnekleme yöntemiyle seçilecek olan numuneler
Bakteriyolojik, Fungal, Parazitolojik ve Viral olarak teşhisleri yapılacaktır. Arı ölümlerinin
arttığı son günlerde arı ve bal peteklerinde olası pestisit kalıntılarının varlığını araştırmak
için toksikolojik analiz yapılacaktır. Ayrıca bu proje ile Türkiye’de Ticari İşletmelerde
Üretilen, Seralarda Kullanılan ve Doğadan Toplanan Bombus Arılarının Hastalık
Yönünden Araştırılması amaçlanmaktadır.
Güdümlü olarak yürütülecek olan bu projenin aksamaması için 06.07.2017 tarihinde proje
katılımcıları ile birlikte bir toplantı yapılmıştır. Toplantı sonucunda bu proje bünyesinde
“Türkiye’de Ticari İşletmelerde Üretilen, Seralarda Kullanılan Ve Doğadan Toplanan
Bombus Arılarının Hastalık Yönünden Araştırılması” ve “Türkiye’deki Bal Arılarında
Ölümlere Neden Olan Toksikolojik Etkenlerin Analizi” isimli 2 alt proje yürütülmesine
karar verilmiştir.
Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

9.

Ülkesel Proje Adı

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İŞLEMENİN
KALINTILARI ÜZERİNE ETKİSİ PROJESİ

PESTİSİT

YENİ TEKLİF PROJELER
Proje Adı
Proje Türü
Bağlı Olduğu Proje
Projeyi Teklif Eden Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş

Depolanmış Fındık ve Kuru İncirde Kullanılan
Fosfinin Kalıntı Dinamiğinin Belirlenmesi
Bölgesel Araştırma Projesi
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Ankara
TAGEM
90

Üzeyir AKTUĞ
Dr.Pelin AKSU
Dr.Sait ERTÜRK
Abdullah YILMAZ
Agrifum Tar. ve San. Ürn. Toh. ve Hay. San. Tic. Ltd.
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar
Şti
01/01/2019-31/12/2021
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2019: 64.380 TL
2020: 31.500 TL
2021: 31.500 TL
Proje Özeti: Tarımsal ürünlerde tarladan, bağdan ve bahçeden soframıza gelene kadar;
gerek depolama gerekse taşıma sırasında azımsanmayacak miktarda ürün kayıplarının
oluştuğu bilinmektedir. İnsanoğlu geçmişten günümüze ürettiği tarım ürününü depolama
sırasında kemirgen, böcek, akar ve funguslar gibi depo zararlılarından korunmak için
değişik ve etkili depolama teknikleri geliştirmiştir. Günümüzde depolanan tarımsal
ürünlerin bu zararlılardan ve olası zararlarından korunmasında modern ve teknolojik
depolama sistemleri kullanılarak önlem alınmaktadır.
İncir ve fındığın dünya çapındaki üretiminin neredeyse yarısı ülkemizde
gerçekleştirilmektedir. Değişik depolama koşulları ile zararlı organizmaların incir ve
fındığa verdiği zararının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. En yaygın uygulama
fümigasyondur. Fümigantlar, verimli ve uygulama kolaylığı açısından kuru gıdalar ve
meyvelerin muhafazası sırasında yaygın olarak zararlı organizmaların kontrolünde etkili bir
şekilde kullanılan ve alternatifi neredeyse olmayan bir pestisit grubudur. Fosfin ve metal
fosfitlerdir en bilinen ve en yaygın kullanılan fümigantlardır. Fosfinin zararlılar üzerindeki
etkinliğini uygulanan konsantrasyon, uygulama sıcaklığı ve süresi belirlemektedir. Fosfin
gazı tüketiciye kullanım kolaylığı sağlaması açısından farklı formülasyonlar şeklinde
sunulmaktadır.
Bu proje ile fosfin ile muamele edilecek kuru incir ve fındıkta farklı süre ve sıcaklıklarda
fosfinin kalıntı davranışı belirlenecektir, fosfin gazı ile mualeme edilen örneklerden
periyodik örnekleme yapılarak HeadSpace GC/MS cihazı ile kalıntı analizine tabi
tutulacaktır. Ayrıca piyasadan kuru incir ve fındık örnekleri de alınıp analiz edilecektir.
Bunun için öncelikle fosfin kalıntı analizine yönelik Anonymous (2014a)’ta verilen metot
çalışmaları yapılacak ve bu analiz metodu ile örneklerdeki kalıntı degradasyonu
izlenecektir. Bu proje ile kalıntı limiti oldukça düşük olan ve ülkemizde analizi
yapılamayan fosfinin kalıntı analizlerinin tarımsal ürünlerde yapılabilirliği sağlanmış
olacaktır.
Proje Koordinatörü/Lideri
Proje Yürütücüsü

Anahtar Kelimeler

Fındık, kuru incir, fosfin kalıntısı, Headspace GC-MS, fümigasyon
GELIŞME RAPORU

Proje Başlığı

Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş

Kültür
Mantarı
[Agaricusbisporus
(Lange)
Singerauthor]’na Uygulanan Kurutma İşleminin
Pestisit Kalıntıları Üzerine Etkisinin Araştırılması
TAGEM/BSAD/16/2/03-08(4)
Hasan Engin GÜDÜCÜ
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Ankara
TAGEM
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Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

01/01/2017
01/01/2017 ile 31/12/2017 arası
2017: 15.000 TL
2018: 5.000 TL
2019: 5.000 TL
Proje Özeti: Bu çalışma ile kurutulmuş ürünlerden biri olan kuru mantarda bulunması
muhtemel seçilen pestisitlerin işleme faktörlerinin oluşturulması hedeflenmektedir. Projede
üç farklı kurutma yöntemi (geleneksel, mikrodalga ve hızlandırılmış kurutma) denenecek
kurutmanın kalıntı miktarına etkisi de ortaya konacaktır. Ayrıca bu çalışma ile işleme
faktörü yanında kurutma faktörü de hesaplanacak, kurutma faktörünün işleme faktörü
olarak kabul edilip edilememe durumu da değerlendirilecektir.
2016 yılı Bitki Sağlığı Araştırma Tavsiye Komitesi’nde görüşülerek kabul edilen proje,
2017 yılında çalışılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda 2017 yılında hexythiazox aktif
maddesini içeren bitki koruma ürünü ile ilaçlanan mantar örnekleri; geleneksel, mikrodalga
ve hızlandırılmış kurutma sonrasında Ulusal Gıda Referans Laboratuvarında analiz
edilmiştir. Kültür mantarında hexythiazox aktif maddesi için işleme faktörleri elde
edilmiştir.
Proje Başlığı

İşleme ve Depolamanın Şeftalide Kullanılan Bazı
Pestisitlerin Kalıntı Düzeyine Etkisinin Belirlenmesi
TAGEM/BSAD/16/2/03-08(5)
Proje No
Nuran YİGİT
Proje Lideri
Ankara ZMMAE
Proje Yürütücü Kuruluş
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
01.01.2017
Proje Başlangıç Yılı
01.01.2017-31.12.2017
Projenin İlgili Olduğu Dönem
2017: 15000 TL
Projenin Yıllara Göre Bütçesi
Proje Özeti: Pestisitler, tarımsal üretimde hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede
kısa sürede sonuç vermesi ve kullanımlarının kolay olması nedeniyle, yaygın olarak
kullanılırlar. Pestisit kullanımı hem dünya genelinde gıda üretim miktarını artırmakta hem
de daha kaliteli ürün elde edilmesini sağlamaktadır. Ancak pestisitlerin bu yararlarının
yanında, yüksek toksik etkiye sahip olmaları ve çevresel koşullara dirençli olmaları onların
ürün üzerindeki kalıcılığını etkilemektedir. Bilinçsiz pestisit kullanımı, ürünlerde kullanılan
bileşiğin kendisinin veya parçalanma ürünlerinin kalmasına neden olmaktadır.
Bu çalışma döneminde şeftalilerin işlenmesi ve depolanmaları esnasında pestisit
kalıntılarındaki değişim belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla şeftalilere pestisit uygulaması
hem arazi koşullarında hem de laboratuvar ortamında karşılaştırmalı olarak yürütülmüş,
kullanılan pestisitlerin kalıntı düzeylerinin yıkama, kabuk soyma ve şeftali püresinin farklı
sıcaklıklarda depolanması esnasında değişimi belirlenmiştir.
Proje Başlığı
Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem

Çileklerdeki Bazı Pestisit Kalıntıları Üzerine İşleme
ve Depolamanın Etkisi (DOKTORA)
BAP/16H0443004
Nuran YİGİT
Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği
Ankara Üniversitesi
01.01.2017
01.01.2017-31.12.2017
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Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2017: 17500 TL
Proje Özeti : Bu proje döneminde pestisit kalıntı analizleri, toplam monomerik antosiyanin
analizi ve askorbik asit analizi ile ilgili metot çalışmaları yapılmıştır. Pestisitler analiz
edilebilirliklerine göre gruplara ayrılmış ve ilaçlamalar yapılmıştır. İlaçlama yapılan
çileklerdeki pestisit kalıntılarının yıkama, soğukta muhafaza, çilek püresinin dondurularak
-18oC’de depolanması ve ayrıca pastörize çilek püresinin buzdolabında (+4±0,5oC) ve +20
o
C’de depolaması esnasındaki değişimi belirlenmeye çalışılmıştır.

10.

MÜNFERİT PROJELER
SONUÇLANAN PROJELER

Proje Adı

Farklı Toprak Tiplerindeki Hümik Asidin Bazı
Herbisitler Üzerindeki Adsorpsiyon ve Desorpsiyon
Etkisi
TAGEM-BS-13/13-06/03-05
Proje No
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Proje Yürütücü Kuruluş
ANKARA
Celal YILDIRIM
Proje Lideri
Aysel TAKKABULAN
Proje Yürütücüleri
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
01/01/2014-01/12/2017
Başlama ve Bitiş Tarihleri
46.000
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti: Zirai mücadele faaliyetlerinde Türkiye’de yoğun olarak kullanılan
herbisitlerden pendimethalin ve penoxsulam aktif maddeli herbisitlerine; toprağın yapısında
doğal olarak bulunan hümik asitin adsorpsiyon ve desorpsiyon etkisi araştırılmıştır.
Çalışmada adsorpsiyon hız ve verimliliğine etki eden; topraktaki organik madde miktarı,
hümik madde miktarı, elektriksel iletkenlik ve ortam pH’ı gibi parametrelerin etkileri
araştırılmış ve optimum çalışma koşulları saptanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda;
toprak örneklerini yapılan işlemlere göre karşılaştırdığımız zaman; yüzeyden ve 20 cm
derinliklerden alınan humuslu toprak örneklerinde pendimethalin adsorpsiyonu yüksek
buna karşılık aynı derinliklerden alınan kumlu toprak örneklerinde ise pendimethalin
desorpsiyonu düşük bulunmuştur. Yüzeyden ve 20 cm derinliklerden alınan kumlu toprak
örneklerinde pendimethalin adsorpsiyonu düşük buna karşılık pendimethalin desorpsiyonu
yüksek bulunmuştur. Penoxsulam için; toprak örneklerini yapılan işlemlere göre
karşılaştırdığımız zaman; yüzeyden ve 20 cm derinliklerden alınan humuslu toprak
örneklerinde penoxsulam adsorpsiyonu yüksek buna karşılık aynı derinliklerden alınan
toprak örneklerinde ise penoxsulam desorpsiyonu düşük bulunmuştur. Yüzeyden ve 20 cm
derinliklerden alınan kumlu toprak örneklerinde penoxsulam adsorpsiyonu düşük buna
karşılık penoxsulam desorpsiyonu yüksek bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler

Herbisit,
pendimethalin,
adsorpsiyon, desorpsiyon

penoxsulam,

hümikasit,

Proje Adı

İzmir İlinde, Maydanoz, Roka, Dereotu ve Tere
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Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Üretim Alanlarında Bulunan Yabancı Otların
Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar
TAGEM-BS-13/09-10/04-06
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüBORNOVA
Dr.Yıldız SOKAT
Prof. Dr. Yıldız NEMLİ
Prof. Dr. Dursun EŞİYOK
Yrd. Doç. Dr. Bülent YAĞMUR
Çetin ÖZKUL
Görkem ÖZTÜRK
TAGEM
01/01/2014- 31/12/2016
24.000 TL

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti: Çalışmada; 2014 yılında, İzmir İli maydanoz, roka, dereotu ve tere üretim alanlarında

bulunan yabancı otların türünü, yoğunluklarını ve rastlanma sıklıklarını saptanmak amacıyla
surveyler gerçekleştirilmiştir. Toplam 83 tarlada 1352,5 dekar alanda yürütülen survey
çalışmalarında; 24 familyaya ait 45 farklı yabancı ot türü saptanmıştır. Söz konusu türler içerisinde
bir türün parazit, diğer türlerin 8’inin dar, 36’sının geniş yapraklı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca
kışlık geniş yapraklı yabancı otlardan en yoğun Stellaria media (L) Vill. türünün olduğu, bunu
sırasıyla Urtica urens L., Chenopodium albüm L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Daucus
carota L’un takip ettiği; kışlık dar yapraklı yabancı otlardan ise en fazla Poa annua L. türünün
olduğu, bunu Bromus tectorum L.’un takip ettiği; yazlık geniş yapraklı yabancı otlardan ise en
yoğun Portulaca oleracea L. türünün olduğu, bunu Amaranthus retroflexus L., Solanum nigrum L.,
Hibiscus trionum L., Lactuca serriola L., takip ettiği, yazlık dar yapraklı yabancı otlardan en yoğun
Cyperus rotundus L. türünün olduğu tespit edilmiştir.
2015 ve 2016 yıllarında anket çalışmaları ve yabancı otlarla mücadeleye yönelik çalışmalar
yürütülmüştür. 34 üretici ile yapılan anket çalışmalarında üreticilerin sosyo-ekonomik durumları,
üretim teknikleri, fiziki girdi kullanımları, söz konusu sebze yetiştiriciliğinde ve yabancı ot
mücadelesinde karşılaştıkları sorunları, hali hazırda uygulanan mücadele yöntemleri vb. gibi
konularda bilgi elde edilmiştir.
Mücadele kapsamında; denemeler maydanozda, İzmir İlinde (Torbalı), üretici koşullarında, iki yıl
kurulmuştur. Tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak yürütülen denemelerde
solarızasyon ve elle ot alma uygulamarı yer almıştır. Denemenin 1. yılında yer alan kimyasal
mücadele uygulamaları Genel Müdürlüğümüzün Bitki Sağlığı Araştırmalarına ait alınmış genel
kararları doğrultusunda 2. yılında çalışılmamıştır. Çalışmanın ilk yılında elde edilen kimyasal
mücadele sonuçları Enstitü Arştırma Komitesi kararları doğrultusunda verilmemiştir.
Mücadele denemelerinden elde edilen veriler değerlendirildiğinde; yabancı otların kontrolünde
solarizasyon ile elle ot alma uygulamalarının etkili olduğu belirlenmiştir. Solarizasyon
uygulamasının özellikle temmuz ağustos aylarında boş bırakılabilen ve küçük arazilerde yabancı ot
kontrolü için uygulanabileceği ümitvar görülmüştür.
Yabancı ot, yabancı ot mücadelesi, maydanoz, roka, dereotu,
Anahtar Kelimeler
tere

Proje No
Proje Başlığı

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş

TAGEM-BS-13/04-01/04-09
Tokat İli Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)
Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Kontrolü İçin Kritik
Periyodun Belirlenmesi
TAGEM-BS-13/12-03/04-08
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü / TOKAT
94

Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Projeyi Destekleyen Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi

Yalçın KAYA
Bülent BAŞARAN
Dr.Duran KILIÇ
Sezai GÖKALP
Kürşat ÖZYURT
Atilla ALTINTAŞ
Erhan ÖZER
TAGEM
01.01.2014 - 31.12.2016
12.000 TL

Proje Özeti: Tokat İlinde, yağlık ayçiçeği ekim alanlarındaki yabancı otlarla en uygun
mücadele zamanının saptanmasında kritik periyodu belirlemek amacıyla, 2014-2015 ve 2016
yıllarında Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme
arazisinde yürütülen bu çalışmada yağlık ayçiçeği ile yabancı ot arasındaki rekabet
incelenmiş ve yabancı ot mücadelesinde esas olan dönem saptanmıştır.
Denemenin ilk yılında (2014) kritik periyot 2. ile 10. haftalar arası, ikinci yıl (2015) 4. ile 6.
haftalar arası ve üçüncü yıl (2016) 4. ile 10. haftalar arası olarak tespit edilmiştir. Her üç
yılda da belirlenen kritik periyot dönemleri arasındaki farklılığın ayçiçeğinin yetişme
dönemlerindeki farklı yağış rejimlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu nedenle uzun
yıllar yağış ortalamaları dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde çalışmanın ikinci
yılındaki yağış ve sıcaklık ortalamalarının uzun yıllar ortalamasına daha yakın olduğu
tespitinden hareketle ayçiçeğinde yabancı otlarla mücadelede en uygun dönemin 4. hafta ile
6. hafta arası olduğu kanaatine varılmıştır. Ayrıca yağlık ayçiçeğinde farklı dönemlerde
yapılan yabancı otlu ve yabancı otsuz uygulamaların tabla çapı (cm), verim (kg/da) ve bitki
boyuna (m) olan etkileri istatistiksel olarak önemli bulunurken, 1000 dane ağırlığı (g) ve ham
yağ oranına (%) etkileri önemsiz bulunmuştur.
Yabancı ot, yağlık ayçiçeği, kritik periyot.
Anahtar Kelimeler
Proje Başlığı

Ankara İli Beypazarı İlçesi Havuç (Dacus carota L.)
Ekim Alanlarında Sıra Arası Mesafeye Bağlı Olarak
Yabancı Ot Kontrolü İçin Kritik Periyodun
Belirlenmesi
TAGEM–BS–12/09-07/04-03
Proje No
E. Arzu ELİBÜYÜK
Proje Lideri
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Projeyi Yürütücü Kuruluş
ANKARA
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
2013
Proje Başlangıç Yılı
01/01/2017 ile 31/12/2017 arası
Projenin İlgili Olduğu Dönem
2013: 5000 TL
Projenin Toplam Bütçesi
2014: 5000 TL
2015: 2000 TL
2016: 1000 TL
Proje Özeti: Kritik periyot çalışmaları, kültür bitkisi ekiminden sonra erken çıkış yapan
yabancı otların verim kaybına önemli ölçüde neden olmaması için, çapalama ve herbisit
kullanımının gerekli olduğu zamanı doğru şekilde belirlemede büyük önem arz etmektedir.
Kritik periyodun belirlenmesiyle önemli ölçüde ürün kayıpları ve lüzumsuz herbisit
kullanımı önlenmiş olacaktır. Nitekim kritik periyot içerisinde yapılacak ekonomik eşik
çalışmaları, yetiştiricilerimize yabancı otlarla mücadelede çok daha mükemmel ışık
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tutacaktır. Havuç yetiştiriciliğinde ekilecek tohum miktarına göre sıra arası mesafesi olarak
20-30-40 cm dir. Verilen bu aralıkların yabancı ot mücadelesinde uygun sıra arası olup
olmadığını da kritik peryot çalışması içerisinde belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu çalışma
ile yoğun havuç yetiştiriciliği yapılan Ankara ili Beypazarı ilçesinde yürütülmektedir.
Deneme deseni: Bölünmüş parsel denemesi (Ana parsel sıra arası mesafe, alt parseller
yabancı ot alım zamanları) şeklinde olacaktır. Tekerrür sayısı 3 olacaktır. Deneme her parsel
için 5 sıra olacak şekilde kurulacak ve hasat parseli 3 sıradan oluşacaktır. Parseller arasında
mesafe dışarıda kalan sıralardan meydana gelecektir. Beypazarı ilçesi Kayabükü Köyünde 20
cm sıra arası alınarak 27/07/2013 tarihinde deneme kurulmuştur. 2013 yılında hasada on beş
gün kala deneme arazisinde çiftçi sürekli yabancı otlu olan kontrol parselindeki tüm yabancı
otları söktüğünden dolayı verim değerlendirilmeleri alınamamıştır. Aynı deneme 2014
yılında iki defa tekrar kurulmuş, kuraklık, ardından gelen aşırı yağışlardan ve havuçun
ekonomik değerinin yüksek olmasından dolayı tarla sahibinin ot alımı için tarlaya işçi
sokması ve deneme alanındaki otların da üç defa tamamen alınmasından dolayı denemeler
bozulmuştur. Çiftçi tarlalarında söz konusu denemelerin yürütülemeyeceği anlaşıldığından
2015 yılı için Ankara İli Ayaş ilçesinde denemenin kurulmasına karar verilmiştir. 2015
yılında Ankara ili Ayaş ilçesi Akkaya Köyü Mustafa Doğan isimli çiftçi arazisinde 30 ve 40
cm sıra arası mesafeye göre denemeler kurulmuştur. 10 -15 günde bir hasada kadar T 1- T 3T 4-T 5-T 5 ot alımı yapılmıştır. Deneme alanında havuç hasadı 09/12/2015 tarihinde
yapılmıştır. 2016 yılında aynı üreticinin tarlasında denemeler kurulmuştur.2015 yılında
hasadı yapılan havuçların verim değerleri 2016 yılında alınmış ve kritik periyodu
hesaplanmıştır. İstatistik değerlendirmeler sonucunda havuçta 30 ve 40 cm sıra arası
mesafeye ekim yapıldığında kritik periyodun sırasıyla 13,5 ve 11.2. günlerde başladığı
görülmüştür. Söz konusu başlangıç tarihlerini arasındaki fark ise istatistiksel olarak önemli
bulunmamıştır (P>0.05). Kritik periyotun bitiş tarihleri için yapılan hesaplamalarda ise
sürelerin sırasıyla 31.8 ve 42.3 gün olduğu görülmüştür. Kritik periyotun bitiş tarihleri
arasındaki fark ise önemli bulunmuştur. 2017 yılında 2016 yılı aralık ayında hasat edilen
havuçların verim değerleri alınmış ve istatistiki analizlere başlanmıştır.
GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Zeytin
Sineği
[Bactrocera
oleae
(Gmel.)
(Dip.:Tephritidae)] Mücadelesinde Kullanılmak
Üzere Bitki Koruma Ürünü Geliştirilmesi.
TAGEM-BS-15/08-05/03-06
Proje No
Faruk DOĞAN
Proje Lideri
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Proje Yürütücü Kuruluş
Ankara
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
01/01/2016
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2017-31/12/2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2016: 29.000 TL,
2017:24.000 TL
Proje Özeti: Bu projede zeytin sineğine (Bactrocera oleae) karşı cezbedici ve pestisitin bir
arada olduğu bir Bait formülasyon geliştirmek temel amaç olacaktır. Bu amaçla birinci
aşamada formülasyon geliştirilmesi, ikici aşamada ise en uygun formülasyona ait biyolojik
etkinlik denemesi yapılması hedeflenmektedir. Projenin başarılı olması halinde ise proje ile
ortaya çıkacak ürünün uygulamaya verilmesi planlanmaktadır.
Bu proje kapsamında 2016 yılında laboratuvar şartlarında cezbeci ve sentetik pyrethroid
grubundan bir insektisit aktif maddeli ürün formülasyon haline getirilmiş ve stabilite
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çalışmaları tamamlanmıştır.
2017 yılında Kod01 isimli bu ürün için Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne ait
İzmir-Kemalpaşa’daki üretim alanında, yağlık zeytin çeşitleri olan Edremit ve Memecik
çeşitlerinden kurulu en az 50’şer ağaçlık 24 parselde toplam 1500 ağaçta 4 tekerrürlü olarak
tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuş ve cezbedicilik özellikleri yönü ile
biyolojik etkinlik denemeleri tamamlanmıştır.
Ayrıca neonicotinoid grubu farklı bir aktif madde ve cezbedici Kod04 isim adı altında
laboratuvar şartlarında formülasyon haline getirilmiş ve stabilite çalışmaları
tamamlanmıştır. 2018 yılında her iki ürün için biyolojik etkinlik çalışmaları devam
edecektir.

Proje Başlığı

Bazı Bitki Ekstraktlarının Kurşuni Küf (Botrytis
cinerea Pers)’e Karşı Hasat Sonrası Etkinliğinin
Belirlenmesi (DOKTORA)
TAGEM-BS-13/08-05/03-06
Proje No
Gamze Esin KILINÇ
Proje Lideri
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Proje Yürütücü Kuruluş
Ankara
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
01/01/2014
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01/01/2017 ile 31/12/2017 arası
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2014: 20.000 TL
2015: 10.000 TL
2016: 5.000 TL
Proje Özeti: Bu çalışmada, üzüm ve domateste hasat sonrasında hastalığa neden olan
Botrytis cinerea’ ya karşı bitkilerden elde edilecek olan ekstraktların kullanım olanakları
araştırılacaktır. Çalışmalarda Deve dikeni (Silybum marianum (L.) Gaertn.), Sarımsak
(Allium sativum L.), Lahana (Brassica oleracea L.), Menengiç (Pistacia terebinthus L.),
Ceviz (Juglans regia L.), Zeytin (Olea europaea L.), Çay (Camellia sinensis (L.) Kuntze),
At kestanesi (Aesculus hippocastanum L.), Isırgan otu (Urtica dioica L.), Yapışkan otu
(Galium aparine L.) bitkileri kullanılacaktır. Bitkilerden elde edilecek olan ekstraktların
laboratuvar koşullarında B. cinerea’ nın koloni gelişmesine, spor çimlenmesi ve çim tüpü
oluşumuna karşı etkilerine bakılarak; ümitvar bulunan ekstraktların kontrollü koşullarda
meyve çürümesine karşı etkileri araştırılacaktır.
2014 yılında yapılan çalışmalarda öncelikle alkolün patojene karşı olan toksisitesini tespit
etmek ve ekstraksiyon için uygun alkol oranını belirleyebilmek amacıyla denemeler
yapılmıştır. Daha sonra toplanan sekiz bitkinin ekstraktları elde edilerek Botrytis cinerea’
nın koloni gelişmesine karşı etkileri tespit edilmiştir.
2015 yılında, toplam 14 bitkinin ekstraktları elde edilerek Botrytis cinerea’ nın koloni
gelişmesine karşı etkileri tespit edilmiştir. Bu çalışmalarda %100 engelleyici etki gözlenen
ekstraktların etkili konsantrasyonlarını belirlemek amacıyla alt doz çalışmaları yapılmıştır.
2016 yılında, yapılan çalışmalarda etkili bulunan ekstraktların önce petride alt doz
çalışmaları yapılmış; daha sonra spor çimlenmesi ve çim tüpü oluşumuna karşı etkilerine
bakılmıştır.
2017 yılında, önceki çalışmalarda Botrytis cinerea’ nın koloni gelişmesine karşı engelleyici
etkisi gözlenen ekstraktların etkili konsantrasyonlarını belirleyebilmek amacıyla alt doz
çalışmaları yürütülmüştür. Petri denemelerinde engelleyici etkisi tespit edilen ekstraktların
spor çimlenmesi ve çim tüpü oluşumuna karşı etkileri araştırılmıştır. Ayrıca, B. cinerea’ nın
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koloni gelişmesine ve spor çimlenmesine karşı yapılan çalışmalar sonucunda etkili bulunan
ekstraktların domates ve üzümde hasat sonrasında meyve çürüklüğüne karşı etkinliklerinin
belirlenmesine yönelik çalışmalarda yürütülmüştür.
Proje Başlığı

Adana’da Kavun ve Karpuz Alanlarında Sorun
Olan
Küsküt
Türlerinin,
Yoğunluklarının
Belirlenmesi
ve
Mücadele
İmkanlarının
Araştırılması
TAGEM-BS-13/09-10/04-07
Proje No
Özcan TETİK
Proje Lideri
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü,
Proje Yürütücü Kuruluş
Adana
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
2014
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 01.01.2014 - 31.12.2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2014: 6.000 TL
2016: 5.000 TL
2015: 6.000 TL
Proje Özeti: Adana ve ilçelerinde kavun-karpuz yetiştiriciliği yapılan alanlarda proje
yürütülmektedir. Küsküt, tam parazit bir yabancı ot olmasından dolayı fotosentez
yapmamakta ve kendisi için gerekli besin maddelerini konukçusundan almakta bu ise
konukçu kültür bitkisinde ciddi verim kayıplarına neden olmaktadır. Son yıllarda kavun ve
karpuzda sık görülmeye başlayan küskütün, kavun ve karpuz da zirai mücadele teknik
talimatının bulunmaması, üreticilerin bu yabancı otla mücadele edememesine dolayısıyla da
şikâyetlerin artmasına neden olmuştur.
Bu nedenle öncelikle sorunu tanımlamak ve boyutunu ortaya koymak amacıyla 2014 ve
2015 yılları arasında Adana ilinde surveyler tamamlanmıştır. Surveyler esnasında sadece
kavun/karpuz tarlalarına bakılmamış aynı zamanda bulaşıklık kaynaklarından olan yol
kenarlarında da değerlendirmeler yapılmıştır. Survey sonucunda 2014 ve 2015 yıllarında
Adana ve ilçelerindeki küsküt türünün Cuscuta campestris (Tarla küskütü ), % Rastlama
sıklığının sırasıyla %59,430 ve %55,9 olduğu belirlenmiştir. Survey çalışmaları sonucunda
küsküt ile en fazla karşılaşılan Karataş’ın Tuzla bölgesinde karpuzda mücadele çalışmaları
kapsamında üretici tarlasında 2017 yılında deneme kurulmuştur. Kurulan denemede
mekanik mücadele (şeffaf malç, siyah polietilen malç, malç tekstili ve Ecovio doğal malç)
ve kimyasal mücadele çalışmaları yürütülmüştür.

Proje Başlığı

Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

İstanbul Ormanlarındaki Sarmaşık Türlerinin
Belirlenmesi ve Adi Orman Sarmaşığının (Hedera
helix L.) Mücadelesinin Araştırılması
TAGEM-BS-15/01-01/04-04
Dr. Eda AKSOY
Bitkisel Biyoçeşitlilik, Geofit Araştırma ve Eğitim
Merkezi
TAGEM
2016
01.01.2017-31.12.2017
2016: 38 000 TL
98

2017: 25 500 TL
2018: 11 500 TL
Proje Özeti: İstanbul ormanlardaki sarmaşık türlerinin belirlenmesi, bunlar içerisinde
özellikle adi orman sarmaşığının yoğunluğunun tespit edilmesi ve bu bitkiyle mücadele
yollarının araştırılması amacıyla 2017 yılında Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı
Binkılıç, Durusu, Karacaköy, Silivri ve Yalıköy ormanlarına Mayıs-Eylül ayları arasında
gidilerek survey yapılmıştır.
Survey yapılan alanların % 56’sında karşılaşılan Adi orman sarmaşığının Genel kaplama
alanı da diğer bitkilerden daha yüksek olduğu (% 11) belirlenmiştir. Özel kaplama alanında
ise survey yapılan ormanların % 6’sında rastlanılan Mor çiçekli orman gülünün
(Rhododendron ponticum L.) % 39 ile ilk sırayı aldığı, bunu daha sonra % 23 ile Kartal
eğreltisi (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. ), % 20 ile de Ayakotu (Carex sp.) ve Adi orman
sarmaşığının takip ettiği saptanmıştır. Orman alanlarındaki diğer sarmaşıklardan Smilax
excelsa L. (Boylu gıcır) % 25, Clematis cirrhosa L. (Orman asması) ise % 4 rastlama
sıklığında orman zemininde bulunmuştur. Adi orman sarmaşığının survey yapılan
ormanların zemininde rastlama sıklığı % 56 olarak bulunmuş ancak survey yapılan
ormanların ağaçlarındaki rastlama sıklığı ise % 63 olarak tespit edilmiştir. Survey yapılan
279 noktanın 175’inde ağaçlar üzerinde Adi orman sarmaşığının olduğu belirlenmiştir.
Ağaçlar üzerinde saptanan bu bitkinin en yüksek ÖKA ve GKA ise %96 olarak
bulunmuştur.
Orman alanlarındaki H. helix’e bazı mekanik mücadele yöntemlerinin etkisini araştırmak
için Temmuz 2017’de kurulan denemede uygulamadan 4 hafta sonra çapalama % 98, biçme
ise % 96 oranında etkili bulunmuştur.
Orman ağaçlarındaki H. helix’in mücadelesini araştırmak için Temmuz 2017’de kurulan
denemede ise uygulamadan 4 hafta sonra kesip ağaçtan temizleme ve kesip ağaç üzerinde
bırakma uygulamalarında sırası ile %72 ve %46 etki bulunmuş ancak uygulamadan 20
hafta sonra ise bu etkilerin % 100 ve % 97’ye ulaştığı belirlenmiştir. Mücadele
çalışmalarına 2018 yılında da devam edilecektir.
Proje Başlığı

Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem
Projenin Yıllara Göre Bütçesi

Adana İli Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Ekim
Alanlarında Yabancı Ot Türlerinin Saptanması ve
Mücadelesinde Kritik Periyodun Belirlenmesi
TAGEM/BSAD/16/1/04-02
Mine ÖZKİL
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana
TAGEM

2017
01.01.2017- 31.12.2019
2017: 10.000 TL
2018: 5.000 TL
2019: 5.000 TL
Proje Özeti: Bu araştırma; Adana illinde ekim alanları hızla artmakta olan ayçiçeği üretim
alanlarında bulunan yabancı ot türlerinin tespit edilmesi ve ayçiçeği üretim alanlarında
ekonomik bir mücadele yönteminin geliştirilmesi açısından kritik periyodun saptanması
amacıyla yapılmaktadır. Çalışma Adana ili Ayçiçeği üretimi yapılan Yüreğir, Aladağ,
Ceyhan, İmamoğlu, Yumurtalık, Karaisalı, Kozan, Sarıçam, Seyhan ve Çukurova
ilçelerindeki Ayçiçeği tarlalarında yürütülmüştür. Adana ili ayçiçeği yetiştiriciliği yapılan
ilçelerin ayçiçeği üretim alanlarının %0,1’i esas alınarak üretim alanlarından örnekleme
yapılmıştır. Survey çalışmalarında, yabancı ot türlerinin tespiti ve yoğunluklarının (adet/m2)
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belirlenmesi ile birlikte rastlama sıklığı (%), özel kaplama alanı (%) ve genel kaplama alanı
(%) değerleri de Odum (1971)’a göre alınmıştır.
Adana İli ilçelerine ait ayçiçeği yetiştiriciliği yapılan üretim alanlarında 2017 yılı içerisinde
iki farklı dönemde (1.Survey 21.04.2017-05.05.2017 tarihleri arasında, 2.Survey
30.05.2017-15.06.2017 tarihleri arasında) survey çalışmaları yapılmıştır. Adana ili birinci
survey çalışmalarında 86, ikinci survey çalışmalarında ise 82 tarlada sayımlar yapılmıştır.
Adana İl genelinde ayçiçeği kültür bitkisinin fenolojik dönemleri incelendiğinde birinci
survey çalışmalarında 4- 18 yapraklı dönemde, ikinci survey çalışmalarında ise 12-16
yapraklı dönem ile çiçeklenme döneminde olduğu belirlenmiştir. Her iki survey
çalışmasında da Convolvulus arvensis, Chenopodium album ve Sinapis arvensis yabancı ot
türlerinin rastlama sıklıklarının en yüksek olduğu saptanmıştır. Birinci survey
çalışmalarında yabancı otların yoğunlukları incelendiğinde, en önemli türün Chenopodium
album (6.76 adet/m2) olduğu, bunu Heliotropium europaeum (3.75 adet/m2) ve Convolvulus
arvensis’in (3.05 adet/m2) takip ettiği belirlenmiştir. İkinci survey çıkışlarında ise
Chenopodium album (5.13 adet/m2) birinci sırada yer alırken, bunu Chenopodium vulvaria
(2.42 adet/m2) ve Cyperus rotundus (1.98 adet/m2) takip etmektedir. Adana İl genelinde
birinci çıkışlarda C. arvensis (%6.89), ikinci çıkışlarda ise C. album (%13.57) yabancı ot
türleri belirlenen genel kaplama alanı ile öne çıktığı saptanmıştır. Yabancı ot türlerinin özel
kaplama alanları incelendiğinde ise, 1.survey çalışmalarında en önemli yabancı ot türünün
Sinapis arvensis (%24.62), 2.survey çalışmalarında ise Cuscuta campestris (%56.95)
olduğu tespit edilmiştir.
Proje Başlığı
Proje No
Proje Lideri
Proje Yürütücü Kuruluş

Aspirde Yabancı Ot Yönetimi
TAGEM/BSAD/B/18/A2/P4/490
Dr. Ahmet Tansel SERİM
Zirai
Mücadele
Merkez
Araştırma
Enstitüsü
Müdürlüğü- ANKARA
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
2018-2020
Proje Başlangıç Yılı
Projenin İlgili Olduğu Dönem 2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2018: 17.500 TL
2019: 21.500 TL
2020: 23.500 TL
Proje Özeti: Bu proje ile ülkemiz aspir ekiliş alanlarının yarısından fazlasını oluşturan
Ankara’da aspirde yabancı ot yönetimini ele alan kapsamlı bir çalışma yürütülecektir.
Çalışmada en uygun yabancı ot mücadele zamanının tespiti için kritik periyot çalışması
yapılacak ve ana zararlı yabani hardalın ekonomik zarar eşiği (EZE) belirlenecektir.
Ülkemizde ruhsatlı bir herbisit bulunmadığı için bu çalışmanın diğer bölümünde geçici
tavsiye oluşturabilmek amacıyla Dünyada ruhsatlı bulunan herbisitlerin bölgemiz
koşullarında yabancı otlara ve aspire etkisi belirlenecektir.
2017 yılında Ankara Haymana’da yürütülen çalışma sonucunda; deneme alanında yabani
hardalların oluşturduğu verim kaybı yabancı ot yoğunluğunun artmasına bağlı olarak
%11.3-56.07 arasında olduğu tespit edilmiştir. Ekonomik zarar eşiğinin hesaplanması için
doğrusal regresyon modeli kullanılarak model parametreleri belirlenmiştir (Regresyon
Denklemi: y=-16.611x+248.41 ve R² = 0.9768 ). Yapılan istatistik hesaplamalarına göre;
Kritik periyodun başlangıç ve bitiş tarihleri: %2.5 Kabul Edilebilir Ürün Kaybı (KEÜK)
için 8.1-35.1. günler, %5 (KEÜK) için 10.8-37.9. günler, %10 (KEÜK) için 14.4-41.
günler arasında olduğu hesaplanmıştır.
Herbisit denemelerinde pendimethalin ve metalochlor çıkış öncesi nicosulfuron çıkış
sonrası kullanılmıştır. Herbisitler; tavsiye dozlarının 2 katı, tavsiye dozu, tavsiye dozunun
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2/3’ü ve yarısı oranlarında uygulanmıştır. Pendimethalin’in yabani hardal üzerine etkisi
dozun artmasına bağlı olarak artış göstermekle beraber tavsiye dozunun iki katında dahi
%82’yi geçememiş, kırmızı köklü tilki kuyruğunu ise etkili bir şekilde kontrol edebilmiştir.
S-metolachlor’un yabani hardala etkisi oldukça düşük kalırken kırmızı köklü tilki
kuyruğuna ise %90’ın üzerine çıkmıştır. Nicosulfuron’un etkisi ise her iki yabancı ot türü
için kabul edilebilir sınır (≥%90)’ın altında kalmıştır. Çıkış sonrası uygulanan clethodim’in
yabani yulafa etkisi uygulanan herbisit dozunun artmasına bağlı olarak artış göstermiş ve
kabul edilebilir sınır (≥%90)’ın üzerine çıkmıştır.
Orobanşa Genetik Dayanıklılık Kaynaklarının
Araştırılması ve Orobanşa Dayanıklı Ayçiçeği
Hatlarının Islahı
Proje No
TAGEM/TBAD/14/A04/P01/02-7
Proje Lideri
Dr. Veli PEKCAN
Proje Yürütücü Kuruluş
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen Kuruluş
TAGEM
Proje Başlangıç Yılı
01/01/2014
Projenin İlgili Olduğu Dönem
01.01.2017-31.12.2017
Projenin Yıllara Göre Bütçesi
2014:20.000 TL
2015:21.000 TL
2016:22.000 TL
2017:23.000 TL
2018:24.000 TL
Proje Özeti: Orobanş, ayçiçeği tarımında verimi etkileyen en önemli yabancı parazit ottur.
Orobanş yoğun olarak ayçiçeği üretim alanlarında, dolayısıyla Trakya ‘da her 15-20 yılda
bir yeni ırklar geliştirmektedir. Bu durum orabanşa karşı sürekli bir ıslah çalışması
gerektirmektedir. Ancak orobanşa karşı yeni kaynaklar bulmak kolay olmamakta ve türler
arası melezlemeleri, mutasyon yöntemini kullanımını gerektirmektedir. Projenin amacı;
türler arası melezlemeler, kimyasal ve ışınlama yoluyla mutasyon yöntemi vb. ile orobanşa
dayanıklı yeni ayçiçeği kaynakları geliştirmek ve bunu ayçiçeği ebeveyn hatlarına
dolayısıyla hibritlere aktarabilmektir.
Projede açılan materyaller orobanş dayanıklılık testlerinde denenmiştir. Orobanş
dayanıklılık testleri için ayçiçeği ekilen orobanşla bulaşık alanlardan orobanş tohumları
toplanmıştır. Testlerde bu orobanş popülasyon tohumları kullanılmıştır. Ayrıca orobanşa
karşı farklı dayanıklılık genleri içeren kaynaklar kullanılarak gen piramitleri oluşturulmuş
ve dayanıklılığın daha uzun süreli olmasına çalışılmıştır. 2017 yılında 3 adet orobanşa
yüksek derecede toleranslı restorer ebeveyn hattı tescile verilmiştir.
Proje Başlığı
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