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Önsöz

Bitkilerin, yaflamsal de¤eri içinde bulundu¤umuz 21. yy. da artan dünya nüfu-

su ve buna ba¤l› olarak ortaya ç›kan ve gün geçtikçe çözümü zor bir sorun hali-

ne gelen açl›k nedeniyle daha da artmaktad›r. Bitkiler, bizim ve di¤er canl›lar›n

besin kayna¤› olmas›n›n yan› s›ra birçok canl› türüne de ev sahipli¤i yapmaktad›r-

lar. Yabani ve kültüre al›nm›fl formdaki bitkilerin üretim, verim ve kalitesini s›n›r-

layan en önemli faktörlerden bir tanesi hastal›klard›r. 

Bitkilerdeki hastal›k nedenleri ile bunlardan korunma ve mücadele konular›n-

daki temel bilgilerin esas al›nd›¤› bu kitapta hastal›k kavram›, enfeksiyon meka-

nizmas›, hastalanma sonucunda bitkide ortaya ç›kan yap›sal ve fizyolojik de¤iflik-

likler, bitkinin hastal›k etmenine karfl› gösterdi¤i tepki ilk 4 ünitede sadelefltirilmifl

bir anlat›mla verilmeye çal›fl›lm›flt›r. Hastal›¤a neden olan canl› ve cans›z etkenler

ile bunlardan korunma ve savafl›m yöntemleri di¤er ünitelerde detayl› bir flekilde

ifllenmifltir. Umuyorum ki bu kitap fitopatoloji konusunda bilgi kazanman›zda ve

uygulamada karfl›laflaca¤›n›z sorunlar› çözmenizde size yararl› olacakt›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Fitopatolojinin anlam›n› ve konular›n› ifade edebilecek;
Hastal›k kavram›n› ve bitkilerde hastalanmay› tan›mlayabilecek;
Hastal›k nedenlerini s›ralayabilecek;
Hastal›k oluflumu için gerekli olan koflullar› aç›klayabileceksiniz.
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G‹R‹fi
Kültüre al›nm›fl veya yabani formda olan bitkiler topraktan gereksinim duyduklar›
miktarda besin ve suyu, güneflten yeterli ›fl›¤› sa¤lad›klar› ve s›cakl›k koflullar› uy-
gun oldu¤u zaman geliflir ve ço¤al›rlar. T›pk› insan ve hayvanlar gibi bitkiler de
de¤iflik nedenlerden hastalanabilmektedirler. Hastalanan bitkilerin belli bir rahat-
s›zl›k duyup duymad›¤› ve ac› hissedip hissetmedi¤i bilinmemektedir. Çünkü bit-
kiler konuflamaz ve bizimle iletiflim kuramazlar. Hastalanan bitkilerin geliflmesi
sa¤l›kl› bitkilere k›yasla zay›ft›r ve verimi düflüktür. Hastal›¤›n fliddetli oldu¤u du-
rumlarda bitkiler ölmektedir. ‹flte bitkilerdeki hastal›k nedenleri ve tedavi yollar› ile
ilgilenen bilim dal› “Fitopatoloji”dir. Bu ünite kapsam›nda fitopatolojinin konular›-
n›n neler oldu¤unu, bitkilerde hastalanma olay›n›n nas›l gerçekleflti¤ini ve bunu
etkileyen faktörlerin neler oldu¤unu inceleyece¤iz.

F‹TOPATOLOJ‹N‹N TANIMI VE KONUSU
Fitopatoloji XVII. yüzy›lda Botani¤in bir kolu olarak “Patoloji” ad›yla Avru-
pa’da ortaya ç›km›fl, sonradan “Fitopatoloji” flekline dönüflmüfltür. Fitopatoloji
(Phytopathology), bitki hastal›klar› bilimi olup Phytos=bitki, Pathology=hastal›k
bilimi kelimelerinden oluflmaktad›r. Fitopatoloji yaln›z büyümekte ve geliflmekte
olan bitkilerin sa¤l›¤›n›n bozulmas› ile de¤il, ayn› zamanda bitkilerin ve bunlar›n
ürünlerinin saklanmas›, ambalajlanmas› ya da ulafl›m› s›ras›nda gösterdikleri bo-
zukluklar› da inceler. 

Çok genifl kapsaml› bir bilim dal› olan Fitopatoloji; mikoloji, bakteriyoloji, vi-
roloji, herboloji, botanik, bitki anatomisi ve fizyolojisi, genetik, biyokimya, bahçe
ve tarla bitkileri yetifltiricili¤i, toprak bilimi, bitki besleme, meteoroloji, moleküler
biyoloji, genetik mühendisli¤i, tar›msal mekanizasyon ve daha birçok bilim dal›n›n
temel bilgilerini kombine ederek kullanan bir bilim dal›d›r.

• Bitkilerde hastal›¤a neden olan canl› ve cans›z etkenlerin neler oldu¤unu, 
• Hastal›k etmenlerinin bitkilerde meydana getirdi¤i belirtileri,
• Bunlar›n bitkide hastal›k oluflturma mekanizmalar›n›, 
• Hastal›ktan korunma ile ilgili metotlar ve üründeki zarar› azaltma konular›

üzerindeki çal›flmalar› içerir. 
Bitki hastal›klar› konusunda bizlerin bilgisinin artmas›n› sa¤layan bu bilim dal›

ayn› zamanda bitki hastal›klar›ndan korunma ile ilgili materyal, ekipman ve metot
geliflimi konusundaki çal›flmalar› da içermektedir. Bitki hastal›klar›ndan korunul-

Bitkilerde Hastal›k Kavram›
ve Hastal›k Oluflumunu

Etkileyen Faktörler

Botanik: Bitki bilimi.

Patoloji: Hastal›k bilimi.



mad›¤› ve bunlar kontrol edilmedi¤i zaman ürün miktar ve kalitesinde azalma
meydana gelmekte ve dolay›s›yla ürün fiyatlar›nda da art›fl sözkonusu olmaktad›r.
Bunun yan› s›ra baz› bitki hastal›klar› hassas olan bitki türlerinin yok olmas›na ne-
den olarak çevremizdeki peyzaj› olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bitki hasta-
l›klar›ndan korunuldu¤u takdirde ürün kalitesi ve verim artmaktad›r. Bugün dün-
ya nüfusunun büyük bir k›sm› yetersiz beslenmekte ve açl›k s›n›r›nda yaflamakta-
d›r. Artan dünya nüfusu ve azalan kaynaklar dikkate al›nd›¤›nda ürün kayb›n›
azaltmak, ürün kalitesini artt›rmak ve çevremizi korumak aç›s›ndan fitopatolojinin
önemi artmaktad›r. 

Bitkilerde hastal›¤a neden olan etkenler insan ve hayvanlardaki hastal›k neden-
lerine oldukça benzerdir. Bu etkenler virüs, viroid, bakteri, molliküt (fitoplazma,
spiroplazma), protozoa, fungus gibi mikroorganizmalar ile parazitik bitkiler ve be-
sin maddesi, ›fl›k, nem, s›cakl›k azl›¤› veya çoklu¤u, toprakta veya havada toksik
kimyasallar›n bulunmas› gibi çevresel faktörlerdir. Bunlar›n yan› s›ra bitkiler di¤er
istenmeyen bitkiler (yabanc› otlar) ile rekabet etme durumundad›rlar. Böcekler, in-
sanlar ve di¤er hayvanlar da bitkilerde zarar oluflturmaktad›r. Ancak bunlar fitopa-
tolojinin konusu de¤ildir. Fitopatoloji 4 bilim dal›ndan meydana gelmektedir. Bun-
lar; Mikoloji, Bakteriyoloji, Viroloji ve Herbololojidir (fiekil 1.1). 

Fitopatolojinin görevi bitki hastal›klar›n›, bunlar›n sebeplerini, korunma ve
mücadele yollar›n› araflt›rmaktad›r. Elde edilen pratik bilgilerin üretim sahas›na
ulaflt›r›larak tar›m ürünlerinin ve bitkilerin sa¤lam kalmas›n› sa¤lamak fitopatolo-
jinin amac›d›r.

Fitopatologlar›n bitkileri do¤ru bir flekilde hastal›klardan koruma ve tedavi etmeleri için
hangi aflamalar› takip etmeleri ve hangi bilgilere sahip olmalar› gerekmektedir? 

Bitki Hastal›klar› Ekonomiyi Nas›l Etkiler?
Bir yerde ne kadar çok çeflitli bitki yetifltiriliyorsa, ya da ayn› tar›m alan›ndan ne
kadar yo¤un ürün al›n›yorsa, sulu tar›m oran› kuru tar›ma göre ne kadar fazla ise,
hastal›k çeflidi ve bu hastal›klar›n etkisi de o kadar çok olacakt›r. Bitki hastal›klar›
ne kadar önlem al›n›rsa al›ns›n yok edilemez, ancak önemsiz düzeye indirilebilir,
yani kontrol alt›na al›nabilir.

4 Fitopato lo j i

Mikoloji
Fungus ve protozoa’lar›n neden

oldu¤u hastal›klar› inceler

Bakteriyoloji
Bakteri ve molliküt’lerin neden

oldu¤u hastal›klar› inceler

Viroloji
Virüs ve viroid’lerin neden
oldu¤u hastal›klar› inceler

Herboloji
Kültür bitkilerinde zararl› olan

parazitik bitkiler ve yabanc›
otlar› inceler

F‹TOPATOLOJ‹

fiekil 1.1

Fitopatolojinin alt
bilim dallar›.
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Bitkisel üretimdeki kay›plar iki flekilde olmaktad›r:
1. Üretim, hasat ve iflleme s›ras›nda ürünlerin nicelik ve nitelikleri bak›m›ndan

u¤rad›¤› kay›plar,
2. Üretime olan etkisi hemen veya birkaç y›ll›k bir devrenin sonunda arazi bo-

zulmas› nedeniyle ortaya ç›kan kay›plard›r.
Bitkisel üretim kay›plar›n›n önlenmesi bir noktada onlar›n hastal›k ve zararl›lar

nedeni ile u¤rad›¤› kay›plar›n önlenmesiyle gerçeklefltirilebilir.
Bitki hastal›klar›n›n ekonomik önemi denilince ilk olarak, bunlar›n neden oldu-

¤u kay›plar›n oran› ve de¤eri akl›m›za gelir. Bu konuda esas olarak toplam ekono-
mik önemi hesaplamak gerekir. Toplam ekonomik önem ise, yaln›zca hastal›kla-
r›n neden oldu¤u kay›plarda de¤il, bunlar› önlemek için sarfedilen her türlü ko-
runma ve mücadele masraflar›n› hesaba katmakla ifade edilebilir. Burada bizim
için en önemli nokta hastal›klardan dolay› olan kay›plar›n saptanmas›d›r. Bitki has-
tal›klar› yüzünden oluflan gerçek kay›plar› do¤ru olarak hesaplamakta ise baz›
güçlüklerle karfl›lafl›lmaktad›r. Çünkü hastal›klar›n yo¤unlu¤u ve etkisi, y›ldan y›la,
mevsimden mevsime, bölgeden bölgeye de¤iflmektedir. Ayr›ca verime olumsuz et-
ki yapan kötü hava flartlar›, kültürel önlemlerdeki eksiklikler ve hastal›klarla ifltirak
halindeki zararl›lardan ileri gelen kay›plar› hastal›k kay›plar›ndan ay›rt etmek de
güçtür. Bunlara ilave olarak de¤iflik flah›slar›n yapt›klar› hastal›k tahminleri aras›n-
da da farklar›n olmas› do¤ald›r.

Bitki hastal›klar› ekonomiyi birkaç yönden etkilemektedir.
• Bitkiyi öldürüp verimi düflürür.
• Bitkiyi zay›flat›p kalitesini dolay›s›yla pazar de¤erini düflürür.
• Hastal›kla mücadelede kullan›lan yöntemler büyük iflgücü gerektirir ve kul-

lan›lan kimyasallar›n yüksek fiyatl› olmas› maliyeti artt›r›r. 
• ‹laçlar›n kal›nt›lar› yararl› miroorganizmalar› olumsuz yönde etkiler ve çev-

re kirlili¤ine neden olur.

B‹TK‹LERDE HASTALIK TANIMI 
Bitkilerde insan ve hayvanlardaki gibi benzer nedenlerle hastalan›rlar ve ayn› has-
tal›k evrelerini geçirirler. Bitki normal çevre koflullar›nda herhangi bir hastal›k ne-
denine maruz kalmad›¤› sürece sa¤l›kl› ve normal yaflam›n› sürdürür. Ne zaman ki
bitkiler herhangi bir hastal›k nedenine maruz kal›rlarsa normal hayat fonksiyonla-
r›nda oluflacak bir sapma veya bozulma sonucu hastalan›rlar. Bitkilerde çimlenme
ve geliflme, farkl›laflma, topraktan su ve mineral maddelerin al›m›, bunlar›n üst or-
ganlara iletimi, fotosentez, solunum, madde birikimi ve üreme gibi fizyolojik olay-
lar vard›r. Bu olaylar bitki sa¤l›kl› oldu¤u sürece normal s›n›rlar içerisinde sürer gi-
der. Ama herhangi bir nedenle bu olaylar normal s›n›rlar d›fl›na ç›karsa bitki has-
talan›r. Bitkideki fizyolojik fonksiyonlar birbirine ba¤l› olaylar oldu¤u için herhan-
gi bir yaflam fonksiyonunun bozulmas› ondan sonra gelen ve ona ba¤l› olan di¤er
fonksiyonlarda da bozulmaya neden olmaktad›r.

Bitkiler canl› ve cans›z hastal›k etkenlerine maruz kald›¤› zaman fizyolojik
fonksiyonlar›n› yürüten bitki hücreleri ya tamamen aktivitelerini kaybeder veya
aktivitelerinde de¤iflim meydana gelir. Bunun sonucunda hücrelerin ifllevlerinin
bozulmas› veya hücrelerin ölmesiyle bitki hastalan›r. ‹lk olarak bir veya birkaç
hücrede lokalize olan bu durum gözle görülmez. Ancak bu reaksiyon k›sa süre-
de daha genifl alanlara yay›larak daha fazla hücreyi etkiler ve bitkinin etkilenen
k›s›mlar›nda ç›plak gözle görülebilen de¤iflimler meydana gelir. Bu görülen de-
¤ifliklik hastal›k belirtisidir. Bitkinin çevre koflullar›na veya organizma enfeksiyo-
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nuna reaksiyonu sonucunda bitki hücrelerinin ve dokular›n›n fleklinde ve fonk-
siyonunda ileri derecede de¤iflim söz konusu olur ya da bitkinin bir k›sm› veya
tamam›nda ölüm meydana gelir.

Hastalanmay› nas›l tan›mlars›n›z?

Hastalanmada süre de çok önemlidir. Fizyolojik fonksiyonlarda ortaya ç›kan
bozukluk, baz› durumlarda hastal›k nedeninin ortadan kalkmas› veya etkisiz hale
gelmesi ile k›sa sürer, bu durumda bitkide bir zarar meydana gelmez. 

O halde bitkilerdeki hastalanmay› flu flekilde tan›mlayabiliriz. Hastalanma “nor-
mal s›n›rlar içinde seyreden yaflam fonksiyonlar›n›n ya da fizyolojik aktivitelerin,
bitkiye zarar verecek düzeyde ve sürede bozulmas›d›r”. 

Fizyolojik fonksiyonlarda meydana gelen bozulman›n k›sa veya uzun süreli ol-
mas› hastalanman›n geçici (reversibl) veya sürekli (irreversibl) olmas›nda etkili ol-
maktad›r. Yaz›n çok s›cak havalarda genifl yaprakl› bitkilerde gündüz saatlerinde
gözlenen afl›r› transpirasyon (terleme) yüzünden kaybetti¤i suyu köklerden ald›¤›
suyla karfl›layamamas› nedeniyle bitkideki su dengesi bozulmakta ve bitkinin yap-
raklar› afla¤›ya do¤ru sarkarak solgunluk belirtisi meydana gelmektedir. Ancak ak-
flam saatlerinde bitkinin transpirasyon h›z›n›n normal düzeyine gelmesi ile bitkide-
ki solgunluk belirtisi ortadan kalkmaktad›r. Yine ayn› flekilde uzun süre sulanma-
yan bitkilerde de solgunluk belirtisi görülmekte, bitkiler suland›¤› zaman bu belir-
ti ortadan kalkmaktad›r. Bu flekildeki geçici solgunluklar, koflullar normale döndü-
¤ü zaman düzelen geçici hastalanmay› ifade etmektedir. 

Ancak baz› durumlarda fizyolojik fonksiyonlardaki bozukluklar bitkinin ölümü-
ne kadar devam etmektedir ki buna da sürekli hastalanma denilmektedir. Bu has-
talanma fleklinde, hastal›k nedeni patojenler bitkide kal›c› hasarlar meydana ge-
tirmektedir. Hastal›k etmenleri bitki köklerinde ve bitkinin iletim borular›nda zara-
ra neden olarak bu organlar›n ifllevlerini bozduklar› takdirde bitkinin topraktan su
al›m›n› ve tafl›n›m›n› engelleyerek sürekli bir solgunlu¤a neden olurlar. 

Bitkilerin fizyolojik fonksiyonlar›nda de¤iflim oldu¤unda bitki hastalan›yor peki bu de¤i-
flim nas›l gerçeklefliyor?

Hastal›k etmenleri taraf›ndan enfekte (hastal›k bulaflan) olan bitki dokusunun
çeflidi (kök, gövde, yaprak vb.) etkilenecek fizyolojik fonksiyonlar› belirlemekte-
dir (fiekil 1.2). Örne¤in hastal›k etmeni köklerden girifl yaparak buradaki hücreler-
de bozulma ve ölümlere dolay›s›yla kök çürüklü¤üne sebep olmufl ise bu hücre-
ler ya tamamen aktivitelerini kaybeder ya da aktivitelerinde de¤iflim meydana ge-
lir. Bunun sonucunda da kökler topraktan su ve besin al›m› yapamazlar, ayn› du-
rum bitkinin di¤er organ veya dokular›nda da söz konusudur. Bitkinin ksilem do-
kusunun enfeksiyonu sonucunda vasküler solgunluk ve baz› kanserler meydana
geldi¤i durumlarda bitkinin üst k›sm›na su ve mineral tafl›n›m› zarar görür. Baz› pa-
tojenler bitkinin ksilem ve floem dokular›nda ço¤al›p geliflerek yukar›ya do¤ru su
tafl›n›m›, afla¤›ya do¤ru fleker hareketini (s›ras›yla) bu dokularda bloke eder. 
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Bitkinin toprak üstünde kalan yeflil aksam› enfekte oldu¤unda ise yapraktaki
hücrelerin yap›s› bozularak yaprakta de¤iflik renklerde lekelenmeler, yan›kl›k, fle-
kil bozuklu¤u gibi belirtiler ortaya ç›kar ve fotosentez engellenir. Gövde kabu¤un-
da ve sürgünlerde kanser oldu¤unda fotosentez ürünlerinin afla¤›ya do¤ru tafl›n›-
m› olumsuz yönde etkilenir. Çiçek ve meyve enfeksiyonu oldu¤u takdirde ise üre-
me etkilenir. Ço¤u hastal›kta etkilenen hücreler zay›flar ve ölür iken baz› hastal›k-
larda enfekteli hücrede bölünme h›zlan›r (hiperplasya) ve normal hücrelerden da-
ha büyük hücreler, urlar (hipertrofi) meydana gelir.

Baz› bitkiler genç iken hastal›klara karfl› afl›r› hassast›r. Yaflland›kça güçlenir, di-
renç kazan›rlar. Ekolojik flartlarda bazen etmenin geliflmesini durdurabilir. Fideler-
de “Çökerten” ad› verilen hastal›kta bu durum her zaman görülebilir. Zay›f bir bit-
ki hastalanabilmekte, fakat daha sonra hastal›¤a karfl› direnç kazan›nca ve hastal›k
etmeni geliflmeden geri kal›nca sa¤l›¤›na kavuflabilmektedir. Yabani bitki formlar›,
istisnalar olmakla beraber genel olarak hastal›klara karfl› kültür bitkilerinden daha
dayan›kl›d›r. Zira bunlar ekolojilerine daha çok uymufllard›r.

Bitkilerin, insan ve hayvanlara oranla hastal›klara yakalanma flanslar› daha yük-
sektir. Bunun bafll›ca nedenleri:

• Bitkiler hareketsiz olduklar›ndan, hastal›klardan kaçamazlar.
• Bitkilerin d›fl yüzeyleri, insan ve hayvanlara oranla daha genifltir.
• Bitkiler insan ve hayvanlar gibi d›fl etkenlere ve patojenlere karfl› kendilik-

lerinden korunma olanaklar›na sahip de¤illerdir.
Bitkilerde hastal›klara karfl› uygulanan yöntemler bitkiyi tedavi de¤il, onu has-

tal›klardan korumaya yöneliktir. 
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HASTALIK NEDENLER‹ VE SINIFLANDIRILMASI 
Kültür bitkileri ve yabani bitkileri etkileyen çok say›da hastal›k bulunmaktad›r. Bir
bitki hastaland›¤› zaman hastal›¤› meydana getiren çeflitli etkenlerin oldu¤unu dü-
flünmemiz gerekir. Hastal›¤› oluflturan bu etkenlere “sebepler kompleksi” ad› verilir.

Sebepler kompleksi içerisinde ilk akla gelen etken, hastal›¤› bizzat oluflturan
“mikroorganizma”d›r. Bu mikroorganizma bir fungus, bir bakteri, bir virüs, bir fi-
toplazma veya viroid olabilir. ‹kinci etken “ çevre flartlar›”d›r. Bir mikroorganizma,
ancak uygun çevre flartlar› bulunca zararl› olabilir ve bitkiyi hastaland›rabilir. Ayn›
flekilde çevre flartlar› bitki üzerinde de etkilidir. Bitki-patojen aras›ndaki mücadele-
den patojenin galip ç›kabilmesi için bitki üzerinde etkili olan di¤er etkenlerin ona
yard›mc› olmas› gereklidir. Üçüncü etken bitkinin kendisidir. Bitkinin biyokimya-
sal, fizyolojik ve morfolojik yap›s› bitki-patojen mücadelesinde etkin rol oynar.

Hastal›¤a neden olan patojenlerin etkili olduklar› bitki çeflitlerinde de farkl›l›k-
lar bulunmaktad›r. Baz› patojenler sadece bir bitki çeflidini hastaland›r›rken baz›la-
r› çok say›daki bitki çeflidini etkiyebilmektedir. Bitki hastal›klar›n›n incelenmesini
kolaylaflt›rmak için bunlar›n belli bir düzen içerisinde tertip edilmesi gerekir. Bu-
nun için çeflitli kriterler kullan›labilinir.

• Bitki hastal›klar› bazen neden olduklar› belirtilere göre; kök çürüklükleri,
meyve çürüklükleri, yaprak lekeleri, solgunluk, kanser, yan›kl›k, külleme,
pas vb. gibi grupland›r›lmaktad›r. 

• Hastal›¤›n ortaya ç›kt›¤› bitki organ›na göre; kök hastal›klar›, yumru hasta-
l›klar›, gövde hastal›klar›, yaprak hastal›klar›, meyve hastal›klar›, tohum has-
tal›klar› gibi grupland›r›lmaktad›r.

• Etkiledikleri ürün grubuna göre; tah›l hastal›klar›, sebze hastal›klar›, meyve
hastal›klar›, ba¤ hastal›klar›, çay›r hastal›klar›, süs bitkileri hastal›klar› vb.
olarak grupland›r›lmaktad›rlar.

Bununla birlikte en yayg›n olan hastal›k s›n›fland›r›lma ölçütü hastal›¤a neden
olan etmenin tipidir (fiekil 1.3.). Buna göre hastal›klar bulafl›c› (enfeksiyon hasta-
l›klar›) ve bulafl›c› olmayan (fizyolojik) hastal›klar olmak üzere ikiye ayr›l›r. 

• Bulafl›c› hastal›klar bulaflma ile bafllar ve daima tekrar bulaflma yetene¤inde
olup, bir bireyden öbür bireye geçer. Bulafl›c› hastal›klara canl› organizma-
lar›n neden olmas›ndan dolay› canl› hastal›k nedenleri veya biotik neden-
ler de denilir. 

• Bulafl›c› olmayan hastal›klar› meydana getiren etken çevre flartlar›d›r (fiekil
1.3). Cans›z olan bu etkenlerin neden oldu¤u hastal›klara abiotik hastal›k-
lar veya fizyolojik hastal›klar da denilmektedir. Bu hastal›klar;
• Çok düflük veya çok yüksek s›cakl›¤›n neden oldu¤u hastal›klar
• Toprak neminin çok düflük veya çok yüksek olmas›n›n neden oldu¤u
hastal›klar
• Afl›r› ›fl›klanma veya ›fl›k yetersizli¤inin neden oldu¤u hastal›klar
• Oksijen eksikli¤inin neden oldu¤u hastal›klar
• Hava kirlili¤inin neden oldu¤u hastal›klar
• Besin elementi noksanl›¤›n›n neden oldu¤u hastal›klar
• Mineral toksisitesinin neden oldu¤u hastal›klar
• Toprak asitli¤i veya alkalili¤inin neden oldu¤u hastal›klar
• Pestisit toksisitesinin neden oldu¤u hastal›klar
• Yanl›fl kültürel ifllemlerin neden oldu¤u hastal›klar 
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Hastalanmay› oluflturan biotik ve abiotik faktörleri inceleyen bilim dal›na eti-
oloji denilmektedir. Cans›z hastal›k nedenlerine fizyojen, canl› hastal›k nedenleri-
ne ise patojen ad› verilmektedir. 

Bitkiyi hastaland›ran canl› etmenlerin neler oldu¤unu biliyormuyuz?

HASTALIK OLUfiUMUNU ETK‹LEYEN FAKTÖRLER 
Bitkilerde hastal›k meydana gelmesinde gerekli olan üç unsur vard›r (fiekil 1.4). 

1. Canl› veya cans›z hastal›k etkenleri
2. Konukçu bitki
3. Çevre koflullar›
Bu faktörleri tek tek gözden geçirelim.

Canl› ve Cans›z Hastal›k Nedenleri
Daha önceki bilgilerimizi hat›rlayacak olursak cans›z hastal›k nedenleri çevresel
faktörler idi. Her bitkinin geliflip, ço¤almas› için gerekli optimum çevre koflullar›
bulunmakta ve bu koflullar›n optimum de¤erlerden sapmas› yani s›cakl›k, nem,
mineral maddeler, çevre kirlili¤i vs. bitkinin tolere edebildi¤i s›n›rlar›n alt›nda ve-
ya üstünde olmas› durumunda bitkide hastal›k meydana gelmekte idi. Bu konuy-
la ilgili detayl› bilgileri Ünite 5’de bulabilirsiniz.

Canl› hastal›k nedeni patojenlerde durum biraz daha farkl›d›r. Bunlar salg›la-
d›klar› enzimler, toksinler, büyüme düzenleyici maddeler ve di¤er salg›lar› vas›ta-
s›yla bitki hücrelerinin metabolizmas›n› bozarak hastal›klara neden olurlar (Bkz.

91.  Ünite  -  Bi tk i lerde Hastal ›k  Kavram› ve  Hastal ›k  Oluflumunu Etk i leyen Faktör ler

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

4

fiekil 1.3

CANLI (B‹OT‹K) CANSIZ (AB‹OT‹K)

Fungus

Protozoa

Bakteri

Molliküt

Virüs

Viroid

Parazitik Bitkiler

Elveriflsiz Atmosfer Koflullar›

Elveriflsiz Toprak Koflullar›

Çevre Kirleticileri

Hatal› Tar›msal ‹fllemler

Hastal›¤a neden
olan etkenlere göre
hastal›k
s›n›fland›r›lmas›.



Ünite 4). Patojenlerin hastal›k yapma yetene¤i (patojenisite), ço¤alma ve yay›lma
gücüne ba¤l› olarak hastal›k fliddeti oluflmaktad›r. Patojenisitesi düflük olan bir
hastal›k etmeninin bitkide meydana getirdi¤i hastal›¤›n fliddeti de düflük olacakt›r.
Patojen mikroorganizmalar›n her birinin sald›rganl›¤›nda (agresivite veya virulens)
farkl›l›klar bulunmakta ve bunlar›n bitkide hastal›k yapabilmesi için sald›rganl›-
klar›n›n yüksek olmas› gerekmektedir. Aksi takdirde di¤er bütün koflullar uygun
olsa bile hastal›k meydana gelmez. 

Konukçu Bitki
Bitkinin hastal›k oluflumuna katk›s› hastal›k etmenine elveriflli olmakt›r. Bu durum-
da bitki ve hastal›k etmeni aras›ndaki iliflki hastal›k etmeni yarar›na geliflecek ve
sonunda bitki hastalan›p ölecektir.

Konukçu bitkinin konstitüsyonu hastal›k oluflmas›nda önemli bir faktördür.
Her bitki türünün, hatta bir tür içindeki her bitkinin kendine özgü bir konstitüsyo-
nu vard›r. Bitki konstitüsyonunun patojenlerin girifline uyun olmas›na dispozisyon
denilmektedir ve bu terim dayan›ks›zl›¤› ifade etmektedir. Bitkinin bir veya daha
fazla çevre flartlar›n›n etkisi ile bir patojenin sald›r›s›na önceden elveriflli hale gel-
mesine ise predispozisyon denilmektedir. Bitkilerin hastal›klara karfl› gösterdikleri
tepkiler yani duyarl› veya dayan›kl› olmalar› bitki ve patojen aras›ndaki mücadele-
de etkin bir rol oynamaktad›r. Dayan›kl›l›k bitkinin hastal›k etmenine karfl› direnç
göstermesidir. Bu direnç, belirli bir hastal›¤a hiç yakalanmama fleklinde ortaya ç›-
k›yor ise buna “ba¤›fl›kl›k” (immunite) denilmektedir. Bitkinin hastal›k etmenine
karfl› direnç gösterememesi ve hastal›k sald›r›s›ndan büyük oranda etkilenmesine
hassasiyet veya duyarl›l›k ve bu flekildeki bitkilere de hassas veya duyarl› bitkiler
denilmektedir. Baz› bitkiler ise hastal›k sald›r›s›na tam bir direnç göstermezler ve
hastal›ktan etkilenirler. Ancak bu etkilenme hassas bitkilere k›yasla oldukça az
olup meydana gelen hastal›k fliddeti de düflüktür. Bu tip bitkiler hastal›klara karfl›
“tolerans” göstermelerinden dolay› tolerant olarak nitelendirilirler. 

Çevre Koflullar›
Çevre faktörleri bitkinin içinde yaflad›¤› toprak ve atmosferdeki olaylard›r. Bu olay-
lar, bitkilerin hastalanmas›nda ve hastal›¤›n derecesinde çok önemli bir etkendir.
Çevre koflullar› yaln›z bitkiyi etkilemekle kalmaz, patojen mikroorganizmay› da et-
kiler. Mikroorganizmalar›n ço¤almalar›nda ve salg›n (epidemi) yapmalar›nda çok
büyük rolleri vard›r. 

Çevrenin bitki hastal›klar› üzerindeki etkisi 2000 y›ldan beri bilinmektedir. The-
ophrastus (M.Ö.370-286) rüzgâra maruz kalan ve rak›m› yüksek olan bölgelerde
kültüre al›nan tah›llardaki hastal›k oran›n›n alçak bölgelerden daha az oldu¤unu
gözlemifltir. Günümüzde çevre koflullar›n›n konukçu bitkinin geliflmesini ve hassa-
siyetini; patojenin ço¤almas›, yay›lmas›, canl›l›¤›n› sürdürmesi ve aktivitesini; ko-
nukçu-patojen iliflkisini etkiledi¤i bilinmektedir. Çevre koflullar› direk bitki üzerine
etkide bulunarak fizyolojik fonksiyonlar›n› bozabilece¤i gibi mikroorganizmalar
üzerine etki ederek onlar›n hastalanma gücünü de etkileyebilir. Hastal›k etmeni
mikroorganizmanlar›n her birinin yaflamlar›n› sürdürüp, ço¤almalar› için ihtiyaç
duyduklar› s›cakl›k, nem, ›fl›k, gibi çevre koflullar› bulunmaktad›r. Enfeksiyon has-
tal›klar›n›n bafllamas› ve geliflmesini önemli derecede etkileyen çevre faktörleri s›-
cakl›k ve nemdir. Topraktaki besin elementleri, toprak pH s› (asitli¤i) ve ›fl›k di¤er
faktörlerdir. Hassas bir bitki ve virulent bir patojen olmas›na ra¤men çevre koflul-
lar› patojen geliflmesi için uygun olmad›¤› takdirde hastal›k meydana gelmez veya
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düflük fliddette görülür. Çevre koflullar›ndaki de¤iflim hastal›klar›n bafllamas› ve ge-
liflmesinde etkilidir. Bu de¤iflim konukçu bitki veya patojenden biri veya her ikisi-
ni için uygun olabilir. Hastal›k geliflimi için gerekli olan optimum koflullardan sap-
ma oldu¤u takdirde hastal›k fliddetinde de¤iflim meydana gelir.

Nemin Etkisi
Çevre faktörleri içerisinde say›lan birinci unsur, atmosferdeki nemdir. Nem bir
taraftan patojen mikroorganizmaya enfeksiyon yapma flans›n› verir iken, di¤er
yandan da hastal›¤›n süresinde önemli bir etkendir. Birçok mikroorganizma doy-
mufla yak›n atmosfer koflulunda enfeksiyon yapabilir. S›cakl›k da, nem gibi en-
feksiyonun hem bafllamas›nda, hem de hastal›¤›n geliflme süresinde etkendir.
Özellikle nem ve s›cakl›k bitki hastal›klar›n›n meydana gelmesinde ve fliddetin-
de etkili olan çevre faktörleridir. 

Enfeksiyon hastal›klar›n›n bafllamas› ve geliflmesini etkileyen bir faktör olan
nem; ya¤›fllar, bitki yüzeyi veya kök çevresindeki sulama sular›, havan›n nispi ne-
mi ve çi¤ fleklindedir. Bitkinin enfeksiyonundan önce bakteri ve fungus gibi pato-
jenlerin aktivasyonu içinde nemin olmas› flartt›r. Ya¤mur suyu s›çramas› fleklinde
olan nem, patojenlerin ayn› bitkinin farkl› k›s›mlar›na veya bir bitkiden di¤erine
yay›lmalar›nda önemli rol oynamaktad›r. Belirli bir bölgede birçok hastal›¤›n olu-
flumu y›l içindeki ya¤›fl miktar› ve da¤›l›m› ile yak›ndan iliflkilidir.

Patates geç yan›kl›¤›, elma kara lekesi, ba¤ küllemesi ve vahfli atefl hastal›¤› gi-
bi birçok önemli bitki hastal›¤› bitkilerin yetiflme döneminde yüksek nispi nem
olan veya yo¤un ya¤›fl alan bölgelerde görülür ya da bu bölgelerde hastal›k flidde-
ti yüksek olur. Nem sadece bu ve di¤er hastal›klar›n fliddetini belirleyen bir faktör
olarak karfl›m›za ç›kmaz ayn› zamanda hastal›k oluflumunda da rol oynamaktad›r. 

Fungal hastal›klarda fungus sporlar›n›n (funguslar›n üreme yap›lar›) oluflumu,
bunlar›n yaflam süresi ve çimlenmelerinde nem etkilidir ve doku yüzeyinde film ta-
bakas› fleklinde su oldu¤u takdirde sporlar çimlenebilmektedir (Bkz. Ünite 6). Ço-
¤u fungal hastal›klarda bir geliflme sezonunda meydana gelen enfeksiyon devri se-
zondaki ya¤mur miktar› ile yak›ndan iliflkilidir. Yeni enfeksiyonlar›n meydana gel-
mesinde ya¤murlu periyotun yeterli sürede olmas› çok önemlidir. Örne¤in elma
kara lekesi hastal›¤›nda patojenin geliflmesi için gerekli optimum s›cakl›k (18 ila
23°C) oldu¤unda yaprak ve meyve üzerinde en az 9 saat sürekli ›slakl›k olmas› ge-
rekmektedir. Daha yüksek veya daha düflük s›cakl›klarda ›slakl›k süresi 28 saate
kadar uzamaktad›r. Benzer koflullar di¤er hastal›klar›n bafllamas› ve geliflmesi için-
de gereklidir. Belirli s›cakl›klarda bitkinin patojen taraf›ndan enfeksiyonu için ge-
rekli olan ›slakl›k periyodu ihtiyaç duyulan süreden daha k›sa oldu¤u takdirde pa-
tojen geliflememekte ve hastal›k meydana gelmemektedir. 

Bitkilerin toprak üstü k›smlar›nda hastal›¤a neden olan fungal ve bakteriyel pa-
tojenlerin ço¤u ince film tabakas› fleklinde ›slakl›k veya suya gereksinim duyarlar
ve ancak bu koflullarda enfeksiyon baflar›l› olur. Hastal›k etmenlerinin geliflmeleri
ve bitkilerde hastal›k yapmalar› için ihtiyaç duyduklar› nem miktar› ve süresi de¤i-
fliklik göstermektedir. Külleme gibi baz› hastal›klar dünyan›n kuru alanlar›nda yay-
g›n ve fliddetli olarak görülmektedir. Ya¤›fl miktar›n›n art›fl› ile külleme hastal›¤›n›n
önemi azalmaktad›r. Ya¤›fl›n fazla oldu¤u periyotlarda ve çok ya¤›fl alan bölgeler-
de di¤er hastal›klar daha hakim durumdad›r.

Bitkinin kök, yumru gibi toprak alt› k›s›mlar›n› ve genç fideleri etkileyen pek
çok hastal›kta, örne¤in Pythium’un fidelerde neden oldu¤u çökerten hastal›¤›n›n
fliddeti topraktaki nem miktar› ile orant›l›d›r ve topra¤›n suya doygunluk noktas›n-
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da en yüksek de¤erdedir. Artan nem seviyesi öncelikli olarak patojenin ço¤alma-
s›n› ve hareketini etkilemektedir. Yine çok nemli topraklarda toprak ›s›s›n›n düfl-
mesi ve oksijen miktar›n›n azalmas› konukçu bitkinin savunma yetene¤ini azalta-
bilmektedir. Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Sclerotium gibi ço¤u toprak
patojeni ve baz› bakteriler (Erwinia ve Pseudomonas), toprak nemli oldu¤unda
fliddetli simptomlara neden olurlar. Di¤er baz› funguslar ise (Fusarium solani, Fu-
sarium roseum, Macrophomina phaseoli) çok kuru ortamlarda oldukça iyi gelifl-
mektedir. Su içeri¤i az olan kuru topraklarda susuzluk nedeniyle strese giren bit-
kilerde bu etmenler daha ciddi hastal›klara neden olur. Verticillium fungusunun
neden oldu¤u vasküler solgunluk ve orman a¤açlar›nda funguslar›n neden oldu¤u
kanser hastal›klar›nda su stresine maruz kalan bitkilerde hastal›k fliddeti önemli
düzeyde olmaktad›r. 

S›cakl›¤›n Etkisi
Bitkilerin ve patojenlerin geliflmeleri için gereksinim duyduklar› minumum s›-
cakl›k dereceleri vard›r. Bitkinin toprak üstü k›sm›nda hastal›¤a neden olan et-
menlerde atmosferdeki s›cakl›k birinci derecede önemli iken bitkilerin toprak al-
t›ndaki k›sm›n› etkileyen patojenlerin enfeksiyonunda toprak s›cakl›¤› önemlidir.
Il›man bölgelerde geç sonbahar, erken ilkbahar ve k›fl›n görülen düflük s›cakl›k
dereceleri ço¤u patojenin ihtiyaç duydu¤u minumum s›cakl›k derecelerinin alt›n-
dad›r. Bu nedenle hastal›klar bu dönemlerde görülmez. Ancak bu dönemlerde
hastal›k bafllamakla beraber ilerlemesi genellikle durur. Yüksek s›cakl›klar›n ge-
lifli ile patojenler aktif hale geçer ve di¤er koflullar uygun oldu¤unda bitkiyi en-
fekte ederek hastaland›r›rlar. Çok y›ll›k bitkilerde baz› funguslar›n (Nectria, Leu-
costoma) neden oldu¤u kanser hastal›klar› ve baz› bakterilerin (Pseudomonas)
neden oldu¤u hastal›klarda enfeksiyonlar öncelikle erken ilkbaharda veya son-
baharda bafllar ve geliflir. Bu periyotlarda s›cakl›k konukçu bitkinin geliflmesi
için çok düflük olmas›na karfl›n fungusun geliflmesi için yeterli yüksekliktedir.
Konukçu ve patojenin geliflmesi için çok düflük s›cakl›klar›n oldu¤u k›fl sezonun-
da ayn› hastal›klar›n geliflmesi durur. Konukçu bitkinin savunmas›n›n optimum
oldu¤u yaz aylar›nda da hastal›k geliflimi oldukça azal›r.

Patojenlerin yüksek ve düflük s›cakl›k tercihleri farkl›d›r. Baz› funguslar dü-
flük s›cakl›klarda di¤erlerinden daha h›zl› geliflirler. Baz› hastal›klar s›cakl›klar›n
düflük oldu¤u y›llarda, mevsimlerde ve bölgelerde geliflir iken di¤er bir k›sm›n›n
geliflmesi nispeten daha yüksek s›cakl›¤›n hüküm sürdü¤ü yer ve koflullarda ola-
bilmektedir. Örne¤in, patateslerde geç yan›kl›k (Phytophthora infestans) hastal›-
¤›n›n geliflmesi için serin koflullar uygundur ve bu hastal›k kuzey yar›m kürede
veya subtropik bölgelerde sadece k›fl›n görülmektedir. Fusarium solgunlu¤u,
domates ve patateste bakteriyel solgunluk gibi di¤er baz› hastal›klar için ise yük-
sek s›cakl›klar uygundur ve bu hastal›klar s›cak alanlarda özellikle subtropik ve
tropik bölgelerde görülürler. 

S›cakl›k, patojenin geliflmesi için optimum ancak konukçu bitkinin geliflmesi
için gerekli olan optimum s›cakl›k derecesinin alt›nda veya üstünde oldu¤unda
hastal›k h›zla ilerlemektedir. S›cakl›k, konukçu geliflimi için optimum buna karfl›
patojenin ihtiyaç duydu¤u optimum s›cakl›k derecesinin alt›nda veya üstünde ol-
du¤unda ise hastal›k geliflimi yavafl olmaktad›r. Ço¤u hastal›kta, hastal›k geliflimi
için gerekli olan optimum s›cakl›k patojen ve konukçu bitkinin her ikisi için fark-
l›d›r. Örne¤in, tütünde siyah kök çürüklü¤ü hastal›¤› için gerekli olan s›cakl›k 17
ila 23°C dir. Tütün bitkisinin geliflimi için optimum s›cakl›k 28-29°C, patojen geli-
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flimi için ise optimum s›cakl›k 22-28°C dir. Patojen ve konukçunun her ikisi de 17-
23°C de iyi geliflemezler. Ancak bu s›cakl›kta çok zay›f geliflen konukçu bitki zay›f
geliflen patojen taraf›ndan bile hastaland›r›lmakta ve hastal›k geliflimi maksimum
seviyeye ulaflabilmektedir. 

Rüzgâr›n Etkisi
Rüzgâr, bitki hastal›klar›nda bitki patojenlerinin yay›lmas›n› art›rarak, bitkiler üze-
rindeki yaralar›n say›s›n› ço¤altarak ve ›slak yüzeylerin kurumas›n› h›zland›rarak
etkide bulunur. Bunlar›n yan› s›ra fungus sporlar›n›n uzak mesafelere tafl›nmas›n-
da da rol oynamaktad›r.

Ya¤murla birlikte olan rüzgâr hastal›k geliflimi üzerine daha etkili olmaktad›r.
Rüzgâr ve ya¤mur enfekteli dokulardaki sporlar›n ve bakterilerin serbest hale geç-
mesine yard›m eder ve hava vas›tas›yla onlar›n baflka bitkilere veya bölgelere ta-
fl›nmas›nda rol oynarlar. Birçok bitki patojeni yara yerlerinden bitkilere girifl yap-
maktad›rlar. Rüzgâr bitki dokular›nda yaralanmalara neden olarak patojenlere girifl
kap›s› açar.

Ifl›¤›n Etkisi
Do¤al koflullarda hastal›k geliflimi üzerine ›fl›¤›n etkisi s›cakl›k veya nemden daha
azd›r. Ifl›k, baz› bitki hastal›klar›nda enfeksiyona karfl› bitkinin hassasiyetini art›ra-
rak veya azaltarak etkide bulunur. Bunun yan› s›ra hastal›k fliddeti üzerine de et-
kisi vard›r. Ifl›k fliddetinin azald›¤› durumlarda bitki etiole (Bkz. Ünite 3 ve 5) ol-
makta ve bu durumda da bitkilerin obligat olmayan parazitlere karfl› hassasiyeti
artmaktad›r. Ifl›k fliddetinin az oldu¤u durumlarda bitkilerin virüs enfeksiyonlar›na
karfl› hassasiyeti de artmaktad›r. 

Toprak Asitli¤i ve Toprak Yap›s›n›n Etkileri
Toprak asitli¤i (pH) belli baz› toprak patojenlerinin neden oldu¤u bitki hastal›kla-
r›n›n meydana gelmesinde ve fliddetinde önemli rol oynamaktad›r. Örne¤in Cruci-
fer bitkilerinde Plasmodiophora brassicae fungusunun neden oldu¤u kök uru has-
tal›¤› pH 5.7 oldu¤unda daha yayg›n ve fliddetli görülmektedir. pH 5.7 ve 6.2 ara-
s›nda oldu¤unda hastal›k geliflimi h›zla azal›r ve pH 7.8’de tamamen durur. Buna
z›t olarak patates uyuzu (Streptomyces scabies) hastal›¤›nda pH 5.2 ila 8.0 veya da-
ha yüksek oldu¤unda hastal›k fliddetli görülmekte pH 5.2 nin alt›na düfltü¤ünde
ise h›zla azalmaktad›r. Toprak pH s› uygun olan alanlarda bu patojenler ciddi bo-
yutlarda hastal›¤a neden olabilmektedir. Bu ve di¤er birçok hastal›kta toprak asit-
li¤inin etkisi özellikle patojen üzerine olmaktad›r. Baz› hastal›klarda ise toprak asit-
li¤i nedeniyle bitki zay›f geliflti¤i için hastal›k oran› ve fliddeti etkilenmektedir. Has-
tal›k geliflimi üzerine toprak pH s› d›fl›nda di¤er faktörlerde etkili olmaktad›r.

S›cakl›k, nem, ›fl›k, toprak pH s› gibi çevre faktörlerinden bir di¤eri topraktaki
besin elementleridir. Topraktaki makro ve mikro besin elementleri bitki geliflimi
üzerine etkili olarak bitkilerin patojen sald›r›lar›na karfl› dirençli olmalar›nda rol
oynamaktad›rlar. 

Bitkilerde hastal›k üç faktörün interaksiyonu ile meydana gelmektedir (fiekil 1.4).
Bunlar;

• Hassas bir konukçu
• Virulent bir patojen 
• Uygun çevre koflullar›d›r.
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Bitki hastal›klar›n›n dinamik ilerlemesinde bu üç faktör birbirine s›k› s›k›ya ba¤-
l›d›r ve karfl›l›kl› etkileflim içindedir. E¤er bu üç faktörün herhangi birinde de¤iflim
olursa hastal›k ilerlemesinde de¤ifliklikler ortaya ç›kabilir. 

Bitkilerin hastalanmas› hangi unsurlar›n varl›¤›na ba¤l›d›r?

Bu hastal›k üçgeninde konukçu bitki hassas, patojen mikroorganizman›n say›-
s› ve virulensi fazla ise enfeksiyon çok çabuk meydana gelir. Çevresel faktörler ha-
z›rlay›c› nedenler olarak ikinci derecede role sahiptirler. Ancak baz› durumlarda
enfeksiyonun bafllat›labilmesi ve yay›lmas› üzerinde çok fazla etkide bulundukla-
r›n› da unutmamak gerekir. E¤er patojen virulent (sald›rganl›¤› yüksek), konukçu
bitki hassas ancak çevre koflullar› uygun de¤ilse enfeksiyon sporadik veya ende-
mik, e¤er her üç faktörde uygun ise epidemik veya pandemik olarak seyreder.

• Sporadik hastal›klar küçük bir bölgede tek tük ve seyrek olarak ç›kar ve et-
rafa yay›lma karakteri göstermezler.

• Endemik hastal›klar da küçük bir bölgede ç›kar ve baflka bölgelere yay›lma
e¤ilimi göstermezler. Eskiden beri o bölgede bulundu¤u halde zaman za-
man yükselifller gösterirler. Hastal›¤›n bu karakterine endemik ad› verilir.

• Hastal›k bir bölgede ç›k›yor ve sonra di¤er bölgelere de yay›l›yorsa epide-
mik karakterde enfeksiyon olarak nitelendirilir. Hastal›klar›n yer ve zamana
göre periyodik görünümlerine epidemi ve hastal›¤›n bu karakterine de epi-
demik ad› verilir.

• Baz› hastal›klar ise ülkelere yay›lma e¤ilimi gösterirler. Bir bölgede ortaya
ç›kan ve bir süre devam eden epidemi bir baflka bölgeye ve bir k›tadan bafl-
ka bir k›taya atlayabilir. Bu flekilde epidemilerin atlama yapmalar›na pande-
mi ad› verilir. Bu atlamalarda rüzgâr bafll›ca faktördür.

Epidemilerde genifl alanlarda ve kitle halinde hastalanma söz konusudur. Epi-
demileri inceleyen bilim dal›na da “epidemiyoloji” denir. Bir hastal›k baz› koflullar-
da endemik oldu¤u gibi epidemik ve pandemik de olabilir. Bu da çevresel faktör-
ler ve al›nan önlemler ile s›k› s›k›ya ilgilidir.
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Fitopatolojinin anlam›n› ve konular›n› ifade

etmek

Fitopatoloji bitkilerde meydana gelen hastal›klar
ile ilgilenen bir bilim dal›d›r. ‹nsan ve hayvan
hekimleri nas›l insan ve hayvanlardaki hastal›k
nedenlerini araflt›rarak, hasta bireyleri tedavi et-
meye çal›fl›yorlarsa Fitopatologlar da bitkilerdeki
hastal›k nedenleri ve tedavisi üzerinde çal›fl›rlar,
yani bitki hekimidirler. Çok genifl kapsaml› bir
bilim dal› olan Fitopatoloji di¤er birçok bilim da-
l› ile ilgili temel bilgileri kombine ederek kulla-
n›r. Bu bilim dal›, bitkilerdeki hastal›k nedenleri-
ni, bunlar›n bitkilerde meydana getirdikleri belir-
tileri, hastal›k etmeni ile konukçu bitki aras›nda-
ki iliflkiyi ve hastal›kta mücadele konular›n› arafl-
t›r›r. Fitopatoloji: mikoloji, bakteriyoloji, viroloji
ve herboloji olmak üzere 4 alt bilim dal›ndan
oluflur.

Hastal›k kavram›n› ve bitkilerde hastalanmay›

tan›mlamak

Hastal›k de¤iflik flekillerde tan›mlanabilir;
• Bitkide normal düzenin bozulmas›d›r.
• Bitkide dengeli bulunan hayat olaylar›n›n ka-
rakteristik olarak topluca yön de¤ifltirmesidir.
• Bitkide fizyolojik dengesizliktir.
• Bitkideki hayat olaylar› seyrinin bitkiye zararl›
olacak derecede ve sürede normalden uzaklafl-
mas›d›r.
Hastalanma, de¤iflik nedenlerden dolay› bitkinin
yap›sal veya fizyolojik fonksiyonlar›n›n uzun sü-
reli bozulmas› ve geriye dönüflü olmayan hasar-
lar›n meydana gelmesidir. 

Hastal›k nedenlerini s›ralamak

Kültür bitkileri ve yabani bitkileri etkileyen çok
say›da hastal›k bulunmaktad›r. Bitkinin yaflamsal
fonksiyonlar›n› bozarak onlar›n ölmelerine ne-
den olan etkenler canl› (biotik) ve cans›z (abio-
tik) olmak üzere iki bafll›k alt›nda incelenmekte-
dir. Canl› hastal›k etkenlerinin neden oldu¤u has-
tal›klar bulafl›c› niteliktedir. Bu tip hastal›klara
protozoa, fungus, bakteri, molliküt, virüs, viroid
ve parazit bitkiler neden olmaktad›r. Bitkilerde
hastal›¤a neden olan di¤er etken cans›z yani abi-

otiklerdir. Cans›z hastal›k nedenlerine fizyojen
denilmektedir. Bu gruba elveriflsiz atmosfer ko-
flullar›, elveriflsiz toprak koflullar›, çevre kirlili¤i
ve hatal› tar›msal ifllemler gibi çevresel faktörler
girmektedir. Hastalanmay› oluflturan biotik ve
abiotik faktörleri inceleyen bilim dal›na da eti-
oloji denilmektedir. 

Hastal›k oluflumu için gerekli olan koflullar› aç›k-

lamak

Hastal›k oluflumu için; konukçu bitki, hastal›k
nedeni ve çevre koflullar› olmak üzere 3 unsurun
olmas› gerekmektedir. Ancak bunlar›n üçünün
de var olmas› hastal›k oluflumu için yeterli de¤il-
dir. Çevresel faktörlerin cans›z hastal›k nedenle-
ri oldu¤unu biliyoruz. Olumsuz çevre koflullar›-
n›n hastal›k oluflumundaki bu direk etkilerinin
yan› s›ra canl› organizmalar›n hastal›k nedeni ol-
du¤u durumlarda da hastal›k oluflumunda indi-
rek rol oynamaktad›r. Bir bitkide hastal›k mey-
dana gelmesi için bu bitkinin hastal›k etmenine
karfl› hassas olmas›, patojenin sald›rganl›¤›n›n
(agresitive) yüksek olmas› ve çevre koflullar›n›n
patojenin geliflmesi, ço¤almas› için uygun olma-
s› gerekir. Bu faktörlerden herhangi birinin uy-
gun olmamas› durumunda hastal›k meydana gel-
mez. Çevresel faktörler haz›rlay›c› nedenler ola-
rak ikinci derecede role sahiptirler. Ancak baz›
durumlarda enfeksiyonun bafllat›labilmesi ve ya-
y›lmas› üzerinde çok fazla etkide bulunduklar›n›
da unutmamak gerekir. E¤er patojen virulent,
konukçu bitki hassas ancak çevre koflullar› uy-
gun de¤ilse enfeksiyon sporadik veya endemik,
e¤er her üç faktörde uygun ise epidemik veya
pandemik olarak seyreder. Epidemilerde genifl
alanlarda ve kitle halinde hastalanma söz konu-
sudur. Epidemileri inceleyen bilim dal›na da “epi-
demiyoloji” denir. Bir hastal›k baz› koflullarda
endemik oldu¤u gibi epidemik ve pandemik de
olabilir. Bu da çevresel faktörler ve al›nan ön-
lemler ile s›k› s›k›ya ilgilidir

Özet
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2
N
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3
N
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N
A M A Ç
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1. Bitkilerdeki hastal›k nedenleri ile ilgilenen bilim da-
l› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Entomoloji
b. Nematoloji
c. Fitopatoloji
d. Biyoteknoloji
e. Akaroloji

2. Bitkinin yapraklar› enfekte oldu¤u zaman hangi fiz-
yolojik fonksiyonu etkilenir?

a. Fotosentez engellenir.
b. Bitkinin topraktan ald›¤› suyun yukar›ya tafl›n-

mas› engellenir.
c. Fotosentez ürünlerinin afla¤›ya do¤ru tafl›n›m›

engellenir.
d. Üreme engellenir.
e. Kök geliflmesi engellenir.

3. Afla¤›dakilerden hangisi bitkilerde hastal›¤a neden
olan mikroorganizma grubu de¤ildir?

a. Fungus
b. Fizyojen
c. Bakteri
d. Molliküt
e. Viroid

4. Fungal hastal›klar›n meydana gelmesinde ve yay›l-
mas›nda etkili olan unsur afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Besin maddeleri
b. Çevre kirlili¤i
c. Ifl›k
d. Nem
e. S›cakl›k

5. Afla¤›dakilerden hangisi biotik hastal›k nedeni de¤il-

dir?

a. Virüs
b. Fungus
c. Bakteri
d. Parazitik bitkiler
e. Kirleticiler

6. Afla¤›dakilerden hangisi patojenlerin olumsuz etkile-
rinden de¤ildir?

a. Ürün miktar›n› azalt›r.
b. Ürün kalitesini azalt›r.
c. Ürün maliyetini art›r›r.
d. Çevre kirlili¤ine neden olur.
e. Zararl› böcekleri hastaland›r›r.

7. Hastal›k oluflumu için uygun koflullar hangisidir?
a. Dayan›kl› bitki/Virulent patojen/Uygun çevre

koflullar›
b. Hassas bitki/Virulent patojen/Uygun olmayan

çevre koflullar›
c. Hassas bitki/Virulent olmayan patojen/ Uygun

çevre koflullar›
d. Hassas bitki/Virulent patojen/ Uygun çevre ko-

flullar›
e. Dayan›kl› bitki/Virulent patojen/Uygun olma-

yan çevre koflullar›

8. Bitkilerdeki kal›tsal nitelikteki ortak fizyolojik yap›ya
ne ad verilir?

a. Habitüs
b. Dispozisyon
c. Etioloji
d. Enfeksiyon
e. Konstitüsyon

9. Hastalanmay› oluflturan biotik ve abiotik faktörleri
inceleyen bilim dal›na ne ad verilmektedir? 

a. Etioloji
b. Epidemiyoloji
c. Mikoloji
d. Herboloji
e. Ekoloji

10. Hastal›k etmenlerinin bitkinin iletim borular›nda za-
rara neden oldu¤u durumlarda bitkide meydana gelen
belirti hangisidir?

a. Geçici solgunluk
b. Bodurluk
c. Yan›kl›k
d. Sürekli solgunluk
e. Çökme

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Fitopatolojinin Tan›m› ve
Konusu” konusunu tekrar gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Bitkilerde Hastal›k Tan›m›”
konusunu tekrar gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Hastal›k Nedenleri ve S›n›f-
land›r›lmas›” konusunu tekrar gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Hastal›k Oluflumunu Etkile-
yen Faktörler” konusunu tekrar gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Hastal›k Nedenleri ve S›n›f-
land›r›lmas›” konusunu tekrar gözden geçiriniz. 

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Fitopatolojinin Tan›m› ve
Konusu” konusunu tekrar gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Hastal›k Oluflumunu Etkile-
yen Faktörler” konusunu tekrar gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Hastal›k Oluflumunu Etkile-
yen Faktörler” konusunu tekrar gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Hastal›k Nedenleri ve S›n›f-
land›r›lmas›” konusunu tekrar gözden geçiriniz. 

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Bitkilerde Hastal›k Tan›m›”
konusunu tekrar gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

Bitki hastal›klar› konusunda çal›flanlara fitopatolog veya
bitki patologu denilmektedir. Bir fitopatolog öncelikle
bir bitkide hastal›¤a neden olan etkenleri bulmak zo-
rundad›r. Bitkideki rahats›zl›¤›n nedeni herhangi bir çev-
resel faktör mü yoksa canl› bir organizma m›d›r? E¤er
canl› bir organizma ise virüs, bakteri, fungus, molliküt,
parazit bitkilerden hangisidir? Bunu takiben bitkide na-
s›l bir belirti meydana geldi¤ini bilmelidir. Üçüncü afla-
mada hastal›k etmeninin bitkiyi nas›l hastaland›rd›¤›n›,
hastal›k evrelerini ve bitkinin tepkisini araflt›rmal›d›r.
Bunlar›n yan› s›ra hastal›¤›n hangi koflullarda bafllay›p
yay›ld›¤› ve hangi fliddette meydana geldi¤i takip edil-
melidir. Hastal›k hakk›nda bu üç aflama ile ilgili bilgiler
tamamland›ktan sonra 4. ve son aflamada bu hastal›ktan
nas›l korunulur veya nas›l tedavi edilebilir sorusuna ce-
vap bulunacak yöntem, ekipman üzerindeki çal›flmalara
yo¤unluk vererek hastal›¤› önleyici yöntemleri uygular.

S›ra Sizde 2 

Bitkilerdeki hastalanmay› flu flekilde tan›mlayabiliriz. Has-
talanma “normal s›n›rlar içinde seyreden yaflam fonksi-
yonlar›n›n ya da fizyolojik aktivitelerin, bitkiye zarar vere-
cek düzeyde ve sürede bozulmas›d›r”. Bir bitkiye hasta-

lanm›fl diyebilmemiz için fizyolojik faaliyetlerinin geriye
dönüflümü olmayacak flekilde bozulmas› ve bitkide gerek
yap›sal gerekse fizyolojik olarak anormalliklerin söz ko-
nusu olmas› gerekir. Burada unutulmamas› gereken bir
nokta da fizyolojik fonksiyonlardaki bozulman›n süresidir.
E¤er bu süre bitkide kal›c› bozukluklar›n olmas›na neden
olmayacak k›sal›kta ve bitki eski normal haline dönebili-
yorsa o zaman bitkide hastalanmadan söz edemeyiz. 

S›ra Sizde 3

Bitkiler canl› ve cans›z hastal›k etkenlerine maruz kal-
d›klar› takdirde fizyolojik fonksiyonlar›n› yürüten bitki
hücreleri ya tamamen aktivitelerini kaybeder veya akti-
vitelerinde de¤iflim meydana gelir. Bunun sonucunda
hücrelerin ifllevlerinin bozulmas› veya hücrelerin ölme-
siyle bitki hastalan›r. 

S›ra Sizde 4

Bitkilerde hastal›¤a neden olan canl› etmenler; fungus, pro-
tozoa, bakteri, molliküt, virüs, viroid ve parazit bitkilerdir.

S›ra Sizde 5

Hastal›k oluflumu için; konukçu bitki, hastal›k nedeni
ve çevre koflullar› olmak üzere 3 unsurun olmas› gerek-
mektedir. Bir bitkide hastal›k meydana gelmesi için bu
bitkinin hastal›k etmenine karfl› hassas olmas›, patoje-
nin sald›rganl›¤›n›n (agresitive) yüksek olmas› ve çevre
koflullar›n›n patojenin geliflmesi, ço¤almas› için uygun
olmas› gerekir. Bu faktörlerden herhangi birinin uygun
olmamas› durumunda hastal›k meydana gelmez. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Parazitizm ve patojenisite kavramlar›n› tan›mlayabilecek;
Patojenlerin konukçu tercihlerini aç›klayabilecek;
Bitkilerde hastal›klar›n nas›l geliflti¤ini tan›mlayabilecek;
Bitkilerde hastal›k geliflim dönemlerini ay›rt edebilecek;
Hastal›k devri tiplerini tan›mlayabileceksiniz.

‹çindekiler

• Patojen
• Parazit
• Parazitizm
• Patojenisite
• Hastal›k Üçgeni
• ‹nokulasyon
• ‹nokulum

• Penetrasyon
• Enfeksiyon
• Konukçuda Patojenin Geliflmesi
• Patojenin Ço¤almas›
• Patojenin Yay›lmas›
• Patojenin K›fllamas›

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z
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Fitopatoloji Parazitizm ve
Hastal›k Geliflimi

• G‹R‹fi
• PARAZ‹T‹ZM VE PATOJEN‹S‹TE
• PATOJENLER‹N KONUKÇU D‹Z‹S‹
• B‹TK‹LERDE HASTALIK GEL‹fi‹M‹
• B‹TK‹LERDE HASTALIK GEL‹fi‹M

DÖNEMLER‹
• HASTALIK DEVR‹ T‹PLER‹
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G‹R‹fi
Do¤ada bütün canl›lar birbirleri ile karfl›l›kl› bir etkileflim içerisinde yaflamlar›n›
sürdürmektedir. Mikroorganizmalar genellikle oluflturduklar› zararlar ile daha çok
dikkat çekmektedirler. Nitekim mikroorganizmalar insan, hayvan veya bitkilerde
çeflitli hastal›klara neden olmaktad›r. Ancak, do¤al denge içerisinde her bir orga-
nizman›n farkl› ifllevi bulunmakta veya insan yaflam›n›n farkl› alanlar›nda kullan›l-
maktad›rlar. Örne¤in, çeflitli mikroorganizmalar do¤adaki organik maddeleri par-
çalay›p bunlar› bitkilerin alabilece¤i forma dönüfltürmekte, baz› flapkal› funguslar
insanlar için g›da kayna¤› olarak kullan›lmakta, çeflitli peynirlere aroma vermesi
için mikroorganizmalar ilave edilmektedir. ‹laç endüstrisinde de çeflitli mikroorga-
nizmalardan yararlan›lmaktad›r.

Bitkilerde hastal›k oluflturan patojenler insan ve hayvanlarda hastal›klara neden
olan organizmalarla ayn› grupta yer almaktad›r. Bitkiler ayn› zamanda çok say›da
di¤er bitkilerin de sald›r›s›na hedef olmaktad›r. Genel olarak bitkilerde hastal›k
oluflturan patojenlerin insanlar› veya hayvanlar› etkilemedi¤i bilinmektedir.

Enfeksiyon hastal›klar›nda patojen hastal›kl› bitkiler üzerinde h›zla geliflir ve
ço¤al›r, hastal›kl› bitkilerden sa¤l›kl› bitkilere yay›larak onlar› da hastaland›r›r. Has-
tal›k geliflimine etki eden faktörlerin birbiri ile gösterdi¤i uyumun derecesine ba¤l›
olarak patojenler dar veya genifl alanlarda epidemilerin oluflumuna neden olurlar. 

PARAZ‹T‹ZM VE PATOJEN‹S‹TE
Do¤adaki organizmalar ihtiyaç duyduklar› g›da maddelerini farkl› yollarla temin
ederler. Baz› organizmalar di¤er organizmalar›n üzerinde veya içerisinde yaflamlar›-
n› sürdürürken ihtiyaç duyduklar› g›da maddelerini sa¤larlar. Bu tür organizmalar
parazit olarak isimlendirilir. Parazitin g›da maddelerini konukçudan temin etmesi
ise parazitizm olarak bilinmektedir. Bitki paraziti olan organizmalar bitkiler üzerin-
de geliflir ve ço¤al›rlar. Bitkilerde parazit olarak yaflayan bu organizmalar›n ihtiyaç
duyduklar› su ve g›da maddelerini konukçusu olan bitkilerden temin etmeleri sonu-
cu konukçular›n›n hayat olaylar› seyrini, dolay›s› ile konukçunun geliflimini ve üre-
mesini olumsuz yönde etkilerler. Ço¤u zaman parazitizm patojenisite ile yak›n ilifl-
kili bir durumdur. Hastal›¤› oluflturmak için gerekli flartlar›n oluflmas› durumunda bir
parazitin konukçuya sald›rmas› ve istila etmesi, hastal›k geliflimi ile sonuçlan›r.

Ço¤u bitki hastal›¤›nda bitkide ortaya ç›kan zarar›n derecesi, parazit taraf›ndan
konukçudan g›da maddelerinin temin edilmesinin verece¤i zarardan daha fazla ol-

Parazitizm ve Hastal›k
Geliflimi

Enfeksiyon hastal›¤›: Bir
patojen taraf›ndan bitkinin
enfekte edilmesi sonucu
oluflan bulafl›c› hastal›k.

Epidemi: Herhangi bir
hastal›¤›n genifl alanlardaki
bitkilerde yayg›n ve fliddetli
olarak ortaya ç›kmas›,
salg›n hale geçme durumu.

Parazit: Di¤er bir
organizman›n üzerinde veya
içerisinde yaflayarak ihtiyaç
duydu¤u g›da maddelerini
sa¤layan organizma.

Parazitizm: Parazit
taraf›ndan ihtiyaç duyulan
g›da maddelerinin
konukçusundan temin
edilme durumu.

Patojenisite: Bir patojenin
hastal›¤a neden olabilme
yetene¤i.



maktad›r. Bu durum parazit taraf›ndan salg›lanan veya parazitin uyar›s› sonucu ko-
nukçu taraf›ndan oluflturulan çeflitli maddelerden kaynaklanmaktad›r. Bu tür mad-
delerden etkilenmifl bitki dokular›nda solunum, hücre bozulmas› veya parçalanma-
s›, solma, anormal hücre bölünmesi ve genifllemesi, klorofil gibi özellikli maddeler-
de bozulmalar artmaktad›r. O halde bir parazit taraf›ndan konukçu bitkide olufltu-
rulan zarar, her zaman parazitin konukçudan temin etti¤i g›da maddesi miktar› ile
orant›l› de¤ildir. Bu nedenle patojenisite, bitkinin bir veya daha fazla temel fonksi-
yonunu engellemek üzere parazitin kabiliyetini veya yetene¤ini ifade etmektedir.

Patojenler konukçu bitkilerde nas›l zarar olufltururlar?

Organizma gruplar›ndan fungus, bakteri, virüs, viroid, protozoa, molliküt, pa-
razitik yüksek bitkiler ve parazitik yeflil algler bitkileri parazitlemekte ve sonuçta
hastal›k oluflumuna neden olmaktad›r. Bu parazitler konukçular› olan bitkilere sal-
d›r›rlar, onlardan ihtiyaç duyduklar› besinleri temin ederler, konukçuda yay›l›r ve
ço¤al›rlar. Virüsler, viroidler, protozoalar, mollikütler, baz› bakteriler, mildiyö, kül-
leme ve pas hastal›klar›na neden olan funguslar biyotrof (biotroph) özellik gös-
termekte, bir baflka deyiflle sadece do¤ada canl› konukçularda geliflip ço¤alabilir-
ler. Bu tip organizmalar obligat parazit olarak isimlendirilir. Ço¤u fungus ve bak-
terileri içeren di¤er parazitler canl› veya ölü konukçularda, ayr›ca çeflitli besin
maddelerini içeren suni besi yerlerinde yaflayabilirler. Bunlar obligat olmayan pa-
razitlerdir. Baz› obligat olmayan parazitler yaflam döngülerinin büyük bir k›sm›n›
parazit olarak konukçusunda geçirirken baz› flartlar alt›nda ölü organik maddeler
üzerinde saprofitik bir geliflim gösterebilir. Bu tip parazitler yar› biyotrof özellik
gösterir ve fakültatif saprofit olarak isimlendirilirler. Nektrotrof (Nekrotroph)
özellik gösteren obligat olmayan parazitlerin bir k›sm› da yaflamlar›n›n büyük bir
k›sm›n› ölü organik maddeler üzerinde geçirirken çeflitli flartlar alt›nda canl› bitki-
lere sald›rarak parazitik duruma geçebilirler. Bu tip organizmalar fakültatif parazit
olarak adland›r›l›rlar.

Obligat ve obligat olmayan parazitlerin genellikle konukçu bitkileri istila et-
mesi ve konukçular›ndan ihtiyaç duyduklar› g›da maddelerini temin etmeleri
farkl›l›k göstermektedir. Obligat olmayan parazitlerin büyük ço¤unlu¤u bitkile-
rin hücre içeri¤ini parçalamak için enzimler salg›lar. Bu enzimler tek bafl›na ve-
ya patojen taraf›ndan salg›lanan toksinlerle birlikte konukçu bitki hücrelerini öl-
dürürler. Patojen kendi geliflimi için bu hücrelerin içeri¤ini kullan›r. Obligat pa-
razitler ise bafllang›çta konukçu bitki hücrelerini öldürmezler. ‹htiyaç duydukla-
r› g›da maddelerini canl› hücrelere girifl yaparak veya onlarla yak›n temas sa¤la-
yarak temin ederler. Bu tip patojenlerle konukçu hücrelerinin iliflkisi oldukça
özelleflmifl olup, normalde konukçu taraf›ndan kullan›lacak besin maddeleri pa-
razit taraf›ndan sürekli olarak absorbe edilir. Bu durum konukçu bitkinin gelifli-
mini engeller ve sonuçta bitkide simptom oluflumuna neden olur. Bu yaflam tar-
z›nda patojen, konukçu hücreleri ço¤u zaman öldürmez. Zira konukçu hücrele-
rin ölümü parazitin geliflimini s›n›rlar ve ölümüne neden olabilir.

Bitkilerde çeflitli organizmalar taraf›ndan hastal›k oluflturulmas› do¤ada yayg›n
olarak görülen bir durumdur. Hastal›k oluflumuna neden olan organizma gruplar›
içerisinde tür say›s› dikkate al›nd›¤›nda s›ras› ile fungus, virüs, bakteri ve di¤er or-
ganizmalar önem arz etmektedir. Bir bölgede veya bir konukçu bitki türünde gö-
rülen hastal›klar›n say›s› ve önemi zamana ve çevresel flartlara ba¤l› olarak de¤ifl-
kenlik göstermektedir.
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Biyotrof (Biotroph): Sadece
canl› organizmalar üzerinde
yaflayabilen ve ço¤alabilen
bir organizmay› ifade eder.

Obligat parazit: Do¤ada
sadece canl›
organizmalarda yaflayabilen
ve ço¤alabilen bir paraziti
ifade eder.

Nekrotrof (Nekrotroph):
Sadece ölü organik materyal
üzerinde beslenen bir
organizmay› ifade eder.

Simptom: Bitkilerde bir
hastal›¤›n sonucu olarak
gözlenen iç ve d›fl
de¤ifliklikler, belirti.



PATOJENLER‹N KONUKÇU D‹Z‹S‹
Patojenler farkl› bitki türlerinin çeflitli organlar›na ve dokular›na sald›rarak onlar›
enfekte ederler. Bu organ ve dokular›n yafl› da patojen geliflimine etki yapmakta-
d›r. Baz› patojenler tek bir bitki türünü enfekte edebilirken, bir k›sm› tek bir bitki
cinsine giren bitki türlerini enfekte edebilmektedir. Bir k›s›m patojen ise birçok fa-
milyaya giren çok say›da bitki türünü enfekte edebilmekte, bir baflka deyiflle ko-
nukçu dizisi oldukça genifltir. Patojenler enfekte ettikleri bu bitkilerin kök, kök bo-
¤az›, gövde, yaprak, çiçek veya meyvelerinde geliflimlerini sürdürmektedir. Bazen
bir patojen bitkinin birden fazla organ›n› da enfekte edebilmektedir. Örne¤in yap-
ra¤› enfekte edebilen bir patojen meyvede de hastal›¤a neden olabilmektedir. En-
feksiyonun gerçekleflmesinde bitki yafl› da rol oynamakta, baz› patojenler fidelere
veya bitkinin genç organlar›na sald›r›rken di¤erleri olgun dokulara da sald›rarak
enfeksiyona neden olabilmektedir.

Obligat parazitlerin ço¤u enfekte ettikleri konukçular aç›s›ndan oldukça
özelleflmifllerdir. Zira bu tip parazitler konukçunun geliflimine paralel olarak
yavafl bir geliflim gösterirler ve ihtiyaç duyduklar› belirli besin elementlerini sa-
dece konukçular›ndan temin edebilmektedirler. Ancak, obligat parazit olan bir-
çok virüs çok çeflitli konukçular› enfekte edebilmektedir. Kök, gövde ve mey-
veleri enfekte edebilen obligat olmayan parazitler ise çok say›da farkl› bitki tü-
rüne sald›rabilmektedir. Bu tip patojenler konukçular›nda çeflitli maddeleri ve
hayat olaylar›n› etkileyen özelleflmemifl enzim ve toksinler oluflturmaktad›r.
Baz› obligat olmayan parazitler ise bir veya birkaç bitki türünde hastal›k olufl-
turmaktad›r. 

Bir patojen neden tüm bitki türlerini hastaland›ramaz?

B‹TK‹LERDE HASTALIK GEL‹fi‹M‹
Bir patojen sald›r›s›na maruz kalan veya abiotik faktörlerden (s›cakl›k, nem, dolu,
don, topra¤›n fiziksel ve kimyasal yap›s›, havaya kar›flan at›k maddeler vs.) etkile-
nen bitkide hastal›k oluflabilmektedir. Patojen sald›r›s› sonucu bitkilerin hastalan-
mas› do¤ada daha yayg›n olarak görülen bir durumdur. Bir bitkide hastal›k olufla-
bilmesi için her fleyden önce patojenle konukçu bitkinin temas haline gelmesi ge-
rekir. Hastal›k için patojen ve konukçunun bulunmas› sadece yeterli olmamakta,
ayr›ca patojenin bitki ile temasa geçti¤i dönemdeki çevre flartlar›n›n da hastal›k ge-
liflimi için uygun olmas› gerekmektedir. Patojenle konukçunun temasa geçti¤i dö-
nemde havan›n çok s›cak, so¤uk veya kuru olmas› durumunda patojen bu sald›r›-
s›nda baflar›s›z olur veya bitki patojenin bu sald›r›s›na dayan›kl›l›k gösterebilir. Bu
durumda patojenle konukçu bitki temas haline gelmesine karfl›n hastal›k gelifle-
mez. Bir hastal›¤›n oluflabilmesi patojen ve konukçu faktörlerine ilaveten üçüncü
bir faktör olarak çevre flartlar›n›n hastal›¤›n geliflebilmesi için uygun s›n›rlar içeri-
sinde bulunmas›na ba¤l›d›r. Her üç faktör de önemli de¤iflkenler içermekte, hasta-
l›¤›n oluflabilmesi için bu faktörlerin birbiri ile uyum içerisinde olmas› gerekmekte-
dir. Bu faktörler aras›ndaki uyumun derecesi bir bitkide veya bir bitki populasyo-
nunda görülen hastal›¤›n fliddet derecesini etkiler. Bir baflka deyiflle hastal›k oluflu-
mu için gerekli faktörler aras›ndaki uyumun derecesi hastal›¤›n derecesini belirler.

Konukçu aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde konukçunun patojene hassasiyetinin
derecesi, patojenin geldi¤i dönemde konukçunun genç veya yafll› dönemde olma-
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s› veya genifl alanlarda genetik olarak benzer bitkilerin yetifltirilmesi gibi hususlar
bir patojen taraf›ndan oluflturulan hastal›¤›n geliflim oran›n› artt›r›r veya azalt›r. Pa-
tojen aç›s›ndan ise mevcut ›rklar›n virulenslik derecesi, patojenin inokulum mikta-
r›n›n az veya çok oluflu, patojenin geliflme safhas›, ince bir tabaka fleklinde bitki
yüzeyinde su bulunmas› veya e¤er varsa patojene özgü vektör mevcudiyeti gibi
hususlar hastal›k gelifliminde önemli unsurlard›r. 

Hastal›¤›n oluflumunda rol oynayan üç faktörün birbiri ile olan iliflkisi bir üçgen
ile temsil edilmekte ve hastal›k üçgeni olarak isimlendirilmektedir. Üçgenin her
kenar› patojen, konukçu ve çevre faktörlerinden birini, üçgenin alan› ise bir bitki-
de veya bitki populasyonundaki hastal›k miktar›n› temsil etmektedir (fiekil 2.1).
Üçgende her kenar uzunlu¤u hastal›k oluflumu için gerekli faktörlerin uygunlu¤u-
na paralel olarak de¤iflkenlik göstermektedir. Konukçu bitki türü hassas, konukçu
geliflmesinin hassas döneminde veya konukçu yo¤un bir flekilde yetifltiriliyorsa üç-
genin konukçuyu temsil eden kenar› uzun olacak, buna ba¤l› olarak da hastal›k
miktar› artacakt›r. Konukçu aç›s›ndan bu flartlar›n tersi olufltu¤unda ise konukçu-
yu temsil eden kenar› k›sa olacak, hastal›k miktar› da azalacakt›r. Benzer flekilde
patojen virulent, bol ve aktif dönemde ise patojen kenar› uzun olacak ve hastal›k
miktar› artacakt›r. Uygun çevre flartlar›n›n (s›cakl›k, nem vs.) olmas› patojen aç›s›n-
dan avantaj oluflturacak veya konukçunun dayan›kl›l›¤›n› azaltacak, bunun sonu-
cunda çevre faktörlerini temsil eden kenar uzunlu¤u ve buna ba¤l› olarak hastal›k
miktar› artacakt›r. Üç faktörden birinin s›f›r olmas› durumunda ise hastal›k oluflma-
yacakt›r.

B‹TK‹LERDE HASTALIK GEL‹fi‹M DÖNEMLER‹
Bitki hastal›k nedenlerinin büyük ço¤unlu¤u bulafl›c› karakterde olup çeflitli pato-
jenler taraf›ndan oluflturulmaktad›r. Patojenin hayat dönemi ve do¤adaki davran›fl-
lar›n›n bilinmesi hastal›k geliflimini anlamak ve mücadele yöntemlerini belirlemek
için zorunludur. Her enfeksiyon hastal›¤›nda patojenin konukçu bitkide oluflturdu-
¤u hastal›¤›n geliflimini ve do¤ada devam›n› sa¤layan ve nispeten birbirini takip
eden seri olaylar zinciri bulunmaktad›r. Zincirleme flekilde süre gelen bu olaylara
hastal›k devri ad› verilmektedir. Bu olaylar bir vejetasyon periyodunu içine alan ve
bir vejetasyon periyodundan gelecek periyoda kadar olan süreç içerisinde patoje-
nin geliflim dönemlerini ve bitkide meydana gelen de¤ifliklikleri içermektedir. 
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Vektör: Patojenlerin hasta
bitkilerden sa¤l›kl› bitkilere
tafl›nmas›nda aktif görev
alan organizmalar. Baz›
böcekler, akarlar,
nematodlar ve funguslar
vektörlük yapmaktad›r.
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fiekil 2.1

Hastal›k üçgeni
(Agrios, 2005).



Hastal›k devri;
• ‹nokulasyon,
• Penetrasyon,
• Enfeksiyon,
• Konukçu bitkide patojenin geliflmesi,
• Patojenin ço¤almas›,
• Patojenin yay›lmas›,
• K›fllama,
olmak üzere yedi dönemden oluflmaktad›r (fiekil 2.2).

‹nokulasyon
‹nokulasyon, patojen ile konukçu bitkinin temasa gelmesi olay›d›r. ‹nokulum ise,
bitkide enfeksiyonu oluflturacak patojenin miktar›d›r. Funguslarda inokulum misel
parçalar›, spor veya sklerotilerdir. Bakteri, virüs, viroid, protozoa ve mollikütlerde
inokulum patojenin kendisinin tamam›d›r. Parazitik yüksek bitkilerde ise bitki par-
çalar› veya tohumdur.

Funguslarda inokulum olarak rol oynayan misel, spor veya skleroti hakk›nda detayl› bilgi-
ler Ünite 6’da verilmifltir.

‹nokulum Tipleri
K›fllayan ve ilkbaharda ilk enfeksiyonlar› oluflturan inokulum primer inokulumdur.
Primer inokulumun oluflturdu¤u enfeksiyon primer enfeksiyon olarak isimlendiri-
lir. Primer enfeksiyon sonucu oluflan inokulum ise sekonder inokulum olup, bu
inokulum sekonder enfeksiyonlar› oluflturur. Genel olarak primer inokulum ne ka-
dar çok ve konukçu bitkiye ne kadar yak›n ise hastal›k fliddeti ve ürün kayb› o de-
rece yüksek olur.

232.  Ünite  -  Paraz i t i z im ve Hastal ›k  Gel ifl imi

fiekil 2.2

Penetrasyon Enfeksiyon

‹nokulasyon Konukçuda
geliflme

Dormant
periyot

(k›fllama)

Patojenin
ço¤almas›

Patojenin Yay›lmas›

(Sekonder inokulum)

Hastal›k devri
(Agrios, 2005’den
de¤ifltirilerek).
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‹nokulum Kaynaklar›
‹nokulum kayna¤› farkl› yerlerde bulunabilmektedir. A¤aç ve çal›lar gibi çok y›ll›k
bitkilerdeki fungal ve bakteriyel hastal›klarda inokulum bitkilerin dal, gövde veya
köklerinde bulunmaktad›r. Bazen bitkinin yetiflti¤i alandaki bitki art›klar›nda veya
toprakta bulunur. Bazen de tarlaya d›flar›dan tohumla, flafl›rt›lan fidelerle, yumru-
larla veya di¤er baz› vejetatif ço¤alma organlar›yla gelir. D›fl inokulum kaynaklar›
tarlan›n hemen yan›nda olabilece¤i gibi çok uzaklarda da olabilir. Birçok bitki has-
tal›¤›nda, özellikle tek y›ll›k bitkilerde görülen hastal›klarda inokulum çok y›ll›k
yabanc› otlarda veya alternatif konukçularda bulunur, her vejetasyon periyodunda
buradan hastal›k oluflturaca¤› bitkilere yay›l›r. Fungus, bakteri ve parazitik yüksek
bitkilerde genellikle inokulum enfekteli bitkilerin üzerinde oluflur veya enfekteli
dokunun parçalanmas› sonucu serbest kalarak buradan sa¤l›kl› bitkilere çeflitli yol-
larla yay›l›r. Virüs, viroid, molliküt, baz› bakteriler ve protozoalarda inokulum bitki
dokusu içerisinde olufltu¤undan bu tip patojenlerin enfekteli bitkilerden sa¤l›kl› bit-
kilere tafl›nmas›nda böcek, akar, nematod, fungus gibi çeflitli vektörler rol oynar.

‹nokulumun Yay›lmas› ve Bitkiye Ulaflmas›
Bir çok patojenin inokulumu bulundu¤u yerden konukçu bitkilere rüzgâr, su, bö-
cek, akar, nematod, fungus, di¤er hayvanlar ve insanlar ile tafl›n›r. Havayla yay›lan
inokulum yerçekiminin etkisi veya ya¤mur damlalar›n›n inokulumu yakalamas› so-
nucu konukçu bitki yüzeyine inmektedir. Bu flekilde potansiyel inokulumun sade-
ce küçük bir miktar› hassas konukçu bitkilerin yüzeyine gelmekte, inokulumun
büyük k›sm› ise enfeksiyon oluflturamayaca¤› alanlara inmektedir. Dolay›s› ile ha-
va yolu ile yay›lmada inokulum kayb› yüksek olmaktad›r. Toprakta bulunan baz›
inokulum tipleri, örne¤in fungus zoosporlar› ve miseller konukçu bitki kökleri ta-
raf›ndan salg›lanan fleker ve amino asitler taraf›ndan cezbedilmektedir. Patojenle-
rin vektörler arac›l›¤› ile konukçu bitkilere tafl›nmas› ise daha etkili olmaktad›r.

‹nokulasyonun baflar›s› mevcut primer ve sekonder inokulum miktar›na, inoku-
lumun serbest kalmas›na, vektörlerin aktivitesini etkileyecek uzun süreli nemli ve
uygun s›cakl›ktaki periyot bulunmas›na, hava ak›mlar›n›n veya ya¤murlu rüzgârla-
r›n yönüne, inokulumun konukçudan olan mesafesine ve konukçu bitkilerin s›kl›-
¤›na ba¤l›d›r. 

Patojen konukçu dokuya ulaflt›¤›nda yine baflar›l› bir inokulasyon bitki yüzeyi-
nin yap›s›na, spor çimlenmesi için uygun s›cakl›k, nem durumuna, konukçu bitki-
de önleyici veya teflvik edici salg›lar›n olup olmad›¤›na ve antagonistik mikro-
organizmalar›n durumuna ba¤l›d›r. 

Genellikle bütün patojenlerin vejetatif formlar› hemen enfeksiyonu bafllatma
yetene¤indedir. Ancak fungus sporlar›n›n ve parazit yüksek bitkilerin tohumlar›n›n
öncelikle çimlenmeleri gerekir. Çimlenme olay› nem, s›cakl›k gibi çevre faktörleri-
nin uygun olmas› durumunda gerçekleflir. Sporlar›n çimlenmesi esnas›nda konuk-
çu dokusundan baz› kimyasal maddeler salg›lan›r. Bu salg›lanan maddeler, yap-
raktaki su damlac›klar› içinde yo¤unlaflt›kça, sporlara uyar›c› etki yaparak çimlen-
melerini sa¤lar. 

Penetrasyon
Hastal›k etmeninin konukçu bitki bünyesine girmesi penetrasyon olarak isimlendi-
rilir. Patojenler, konukçu bitkilere do¤rudan, do¤al aç›kl›klardan (stoma, lentisel,
hidatod, nektar boflluklar›) veya yaralardan girifl yaparlar. Funguslar konukçu bit-
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Zoospor: Kendi bafl›na
serbest su içerisinde hareket
edebilen kamç›l› fungus
sporu.

Antagonistik
mikroorganizma:
Bulunduklar› ortamda
oluflturduklar› çeflitli
metabolitlerle di¤er
organizmalar›n geliflimini
olumsuz yönde etkileyen
organizma.



kilere penetrasyonda bu üç yoldan birini veya birkaç›n› kullan›rlar. Bakteriler ge-
nellikle yaralardan, baz›lar› do¤al aç›kl›klardan girifl yapar, ancak do¤rudan girifl
yapamazlar. Virüs, viroid, molliküt, baz› bakteriler ve protozoalar vektörleri tara-
f›ndan oluflturulan yaralardan, baz› virüs ve viroidler ise bitkide çeflitli nedenlerden
dolay› oluflmufl olan yaralardan penetrasyon yaparlar. Parazitik yüksek bitkiler ise
konukçular›na do¤rudan girifl yaparlar.

Bir organizma taraf›ndan penetrasyonun gerçeklefltirilmifl olmas› bitkide enfek-
siyonun olaca¤› anlam›na gelmemektedir. Birçok organizma kendisine hassasiyeti
olmayan bitkilerin hücrelerine penetrasyon yapabilmekte fakat penetrasyondan
daha ileri safhalara geçemedi¤inden hastal›k oluflmamaktad›r. 

Do¤rudan Penetrasyon 
Bitki yüzeyinden do¤rudan penetrasyonu sadece funguslar ve parazitik yüksek
bitkiler yapmaktad›r. Di¤er hastal›k etmenlerinin hiçbiri bu yolla bitkilere penet-
rasyon yapamamaktad›r. Funguslar, do¤rudan penetrasyonu ince hif, appresori-
um veya enfeksiyon yast›¤› oluflturarak gerçeklefltirirler. Konukçu yüzeyine ge-
len sporun çimlenmesi sonucu oluflan çim tüpünden veya miselden ince hif veya
appresorium, ayr›ca konukçu yüzeyindeki hiflerin agregatlaflmas› sonucu enfeksi-
yon yast›¤› oluflmaktad›r. Appresorium ve enfeksiyon yast›¤›n›n alt›ndan ç›kan pe-
netrasyon çivisi veya oluflan ince hif konukçuya girifli gerçeklefltirir. ‹nce hif ve-
ya penetrasyon çivisi kütiküla ve hücre duvar›n› mekaniksel kuvvet ve hücre du-
var›nda bulunan maddeleri yumuflatan enzimler salg›layarak geçerler, geçifli taki-
ben hücre içerisinde tekrar normal hif geniflli¤ine ulaflarak geliflimini sürdürür. El-
ma kara leke hastal›¤›n› oluflturan Venturia inaequalis’de oldu¤u gibi baz› pato-
jenler kütikülay› geçtikten sonra kütiküla ile hücre duvarlar› aras›nda geliflirken,
di¤erleri konukçu bitkide hücreler içi (intracellular) veya hücreler aras› (intercellu-
lar) geliflimlerine devam ederler. Hücreler aras› geliflim gösteren funguslar haus-
torium oluflturarak konukçu hücrelerden ihtiyaç duyduklar› g›dalar› sa¤larlar. Pa-
razitik yüksek bitkiler de konukçular›na do¤rudan girifl yapt›ktan sonra haustori-
um oluflturarak besinlerini temin ederler.

Do¤rudan penetrasyonda görülen yap›lar›n foto¤raflar›n› “Demirci, E., Döken M.T. (1998).
Host penetration and infection by the anastomosis groups of Rhizoctonia solani Kühn
isolated from potatoes. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 22 (6): 609-613.” adl› makalede
görebilirsiniz.

Yaralardan Penetrasyon
Bakteriler, funguslar›n büyük ço¤unlu¤u, baz› virüsler ve viroidler konukçu bitki-
lerde çeflitli nedenlerden dolay› aç›lm›fl bulunan yaralardan girifl yaparlar. Baz› vi-
rüsler, mollikütler, baz› bakteriler ve protozoalar vektörleri taraf›ndan aç›lan yara-
lardan girifl yaparlar. Bakteri ve funguslar›n girifl için kulland›¤› yaralar taze veya
yafll› olabilmekte, zarar görmüfl veya ölmüfl dokular› içerebilmektedir. Patojenler
sa¤l›kl› dokuya ulaflmadan önce bu dokularda geliflmektedir. Konukçu bitkilerde-
ki bu yaralar rüzgâr›n çarpma etkisi, dolu, böcek veya di¤er hayvanlar›n beslen-
mesi, budama, fide veya fidan dikimi, hasat, yaprak dökümü veya di¤er patojen-
ler taraf›ndan oluflturulabilmektedir. Yaralardan girifl yapan fungus ve bakteriler
yara özsuyunda, çeflitli ya¤›fllar sonucu yara üzerinde biriken suda çimlenir veya
ço¤al›r. Takiben yak›ndaki bitki hücrelerini istila eder veya salg›lad›klar› enzim ve
toksinler ile hücreleri öldürür veya zay›flat›rlar.
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Appresorium: Fungusun
konukçu yüzeyine
tutunmas›nda ve bitkiye
penetrasyonunda görev
yapan çim tüpü veya hifin
ucunda oluflan fliflkinlik.

Enfeksiyon yast›¤›: Fungus
hiflerinin konukçu yüzeyinde
organizasyonu ve
agregatlaflmas› sonucunda
oluflan ve penetrasyonda rol
oynayan hif kitlesi.

Penetrasyon çivisi:
Funguslar›n penetrasyon
yaparken konukçu yüzeyinde
oluflturdu¤u appresorium
veya enfeksiyon yast›¤›n›n
alt k›sm›ndan ç›k›p
konukçuya girifl yapan
normal hiften daha dar olan
ince hif.

Haustorium: Funguslarda
hücreler aras› geliflen
hiflerden, appresoriumun
penetrasyon çivisinden veya
ekternal hiflerden ç›k›p
hücre içerisine giren basit
veya dall› özel absorbsiyon
organ›.



Virüsler, mollikütler, baz› bakteriler ve protozoalar›n yaralardan girifl yapabil-
mesi bu patojenlerin vektörleri taraf›ndan taze yaralara b›rak›lmas›na ba¤l›d›r. Bu
patojenler çok çeflitli böcekler taraf›ndan tafl›nmaktad›r. Baz› virüsler ise nema-
todlar, akarlar ve funguslar taraf›ndan da tafl›nmaktad›r. Yine baz› virüs ve viro-
idler insan eli ve çeflitli aletlerle yaralara tafl›nabilmektedir. Ço¤u zaman bu pa-
tojenler bir veya birkaç vektör taraf›ndan konukçular›na tafl›narak inokulasyon
ve penetrasyon gerçeklefltirilmektedir.

Do¤al Aç›kl›klardan Penetrasyon
Do¤al aç›kl›klardan olan stoma, lentisel, hidatod veya nektar boflluklar›ndan bir-
çok fungus ve bakteri girifl yapabilir. Di¤er patojen gruplar› bu yolla girifl yapamaz. 

Yapraklar› alt yüzeyinde çok say›da stoma bulunmakta, bunlar gündüz aç›k ge-
celeri ise az veya çok kapal›d›rlar. Stoma yüzeyinde ince film fleklinde bir su taba-
kas› olmas› halinde bakteriler su içerisinde stoma bofllu¤una ulaflarak burada ço-
¤al›r ve enfeksiyonu bafllat›rlar. Fungal sporlar ise bitki yüzeyinde çimlenir ve çim
tüpü stoma içerisine do¤ru geliflir. Ço¤unlukla da çim tüpü stomaya yak›n k›s›m-
da appresorium oluflturur ve bundan ç›kan ince hif stoma içerisine girer. Takiben
stoma bofllu¤unda hifler genifller, konukçu bitki hücrelerini do¤rudan veya haus-
torium oluflturarak istila ederler.

Yapraklar›n kenar veya uç k›s›mlar›nda bulunan aç›kl›klara hidatod denilmek-
tedir. Bunlar yaprak damarlar› ile irtibatl›d›r ve çeflitli besin maddelerini içeren
damla fleklinde s›v› salg›larlar. Baz› bakteriler yapraklara girifl yapmak için bu aç›k-
l›klar› kullan›rlar. Sadece birkaç fungusta bu yolla girifl gözlenmifltir. Baz› bakteri-
ler nektar boflluklar›ndan da hidatod girifline benzer yol izleyerek penetrasyon
yapmaktad›r.

Lentiseller meyve, gövde ve yumrularda bulunan hava geçifline imkan tan›yan
do¤al aç›kl›klard›r. Lentiseller bitkinin geliflme periyodunda aç›kt›r. Baz› fungus ve
bakteriler buradan dokuya girifl yapar ve hücreler aras›ndaki k›s›mlarda geliflirler.
Lentisellerden girifl yapan patojenler ayn› zamanda yaralardan da girifl yapmaktad›r. 

Enfeksiyon
Patojenin hassas bitki hücreleri veya dokusu ile do¤rudan temasa gelip, konukçu-
dan g›da maddeleri sa¤lamaya bafllamas› olay›na enfeksiyon denir. Enfeksiyonu ta-
kiben patojenler konukçu bitki dokular›nda geliflir ve ço¤al›rlar.

Patojen taraf›ndan oluflturulan baflar›l› bir enfeksiyon konukçu bitkilerde simp-
tom oluflumu ile sonuçlanmaktad›r. Enfeksiyonun bafllamas› ile gözle görülebilir
simptomlar›n ortaya ç›k›fl› aras›nda geçen süre inkubasyon periyodu olarak isim-
lendirilmektedir. Bu sürenin uzunlu¤unu, patojen-konukçu kombinasyonu ile çev-
re koflullar› tayin eder. ‹nokulasyonu takiben tek y›ll›k bitkilerde bu süre birkaç
gün ile birkaç hafta, çok y›ll›k bitkilerde özellikle a¤açlarda görülen virüs enfeksi-
yonlar›nda ise birkaç ay ile birkaç y›l aras›nda de¤iflmektedir. Bu simptomlar pa-
tojene ba¤l› olarak bitkinin tamam›nda, kök, gövde, yaprak, çiçek veya meyvele-
rinde ortaya ç›kabilmektedir.

Enfeksiyonun ileri dönemlerinde baz› patojenler konukçu hücreleri öldürüp,
bitki dokusunun organizasyonunu bozduklar› halde, di¤er baz›lar› hücreleri öldür-
meksizin ve doku organizasyonunu bozmaks›z›n uzun bir süre konukçu üzerinde
bulunurlar. Enfeksiyon süresince patojenler enzimler, toksinler veya büyüme dü-
zenleyicileri gibi çeflitli biyokimyasal maddeler salg›larlar. Bu maddeler konukçu
bitki hücresindeki yap›sal bütünlü¤ü ve fizyolojik olaylar› bozarlar.

26 Fitopato lo j i



Konukçu Bitkide Patojenlerin Geliflmesi
Enfeksiyonun bafllamas›yla birlikte patojen konukçu bitki üzerinde veya içerisinde
geliflmeye ve yay›lmaya da bafllar. Bu geliflme ve yay›lma patojenlere göre de¤iflik-
lik göstermektedir. Elma kara leke hastal›¤› etmeni V. inaequalis gibi baz› fungus-
lar kütiküla ile epidermis aras›nda geliflir. Külleme etmenleri ise eksternal olarak
bitki dokusu yüzeyinde misellerini oluflturur, ancak haustoriumlar›n› konukçusu-
nun epidermis hücrelerine sokmak suretiyle beslenir. Funguslar›n büyük ço¤unlu-
¤u ise konukçu bitkinin kök, gövde, yaprak, çiçek ve meyvelerindeki dokularda
hem hücreler aras›, hem de hücreler içi geliflerek yay›lmaktad›r. Solgunlu¤a neden
olan funguslar bitkide iletim demetlerinde geliflirler.

Bakteriler hücreler aras› geliflerek konukçu dokuda yay›l›r, ancak hücre duva-
r›n› eritince hücreler içi geliflimlerini sürdürürler. Solgunlu¤a neden olan bakteriler
ise iletim demetlerinde bulunurlar.

Virüsler, viroidler, mollikütler, protozoalar hücreler içinde bulunurlar ve hücre-
den hücreye plasmodesma (ço¤ul: plasmodesmata) ismi verilen kanallar ile ge-
çerler. Ayr›ca iletim demetlerine de ulaflarak tüm bitkiye yay›lmak sureti ile siste-
mik enfeksiyon oluflturlar. 

Funguslar ve parazitik yüksek bitkiler inokulasyon noktas›ndan itibaren konuk-
çunun üzerinde veya içerisinde geliflip yay›lma gösterir. Bu k›s›mlardaki hücre ve-
ya hücre topluluklar›n›n ölümü sonucunda küçük veya büyük lekeler oluflur. En-
feksiyon sonlanana veya bitki ölünceye kadar patojenin bitkideki geliflmesi ve ya-
y›lmas› devam eder. ‹letim demetlerinde bulunup solgunlu¤a neden olan fungus-
lar›n sporlar› bitki içerisinde özsuyu ile tafl›n›r ve ulaflt›klar› yerlerde çimlenerek
oluflturduklar› miseller ile iletim demetlerine yay›lm›fl olurlar. Virüs, viroid, molli-
küt ve protozoalar enfekte ettikleri hücrelerde h›zla ço¤alarak bitkide yeni hücre
ve dokulara plasmodesma, floem (virüs, viroid, molliküt, baz› bakteri ve protozoa-
lar ) veya ksilem (baz› bakteriler) yolu ile yay›l›rlar. 

Patojenlerin Ço¤almas›
Enfekteli konukçu bitki dokular›nda patojenin geliflip yay›lmas› ile birlikte patojen
ço¤almaya da bafllar. Ço¤alma olay›nda oluflan yap›lar patojenin çevredeki di¤er
sa¤l›kl› bitkilere yay›lmas›n› sa¤layacak özelliktedir. Patojenlerin üremeleri farkl›
yollarla gerçekleflmektedir. Funguslar genellikle efleyli veya efleysiz sporlar› ile ço-
¤al›rlar. Bu sporlar enfekteli dokunun yüzeyinde veya hemen alt›nda oluflur ve bu
k›s›mlardan do¤aya yay›l›r. Baz› geliflmemifl funguslar›n sporlar› ise konukçu doku
içinde oluflur ve ancak konukçu bitki ölüp çürüdü¤ünde sporlar› serbest kal›r. 

Bakteriler ve mollikütler bölünerek ürerler. Ço¤alma h›zlar› çok yüksek olup,
bakteriler 20-30 dakikada say›lar›n› iki misline ç›kart›rlar. Mollikütlerin ço¤alma
h›zlar› bakterilere göre yavaflt›r.

Virüs ve viroidler sadece canl› konukçu hücrelerin içinde kendi benzerlerini
oluflturarak ço¤al›rlar. 

Parazit yüksek bitkiler toprak üstü organlar›nda oluflturduklar› tohumlar› ile bir
k›sm› ise hem tohum hem de vejetatif olarak ço¤al›rlar. 

Patojenlerin Yay›lmas›
Çok az patojen kendi kendine hareket edebilme yetene¤ine sahiptir. Kamç›l› bak-
teri hücreleri ve funguslar›n zoosporlar› serbest suda en fazla bir kaç santimetre
hareket edebilirler. Funguslar›n hifleri uygun topraklarda bir kaç santimetre uzak-
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Plasmodesma: Birbirine
komflu hücreler aras›nda
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noktadan bitkiye girifl yapan
patojenin bitkinin hassas
tüm hücre ve dokular›nda
geliflip yay›lmas› fleklinde
gerçekleflen enfeksiyon.



l›¤a yay›labilir. Baz› funguslar ise sporlar›n› aktif olarak f›rlatma özelli¤ine sahiptir-
ler. Bunun d›fl›nda patojenlerin kendi bafllar›na yay›lma özellikleri yoktur. Bu ba-
k›mdan patojenler çevreye, yeni sa¤l›kl› dokulara yay›labilmek ve epidemiler olufl-
turabilmek için baz› tafl›y›c› elemanlara gerek duyarlar. Bu tafl›y›c›lar hava ak›mla-
r›, su, böcekler, di¤er hayvanlar ve insanlard›r.

Hava Yolu ile Yay›lma
Bitkilerin toprak üstü organlar›na ar›z olan funguslar›n büyük ço¤unlu¤unun spor-
lar› ve parazitik yüksek bitkilerin tohumlar› hava yolu ile uzun mesafelere ve ge-
nifl alanlara yay›l›rlar. Spor ve tohumlar ba¤l› olduklar› tafl›y›c›lar›ndan hava yard›-
m› ile kopar›l›r. Havan›n yukar›ya do¤ru hareketi ve h›z›na ba¤l› olarak spor ve to-
humlar atmosferin üst katmanlar›na veya havan›n yatay hareketi ile uzak mesafe-
lere tafl›n›r. Hava hareketi durdu¤unda yerçekimi etkisi ile veya ya¤mur damlalar›-
n›n yakalamas› sonucu havada bulunan spor veya tohumlar yeryüzüne iner. Spor-
lar yeryüzüne indikleri alanlarda hassas konukçular› üzerine gelir ise hastal›¤› bafl-
lat›rlar. Etkili bir da¤›lmada, spor kayb› yüksek olmaktad›r. Bu bak›mdan astrono-
mik say›da üreme yap›s›n›n oluflmas› gerekmektedir. Bunun d›fl›nda bu oluflan
sporlar›n serbest kalmalar›, canl› olarak yay›l›p, hassas konukçu bitkiler üzerine
konmalar› etkili bir yay›lma için öngörülmektedir. Ayr›ca bu dönemde çevre fak-
törlerinin uygun olmas› enfeksiyonun oluflabilmesi için gereklidir. Bakteri hücresi
veya fungus sporu içeren ya¤mur damlalar› da rüzgarla tafl›nabilmektedir. Benzer
flekilde virüs, bakteri, molliküt, protozoa veya fungus sporu içeren veya üzerine
bulaflm›fl böcekler de rüzgârla uzun mesafe tafl›nabilmektedir. 

Su ile Yay›lma
Su, patojenlerin yay›lmas›na üç yönde etkili olmaktad›r. Bunlar;

• Bakteriler ve funguslar›n sporlar› veya miselleri toprak yüzeyinde veya için-
de akan suya kar›flarak yay›l›rlar.

• Bütün bakteriler ve birçok fungus sporlar› yap›flkan bir madde içinde bitki
yüzeyine ç›karlar. Bunlar›n serbest kalmas› ve etrafa s›çramas› ya¤mur veya
ya¤murlama sulamada çarpan su damlalar› ile olmaktad›r.

• Ya¤mur ve ya¤murlama sulamada, damlalar havada bulunan fungus sporla-
r› ve bakterileri bitki üstüne indirirler.

Uzun mesafeli yay›lmada su etkili olmamakla birlikte, patojenlere hareket ve
çimlenme için ›slak bir ortam sa¤lamas› aç›s›ndan önemlidir. 

Böcek, Akar, Nematod ve Di¤er Vektörler ile Yay›lma
Böcekler virüs, molliküt, protozoa ve baz› bakterileri yaymada en önemli vektör-
lerdir. Baz› böcekler az say›da fungal ve bakteriyel patojenleri tafl›yabilmektedirler.
Bu flekilde tafl›nmada patojenle vektör aras›nda özelleflmifl bir iliflki bulunmaktad›r.
Baz› fungal ve bakteriyel patojenler ise böce¤in üzerine tutunmakta, böce¤in ha-
reket ve beslenme davran›fl›na ba¤l› olarak sa¤l›kl› bitkilere tafl›narak burada çeflit-
li nedenlerden dolay› oluflmufl yaralara bulaflt›r›lmaktad›r. Bu yolla patojenin k›sa
veya uzun mesafe tafl›nmas› böce¤in türüne, böcek ile patojen aras›ndaki iliflkiye
ve baflta rüzgâr olmak üzere çevre flartlar›na ba¤l›d›r.

Baz› akar ve nematod türleri bir k›s›m virüs, bakteri ve yap›flkan fungal sporla-
r› tafl›rlar. 

Hemen hemen tüm hayvanlar, bitkiler aras›nda gezerlerken üzerlerine bulaflan
fungus sporlar›n›, bakterileri, parazitik bitki tohumlar›n›, baz› virüs ve viroidleri ta-
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fl›mada rol oynarlar. Bu patojenler enfekteli bitkilerde beslenme esnas›nda hayvan-
lar›n vücuduna veya a¤›z parçalar›na tutunarak sa¤l›kl› bitkilere tafl›n›rlar.

Baz› parazitik yüksek bitkiler ve funguslar›n zoosporlar› bir k›s›m virüsleri bit-
kiden bitkiye tafl›mada etkili olabilmektedirler.

Polen, Tohum, Fide ve Fidan ile Yay›lma
Baz› virüsler enfekteli bitkilerden sa¤l›kl› bitkilere polen ile tafl›nmaktad›r. Bu yol-
la tafl›nmada yeni oluflan tohum enfekte oldu¤u gibi ayn› zamanda konukçu bitki
de hastalanmaktad›r.

Birçok patojen tohum, fide veya fidanla yay›lmaktad›r. Bu yolla patojenler k›sa ve-
ya uzun mesafede di¤er tarlalara, bahçelere veya tar›m alanlar›na bulaflabilmektedir. 

‹nsanlar ile Yay›lma
‹nsanlar hemen her tip patojeni tafl›mada ve yaymada çok önemli rol oynamaktad›r-
lar. Bilmeden yap›lan bu ifllem, k›sa veya uzun mesafeli yayma fleklinde olabilmek-
tedir. Bu tafl›ma, patojenlerin çeflitli giysilere, vücuda veya tar›mda kullan›lan alet ve
makinelere bulaflmak suretiyle gerçekleflir. Di¤er taraftan patojen bar›nd›ran ço¤al-
ma organlar›n›n kullan›lmas›, hasat sonras› hastal›kl› bitki art›klar›n›n imha edilme-
yip çevreye saç›lmas› hastal›¤›n yay›lmas›na yard›mc› olmaktad›r. Ayr›ca seyahat sü-
resince bir bölgeden al›nan taze meyve veya sebzenin tüketildikten sonra art›klar›-
n›n güzergah boyunca at›lmas› da patojenlerin yay›lmas›nda etkili olmaktad›r. 

Patojenlerin K›fllamas›
Bitki hastal›k etmenlerinin bir vejetasyon döneminden di¤erine nas›l geçtikle-
rinin bilinmesi, özellikle patojenlerle mücadele yöntemlerinin belirlenmesi aç›-
s›ndan çok önemlidir. Çok y›ll›k bitkileri enfekte eden patojenler konukçu bit-
kide kötü k›fl koflullar›n› geçirirler. Ancak tek y›ll›k bitkiler vejetasyon dönemi
sonunda ölürler. Bu durumda patojen k›fl döneminde konukçusuz kal›r. Ancak
bu dönemi patojenler baflka yollarla geçirerek bir sonraki vejetasyon dönemi-
ne ulafl›rlar. 

Funguslar çok çeflitli yollarla konukçusuz dönemi veya k›fl flartlar›n› geçirmek-
tedirler. Çok y›ll›k bitkilerde enfekteli dokularda, tomurcuk pullar›nda ya da yere
dökülmüfl hastal›kl› bitki art›klar›nda miselyum ve spor olarak k›fl dönemini geçi-
rirler. Tek y›ll›k bitkilerde ise funguslar miselyum, dayan›kl› spor veya yap›lar olufl-
turarak tohum veya vejetatif ço¤alma organlar›nda, topraktaki bitki art›klar›nda ve-
ya toprakta bu dönemi geçirir.

Bakteriler de, funguslara benzer flekilde enfekteli bitkilerde, tohumda, yumru-
da, enfekteli bitki art›klar›nda veya bazen toprakta k›fllarlar. Toprakta serbest form-
da k›fl dönemini geçirmeleri oldukça zordur. Ancak, polisakkarit bir madde ile
kendilerini sararak çevre koflullar›na olan dayan›kl›l›klar›n› art›rabilirler. Bakterile-
rin bir k›sm› ise baz› böceklerin vücutlar›nda k›fllamaktad›r. 

Virüs, viroid, molliküt, baz› bakteriler ve protozoalar sadece canl› dokularda ol-
mak üzere, çok y›ll›k bitkinin çeflitli vejetatif veya generatif organlar›nda k›fl› geçi-
rirler. Çok az virüs böceklerde, ayr›ca baz› virüs ve viroidler enfekteli bitki art›kla-
r›nda veya tar›m aletlerine bulaflarak k›fllarlar. 

Parazitik yüksek bitkiler ise k›fl› tohum olarak genellikle toprakta veya konuk-
çusunda vejetatif yap›da geçirirler. 
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Patojenlerin hastal›k devrini bilmek neden önemlidir?

HASTALIK DEVR‹ T‹PLER‹
Baz› patojenlerde hastal›k devri bir y›lda veya bir vejetasyon döneminden di¤erine
bir tam döngü yapmaktad›r. Bu tip patojenler tek döngülü hastal›k devrine (mo-
nocyclic) sahiptir. Sürme, rast›k, kök çürüklü¤ü ve solgunluk oluflturan patojenler
bu tiptir. Bu tip patojenlerde primer inokulum mevsim bafl›nda hastal›¤› bafllat›r,
ancak vejetasyon dönemi içerisinde sekonder inokulum ve sekonder enfeksiyon-
lar oluflmaz. Mevsim sonunda oluflan inokulum ertesi y›l hastal›¤› bafllat›r.

Ço¤u patojende ise bir vejetasyon periyodunda birden fazla generasyon (nesil)
oluflur. Bu tip patojenler çok döngülü hastal›k devrine (polycyclic veya multicyclic)
sahiptir. Yani bir y›l içerisinde hastal›k devri birden fazla tekrarlanmakta ve her
devrin sonunda inokulum miktar› artmaktad›r. Dolay›s› ile sekonder inokulum ve
sekonder enfeksiyonlar oluflmaktad›r. Çok döngülü hastal›k devrine sahip patojen-
ler esas olarak hava yolu ve vektörlerle yay›l›rlar. Vektörlerle tafl›nan virüsler, kül-
leme, mildiyö, pas hastal›klar›, yaprak lekesi ve yan›kl›k oluflturan patojenler bu
tiptendir. Primer inokulum efleyli dönemi bulunan patojenlerde efleyli sporlar ve-
ya efleyli dönemi olmayanlarda farkl› üreme yap›lar›d›r. Primer enfeksiyonlar so-
nucu efleysiz sporlar› içeren sekonder inokulum sa¤l›kl› bitkilere yay›larak sekon-
der enfeksiyonlar› oluflturmaktad›r.

A¤açlardaki vasküler fungal solgunluklarda ve viral enfeksiyonlarda patojen-
lerin hastal›k devri bir y›lda tamamlanamad›¤›nda o y›l inokulum ve dolay›s› ile
yeni enfeksiyonlar oluflmamakta, ertesi y›l hastal›k devri kald›¤› yerden devam
etmektedir. Bu flekilde normalde tek döngülü hastal›k devrinin tamamlanmas›
bir y›ldan fazla zaman almas› halinde çok y›ll›k hastal›k devri (polyetic) olarak
isimlendirilmektedir.
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Parazitizm ve patojenisite kavramlar›n› tan›mla-
mak
Di¤er organizmalar›n üzerinde veya içerisinde ya-
flamlar›n› sürdürerek ihtiyaç duyduklar› g›da mad-
delerini sa¤layan organizmalar parazit, bu flekilde
g›da maddelerinin konukçular›ndan temin edilme
durumu ise parazitizm olarak isimlendirilmektedir.
Ço¤u bitki hastal›¤›nda bitkide ortaya ç›kan zara-
r›n derecesi, parazit taraf›ndan konukçudan g›da
maddelerinin temin edilmesinin verece¤i zarardan
daha fazla olmaktad›r. Bu durum parazit taraf›n-
dan salg›lanan veya parazitin uyar›s› sonucu ko-
nukçu taraf›ndan oluflturulan çeflitli maddelerden
kaynaklanmaktad›r. Bir parazit taraf›ndan konuk-
çu bitkide oluflturulan zarar, her zaman parazitin
konukçudan temin etti¤i g›da maddesi miktar› ile
orant›l› de¤ildir. Bu nedenle patojenisite, bitkinin
bir veya daha fazla temel fonksiyonunu engelle-
mek üzere parazitin kabiliyetini veya yetene¤ini
ifade etmektedir.

Patojenlerin konukçu tercihlerini aç›klamak
Patojenler farkl› bitki türlerinin çeflitli organlar›na
ve dokular›na sald›rarak onlar› enfekte ederler. Ba-
z› patojenler tek bir bitki türünü enfekte edebilir-
ken, bir k›sm› tek bir bitki cinsine giren bitki türle-
rini enfekte edebilmektedir. Bir k›s›m patojen ise
birçok familyaya giren çok say›da bitki türünü en-
fekte edebilmekte, bir baflka deyiflle konukçu dizi-
si oldukça genifltir. Genellikle obligat parazitlerin
ço¤u enfekte ettikleri konukçular aç›s›ndan olduk-
ça özelleflmifl olup s›n›rl› say›da bitki türünü en-
fekte edebilirler. Obligat olmayan parazitler ise
çok say›da farkl› bitki türüne sald›rabilmekte ve
hastal›k oluflturabilmektedir.

Bitkilerde hastal›klar›n nas›l geliflti¤ini tan›mla-
mak
Bir patojen sald›r›s›na maruz kalan bitkide hastal›k
oluflabilmektedir. Bu aç›dan bakt›¤›m›zda bir bitki-
de hastal›k oluflabilmesi için patojen ve konukçu
olmak üzere iki unsurun olmas› gerekmektedir.
Ancak patojenin bitki ile temasa geçti¤i dönemde-
ki çevre flartlar›n›n uygun olmas› durumunda has-
tal›k oluflabilmektedir. Bu durumda hastal›¤›n olu-
flabilmesinde patojen ve konukçu faktörlerine ila-
veten üçüncü bir faktör olarak çevre flartlar›n›n
hastal›¤›n geliflebilmesi için uygun s›n›rlar içerisin-
de olmas› gerekmektedir. Hastal›¤›n oluflumunda
rol oynayan bu üç faktörün birbiri ile olan iliflkisi
bir üçgen ile temsil edilmekte ve hastal›k üçgeni

olarak isimlendirilmektedir. Üçgenin alan› ise bir
bitkide veya bitki populasyonundaki hastal›k mik-
tar›n› temsil etmektedir. Bir baflka deyiflle hastal›k
oluflumu için gerekli faktörler aras›ndaki uyumun
derecesi hastal›¤›n fliddet derecesini belirler. 

Bitkilerde hastal›k geliflim dönemlerini ay›rt edebil-
mek
Her enfeksiyon hastal›¤›nda patojenin konukçu
bitkide oluflturdu¤u hastal›¤›n geliflimini ve do¤a-
da devam›n› sa¤layan ve nispeten birbirini takip
eden seri olaylar zinciri bulunmaktad›r. Zincirleme
flekilde süre gelen bu olaylara hastal›k devri ad›
verilmektedir. Bu olaylar bir vejetasyon periyodu-
nu içine alan ve bir vejetasyon periyodundan ge-
lecek periyoda kadar olan süreç içerisinde patoje-
nin geliflim dönemlerini ve bitkide meydana gelen
de¤ifliklikleri içermektedir. Hastal›k devri; inoku-
lasyon, penetrasyon, enfeksiyon, konukçu bitkide
patojenin geliflmesi, patojenin ço¤almas›, patoje-
nin yay›lmas› ve k›fllama olmak üzere yedi ana dö-
nemden oluflmaktad›r. Patojenle konukçu bitkinin
temasa gelmesine inokulasyon, patojenin konuk-
çu bitkiye girifline penetrasyon, patojenin konuk-
çu bitkiden beslenmeye bafllamas›na enfeksiyon
denmektedir. Takiben patojen konukçu bitkide
geliflmeye ve bitki bünyesinde yay›lmaya, ayn› za-
manda neslini garantiye almak veya di¤er bitkilere
yay›lmak için ço¤almaya bafllar, çok döngülü has-
tal›k devrine sahip patojenler ayn› vejetasyon peri-
yodunda di¤er bitkilere yay›larak sekonder enfek-
siyonlara neden olur ve vejetasyon periyodunun
sonunda konukçusuz dönemi veya konukçunun
aktif olmad›¤› periyodu geçirmek üzere çeflitli üre-
me yap›lar› oluflturarak k›fl› geçirir.

Hastal›k devri tiplerini tan›mlamak
Baz› patojenlerde hastal›k devri bir y›lda veya bir
vejetasyon döneminde bir tam döngü yapmakta-
d›r. Bu tip patojenler tek döngülü hastal›k devrine
sahiptir. Ço¤u patojende ise bir vejetasyon periyo-
dunda birden fazla generasyon oluflur. Bu tip pato-
jenler çok döngülü hastal›k devrine sahiptir. Yani
bir y›l içerisinde hastal›k devri birden fazla tekrar-
lanmaktad›r. Baz› patojenlerin hastal›k devri ise bir
y›lda tamamlanamad›¤›nda o y›l inokulum ve dola-
y›s› ile yeni efeksiyonlar oluflmamakta, ertesi y›l
hastal›k devri kald›¤› yerden devam etmektedir. Bu
flekilde normalde tek döngülü hastal›k devrinin ta-
mamlanmas› bir y›ldan fazla zaman almas› halinde
çok y›ll›k hastal›k devri olarak isimlendirilmektedir.

Özet

1
N
A M A Ç

2
N
A M A Ç

3
N
A M A Ç

4
N
A M A Ç

5
N
A M A Ç



32 Fitopato lo j i

1. Bir patojenin hastal›¤a neden olabilme yetene¤ine
ne ad verilir?

a. Parazitizm
b. Epidemi
c. Patojenisite
d. Simptom
e. Hastal›k üçgeni

2. Bitkide enfeksiyonu oluflturacak patojenin miktar›na
ne ad verilir?

a. ‹nokulum
b. Sekonder enfeksiyon
c. ‹nokulasyon
d. Penetrasyon
e. Primer enfeksiyon

3. Patojenin konukçu bitkiye girifl yapmas›na ne ad
verilir?

a. ‹nokulasyon
b. Enfeksiyon
c. K›fllama
d. Penetrasyon
e. ‹nokulum

4. Virüsler afla¤›daki yollardan hangisi ile bitkilere girifl
yapar?

a. Stoma
b. Yara
c. Lentisel
d. Do¤rudan
e. Hidatod

5. Bitki yüzeyinden do¤rudan girifl yapabilen patojen
grubu hangisidir?

a. Funguslar
b. Bakteriler
c. Virüsler
d. Viroidler
e. Mollikütler

6. Enfeksiyonun bafllamas› ile bitkide gözle görülebilir
simptomlar›n ortaya ç›k›fl›na kadar geçen süreye ne ad
verilir?

a. ‹nokulasyon
b. Penetrasyon
c. Sekonder enfeksiyon
d. Primer enfeksiyon
e. ‹nkubasyon periyodu

7. Sadece konukçu bitki hücreleri içerisinde geliflip ço-
¤alabilen patojen grubu hangisidir?

a. Funguslar
b. Bakteriler
c. Virüsler
d. Nematodlar
e. Parazitik yüksek bitkiler

8. Patojenlerin uzun mesafelere ve genifl alanlara yay›l-
mas›nda hangi yol daha önemlidir?

a. Hava yolu ile yay›lma
b. Su ile yay›lma
c. Böcekler ile yay›lma
d. Nematodlar ile yay›lma
e. Akarlar ile yay›lma

9. Parazitik yüksek bitkiler konukçusuz dönemi veya
k›fl› hangi formda geçirirler?

a. Spor
b. Misel
c. Appresorium
d. Tohum
e. Haustorium

10. Bir vejetasyon periyodunda hastal›k devrinin bir-
den fazla tekrarlanmas›na ne ad verilir?

a. Tek döngülü hastal›k devri
b. Çok döngülü hastal›k devri
c. Çok y›ll›k hastal›k devri
d. Tek y›ll›k hastal›k devri
e. Enfeksiyon

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Parazitizm ve Patojenisite”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹nokulasyon” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Penetrasyon” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Penetrasyon” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Penetrasyon” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Enfeksiyon” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Konukçu Bitkide Patojenin
Geliflmesi ve Patojenlerin Ço¤almas›” konular›-
n› yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Patojenlerin Yay›lmas›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Patojenlerin K›fllamas›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Hastal›k Devri Tipleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Bitki hastal›klar›na neden olan patojenler ihtiyaç duy-
duklar› g›da maddelerini konukçu bitki hücrelerinden
sa¤lamakta ve bu yolla konukçu hücreleri zay›flatmak-
tad›rlar. Buna ilaveten ço¤u bitki patojeni taraf›ndan
salg›lanan çeflitli enzimler, toksinler, büyüme düzenle-
yicileri gibi maddeler konukçu bitki hücrelerini öldürür
veya geliflimlerini olumsuz yönde etkiler. Bu tür mad-
delerden etkilenmifl bitki dokular›nda solunum, hücre
bozulmas› veya parçalanmas›, solma, anormal hücre
bölünmesi ve genifllemesi, klorofil gibi özellikli madde-
lerde bozulmalar artmaktad›r. Bütün bunlar›n sonucu
patojen tipine ba¤l› olarak bitkinin belirli organlar› ve-
ya tamam› zarar görür.

S›ra Sizde 2 

Bir bitkinin hastaland›r›lmas› her fleyden önce patoje-
nin konukçu bitkiyi tan›mas›na ve bitkiye penetrasyon
yapabilmesine ba¤l›d›r. Takiben bitkinin sahip oldu¤u
yap›sal, genetik veya biyokimyasal dayan›kl›l›k meka-
nizmalar›n› aflarak enfeksiyonu bafllatmas› zorunludur.
Ayr›ca, patojenin ihtiyaç duydu¤u besin maddelerinin o
bitkide bulunmas› veya patojenin bu maddeleri alabile-

ce¤i forma dönüfltürmek için gerekli enzimlere sahip
olmas› da önem arz etmektedir. Ancak bu durumda pa-
tojen bitkiyi hastaland›rabilir. Her bitki türü bilinen bit-
ki patojenlerinin çok az bir k›sm›na hassasiyet göster-
mekte, bu nedenle bir patojen tüm bitki türlerini hasta-
land›ramamaktad›r. Ancak patojen veya konukçu bitki-
deki genetik de¤ifliklikler sonucu, bir patojen daha ön-
ce kendisine dayan›kl›l›k gösteren konukçu bitkileri de
sald›rabilmektedir. Bu durum do¤ada canl›lar›n farkl› et-
kileflimlere maruz kalmas›ndan kaynaklanabilmektedir.

S›ra Sizde 3 

Bitkilerde hastal›k oluflturan patojenlerin hastal›k devri-
ni bilmek bu patojenlerin do¤adaki davran›fllar›n›n bi-
linmesi ve hastal›k geliflimini anlamak aç›s›ndan önem-
lidir. Bu hususlar özellikle patojenlerle mücadelenin
nas›l yap›laca¤› hakk›nda önemli ipuçlar› vermektedir.
Hastal›¤›n ortaya ç›k›fl›n› geciktirmek veya azaltmak pa-
tojenin hastal›k devri hakk›nda fikir sahibi olunmas›na
ba¤l›d›r. Patojenin kontrolü aç›s›ndan hastal›k devrinin
hangi aflamas›nda müdahale edilece¤i önemlidir. Örne-
¤in, inokulumun nerede k›fllad›¤›n›n bilinmesi halinde
bu inokulumun ortadan kald›r›lmas› veya azalt›lmas›,
bir sonraki vejetasyon periyoduna intikal eden patojen
miktar›n›n azalmas›na ve dolay›s› ile hastal›k miktar›n-
da azalmaya neden olacakt›r. Patojenin bitkiye geldi¤i
dönemin bilinmesi yap›lacak olan ilaçlaman›n zaman›
aç›s›ndan fikir vermektedir. Sadece tohumla tafl›nan bir
fungal patojenin ekim öncesi tohum ilaçlamas› ile
kontrol edilebilece¤i, buna karfl›n bitkinin toprak üstü
organlar›nda hastal›k oluflturan patojenlerin ise yeflil
aksam ilaçlamalar› ile kontrol alt›na al›nabilece¤i hak-
k›nda fikir vermektedir. Bu konuda örnekleri ço¤alt-
mak mümkündür. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Bitkinin patojenler taraf›ndan iflgal edilmesi sonucu bitkide ortaya ç›kan ya-
p›sal de¤iflimleri ve ilgili kavramlar› aç›klayabilecek;
Bitkinin patojenler taraf›ndan iflgal edilmesi sonucu bitkide ortaya ç›kan fiz-
yolojik de¤iflimleri bilecek ve bunlarla hastal›k belirtisi aras›nda ba¤lant› ku-
rabileceksiniz.

‹çindekiler

• Morfolojik Simptomlar
• Nekrotik Simptomlar
• Hipoplastik Simptomlar
• Hiperplastik Simptomlar
• Fotosentezdeki Simptomlar
• Solunumdaki Simptomlar

• Hücre Membran› Geçirgenli¤in-
deki Simptomlar

• Su ve Besin Elementi Al›m›ndaki
De¤iflimler

• Transkripsiyon ve Translasyon-
daki De¤iflimler

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N

N

Fitopatoloji

• G‹R‹fi
• HASTA B‹TK‹DEK‹ YAPISAL

DE⁄‹fi‹MLER
• HASTA B‹TK‹DEK‹ F‹ZYOLOJ‹K

DE⁄‹fi‹MLER

3
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Konukçu Bitkide
Meydana Gelen
Yap›sal ve Fizyolojik
De¤iflimler



G‹R‹fi
Patojenler taraf›ndan bitkinin iflgal edilmesiyle ortaya ç›kan patolojik reaksiyonlar
sonucunda bitkide hem morfolojik hem de fizyolojik de¤iflimler gözlenir. Bu simp-
tomlar›n do¤ru bilinmesi bitkilerde ortaya ç›kan hastal›k durumunun ve hastal›k-
lardan dolay› ortaya ç›kan ürün kay›plar›n›n engellenmesi bak›m›ndan büyük
önem tafl›maktad›r. Bitkinin tamam›n›n veya herhangi bir bölümünün d›fl k›sm›n-
da görülen simptomlara (belirtilere) morfolojik simptomlar denir. Bitkinin hücrele-
rinde ve dokular›nda görülen simptomlar ise s›ras›yla sitolojik ve histolojik simp-
tomlar olarak isimlendirilir. Hasta bitkilerde morfolojik, sitolojik ve histolojik dü-
zeyde ortaya ç›kan bu de¤iflimler detayl› olarak aç›klanacakt›r.

HASTA B‹TK‹DEK‹ YAPISAL DE⁄‹fi‹MLER

Nekrotik Simptomlar
Proplastlar›n bozulmas› sonucunda hücrelerde ve dokularda ölümler meydana gelir.
Bu ölümlerin sonucunda oluflan koyu renkli ölü alanlara nekroz denilir. Nekrozlar bit-
kinin köklerinde, gövdelerinde, yapraklar›nda, çiçeklerinde, meyvelerinde ve tohum-
lar›nda geliflebilirler. Tüm hastal›k simptomlar› içinde nekrotik simptomlar en yayg›n
olarak bilinen simptom grubunu oluflturmaktad›r. Çünkü nekrotik simptomlar en gö-
ze çarpan simptomlard›r ve bitkilerin s›kl›kla en belirgin k›s›mlar›nda ortaya ç›karlar.
Etkilenmifl dokular kahverengi renkte görülürler. Doku veya hücre ölümlerinden he-
men önce oluflan sararma, solgunluk ve sulanma gibi belirtiler de nekrotik simptom-
lar içinde de¤erlendirilir. Bafll›ca nekrotik simptomlar afla¤›daki gibi grupland›r›lm›flt›r: 

Sararma (Kloroz)
Klorofil oluflumundan sorumlu kloroplastlar›n bozulmas› sonucu bitkinin yeflil
renkli doku ve organlar› sar› renge dönüflür. Bu renk de¤iflimine kloroz denir. Ba-
zen bitki patojenleri ve bitki besin maddesi noksanl›klar› da benzer flekilde kloroz
oluflturabilirler.

Solgunluk
Bitkilerin fotosentez ifllemi s›ras›nda transpirasyonla kaybettikleri suyu köklerin-
den karfl›layamamas› sonucu hücreler turgorunu kaybeder ve pörsür. Bitkinin ge-
nelinde ortaya ç›kan bu su kayb› solgunlukla sonuçlan›r. 

Konukçu Bitkide Meydana
Gelen Yap›sal ve Fizyolojik

De¤iflimler

Protoplast: Hücre içindeki
canl› k›sma protoplast denir.



• ‹letim demetlerinin t›kanmas›,
• ‹letim demetleri yap›s›n›n bakteri ve funguslar taraf›ndan üretilen polisakka-

rit, enzim ve toksin gibi maddeler taraf›ndan zarar görmesi,
• Köklerden bitkinin su ihtiyac›n›n yeterince karfl›lanamamas› durumlar›nda

solgunluk ortaya ç›kar.
‹letim demetlerinin funguslar taraf›ndan t›kanmas›na tracheomycosis, bakteriler

taraf›ndan t›kanmas›na tracheobacteriosis denir.

Sulanma (Hidrosis)
Hasta bitkilerde hücre içi s›v›s›n›n hücreler aras›ndaki bofllulara dolmas›na hidrosis
denir. Hidrosis’ in ortaya ç›kt›¤› bitki k›s›mlar› fleffaf veya ya¤ lekesi görünümlüdür.
Patojen enfeksiyonlar›, afl›r› ve ani s›cakl›k düflüflü gibi faktörlere ba¤l› olarak hücre
membran›n›n (zar›n›n) zarar görmesi sonucu hidrosis belirtileri ortaya ç›kabilir.

Yan›kl›k
Bitki dokular›n›n canl› ve cans›z hastal›k etmenlerinin etkileri sonucunda bünyele-
rindeki suyu kaybederek kurumalar› sonucu ortaya ç›kan belirtilerdir (Foto¤raf
3.1). Patojenler, bitki dokular›na h›zl› bir flekilde sald›r›rlarsa hücreler ani olarak su
kaybederler ya da yaz aylar›nda bitkiler günün s›cak saatlerinde afl›r› su kaybede-
bilirler. Bunlar›n sonucunda bitkilerde yan›kl›k belirtileri ortaya ç›kar.

Lekeler
Bitkilerin de¤iflik organlar›nda (yaprak, çiçek, dal ve meyve gibi) ortaya ç›kan ve
genellikle daha koyu renkte bir s›n›rla çevrili olan aç›k ya da koyu renkli belirgin
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Foto¤raf 3.1

Yumuflak
çekirdeklilerde Atefl
Yan›kl›k
hastal›¤›n›n
oluflturdu¤u
yan›kl›k belirtileri.



nekrotik alanlara leke ad› verilir (Foto¤raf 3.2). Genellikle funguslar yuvarlak, bak-
teriler köfleli, virüsler ise mozaik desenli, halka ya da zigzag fleklinde sar› lekeler
olufltururlar. Yüzeysel lekelere daha çok yaprak ve çiçeklerde rastlan›r. Dal ve
meyvelerdeki lekeler ise daha çökük tiptedirler. Küçük lekeler birleflerek daha bü-
yük lekeleri oluflturabilmektedir.

Kanser Yaralar›
Çeflitli etmenlerin etkisiyle bitkilerin kök ve gövdelerindeki korteks ve kabuk
dokular›nda oluflan s›n›rl› nekrozlara “kanser” ad› verilir. Nekrotik yara dokula-
r› genellikle kallusla çevrilidir ve bu flekilde etraf›ndaki sa¤l›kl› dokudan ayr›-
l›r. Bitki patojenlerinin sebep oldu¤u kanserlerde, patojenin ve yaran›n kapan-
mas›n› sa¤layan kallus dokusunun karfl›l›kl› faaliyetleri sonucu iç içe fliflkinlikler
fleklinde derin ve aç›k kanser yaralar› oluflur. Fungal patojenler; Nectria gallige-
na ve Endothia parasitica’n›n meyve a¤açlar›nda oluflturdu¤u kanserler örnek
olarak verilebilir.

Çökerten (Damping off)
Genç bitkilerin gövdesinin toprakla birleflti¤i k›s›mlarda patojenlerin etkisiyle olu-
flan nekrozlar sonucunda bitkiler aniden solarlar ve kök bo¤az›ndan k›vr›larak top-
ra¤a düflerler. Bu düflüfller topluca olur ve özellikle fideliklerde yer yer boflluklar
meydana gelir. En yayg›n görülen çökerten etmenleri Rhizoctonia solani, Pythi-
um, Phytophthora ve Fusarium türleridir. Özellikle sebze fide firmalar›nda yetiflti-
rilen fidelerde s›kl›kla ortaya ç›kan hastal›k grubu olup koflullar›n uygun olmas›
durumunda önemli ekonomik kay›plara sebep olabilmektedir.

Çürüklük
Bitkilerin de¤iflik organlar›ndaki (kök, gövde, yumru, tohum, meyve vb.) doku-
lar›n yap›lar›n›n bozulmas› sonucunda oluflan da¤›lmalara “çürüklük” ad› verilir.
Genellikle funguslar kuru, bakteriler ise yafl çürüklük olufltururlar. Fungus ve
bakterilerin baz›lar› pektolitik enzim salg›layarak yumuflak ve sulu çürüklü¤e
neden olurlar. Baz› meyve hastal›klar›nda meyveler çürürken h›zla su kaybeder-
ler ve büzüflerek kururlar. Buna “mumyalaflma” ad› verilir. Monilya hastal›klar›
buna örnektir.

393.  Ünite  -  Konukçu Bitk ide Meydana Gelen Yap›sal  ve  F izyo lo j ik  De¤ifl imler

Foto¤raf 3.2

Domates Bakteriyel
Benek hastal›¤›n›n
sebep oldu¤u siyah
lekeler.

Kallus: Yaralanma sonucu
veya kültür besi ortam›nda
geliflen ince duvarl›
farkl›laflmam›fl hücre
y›¤›nlar›na verilen isim.



Ak›nt›lar
Bitki dokular› çeflitli nedenlerle zarar gördüklerinde bu dokular›ndan s›v›lar ç›-
kar. Bu ç›kan s›v›lara “ak›nt›” ad› verilir. Ak›nt›lara baz› bitki hücre zarlar›n›n eri-
mesiyle hücre öz suyunun akmas› ya da özellikle nemli koflullar›n sürdü¤ü yer-
lerde, yaralanm›fl bitki dokular›na girifl yapan bakteriler sonucu oluflan kremim-
si renkli veya sütümsü renkli maddeler (eksudat) neden olabilirler. Bazen fizyo-
lojik bozukluklar sonucunda flekerli maddeler içeren ak›nt›lar da meydana gele-
bilir. Bu ak›nt›lar üzerinde nemli koflullarda saprofit funguslar geliflebilir. Fun-
guslar›n ço¤almas› sonucu ak›nt›lar siyah renk al›r. Buna “Fumajin” ismi verilir.
Fumajinli meyvelerin  pazar de¤eri düfltü¤ü için fumajin, önemli ekonomik ka-
y›plara sebep olabilmektedir. 

Geriye Do¤ru Ölüm
Çok y›ll›k bitkilerde sürgünlerin ucundan bafllay›p afla¤›ya do¤ru geliflme gösteren
genifl nekrozlar fleklindeki belirtilere “geriye do¤ru ölüm” ad› verilir. Baz› patojenler
ve kurakl›k da geriye do¤ru ölümler oluflturulabilir. Sert çekirdekli meyvelerde mo-
nilya, limonda uç kurutan hastal›klar› bu tip belirtilere neden olmaktad›r.

Hipoplastik Simptomlar
Bitki organ ve dokular› normal görünüfllerinden daha küçük veya daha aç›k renk-
li ve de bitki tam olarak geliflemiyorsa buna “hipoplasya (hipoplasia)” ad› verilir.
Bu olay sonucu oluflan simptomlara ise “hipoplastik simptomlar” denir. Bu simp-
tomlar› flimdi tek tek inceleyece¤iz.

Cüceleflme
Bitkilerin normal büyüklüklerinden daha küçük kalmas› ya da bitkilerin nor-
mal büyüklüklerine ulaflamamas› durumuna “cüceleflme” denir. Bu tip belirti-
lere besin elementi noksanl›klar›, fungus, bakteri ve virüs gibi biotik faktörler
sebep olurlar.

Bitkilerde cüceleflme nas›l bir simptom fleklidir?

Rozetleflme
Bitkilerde bo¤um aralar›n›n uzayamamas›, bo¤umlar›n birbirine yaklaflmas› so-
nucunda ortaya ç›kan flekil bozuklu¤udur. Bitkilerin çiçek, yaprak, sürgün ve
dallar›nda görülür. Bu tip belirti daha çok virüsler taraf›ndan oluflturulmakla be-
raber herbisitlerin toksik etkileri sonucunda da ortaya ç›kabilmektedir. Ayr›ca
baz› bitki besin elementi noksanl›klar› da bu tip belirtiye neden olmaktad›r. Ör-
ne¤in elmalarda Orta Anadolu Bölgesinde çok görülen çinko ve bor noksanl›¤›
sonucu kamç›laflma denilen olay meydana gelmektedir. Kamç›laflan bu sürgün-
lerin uç k›sm›na bak›lacak olunursa yapraklar›n birbirine çok yak›n ç›kmas› ile
adeta bir top veya çiçek durumu ald›¤› görülür. fieftali rozet virüsü de ayn› flekil-
de rozetleflmeye neden olur. 

Durgunluk
Bitki organlar›n›n tam olarak geliflememesi durumudur. Bazen bitkinin tümünde
bazen de belirli organlar›nda görülür. Patojenler ile baz› olumsuz çevre faktörleri
durgunluk yapabilirler.
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Beyazlaflma (Albinizm)
Patojenlerin ya da ultraviyole ›fl›nlar›n etkisiyle kloroplastlar›n zarar görmesi sonu-
cu klorofilin oluflamamas›na ba¤l› olarak bitkinin tamamen renksizleflme halidir.
Bu durumda, sa¤l›kl› bitkide yeflil olan renk beyaza döner.

Hasta bitkilerde renk de¤iflimleri hangi grup simptomlar içerisinde yer almaktad›r?

Sar›l›k (Hipoplastik Kloroz) 
Klorofilin yeterince oluflamamas› nedeniyle ortaya ç›kan sararmaya hipoplastik
kloroz denir. Hipoplastik kloroz, klorofilin yap›m›nda gerekli olan bitki besin ele-
mentlerinin yeterince al›namamas› nedeniyle ortaya ç›kar.

Etiolasyon
Yeterli ›fl›klanman›n olmad›¤› ortamda bulunan bitkilerde yapraklar›n normalden
küçük, aç›k yeflil ve sararm›fl, gövdenin ise ince ve uzun olmas›d›r. Çok s›k dikim
yap›lan bitkilerde ve iç mekan bitkilerinde bu tip belirtiler görülebilir. Bu tip gelifl-
meler, baz› bitki patojenlerinin üretti¤i gibberellik asit taraf›ndan da oluflturulabilir.

Hiperplastik Simptomlar
Bitkilerin tamam›nda veya baz› organlar›nda normalin üzerinde bir geliflme olma-
s›, flekil de¤iflikli¤inin ortaya ç›kmas› veya baz› organlar›n›n zaman›ndan önce ge-
liflmesi hiperplastik simptomlar› oluflturmaktad›r. Bir dokudaki hücrelerin say›s›n-
daki anormal art›fla hiperplasya (hyperplasia), bunun sonucunda bir organ›n afl›r›
geliflmesine ise hipertrofi (hypertrophy) denir.

Afl›r› Büyüme (Gigantizm)
Bitkinin hücre, doku ya da organlar›n›n afl›r› büyümesidir. Hastal›k etmenleri, bit-
kilerin gövde ve köklerinde afl›r› fliflkinliklere sebep olurlar. Bu fliflkinliklere ur ve-
ya gal denir (Foto¤raf 3.3). Bitki gövdelerinde besin maddelerinin birikimi sonucu
gövdede fliflkinlikler meydana gelir. Tüm bitki organlar›n› içeren lokalize fliflkinlik-
ler tumefakfl›n (tumefaction) olarak isimlendirilir. ‹yi bilinen tumefakfl›nlar, galler
ve urlard›r. Özellikle bu tip belirtilere örnek olarak taç gali ve kök uru hastal›klar›
verilebilir. 

‹kincil gövde ve köklerin belirli bir k›s›mda salk›m veya demet fleklinde görü-
nümün ortaya ç›kmas›na  fasikulasyon (fasciculation), cad› süpürgesi (witches
broom) ve saçak köklülük (hairy roots) hastal›klar› örnek olarak verilebilir. Bitki-
nin tepesinde normal geliflmeden farkl›, dar bir alanda s›k›flm›fl çok say›da yan sür-
günün bir araya gelmesiyle oluflan sokak süpürgesi gibi sürgün topluluklar›na ca-
d› süpürgesi denir. Bu k›s›mlarda yapraklar normalden küçüktür. Silindirik görü-
nümde olan bitki gövdeleri yass›lafl›r. Bu yass›laflma olay›na fassiasyon (fasciation)
denir. Bu tip oluflumlar›n böcek zarar›, yaralanmalar ve besin maddesi fazlal›kla-
r›ndan oldu¤u düflünülmektedir. 

Yaralanma ve patojenlerin iflgaline ba¤l› olarak odun dokular›n afl›r› geliflmesi-
ne kallus denir. Kallus dokular› kanserlerin etraf›nda oluflur ve patojenin sa¤l›kl›
hücrelere yay›lmas›n› engeller.

Yaprak damarlar› üzerinde kulak fleklinde ç›k›nt›lar ortaya ç›kabilir. Bu olu-
flumlar ise enasyon (enation) olarak adland›r›l›r. Yaprak, meyve veya yumrular›n
epidermis ve alt›ndaki dokular›n afl›r› geliflmesiyle kabar›k, pürüzlü, sertleflmifl ya-
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p›lar oluflur ki bu simptomlara da “uyuz” denir. Uyuz ve gal oluflumuna fungus ve-
ya bakteriler, enasyonlara ise virüsler neden olmaktad›r.

Anormal Renklenme
Bitki dokular›, klorofil fazlal›¤› nedeniyle normal yeflil renkli görünümünün d›fl›n-
da mavi-yeflil renkte görülebilir. Ayn› flekilde bitki dokular›nda antosiyanin pig-
mentlerinin fazlal›¤› nedeniyle k›rm›z› ya da mor renk oluflumu (Antosiyanoz) or-
taya ç›kabilir. Baz› bitkilerde afl›r› azotlu gübrelemenin yap›lmas› sonucu mavi-ye-
flil renk oluflumu ya da fosfor noksanl›¤› sonucu morumsu renk oluflumu, anormal
renklenmeye örnek olarak verilebilir. 

Baz› Dokular›n Zaman›ndan Önce Oluflmas›
Olumsuz çevre koflullar›n›n ya da patojenlerin etkisiyle yaprak ve meyve saplar›-
n›n dip k›sm›nda süberin dokusunun erken oluflmas› sonucu zamans›z yaprak ve-
ya meyve dökümü meydana gelir. 

Dokularda Anormal Geliflme
Çiçek organlar›n›n yaprak haline dönüflmesi, olgun bitkilerde küçük yaprak oluflumu
ve tohumlar›n normalden farkl› bir yerde oluflmas› durumudur. M›s›r rast›¤› hastal›¤›
sonucu, m›s›r bitkilerinin püskül k›sm›nda danelerin oluflmas› tipik bir örnektir.

Hasta bitkilerde ortaya ç›kan hiperplastik simptomlar› hat›rl›yor muyuz?

HASTA B‹TK‹DEK‹ F‹ZYOLOJ‹K DE⁄‹fi‹MLER

Fotosentezdeki De¤ifliklikler
Bitkiler yaflamlar›n› devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduklar› enerjiyi kendi organ-
lar›nda yapt›klar› ya da d›flar›dan ald›klar› organik maddelerde depolanm›fl kimya-
sal enerjiden sa¤lamaktad›r. Bu nedenle fotosentez onlar›n yaflam›nda önemli bir
yere sahiptir. Fotosentez, klorofil tafl›yan canl›larda ›fl›k enerjisi kullan›larak organik
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Foto¤raf 3.3

Patates Si¤il
hastal›¤› nedeniyle
patates yumrusu
üzerinde afl›r›
hücre büyümesi.

Süberin: Bitkilerde ya¤
asitleri ve gliserinden
oluflan molekül zinciridir.
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bilefliklerin üretilmesi olay›d›r. Bitkiler günefl enerjisini direkt kulland›klar›ndan klo-
rofil sayesinde bu enerjiyi denklemde görüldü¤ü (fiekil 3.1) gibi besin enerjisine çe-
virirler ve bünyelerinde depolarlar. Böylece bitkiler günefl enerjisini kimyasal ener-
jiye dönüfltürmüfl olurlar. Fotosentezle havan›n CO2 ve O2 dengesi de korunur.

Bu yolla besin üreten canl›lar›n tümüne fotosentetik organizmalar denir ve
bunlar›n büyük bir ço¤unlu¤unu bitkiler olufltururlar. 

Patojenlerin bitkilerde oluflturdu¤u zararlar fotosentez üzerine etki yapar.
Özellikle yaprak lekeleri, yan›kl›klar ve di¤er hastal›k etmenleri yaprak dokusu-
nu bozar ya da yapraklar›n dökülmesine neden olurlar. Bitkinin fotosentetik yü-
zeyi azald›¤› için fotosentez de azal›r. Birçok fungal ve bakteriyel hastal›k et-
menleri yapraklardaki tüm klorofil içeri¤inin azalmas›na neden olurlar. Yine ba-
z› fungal ve bakteriyel hastal›klarda tentoksin ve tabtoksin gibi toksinlerin ne-
den oldu¤u zararlar nedeniyle de fotosentez azalabilir. Birçok virüs (Bkz. Ünite
8), nematod ve mollikütler (Bkz. Ünite 7) de kloroza neden olabilirler. ‹leri de-
recedeki hastal›klarda fotosentez oran› normale göre 1/4 oran›nda azal›r. Birçok
iletim demeti patojeniyle enfekteli bitkilerde stomalar k›smen kapal› olup klo-
rofil azal›r, fotosentez durur ve bitki solar. Fotosentez etkilenirse bitkilerde sa-
rarma (kloroz) ve solgunluk gözlenir. 

Solunumda Meydana Gelen De¤ifliklikler
Bitkilerde solunum iki aflamada gerçekleflir: ‹lk aflama glikozun purivik aside dö-
nüflümü yani Glikoliz evresi olup sitoplazmada gerçekleflir. ‹kinci aflama purivik
asidin degradasyonu olup Krebs çemberi olarak bilinen Trikarboksilik asit (TCA)
evresidir ve oksijenin varl›¤›nda mitokondriumda gerçekleflir. Normal koflullar al-
t›nda ve oksijenin varl›¤›nda bir molekülden 6 molekül karbondioksit ve 6 mole-
kül su ortaya ç›kar (fiekil 3.2).

Oksijenli (aerobik) ve oksijensiz (anaerobik) solunum olmak üzere 2 tip so-
lunum yap›l›r. Solunum yoluyla üretilen enerji bitkiler taraf›ndan de¤iflik tipte
hücre çal›flmalar›nda kullan›l›r. Örne¤in, protein sentezi, enzimlerin aktivasyo-
nu, hücre büyüme ve bölünmeleri, savunma reaksiyonlar› ve di¤er konukçu ifl-
lemlerinde, solunum taraf›ndan üretilen enerjiden yararlan›l›r. Solunumda çok
say›da enzim görev al›r. Patojenler bitkileri etkiledi¤inde genellikle solunum ora-
n› artar. Zarara u¤rayan dokular sa¤l›kl› dokulara göre daha fazla karbonhidrat
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Kalori: Atmosfer bas›nc›nda
1 gram suyun s›cakl›¤›n›
1°C art›rmak için gerekli
olan enerji miktar›d›r.

Toksin: Mikroorganizmalar
taraf›ndan üretilen, bitki ve
hayvanlara zehirli olan
bilefliklerdir.

Nematod: Suda ve toprakta
saprofitik, bitki ve
hayvanlarda parazitik olarak
yaflayan mikroskobik
kurtçuklara nematod denir. 

Degradasyon: Bir bilefli¤in
kendisini oluflturan daha
küçük parçalara ayr›lmas›.

fiekil 3.1

Günefl enerjisi
yard›m›yla
inorganik
maddelerin
organik maddeye
dönüflümü,
fotosentez.

6CO2+6H2O+Ifl›k enerjisi → C6H12O6+6O2+673 Kalori

fiekil 3.2

Normal koflullarda
bitkilerde ortaya
ç›kan solunum
reaksiyonu.

C6H12O6+6O2 → 6CO2+6H20 

Enzim: Canl› hücreler
taraf›ndan üretilen ve özel
organik reaksiyonlar›
katalizleyen proteindir.



depolamaya bafllar. Patojenin sporulasyonu ve ço¤almas› sürekli olarak artar ve
simptomlar›n ortaya ç›kma süresi k›sal›r. Solunumda görev alan enzimlerin kon-
santrasyonu artmaya bafllar. Bitkilerde savunma mekanizmas›yla ilgili olan bir-
çok fenolik bilefli¤in birikimi ve oksidasyonu artan solunumla birlikte artmaya
bafllar. Hastal›kl› bitkilerdeki artan solunum, fenolik bilefliklerin ana kayna¤›n›
oluflturan pentoz döngüsünün artmas›yla sonuçlan›r. Pentoz döngüsü glikolitik
döngüyle yer de¤ifltirir ve bitkilerde yafllanma ve farkl›laflma görülür. Bu hor-
monlar, toksinler, yaralanma, açl›k ve benzeri olaylarla artma e¤ilimindedir. 

Hastalanm›fl bitkilerin metabolizmas›nda ortaya ç›kan çeflitli de¤iflimler solu-
numdaki de¤iflimle paralellik gösterir. Böylelikle, solunum döngüsünde görev alan
enzimlerin aktivitesi ve konsantrasyonu art›fl gösterir. Hastal›kl› bitkide solunumun
artmas›yla kullan›labilir ATP (Adenosine Triphosphate) üretilmez. ADP (Adenosine
Diphosphate) artar ve solunumu teflvik edilir.

Su ve Besin Maddesi Tafl›n›m›ndaki De¤ifliklikler
Birçok bitki patojeni, bitkilerdeki su ve besin maddesi tafl›n›m›n› etkiler. Baz› pa-
tojenler, bitki köklerinin fonksiyonunu bozarak bitkinin daha az su almas›na ne-
den olur, baz›lar› da iletim demetlerini t›kayarak su ve besin maddelerinin bitki ta-
raf›ndan al›m›n› engeller. Di¤er baz› patojenler ise yaprak ve stomalar› etkileyerek
transpirasyonun artmas›na ve dolay›s›yla bitkilerin susuzluk çekmelerine neden
olabilirler. Çökerten etmenleri ile kök çürüklü¤ü oluflturan fungus ve bakteriler,
ço¤u nematodlar ve baz› virüsler, bitkilerin toprak üstü organlar›nda hiç simptom
göstermeden köklerin yap›s›n› bozabilirler. Kök zarar› direkt olarak kökler taraf›n-
dan kullan›lan suyun miktar›n› azalt›r ve kök sisteminin bozulmas›na neden olur.
Baz› solgunluk etmenleri bitkinin su absorpsiyonunu azaltarak saçak kök oluflu-
munu engeller. Baz› patojenler (Rhizobium tumefaciens, Rhizobium vitis, Plasmo-
diophora brassicae) ve kök ur nematodlar› (Meloidogyne sp.) gövde veya kökler-
de ya da her ikisinde gal oluflumuna neden olabilirler. Afl›r› gal üretimi sonucu ksi-
lem t›kan›r ve bitkilerin su al›m› engellenir. Solgunluk etmeni fungus ve bakteriler
ksilemde zarara yol açarak ksilem yoluyla su tafl›n›m›n› sekteye u¤rat›rlar. Bu pa-
tojenlerin iletim demetlerinde oluflturduklar› büyük moleküllü maddeler (polisak-
karitler) ile hastal›k etmenlerinin spor, misel gibi yap›lar› nedeniyle iletim demet-
leri t›kan›r. Bunun sonucu olarak, etkilenen konukçularda su ak›fl› azal›r ya da en-
feksiyona yak›n dokularda iletim demetleri çöker, iletim demetlerinde tylosis
(tylose oluflumu) oluflur. Pas, mildiyö, elma kara lekesi gibi hastal›klar kütiküla ve
epidermisi zarara u¤ratarak etkilenmifl dokulardan afl›r› su kayb›na neden olurlar.
Turgor bas›nc› bozulur ve bitki yapraklar› solar. Sonunda bitkinin yap›s› bozulur
ve ölüm meydana gelir.

Obligat fungal patojenler fotosentetik ürünlerin birikimine neden olurlar. Pato-
jenin etkiledi¤i alanlarda inorganik besinler birikir. Böyle alanlarda fotosentez aza-
l›r ve solunum artar. Enfekteli alanlarda niflasta ve di¤er maddeler birikmeye bafl-
lar. Yapraklardaki niflasta birikimi floem nekrozlar›na neden olur.

Hücre Membran›n›n Geçirgenli¤i Üzerine Olan Etkileri
Hücre membran› (zar›) çift tabakal› lipid moleküllerinden oluflmufltur. Çift tabaka-
l› lipid molekülleri birçok biyolojik moleküllere geçirgen de¤ildir. ‹yonlar (yüklü
atomlar ya da elektrolitler), flekerler ve amino asit gibi çok az suda çözülebilen
moleküller özel membran kanallar› yoluyla hareket ederler. Kimyasal ya da fizik-
sel faktörlerin etkisiyle hücre membran›n›n bozulmas› ya da zarara u¤ramas› sonu-
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Hormon: Geliflim düzenleyici
bilefliklerdir.

Tylosis: Bitkilerde
yaralanma nedeniyle iletim
demetlerinin içine do¤ru
düzensiz hücre geliflmesi
sonucu iletim demetlerinin
t›kanmas› olay›d›r.



cu membran›n geçirgenli¤i genellikle artar. Hücre membran›n›n geçirgenli¤indeki
de¤iflimler patojenler taraf›ndan oluflturulan enfeksiyonlara karfl› hücrenin verdi¤i
ilk tepkilerdir. Patojenler d›fl›nda ayr›ca konukçuya spesifik ya da spesifik olmayan
toksinler, belirli patojen enzimleri ve hava kirleticileri gibi belirli toksik kimyasal-
lar da hücre membran›n›n geçirgenli¤ini bozarlar. Hücre membran›n›n geçirgenli-
¤indeki en yayg›n gözlenen de¤iflimler elektrolitlerin kayb›d›r. Yani, suda çözü-
nebilen küçük iyonlar ve hücredeki moleküllerde de¤iflimler gözlenir. Elektrolitle-
rin kayb› hücre membran geçirgenli¤indeki de¤iflimlerin ilk etkileridir. 

Transkripsiyon ve Translasyon Üzerine Etkileri
Hücresel DNA’n›n messenger RNA’ya transkripsiyonu ve messenger RNA’n›n de-
flifre edilmesiyle protein üretilmesi olan translasyon olay› yaflayan normal hücre bi-
yolojisinde birçok ifllemi kontrol eden en temel ve genel iki ifllemdir. Patojenler ya
da çevresel faktörler nedeniyle transkripsiyon ve translasyon ifllemlerinin her-
hangi birisinde bozukluklar oluflabilir.

Çeflitli patojenler özellikle virüsler, pas ve külleme gibi obligat parazit fungus-
lar enfekteli hücrelerde transkripsiyon ifllemini etkilerler. Baz› durumlarda, pato-
jenler hücre DNA’s›yla iliflkili kromatin yap›s›n› ve kompozisyonunu de¤ifltirerek
transkripsiyonu etkileyebilirler. Özellikle virüslerin neden oldu¤u baz› hastal›klar-
da patojen, RNA polimeraz› etkileyebilir. Çeflitli hastal›klarda ribonukleazlar (RNA’y›
bozan enzimler) artar. Hastal›klar›n baz›lar›nda özellikle dayan›kl›l›k sergileyen
enfekteli bitkilerin sa¤l›kl› bitkilerden daha yüksek düzeylerde RNA içerdi¤i gözle-
nir. Enfekteli bitki dokular›nda s›k s›k çeflitli enzimlerin aktivitesinin artt›¤› görülür.
Enfeksiyon süresince hücrelerde belirli miktarda proteinler bulunmas›na ra¤men
transkripsiyon ve translasyon aktivite düzeyleri artmaktad›r. Enfekteli dokulardaki
protein sentezindeki art›fl ilk olarak patojene dayan›kl› konukçularda gözlenmifl ve
enfeksiyonun erken dönemlerinde en yüksek düzeyine ulaflm›flt›r. Yani inokulas-
yondan sonraki 2 ile 20 saate kadar ve ilk birkaç dakikada protein sentezinin dü-
zeyi art›fl gösterir. Bitkilerdeki protein sentezinin art›fl›n›n birço¤u patojenlerin bit-
kilere sald›rmas›yla ortaya ç›kmaktad›r.

Fizyolojik de¤iflimlerin bitkiler üzerine etkisi nas›l olmaktad›r?
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Elektrolit: Serbest iyon
içeren ve elektriksel
iletkenli¤e sahip
çözeltilerdir.

Transkripsiyon:Bir genin
RNA (mRNA)’ya
dönüfltürülmesi veya
kopyalanmas›d›r.

Translasyon: mRNA’n›n
proteine dönüfltürülmesidir.
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Bitkinin patojenler taraf›ndan iflgal edilmesi so-

nucu bitkide ortaya ç›kan yap›sal de¤iflimleri ve

ilgili kavramlar› aç›klamak

Canl› ve cans›z sebeplerden dolay› hastalanm›fl
bitkilerde gözle görülebilen morfolojik de¤iflim-
ler ortaya ç›kar. Bu yap›sal de¤iflimler, nekrotik
simptomlar, hiperplastik simptomlar ve hipo
plastik simtomlar olarak 3 ana grupta toplan›r.
Bu simptomlar sa¤l›kl› bitki hücre veya dokular›-
n›n ölümü, bitki hücre veya dokular›n›n norma-
lin üzerinde veya alt›nda geliflmeler göstermesi
fleklinde ortaya ç›kmaktad›r. Özel koflullarda or-
taya ç›kan bu de¤iflimler, özel terimlerle tan›m-
lanmaktad›r (sararma, solgunluk, yan›kl›k vs.).
Bu yap›sal de¤iflimlerin ö¤renilmesi ve tan› be-
cerilerinin kazan›lmas› bitki sa¤l›¤›n›n korunma-
s› bak›m›ndan önem tafl›maktad›r.

Bitkinin patojenler taraf›ndan iflgal edilmesi so-

nucu bitkide ortaya ç›kan fizyolojik de¤iflimleri

bilmek ve bunlarla hastal›k belirtisi aras›nda

ba¤lant› kurmak

Hastalanm›fl bitkilerde ortaya ç›kan fizyolojik de-
¤iflimler; fotosentez, solunum, hücre zar› geçir-
genli¤i, transkripsiyon ve translasyon üzerine
olan de¤iflimler fleklinde s›ralan›r. Bu de¤iflimle-
rin ne oldu¤unun ve neden kaynakland›¤›n›n bi-
linmesi ve bu de¤iflimlerle hastal›k belirtisi ara-
s›nda ba¤lant› kurulmas›, bitki sa¤l›¤›n›n korun-
mas› bak›m›ndan önemlidir. 

Özet
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1. Afla¤›dakilerden hangisi hasta bitkilerde görülen nek-
rotik simptomlardan de¤ildir?

a. Sulanma
b. Solgunluk
c. Sararma 
d. Anormal renklenme
e. Çürüklük

2. Hastalanm›fl bitki köklerinde ortaya ç›kan gal benze-
ri fliflkinlikler ile ilgili ifadelerden hangisi do¤rudur?

a. Hipoplastik simptomdur.
b. Nekrotik simptomdur.
c. Bitkilerin geliflmesini olumlu yönde etkiler.
d. Bitkilerde su ve besin elementi al›m›n› olumlu

yönde etkiler.
e. Hiperplastik simptomdur.

3. Çökerten (damping-off) bitkilerin hangi geliflme dö-
neminde ortaya ç›kar?

a. Çiçeklenme döneminde
b. Tomurcuklanma döneminde
c. Bitkinin yafll› döneminde
d. Fide döneminde 
e. Hasat döneminde

4. Afla¤›dakilerden hangisi bir hipoplastik simptomdur?
a. Anormal renklenme
b. Geriye do¤ru ölüm
c. Rozetleflme
d. Çürüklük
e. Afl›r› büyüme

5. Bakteriyel enfeksiyon sonucu bitkide ortaya ç›kan s›-
v›lar (ak›nt›lar) ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi
do¤ru de¤ildir?

a. Fumajine sebep olur.
b. Bir nekrotik simptomdur.
c. Bir hipoplastik simptomdur.
d. Bir hiperplastik simptom de¤ildir.
e. Baz› bakteriyel patojenler taraf›ndan oluflturu-

lurlar.

6. Afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤ru de¤ildir?

a. Hasta bitkilerde fotosentez azal›r.
b. Hasta bitkilerde solunum azal›r.
c. Hasta bitkilerde su ve besin elementi al›m› azal›r.
d. Hasta bitkilerde hücre membran› geçirgenli¤i

artar.
e. Hasta bitkilerde protein sentezi artar.

7. Afla¤›dakilerden hangisi hasta bitkide ortaya ç›kan
fizyolojik de¤iflimle ilgilidir?

a. Afl›r› kök oluflumu
b. Fumajinin artmas›
c. Yapraklarda karbonhidrat miktar›n›n artmas›
d. Yan›kl›klar›n oluflmas›
e. Cüceleflme

8. Afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤ru de¤ildir?

a. Hasta bitkilerde solumla ilgili enzimler artar.
b. Hasta bitkilerde transkripsiyon artar.
c. Hasta bitkilerde translasyon azal›r.
d. Kökleri enfekteli bitkilerde su al›m› azal›r.
e. Hasta bitkilerde translasyon artar.

9. Afla¤›dakilerden hangisi morfolojik ve fizyolojik de-
¤iflim içerisinde yer almaz?

a. Ürün art›fl›
b. Afl›r› büyüme
c. Geriye do¤ru ölüm
d. Kloroz
e. Zamk oluflumu

10. Afla¤›daki patojenlerden hangisi ur oluflumuna se-
bep olmaz?

a. Rhizobium tumefaciens

b. Tuzlu topraklar
c. Nematodlar 
d. Plasmodiophora brassicae

e. Rhizobium vitis

Kendimizi S›nayal›m
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1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Hasta Bitkideki Yap›sal De-
¤ifliklikler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Hasta Bitkideki Yap›sal De-
¤ifliklikler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Hasta Bitkideki Yap›sal De-
¤ifliklikler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Hasta Bitkideki Yap›sal De-
¤ifliklikler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Hasta Bitkideki Yap›sal De-
¤ifliklikler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Hasta Bitkideki Fizyolojik
De¤ifliklikler” konusunu yeniden gözden geçi-
riniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Hasta Bitkideki Fizyolojik
De¤ifliklikler” konusunu yeniden gözden geçi-
riniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Hasta Bitkideki Fizyolojik
De¤ifliklikler” konusunu yeniden gözden geçi-
riniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Hasta Bitkideki Yap›sal ve
Fizyolojik De¤ifliklikler” konular›n› yeniden
gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Hasta Bitkideki Yap›sal De-
¤ifliklikler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

Bitki hücre ve dokusundaki azalma söz konusu oldu¤u
için hipoplastik bir simptom fleklidir.

S›ra Sizde 2

Nekrotik simptomlar, Hiperplastik simptomlar, Hipop-
lastik simptomlar 

S›ra Sizde 3 

Afl›r› Büyüme (Gigantizm), Anormal Renklenme, Baz›
Dokular›n Zaman›ndan Önce Oluflmas›, Dokularda
Anormal Geliflme.

S›ra Sizde 4

Fizyolojik de¤iflimler, bitkide fotosentez, solunum, hüc-
re zar› geçirgenli¤i, transkripsiyon ve translasyon üze-
rinde önemli de¤iflimlere sebep olur. Bu de¤iflimlerin
gerçekleflmesi durumunda bitkiler normal fizyolojik ve
biyokimyasal olaylar› gerçeklefltirmezler. Bu durumda,
bitkilerin enerji ve protein üretim mekanizmalar› sekte-
ye u¤rar. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Bitki patojenlerinin enfeksiyon mekanizmas›n› tan›mlayabilecek;
Patojenler taraf›ndan üretilen metabolitlerin hastal›k oluflumundaki rollerini
aç›klayabilecek;
Dayan›kl›l›k kavram›n› tan›mlayabilecek;
Patojenlere karfl› bitkinin gösterdi¤i savunma reaksiyonlar›n› aç›klayabile-
ceksiniz.

‹çindekiler

• Hücre Duvar›
• Penetrasyon
• Enzim
• Fitotoksin
• Büyüme Düzenleyicileri
• Polisakkaritler
• Dayan›kl›l›k
• Saponin

• Fenol ve Kinonlar
• Lignifikasyon
• Papilla
• Hipersensitif Reaksiyon
• Fitoaleksin
• PR Protein
• Sistemik Kazand›r›lm›fl

Dayan›kl›l›k

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z
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Fitopatoloji
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• B‹TK‹ HÜCRE DUVARININ YAPISI
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G‹R‹fi
Bitkilerde hastal›¤a neden olan çok say›da fungus, bakteri, virüs vard›r. Bütün bu
organizmalar için bitkiler besin kayna¤›d›r. Patojenlerin yaflamlar›n› sürdürebilme-
leri için di¤er tüm canl›larda oldu¤u gibi beslenmeleri gerekir ve bu ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak için bitkilere sald›r›rlar. Baz› patojenlerin yaflamlar›n› sürdürmeleri ta-
mamen buna ba¤l›d›r. Hastal›k etmenlerinin besin kayna¤› olan bitkilerden yarar-
lanabilmeleri için öncelikle bitkinin en d›fltaki kütiküla veya hücre duvar›ndan gi-
rifl yapmas› ve patojenin bitki içinde yay›lmas› için bu giriflin birden fazla hücre du-
var›ndan olmas› gerekir. Bunun yan› s›ra bitki hücre içeri¤i her zaman patojenin
hemen yaralanaca¤› formda olmaz ve bu nedenle bunlar›n patojenin absorbe edip
asimile edece¤i formda parçalanmas› gerekir.

Patojen sald›r›lar›na karfl› bitkilerde kay›ts›z kalmay›p tepki göstermektedirler.
Bu amaçla patojenin aktivitesine veya ilerlemesine müdahele edebilecek birtak›m
kimyasal maddeler ve yap›lar olufltururlar. E¤er bütün bunlara ra¤men patojen bit-
kide canl›l›¤›n› ve yaflam›n› sürdürüyorsa o zaman patojen bütün bu engelleri afl-
m›fl demektir. Bu nedenle bir bitkinin hastalanmas› için patojenin bitki içine girip
ilerleme yetene¤inde olmas› gerekir. Bitkiden besin temin etmesinin yan› s›ra bit-
kinin savunma reaksiyonlar›n› nötralize etmelidir. Bütün bunlar patojenin salg›la-
d›¤› bir tak›m kimyasallar vas›tas›yla konukçusu olan bitkinin metabolizmas›n› ve-
ya belli maddeleri etkilemesiyle olmaktad›r. Belli baz› patojenlerin dokuya girifl ve
yay›lmas›n›n bitki hücre duvar›na uygulad›klar› mekanik güç yard›m›yla oldu¤u
görülmektedir.

B‹TK‹ HÜCRE DUVARININ YAPISI
Sa¤l›kl› bitki hücreleri üç k›s›mdan meydana gelir. Bunlar s›ras›yla d›fltan içe do¤-
ru; hücre duvar›, hücre zar› ve sitoplazmad›r. Bitkilerin toprak üstü k›s›mlar›ndaki
organlar›n›n en üst yüzeyinde kütiküla ve onun alt›nda epidermal hücre duvar› bu-
lunmaktad›r. Kütikülan›n ana maddesi kütindir. Bunun üst k›sm› özellikle genç k›-
s›mlarda mum tabakas› ile kaplanm›flt›r. Alt k›sm›nda ise epidermal hücrenin d›fl
duvar› ile s›n›r olan bölgede pektin ve selüloz bulunur.

Hücre duvar›n genel yap›s› esas al›nd›¤›nda; orta lamel, primer hücre duvar› ve
sekonder hücre duvar› olmak üzere 3 bölgeye ayr›lmaktad›r ve bu üç bölge ara-
s›ndaki s›n›r belirgin de¤ildir. Kütiküla bunun alt›nda yer alan epidermal hücre du-
var›ndan bir orta lamel vas›tas›yla ayr›l›r. Orta lamellin esas maddesi pektindir. Pri-
mer hücre duvar›n›n büyük bir k›sm›da pektinden oluflmakla birlikte selüloz de

Patojenlerin Bitkiyi
Enfeksiyon Mekanizmas› ve

Bitkide Oluflan Savunma
Reaksiyonlar›



içermektedir. Sekonder hücre duvar› ise selülozdan ibarettir. Hücre duvar› genç
dokularda polisakkarit ve glikoprotein’lerden meydana gelirken baz› yafll› dokular-
da lignin oluflumu görülmektedir. Hücre duvar›n›n polisakkarit k›sm› pektin
substratlara, hemiselüloz ve selüloza ayr›lmaktad›r. 

PATOJEN TARAFINDAN B‹TK‹ DOKUSUNA MEKAN‹K
GÜÇ UYGULANMASI
Bitki patojenleri genellikle çok küçük mikroorganizmalard›r. Sadece baz› funguslar,
parazitik yüksek bitkiler ve nematodlar bitki yüzeyine mekanik bas›nç uygulayarak
penetrasyon yaparlar. Bu bas›nç›n miktar› dokunun patojenin salg›lad›¤› enzimler
yard›m›yla ön yumuflama derecesine göre de¤iflmektedir. Fungus ve parazitik bitki-
ler ilk olarak bitki yüzeyine tutunur ve daha sonra girifl yaparlar. Hif ve radikula
(kökçük) yüzeyi, çok ince tabaka halinde yap›flkan (mucilaginous) bir salg› ile kap-
lanm›flt›r. Bu yap›flkan madde sayesinde yeni oluflan hif yaprak kütikülas›na tutunur.
Yüzey ile temas eden hif ucunun çap› artar ve yass›, yumru benzeri appressorium
olarak isimlendirilen yap› meydana gelir (Bkz. Ünite 2 ve Ünite 6). Bitki ile patojen
aras›ndaki yap›flma alan› artar ve patojen bitkiye ba¤lan›r. Appresorium ucunda ince
nokta halinde geliflen k›s›m penetrasyon çivisi olarak isimlendirilir. Bu çivi kütiküla
ve hücre duvar›n›n içinden geçerek ilerler. Baz› funguslar›n (Alternaria, Cochliobo-
lus, Colletotrichum, Gaeumannomyces, Magnaporthe, Verticillium) appresorium du-
var›nda melanin (koyu renkli pigment) birikimi vard›r. Hücre duvar›nda oluflan me-
lanin tabakas› hücre zar›ndan su geçifline izin verir ancak ozmotik aktiviteye sahip
maddelerin geçifline izin vermez. Bu nedenle appresorium içindeki turgor bas›nç› ar-
tar ve oluflan bu bas›nç ile penetrasyon çivisi bitkinin fiziksel penetrasyonunu ger-
çeklefltirir. E¤er konukçu bitkinin hücre duvar› patojenler taraf›ndan salg›lanan en-
zimler yard›m›yla yumuflam›fl ise penetrasyon daha kolayca gerçekleflmektedir.

Bir k›s›m patojen mekanik güç uygulayarak bitkiye girifl yapabildi¤i gibi di¤er
bir k›s›m patojenin girifli mekanik güç uygulamas›n›n yan› s›ra patojenler taraf›n-
dan salg›lanan bir tak›m enzimlerin yard›m›yla birlikte gerçekleflmektedir.

PATOJENLER‹N K‹MYASAL S‹LAHLARI
Baz› patojenler mekanik güç uygulayarak bitkiye girmelerine ra¤men bunlar›n bit-
kideki aktivitesi kimyasald›r. Patojenin bitkideki etkisi patojen taraf›ndan salg›la-
nan maddeler ile bitkilerde mevcut olan veya üretilen maddeler aras›nda meyda-
na gelen biyokimyasal reaksiyonlar sonucudur. Bitkilerde hastal›k oluflumunda pa-
tojenler taraf›ndan salg›lanan enzimler, toksinler, büyüme düzenleyicileri ve poli-
sakkaritler direk veya indirek rol oynamaktad›r. Bu maddelerin patojenisitedeki
önemi hastal›klara göre de¤iflmektedir. Yumuflak çürüklük gibi hastal›klarda en-
zimlerin rolü önemli iken ur oluflumunda büyüme düzenleyicileri esas maddeler-
dir. Yan›kl›k fleklinde belirtiler ise patojenlerin salg›lad›klar› toksinlerin sonucudur.
Enzim, toksin ve büyüme düzenleyicileri bitki hastal›klar›n›n geliflmesinde polisak-
karitlerden daha önemlidir.

Bitki patojenleri aras›nda virüs ve viroidler hariç di¤erleri enzim, büyüme dü-
zenleyicisi, toksin ve polisakkarit üretebilmektedirler. Ancak her hastal›k etmeninin
üretti¤i madde ve miktarlar› farkl› olabilmektedir. Patojenin salg›lad›¤› bu maddeler
her zaman hastal›k oluflumunun tek nedeni olmayabilir. Çünkü patojenler taraf›n-
dan üretilen maddelerin baz›lar› sa¤l›kl› konukçu bitki taraf›ndan da üretilmektedir.

Patojenlerin bitki dokusuna girifli ve hastal›k belirtilerinin oluflumunda hangi faktörler
rol oynamaktad›r?
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Bitki Hastal›klar›nda Enzimlerin Rolü
Patojenler taraf›ndan hücre duvar›n› bozucu enzimler salg›lanmakta ve bu enzim-
ler yard›m›yla patojenlerin bitki hücresine girmeleri kolaylaflt›¤› gibi yine bu en-
zimlerle hücre ölümüne de neden olunmaktad›r. Genel olarak patojenlerin salg›la-
d›klar› enzimler bitki hücre zar› ve protoplast›n› etkilemektedirler. 

Enzimler genellikle büyük protein molekülleridir ve canl› hücrede organik reak-
siyonlar› katalize ederler. Hücrelerde çok çeflitli kimyasal reaksiyonlar enzimatik
olarak gerçekleflir. Her bir enzim spesifik bir gen taraf›ndan kodlanan bir proteindir.

Patojenlerin Üretti¤i Hücre Duvar›n› Parçalayan Enzimler
Bitki patojenlerinin ço¤u ve patojen olmayan organizmalar bitki hücre duvar›n›n
yap›s›n› bozan ve parçalayan enzimler üretme yetene¤indedirler. Bu enzimler;

Kütini Parçalayan (Kütinaz) Enzimler
Çok say›da fungus ve az say›da bakteri taraf›ndan kütini parçalayan kütinaz enzi-
mi salg›lamaktad›r. Fungus kütiküladan direk girifl yapt›¤›nda yap›sal olarak düflük
seviyede kütinaz üretir. Doku ile temas ettikten ve dokuya girdikten sonra önce-
kinden 1000 kat daha fazla kütinaz üretir. Fungusun çim tüpünün bitki dokusuna
girifl noktas›nda ve penetrasyon çivisinde enzim konsantrasyonunun en yüksek se-
viyeye ulaflmas› bu enzimin penetrasyonda rol oynad›¤›n›n önemli bir göstergesi-
dir. Fungus taraf›ndan salg›lanan kütinaz aktivitesini engelleyecek maddeler bitki
taraf›ndan salg›land›¤› takdirde patojen bitkiye girifl yapamayabilir. Monilinia fruc-
ticola ’n›n neden oldu¤u tafl çekirdeklilerde kahverengi çürüklük hastal›¤›nda fun-
gal kütinaz aktivitesi genç meyvelerin epidermal hücrelerinde bol miktarda bulu-
nan kafeik asit ve klorogenik asit gibi fenolik maddeler ile büyük ölçüde engellen-
di¤i için meyve, enfeksiyona dayan›kl›d›r. Yüksek derecede kütinaz üreten pato-
jenler üretmeyenlere k›yasla daha virulent gözükürler. 

Pektini Parçalayan (Pektolitik) Enzimler
Bitki hücre duvar›n›n yap› maddelerinden olan pektini parçalayan birkaç enzim
vard›r ve bunlar pektinaz veya pektolitik enzimler olarak bilinir. Patojen, bitki do-
kusuna girifl yapmad›¤› zamanlarda da bu enzimi az miktarlarda üretmektedir. An-
cak patojen dokuya girdikten sonra art›fl gösterir. Pektin parçalay›c› enzimler bak-
teriyel ve fungal etmenlerin neden olduklar› hastal›k oluflumlar›nda özellikle do-
kularda yumuflak çürüklük olarak karakterize edilen hastal›klarda rol oynamakta-
d›rlar. Solanaceae familyas› bitkilerinde Ralstonia solanacearum’un neden oldu¤u
bakteriyel solgunlukta, etmen taraf›ndan üretilen pektolitik enzimler hastal›k geli-
fliminde bafll›ca etkendir. Bakterinin agresivitesinde art›fl ve kolonizasyonunda h›z-
lanmaya neden olurlar. Pektinin parçalanmas› sonucunda dokuda erime, yumufla-
ma ile bitki dokular›ndaki hücrelerin tek tek ayr›lmas› ve ölüm görülür. Primer
hücre duvar›n›n pektolitik enzimler taraf›ndan zay›flat›lmas› sonucu hücrelerin öl-
dü¤ü düflünülmektedir. Bu enzimler enfekteli dokulardaki patojenlere besin de te-
darik eder. Pektolitik enzimlerin vasküler solgunluk hastal›klar›nda da rolü vard›r.

Selülozu Parçalayan (Selülolitik) Enzimler 
Selüloz bir polisakkarittir. Selülozu bozucu enzimler (selülaz) birkaç fitopatojenik
fungus, bakteri, parazitik yüksek bitkiler ve nematodlar taraf›ndan üretilmektedir.
Selülaz tek bir enzim de¤il, bir enzim kompleksidir. Saprofitik funguslar ve sapro-
fitik bakteriler selülozu dekompoze ederler. Canl› bitki dokular›nda selülotik en-
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zimler patojenler taraf›ndan salg›lan›r ve patojenin bitkiye girifli, konukçuda yay›l-
mas› ve hastal›¤›n oluflumunda patojene yard›mc› olurlar. Bunlar hücre duvar› ma-
teryallerinin bozulmas›nda ve yumuflamas›nda rol oynayarak, hücre yap›s›n›n bo-
zulup çökmesine imkan verirler. Parçalanma s›ras›nda selüloz zincirinden serbest
kalan eriyebilir fleker vasküler hastal›klarda patojene besin olarak servis edilir.

Hemiselülozu Parçalayan (Hemiselülaz) Enzimler
Hemiselüloz, hücre duvar›n›n ana materyalini oluflturan çözülmez polisakkarit
gruplar›d›r. Selülozda oldu¤u gibi hemiselülozun parçalanmas› için de enzimlerin
bir kaç›n›n aktivitesine ihtiyaç duyulmaktad›r. Fitopatojenik funguslar›n baz›lar›
hemiselülaz üretmektedir. Bunlar; ksilanaz, galaktanaz, glukanaz, arabinaz ve
mannaz’d›r. Bu enzimin hücre duvar› bozulmas›na nas›l bir katk›s› oldu¤u halen
aç›k de¤ildir.

Lignini Parçalayan Enzimler
Lignin hücre duvar›n›n orta lamelinde ve ksilem damarlar›n›n sekonder hücre
duvar›nda bulunur. Sadece küçük bir grup mikroorganizma lignini parçalama
yetene¤indedir.

Patojenin salg›lad›¤› enzimler bitki dokusunu nas›l etkilemektedir?

Bitki Hastal›klar›nda Mikrobiyal Toksinlerin Rolü
Canl› bitki hücreleri çok say›da birbirine ba¤l› ve efl zamanl› veya çok iyi tan›mlan-
m›fl bir s›ra ile meydana gelen biyokimyasal reaksiyonlar›n gerçekleflti¤i kompleks
bir sistemdir. Bu metabolik reaksiyonlardan birinin bozulmas› bitki fizyolojisinde
bozulmaya ve dolay›s›yla hastal›k geliflimine neden olur. Bitki patojeni mikroorga-
nizmalar taraf›ndan üretilen ve toksin olarak adland›r›lan maddeler bitki fizyoloji-
sindeki bozulmalar› teflvik eden faktörler aras›ndad›r.

Bitki patolojisinde toksin, çok düflük konsantrasyonlarda bile bitkilerde zararl›
olan mikrobiyal metabolitlerdir. Bitki patojeni baz› bakteri ve funguslar konukçu-
lar›nda ve yapay ortamda toksin üretirler ki bunlara fitotoksin ad› verilmektedir. Fi-
totoksinler insan ve hayvan gibi s›cakkanl› canl›larda zehirli olmay›p sadece bitki-
lere toksiktir. Bunlar›n birço¤u ikincil metabolit olup düflük molekül a¤›rl›kta kü-
çük moleküllerdir ve bundan dolay› enfeksiyon bölgesinden çok daha uzak böl-

gelere yay›labilir ve tafl›nabilirler. Fitotok-
sinler hastal›k belirtilerinin geliflmesinde rol
alarak bir patojenisite faktörü gibi ya da has-
tal›k belirtilerinin fliddetli bir flekilde mey-
dana gelmesinden sorumlu olarak bir viru-
lens faktörü gibi fonksiyona sahip olabilir-
ler. Toksinler, konukçu bitkilerin protoplas-
t› üzerinde direk etkili olarak ciddi zararla-
ra veya bitki hücrelerinin ölümüne neden
olur. Baz› toksinler farkl› familyalardaki bit-
kileri etkilerken baz›lar› ise sadece birkaç
bitki türü veya çeflidine toksiktir ve di¤erle-
rinde tamamen zarars›zd›r. 

Fitotoksinler son y›llarda konukçuya özelleflme durumuna göre iki grupta ince-
lenmektedir (fiekil 4.1) 
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Konukçuya
Spesifik Toksinler

Konukçuya
Spesifik Olmayan

Toksinler

fiekil 4.1

Fitotoksinlerin
s›n›fland›r›lmas›.



• Konukçuya spesifik toksinler; patojenin üretti¤i metabolitler yaln›zca ko-
nukçusu olan bitkilerde toksik etki göstermektedir. 

• Konukçuya spesifik olmayan toksinler; patojenin üretti¤i toksinler birden
fazla konukçuyu etkilemektedir.

Patojenler taraf›ndan üretilen toksinler hastal›k oluflumundan sorumlu mudur?

Toksinlerin Bitkilerde Neden Oldu¤u Simptomlar ve Etki 
Mekanizmalar›
Toksinler, kimyasal yap›lar› ve konukçu bitkinin özelliklerine göre konukçular›n-
da farkl› simptomlara neden olmaktad›r. Bunlardan en yayg›n olarak görülenleri;
solgunluk, kloroz, nekroz, sulu görünüm ve geliflme bozukluklar›d›r.

Solgunlu¤a neden olan toksinlerin, bitki hücrelerinin d›fl çevresindeki su po-
tansiyelini ve hücre zarlar›n›n fonksiyonlar›n› etkileyen iki mekanizmas› bulun-
maktad›r. Solgunluk etmenleri genellikle iletim demetlerini t›kayan metabolitler
üreterek ksilem dokusunun zarar görmesine ve su potansiyelinin etkilenmesine
neden olurlar.

Baz› hastal›klarda iletim demetlerindeki zarlar›n por ölçüsünün büyümesi su
potansiyelini etkileyebilmektedir. Yine porlar›n t›kanmas› da iletim demetlerinde-
ki su potansiyelini etkilemekte ve bu dokuyu patojenlere karfl› daha hassaslaflt›r-
maktad›r. Bu duruma çok az say›da makromolekül neden olmaktad›r.

Toksinlerin zar fonksiyonlar›n› etkilemesi ile sulu görünüm belirtisi ve hücre-
lerde nekroz meydana gelebilir. Baz› toksinler klorofil metabolizmas›n› etkileyerek
kloroza, baz›lar› ise bitkide büyüme düzenleyicilerinlerinden metil jasmonat gibi
hareket ederek bitkilerde hipertrofiye neden olmaktad›r. 

Toksinler bitkide;
• Büyüme düzenleyicileri 
• Enzim aktiviteleri 
• Fotosentez 
• Hücre zar› 
• Mitokondrium üzerinde etkide bulunmaktad›r.
Bitkiler taraf›ndan, patojenlerin üretti¤i bu fitotoksinlerin detoksifikasyonunu

katalize eden enzimler üretilir ise bitkiler bu patojene ve onun üretti¤i toksine kar-
fl› dayan›kl› olurlar.

Konukçuya Spesifik Toksinler (Host Spesific Toxin)
Konukçuya spesifik toksinler (HST) düflük molekül a¤›rl›kta, farkl› yap›sal özellik-
lere sahip, patojenisiteden sorumlu olan ve konukçusu olan bitkiye karfl› yüksek
derecede biyolojik aktivite gösteren yani sadece konukçusu olan bitkilere toksik
olan bilefliklerdir. Di¤er bitkilerde toksitesi yoktur veya çok azd›r. Sadece belli fun-
guslar (Cochliobolus, Alternaria, Periconia, Phyllosticta, Corynespora ve Hypoxy-
lon) taraf›ndan üretilmektedir. Baz› bakteriler taraf›ndan üretilen (Pseudomonas ve
Xanthomonas) bakteriyel polisakkaritlerde konukçuya özelleflmifltir.

Konukçuya Spesifik Olmayan Toksinler (Non-Host Specific Toxin)
Konukçuya spesifik olmayan toksinleri (NHST) üreten patojenler, konukçular›na
karfl› herhangi bir seçicilikleri olmayan dolay›s›yla konukçuya spesifik toksinlere
göre daha genifl bir konukçu dizisine sahip olan toksinlerdir. Bu toksinler patoje-
nin hastal›k yapma yetene¤ini etkileyerek hastal›k fliddetinde art›fla neden olurlar.
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Detoksifikasyon: Toksinin
parçalanarak toksik
olmayan baflka bileflikler
haline dönüflmesi.



Fakat bunlar patojenin hastal›k yapmas› için esas faktörler de¤ildir. Yani patojenin
patojenisitesini belirlemezler. Bu gruptaki toksinlerin bir k›sm› (tabtoksin, phase-
olotoxin gibi) konukçu enzimlerini engellerler ve bu flekilde bitkide toksik mad-
delerin birikimine ve ihtiyaç duyulan bilefliklerin tükenmesine neden olurlar. Baz›
toksinler ise hücrelerin tafl›n›m sistemini etkileyerek özellikle hücre zarlar›ndaki
H+/K+ iyonlar›n›n de¤ifl tokuflunu etkilerler. Di¤er bir grup toksin, fotosentezde
rol oynayan faktörler üzerinde etkili olur. Bir k›sm› da hücre organellerinin trans-
kripsiyonunu (kopyalama) engeller.

Günümüzde yaklafl›k olarak 24 NHST belirlenmifl olup, bunlar›n birço¤u
Pseudomonas cinsi bakterilere aittir. Funguslardan özellikle Alternaria cinsi HST
yan›nda birçok NHST de üretmektedir.

Fitotoksinler bitkide hangi simptomlar›n oluflumunda rol al›r?

Bitki Hastal›klar›nda Büyüme Düzenleyicilerinin Rolü
Bitki geliflimini düzenleyen ve do¤al olarak bitkide bulunan maddelere büyüme
düzenleyicileri denilmektedir. Bunlar›n en önemlileri oksinler (auxin), gibberellin-
ler, sitokininler, etilen ve absisik asittir. Büyüme düzenleyicilerinin normal kon-
santrasyonlar›ndaki çok küçük de¤iflikler bile bitki gelifliminde farkl›l›k yarat›r. 

Büyüme düzenleyici maddeler ilk olarak yüksek bitki dokular›nda bulunmufl-
tur. Ancak k›sa bir süre sonra Rhizopus suinus ve Absidia ramosa funguslar›n›n
kültürlerinde de tespit edilmifltir. Daha sonraki y›llarda ise 35 cinse ait yaklafl›k 75
fungus türünün ve bakterilerden baz›lar›n›n da büyüme düzenleyicileri üretebil-
dikleri saptanm›flt›r.

Bitki patojenleri, bitkilerdekilerle ayn› olan büyüme düzenleyicilerini ve bunla-
r›n inhibitörlerini üretebildikleri gibi bunlardan farkl› büyüme düzenleyicileri ve
farkl› inhibitörler de üretebilirler.

Patojenler, bitkilerin hormon sisteminde dengesizlik ve cüceleflme, afl›r› büyü-
me, rozetleflme, köklerde afl›r› dallanma (adventif kök oluflumu), gövde malfor-
masyonu (flekil bozuklu¤u), yapraklarda epinastri, yaprak dökümü ve tomurcuk
gelifliminin bask›lanmas› gibi anormalliklere neden olurlar.

Sa¤lam ve hastal›kl› bitkilerin her ikisinde de büyüme düzenleyicilerin rolü
üzerinde yap›lan çal›flmalar sonucunda bitkide meydana gelen de¤iflimin birkaç
düzenleyicinin interaksiyonu ile oldu¤u ve bitkideki mevcut fitohormonun öteki
hormonun üretimini teflvik veya inhibe edebildi¤i tespit edilmifltir.

Oksinler
Bitkilerde do¤al olarak oluflan oksin, indol asetik asittir (IAA) ve bitkide çeflitli
fonksiyonlara sahiptir. Hücrelerde büyüme ve farkl›laflmaya, yaprak dökümünün
gecikmesine, meyve gelifliminin düzenlenmesine ve lateral kök oluflumunun teflvi-
kine neden olmaktad›r. Fungus, bakteri, molliküt ve virüs ile enfekte olan ço¤u
bitkide oksin seviyesi artmaktad›r. Plasmodiophora brassicae (kök uru veya kök
kal›nlaflmas›), Ustilago maydis (m›s›r rast›¤›), Fusarium oxysporum f.sp. cubense
(muz solgunlu¤u), Taphrina deformans (fleftali yaprak k›v›rc›kl›¤›) gibi funguslar-
la ve Rizobium (Agrobacterium) tumefaciens (kök uru), Pseudomonas savastanoi
(zeytin dal kanseri) gibi bakteriyel etmenler ile enfekteli bitkilerde IAA birikimi gö-
rülmektedir. Bu etmenler sadece bitkide IAA seviyesinin artmas›na neden olmaz-
lar ayn› zamanda bunlardan baz›lar› IAA’de üretebilmektedir. Tepe k›v›rc›kl›¤› vi-
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rüsü ile enfekteli flekerpancar› ve patates bitkilerinde de düflük düzeyde IAA biri-
kimi olmaktad›r.

Sitokininler
Sitokininler hücre büyümesi ve farkl›laflmas› için zorunlu olan büyüme faktörleri-
dir. Baz› bakteriyel ve fungal etmenler taraf›ndan üretildi¤i gibi bitkiler taraf›ndan
da üretilmektedir. Bu maddeler hücre bölünmesini ve büyümesini teflvik eder,
DNA sentezini art›r›r, yafllanmay› geciktirir, absisik asitin engelleyici etkisini bozar-
lar. Bunlar›n yan› s›ra belli bitki hastal›klar›n›n belirtilerinin meydana gelmesine de
yard›m ederler. Sitokininler bezelyede fassiasyon, gall ve afl›r› büyüme, yeflil alan
formasyonuna neden olmaktad›r.

Gibberellinler
Gibberellinler normal olarak yeflil bitkilerde bulunurlar ve baz› mikroorganizma-
lar taraf›ndan da üretilmektedir. Bu büyüme düzenleyicisi ilk olarak çelti¤in “Ba-
kanae Disease” olarak bilinen hastal›¤› ile çal›flan Japon araflt›r›c›lar taraf›ndan bil-
dirilmifltir. Gibberella fujikuroi (Fusarium moniliforme)’nin baz› izolatlar› bu mad-
deyi salg›lamaktad›r. Bu fungusun üretti¤i bir madde nedeniyle gövdede uzama
meydana geldi¤i ilk olarak 1912 y›l›nda Sawada isimli araflt›r›c› taraf›ndan tespit
edilmifltir. Bugün aralar›nda yap›sal farkl›l›k bulunan 52 gibberellin (G1,
G2........G52) bilinmektedir. Bunlar›n aras›nda en bilineni (GA3) gibberellik asittir.
Gibberella fujikuroi d›fl›nda yüksek bitkilerin apikal meristemlerinde de gibberel-
linler sentezlenmektedir.

Gibberellinler hücre bölünmesinin h›z›n› art›rarak bilhassa genç gövdelerde
bo¤umlar›n say›s›n› de¤ifltirmeksizin bütün bo¤um aralar›n›n uzunlu¤unu artt›r-
makta, nanizm (kal›tsal cüceli¤i) ve organlardaki uyku halini ortadan kald›rmakta-
d›r. Indol asetik asit (IAA) formasyonunu da teflvik etmektedir. Ayr›ca gibberellin-
ler, α- amilaz proteaz, ribonükleaz ve RNA-polimeraz gibi enzimlerin aktivitesin-
de art›fla da neden olmaktad›rlar. Gibberellinlerin, fungusun patojenisitesine etki-
si bulunmaktad›r.

Bitkide afl›r› büyüme ve uzamaya neden olan büyüme düzenleyicileri hangileridir?

Etilen
Bitkilerde do¤al olarak üretilen etilen ayn› zamanda bakteriyel patojenler ve baz›
funguslar taraf›ndan da üretilmektedir. Etilenin bitkilerde neden oldu¤u belirtiler;
büyümenin durdurulmas›, kloroz, erken yaprak dökümü, epinastri, adventif kök
oluflumunun teflviki ve meyvelerin erken olgunlaflmas›d›r. Etilen, enfeksiyonun et-
kisiyle zar geçirgenli¤inde art›fla da sebep olabilmektedir.

Hastal›kl› m›s›r bitkilerinin köklerinden izole edilen ve Pythium ultimum ile
Fusarium oxysporum’da kapsayan 68 fungusun de¤iflik konsantrasyonlarda etilen
üretti¤i bulunmufltur. Enfekteli dokularda etilen üretimi hastal›klara karfl› bitkinin
dayan›kl›l›¤›nda rol oynayan fitoaleksin ve baz› enzimlerin oluflumuna paralel ol-
maktad›r. Bu nedenle etilen enfeksiyona karfl› bitki dayan›kl›l›¤›n› art›rmaktad›r.

Domatesin Verticillium solgunlu¤unda etilen çoklu role sahiptir. Enfeksiyon
an›nda bitkide etilen mevcut oldu¤unda hastal›k geliflimi engellenmektedir. An-
cak enfeksiyon gerçeklefltikten sonra bitkide etilen olmas› hastal›¤›n geliflimini
art›rmaktad›r.
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Stress koflullar›nda bitkide üretilen etilen belli patojenlere karfl› bitkinin hassa-
siyetini de artt›rabilmektedir.

Absisik Asit
Bitkiler taraf›ndan üretilmektedir. Bitkilerde dormansiye neden olur, büyüme ve
tohum çimlenmesini engeller. Stomalar›n kapanmas›n› teflvik eder. Fungus sporla-
r›n›n çimlenmesini de teflvik edici rol oynar.

Büyüme Düzenleyicilerinin Etki Mekanizmas›

Gal ve Afl›r› Büyüme
Baz› hastal›klarda görülen galler (urlar) ve afl›r› büyümeler büyüme düzenleyicile-
rinin dengesindeki de¤iflimin sonucudur. Zeytin dal kanseri etmeni Pseudomonas
savastanoi, zeytin dallar›nda gal oluflumuna neden olan bakteriyel bir etmendir. In
vitro koflullarda bakteri IAA üretmektedir ve gallerin içerdi¤i IAA miktar› sa¤lam
dokulardan daha fazlad›r.

Bitkilerde gal oluflumuna neden olan Rhizobium tumefaciens, kültürde IAA ve
sitokinin üretmektedir ve gal oluflumunda bu hormonlar›n rolü bulunmaktad›r.
Plasmodiophora brassicae ’n›n neden oldu¤u kök uru hastal›¤›nda da köklerde
oluflan gallerde büyüme düzenleyicilerinin rolü vard›r. Çünkü galler sa¤lam doku-
lardan daha fazla sitokinin içermektedir.

Cüceleflme
Büyüme düzenleyicilerinin dengesizli¤i belli hastal›klarda cüceleflmeye neden ol-
maktad›r. Cüceleflme absisik asit dengesizlili¤inden ileri gelmektedir. Bitkilerde
IAA miktar› azal›p, absisik asit miktar› artt›¤›nda cüceleflme görülür. Viral hastal›k-
lar nedeniyle meydana gelen cücelikte hastal›kl› bitkilerde IAA miktar› azalmakta-
d›r. Solgunlu¤a neden olan Verticillium albo-atrum ile enfekteli domates bitkile-
rinde de absisik asit miktar› artmaktad›r.

Hastal›klar taraf›ndan cüceleflmenin teflvikinde büyüme düzenleyicilerinin rolü
hücre bölünmesinin ve hücre uzamas›n›n azalmas› fleklindedir. Virüs enfeksiyon-
lar›n›n neden oldu¤u büyümenin engellenmesi tek bir fitohormon düzeyindeki de-
¤iflimden ziyade büyüme düzenleyicileri aras›ndaki dengenin de¤ifliminden kay-
naklanmaktad›r. H›yar mozaik virüsü (CMV) ile enfekteli h›yar bitkilerinin hipoko-
til uzamas›ndaki azalma, etilen ve absisik asit miktarlar›nda art›fl buna karfl›n gib-
berelin benzeri madde miktarlar›n›n azalmas› ile iliflkilidir.

Afl›r› Uzama
Baz› hastal›klar›n karakteristik simptomu olan bo¤um aralar›n›n afl›r› uzamas› has-
tal›kl› dokuda gibberellin birikimiyle yak›ndan ilgilidir. Bu iliflki ilk olarak Gibbe-
rella fujikuroi ’nin neden oldu¤u “Bakanae” hastal›¤›nda görülmüfltür. Fungus ya-
pay ortamda da gibberellin üretebilmekte ve sa¤lam bitkiye uyguland›¤›nda hasta-
l›¤›n karakteristik belirtisi olan afl›r› uzama meydana gelebilmektedir. 

Solgunluk
Belli hastal›klarda fitohormonlar›n dengesinin bozulmas› enfeksiyon sonucunda
meydana gelen su eksikli¤i yüzünden olabilmektedir. Çünkü büyüme düzenleyici-
lerinin düzeyindeki de¤iflim su s›k›nt›s› olan bitkilerde görülür. Verticillium dahliae
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ile enfekteli pamuk bitkilerinde de böyle bir durum görülmektedir. Bunun nedeni
solgunlu¤a maruz kalm›fl bitkilerde sitokinin düzeyinde azalma olmas›d›r. 

Büyüme düzenleyicileri baz› solgunluk hastal›klar›nda bitkide tylose formasyo-
nuna da yard›m ederler. Oluflan bu yap›n›n su al›m›› engellenmesinden dolay› bit-
kide solgunluk meydana gelir. 

Yeflil Alan Formasyonu
Bitki patojeni funguslar›n sebep oldu¤u hastal›klar›n bir k›sm›nda, enfeksiyon
alanlar›n›n etraf›nda yeflil alan oluflur ve bunu takiben yaprakta kloroz görülür. Ye-
flil alan oluflumu sitokinin dengesi ile iliflkilidir. 

Yaprak Dökümü
Yaprak dökülmesi belli patojenler ile enfeksiyona karfl› bitkinin karakteristik bir
tepkisidir. Bunun nedeni büyüme düzenleyicilerinin dengesindeki de¤iflimle ilgili-
dir. Yaprak dökülmesi, IAA miktar›n›n azalmas›, absisik asit miktar›n›n artmas› ve
etilen düzeyindeki de¤iflimle iliflkili olmaktad›r.

Polisakkaritler
Funguslar, bakteriler, nematodlar ve di¤er patojenler sürekli olarak de¤iflik miktar-
larda zamks›-yap›flkan (mucilaginous) madde sal›p, yayarlar. Bu madde mikroor-
ganizman›n d›fl yüzeyi ve onun çevresi aras›ndaki ara yüzeyinde bulunur. Ekzopo-
lisakkaritler baz› patojenlerde normal hastal›k belirtilerinin oluflmas› için gereklidir.
Bu maddeler ya direk olarak hastal›k belirtilerini teflvik ederler ya da patojenin
canl›l›¤›n› sürdürme, kolonizasyonunu art›rma gibi patojenisitiye yard›mc› olarak
indirek etkide bulunurlar. Kaygan, yap›flkan polisakkaritler özellikle bitkinin vas-
küler sistemini istila ederek solgunlu¤a neden olan hastal›klarda önemli role sa-
hiptir. Vasküler solgunluklarda, patojen taraf›ndan sal›nan büyük polisakkarit mo-
lekülleri bitkinin ksileminde mekanik olarak blokaja neden olurlar ve böylece sol-
gunlu¤u bafllat›rlar. 

PATOJENLERE KARfiI B‹TK‹DE OLUfiAN SAVUNMA
REAKS‹YONLARI
Bitkiler hastal›k etmenlerine karfl› farkl› davran›fllar göstermektedirler. Bu nedenle
aralar›ndaki iliflki oldukça komplekstir. Bitki ve patojen birbirleriyle karfl›laflt›klar›
zaman genellikle bitki, patojen sald›r›s›na karfl› koyar. Patojen organizma taraf›n-
dan baflar›l› bir sald›r› gerçeklefltirildi¤inde bitkinin karfl› koymas› yetersiz kal›r ve
patojen bitkide kolonize olarak hastal›k belirtilerini meydana getirir. Bitkinin pato-
jene karfl› koymas› baflar›l› olursa patojen bitkide kolonize olamaz ve bitki sa¤l›k-
l› geliflir. Bu durumda dayan›kl›l›k söz konusu olmaktad›r.

Dayan›kl›l›k, bitkinin bir hastal›k etmeni ile karfl›laflma durumunda enfeksiyo-
na karfl› koyabilmesi olarak tan›mlanabilir. Dayan›kl›l›¤›n kal›tsal olufl niteli¤i bas-
k›n olmakla birlikte, bazen dayan›kl›l›k sonradan kazan›lm›fl da olabilmektedir.
Genellikle kal›tsal olan dayan›kl›l›k ya bir tek gen (monogenik dayan›kl›l›k) veya
çok say›da genlerle (poligenik dayan›kl›l›k) idare edilir.

Dayan›kl›l›k yaln›zca konukçuda bir dayan›kl›l›k geninin bulunmas›na ba¤l› de-
¤ildir. Ayn› zamanda parazit mikoorganizman›n kal›tsal niteliklerine de ba¤l›d›r.
Hastal›k durumunu konukçu ile hastal›k etmeninin kal›tsal nitelikleri aras›ndaki
iliflki belirlemektedir. Hastal›klara dayan›kl› kültür bitkilerinin elde edilmesinde,
hastal›k etmeninin virülensinin de genlerle yönetiliyor olmas›n›n büyük önemi var-
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d›r. Dayan›kl›l›¤›n büyük ölçüde kal›tsal oluflu nedeniyle sürekli bir de¤iflim özel-
li¤i de vard›r. Hastal›k etmenlerinde ›rklar›n do¤mas›na neden olan olaylar bir bit-
kinin bir hastal›¤a uzun süre dayan›kl› kalma olana¤›n› da ortadan kald›rmaktad›r.

Konukçu çeflidi ve hastal›k etmenlerinin ›rklar› aras›ndaki interaksiyon göz
önüne alarak Van der Plank dayan›kl›l›¤› tarlada görünüflüne göre ikiye ay›rm›flt›r.

• Vertikal Dayan›kl›l›k (Irka Spesifik Dayan›kl›l›k): Bir konukçu çeflidinin, pa-
tojenin belli ›rklar›na karfl› dayan›kl› olmas›d›r.

• Horizontal Dayan›kl›l›k (Irka Spesifik Olmayan Dayan›kl›l›k): Bir patojen tü-
rünün tüm ›rklar›na veya tüm üyelerine karfl› konukçu bitki çeflidinin daya-
n›kl› olmas›d›r. Burada daha genel bir dayan›kl›l›k söz konusudur.

Bitkinin hastal›k olay›ndaki katk›s›, hastal›k etmenine elveriflli olmak ya da has-
tal›k etmeni için uygun bir koflul yaratmamak biçiminde olabilir. Birinci durumda,
bitki ve hastal›k etmeni aras›ndaki iliflki hastal›k etmeni yarar›na geliflecek ve so-
nunda bitki hastalan›p ölecektir. ‹kinci durumda ise bitki ya yap›sal özellikleri ya
da biyokimyasal özellikleri ile hastal›k etmeninin içeri s›zmas›na veya içeri s›zma-
s›ndan sonra dokuda yaflamas›na engel olacakt›r. Sonuç olarak bitki hastal›¤a da-
yan›kl› görülecektir.

Bitkinin patojene karfl› gösterdi¤i savunma reaksiyonu yap›sal özelliklerinden
kaynaklanabildi¤i gibi patojenin bitki bünyesine giriflinden sonra yani patojenin
teflviki ile de meydana gelebilir.

Bitki ve patojen birbirleriyle karfl›laflt›klar› zaman nas›l davran›rlar?

Yap›sal Dayan›kl›l›k Faktörleri

Fiziksel Bariyerler
Patojenin penetrasyonundan önce ve penetrasyonu s›ras›nda bitkinin gösterdi¤i
savunmada bir tak›m yap›sal faktörler rol oynamaktad›r. Bitkide do¤al olarak bu-
lunan yap›sal faktörler ve patojeni engelleme flekilleri; 

• Kütiküla tabakas›n›n kal›n olmas› direk penetrasyon yapan patojenler için
bir engel teflkil etmektedir.

• Epidermis hücrelerinin d›fl duvar kal›nl›¤› ve sa¤laml›¤› da yine direk girifl
yapan patojenlerin giriflini zorlaflt›r›r. 

• Yaprak veya meyve yüzeyinin mum tabakas› ile kapl› olmas› patojen spor-
lar›n›n çimlenmesi için her zaman uygun ortam› yaratan suyun yaprak yü-
zeyinde tutunmas›n› engeller dolay›s›yla burada patojen sporlar›n›n birikimi
ve çimlenmesi engellenir. 

• Yaprakta yo¤un flekilde tüylerin bulunmas› da ayn› flekilde ifllev yapmaktad›r.
• Hastal›k etmenlerinin girifl kap›lar›ndan biri olan stomalar›n kapal› veya aç›k

kalma süreleri ve stoma aç›kl›klar›n›n büyüklü¤ü penetrasyonu etkilemek-
tedir. E¤er hastal›k etmenlerinin penetrasyonu için uygun olan saatlerde
stomalar kapal› ise hastal›k bafllat›lamaz. Stoma aç›kl›¤› küçük oldu¤u tak-
dirde büyük sporlu funguslar veya büyük hücre yap›s›na sahip bakteriler gi-
rifl yapamazlar.

Yap›sal Antimikrobiyal Maddeler
Bitkilerde patojenlere karfl› engelleyici görev yüklenen baz› birleflikler, bitkiler ta-
raf›ndan d›flar›ya salg›land›¤›nda hastal›k etmenlerinin geliflmesini önlemektedir-
ler. Bitkide do¤al olarak bulunan bu kimyasallar› 6 grupta toplayabiliriz (fiekil 4.2).
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• Saponin
Saponin, sa¤l›kl› bitkilerde yüksek düzeyde bulunan ve antifungal aktivite-
ye sahip bilefliklerdir. Kimyasal yap›lar› esas al›nd›¤›nda 4 gruba ayr›lmak-
tad›r. Saponinler membranlar›nda sterol içeren hücreleri parçalayabilmek-
tedirler. Domateslerde tomatine, yulafta avenacin en bilinen saponinler-
dendir. Yeflil domateslerde yüksek konsantrasyonlarda bulunan ve Fusari-
um solani ’nin neden oldu¤u enfeksiyonlara karfl› bitkiyi koruyan saponin
“tomatine”’ dir. Domateslerin olgunlaflarak k›rm›z› renge dönüflmesi ile bu
maddenin konsantrasyonu h›zl› bir flekilde düfler ve olgun domatesler fun-
gus enfeksiyonlar›na hassas duruma gelir. Saponinler belli dereceye kadar
bitkiyi fungal patojenlerden korumaktad›rlar. Bunlar fungal patojenlerin
hücre zar› yap›s›n› bozarak ve por oluflumuna neden olarak antifungal et-
kide bulunmaktad›rlar. Ancak patojenler, saponinleri detoksifike edecek
enzimler salg›layarak bu maddelerin yap›s›n› bozarlar ve bitkiyi hastaland›-
r›rlar. Saponinler, membranlar›nda sterol olmayan funguslar üzerinde etki-
li olmamaktad›r. 

• Siyanogenik Glikositler
‹ki binden fazla bitki türü siyanogenik glikosit içermektedir. Bu siyanürlü bi-
leflikler köklerden tohuma kadar bitkinin bütün organlar›nda mevcuttur.
Sorgum bitkisinin baz› organlar›n›n kuru a¤›rl›¤›n›n %35’nin bir siyanogenik
glikosit olan “dhurrin” den ibaret oldu¤u bilinmektedir. Enfeksiyon veya
baflka bir nedenle bitkinin zarar görmesi durumunda doku zarar›na tepki
olarak hidrosiyanik asit (HCN) aç›¤a ç›kmaktad›r ve bu da patojenlere tok-
sik etki yapmaktad›r.

• Glukosinolatlar
Bunlar kükürt bileflikleridir. Bu grup içinde Allium cinsine dahil bitkilerde
görülen sar›msak ya¤lar› ile Cruciferaceae familyas›ndaki bitkilerde bulunan
hardal ya¤lar› yer al›r. Fungus enfeksiyonuna karfl› bitki dayan›kl›l›¤›nda rol
oynamaktad›rlar. Bitki zarar gördü¤ü zaman bu maddeler bitkinin miyrosi-
naz enzimi ile aktive edilmekte ve uçucu izotiyosiyanat (hardal ya¤›), nitril
ve tiyosiyanat gibi de¤iflik ürünler meydana gelmektedir. Bunlarda fungus-
lara toksik etki göstermektedir. 
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Glukosinolat’lar içinde yer alan kükürt bilefliklerinden sar›msak ya¤lar›na en
iyi örnekte allin’dir. Allin enzimatik etki ile antibakteriyel ve antifungal etki-
ye sahip olan allicin’e çevrilir. 

• Doymam›fl Laktonlar
Doymam›fl laktonlar›n hem bitkilere hem de mikroorganizmalara toksik ol-
du¤u bilinmektedir. Bitkide esas olarak glikosit halinde bulunur ve yaralan-
ma olay›ndan hemen sonra β-glikosidaz enziminin etkisiyle ortaya ç›karlar.
Birçok bitkiden (lale, avakado vb.) fungitoksik laktonlar elde edilmifltir. Bit-
kilerden elde edilen en iyi bilinen laktonlar ranunculin ve tuliposit ’lerdir.
Tulipositler, lalelerin Botrytis cinerea’ya F.oxysporum f.sp.tulipae’ye daya-
n›kl›l›¤›nda rol oynarlar.

• Fenol ve Kinonlar 
Fenol ve fenol bilefliklerinin bir k›sm› bitkilerde yap›sal olarak mevcut iken
di¤er bir k›sm› enfeksiyona tepki olarak oluflmaktad›r. Fenoller glikosit ya
da ester fleklinde bulunurlar. K›rm›z› renkli so¤anlarda depo çürüklü¤üne
neden olan Colletotrichum circinans’a dayan›kl›l›kta bunlarda bulunan an-
tifungal aktiviteye sahip katekhol ve protokatekhuik asit rol oynamaktad›r.
Kafeik ve klorogenik asit ise patateste Streptomyces scabies ve Phytophtho-
ra infestans ’a karfl› dayan›kl›l›¤› sa¤layan fenoliklerdir.

• Proteinler
Proteinlerinde bir k›sm› yap›sal olarak bitkilerde mevcut iken bir k›sm› mik-
robiyal enfeksiyona tepki olarak bitki bünyesinde sentezlenirler. Patojenisi-
te ile iliflkili proteinler (PR protein) genellikle enfeksiyona tepki olarak bit-
ki taraf›ndan sentezlenmekle birlikle bunlardan kitinaz baz› bitkilerde yap›-
sal olarak bulunmaktad›r.
Hücre duvar› proteinlerinden biri olan hidroksiprolince zengin glikoprote-
in (HRGPs) hücre duvar›n›n dayan›kl› olmas›n› sa¤lamaktad›r. HRGPs, pri-
mer hücre duvar›n›n kuru a¤›rl›¤›n›n % 5-10’nu kadar bitkide yap›sal ola-
rak mevcut olmakla birlikte mikrobiyal enfeksiyon bunlar›n sentezini tefl-
vik etmektedir. Bunlar›n yan› s›ra proteinaz enzim inhibitörleri de bitkiler-
de bulunmaktad›r.

Enfeksiyondan Sonra Oluflan Yap›sal Faktörler
Bitkide do¤al olarak bulunun yap›sal özelliklere ilaveten bitkilerde enfeksiyona
tepki olarak aktivasyon kazanan çok say›da fiziksel ve kimyasal savunma sistem-
leri bulunmaktad›r. Yaralanma ve enfeksiyona tepki olarak bitkide hem hücresel
hem de daha alt birimlerde fiziksel de¤iflmeler meydana gelir ve parazitin giriflin-
den hemen sonra oldukça karmafl›k fakat oldukça koordineli yap›da bir dizi olay
bafllar. Baz› durumlarda bu fiziksel olaylar›n sadece patojenin geliflmesini geciktir-
di¤i ve fiziksel olmayan savunma mekanizmalar›n›n meydana gelmesi için bitkiye
zaman kazand›rd›klar› ileri sürülmektedir. Örne¤in fitoaleksin birikimi gibi. Enfek-
siyondan sonra bitkide meydana gelen fiziksel de¤iflimler hücre duvar›nda ve do-
kularda (histolojik) olmaktad›r.

Hücre Duvar› Modifikasyon
Ço¤u patojen için ilk engel hücre duvar›d›r. Bitki, patojen sald›r›s›na maruz kald›-
¤›nda hücre duvar›n›n yap›s›nda bir tak›m de¤iflikliklere neden olarak patojenin
doku içine girifline karfl› daha etkili ve dayan›kl› engel oluflturabilir. Bu de¤iflim
hücre duvar›n›n mekaniksel direncini art›rmas›n›n yan› s›ra hücre duvar›n› parça-
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layan enzimlere karfl› hücre duvar›n›n hassasiyetini azalt›r ve patojene besin ak›fl›-
n› bloke eder. Ayn› zamanda patojenlerin ürettikleri toksinlerin etkisini engelleye-
cek bir bariyer de oluflmufl olur. Hücre duvar›nda meydana gelen de¤iflimleri 3 alt
bafll›kta toplayabiliriz (fiekil 4.3).

• Lignifikasyon (Odunlaflma)
Birçok bitki türünde hastal›klara karfl› dayan›kl›l›kta önemli bir mekanizma
olarak görülen lignifikasyon fungus, bakteri ve virüs gibi de¤iflik organizma-
lar›n neden oldu¤u enfeksiyonlara bir tepki olarak meydana gelmektedir.
Hücre duvar›n›n odunlaflmas› sonucunda hücre duvar› mekaniksel olarak
daha güçlü olaca¤›ndan funguslar›n girifli ve fungal enzimlerin hücre duva-
r›n› eritmesi daha zorlafl›r. Ligninleflen hücre duvar› ayr›ca besin maddeleri-
nin hareketini engelleyen bir bariyer oluflturarak patojenin açl›ktan ölmesi-
ne neden olmaktad›r.
Odunlaflma ve hücre duvar›nda meydana gelen di¤er de¤iflmeler fitoaleksin
birikimine yol açarak fungal geliflme h›z›n› azaltabilir. Patateslerde geç ya-
n›kl›k hastal›k etmeni olan Phytophthora infestans ’a dayan›kl› patates bitki-
lerinde hassas bitkilere oranla yumru ve yapraklarda daha h›zl› lignifikasyon
meydana geldi¤i gözlenmifltir.

• Hidroksiprolince Zengin Glikoprotein (HRGPs) Sentezi
HRGP sentezi bitki hücre duvar›n› güçlendiren di¤er yap›sal faktördür. Bit-
ki hücre duvar› kuru a¤›rl›¤›n›n %5-10’nu HRGPs formundad›r. Yaralanma
ve enfeksiyon neticesinde sentezleri teflvik edilmektedir. Domateslerde kök
çürüklü¤üne neden olan Fusarium oxysporum f.sp.radicis-lycopersici ile
enfekteli domates bitkilerinde enfeksiyondan 96-120 saat sonra enfekteli
dokunun duvarlar›nda HRGPs miktar› artarken sa¤l›kl› bitki hücre duvarla-
r›nda bu protein çok düflük miktarlarda bulunmufltur. 

• Papilla Oluflumu 
Fungus, bakteri ve virüsler taraf›ndan enfeksiyona bitkilerin genel bir tepki-
si olarak hücre duvar›n›n iç yüzeyinde duvar benzeri materyalin birikmesi-
dir. Bu yap›ya papilla denilmektedir. Papilla, plazma zar› ve bitki hücre du-
var› aras›nda ve fungal penetrasyonun oldu¤u yerin tam karfl›s›nda meyda-
na gelir. Yar›m küre veya küre fleklindedirler. Papilla’lar›n genel olarak kal-
loz ve muhtemelen lignin, silikon, suberin ve selüloz ihtiva etti¤i bilinmek-
tedir. Fungal penetrasyonun oldu¤u yerde yo¤un kalloz birikimi patojenin
giriflini veya yay›lmas›n› geciktirerek bitkinin di¤er savunma sistemlerinin
aktivasyonu için zaman kazanmas›n› sa¤lar.
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Bu üç hücre duvar› modifikasyonuna ilaveten dayan›kl› bitkilerde enfeksiyo-
nun erken döneminde fungal sald›r›n›n oldu¤u noktadaki hücre duvar›nda fenolik
materyal birikimi de olmaktad›r.

Histolojik Savunma Yap›lar›
• Mantar Tabakas› (Cork) Oluflumu

Bir çok fungal, bakteriyel, baz› viral enfeksiyonlarda, enfeksiyon noktas›n›n
d›fl›nda birkaç tabaka halinde mantar tabakas› oluflur. Mantar tabakas›n›n
oluflumu yaln›z patojenin yay›lmas›n› engellemekle kalmaz, patojen taraf›n-
dan ç›kar›lan toksinin sa¤lam dokulara geçiflini de önler. Mantar tabakas›
ayr›ca su ve besin maddesi ak›fl›n› engelleyerek patojenin beslenme flans›n›
da ortadan kald›r›r.

• Ay›rma Tabakas› Oluflumu
Sert çekirdekli meyve a¤açlar›n›n genç ve aktif yapraklar›nda baz› fungal,
bakteriyel ve viral enfeksiyonlardan sonra enfeksiyon noktas›n›n etraf›nda-
ki hücreler birbirlerinden ayr›lmakta ve böylelikle hasta noktan›n sa¤lam
dokuyla iliflkisi kesilmektedir. Yapraklar hem patojenden hem de toksinle-
rin olas› zararl› etkilerinden kurtulmaktad›r.

• Zamk Birikmesi
Patojen enfeksiyonu veya yaralanmay› takiben bu bölgelerde çeflitli tipte
zamklar oluflmaktad›r. Zamk birçok a¤açta görülmekle birlikte, sert çekir-
dekli meyve a¤açlar›nda yayg›nd›r. Zamks› maddeler enfeksiyon noktas› et-
raf›ndaki hücreler aras› boflluklar› doldurarak patojenin yay›lmas›n› önle-
mektedir.

• Tylose Oluflumu
Bitkiler herhangi bir nedenle strese maruz kald›klar›nda veya vasküler sol-
gunluk patojenleri ile enfekte olduklar›nda ksilem borular›nda meydana ge-
len yap›lard›r. Ksilem kenar›ndaki canl› parankima hücrelerinin protoplast-
lar›n›n afl›r› geliflmesi ile oluflan ksilem borusu içinde bir kenardan di¤er ke-
nara kadar uzayan yast›kc›k fleklindeki yap›lard›r. Bu olufluklar patojenin
yukar›ya do¤ru yay›lmas›n› engeller.

Enfeksiyondan Sonra Oluflan Nekrotik Savunma
Reaksiyonu (Afl›r› Duyarl›l›k=HR)
Hipersensitif reaksiyon (HR) patojen olmayan parazitlere bitkilerin gösterdi¤i ge-
nel bir reaksiyondur. Parazitin girifl yapt›¤› hücreler de h›zl› bir ölüm görülür. Bir-
çok konukçu patojen iliflkisinde, patojen hücre duvar›n› geçebilir ancak protoplas-
ma ile temasa geçer geçmez nukleus patojene do¤ru harekete geçer, h›zla parça-
lan›r, kahverengileflir, reçinemsi bir görünüfl alarak önce patojenin çevresini sonra
tüm sitoplazmay› danecikler ile doldurur. Sitoplazma h›zla kahverengileflip ölür,
patojen hifi de bu arada dejenere olur, geliflemez ve ölüme gider. Bu nekrotik re-
aksiyon veya hipersensitif reaksiyon, bitkilerde özellikle fungal obligat parazitlere,
virüs ve nematodlara karfl› s›kca görülen savunma reaksiyonudur. Bu nekrotik do-
ku, obligat paraziti canl› hücrelerden izole etmekte bu flekilde onlar›n beslenme,
geliflme ve ço¤almalar›n› engelleyerek patojenin ölümüne neden olmaktad›r. Ya-
flamalar› için canl› hücrelere ihtiyaç duyan obligat parazitlere dayan›kl›l›kta bu
önemlidir. Fakültatif parazitler ölü dokularda da geliflebildikleri için bu patojenle-
re dayan›kl›l›kta bu s›n›rl› alanlarda meydana gelen nekrozlar›n önemi yoktur.
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Enfeksiyondan Sonra Oluflan Biyokimyasal Savunma
Reaksiyonlar›
Bitkide do¤al olarak bulunmayan ancak patojen enfeksiyonuna tepki olarak mey-
dana gelen bir tak›m biyokimyasal maddeler patojenin girdi¤i noktadan bitkiye ya-
y›lmas›n› önleyerek hastal›k oluflumunu engelleyebilmektedirler.

Fitoaleksin Birikimi
Fitoaleksinler düflük molekül a¤›rl›¤›na sahip antimikrobiyal maddeler olup enfek-
siyon öncesi bitkide mevcut de¤ildir. Bitki taraf›ndan sadece mikroorganizmalara
karfl› de¤il bitkinin karfl› karfl›ya kald›¤› tüm stres olaylar›nda bitki taraf›ndan sen-
tezlenmektedir. Bu maddeler bakteri, fungus, nematod, yüksek bitki ve hayvanlar-
da toksiktir. Terpenoid ve isoflavonoid olmak üzere iki kimyasal grupta toplan›r-
lar. Yirmi bir familyaya ait 100 den fazla bitki türü taraf›ndan sentezlenmektedir-
ler. Bunlar ço¤unlukla bitkiye özelleflmifl maddelerdir, ancak patojene özelleflmifl
de¤illerdir.

Patojen organizmalar›n bitkiyi penetre etmesi s›ras›nda patojenden aç›¤a ç›kan
baz› uyar›c›lar bitkide fitoaleksin sentezinin bafllamas›na neden olurlar. Penetras-
yonu takiben patojenin girifli ile etkilenen canl› hücrelerde h›zl› bir flekilde sentez-
lenen fitoaleksinler bu hücrelerdeki patojen sporlar›n›n çim tüpleri ve enfeksiyon
hiflerinin deformasyona u¤ramas›na veya ölmesine neden olarak patojenin bitki
içinde geliflmesini engellerler. Patojen geliflmesini engellemede sentezlenen fito-
aleksin miktar› önemlidir. Hastal›k ilerledi¤i takdirde bu maddeler ölü hücrelerde
birikmektedir. Fitoaleksin birikiminin HR reaksiyondan sonra görülmektedir.

Patojenisite ‹le ‹liflkili Proteinler (PR Proteinler)
Bitkilerde savunma ile iliflkili olarak biriken proteinlere “patojenisite ile iliflkili
proteinler (PR protein)” ad› verilmektedir. Bunlar hidrolitik enzimlerdir ve ilk kez
1970 li y›llarda tütün mozaik virüsü ile enfekteli tütün bitkilerinin yapraklar›nda
tespit edilmifltir. PR proteinler önce extracellular bofllukta bulunan, asitle çözüle-
bilen, proteaz’a dayan›kl› asidik proteinler olarak tan›mlanm›flt›r. Daha sonralar›
ise bazik homologlar› tan›lanm›fl ve bunlar›n tütündeki asidik proteinlerden fark-
l› olarak vakuolde bulundu¤u tespit edilmifltir. Son zamanlarda ise PR proteinler,
patojen sald›r›s› veya benzer durumlardan sonra biriken bitki proteinleri olarak
tan›mlanmaktad›r. PR proteinlerin, antipatojenik aktiviteye sahip ve bitki dayan›k-
l›l›¤›nda rol oynayanlar› kitinaz ve β-1,3- glukanaz’d›r. Bunlar direkt fungal hücre
duvar›na etkili olmaktad›r. Çünkü fungal hücre duvar› β-1,3-glukan ve kitinden
oluflmaktad›r. Bu enzimler fungus hücre duvar› yap›s›n› bozarak fungusu etkisiz
hale getirmektedirler.

Uyar›lm›fl Dayan›kl›l›k 
Kal›tsal nitelikte olmayan, bitkinin savunma mekanizmas›n›n uyar›lmas› sonucun-
da ortaya ç›kan dayan›kl›l›k tipidir. Uyar›lm›fl dayan›kl›l›kta, bitkiler patojen enfek-
siyonundan önce bitkideki savunma mekanizmas›n› harekete geçirecek uyar›c›lar
ile ön muameleye tutulur. Bu uyar›c›lar abiotik (cans›z) veya biotik (canl›) olabil-
mektedirler. Abiotik uyar›c›lar, baz› fungisit ve herbisitler olabilece¤i gibi potas-
yum ve sodyum fosfat, demir klorür, bak›r klorür, salisilik asit gibi de¤iflik kimya-
sal maddeler de olabilir. Biotik uyar›c›lar virulent olmayan patojenler, zay›flat›lm›fl
veya öldürülmüfl patojenler, patojenin hücre duvar› bileflenleri olabilmektedir. 
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Abiotik veya biotik uyar›c›lar hassas bitkilere uyguland›klar› zaman bu madde-
ler bitki için bir zarar oluflturmayacak nitelikte olsa bile bitki bunlar› bir tehlike ola-
rak alg›layarak savunma sistemi ile ilgili genlere sinyaller gönderir ve fitoaleksin,
PR proteinler gibi bir tak›m maddelerin sentezini bafllat›r. Bu flekilde dayan›kl›l›k
mekanizmas›n›n aktifleflti¤i bir bitki esas patojeni ile inokule edildi¤inde bitkide ya
hiç hastal›k oluflmaz veya hafif fliddette hastal›k meydana gelir. Dayan›kl›l›k, sade-
ce uyar›c› uygulanan bölgede görülüyor ve bitkinin di¤er taraflar› enfeksiyondan
etkileniyorsa buna lokal kazand›r›lm›fl dayan›kl›l›k (LAR) denilmektedir. E¤er da-
yan›kl›l›k bitkinin uyar›c› uygulanmayan di¤er k›s›mlar›nda da görülüyor ise bu da
sistemik kazand›r›lm›fl dayan›kl›l›k (SAR) olarak tan›mlanmaktad›r (fiekil 4.4).

66 Fitopato lo j i

Uyar›lm›fl Dayan›kl›l›k

Lokal Kazand›r›lm›fl
Dayan›kl›l›k

Sistemik Kazand›r›lm›fl
Dayan›kl›l›k

fiekil 4.4

Uyar›lm›fl
dayan›kl›l›k tipleri.



674.  Ünite  -  Pato jenler in  Bi tk iy i  Enfeksiyon Mekanizmas›  ve  Bi tk ide Oluflan Savunma Reaksiyonlar ›

Bitki patojenlerinin enfeksiyon mekanizmas›n›

tan›mlamak

Bitkilerde hastal›¤a neden olan çok say›da fun-
gus, bakteri, virüs vard›r. Bütün bu organizmalar
için bitkiler besin kayna¤›d›r. Patojenlerin ya-
flamlar›n› sürdürebilmeleri için di¤er tüm canl›-
larda oldu¤u gibi beslenmeleri gerekir ve bu ih-
tiyaçlar›n› karfl›lamak için bitkilere sald›r›rlar.
Hastal›k etmenlerinin besin kayna¤› olan bitki-
lerden yararlanabilmeleri için öncelikle bitkinin
en d›fltaki kütiküla veya hücre duvar›ndan girifl
yapmas› gerekir. Hücre duvar›n genel yap›s› esas
al›nd›¤›nda; orta lamel, primer hücre duvar› ve
sekonder hücre duvar› olmak üzere 3 bölgeye
ayr›lmaktad›r. Hücre duvar›n›n yap›s›nda pektin,
selüloz, hemiselüloz bulunmakta ve baz› yafll›
dokularda lignin oluflumu görülmektedir.
Baz› funguslar, parazitik yüksek bitkiler ve ne-
matodlar bitki yüzeyine mekanik bas›nç uygula-
yarak penetrasyon yaparlar. Bu bas›nç›n miktar›
dokunun patojenin salg›lad›¤› enzimler yard›m›y-
la ön yumuflama derecesine göre de¤iflmektedir.
Funguslar ilk olarak bitki yüzeyine tutunur ve
daha sonra girifl yaparlar. Hif yüzeyi çok ince ta-
baka halinde yap›flkan (mucilaginous) bir salg›
ile kaplanm›flt›r. Bu yap›flkan madde sayesinde
yeni oluflan hif yaprak kütikülas›na tutunur. Yü-
zey ile temas eden hif ucunda oluflan appresori-
um içindeki turgor bas›nc›n›n artmas› ile appreso-
rium ucundaki penetrasyon çivisi bitkiyi penetre
eder. Bir k›s›m patojen mekanik güç uygulaya-
rak bitkiye girifl yapabildi¤i gibi di¤er bir k›s›m
patojenin girifli mekanik güç uygulamas›n›n yan›
s›ra patojenler taraf›ndan salg›lanan kütinaz, pek-
tinaz, selülaz, hemiselülaz enzimlerinin hücre
duvar›n› parçalamas›yla birlikte gerçekleflmekte-
dir. Patojen salg›lad›¤› enzimler yard›m›yla bitki
dokusuna girifl yapmas›n›n yan› s›ra salg›lad›¤›
toksinler ile de hastal›k oluflumunu gerçekleflti-
rir. Patojenler taraf›ndan üretilen enzim, toksin,
büyüme düzenleyicileri bitkilerdeki hastal›k
simptomlar›ndan sorumludur. Bitkiler taraf›ndan
bu maddeleri detoksifike edecek karfl› maddeler
salg›lanmad›¤› takdirde patojen bitkide kolonize
olur.

Patojen sald›r›lar›n› engellemek için bitkiler pa-
tojenin aktivitesine veya ilerlemesine müdahele
edebilecek birtak›m yap›lar ve kimyasal madde-
ler olufltururlar. Bu yap›lar hücre duvar›n›n lig-
ninleflmesi, hidroksiprolince zengin glikoprote-
inlerin sentezi, papilla oluflumu, mantarlaflma,
ay›rma tabakas› oluflumu gibi fiziksel engeller
olabildi¤i gibi patojenisite ile iliflkili proteinler
(PR protein) ve fitoaleksin sentezi fleklinde kim-
yasal önleyicilerde olabilir. E¤er patojen bütün
bu yap›sal savunma sistemlerini aflabiliyorsa ve
bitki taraf›ndan üretilen fitoaleksin, PR proteinle-
ri parçalayabiliyorsa bitkinin savunma sistemi ye-
tersiz kalm›flt›r ve bu durumda bitki hastalan›r. 

Patojenler taraf›ndan üretilen metabolitlerin

hastal›k oluflumundaki rollerini aç›klamak

Bitkilerde hastal›k oluflumunda patojenler tara-
f›ndan salg›lanan enzimler, toksinler, büyüme
düzenleyicileri ve polisakkaritler direk veya indi-
rek rol oynamaktad›r. Bu maddelerin patojenisi-
tedeki önemi hastal›klara göre de¤iflmektedir.
Enzimler patojenin bitki dokusuna giriflinde ve
özellikle yumuflak çürüklük fleklindeki belirtile-
rin oluflumunda önemli rol oynamaktad›rlar. Bü-
yüme düzenleyicileri sa¤l›kl› dokularda bulun-
makta ancak baz› fungal ve bakteriyel hastal›k
etmenleri taraf›ndan da üretilmektedirler. Özel-
likle ur oluflumu fleklindeki hastal›k belirtilerinde
esas maddelerdir. Toksinler konukçuya spesifik
ve konukçuya spesifik olmayan toksinler olarak
iki grupta incelenmektedir. Konukçuya spesifik
olan toksinler hastal›k oluflumundan direk so-
rumludur. Konukçuya spesifik olmayan toksinler
ise hastal›k fliddetinin artmas›nda rol oynarlar.
Yan›kl›k fleklindeki belirtiler patojenlerin salg›la-
d›klar› toksinlerin sonucudur. Polisakkaritler ya
direk olarak hastal›k belirtilerini teflvik ederler ya
da patojenin canl›l›¤›n› sürdürme, kolonizasyo-
nunu art›rma gibi patojenisiteye yard›mc› olarak
indirek etkide bulunurlar. Kaygan, yap›flkan po-
lisakkaritler özellikle bitkinin vasküler sistemini
istila ederek solgunlu¤a neden olan hastal›klarda
önemli role sahiptir. Enzim, toksin ve büyüme
düzenleyicileri bitki hastal›klar›n›n geliflmesinde
polisakkaritlerden daha önemlidir. 

Özet
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Dayan›kl›l›k kavram›n› tan›mlamak

Dayan›kl›l›k, bitkinin bir hastal›k etmeni ile kar-
fl›laflma durumunda enfeksiyona karfl› koyabil-
mesi olarak tan›mlanabilir. Dayan›kl›l›¤›n kal›tsal
olufl niteli¤i bask›n olmakla birlikte, bazen daya-
n›kl›l›k sonradan kazan›lm›fl da olabilmektedir.
Genellikle kal›tsal olan dayan›kl›l›k ya bir tek
gen (monogenik dayan›kl›l›k) veya çok say›da
genlerle (poligenik dayan›kl›l›k) idare edilir.
Dayan›kl›l›k yaln›zca konukçuda bir dayan›kl›l›k
geninin bulunmas›na ba¤l› de¤ildir. Ayn› zaman-
da parazit mikoorganizman›n kal›tsal nitelikleri-
ne de ba¤l›d›r. Hastal›k durumunu, konukçu ile
hastal›k etmeninin kal›tsal nitelikleri aras›ndaki
iliflki belirlemektedir. Dayan›kl›l›¤›n büyük ölçü-
de kal›tsal oluflu nedeniyle sürekli bir de¤iflim
özelli¤i de vard›r. Hastal›k etmenlerinde ›rklar›n
do¤mas›na neden olan olaylar bir bitkinin bir
hastal›¤a uzun süre dayan›kl› kalma olana¤›n› da
ortadan kald›rmaktad›r.
Konukçu çeflidi ve hastal›k etmenlerinin ›rklar›
aras›ndaki iliflki göz önüne al›narak dayan›kl›l›k
ikiye ay›rm›flt›r.
• Vertikal Dayan›kl›l›k (Irka Spesifik Dayan›kl›-

l›k): Bir konukçu çeflidinin, patojenin belli ›rk-
lar›na karfl› dayan›kl› olmas›d›r.

• Horizontal Dayan›kl›l›k (Irka Spesifik Olma-
yan Dayan›kl›l›k): Bir patojen türünün tüm
›rklar›na veya tüm üyelerine karfl› konukçu
bitki çeflidinin dayan›kl› olmas›d›r. Burada da-
ha genel bir dayan›kl›l›k söz konusudur.

Dayan›kl›l›k kal›tsal olabildi¤i gibi sonradan da
kazand›r›labilinir. Hassas olan bitkilere abiotik
(cans›z) ve biotik (canl›) uyar›c›lar uygulanarak
bu bitkiler dayan›kl› hale getirilebilinir. Ancak
bu flekilde olan dayan›kl›l›k gelecek nesillere ak-
tar›lan bir dayan›kl›l›k de¤ildir.

Patojenlere karfl› bitkinin gösterdi¤i savunma re-

aksiyonlar›n› aç›klamak,

Patojenin penetrasyonundan önce ve penetras-
yonu s›ras›nda bitkinin gösterdi¤i savunmada bir
tak›m yap›sal ve kimyasal faktörler rol oynamak-
tad›r. Bitkinin patojen ile temasa geçmeden önce
de kal›tsal olarak var olan bir tak›m özellikleri
hastal›k etmeninin bitkiye giriflini veya girdikten
sonra ilerlemesini engellemektedir. Bitkinin küti-
küla tabakas›n›n kal›n olmas›, epidermis hücre-
lerinin d›fl duvarlar›n›n kal›n ve sa¤lam oluflu di-
rek girifl yapan patojenlerin giriflini zorlaflt›rmak-
tad›r. Yaprak veya meyve yüzeyinin mum taba-
kas› ile kapl› olmas›, yaprakta yo¤un flekilde tüy-
lerin olmas› patojen sporlar›n›n çimlenmesi için
gerekli olan suyun yaprak yüzeyinde tutunmas›-
n› engelleyerek burada patojen sporlar›n›n biri-
kimi ve çimlenmesini olanaks›z hale getirir. Has-
tal›k etmenlerinin girifl kap›lar›ndan biri olan sto-
malar›n kapal› veya aç›k kalma süreleri ve stoma
aç›kl›klar›n›n büyüklü¤ü penetrasyonu etkile-
mektedir. Bitkilerde patojenlere karfl› engelleyici
görev yüklenen baz› birleflikler bitkiler taraf›n-
dan salg›land›¤›nda hastal›k etmenlerinin gelifl-
mesini önlemektedirler. Bitkide do¤al olarak bu-
lunan bu kimyasallar saponinler, siyanogenik gli-
kositler, glukosinolatlar, doymam›fl laktonlar, fe-
nol ve kinonlar, proteinlerdir. 
Bitkide do¤al olarak bulunmayan ancak patojen
enfeksiyonuna tepki olarak meydana gelen bir
tak›m yap›sal ve biyokimyasal maddeler patoje-
nin girdi¤i noktadan bitkiye yay›lmas›n› önleye-
rek hastal›k oluflumunu engelleyebilmektedirler.
Bu yap›lar hücre duvar›n›n ligninleflmesi, hid-
roksiprolince zengin glikoproteinlerin sentezi,
papilla oluflumu, mantarlaflma, ay›rma tabakas›,
tylose oluflumu, zamk birikimi gibi fiziksel en-
geller olabildi¤i gibi patojenisite ile iliflkili prote-
inler (PR protein) ve fitoaleksin sentezi fleklinde
biyokimyasal önleyicilerde olabilir.
Hipersensitif reaksiyon (HR) sonucunda da bit-
kide obligat parazitlerin geliflmesi engellenmek-
tedir. Bu nekrotik reaksiyon patojen olmayan
parazitlere bitkilerin gösterdi¤i genel bir reaksi-
yondur.
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1. Patojenlerin salg›lad›¤› hangi madde bitkide hastal›k
oluflumundan sorumlu de¤ildir? 

a. Polisakkarit
b. Toksin
c. Melanin
d. Enzim
e. Büyüme düzenleyicisi

2. Patojenlerin salg›lad›¤› hangi madde bitkilerde ya-
n›kl›k belirtisine neden olur?

a. Toksin
b. Selülaz
c. Fitoaleksin
d. Gibberellin
e. Polisakkarit

3. Afla¤›dakilerden hangisine toksin etkide bulunamaz?
a. Enzim aktiviteleri 
b. Fotosentez 
c. Büyüme düzenleyicileri
d. Hücre zar›
e. Endoplazmik retikulum

4. Bitkilerde afl›r› uzamaya neden olan fitohormon afla-
¤›dakilerden hangisidir?

a. Oksin
b. Sitokinin
c. Gibberellin
d. Etilen
e. Absisik asit

5. Afla¤›dakilerden hangisi enfeksiyondan önce bitkide
var olan yap›sal dayan›kl›l›k faktörüdür?

a. Papilla
b. Mantarlaflma
c. Tylose
d. Kütiküla kal›nl›¤›
e. Zamk birikimi

6. Bir konukçu çeflidinin, patojenin belli ›rklar›na karfl›
dayan›kl› olmas›na ne ad verilir?

a. Horizontal dayan›kl›l›k
b. Uyar›lm›fl dayan›kl›l›k
c. Poligenik dayan›kl›l›k
d. Vertikal dayan›kl›l›k
e. Sistemik dayan›kl›l›k

7. Membranlar›nda sterol içeren hücreleri parçalama
özelli¤ine sahip olan antifungal madde afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Saponin
b. HRPG
c. Siyanogenik glikositler
d. Fitoaleksin
e. Glukosinolatlar

8. Fungus enfeksiyonuna karfl› bitki dayan›kl›l›¤›nda
rol oynayan kükürtlü bileflik afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Tomatine
b. Allin
c. Avenacin
d. Dhurrin
e. Katekhol

9. Patojen enfeksiyonuna tepki olarak s›n›rl› say›daki
hücrelerin h›zl› bir flekilde ölümüne ne ad verilmektedir?

a. Tylose
b. Sistemik kazand›r›lm›fl dayan›kl›l›k
c. Lignifikasyon
d. Suberizasyon
e. Hipersensitif reaksiyon

10. Afla¤›dakilerden hangisi bir PR proteindir?
a. Kütinaz
b. Selülaz
c. Kitinaz
d. Proteaz
e. RNApolimeraz

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Patojenlerin Kimyasal
Silahlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Patojenlerin Kimyasal
Silahlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Patojenlerin Kimyasal
Silahlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Patojenlerin Kimyasal
Silahlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Patojenlere Karfl› Bitkide
Oluflan Savunma Reaksiyonlar›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz. 

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Patojenlere Karfl› Bitkide
Oluflan Savunma Reaksiyonlar›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Patojenlere Karfl› Bitkide
Oluflan Savunma Reaksiyonlar›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Patojenlere Karfl› Bitkide
Oluflan Savunma Reaksiyonlar›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Patojenlere Karfl› Bitkide
Oluflan Savunma Reaksiyonlar›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Patojenlere Karfl› Bitkide
Oluflan Savunma Reaksiyonlar›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Patojenlerin bitkiye girifli baz› funguslar ve parazitik
yüksek bitkiler taraf›ndan bitki yüzeyine mekanik ba-
s›nç uygulayarak gerçekleflmekle beraber patojenin bit-
kideki etkisi patojen taraf›ndan salg›lanan maddeler ile
bitkilerde mevcut olan veya üretilen maddeler aras›nda
meydana gelen biyokimyasal reaksiyonlar sonucudur.
Bitkilerde hastal›k oluflumunda patojenler taraf›ndan
salg›lanan enzimler, toksinler, büyüme düzenleyicileri
ve polisakkaritler direk veya indirek rol oynamaktad›r.

S›ra Sizde 2

Patojenler taraf›ndan salg›lanan kütinaz, pektinaz, selü-
laz, hemiselülaz enzimleri s›ras›yla hücre duvar›nda kü-
tin, pektin, selüloz ve hemiselüloz içeren k›s›mlarda
tahribata neden olarak bu k›s›mlar›n yap›s›n› bozmak-
tad›r. Hücre duvar›n›n yap›s›n›n bozulmas› sonucu pa-
tojenlerin bitki dokusuna girifli ve yay›lmas› kolaylafl-
makta, verdikleri bu zararla hastal›k oluflumuna yar-
d›mc› olmaktad›rlar. 

S›ra Sizde 3

Patojenler taraf›ndan üretilen fitotoksinlerin bir k›sm›
direk olarak hastal›k oluflumundan sorumludur. Di¤er
bir k›sm› ise hastal›k oluflumuna yard›mc› olurlar.

S›ra Sizde 4

Fitotoksinler kimyasal yap›lar› ve konukçu bitkinin özel-
liklerine göre konukçular›nda farkl› simptomlara neden
olmaktad›r. Bunlardan en yayg›n olarak görülenleri;
solgunluk, kloroz, nekroz, sulu görünüm ve geliflme
bozukluklar›d›r. 

S›ra Sizde 5

Oksin, sitokinin ve gibberellinler bu tip belirtilerden
sorumlu büyüme düzenleyicileridir. 

S›ra Sizde 6

Bitki ve patojen birbirleriyle karfl›laflt›klar› zaman ge-
nellikle bitki patojen sald›r›s›na karfl› koyar. Patojen or-
ganizma taraf›ndan baflar›l› bir sald›r› gerçeklefltirildi-
¤inde bitkinin karfl› koymas› yetersiz kal›r ve patojen
bitkide kolonize olarak hastal›k belirtilerini meydana
getirir. E¤er bitkinin gerek yap›sal gerekse enfeksiyona
tepki olarak oluflan dayan›kl›l›k faktörleri patojenin bit-
kiye giriflini ve bitkide geliflmesini engellemeye yeterli
olursa bitki hastalanmaz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Bitkilerde strese sebep olan çevresel etkenler hakk›nda sahip oldu¤u bilgile-
ri kullanarak, bitki yetifltirme tekniklerini bunlar ile iliflkilendirebilecek;
Bitki besin elementleri eksikli¤inde bitkilerde oluflan belirtileri tan›yabilecek;
Bitkilerde hatal› tar›msal ifllemlerin oluflturdu¤u zararlar› tan›yabilecek ve ta-
r›msal uygulamalarda bunlar› dikkate alabilecek;
Çevre kirlili¤inin bitkilerde oluflturdu¤u zarar› ve önemini aç›klayabileceksiniz.

‹çindekiler

• Topra¤›n Fiziksel ve Kimyasal
Yap›s›

• Atmosfer Koflullar›
• Çevre Kirlili¤i
• Besin Elementi Noksanl›klar›

• Hatal› Tar›msal ‹fllemler
• Gaz Kirleticiler
• Partikül Kirleticiler
• Fizyojen

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z
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Fitopatoloji

• G‹R‹fi
• ELVER‹fiS‹Z ATMOSFER KOfiULLARI 
• ELVER‹fiS‹Z TOPRAK KOfiULLARI 
• HATALI TARIMSAL ‹fiLEMLER 
• ÇEVRE K‹RL‹L‹⁄‹

Bitkilerde Hastal›¤a
Neden Olan
Çevresel Faktörler
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G‹R‹fi
Bitkiler, tüm di¤er canl›lar gibi, kendileri için uygun koflullarda yaflamsal fonksi-
yonlar›n› yürütürler, çimlenirler, geliflirler ve ço¤al›rlar. Bitkiler için elveriflli çevre-
sel koflullar›n de¤iflmesi ise bitkilerin fizyolojik ve metabolik faaliyetlerinin bozul-
mas›na, buna ba¤l› olarak geliflme bozukluklar›na ve sonuç olarak da hastalanma-
lar›na neden olur. Çevresel koflullardaki bu de¤iflmeler ani ve yüksek oranda mey-
dana gelirse, bitkilerde fliddetli fiziksel zararlar oluflur. Bitkilerin hastalanmas›na
yol açan çevresel faktörler, cans›z hastal›k etmenleri, parazit olmayan hastal›k et-
menleri veya “fizyojen” olarak adland›r›l›r. Cans›z hastal›k etmenlerini 4 ana bafll›k
alt›nda incelemek mümkündür. Bunlar; elveriflsiz atmosfer koflullar›, elveriflsiz top-
rak koflullar›, hatal› tar›msal ifllemler ve çevre kirlili¤idir. 

ELVER‹fiS‹Z ATMOSFER KOfiULLARI 
Bir bölgede bir bitkinin yetiflip yetiflmeyece¤ini büyük ölçüde o bölgenin atmos-
fer flartlar› yani iklim koflullar› belirler. ‹klim koflullar› içerisinde s›cakl›k, nem ve
›fl›k koflullar› ve ayr›ca fliddetli ya¤›fllar, rüzgâr, y›ld›r›m ve dolu gibi atmosfer olay-
lar› tek tek veya birlikte bitkilerdeki hayati fonksiyonlar› etkilemekte ve bitkilerin
yetiflme bölgelerini s›n›rland›rmaktad›r. Bitkiler kendilerine uygun iklime sahip
alanlar›n d›flar›s›nda farkl› koflullara sahip bölgelerde yetifltirildi¤inde yeni ortama
adapte olmaya çal›fl›r, ancak iklim koflullar›ndaki bu anormallikler bitkilerin nor-
mal yaflamsal fonksiyonlar›n› bozarak hastalanmalar›na yol açabilmektedir. Bu fle-
kildeki bitkilerin geliflmeleri ve verimleri hiçbir zaman uygun iklim koflullar›nda
yetifltirilenler kadar iyi olmamaktad›r. Örne¤in erken çiçek açan sert çekirdekli
meyve a¤açlar› ilkbahar geç donlar›n›n s›k görüldü¤ü bölgelerde yetifltirildi¤inde,
don olan y›llarda hiç ürün al›namamaktad›r. 

S›cakl›k
Bitkiler 1-40 °C aras›nda geliflebilirler, ancak en iyi gelifltikleri s›cakl›k derecesi ge-
nellikle 15-30 °C dir. Her bitki türünün geliflmesi için kendine özgü s›cakl›k iste¤i
vard›r. Bu s›cakl›k de¤erinden afla¤› veya yukar› do¤ru de¤iflmeler oldu¤unda bit-
kinin yaflamsal faaliyetlerinde olumsuz de¤iflimler gözlenir. Düflük s›cakl›klarda
yaflam fonksiyonlar›nda yavafllama ve durma söz konusudur. Minimum derecele-
rin alt›nda bitki üflür ve bunun sonucunda solgunluk, c›l›z geliflme, yapraklarda sa-
rarma veya k›zarma fleklinde renk de¤ifliklikleri gibi belirtiler gösterir.

Bitkilerde Hastal›¤a Neden
Olan Çevresel Faktörler



Çok y›ll›k bitkiler tek y›ll›klara oranla s›cakl›k de¤iflimlerine daha dayan›kl›d›r.
Muz, turunçgil ve domates gibi tropik veya subtropik bitkiler 0 °C civar›nda zarar
görürken, lahana, bu¤day, yonca gibi bitkiler daha so¤uk koflullara zarar görme-
den dayanabilir. Hatta bitkilerin farkl› organ ve dokular› aras›nda bile s›cakl›¤a
hassasiyet aç›s›ndan farkl›l›klar vard›r. Örne¤in tohumlar ve rizomlar s›ca¤a ve
so¤u¤a daha dayan›kl› iken yeni geliflen taze dokular daha hassast›r. Çiçekler ve
yeni oluflan meyveler ise so¤u¤a karfl› yapraklardan daha hassast›r. 

Düflük S›cakl›¤›n Etkisi
Düflük atmosfer s›cakl›¤›n›n bitki için en tehlikeli olan flekli don olaylar›d›r. Don-
lar olufl zaman›na göre; 

• Sonbahar erken donlar›, 
• K›fl donlar› 
• ‹lkbahar geç donlar› olarak üçe ayr›l›rlar. 
Sonbahar erken donlar› daha çok hasad› yap›lmam›fl ürünlerde ve iyi olgunlafl-

mam›fl sürgünlere zarar verir. K›fl donlar›na bitkiler normal olarak daha dayan›kl›d›r
çünkü bitkinin su al›m› azalm›fl ve hücre plazmas› daha yo¤unlaflm›flt›r. Bu flekilde
hücreler belirli s›n›ra kadar dona dayanabilir. fiiddetli donlarda odunsu bitkilerde
kabuk k›sm›nda su kayb›n›n fazla olmas› nedeni ile kabuk büzülür, çatlar ve plaka-
lar halinde kalkar. Böylece don çatlaklar› ve don plakalar› meydana gelir. Bitkilerde
en tehlikeli donlar ilkbahar›n geç donlar›d›r. Tehlikeli oluflunun nedeni bitkilerin
uyand›¤› ve topraktan su al›m›n›n artt›¤› döneme rastlamas›ndand›r. Don zarar› so-
nucunda otsu bitki k›s›mlar› genellikle pörsür. Bitkinin yeflil aksam› sulu ve saydam
bir görünüm al›r, renkleri koyulafl›r ve kurur. S›cakl›klardaki ani düflüfller bitkilerde
s›cakl›¤›n yavafl yavafl düflmesinden daha fazla zarara neden olur. Ayn› flekilde dü-
flük s›cakl›klar›n aniden yükselmesi hücreler aras›ndaki buz kristallerinin aniden eri-
mesine ve hücrelerin bu suyu ölçüsüz alarak tahrip olmalar›na neden olur. S›cakl›-
¤›n kademeli yükseldi¤i durumlarda ise hücreler daha az zarar görmektedir.

Düflük s›cakl›klar bitkilerde indirekt zararlara da yol açarlar. Düflük s›cakl›klar-
da tohumlar daha yavafl çimlenir ve toprak yüzeyine daha geç ç›karlar. Bu flekilde
bitkilerin toprak kökenli hastal›klara karfl› hassas olduklar› genç dönemlerinde bu
hastal›klara daha uzun süre maruz kal›rlar. Patojenler don zarar› dolay›s›yla zarar
görmüfl ve çatlam›fl dokulardan daha kolay enfeksiyon yaparlar. 

Tar›msal üretimde don zarar›n› azaltabilmek için neler yap›labilir?

Yüksek S›cakl›¤›n Etkisi
Bitkiler için uygun s›cakl›k derecelerinin üzerine ç›k›ld›¤›nda solunum h›zlanmakta,
fotosentez h›z› solunum h›z›na yetiflememekte ve bunun sonucunda da denge bozul-
du¤u için bir tak›m belirtiler ortaya ç›kmaktad›r. Yüksek s›cakl›k derecelerinde bitki-
ler çok h›zl› terleme yaparlar. Bu koflullarda köklerin topraktan ald›¤› su, terleme ile
kaybedilen suyu karfl›layamaz ve bitkide solgunluk görülür. Su kayb› nedeniyle orta-
ya ç›kan su dengesi bozuklu¤u, bitkileri hastal›klara duyarl› k›lar. Yüksek s›cakl›k bit-
kilerin taze ve sulu k›s›mlar›nda yanmalara neden olmakta yaprak ve meyve dökü-
mü artmaktad›r. Bu durum genellikle do¤ada yüksek ›fl›k fliddeti, kurakl›k, oksijen
eksikli¤i ve fliddetli rüzgâr ile birlikte görülür. Patates gibi yumrulu bitkilerde toprak
s›cakl›¤›n›n yüksek olmas› durumunda bitkilerin büyüme uçlar›nda ölüm meydana
gelmektedir. Yüksek s›cakl›k depolanan ürünlerde de zarara yol açabilir. Normal de-
polama s›cakl›¤›ndan daha yüksek s›cakl›k koflullar›na sahip depolarda muhafaza
edilen elmalarda sulu öz, patateslerde ise siyah öz çürüklü¤ü görülür. 
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Subtropik (iklim): Dünyada
tropikal kufla¤a komflu olan
ve genellikle her iki yar›m
kürede 20 ile 35.
paralellerde yer alan iklim
bölgeleridir. Ülkemizde
Akdeniz Bölgesi ve Ege
Bölgesinin güneyi bu iklime
sahiptir. 

Rizom: Bitkilerde genellikle
toprak alt›nda bulunan ve
yukar› do¤ru filizler ve afla¤›
do¤ru kökler veren kal›n
yatay gövde biçimi (köksap).
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Nem-Su 
Bütün canl›larda oldu¤u gibi bitkilerde de tüm yaflamsal olaylar›n meydana gelme-
si için suya ihtiyaç vard›r. Bitki türleri aras›nda su istekleri aç›s›ndan farkl›l›klar bu-
lunmaktad›r. “Kserofit bitkiler” daha çok kurak koflullara adapte olmufl ve su ihti-
yaçlar› fazla olmayan bitkilerdir. Suya adapte olmufl bitkiler ise “higrofit bitkiler”
olarak adland›r›l›r. Su ihtiyac› aç›s›ndan bu iki grubun aras›nda bulunan ve daha
çok nemli bölgeleri seven bitkilere ise “mezofit bitkiler” denilmektedir. 

Nem Yetersizli¤i
Bitkilerin do¤al su ihtiyaçlar› ne olursa olsun ortamdaki su noksanl›¤›na belirli dere-
ceye kadar dayanabilirler. Su kaybeden bitkiler yeterince su alamad›klar›nda zay›f
geliflirler, sar›-yeflil renk al›rlar, çiçek ve meyve oluflumu azal›r ve patojenlere karfl›
daha hassas olurlar. Örne¤in kurakl›ktan dolay› çok y›ll›k a¤açlarda “Valsa kanse-
ri” inde ve ayçiçeklerinde “kömür çürüklü¤ü” nde art›fl görülür. Kurakl›k ülkemiz-
de özellikle tah›llarda önemli verim kay›plar›na yol açmaktad›r. Kurak geçen y›llar-
da tah›llar iyi geliflme gösteremez, vejetatif geliflmelerini tamamlayamadan gene-
ratif geliflmeye zorlan›r. Böyle bitkilerde taneler ya hiç oluflmaz ya da oluflan tane-
lerin içi dolmam›flt›r. Kurakl›k nedeniyle meydana gelen bu olaya “zor olum” ad› ve-
rilir.

Kurakl›k uzun süre devam ederse bitkiler solar, kurur ve ölürler. Dünyada bit-
kisel üretimi s›n›rlayan en önemli faktör nem yani do¤al ya¤›fl miktar› veya sulama
suyu varl›¤›d›r. Bitki geliflimine as›l etkili olan toprak nemidir. Çünkü bitkiler suyu
topraktan al›rlar. Ancak havan›n nispi nemi düflük oldu¤unda rüzgâr ve yüksek s›-
cakl›kla birlikte bitkilerde afl›r› su kayb› meydana gelir. Bunun sonucu yapraklar-
da kenardan itibaren yan›kl›k görülür. 

Kurakl›¤› üç k›s›mda inceleyebiliriz;
• Akut kurakl›k: Ya¤›fllarla toprakta biriken suyun kuvvetli günefl ›fl›¤› ve rüz-

gâr ile buharlaflmas› fleklindeki su kayb›d›r.
• Kronik kurakl›k: Taban suyu seviyesinin düflmesi fleklindeki kurakl›kt›r. Bu

durum genellikle uzun süren ya¤›fl azl›¤›, içme suyu temini ve sulama ama-
c›yla aç›lan kuyular vas›tas› ile taban sular›n›n fazla miktarda al›nmas› nede-
niyle meydana gelir.

• Fizyolojik kurakl›k: Toprakta su bulunmas›na ra¤men bitkilerin bu sudan fay-
dalanamamas› sonucu ortaya ç›kan kurakl›kt›r. Bu durum genellikle toprak
tuzlulu¤u ve yo¤un gübreleme sonucu ortaya ç›kar. Baz› durumlarda toprak
ve hava s›cakl›¤›n›n çok düflük olmas› da topraktan su al›n›m›n› engeller.

Nem Fazlal›¤›
Ortamda nem fazlal›¤› da bitkilere zararl› etki yapar. Toprakta nem fazlal›¤› oksi-
jen azl›¤› ile birlikte özellikle drenaj› iyi olmayan arazilerde bitkilerde zay›f gelifl-
me, sar›-aç›k yeflil yaprak oluflumu gibi belirtilere neden olur. Böyle bitkilerin kök-
leri yeterince oksijen alamad›¤› için kök hücrelerinin seçici geçirgenli¤i bozulur.
Bunun sonucu köklere baz› toksik metaller girerek hücrelere zarar verir. ‹leri du-
rumlarda köklerde fakültatif parazitler k›lcal köklerin tamamen çürümesine neden
olur. K›lcal köklerin ölmesi sonucu bitkiler su alamazlar ve ani solgunluk ve yap-
rak dökümü görülür ve bitkiler k›sa sürede ölürler. Bu duruma peyzaj alanlar›nda
etraf›nda çim bulunan ibreli a¤açlarda ve çit bitkilerinde s›kl›kla rastlan›r.
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Valsa kanseri: Valsa cinsine
ait fungus türlerinin çok
y›ll›k a¤açlar›n dallar›nda ve
gövdelerinde oluflturdu¤u
doku ölümleri.

Kömür çürüklü¤ü:
Macrophomina phaseolina
adl› fungusun m›s›r, pamuk,
soya gibi birçok kültür
bitkisinin köklerinde
oluflturdu¤u siyah renkli kök
çürüklü¤ü. 

Vejetatif geliflme
(bitkilerde): Yüksek yap›l›
bitkilerde organlar›n (gövde,
sap, yaprak) efleysiz olarak
büyümesi ve geliflmesi.

Generatif geliflme
(bitkilerde): Yüksek yap›l›
bitkilerde döllenme yolu ile
tohum ve meyve oluflturma.

‹breli a¤açlar: ‹¤ne yaprakl›
a¤açlar, çamgiller.



Bitkilerde yüksek ve düflük nemin etkilerinin yan› s›ra sulama düzensizlikleri
de önemli sorunlar oluflturur. Sulama düzensizlikleri domates meyvelerinde çatla-
maya, kalsiyum noksanl›¤› ile beraber elmalarda “ac› çukur” ad› verilen meyve
etinde kahverengi doku bozulmalar›na neden olur. Bu belirtiler meyve kabu¤unun
hemen alt›nda ise meyve kabu¤unda çukur oluflur. 

Ifl›k
Bitkilerin yaflamsal faaliyetlerinde ›fl›¤›n önemli rolü vard›r. Genellikle bitkiler ›fl›k
azl›¤›ndan etkilenirler. Bitkiler ›fl›¤›n etkisi ile fotosentez yaparak enerji kayna¤›
olarak karbonhidratlar› sentezleyebilirler. Ifl›klanma azl›¤›nda yeterince karbonhid-
rat oluflmaz ise özellikle kök ve yumrulu bitkilerde (havuç, turp, patates, pancar)
kök ve yumru geliflimi iyi olmaz. A¤açlarda çiçek oluflumu ve meyve ba¤lama za-
y›f olur. Ifl›k azl›¤›nda klorofil oluflmaz ve yapraklar aç›k yeflil veya sar› renkli olur.
Bitkilerde bo¤umlar aras› uzar, bu flekilde bitki boyu da uzar, ancak bitki canl›l›¤›
azal›r ve ince, c›l›z geliflme ve sonuçta yaprak ve çiçek dökümleri görülür. Ifl›k az-
l›¤› nedeniyle meydana gelen bu belirtilere etiolasyon, bu belirtileri gösteren bitki-
lere ise etiole bitki ad› verilir. Bu durum daha çok seralarda fide yast›klar›nda ve
iç mekan bitkilerinde görülür. Ayr›ca tarla koflullar›nda s›k ekim ve a¤aç alt›na
ekim yap›ld›¤›nda da ortaya ç›kabilir. 

Yüksek ›fl›k fliddeti bazen kurakl›k ve yüksek s›cakl›kla birlikte bilhassa etli ya-
p›daki meyve ve sebzelerin günefl gören k›s›mlar›nda günefl yan›kl›klar›na neden
olur. Bu flekildeki meyvelerde önce renk de¤iflikli¤i ve sulu görünümlü lekeler
oluflur. Daha sonra bu k›s›mlar kurur ve içe do¤ru çökük ve beyaz lezyonlar flek-
linde görülür. Etli yapraklara sahip bitkilerin yapraklar›nda da bazen günefl yan›k-
l›¤› olabilir. Özellikle gölgeyi seven saks› bitkileri fliddetli günefl ›fl›¤› ald›¤›nda ve
orman a¤açlar›n›n gölgesinde bulunan bitkiler, orman seyreltilmesi sonucu ani
olarak fliddetli günefl ›fl›¤›na maruz kald›¤›nda, ›fl›k klorofilin parçalanmas›na ve
bitkilerde kloroza neden olur. Yüksek ›fl›k fliddetinden hofllanmayan bitkilerin
yaprak kenarlar›nda sar›-kahve veya gri renkli lekeler oluflur. Birçok kültür bitkisi
bol ›fl›kl› yüksek yerlerde yetifltirildi¤inde toprak üstü organlar›nda antosiyan bi-
rikimi sonucunda k›rm›z›ms› renk oluflumu görülür. 

Bitkilerde günefl yan›kl›¤› zarar›n› azalt›lmas› amac› ile ne tür önlemler al›nabilir?

Atmosfer Olaylar› 
Ya¤›fl, rüzgâr, dolu ve y›ld›r›m gibi atmosfer olaylar› bitkilerde zarar oluflturabil-
mektedir. fiiddetli sa¤anak ya¤mur hastal›klar›n bafllamas›na neden olan inokulum
kaynaklar›n›n bitkilere ulaflmas›n› sa¤lar. Ya¤murlar sonras›nda oluflan yaprak ›s-
lakl›¤› ve yüksek nem hastal›k etmenlerinin enfeksiyonu için uygun ortam koflul-
lar›n› oluflturur. Ayr›ca biriken ya¤mur sular› bitkilerin kök sisteminin hava almas›-
n› engeller ve bo¤ulmas›na neden olur. 

fiiddetli rüzgârlar bazen a¤açlar›n dallar›n›n k›r›lmas›na yaprak ve meyvelerinin
dökülmesine, devaml› olarak tek taraftan esen rüzgârlar a¤açlar›n yat›k olarak ge-
liflmelerine sebep olur. Bitkilerde çiçeklenme zaman› esen kuru ve s›cak rüzgârlar
döllenmeye engel olur ve bu bitkiler meyve ba¤layamaz. Kuru esen rüzgârlar ay-
r›ca ortamdaki nemi uzaklaflt›r›r ve kurakl›k zarar›n› artt›r›r. Devaml› rüzgâr alan
arazilerde, yapraklarda flekil bozukluklar› da olmaktad›r. Örne¤in limon yaprakla-
r›nda rüzgâr nedeniyle fliddetli deformasyon görülür. 

Dolu bitkilere en çok zarar veren ya¤›fl biçimidir. Özellikle iri yaprakl› ve yu-
muflak dokulu bitkilerde yapraklar›n y›rt›lmas›na, k›r›lmas›na ve dökülmesine ne-
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Antosiyan: Meyve ve
çiçeklerdeki k›rm›z›, mavi ve
mor renklerden sorumlu
pigmenttir. Bu maddeler
bioflavonoid yap›s›nda olup,
suda çüzünebilir, biyolojik
aktif ve antioksidan etkili
olup toksik de¤ildir.
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den olur. Bunun yan› s›ra yumuflak dokulu gövde ve dallara sahip sebzeler, süs
bitkileri ve asmalarda gövde ve dallarda yaralanmalara ve k›r›lmalara da neden
olabilmektedir. Dolu nedeniyle meyvelerde dökümler olabildi¤i gibi, meyvede ve
gövdede aç›lan yaralar patojenlerin bitkiye giriflini kolaylaflt›r›r.

Y›ld›r›m zaman zaman aç›k alanlarda tarla koflullar›nda zarar oluflturmaktad›r.
Y›ld›r›m sonucu 8-20 metre çapl› bir alandaki bitkiler tamamen ölür. Bu alan›n d›-
fl›ndaki bitkilerde de zararlanmalar görülebilir. 

ELVER‹fiS‹Z TOPRAK KOfiULLARI
Toprak bitkilerin üzerinde geliflti¤i, besinini ve suyu sa¤lad›¤› bir yaflam ortam›d›r.
Topra¤›n fiziksel ve kimyasal yap›s›n›n durumuna göre bitki olumlu ya da olum-
suz etkilenir. 

Topra¤›n Fiziksel Yap›s›n›n Etkisi
Topra¤›n yap›s›, su-hava kapasitesi, ›s›s› ve tekstürü topra¤›n fiziksel yap›s›n›
oluflturur. 

Topra¤›n Su-Hava Kapasitesi
Toprakta su ve hava kapasitesi birbirine ba¤l› iki faktördür. Toprakta gere¤inden
fazla suyun bulunmas›, oksijen miktar›n› bitki için zararl› olacak derecede azalt›r.
Bu durumda bitkiler toprak kökenli hastal›k etmenlerinden daha çok etkilenir. Ha-
vas›z topraklarda tohumlar çimlenemez ve çürürler. Çimlenenler ise zay›f geliflir,
boylar› k›sa kal›r ve yeterli oranda ürün veremezler. Bu belirtilere genellikle a¤›r,
killi topraklarda ve taban arazilerde yetifltirilen bitkilerde rastlan›r.

Toprakta bitkinin gereksinim duydu¤undan daha az oranda su oldu¤unda ise
bitki c›l›z geliflir ve bodurlaflma görülür. Bitkilerde solgunluk ve kurumalar göze
çarpar. Bitki susuz koflullarda yeterli ve dengeli biçimde besin alamad›¤› için be-
sin elementi eksiklikleri görülür. Bu duruma kurak koflullarda veya su tutma kapa-
sitesi düflük, kumlu topraklarda karfl›lafl›l›r. 

Toprak Is›s›
Toprak ›s›s›, atmosfer ›s›s›na ba¤l› olarak yükselir veya düfler. Düflük toprak ›s›s›n-
dan özellikle bitkiler çimlenme döneminin hemen sonras›nda çok etkilenir. So¤uk
ve donmufl topraklarda genç çimler çok zarar görür ve ç›k›fl öncesi fide enfeksi-
yonlar›n› gerçeklefltiren toprak patojenlerinin hedefi olur. So¤uk toprak koflullar›n-
da bir tak›m hastal›k etmenlerin faaliyeti artmaktad›r. Donmufl topraklarda kök
fonksiyonlar› gerilemekte ya da durmaktad›r. Bu durumda topraktan suyun al›na-
mamas›yla bitkide solgunluk, besin elementlerinin al›namamas›yla da geliflme ge-
rili¤i görülmektedir. 

Toprak ›s›s›, tohum çimlenmesi ve bitki geliflimi için önemli bir faktördür. Su
tutma kapasitesi fazla olan killi topraklarda topraklar yavafl ›s›n›r. Bunun aksine su
kapasitesi düflük olan kumlu yap›daki topraklar ise çabuk ›s›n›r ve so¤ur. Bu ne-
denle topra¤›n su kapasitesinin dengeli olmas› gereklidir. 

Toprak Tekstürü
Bitki kökleri uygun yap›ya sahip topraklarda daha iyi geliflirler. Herhangi bir ne-
denle s›k›flm›fl ve sertleflmifl topraklarda kök geliflmesi önemli derecede s›n›rlan›r.
Bitki köklerinin derinlere gitmesini engelleyen sert kil tabakas› ve tafl tabakas› kök sis-
teminin geliflmesini de engeller. Özellikle kaz›k köklü bitkiler ve sert çekirdekli mey-
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ve a¤açlar› taban tafl› yüksek olan arazilerde geliflemezler. Kök gelifliminin durmas›
nedeniyle sert çekirdekli meyvelerde fliddetli zamk ak›nt›lar› ve kurumalar görülür.

Sert kil veya tafl tabakas› olan arazilerde meyvecilik yapmak istenirse, nas›l bir uygulama
yap›lmal›d›r?

Topra¤›n Kimyasal Yap›s›n›n Etkisi
Bitkiler topraktan sadece su de¤il, ayn› zamanda besin elementlerini al›rlar. Topra-
¤›n besin elementlerince zengin olup olmay›fl›, ayn› zamanda asidik veya bazik ka-
rakteri, bitkilerin ihtiyaç duydu¤u besin elementlerini al›m›n› etkilemektedir. Bitki-
lerin de¤iflik organlar›nda çok say›da element bulunmas›na karfl›n, bu elementler-
den hepsi mutlak gerekli de¤ildir. Bitkiler normal geliflmelerini tamamlayabilmek
için azot, fosfor, potasyum, kükürt, demir, kalsiyum ve magnezyum gibi makro ele-
mentlere daha fazla ihtiyaç duyarlar. Baz› elementlere ise duyduklar› gereksinim
daha azd›r. Bu elementlere mikro elementler veya iz elementler ad› verilir. Bunlar;
mangan, bak›r, çinko, molibden, bor, iyot, klor ve sodyumdur. Bu elementleri top-
raktan alamad›klar› zaman bitkilerde baz› hastal›k belirtileri meydana gelir.

Kacar B., 2010. Bitki Besleme. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay›nlar›. Yay›n no: 899. 

Azot
Azot, bitki geliflmesinde yaflamsal öneme sahip bir bitki besin maddesidir. Bitki
içerisinde proteinlerin oluflmas›nda rol almas›na ilaveten klorofilin yap› tafllar›ndan
biridir. Azot ya¤ asitleri ile birleflerek amino asitleri oluflturur, koyu yeflil renkli ve
canl› vejetatif geliflmeyi sa¤lar, bunlar›n yan› s›ra çiçek ve tomurcuk oluflumunu ve
meyve özelliklerini etkiler. Eksikli¤inde geliflme azal›r, yapraklarda aç›k yeflil renk
oluflumu görülür. Saplar ince ve zay›f kal›r. Tah›llarda baflaklar k›sa olur ve tane-
ler dolmaz. Toprakta fazla azot bulunmas› ise bitkilerin h›zl› büyümesine, dokula-
r›n gevflek oluflmas›na ve bitkinin so¤uk ve kura¤a dayan›kl›l›¤›n›n azalmas›na ne-
den olur. Ayr›ca genç bitkilerde çiçek ve tomurcuk oluflumunu geciktirir.

Potasyum
Potasyumun bitkide azot metabolizmas› ile iliflkili oldu¤u, aminoasitlerin proteine
dönüflmesinde rol oynad›¤› saptanm›flt›r. Eksikli¤inde en önemli belirti genel solgun-
luk ve yaprak yan›kl›¤›d›r. Belirtiler önce alt yapraklardan bafllar, yaprak normal ye-
flil rengini kaybeder daha sonra bu alan suda ›slanm›fl gibi görünür ve en sonunda
nekroze olur. Yaprakta yan›kl›k kenardan ve uçtan bafllar ve içeriye do¤ru ilerler, ar-
mutta yapra¤›n ortas›nda genifl nekrotik alanlar meydana gelir. Meyvelerde normal
irileflme olmaz, rengi de¤iflir, örne¤in k›rm›z› elmalar kirli kahverengi görünür. 

Fosfor
Fosfor bitkilerde nükleik asitlerin ve fosfolipitlerin yap› maddesidir. Bitkiler döl-
lenme organlar›n›n tam olarak geliflebilmesi için fosfora ihtiyaç duyar. Ayn› flekil-
de kök geliflimi için de bu element gereklidir. Toprakta fosfor eksikli¤inde bitki-
lerde bodurluk, dik geliflme, saplarda zay›fl›k ve kök büyümesinde gerileme görü-
lür. Yapraklar küçülür, dikleflir, renkleri koyu ve donuk olur, bazen de antosiyan
birikmesi sonucunda k›rm›z›-menekfleye rengine döner. Meyve a¤açlar›nda sür-
günlerin büyümesi, tomurcuk ve çiçek oluflumu, tek y›ll›k bitkilerde de ise tohum
ve meyve oluflumu azal›r ve önemli ürün kay›plar›na neden olur. 
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Kalsiyum 
Kalsiyum bitkinin uç meristem dokular›n›n geliflmesinde birinci derecede rol oy-
nar, ayr›ca çiçek oluflumunda da etkindir. Bitkilerin azot metabolizmas›nda kalsi-
yumun rolü oldu¤u belirlenmifltir. Eksikli¤inde kök gelifliminde yavafllama, h›zl›
geliflen genç sürgün uçlar›ndaki yapraklarda kloroz görülür. A¤açta canl›l›k azal›r.
Elma meyvelerinde kalsiyum oran›n›n düflmesi hücre zar›n›n seçici geçirgenli¤inin
bozulmas›na ve bunun sonucunda hücrelerin zarar görmesine ve yan›kl›k belirti-
lerine neden olur. Kalsiyum eksikli¤inde mantar›ms› benek, sulu öz, ac› çukur, ar-
mutlarda mantar›ms› öz ve dip kararmas› gibi fizyolojik baz› meyve belirtileri gö-
rülür. Özellikle domateste çiçek dibi çürüklü¤ü, pancar yapraklar›nda öz siyahlafl-
mas›, tah›llarda yapraklar›n k›n›ndan ayr›lmay›p kapal› kalmas›, patateste uç nek-
rozu ve çok say›da flekilsiz küçük yumru oluflumuna neden olur.

Magnezyum
Magnezyum, klorofilin yap› tafllar›ndan biridir ve ayn› zamanda karbonhidratlar›n
tafl›nmas›nda rol al›r. Karbonhidrat metabolizmas›nda görev yapan pek çok enzim-
de aktivatör olarak bulunur. Eksikli¤inde ilk belirtiler yafll› yapraklarda damarlar ara-
s› kloroz fleklinde görülür. fiiddetli durumlarda klorotik alanlar nekroze olur. Böyle
yapraklar erken dökülür ve a¤açlar A¤ustos ay›nda k›smi olarak yapraks›z kal›r.
Magnezyum noksanl›¤› bunlar›n yan› s›ra küçük meyve oluflumuna da neden olur.

Kükürt
Kükürt amino asitlerin yap›s›nda bulunur, dolay›s›yla proteinlerin yap› tafllar›n-
dan biridir. Ayr›ca bitkide içeri¤inde bulundu¤u biotin, thiamin ve koenzim A gi-
bi vitaminler arac›l›¤› ile metabolizma olaylar›nda rol oynar. Eksikli¤inde yaprak-
larda genel bir sararma, küçülme, k›rm›z› veya mor renk oluflumu ve genel klo-
roz görülür. 

Demir
Bitkilerde özellikle topraktaki demir eksikli¤ine ba¤l› olarak meydana gelen klo-
roz oldukça yayg›nd›r. Demir elementi her ne kadar klorofilin yap›s›nda bulunma-
sa da, klorofilin oluflumunda önemli rolü olan bitki besin maddesidir. Eksikli¤inde
klorofil oluflmaz. Bitkilerde demir eksikli¤inin farkl› nedenleri olabilir. Bunlar; 

• Toprakta yeteri kadar demir olmamas›, 
• Kireçli topraklarda yeteri kadar demir bulunsa dahi serbest demirin kireç ta-

raf›ndan tutulmas›,
• Toprakta afl›r› su bulunmas› sonucu köklerin yeteri kadar hava alamamas›

ile bitki özsuyunun bazik karaktere dönüflmesi ve bunun sonucunda da top-
raktan demir al›m›n›n engellenmesidir.

Demir eksikli¤ine ba¤l› klorozun belirtileri bitkilerin yeni oluflan yani genç yap-
raklar›nda renk aç›lmas› ile bafllar. Bu aflamada yaprak sararmaya bafllar fakat ana
damarlar yeflil olarak görülür. E¤er sar›l›k devam ederse yaprak damarlar› da sara-
r›r. Bu durum giderek yafll› yapraklarda da görülmeye bafllar. Daha sonraki dö-
nemde yine yaprak kenarlar›nda k›z›l-k›rm›z› veya kahverengi kurumalar görülür
ve böyle yapraklar erken dökülür. Bafllang›çta a¤açta bir zararlanma fark edilmez
ancak daha sonra a¤açta geliflme gerili¤i bafllar, meyve tutumu giderek azal›r ve
a¤ac›n fizyolojik dengesi bozulur. Baflta elma olmak üzere, armut, fleftali, kiraz
viflne ve ayva gibi meyve a¤açlar› kloroza duyarl›d›r.
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Bor
Bor, bitkilerde protein sentezi ile iliflkili metabolizma faaliyetlerinde rol al›r. Eksik-
li¤inde bitkide kalsiyum tafl›nmas› engellenerek, kalsiyum eksikli¤i ile iliflkili belir-
tiler oluflur. Bor noksanl›¤› sonucunda sürgün uçlar›ndaki yapraklar›n damarlar›n-
da k›rm›z›laflma ile beraber yaprakta kloroz ve meyvenin öz k›sm›nda kahverengi
lekeler meydana gelir. Yaz aylar›nda sürgünlerde geriye do¤ru ölüm belirtileri or-
taya ç›kar. Sürgünlerin yak›n›ndaki dallar›n kabuk alt›nda kahverengileflme, sür-
gün bo¤um aralar›n›n k›salmas› ve rozetleflme görülür. 

Çinko
Çinko, bitki gelifliminde rol oynayan oksin hormonunun sentezlenmesinde rol al›r.
Eksikli¤inde en karakteristik belirti elma ve armutlarda yaprak rozetleflmesidir.
Yapraklar›n küçük, dar ve sürgün uçlar›nda demet flekilde oluflmas› nedeniyle “kü-
çük yaprak hastal›¤›” ad›n› al›r. Etkilenen sürgün uçlar› ertesi sene ölür. Yan sür-
günler ise zay›f geliflir. Çinko eksikli¤i olan yapraklarda daralma, günefl ›fl›¤› alt›n-
da soluk yeflil-sar› görünüm, gölgede ise normal yeflil geliflme, yaprak damar ara-
lar›nda kloroz görülür. Çinko eksikli¤i genelde kumlu topraklarda ortaya ç›kar.

Mangan 
Mangan, klorofilin oluflumunda rol al›r. Bitkilerde meydana gelen birçok enzima-
tik ve fizyolojik olayda katalizör olarak görev yapar. Elma ve armutta mangan ek-
sikli¤inde yapraklarda damarlar aras› kloroz görülür. fiiddetli durumlarda rüzgâr›n
da etkisiyle yapraklar dökülür ancak çok ileri durumlar hariç a¤ac›n canl›l›¤› etki-
lenmez. Ayr›ca çiçek tomurcuklar›n›n gelifliminde azalmaya ve kabuk alt›nda nek-
roza neden olur. Asitli topraklarda mangan toksisitesi görülebilir. Fazlal›¤›nda tok-
sik etkinin yan› s›ra, bitkilerin topraktan demiri almas›n› engeller. Bu durumda ön-
ce yaprak damarlar› aras›nda düzensiz klorotik beneklenmeye sonra koyu kahve-
rengi, mor veya siyah nekrotik lekelere neden olur.

Bak›r
Bak›r, bitkilerde solunum olay›nda etkinlik gösterir. Klorofilin yap›s›nda bulun-
maz ancak klorofilin oluflmas›nda ve parçalanmas›n›n önlenmesinde role sahiptir.
Eksikli¤inde bitkilerin karbondioksit absorbsiyonunda azalma görülür. Tah›l ve
benzeri bitkilerde bodur büyüme ile birlikte uç yapraklar›n sararmas›na neden
olur daha sonra bu yapraklar k›vr›larak kururlar. Bak›r noksanl›¤›n›n meyve a¤aç-
lar›ndaki belirtisi ise uç yapraklarda sararma ile ortaya ç›kar, uç tomurcuklar geli-
flemez ve rozetleflir.

Molibden
Bitkilerde molibdenin ifllevlerinden biri nitrat›n amonyuma indirgemesidir ayr›ca
toprakta azot fikse eden bakteriler molibdene ihtiyaç duyarlar. Eksikli¤inde bakla-
gillerde nodozite oluflmaz. Molibden bitkilerde askorbik asidin (vitamin C) sente-
zinde de rol oynar. Molibden yeteri kadar al›nmad›¤›nda yaprak damarlar› aras›n-
da klorofil az oluflur. 

Yukar›da belirtilen elementlere ilaveten bitkilerin çok az düzeyde de olsa, klor
ve sodyuma ihtiyaç duyduklar› belirlenmifltir

Bitki yapraklar›nda genel kloroz belirtileri görüldü¤ünde, nas›l bir uygulama yap›lmal›d›r?
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Rozetleflme: Bitkilerin
sürgün uçlar›n›n,
geliflmesinin gerilemesi ve
sürgün bo¤um aralar›n›n
k›salmas› sonucu s›k
yaprakl› bir görünüm
almas›.

Nodozite: Baklagillerin
köklerinde Rhizobium
bakterilerinin meydana
getirdi¤i küçük
yumrucuklard›r. Bakteriler
burada havan›n serbest
azotunu alarak bitkiye
yaray›fll› halde depolar.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

4



HATALI TARIMSAL ‹fiLEMLER

Pestisit Toksisitesi
Bitki koruma ürünlerinin yanl›fl zamanda ve yanl›fl dozlarda kullan›lmas›, yanl›fl
uygulama aletlerinin seçilmesi bitkilerde zarara, ayr›ca toprakta kal›nt›ya ve çevre
kirlili¤ine neden olmaktad›r. Bu ürünler önerilen zamanlar ve önerilen dozlar d›-
fl›nda kullan›ld›¤›nda bitkilere toksik etkide bulunmaktad›r. Özellikle herbisit ka-
l›nt›lar›n›n kültür bitkilerdeki toksik etkilerine s›kl›kla karfl›lafl›lmaktad›r. Toprakta-
ki herbisit kal›nt›lar› tohum çimlenmesine veya bitki geliflimine olumsuz etkilerde
bulunmaktad›r. Pülverizatör haznelerinin herbisit uygulamas›ndan sonra yeterin-
ce temizlenmemesi de kültür bitkilerinde toksisiteye neden olmaktad›r. Düflük yo-
¤unluktaki herbisit toksisitesi bitkilerde flekil bozukluklar› ve anormal geliflmeler
fleklinde belirtiler oluflturur. Pestisit toksisitelerinin en tipik belirtisi yaprak yan›k-
l›¤› fleklindedir. Örne¤in nemli havalarda at›lan bak›rl› ilaçlar ve günün s›cak saat-
lerinde at›lan kükürt bitkilerde yan›kl›¤a neden olmaktad›r.. 

Ekim-Dikim
Tohumlar›n derin dikimi ç›k›fl›n gecikmesine, bu dönemde hassas olan bitkilerin
patojenlere daha uzun süre maruz kalmalar›na neden olur. Fidanlar›n afl› yerinin
toprak alt›nda kalacak flekilde derin dikimi sonucu köklerde havas›zl›k nedeni ile
bo¤ulmalar görülür. Ekim ifllemi bitki çeflidine, o bölgedeki bitki hastal›k ve zarar-
l›lar›n›n durumuna göre ve ekolojik koflullara göre en uygun zamanda yap›lmal›d›r. 

Budama-Koltuk Alma
Meyve a¤açlar›nda ve ba¤larda yap›lan derin budamalar bitkilerde aç›k yaralar
oluflturmaktad›r. Budanan k›s›mlar mutlaka afl› macunu ile kapat›lmal›d›r, aksi tak-
tirde baz› patojenler bu yaralardan girerek bitkiye zarar verirler. Ayr›ca budama ve
sebzelerde koltuk alma ifllemlerinde kullan›lan makas ve b›çaklar bir bitkiden di-
¤erine geçerken mutlaka dezenfekte edilmelidir. Bu dezenfeksiyon yap›lmad›¤›
taktirde baz› bitki patojenleri bu aletlerle kolayca bitkiden bitkiye bulaflmaktad›r.

Üretim Materyali
Hastal›k etmenleri ile bulafl›k veya hastal›klara karfl› hassas üretim materyallerinin
kullan›lmas› hastal›k etmenlerinin yay›lmas›na, temiz alanlar›n bulaflmas›na ve
ürün kay›plar›na neden olur. Verimli, kaliteli, hastal›klardan ari ve hastal›klara da-
yan›kl› standart çeflitlerin kullan›lmas›na özen gösterilmelidir. 

Gübreleme
Tek yanl› ve gere¤inden fazla gübreleme yap›lmas› bitkilerde mineral madde den-
gesizliklerine, dokular›n gevflek yap›l› olmas›na ve çevre koflullar›na dayan›mlar›-
n›n azalmas›na neden olur. 

Sulama 
Sulama düzensizlikleri, yetersiz veya fazla sulama bitkilerin geliflimini olumsuz et-
kiler. Fazla sulama köklerin bo¤ulmas›na neden oldu¤u gibi yetersiz sulama bitki-
lerin geliflememesine, yüzeysel yap›lan sulamalar ise kök sisteminin toprak yüze-
yine yak›n geliflmesine neden olur. Bu flekilde kök sistemine sahip bitkiler kurak-
l›ktan daha fazla zarar görürler. 
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Herbisit: Tar›m arazilerinde
istenmeyen bitkiler olan
yabanc› otlar›n
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bitki koruma ürünleri.

Pülverizatör: S›v›lar› ince
zerrecikler halinde
püskürtmekte kullan›lan
aletler. 

Pestisit: Bitkilerde zararl›
olan hastal›klar, yabanc›
otlar ve zararl›lara karfl›
kullan›lan bitki koruma
ürünleri.



Yanl›fl ve bilinçsiz sulama, fazla kimyasal gübreleme ve yetersiz drenaj toprakta
tuzlanma sorununu ortaya ç›karmaktad›r. Toprak derinlikleri içerisinde homojen da-
¤›lan eriyebilir mineraller yo¤un salma sulama sonucu eriyerek toprak yüzeyine ulafl-
makta ve drenaj eksikli¤i oldu¤unda topra¤›n üst katmanlar›nda yo¤unlaflmaktad›r.
Ayr›ca tuz oran› yüksek yeralt› sular›n›n sulamada kullan›lmas› da tuzlanmaya neden
olmaktad›r. Özellikle sodyum tuzlar›n›n oran› artt›¤›nda toprak pH’ s›n› yükseltir, bu
flekilde alkali koflullar bitkilerde kloroza, cüceleflmeye, yaprak yan›kl›¤›na ve kuru-
malara neden olur. Normal koflullarda kg toprakta 1g’ a kadar tuzun bitkilere toksik
etkisi yoktur. Ancak 1,5 g’ ›n üzerine ç›k›ld›¤›nda bitkilerde toksik etkiler görülür.

Topra¤›n tuzlanmas›n› engellemek için neler yap›lmal›d›r?

Hasat-Depolama
Hasat zaman›nda ve do¤ru yöntemlerle yap›lmal›d›r. Geç hasat bitkiyi yorar ve
böyle bitkiler hastal›k ve zararl›lardan daha çok etkilenirler. Hasat s›ras›nda ürü-
nün yaralanmas›, patojenlerin neden oldu¤u depo çürüklüklerinin zarar›n› art›r-
maktad›r. Meyveler zaman›nda hasat edilmeli, yaralanmamas›na özen gösterilme-
lidir. Bu amaçla uygun ambalaj ve tafl›ma gereçleri kullan›lmal›d›r. Depo koflullar›
ürünün depolanma isteklerine uygun olmal›d›r. 

ÇEVRE K‹RL‹L‹⁄‹
Endüstriyel üretim alanlar›nda ve yo¤un yerleflim bölgelerinde çevreye sal›nan
at›klar bitkiler üzerinde önemli toksik etkiler oluflturmaktad›r. Endüstriyel faaliyet-
ler, ›s›nma ve trafikten kaynaklanan çevre kirleticilerinin bitkilere olan olumsuz et-
kileri birincil olarak zararl› maddenin konsantrasyonuna, etki süresine ve bitkinin
geliflme durumuna ba¤l›d›r. 

Gaz Kirleticiler

Kükürt Dioksit
Fosil yak›tlar kullan›lan tüm fabrika ve santrallerden ç›kan baca gazlar›nda önem-
li gaz kirleticiler bulunur. Bu gaz kirleticilerden en önemlisi kükürt dioksit (SO2)’tir.
Birçok bitki SO2’e duyarl›d›r ve 0.3-0.5 ppm konsantrasyonu bitkilere toksik etki
yapar. Stomalardan bitki dokular›na ulafl›r ve klorofilin parçalanmas›na buna ba¤-
l› olarak da yaprak damarlar› aras›nda kloroza, yüksek konsantrasyonlarda ise be-
yazlaflmalara ve doku siyahlaflmas›na neden olur. Bu belirtiler sonucunda bitkide
fotosentez azal›r, erken yaprak dökümü ve cüceleflme meydana gelir. SO2 atmos-
ferde hava nemi ile reaksiyona girerek asit ya¤murlar›na neden olur. 

Ozon
Zararl› gazlardan bir di¤eri ozon (O3) gaz›d›r. Ozon gaz› özellikle otomobil egzoz-
lar›ndan do¤aya sal›nan azot dioksitin günefl ›fl›¤› etkisi ile oksijenle reaksiyona
girmesi sonucu oluflur. Bu gaz kirleticinin 0.1-0.35 ppm’ lik konsantrasyonlar› bit-
kilerde kloroz ve beneklenmelere, turunçgil ve ba¤larda erken yaprak dökümü ile
cüceleflmeye neden olur. 

Flor ve Floridler
Flor gazlar› alüminyum, bak›r, gübre fabrikalar› ve petrol rafinerileri taraf›ndan
çevreye sal›nan baca gazlar›ndand›r. Bitkilerin yapraklar›nda uçtan veya kenarlar-
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dan itibaren önce renk aç›lmas› sonra kahverengileflme ve kurumalara neden olur.
Bu gaz bitkilerde birçok enzim aktivitesini etkiler. Zarar gören yapraklar dökülür,
bitki geliflimi, yaprak yüzey alan› ve kök geliflimi azal›r. 

Peroksiasil Nitratlar
Peroksiasil nitratlar (PAN) araç egzoz gazlar›ndan biridir ve yerleflim yerlerine ya-
k›n tar›m arazilerinde zarar oluflturur. 0.02-0.1 ppm’ lik konsantrasyonlar› yaprak-
lar›n alt yüzeyinin parlak görünüm almas›na daha sonra da bronzlaflmas›na neden
olur. Bu flekildeki yapraklar›n üst yüzeyi ise beyaz veya gümüfli renkte görülür. 

Azot Oksitleri
Azot oksitleri (NO, NO2) daha çok bakteriyel faaliyetler sonucu daha düflük oran-
da da organik veya fosil yak›tlar›n yanmas› sonucu üretilir. Bitkilerde SO2 zarar›na
benzer belirtiler oluflturur. Bununla beraber bitki geliflimini ve yaprak büyüklü¤ü-
nü önemli derecede azalt›r. 

Di¤er Gaz Kirleticiler
Kapal› alanlarda oluflan amonyak, etilen, klor ve hidrojen klorür gazlar› bitkisel
ürünlerde zarar olufltururlar. Amonyak daha çok so¤uk hava depolar›nda so¤utu-
cu gaz olarak kullan›l›r. Oluflan gaz kaçaklar› depolanan meyvelerde lentiseller
etraf›nda renk de¤iflikli¤i fleklinde zarar oluflturur. Golden elmalar› buna çok has-
sast›r. Etilen gaz› ise depolarda meyveler taraf›ndan oluflturulur. Yine depolanan
meyveler üzerinde çökük kahverengi nekrotik beneklenmelere neden olur. Klor
ve hidrojen klorür do¤aya sal›nd›¤› rafineri veya cam fabrikalar›n›n etraf›nda yo-
¤unlafl›r, yaprak damar aralar›nda sararmalara, yan›kl›klara ve yaprak dökümlerine
neden olur. 

Asit Ya¤murlar›
Endüstriyel üretim sürecindeki yanma olaylar› sonucunda havaya yo¤un olarak sa-
l›nan kükürt ve azot oksitler atmosferdeki nem ile birleflerek sülfrik ve nitrik asit-
leri oluflturur. Bu asit özellikteki zerrecikler ya¤mur veya kar olarak yeryüzüne in-
di¤inde su ve toprakta asitleflmeye neden olarak etraflar›ndaki mevcut canl› türle-
rini tehdit ederler. Asit ya¤murlar› yapraklar üzerinde beneklere, küçük çukurlara
ve yapraklar›n k›vr›lmas›na neden olur. Bazen bitkilerde belirti oluflmaks›z›n gelifl-
me gerili¤ine ve kuru a¤›rl›kta azalmalara da neden olabilmektedir. 

Partikül Halindeki Kat› Maddeler
‹nce partiküller halindeki kat› maddeler de bitkilerde zarar oluflturur. Bunlar›n kay-
na¤› çimento fabrikalar›, asfaltlanmam›fl yollar ve yo¤un yerleflim merkezleridir. Çi-
mento ve yol tozlar›, ayr›ca demir, kurflun tozlar› bitkilerin stomalar›n› t›kayarak gaz
al›fl veriflini (solunum, asimilasyon) engellerler. Bunlar›n yaprak üzerinde olufltur-
duklar› kal›n tabaka ›fl›¤›n kloroplastlara ulaflmas›n› önemli ölçüde engelleyerek fo-
tosentezi engeller. Bitkinin duyarl› organlar›nda yanmalara neden olurlar.

Sanayi bölgeleri, fabrikalar ve termik santraller kurulurken göz önünde bulundurulmas›
gereken fleyler neler olmal›d›r?
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Lentisel: Odunsu bitkilerin
meyve, sürgün ve
gövdelerini kaplayan genç
kabuk dokusu üzerinde
dairesel veya i¤ biçimli
gevflek dokulu küçük
deliklerdir. Bunlar canl›
hücrelerin hayat olaylar›
sonucunda meydana gelen
gazlar›n ve su buhar›n›n
d›flar› at›lmas›n› ve havan›n
dokulara ulaflmas›n›
sa¤larlar.
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Bitkilerde strese sebep olan çevre koflullar› hak-
k›nda sahip oldu¤u bilgileri kullanarak, bitki ye-
tifltirme tekniklerini bunlar ile sentezlemek
Bitkilerin hastalanmas›na yol açan çevresel fak-
törler, cans›z hastal›k etmenleri, parazit olmayan
hastal›k etmenleri veya “fizyojen” olarak adland›-
r›l›r. Bunlardan, elveriflsiz atmosfer koflullar› ve
elveriflsiz toprak koflullar› bitki geliflimini önemli
oranda etkiler. Bitkiler hayati fonksiyonlar›n› sür-
dürebilmeleri için uygun atmosfer ve toprak ko-
flullar›na ihtiyaç duyar. Örne¤in s›cakl›¤›n 15-30
°C aras›nda olmas› gereklidir. Bu ba¤lamda ta-
r›msal alandaki ortalama s›cakl›k koflullar› dikka-
te al›narak ürün deseni seçimi yap›lmal›d›r. Bitki-
lerin topraktan yeterince su alabilmesi, köklerin
bo¤ulmas›na meydan vermeyecek flekilde hava
kapasitesine sahip olmas› istenir. Bu nedenle top-
rak yap›s› ve bitkinin istekleri göz önünde bulun-
durularak sulama yöntemleri uygulanmal›d›r.
Toprakta su fazlal›¤› varsa bitki köklerinin zarar
görmemesi için drenaj ile fazla su uzaklaflt›r›l›r.
Bitkilerin fotosentez için yeterince ›fl›k alabilmesi
gereklidir. Ifl›k azl›¤› bitkilerde etiolasyona neden
olur. C›l›z, aç›k yeflil ve ince geliflen bu etiole bit-
kilerin daha fazla ›fl›klanmas› sa¤lanmal›d›r. 

Bitki besin elementlerinin eksikli¤inde bitkilerde
oluflan belirtileri tan›mak
Azot eksikli¤inde geliflme azal›r, yapraklarda aç›k
yeflil renk oluflumu görülür. Potasyum eksikli-
¤inde en önemli belirti genel solgunluk ve yap-
rak yan›kl›¤›d›r. Yaprakta yan›kl›k kenardan ve
uçtan bafllayarak içeriye do¤ru ilerler. Toprakta
fosfor eksikli¤inde bitkilerde bodurluk, dik gelifl-
me, saplarda zay›fl›k ve kök büyümesinde geri-
leme görülür. Kalsiyum eksikli¤inde kök gelifli-
minde yavafllama, h›zl› geliflen genç sürgün uçla-
r›ndaki yapraklarda kloroz görülür. A¤açta canl›-
l›k azal›r. Magnezyum eksikli¤inde yafll› yaprak-
lar ilk belirtisini verir ve damarlar aras› kloroz,
fliddetli durumlarda yan›kl›k görülür. Demir ele-
menti klorofilin yap› tafl›d›r ve eksikli¤inde klo-
rofil oluflmaz. Demir eksikli¤ine ba¤l› klorozun
belirtileri ilk olarak bitkilerin yeni oluflan genç
yapraklar›nda bafllar daha ileri durumlarda yafll›
yapraklarda damarlar aras› kloroz görülür. Bor
eksikli¤inde sürgünlerin uçlar›ndaki yapraklar›n
damarlar›nda k›rm›z›laflma ile beraber kloroz,
sürgünlerin yak›n›ndaki dallar›n kabuk alt›nda
kahverengileflme, sürgün bo¤um aralar›n›n k›sal-

mas› ve rozetleflme görülür. Çinko eksikli¤inin
en karakteristik belirtisi elma ve armutlarda yap-
rak rozetleflmesidir. Mangan eksikli¤inde elma
ve armutta yapraklarda damarlar aras› kloroz gö-
rülür. Bak›r eksikli¤inde tah›llarda uç yapraklar-
da sararma ve kuruma olur. Molibden eksikli¤in-
de yaprak damar aralar›nda sararma görülür, bak-
lagil köklerinde ise nodozite oluflmaz.

Bitkilerde hatal› tar›msal ifllemlerin oluflturdu¤u
zararlar› tan›mak ve tar›msal uygulamalarda
bunlar› dikkate almak
Bitki koruma ürünlerinin yanl›fl zamanda ve yan-
l›fl dozlarda kullan›lmas›, yanl›fl uygulama aletle-
rinin seçilmesi bitkilerde zarara yol açmaktad›r.
Topraktaki ve pülverizatör depolar›ndaki herbi-
sit kal›nt›lar› da kültür bitkilerinde s›kl›kla zarar
oluflturmaktad›r. Bitkiler tek yanl› gübrelenme-
meli ve afl›r› kimyasal gübrelemeden kaç›n›lmal›-
d›r. Fidanlar derin dikilmemeli, üretim materyali-
nin hastal›klardan ari olmas›na dikkat edilmeli-
dir. Sulama düzenli yap›lmal›, afl›r› sulamadan
kaç›n›lmal›d›r. Sulamada tuz oran› yüksek yeral-
t› sular› kullan›lmamal›d›r. Hasat zaman›nda ya-
p›lmal› ve meyvelerin yaralanmas› engellenmeli-
dir. Bir kültür bitkisi ayn› tarlada üst üste devam-
l› ekildi¤inde, bu bitkiyi hastaland›ran etmenle-
rin o tarlada yo¤unluk kazanaca¤› düflünülerek,
uygun bitkilerle münavebe yap›lmal›d›r.

Çevre kirlili¤inin bitkilerde oluflturdu¤u zarar›
ve önemini aç›klamak
Endüstriyel üretim alanlar›nda ve yo¤un yerle-
flim bölgelerinde çevreye sal›nan at›klar, tar›msal
üretim faaliyetlerinde kullan›lan kimyasal gübre-
ler, bitki koruma ürünleri çevre kirlili¤ine neden
olmaktad›r. Çevre kirlili¤inde fosil yak›tlar›n tü-
ketilmesi sonucu ortaya ç›kan kükürt dioksit
(SO2), Ozon (O3), flor ve floridler, peroksiasil
nitratlar ve azot oksitleri (NO, NO2) gibi gaz kir-
leticiler bitkilerde önemli zararlar oluflturur. Bun-
lardan kükürt ve azot oksitleri havan›n nemi ile
tepkimeye girerek asit ya¤murlar›na neden olur.
Ayr›ca çimento ve yol tozlar›, demir, kurflun toz-
lar› bitkilerin stomalar›n› t›kayarak gaz al›fl verifli-
ni, yaprak üst yüzeyini kaplayarak fotosentezi
engellerler. Bu flekilde bitki geliflimini yavafllat›r-
lar. Duyarl› bitkilerde yan›kl›klara neden olurlar.

Özet
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1. Bitkinin hangi organlar› so¤u¤a daha hassast›r?
a. Yapraklar›
b. Tohumlar›
c. Çiçekleri
d. Rizomlar›
e. Gövdeleri

2. Sert çekirdekli meyve a¤açlar› daha çok hangi tip
so¤uk zarar›na u¤rar?

a. Sonbahar erken donlar›
b. fiiddetli k›fl donlar›
c. ‹lkbahar erken donlar›
d. ‹lkbahar geç donlar›
e. Sonbahar geç donlar› 

3. Tah›llarda “zor olum” un nedeni afla¤›dakilerde han-
gisidir?

a. Yüksek s›cakl›k
b. Nem yetersizli¤i
c. Düflük s›cakl›k
d. Nem fazlal›¤›
e. Ifl›k yetersizli¤i.

4. Bitkilerde afla¤›daki nedenlerden hangisi solgunlu-
¤a neden olmaz?

a. Havada nem fazlal›¤›
b. Toprakta nem fazlal›¤›
c. Toprakta nem azl›¤›
d. Yüksek s›cakl›k
e. Düflük s›cakl›k

5. Bitkiler afla¤›daki mineral maddelerden hangisine
daha az ihtiyaç duyarlar?

a. Azot
b. Fosfor
c. Molibden
d. Potasyum
e. Magnezyum

6. Hangi besin elementi eksikli¤inde yaprak damarlar›
aras›nda yan›kl›k oluflumu görülür?

a. Fosfor
b. Potasyum
c. Magnezyum
d. Kalsiyum
e. Çinko

7. Eksikli¤inde bitkilerde klorofil oluflumunun engel-
lenmesi nedeniyle fliddetli kloroza neden olan besin
elementi hangisidir?

a. Demir
b. Fosfor
c. Kükürt
d. Çinko
e. Molibden

8. Pestisit toksisitesinin en tipik belirtisi nedir?
a. Geliflme gerili¤i
b. Kök çürüklü¤ü
c. Yaprak yan›kl›¤›
d. H›zl› geliflme
e. Renksizleflme

9. Bitki yapraklar›nda gümüfli renk oluflumunun nede-
ni afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Kükürt dioksit
b. Peroksiasil nitrat
c. Azot oksitleri
d. Flor ve floridler
e. Asit ya¤murlar›

10. Hangi kirleticiler bitkilerde stomalar› t›kayarak gaz
al›flverifline engel olur?

a. Azot oksitleri
b. Peroksiasil nitrat
c. Partikül kirleticiler
d. Smog
e. Asit ya¤murlar›

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Elveriflsiz Atmosfer Koflul-
lar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Elveriflsiz Atmosfer Koflul-
lar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Elveriflsiz Atmosfer Koflul-
lar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Elveriflsiz Atmosfer Koflul-
lar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Elveriflsiz Toprak fiartlar›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Elveriflsiz Toprak fiartlar›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Elveriflsiz Toprak fiartlar›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hatal› Tar›msal ‹fllemler”
konusunu yeniden gözden geçiriniz

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çevre Kirlili¤i” konusunu
yeniden gözden geçiriniz

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çevre Kirlili¤i” konusunu
yeniden gözden geçiriniz

S›ra Sizde 1

Öncelikle bölgenin geçmifl y›llara ait iklim verileri ince-
lenmeli, don olas›l›¤› yüksek olan tarihler tespit edilme-
lidir. Örne¤in ilkbahar geç donlar›n›n s›kl›kla gerçek-
leflti¤i bölgelerde çiçe¤ini erken açan sert çekirdekli
meyve yetifltiricili¤inin risk tafl›d›¤› bilinmelidir. Kültür
bitkisi deseni öncelikle bölgenin iklim flartlar›na göre
seçilmelidir. Bazen ilkbahar geç donlar› veya sonbahar
erken donlar›n›n zarar›ndan ekim-dikim ve hasat tarih-
leri de¤ifltirilerek kaç›labilir. Erken uyar› yöntemleri ile
don riski olan günlerin belirlenmesi mümkün olabil-
mektedir. Bu flekilde seralarda ›s›tma yaparak veya mey-
ve bahçelerinde so¤uk havan›n çökelmesini engelle-
mek amac›yla hava ak›m› sa¤layarak dondan korunabi-
lir. Geliflme dönemi bafllang›c›nda fazla azotlu gübrele-
me yap›lmamal›d›r.

S›ra Sizde 2

Meyve a¤açlar›nda günefl yan›kl›¤›n›n etkisini azalt›l-
mas› amac›yla budama iflleminin derin yap›lmamas›na
özen gösterilmelidir. Bodur meyve bahçelerinde güne-
flin etkisini azaltmak amac›yla a¤açlar›n üzeri gölge sa¤-
layan örtülerle kaplanmaktad›r. Domates gibi sebzeler-
de özellikle yapraklar›n meyveleri gölgelemesi sa¤lan-
mal›d›r. Yapraklara zarar veren hastal›k etmenleri ile
mücadele yap›lmal›, sulamaya dikkat edilerek yaprak-
lar›n solmas›na müsaade edilmemelidir. Ayr›ca son y›l-
larda günefl yan›kl›¤›n› engellemek amac›yla kaolin ve-
ya kalsiyum karbonat gibi günefl ›fl›¤›n› yans›t›c› mad-
delerin uygulamalar› baflar›l› sonuçlar vermektedir. 

S›ra Sizde 3

Böyle arazilerde sert kil veya tafl tabakas› k›r›lmal› bitki
köklerinin topra¤›n derinliklerine ilerleyebilmesi sa¤-
lanmal›d›r.

S›ra Sizde 4

Bitkilerde kloroza birçok etken neden olabilir. En önem-
li nedenlerinden biri bitki besin elementi noksanl›klar›-
d›r. Birçok besin elementi noksanl›¤›nda yapraklarda
kloroz belirtileri görülür. Bu nedenle öncelikle hangi
besin elementi eksikli¤i oldu¤unun belirlenmesi gerek-
lidir. Bu amaçla toprak analizleri yap›lmas› gereklidir.
Toprak analizleri sonuçlar›na göre gübreleme yap›lma-
l›d›r. Ayr›ca topraktaki su miktar›, hava kapasitesi, ki-
reçli olup olmay›fl› topraktaki organik madde miktar›
da incelenerek toprakta besin elementleri yeterince bu-

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Yararlan›lan Kaynaklar
lunsa bile bitkilerin bundan faydalanamayaca¤› da göz
önüne al›nmal›d›r. Bu durumda topra¤›n yap›s› düzel-
tilmeye çal›fl›lmal› veya bitkinin ihtiyac› olan besin ele-
mentleri yapraktan verilmelidir.

S›ra Sizde 5

Öncelikle yo¤un ve salma sulama yap›lmamal›d›r. Bit-
kilerin ihtiyaç duydu¤u miktarda ve zamanda sulama
yap›lmal›d›r. Sulamada damlama sulama yöntemleri bu
amaçla kullan›labilir. Kalitesi iyi olmayan yeralt› sular›
sulamada kullan›lmamal›d›r. Toprak yap›s› incelenmeli
ve killi topraklarda toprak yüzeyinde su birikmesi en-
gellenmelidir. Toprak üzerinde biriken fazla su drene
edilmelidir. Ancak drenaj yap›lmas› tuzlu suyun akarsu-
lar›na kar›flmas›na neden olmakta, bu sular›n tekrar su-
lama amaçl› kullan›mlar› tuzlanma problemini tekrar
ortaya ç›karmaktad›r. 

S›ra Sizde 6

Sanayi bölgeleri, fabrikalar ve termik santraller yo¤un
oranda kirletici gaz ve partikül içeren baca at›klar›n›
do¤aya salarlar. Bu gaz ve partiküller bitkilerde önemli
toksik etkiler oluflturur. Sanayi kurulufllar› tar›m arazile-
rinden uzakta tesis edilmeli ve zararl› at›klar›n asgari öl-
çüde do¤aya sal›m› için gerekli önlemler al›nmal›d›r.
Bu amaçla baca filtrelerinin temizlikleri mutlaka yap›l-
mal› ve at›k ar›tma sistemleri kurulmal›d›r. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Funguslarda görülen morfolojik yap›lar› ay›rt edebilecek;
Funguslar›n nas›l ço¤ald›¤›n› aç›klayabilecek;
Fungus ekolojisini tan›mlayabilecek;
Funguslar›n bitkilerde oluflturdu¤u belirtileri ay›rt edebilecek;
Funguslar›n s›n›fland›r›lmas›n› tan›mlayabileceksiniz.
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G‹R‹fi
Funguslar›n neden oldu¤u bitki hastal›klar›, bitkisel ürünlerin verim ve kalitelerin-
de büyük kay›plara neden olurlar. Bitki hastal›klar›n›n oluflturdu¤u kay›plar bitki
çeflidine, patojene, çevre flartlar›na ve uygulanan kontrol yöntemlerine ba¤l› ola-
rak de¤iflkenlik göstermektedir. Bitkisel ürünlerdeki kay›plar tarlada yetifltirme pe-
riyodu esnas›nda veya ürünlerin depolama süresince oluflabilmektedir.

Bu güne kadar yap›lan çal›flmalar ile yaklafl›k 100 000’nin üstünde fungus türü-
nün varl›¤› bilinmektedir. Bu fungus türlerinin ço¤unlu¤u saprofit karakterde olup,
ölü organik materyaller üzerinde yaflarlar ve onlar› parçalayarak do¤ada geri dö-
nüflümü gerçeklefltirirler. Yaklafl›k 50 fungus türü insanlarda, bir o kadar› da hay-
vanlarda çeflitli hastal›klara neden olmaktad›r. Bununla birlikte yaklafl›k 10 000’den
fazla fungus türü ise bitkilerde hastal›k oluflturmaktad›r. Bitki türlerinin tamam› bir
veya daha fazla fungusun sald›r›s›na hedef olmaktad›r. Parazitik funguslar›n her bi-
ri ise bir veya daha fazla say›da bitki türünü enfekte edebilmektedir.

FUNGUSLARIN MORFOLOJ‹S‹

Thallus
Funguslar›n vücudunu oluflturan somatik yap›ya thallus ad› verilmektedir. Fungus-
larda miselyum, plasmodium, pseudomiselyum veya tek hücre olmak üzere farkl›
thallus tipleri görülmektedir. Bu thallus tiplerinden en yayg›n olarak görüleni mi-
selyumdur. Funguslarda iplik formunda olan ve farkl› yönlerde dallan›p geliflen so-
matik yap›n›n tamam› miselyum olarak bilinmektedir. Miselyumdaki her bir dal ve-
ya iplik formundaki yap› ise hif olarak isimlendirilmektedir. Hif mikroskobik bü-
yüklükte, iplik formunda ve dallanabilme özelli¤ine sahiptir (fiekil 6.1.a). Yeni bir
hif genellikle bir sporun çimlenmesinden oluflur. Sporun çimlenmesi sonucu olu-
flan çim tüpünün uzamas› ile sonsuz büyüme yetene¤ine sahip hif meydana gelir.
Bir ortam üzerinde hiflerin geliflmeleri afl›land›¤› noktadan itibaren her yönde olup
sonuçta yuvarlak veya yuvarla¤a yak›n bir koloni oluflmaktad›r (fiekil 6.1.b).

Funguslar›n Neden Oldu¤u
Bitki Hastal›klar›

Hif: Mikroskobik büyüklükte,
iplik formunda ve
dallanabilme özelli¤ine
sahip funguslarda yayg›n
olarak görülen somatik yap›.



Geliflmifl funguslarda hiflerde septum ad› verilen enine bölmeler bulunmakta-
d›r. ‹ki septum aras›nda kalan k›s›m fungus hücresi olarak isimlendirilmektedir.
Septumlar üzerinde hif hücreleri aras›nda irtibat› sa¤layacak flekilde delik veya de-
likcikler bulunmaktad›r. Fungus gruplar›na göre septum tipleri farkl›l›k göstermek-
tedir. Baz› funguslar›n hiflerinde ise septum bulunmamaktad›r. 

Hiflerin uç k›sm› ince duvarl› elastiki yap›da olup, buraya büyüme için gerekli
maddeler gelir ve hif uzamas› bu k›s›mda gerçekleflir. Hifler g›da maddelerini hüc-
re duvarlar› yolu ile suda çözünmüfl basit moleküler yap›lar olarak al›rlar. Hifler
hiçbir zaman tamamen üniform çaptaki ip fleklinde silindirik borular olarak düflü-
nülmemelidir. Bunlar geçtikleri yerlerin geniflli¤i ölçüsünde daral›r veya genifller-
ler. Baz› funguslar›n hiflerinin geliflmeleri esnas›nda görülen önemli bir durum da
anastomosis olay›d›r (fiekil 6.2).

Önceleri ilkel funguslar olarak bilinen, flimdi Protozoa alemi içerisinde yer alan
fungus benzeri organizmalarda görülen thallus tipi ise plasmodiumdur. ‹lkel fun-
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guslar›n bir k›sm›nda thallus tek hücre halinde de olmaktad›r. Baz› funguslarda
özellikle mayalarda tek hücreli thallusun tomurcuklanarak bir zincir fleklini almas›
ile pseudomiselyum tip thallus oluflmaktad›r. Pseudomiselyumu oluflturan hücre-
lerin büyüklükleri birbirine eflit olmad›¤› gibi bu tip thallusta dallanmalar da olufl-
maktad›r.

Funguslarda görülen somatik yap›ya ne ad verilir ve hangi tip somatik yap›lar oluflur?

Fungus Hücresi
Funguslar genellikle mikroskopla görülebilen, ekseriyetle hif fleklinde dallanm›fl
somatik yap›lar› bulunan, klorofil içermeyen ve spor oluflturan ökaryotik hücre ya-
p›s›na sahip organizmalard›r. Ökaryotik hücrelerde gerçek bir nukleus (çekirdek)
bulunmaktad›r. Fungus hücresi, en d›flta hücre duvar› olmak üzere bafll›ca sitoplaz-
mik membran (plazmalemma), sitoplazma ve çekirdekten oluflmufltur (fiekil 6.3).

Funguslarda hücre duvar›n›n yap›s›nda ana madde olarak kitin ve glukan bu-
lunmakta, selüloz bulunmamaktad›r. Bu temel yap› tafllar› polisakkarit ve glikop-
rotein içeren bir tabaka içerisinde yer almaktad›r. Fungus hücre duvar› hücreye fle-
kil vermekte, d›fl flartlardan hücreyi korumakta, renkli veya renksiz olabilmektedir.

Hücre duvar›n›n en alt kat› sitoplazmik membran ile birleflmifltir. Sitoplazmik
membran yar› geçirgen bir zard›r, hücre içerisine giren ve ç›kan maddelerin geçi-
flini kontrol eder. Fungus hücrelerinde sitoplazmik membran baz› k›s›mlarda içeri
çökerek hücre duvar› ile aras›nda cepler oluflturmaktad›r ki bunlara lomasome ad›
verilmektedir.
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fiekil 6.3

Hücre duvar›
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membran
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Nuklear
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Çekirdek

Glikojen

Lomasome

Ribozom

Mitokondrium

Endoplazmik
retikulum

Vakuol

Fungus hücresinin
yap›s›.



Sitoplazma içerisinde mitokondrium, endoplazmik retikulum, ribozom, vakuol,
glikojen, çeflitli organik ve inorganik maddelerin bulundu¤u karmafl›k bir yap›d›r.
Mitokondriumlar üç katl› bir membrandan oluflmufl olup iç kat parmak fleklinde
içeriye uzant›lar yapmakta ve hücre solunumu bu k›s›mda gerçekleflmektedir. En-
doplazmik retikulum iki paralel membrandan oluflmufl dar torba biçiminde yap›lar
olup, sitoplazma içerisinde kanallar oluflturmaktad›r. Ribozomlar di¤er ökaryotik
hücrelerde oldu¤u gibi endoplazmik retikulum üzerine yerleflmemifltir, sitoplazma
içerisinde da¤›n›k olarak bulunmaktad›r. Ribozomlarda protein sentezi gerçeklefl-
tirilir ve sentezlenen proteinler endoplazmik retikulum ile hücre içerisinde tafl›n›r-
lar. Sitoplazma içerisinde yer alan vakuol ad› verilen boflluklar tonoplast adl›
membranla çevrilidirler. Fungus hücresi yaflland›kça vakuol say›s› ve büyüklü¤ü
artar. Depo maddesi olarak glikojen ve lipid sitoplazma içerisinde yer almaktad›r.

Fungus hücrelerinde bir veya daha fazla say›da çekirdek bulunmaktad›r. Çekir-
dek, içi nükleoplazma ile dolu ve etraf› delikli nüklear membranla çevrili bir yap›
olup, içinde yo¤un olarak görülen k›s›m çekirdekçik (nuklelous) olarak isimlendi-
rilmektedir. Fungus hücresinde genetik materyalin bulundu¤u k›s›md›r.

Funguslar›n Özel Somatik Yap›lar›
Parazitik funguslar›n hifleri konukçu doku üzerinde (eksternal), genellikle doku
içerisinde hücreler aras› veya hücreler içi olarak geliflirler. Bu geliflim esnas›nda
fungus türüne göre de¤iflmekle birlikte farkl› fonksiyonlar› ve flekli olan özel so-
matik yap›lar oluflturmaktad›rlar. Bunlar rizoid, appresorium, haustorium ve hipo-
podium olarak bilinmektedir. 

Rizoid, fungus thallusunun k›sa kök fleklindeki ipliksi dal› olup (fiekil 6.4), bu-
lunduklar› ortama tutunma, su ve g›da maddesi al›m›nda rol oynar. Rizoidler bir-
birlerine hava stolonlar› veya sürünücü hiflerle ba¤lanm›fllard›r.
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Appresorium, fungus sporunun çimlenmesi sonucu oluflan çim tüpü veya hif
ucundaki basit veya ç›k›nt› fleklindeki fliflkinlik olup konukçu dokuya tutunma ifl-
levini görür (fiekil 6.5).

Haustorium, bitki paraziti funguslarda doku içerisinde intercellular geliflen hif-
lerden, appresoriumun penetrasyon çivisinden (fiekil 6.5) veya eksternal hiflerden
ç›k›p hücre içerisine giren ve farkl› flekillerde olabilen intracellular hif dallar›na de-
nilmektedir. Fungus haustorium arac›l›¤› ile konukçu hücreyi öldürmeksizin ihti-
yaç duydu¤u g›da maddelerini bitki hücrelerinden sa¤lamaktad›r.

Hipopodium, eksternal olarak geliflen fungus hifinin bir iki hücre uzunlu¤un-
daki dal› olup uç hücre yuvarlak veya ç›k›nt›l› olabilmektedir (fiekil 6.6). Genellik-
le eksternal hif oluflturan parazitik funguslarda özel absorbsiyon organ› olarak gö-
rev yapmaktad›r.

Funguslarda görülen özel somatik yap›lar›n ifllevleri nelerdir?

Hif Dokular›
Funguslarda hifler çeflitli üreme yap›lar›n› ve organlar›n› oluflturmak için birbirle-
riyle birleflir, kar›fl›r veya agregatlafl›rlar. Hiflerin oluflturdu¤u dokular rizomorf,
plektenkimatik doku, skleroti, pseudoskleroti, pseudorhiza ve stroma gibi yap›lard›r.
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Rizomorf, birbirine paralel olarak geliflen çok say›da hifin birbirleri ile yap›fla-
rak oluflturduklar› ip fleklindeki dokulard›r. 

Plektenkimatik doku, hiflerin birbirleri ile kar›fl›p oluflturduklar› dokular› ifade
eden genel bir add›r. Hifler birbirlerinden ayr› ayr› görülebilecek flekilde gevflek
bir yap›da ise prozenkimatik doku, çok s›k› bir flekilde kar›flm›fl, hücre duvarlar› in-
ce ve hücreler yuvarlak köfleli ise pseudoparankimatik doku, pseudoparankimatik
dokuda hücre duvarlar› kal›n ve koyu renkli ise pseudosklorenflimatik doku olarak
isimlendirilmektedir.

Skleroti, hiflerin bir kitle halinde agregatlaflmas› sonucunda oluflan uygun ol-
mayan flartlara dayan›kl› dinlenme yap›s›d›r. Ayn› zamanda depo organ› olup fle-
kil, boyut ve renk aç›s›ndan fungus türlerine göre büyük farkl›l›klar göstermekte-
dirler. 

Pseudoskleroti, skleroti benzeri bir yap› olup sadece fungal materyalden olufl-
mam›flt›r. Fungal materyale ilave olarak kumlu toprak, bitkisel veya hayvansal ma-
teryal de içermektedir. fiapkal› funguslar›n toprak üzerindeki üreme yap›lar›n›n
toprak alt›ndaki kayna¤›n› oluflturmaktad›r.

Pseudorhiza, flapkal› funguslar›n miselyumunun olufltu¤u toprak alt›nda bulu-
nan fungal materyale ilave olarak kök ve bitki art›klar›ndan oluflan yap›d›r. Bu ya-
p›dan ç›kan miseller bir sütün fleklinde birleflerek toprak yüzeyine ç›kar ve bura-
da üreme yap›s›n› oluflturur.

Stroma, içerisinde veya üzerinde üreme yap›lar›n›n olufltu¤u hif dokular›n› ifa-
de eder.

FUNGUSLARIN ÇO⁄ALMASI
Funguslar›n büyük ço¤unlu¤u efleysiz ve efleyli olmak üzere iki yolla ço¤almakta-
d›rlar. Genel olarak çok say›da üreme yap›s›n›n meydana gelmesi ve bunlar›n et-
rafa yay›larak epidemi oluflturmalar›nda fungus türleri aç›s›ndan efleysiz ço¤alma
daha önemlidir. Efleysiz ço¤alma sonucunda çok say›da yeni fert oluflur ve bu tip
ço¤alma genellikle bir vejetasyon periyodunda bir kaç defa tekrar edebilmektedir.
Ancak efleyli ço¤alma birçok fungusta senede sadece bir kez oluflmakta, tür içi ge-
netik çeflitlili¤in artmas› aç›s›ndan önemli olmakta ve efleyli ço¤alma yap›lar›n›n
genellikle fungus türlerinin konukçusuz dönemi yani k›fl› geçirmede rolü bulun-
maktad›r.

Efleysiz Ço¤alma
Efleysiz ço¤alma, genellikle thallus hücrelerinin farkl› yollarla serbest kal›p çimle-
nerek yeni bir thallus oluflturmas› ile gerçekleflmektedir. Funguslarda görülen
efleysiz ço¤alma yollar›, somatik yap› olan thallusun parçalanmas› veya spor olufl-
turmas› yolu ile gerçekleflmektedir. Somatik yap›n›n parçalanmas› sonucunda, her-
hangi bir hif parças› sa¤lam bir hücre içeriyorsa bu hücre büyüme yetene¤ine sa-
hiptir ve yeni bir hif oluflturabilmektedir. Efleysiz spor oluflturma, funguslarda en
yayg›n olarak görülen efleysiz ço¤alma fleklidir. E¤er thallusun bir hücresi serbest
kal›p tek bafl›na yeni bir thallus oluflturma yetene¤ine sahip ise bu bir efleysiz spor-
dur. Efleysiz sporlar olufl durumlar›na göre sporangiospor, thallospor ve konidi ol-
mak üzere üçe ayr›l›rlar.

Sporangiospor
Sporangiosporlar, sporangiofor adl› sapç›klar üzerinde oluflan sporangium adl› ke-
seler içerisinde oluflurlar (fiekil 6.4). Sporangium peridium ad› verilen bir zar ile
çevrili olup çok say›da haploid çekirdek ve protoplazmadan oluflmaktad›r. Olgun-
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laflt›¤› zaman protoplazma tek çekirdek içeren parçalara ayr›lmakta ve her birinin
etraf› membran veya hücre duvar› ile çevrelenerek sporangiospor formunu almak-
tad›r. Kamç›l› ve bu nedenle su içerisinde hareket etme kabiliyetinde olanlara zo-
ospor, hareketsiz olanlara ise aplanospor ad› verilir.

Thallospor
Thallus hücrelerinin spora dönüflmesi ile oluflan spor tipidir. Arthrospor ve klami-
dospor olmak üzere iki tip thallospor bulunmaktad›r (fiekil 6.7). Arthrosporlar, hif-
lerde uçtan itibaren hücrelerin yuvarlaklafl›p, birbirlerinden septumla ayr›lmalar›
ile oluflurlar. Klamidosporlar ise hiflerin ara k›sm›nda kalan hücrelerin duvarlar›n›n
kal›nlaflmas› ve yuvarlaklaflmas› sonucu oluflmaktad›r. Klamidosporlar bazen çeflit-
li spor hücrelerinde de oluflabilmektedir.

Konidi
Konidiler genellikle konidiofor adl› spor tafl›y›c›lar› üzerinde oluflurlar (fiekil 6.8).
Konidioforlar ana hife benzer basit yap›da veya ana hiften farkl› ve çeflitli flekiller-
de dallanm›fl bir yap›da olabilmektedir. Konidiler serbest olarak konidioforlar üze-
rinde oluflabildi¤i gibi, ayr›ca piknidium adl› yuvarla¤a yak›n kapal› organlarda ve
aservulus adl› aç›k yast›klarda da oluflurlar. Fungus türlerine göre konidiler flekil,
renk ve hücre say›s› bak›m›ndan büyük farkl›l›klar gösterirler.
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Efleyli Ço¤alma
Efleyli ço¤alma, birbirine efley olarak uygun iki haploid (n) çekirde¤in birleflmesi
olarak karakterize edilir. Bu ço¤alma fleklinde çekirdeklerin, efley hücrelerinin (ga-
met) veya efley organlar›n›n (gametangium) birleflmesi söz konusudur.

Efleyli ço¤alma plasmogami, karyogami ve mayoz bölünme olmak üzere üç
aflamada gerçekleflmektedir (fiekil 6.9). Plasmogami, farkl› efleylikteki iki haploid
çekirde¤i yan yana getirmek üzere iki hücrenin protoplazmalar›n›n birleflmesidir.
Bunun sonucunda dikaryotik (n+n) hücre oluflur.

Plasmogamiden sonra iki haploid çekirde¤in birleflmesi ile karyogami oluflur ve
diploid (2n) karakterli çekirdek meydana gelir. Karyogamiyi takiben diploid zigot
mayoz bölünme ile tekrar haploid duruma indirgenir ve sonuçta dört adet haplo-
id nukleus oluflur. Bu haploid nukleuslar›n etraf› protoplazma ile çevrelenerek
efleyli haploid sporlar oluflur. Baz› fungus gruplar›nda efleyli ço¤almada mayoz bö-
lünmeyi takiben mitoz bölünme de oluflmaktad›r. Fungus gruplar›na göre oluflan
efleyli sporlar; dinlenme sporu, oospor, zigospor, askospor veya basidiospor ola-
rak isimlendirilmektedir.

FUNGUS EKOLOJ‹S‹
Bitki patojeni funguslar›n hemen tamam› yaflamlar›n›n bir dönemini konukçular›
olan bitkilerde geçirirler, konukçu bitkilerin olmad›¤› dönemi veya k›fl dönemini
ise topraktaki bitki art›klar›nda, toprakta veya di¤er farkl› yollarla geçirmek duru-
mundad›rlar. 

Funguslar g›dalar›n› ya canl› organizmalar› parazitleyerek veya ölü organik
maddelerden sa¤larlar. Sadece ölü organik maddelerden g›dalar›n› temin eden ve
parazitik özellik göstermeyenlere obligat saprofit denilmektedir. Baz› funguslar bi-
yotrof özellik göstermekte, do¤ada sadece canl› konukçularda geliflip ço¤alabil-
mektedirler. Bu organizmalar obligat parazit olarak isimlendirilir. Bu tip funguslar
yaflamlar›n›n büyük bir k›sm›n› konukçular›nda geçirmekte, konukçusuz dönemi
oluflturduklar› çeflitli üreme yap›lar› ile toprakta veya bitki art›klar›nda geçirmekte-
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dirler. Bu üreme yap›lar› canl›l›klar›n› kaybetmeden önce tekrar konukçular›n› bu-
lurlarsa onlar üzerinde geliflip ço¤alabilmekte, belli bir sürede konukçular›na ula-
flamazlar ise canl›l›klar›n› yitirmektedirler.

Elma kara leke hastal›¤›n› oluflturan Venturia inaequalis’de oldu¤u gibi baz›
patojenler yar› biyotrof özellik gösterirler. Bu tip patojenler yaflamlar›n›n bir bölü-
münü konukçu bitkilerde parazit olarak geçirirken, do¤ada yaflam döngüsünü ta-
mamlamak için geri kalan dönemi ayn› konukçu bitkinin toprak yüzeyine düflen
ölü yapraklar›nda saprofit olarak geçirmektedir. Böylece yar› biyotrof özellik gös-
teren patojenler konukçular›n›n canl› veya ölü dokular›nda yaflamlar›n› sürdür-
mekte, do¤ada di¤er organik materyaller üzerinde yaflam›n› sürdürememektedir.

Funguslar›n ço¤u canl› veya ölü konukçu bitki dokular›nda yaflayabilirler, ayr›-
ca çeflitli besin maddelerini içeren suni besi yerlerinde kültüre al›nabilmektedirler.
Bunlar obligat olmayan parazitlerdir. Baz› obligat olmayan parazitler yaflam dön-
gülerinin büyük bir k›sm›n› parazit olarak konukçusunda geçirmekte, ancak ko-
nukçu bitki öldü¤ü zaman ölü konukçu dokularda yaflay›p ço¤alabilmekte, hatta
buradan topra¤a veya di¤er çürümüfl bitki materyallerine de geçerek yaflam›n› sap-
rofitik olarak sürdürebilmektedir. Bu tip patojenler fakültatif saprofit olarak isim-
lendirilmektedir. Ölü bitki materyallerinin parazitin konukçusu olup olmamas› fark
etmemektedir. Bu tip funguslar genellikle toprak patojenleri olup genifl bir konuk-
çu dizisine sahiptirler ve konukçular› olmad›¤›nda dahi toprakta uzun y›llar yaflam-
lar›n› sürdürebilmektedirler. Ancak toprakta populasyonlar›n› art›rmak için zaman
zaman konukçular›n› enfekte etmeye ihtiyaç duyarlar. Obligat olmayan parazit
funguslar›n bir k›sm› da yaflamlar›n›n büyük bir k›sm›n› toprakta ölü organik mad-
deler üzerinde saprofitik olarak geçirirken çeflitli flartlar alt›nda canl› bitkilere sal-
d›rarak parazitik duruma geçerler ve bitkilerde hastal›k olufltururlar. Bu tip orga-
nizmalar ise fakültatif parazit olarak adland›r›l›rlar.

Funguslar konukçu bitkileri enfekte ettikleri parazitik dönem esnas›nda bitki
hücre ve dokular›nda farkl› geliflim gösterirler. Bitkilerin toprak üstü aksamlar›nda
külleme hastal›klar›na neden olan funguslarda misel konukçu bitki yüzeyinde eks-
ternal olarak geliflir, ancak haustoriumlar›n› bitkinin epidermis hücrelerine sokarak
ihtiyaç duydu¤u g›da maddelerini temin ederler. Elma kara leke hastal›¤›na neden
olan fungus ise kütiküla ve epidermis aras›nda geliflimini sürdürür. Di¤er fungus-
larda ise hifler intercellular olarak hücreler aras›nda geliflir ve haustoriumlar›n›
hücreler içerisine sokarak beslenirler. Bir k›s›m fungus ise hem intercellular hem
de intracellular olarak geliflirler. Fusarium ve Verticillium gibi solgunluk oluflturan
funguslar enfekteli bitkilerde ksilemde geliflir ve endofitik (endophytic) funguslar
olarak isimlendirilirler. Obligat parazitler ise sadece canl› hücrelerde geliflirler, ölü
hücrelerde beslenemezler. Obligat parazit olmayan baz› funguslar›n miselyumu ise
canl› hücrelerle temasa gelmeksizin salg›lam›fl olduklar› enzim ve toksinlerle bitki
hücrelerini öldürerek zarar olufltururlar. Fungus miselinin konukçu bitki dokusun-
da bulunma yerleri farkl› olmakla birlikte üreme yap›lar› konukçu bitki dokusunun
yüzeyinde veya yüzeye yak›n k›s›mlarda oluflmaktad›r. Böylece di¤er bitkilere fun-
guslar etkili bir flekilde yay›labilmektedir.

Funguslar heterotrof organizma olarak d›flar›dan haz›r g›daya gerek duyarlar.
Funguslar g›dalar›n› temas ettikleri ortamdan suda erimifl halde, do¤rudan do¤ru-
ya hücre duvarlar› ve sitoplazmik membran yolu ile al›rlar. Ancak basit olmayan
ve alamayacaklar› formda bulunan g›da kaynaklar›n›, salg›lad›klar› enzimlerle par-
çalayarak alabilecekleri forma dönüfltürürler. Funguslar›n g›da istekleri türlere gö-
re de¤iflmektedir. Geliflmeleri için baflta karbon olmak üzere nitrojen, inorganik
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maddeler ve baz› büyüme faktörlerini kullan›rlar. Karbon kayna¤› olarak en iyi gli-
koz olup, bunu sakkaroz ve maltoz takip etmektedir. Nitrojen aç›s›ndan en iyi nit-
rojen kayna¤›n› organik olanlar oluflturmaktad›r. Amonyum nitrat ve nitritler daha
sonra gelmektedir. Funguslar›n birço¤u gerek duyduklar› vitaminleri sentezleyebil-
mektedirler.

Birçok bitki patojeni fungusun yaflamas› ve hastal›k oluflturma durumu baflta s›-
cakl›k ve nem olmak üzere çevresel flartlara ba¤l›d›r. Fungus miselleri -5 ile 45 °C
aras›nda yaflayabilirler. Çeflitli tipdeki sporlar ise daha genifl s›cakl›k ve nem flart-
lar›na dayanabilmekte, ancak bu sporlar çimlenebilmek için uygun s›cakl›k ve ne-
me ihtiyaç duymaktad›rlar. Fungus sporlar›n›n çimlenebilmesi için optimum s›cak-
l›k 20-25 °C ve % 90’›n üzerindeki nem flartlar›d›r. Ayr›ca zoospor oluflturan fun-
guslar hareket edebilmek ve çimlenebilmek için serbest suya ihtiyaç duyarlar. Fun-
gus üreme yap›lar› uygun s›cakl›k ve nem flartlar› alt›nda çimlenir ve konukçu do-
kular›n›n üzerinde veya içerisinde geliflerek enfeksiyon olufltururlar.

Funguslar›n bitkilerde hastal›k oluflturabilmesi için uygun çevresel flartlar nelerdir?

Fungus üreme yap›lar›ndan sadece zoosporlar kendi kendine hareket etme ka-
biliyetine sahiptirler. Zoosporlar birkaç milimetre veya santimetrelik bir mesafede
hareket edebilmektedir. Bu tip spor oluflturanlar hariç bitki patojeni funguslar›n
büyük ço¤unlu¤unun bitkiden bitkiye veya ayn› bitkinin farkl› k›s›mlar›na yay›l-
mas› hif geliflimine veya çeflitli sporlar›n rüzgâr, su, böcekler, di¤er hayvanlar ve
insanlar›n yard›m› ile tafl›nmas› sonucunda gerçekleflmektedir. Rüzgâr sporlar› yay-
mada en önemli tafl›y›c›d›r. Funguslar›n yay›lmas›nda esas olarak sporlar rol oyna-
makta, hif veya sklerotiler ise daha s›n›rl› bir yay›lmada etkilidirler. Fungus sporla-
r›n›n yay›l›m› türlere göre de¤iflkenlik göstermektedir. 

FUNGUSLARIN B‹TK‹LERDE OLUfiTURDU⁄U 
BEL‹RT‹LER
Bitkilerin funguslar taraf›ndan hastaland›r›lmas› çeflitli belirtiler (simptom) halinde
kendini gösterir. Bu belirtiler konukçu bitkinin tamam›nda görülebilen genel belir-
tiler olabilece¤i gibi, belirli bir organ›nda, doku veya hücrelerinde gözlenebilen lo-
kal belirtiler de olabilmektedir. Funguslar bitki dokular›nda lokal veya genel nek-
rozlara neden olarak tüm bitkinin veya çeflitli organlar›n›n geliflmeden geri kalma-
s›na neden olmaktad›rlar. Say›ca az birkaç fungusun neden oldu¤u hastal›kta ise
enfekteli bitkilerin veya bitki k›s›mlar›n›n normalden fazla geliflti¤i görülmektedir.

Hastal›k belirtilerine göre hastal›k nedenlerini ortaya koymak çok hatal› olabi-
lir. Çünkü bir hastal›¤›n birden fazla belirtisi olabilece¤i gibi, herhangi bir bitkide
görülen bir belirti sadece tek bir etmenin belirtisi de olmayabilir. Nitekim bitkiler-
de görülen solgunluk toprakta yeterli suyun bulunmamas›ndan olabilece¤i gibi,
don, afl›r› s›cakl›k veya çeflitli kök ve iletim demeti hastal›klar›ndan da ortaya ç›ka-
bilir. Di¤er taraftan elma kara lekesi ve asma mildiyösü gibi hastal›klarda farkl›
devrelerde, çeflitli bitki organlar›nda görülen belirtiler de farkl› olabilmektedir. Ba-
z› durumlarda, bir bitkide birkaç hastal›¤›n birlikte oluflu da karmafl›k simptomato-
lojik tablolar ortaya ç›karabilmektedir.

Baz› fungal hastal›klarda patojen, konukçu yüzeyinde çeflitli efleyli veya efley-
siz ço¤alma yap›lar› oluflturur. Miselyum, spor, skleroti gibi yap›lar asl›nda etme-
nin kendisi olmas›na karfl›n hastal›¤› tan›mada bir iflaret olarak ele al›nmaktad›r.
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Bitkilerde görülen hastal›k belirtileri genellikle iki gruba ayr›l›r. Bunlardan biri,
d›flar›dan ç›plak gözle görülemeyen ve ço¤u kez bitkinin kesilmesiyle veya mik-
roskop yard›m› ile incelenebilen floem nekrozu gibi belirtilerdir. Bunlara iç belir-
tiler ad› verilir. Di¤er grup ise, bitkiye d›flar›dan bak›ld›¤›nda ç›plak gözle görüle-
bilen yaprak lekeleri, yan›kl›k, kanser gibi d›fl belirtilerdir. Hücre veya hücre top-
luluklar›n›n ölümü ile oluflan nekrotik belirtiler d›flar›dan esmer, koyu kahverengi
lekeler fleklinde görülür. Bu görüntülere nekroz denir ve nekrozlu hücreler toplu-
lu¤u nekrotik dokular› oluflturur. Funguslar›n neden oldu¤u bitki hastal›klar›nda
yayg›n olarak görülen belirtiler;

Yaprak Lekeleri
Ölmüfl veya zarar görmüfl bitki hücrelerinin bulundu¤u yapraklardaki lokal lez-
yonlard›r (fiekil 6.10.a). Lekeler yak›ndan incelendi¤inde, bunlar›n bir merkezi ol-
du¤u ve sa¤l›kl› dokudan bir s›n›rla ayr›ld›¤› görülür. Bir hastal›¤› tan›mlarken le-
kelerin yerini, fleklini, büyüklü¤ünü, s›n›rl› olup olmad›¤›n›, rengini ve geliflme dö-
nemlerindeki de¤ifliklikleri dikkate almak gerekir.

Çökerten
Toprak veya tohumda bulunan patojenlerin neden oldu¤u bir durumdur. Genç fi-
delerin kök bo¤azlar›na ar›z olan patojenlerin, bu k›s›mlardan bitkileri zay›flat›p
tek veya toplu olarak toprak yüzeyine devrilmelerine ve ölümlerine neden ol-
mas›d›r (Foto¤raf 6.1.b). Örne¤in, Pythium debaryanum, Rhizoctonia solani gibi
funguslar çökerten belirtisini olufltururlar.

Yan›kl›k
Bitkinin yaprak, dal, sürgün veya çiçeklerinin h›zl› bir flekilde kahverengileflip öl-
mesi fleklinde görülür. 

Kanser
Bitkilerin gövdelerinde veya dallar›nda görülen çökük lokal nekrotik lezyonlard›r
(Foto¤raf 6.2.a).

Geriye Do¤ru Ölüm
Bitkilerin sürgün ucundan geriye do¤ru kurumalar›na bu ad verilmektedir. Örne-
¤in, kay›s› ve kirazlarda görülen monilya hastal›klar›nda (Monilinia laxa), limon-
larda uç kurutan hastal›¤›nda (Deuterophoma tracheiphila) bu durum görülür. Bu-
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rada bitkiler önce yapraklar›n› döker, takiben kuruma gövdeye ve buradan kökle-
re kadar geçerse bitki ölür.

Kök Çürüklü¤ü
Bitkilerin kök sisteminin tamam›n›n veya bir k›sm›n›n çürümesi veya bozulmas› ile
oluflur. 

Kök Kal›nlaflmas›
Bitki köklerinin yumru benzeri yap›lar olarak düzensiz flekilde genifllemesidir
(Foto¤raf 6.2.b).

Bazal Gövde Çürüklü¤ü
Bitki gövdelerinin toprak yüzeyine yak›n dip k›s›mlar›n›n etkilenmesi sonucu mey-
dana gelen bozulmalard›r.

Yumuflak ve Kuru Çürüklük
Parazit veya saprofit funguslar›n dokularda oluflturduklar› zarar sonucu meyve,
kök, so¤an, yumru veya yapraklarda görülen bozulma veya yumuflamalard›r.

Antraknoz
Bir k›s›m fungusun etkisi ile bitkilerin gövde, yaprak, meyve veya çiçeklerinde or-
taya ç›kan nekrotik ve çökük lezyonlard›r.

Uyuz 
Bitkilerin meyve, yaprak veya yumru gibi organlar›nda yüzeysel ç›k›nt›lar, çökme-
ler veya çatlamalar fleklinde oluflan uyuz benzeri lokal lezyonlard›r.

100 Fitopato lo j i

a b

Foto¤raf 6.2

Kanser (a) ve
köklerde
kal›nlaflma (b)
belirtileri.



Geliflme Gerili¤i
Bitkilerin canl› görünüfllerini giderek yitirmesi, bitki gelifliminin zay›flamas›, yap-
raklar›n küçük, gevrek, sar› veya k›rm›z› renge dönüflmesi veya yaprak dökülmesi
fleklinde belirtilerin görülmesidir.

Yukar›daki belirtilere ek olarak funguslar solgunluk, sürme, rast›k, pas ve kül-
lemeye de neden olurlar.

Solgunluk
Turgor bas›nc›n›n azalmas› veya kaybolmas› sonucu yaprak ve sürgünlerin pörsü-
mesi ve sararmas› sonucunda oluflmaktad›r (Foto¤raf 6.3).

Sürme ve Rast›k
Tohumun iç k›sm›n›n veya tohum yerinde oluflan bir zar›n iç k›sm›n›n funguslar›n
misel veya sporlar› ile dolmas›d›r (Foto¤raf 6.4).
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Pas
Yaprak veya gövdelerde pas renginde ortaya ç›kan küçük veya büyük lezyonlar
olarak görülür (Foto¤raf 6.5). Bu lezyonlar asl›nda fungusun çeflitli tipte sporlar›n›
içeren spor yataklar›d›r.

Külleme
Bitkilerin yaprak, gövde, çiçek veya meyvelerinin fungusun beyaz misel veya çe-
flitli üreme yap›lar› ile kaplanmas› sonucu oluflur (Foto¤raf 6.6).
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FUNGUSLARIN SINIFLANDIRILMASI
Fungus ve fungus benzeri organizmalar bitkilerde hastal›k oluflturan ve fazla say›-
da tür içeren genifl bir gruptur. Tür say›s›n›n fazla olmas› nedeni ile burada sade-
ce bitkilerde hastal›k oluflturanlardan bahsedilecektir. Önceden ilkel funguslar ola-
rak bilinen Myxomycota ve Plasmodiophoromycota grubu funguslar flimdi Proto-
zoa alemi, Oomycota grubu funguslar Chromista alemi içerisinde fungus benzeri
organizmalar olarak kabul edilmektedir. Gerçek fungus olarak bilinen Chytridi-
omycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota ve Deuteromycota gruplar›na
ait olanlar ise Fungi (Fungus) aleminde yer almaktad›r.

Bitkilerde hastal›k oluflturan fungus ve fungus benzeri organizmalar›n canl›lar aleminde-
ki yeri nedir?

Di¤er organizmalarda oldu¤u gibi funguslar da belirli bir sisteme göre katego-
rilere ayr›lmaktad›r. Bu kategoriler ve ald›klar› ekler s›ras› ile alem, bölüm (-myco-
ta), alt bölüm (-mycotina), s›n›f (-mycetes), alt s›n›f (-mycetidae), tak›m (-ales), fa-
milya (-aceae), cins ve tür fleklindedir. Binomial sisteme göre bütün canl›lar›n bi-
limsel ismi iki kelimeden oluflmaktad›r. Bunlardan birincisi cins, ikincisi ise tür ad›-
d›r ve Latince olarak yaz›lmaktad›r. Örne¤in Venturia inaequalis’de birinci kelime
cins ismini, ikinci kelime ise tür ismini ifade etmektedir. Binomial isimler elle ya-
z›l›rken altlar› çizilmeli, bas›l› metinlerde ise italik harflerle yaz›lmal›d›r.

Alem: Protozoa
Bu alemde yer alan organizmalar tek hücreli veya basit çok hücreli olup, plasmo-
dium tipi thallusa sahiptir. Myxomycota ve Plasmodiophoromycota gibi fungus
benzeri organizmalara ilaveten birçok organizmay› da içermektedir.

Bölüm: Myxomycota
Thallusu, plasmodium veya plasmodium benzeri yap›lard›r. Plasmodiumda hücre
duvar› bulunmad›¤›ndan belli bir flekli yoktur. Efleysiz sporu zoospordur ve iki
adet kamç›ya sahiptir. Toprak yüzeyine yak›n olan bitkiler üzerinde geliflir ve on-
lar›n yüzeyini kaplar fakat bitkileri enfekte etmez. Saprofitik özellik gösterirler. 

Bölüm: Plasmodiophoromycota
Bu bölümde yer alan fungus benzeri organizmalar bitkilerde obligat endoparazit-
tirler ve genellikle konukçu hücrelerinde anormal büyümeler olufltururlar. Soma-
tik yap›lar› plasmodium olup, konukçu hücre içinde oluflur. Efleysiz üremede gö-
rülen zoosporlar boylar› birbirine eflit olmayan iki kamç›ya sahiptir. Efleyli üreme
sonucu oluflan dinlenme sporlar› toprakta uzun y›llar canl›l›klar›n› koruyabilmek-
tedir. Kültür bitkilerinde ekonomik öneme sahip hastal›k oluflturan türler bulun-
maktad›r. Lahanada kök kal›nlaflmas› (kök uru) hastal›¤›n› Plasmodiophora brassi-
cae (Foto¤raf 6.2.b), patates tozlu uyuz hastal›¤›n› Spongospora subterranea olufl-
turmaktad›r. Bu¤day ve di¤er hububatlarda parazit olan Polymyxa graminis de bu
gruptan bitki parazitidir. Spongospora ve Polymyxa cinslerine giren baz› türler vi-
rüsleri hasta bitkilerden sa¤l›kl› bitkilere tafl›mada vektör olarak da rol oynarlar.
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Alem: Chromista (Stramenopiles)
Tek veya çok hücreli, hifsel koloni oluflturan ve ›fl›¤a göre yön de¤ifltirebilen orga-
nizmalard›r. Hücre duvar›n›n ana maddesi glukan ve selülozdur. Kahverengi alg-
ler, Oomycota ve benzeri organizmalar›n yer ald›¤› gruptur.

Bölüm: Oomycota
Bu bölümde yer alan fungus benzeri organizmalarda, efleysiz üremede biri tüylü
olmak üzere iki kamç›l› zoosporlar› sporangium adl› bir kese içerisinde oluflmak-
tad›r. Konukçuya ulaflan zoosporlar kamç›lar›n› absorbe edip çimlenerek septas›z
hif olufltururlar. Ayr›ca bazen sporangium do¤rudan bir spor gibi de çimlenebil-
mektedir. Efleyli ço¤alma sonucu kötü koflullara dayan›kl› oosporlar oluflmaktad›r.
Kültür bitkilerinde ekonomik aç›dan çok önemli obligat veya fakültatif parazit bit-
ki patojenlerini içermektedir. Bu bölümde yer alan Oomycetes s›n›f›nda bitki pa-
tojeni türler bulunmaktad›r.

Beyaz pas hastal›¤›n› oluflturan Albugo cinsine ait türler obligat parazittirler. Bu
cins bitkilerin kökleri hariç toprak üstü organlar›nda beyaz lekeler oluflturur. Bu be-
yaz lekeler, fungusun epidermis alt›nda zincir fleklinde geliflen sporangiumlar›n›n
epidermisi y›rt›p d›flar› ç›kmas› sonucu görülürler. Albugo candida, Crucifer’lerde
önemli bir hastal›k etmeni olup, bu bitkilerde beyaz pas hastal›¤›n› oluflturur.

Pythium ve Phytophthora cinslerine giren türler fakültatif parazittirler. Pythium
türleri toprak yolu ile bitkilerin toprak alt› aksamlar›n› enfekte edip onlar› hasta-
land›r›rlar. Bu cinsten Pythium debaryanum daha ziyade havadar olmayan sulu
toprakta, zay›f kalm›fl ve s›k ekilmifl fideliklerde çökerten hastal›¤›n› oluflturur
(Foto¤raf 6.2.b). Hastal›¤a yakalanan bitkiler kök bo¤azlar›ndan toprak yüzüne
devrilir ve takiben ölürler. Fungus bu ölü bitkiler üzerinde hayat›n› saprofit olarak
devam ettirir. 

Phytophthora cinsi birçok bitki patojeni fungus türünü içermektedir. Bu türler-
den bir tanesi olan patates mildiyösü etmeni Phytophthora infestans, çevresel flart-
lar›n uygun oldu¤u hemen her yerde büyük epidemiler oluflturur. Bu hastal›k sa-
dece tarlada de¤il ayn› zamanda depoda da kendisini gösterir. Hastal›¤a yakalanan
bitkilerin yapraklar›nda s›n›rlar› belirsiz sar›mt›rak lekeler oluflur. Bu lekeler daha
sonra kuruyarak nekrotik hal al›r (Foto¤raf 6.7.a). Yapraklar›n alt yüzeyinde fun-
gusun sporangium ve sporangioforlar›ndan oluflan fungal örtüye bilhassa lekeler
kurumadan önce rastlan›r. Patates yumrular›n›n yüzeyinde bant fleklinde çöküntü-
ler ve iç dokuda da lezyonlar oluflur (Foto¤raf 6.7.b).
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Peronospora, Plasmopara ve Bremia cinslerine giren türler bitkilerde obligat
parazit olup, özellikle serin ve nemli bölgelerde mildiyö hastal›klar›n› oluflturmak-
tad›rlar. Bu cinslere ait türlerden Peronospora tabacina tütün mildiyösü, Plasmo-
para viticola ba¤ mildiyösü, Bremia lactuca marul mildiyösü hastal›klar›n› olufltur-
maktad›r.

Peronospora tabacina’n›n oluflturdu¤u tütün mildiyösü hastal›¤›na yakalanan
fidelerin yapraklar› sar› renkte olup, nemli dönemlerde yapraklar›n yüzeylerinde
fungal örtü bulunur. Bu fideler daha sonra toprak yüzeyine devrilir, kurur ve ölür-
ler. Tarlada ise yapraklarda ilk önce yuvarlak sar›mt›rak lekeler ortaya ç›kar. Bu es-
nada havalar rutubetli ise, yapraklar›n alt yüzeyinde fungal tabaka oluflur. Bu le-
keli k›s›mlardaki hücreler nekrotik hal al›r ve bazen bu k›s›mlar delinebilir. Hasta-
l›k hem verime hem de kaliteye etki eder.

Plasmopara viticola’n›n oluflturdu¤u ba¤ mildiyösünde asma yapraklar›nda ilk
önce ya¤l›ms› görünüflte ufak sar›mt›rak lekeler ortaya ç›kar. Bu lekeler daha son-
ra kahverengileflir ve kurur. Lekeler nekrotik hal almadan önce nemli dönemlerde
özellikle yaprak alt yüzeyinde beyaz fungal örtü gözlenir. Üzüm daneleri ise sula-
r›n› kaybederek büzüflür ve meflinimsi bir hal al›rlar.

Mildiyölerde bilhassa yapraklar›n alt yüzeyinde görülen fungal örtü, sporangio-
for ve sporangiumlardan oluflmufltur. Mildiyö hastal›klar› nemli bölgelerde yayg›n
olup ekonomik düzeyde kay›p oluflturmaktad›rlar. Genel mücadele yöntemleri
flunlard›r:

• Dayan›kl› çeflitler yetifltirilmeli,
• Primer inokulum kayna¤› olan bitki art›klar› imha edilmeli,
• Kültür bitkisinin yetifltirilece¤i yerin iyi seçilerek fazla nemli ve gölgeli yer-

lerin olmamas›na dikkat edilmeli,
• Bitkinin kuvvetli geliflmesi sa¤lanmal›,
• Bütün bu önlemlere ra¤men hastal›k yine görülürse ilaçl› mücadelede bak›r-

l› preparatlar, organik fungisitler veya baz› sistemik fungisitler kullan›l›r.
Özellikle ba¤ mildiyösünün klasik ilac› bak›r sülfat ve kireç kar›fl›m›ndan
haz›rlanan bordo bulamac›d›r.

Alem: Fungi
Miselyum oluflturan funguslar olup hücre duvar›n›n yap›s›nda kitin ve glukan bu-
lunmaktad›r.

Bölüm: Chytridiomycota
Bu bölümde yer alan funguslarda, efleysiz spor olan zoospor tek bir kamç›ya sa-
hiptir. Hifleri septumsuz olup bu yüzden çok nukleusludur. Efleyli üremede farkl›
yollar görülmekte, dinlenme sporu veya sporangiumu oluflmaktad›r. Chytridiomy-
cetes s›n›f›nda yer alan ve kültür bitkilerinde ekonomik zarar oluflturan Synchytri-
um endobioticum patateslerde si¤il hastal›¤›, Physoderma zeae-maydis m›s›r kah-
verengi hastal›¤› etmenidir.

Patateste si¤il hastal›¤›n› oluflturan S. endobioticum iç ve d›fl karantinaya tabi
bir hastal›k etmeni olup, son y›llarda ülkemizde de belirlenmifltir. Hastal›k patates
bitkilerinin toprak alt›nda kalan gövde, stolon ve özellikle yumrular›nda farkl› bü-
yüklüklerde tümörler oluflturmaktad›r. Toprakta fungusun sporangiumu uzun y›l-
lar canl›l›¤›n› sürdürebildi¤inden dolay› hastal›¤›n görüldü¤ü alanlarda karantina
önlemleri uygulanmaktad›r. Lahana köklerinde parazit olan Olpidium brassicae da
bu bölümde yer alan bir tür olup, çeflitli virüsleri hasta bitkilerden sa¤l›kl› bitkile-
re tafl›mada vektör olarak da rol oynamaktad›r.
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Bölüm: Zygomycota
Sporangium içerisinde oluflan hareketsiz aplanosporlar efleysiz spordur. Hareketli
zoospor bulunmamaktad›r. Efleyli üreme sonucu zigospor oluflmakta ve dinlenme
sporu olarak rol oynamaktad›r. Bu bölüm içerisinde yer alan Zygomycetes s›n›f›
bitki, insan ve hayvanlarda saprofit veya zay›f parazit olan türleri içermektedir.
Mucor  ve Rhizopus cinslerine ait türler meyve ve sebzelerde özellikle depolama
ve tafl›ma esnas›nda yumuflak çürüklük olufltururlar.

Bölüm: Ascomycota
Askus ad› verilen ve içinde ortalama olarak sekiz adet efleyli spor olan askospor-
lar› içeren keseleri ile tan›n›r. Askuslar baz› türlerde doku yüzeyinde oluflabildi¤i
gibi, ço¤u türde cleistothecium, perithecium, apothecium veya ascostroma ad› ve-
rilen askokarplar içerisinde oluflmaktad›r. Hifleri septumludur. Efleysiz üremede
yayg›n olarak görülen spor tipi konidi olup, bunlar konidioforlar üzerinde olufla-
bildi¤i gibi piknidium veya aservulus adl› spor yataklar›nda da oluflabilmektedir.
Efleysiz üremede türlere ba¤l› olarak arthrospor veya klamidospor oluflumu da
görülmektedir. 

Askokarp bulunmayan ve bu nedenle askuslar› serbest halde konukçu doku
yüzeyinde oluflan funguslardan Taphrina deformans, fleftali yaprak k›v›rc›kl›¤› ve
Taphrina pruni, erik cep hastal›¤›n› oluflturmaktad›r. fieftali yaprak k›v›rc›kl›¤› has-
tal›¤›na neden olan T. deformans, fleftali yetifltiricili¤i yap›lan hemen her yerde gö-
rülmektedir. Hastal›k ilk sürgünlerde yapraklar oluflmaya bafllad›¤›nda yapraklarda
k›rm›z›, sar› renklerle birlikte k›vr›lma ve kal›nlaflma fleklinde deformasyonlar ola-
rak kendini gösterir. Hastal›¤›n ilerlemesi ile yapraklar tamamen kuruyup dökül-
mektedir. Bilhassa nemli dönemlerde yapraklar›n alt ve üst yüzeylerinde askusla-
r›n olufltu¤u beyaz bir fungal tabaka ortaya ç›kmaktad›r. K›fl› konukçu bitki üzerin-
de oluflan konidi, askospor veya miselleri ile geçirir.

Külleme hastal›klar›n› oluflturan ve obligat parazit olan türlerde askuslar cleis-
tothecium ad› verilen askokarplar içerisinde oluflmaktad›r. Fungusun misel, konidi
ve cleistotheciumu konukçu bitki dokusunun yüzeyinde geliflmektedir. Bu neden-
le bitkilerin yaprak, dal, sürgün veya çiçeklerinde tozlumsu bir görünüm ortaya ç›-
kar (Foto¤raf 6.6) ve özellikle geliflme döneminin sonuna do¤ru oluflan siyah renk-
te yuvarlak görünüflteki cleistotheciumlar hastal›¤› tan›mada rol oynar. Fungus mi-
seli besin ve su ihtiyac›n› epidermis hücrelerine sald›klar› haustoriumlar› ile sa¤lar.
Sphaerotheca pannosa fleftalide, Podosphaera leucotricha elmada, Erysiphe grami-
nis hububatta, Uncinula necator ba¤da, Leveillula taurica sebzelerde ve Phyllac-
tinia corylea f›nd›kta külleme hastal›klar›n› oluflturan türlerdir. Külleme hastal›kla-
r› ile mücadelede dayan›kl› çeflitlerin kullan›lmas› ve k›fllayan inokulumu azaltmak
için bitki art›klar›n›n toplan›p imha edilmesi önemlidir. ‹laçl› mücadelede ise kü-
kürt ve kükürtlü preparatlar ile sistemik ilaçlar kullan›lmaktad›r.

Tek çeperli askuslara sahip ve perithecium tipi askokarp görülen funguslardan
Claviceps purpurea, çavdarlarda çavdar mahmuzu hastal›¤›na neden olmakta, en-
fekteli bitkilerde çavdar bafla¤› olgunlaflmaya bafllay›nca, kapç›klar aras›nda siyah,
boynuz gibi sert ç›k›nt›lar olan sklerotiler oluflur. Di¤er türlerden Rosellinia necat-
rix a¤açlarda beyaz kök çürüklü¤ü, Gnomonia leptostyla ceviz antraknozu, Glo-
merella lindemuthianum fasulye antraknozu, Nectria galligena a¤açlarda dal kan-
seri (Foto¤raf 6.2.a), Polystigma rubrum et lekesi, Hypocrea (Verticillium) ve Gib-
berella (Fusarium) türleri birçok bitkide solgunluk (Foto¤raf 6.3) veya kök çürük-
lü¤ü hastal›klar›n› oluflturmaktad›r.
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Askokarp tipi apothecium olan funguslar toprakta ölü organik maddelerde bes-
lenir, baz›lar› da bitkilerde parazittir. Monilinia laxa sert, Monilinia fructigena yu-
muflak çekirdekli meyvelerde mumya, Sclerotinia sclerotiorum sebzelerde yumu-
flak çürüklük, Botryotinia fuckeliana sebze ve meyvelerde kurfluni küf hastal›kla-
r›n› oluflturmaktad›r. Monilinia türlerinin neden oldu¤u mumya hastal›¤›n›n belir-
tileri a¤açlar›n çiçek, sürgün, dal ve meyvelerinde görülür. Meyve a¤açlar›nda çi-
çekler solar, birkaç gün içinde kurur ve kuruyan çiçekler aylarca a¤aç üzerinde as›-
l› olarak kalabilir. Fungus çiçekten çiçek sap›na geçmekte, buradan sürgüne ve da-
la ulaflmaktad›r. Sürgün ve dallar üzerinde küçük oval lekeler oluflmakta, zamanla
lekelerin s›n›rlar› genifllemekte ve üzerlerinde zamk ak›nt›s› görülmektedir. Enfek-
siyonun çepeçevre sürgünü sarmas› sonucu, üst k›s›mda kalan sürgün k›sm› tama-
men kurumaktad›r. Enfeksiyon bölgesi zamanla bir kanser yaras› haline dönüfl-
mektedir. Sert çekirdekli meyve a¤açlar›nda hastal›k yapraklarda delinmelere de
neden olmaktad›r. Meyveler üzerindeki belirtiler olgunlaflmakta olan meyvenin
birkaç noktas›ndan çürüme fleklinde geliflmeye bafllamakta, çürüme ilerledikçe
meyve tamamen suyunu kaybetmekte, rengi kahverengileflmekte ve büzüflmüfl bir
meyve haline dönüflmektedir. Genellikle bu tip meyveler a¤aç dallar› üzerinde as›-
l› olarak görülür. Meyveler üzerinde nemli dönemlerde yuvarlak daireler halinde
fungal yap›lar da görülmektedir.

Askuslar› çift çeperli ve askokarp tipi ascostroma olan türler çilek yaprak leke-
si hastal›¤›n› oluflturan Mycosphaerella fragariae, hububatta yaprak lekesi olufltu-
ran Mycosphaerella graminicola ve Pyrenophora türleri, hububatta yaprak lekesi
ve kök çürüklü¤ü etmenlerinden Cochliobolus türleri, elma ve armutlarda kara le-
ke hastal›¤›n› oluflturan etmenler s›ras› ile Venturia inaequalis ve Venturia piri-
na’d›r. Elma ve armutta kara leke hastal›¤›n›n belirtileri meyve ve yapraklarda gö-
rülür. Yapraklar›n her iki yüzeyinde ilk önce koyu zeytini yeflil, daha sonra kahve-
rengi nekrotik lekeler oluflur. Meyvelerde ise koyu, siyaha yak›n lekeler bulunur,
daha sonra bu lekeler sertleflir ve çatlar. Bu hastal›klar›n mücadelesinde hastal›kl›
dallar›n, yapraklar›n ve meyvelerin imha edilmesi gerekir. ‹laçl› mücadelede mev-
sim bafl›nda bak›rl›, daha sonra ise kükürtlü, organik ve sistemik fungisitler kulla-
n›l›r.

Bölüm: Basidiomycota
Funguslar›n en büyük bölümlerinden birisi olup, baz› türleri hububatta pas, sürme
ve rast›k hastal›klar›n› oluflturur. Di¤er türler orman, park a¤açlar›, depodaki odun-
lar›, rutubetli yerlerde binalar›n ahflap k›s›mlar›n› tahrip eder ve çürütürler. Baz›
flapkal› funguslar insan g›das›n› oluflturmas›na karfl›n di¤er baz›lar› insanlar için
çok zehirlidir.

Bu bölümdeki türlerde septumlu hif bulunmaktad›r. Baz›lar› rizomorf oluflturur.
Efleyli üremede görülen spor tipi basidiospor olup basidiumlarda sterigma ad› ve-
rilen sapç›klar üzerinde oluflur. Üreme organ›na basidiokarp denilir. Örne¤in; flap-
kal› funguslarda flapka bir basidiokarpd›r. Bitki hastal›klar› yönünden önemli olan
pas, sürme ve rast›k hastal›klar›n› oluflturan türlerde ise basidiokarp bulunmaz.
Efleysiz üreme tomurcuklanma, miselyumlar›n bölünmesi ve konidilerle olur. Sür-
me ve rast›k hastal›k etmenlerindeki efleysiz spor teliospor, pas hastal›klar›nda ise
üredospor olarak isimlendirilen sporlard›r.

Basidiokarp bulunmayan, efleysiz sporu teliospor, efleyli sporu basidiospor
olan sürme ve rast›k hastal›klar›n› oluflturan türler Ustilaginales tak›m› içerisinde
yer almakta ve hububatta her y›l milyonlarca liral›k kay›p oluflturmaktad›rlar. Bu
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tak›mda bulunan hastal›klar› baflaklarda ve gövde üzerinde oluflturdu¤u kahveren-
gi-siyah toz fleklinde spor kümeleri ile tan›mak mümkündür. Bu tak›mda yer alan
funguslarda çim enfeksiyonu, çiçek enfeksiyonu, sürgün enfeksiyonu ve lokal en-
feksiyon olmak üzere dört tip enfeksiyon flekli görülmektedir. Bu enfeksiyon flekil-
lerinin bilinmesi, bu hastal›klarla nas›l bir mücadele yap›laca¤›na yön vermektedir.

Sürme hastal›k etmenlerinden Tilletia foetida, Tilletia caries bu¤day adi sür-
mesi, Tilletia secalis çavdar sürmesi, Tilletia contraversa bu¤dayda cüce sürme,
Urocystis occulta çavdar sap sürmesi ve Urocystis cepulae so¤an yaprak sürmesi
hastal›klar›n› oluflturmaktad›r. Bunlardan bu¤day, çavdar ve cüce sürme hastal›k-
lar›nda tipik belirti, baflakta tanelerin meyve kabuklar›n›n içinin toz halinde siyah
teliosporlar ile dolu olmas›d›r (Foto¤raf 6.4.a). Buna karfl›l›k çavdar sap sürmesin-
de sap ve yapraklarda çizgiler halinde, so¤anda ise sadece yapraklarda kümeler
halinde teliosporlar görülmektedir.

Rast›k hastal›¤› etmenlerinden Ustilago nuda bu¤day ve arpa aç›k rast›¤›, Usti-
lago hordei arpa kapal› rast›¤›, Ustilago nigra arpa siyah rast›¤›, Ustilago avenae
yulaf aç›k rast›¤›, Ustilago levis yulaf kapal› rast›¤› ve Ustilago maydis m›s›r rast›¤›
hastal›klar›n› oluflturmaktad›r. Bu hastal›klarda baflaklardaki tanelerin yerine ince
bir zarla çevrili spor kümeleri oluflmaktad›r (Foto¤raf 6.4.b). Spor kümelerini saran
zar kendili¤inden parçalan›r ve sporlar da¤›lm›fl vaziyette ise aç›k, bir bas›nç sonu-
cu parçalan›r ise kapal› rast›k olarak nitelendirilmektedir. Sonuçta baflak ekseni
ç›plak olarak görülür. Hastal›k belirtileri hububatta baflaklarda, m›s›rda ise bitkinin
hemen her yerinde oluflabilir. Bu funguslarla mücadele yöntemleri;

• Dayan›kl› çeflitlerin kullan›lmas›,
• Tohumluk olarak hastal›kl› tohumlar›n veya hastal›¤›n görüldü¤ü tarlalarda-

ki tohumlar›n kullan›lmamas›, sertifikal› ve sa¤l›kl› tohumlar›n kullan›lmas›,
• Çim ve sap enfeksiyonu yapanlara karfl› hem organik hem sistemik fungisit-

ler, lokal ve çiçek enfeksiyonu yapanlarda sistemik fungisitler ile ekim ön-
cesi tohum ilaçlamas› yap›lmal›d›r.

Bu¤day ve arpada görülen sürme ve rast›k hastal›k belirtileri aras›nda ne fark vard›r?

Uredinales tak›m›nda basidiokarp bulunmamakta, teliospor, basidiospor, sper-
mati, aeciospor ve üredospor olarak isimlendirilen en az iki ve daha fazla say›da
sporu olan ve pas hastal›klar›n› oluflturan türleri içermektedir. Bu türler obligat pa-
razit olup, üredosporlar mevsim içerisinde tekrar tekrar oluflmaktad›r.

Pas funguslar›ndan baz›lar› ancak belirli türlere özelleflmifltir. Baz›lar› hayatlar›-
n› sadece bir konukçu üzerinde tamamlamalar›na ra¤men di¤er baz›lar› hastal›k
devrinin bir k›sm›n› bir konukçuda, geri kalan›n› ise di¤er bir konukçuda geçirir.
Bu tip funguslar spermati ve aeciospor devrelerini ara konukçu olan bitkide, üre-
dospor ve varsa teliospor dönemini ana konukçu olan bitkide geçirir. Basidiospor
dönemi ise bitki art›klar›nda k›fl› geçiren teliosporlar›n çimlenmesi ile oluflmakta-
d›r. Bu spor tiplerinden basidiospor, aeciospor ve üredosporlar konukçu bitkileri
enfekte etmektedir.

Konukçular› olan çeflitli hububatlarda pas hastal›k etmenlerinden Puccinia
graminis kara pas, Puccinia striiformis sar› pas, Puccinia recondita kahverengi
pas, Puccinia coronata taçl› pas ve Puccinia helianthi ayçiçe¤i pas hastal›klar›n›
oluflturmaktad›r. Bu hastal›klar›n tipik belirtileri sapta ve bilhassa yapraklarda ilk
önce sar›dan turuncuya kadar de¤iflen üredospor döneminde görülen fungus spor
kümelerini, daha sonra kahverengiden siyaha kadar de¤iflen teliospor döneminde
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görülen spor kümelerini olufltururlar (Foto¤raf 6.5). Puccinia cinsi pas hastal›kla-
r›na karfl› uygulanan genel mücadele yöntemleri;

• En etkili yöntem dayan›kl› çeflitlerin kullan›lmas›,
• S›k ekim yap›lmamal›,
• Pas hastal›klar›n›n oluflmas›nda önemli rol oynayan ara konukçular›n çeflitli

terkipli yabanc› ot öldürücü ilaçlar (herbisitler) kullan›larak ortadan kald›r›l-
mas›,

• Hububat ekim zaman›, paslardan en az zarar görecek flekilde ayarlanmal›,
• Ekonomik olma durumu de¤erlendirilmek kayd› ile önerilen ilaçlar›n kulla-

n›lmas›.
Ayr›ca Phragmidium mucronatum gül pas›, Gymnosporangium juniperi-virgi-

nianae meyve a¤açlar›nda memeli pas ve Uromyces phaseoli fasulye pas› hastal›k-
lar›na neden olmaktad›r.

Basidiokarp› iyi geliflmifl, ço¤unlukla oluflumunun bafllang›c›ndan itibaren d›fl
flartlara aç›k olan türlerden Thanatephorus cucumeris (Efleysiz dönem; Rhizocto-
nia solani) çok say›da bitki türünün kök, kök bo¤az›, gövde veya yapraklar›nda
enfeksiyon oluflturmakta, Armillaria mellea ise a¤açlarda kök çürüklü¤ü yapmak-
tad›r.

Bölüm: Deuteromycota (Mitosporik funguslar)
Bu alt bölümde, septumlu hifi olan ancak efleyli devresi halen bulunamayan veya
olmayan geliflmifl funguslar bulunmaktad›r. Bu funguslarda efleyli ço¤alma görül-
meyip, sadece efleysiz ço¤alma görülmektedir. Efleysiz ço¤alma bafll›ca konidiler-
le olmaktad›r. Konidiler konidioforlarda, piknidium ve aservulus adl› yataklarda
oluflurlar. Zaman içerisinde bu funguslar›n baz›lar›n›n do¤ada ve laboratuarda kül-
türleri yap›l›rken efleyli dönemin özelliklerine göre genellikle Ascomycota bölü-
müne girdikleri, çok az say›da türün ise Basidiomycota bölümüne yerlefltirildi¤i bi-
linmektedir. Her ne kadar efleyli devre özelliklerine göre baz› türler Basidiomyco-
ta alt bölümüne girmiflse de bunlar›n say›s› azd›r. Bundan dolay› Deuteromycota
üyeleri daha ziyade efleyli devreleri henüz bulunamam›fl veya bu devreleri dumu-
ra u¤ram›fl Ascomycota türleri olarak nitelendirmektedir.
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Funguslarda görülen morfolojik yap›lar› ay›rt

etmek

Funguslarda görülen somatik yap›ya thallus ad›
verilmektedir. Funguslarda miselyum, plasmodi-
um, pseudomiselyum veya tek hücre olmak üze-
re farkl› thallus tipleri görülmektedir. Bu thallus
tiplerinden en yayg›n olarak görüleni miselyum-
dur. Funguslar genellikle mikroskopla görülebi-
len, hif fleklinde dallanm›fl somatik yap›lar› bulu-
nan, klorofil içermeyen ve spor oluflturan ökar-
yotik hücre yap›s›na sahip organizmalard›r. Ökar-
yotik hücrelerde gerçek bir nukleus bulunmak-
tad›r. Fungus hücresi, en d›flta hücre duvar› ol-
mak üzere, bafll›ca sitoplazmik membran, sitop-
lazma ve çekirdekten oluflmufltur. Ayr›ca sitop-
lazma içerisinde mitokondrium, endoplazmik re-
tikulum, ribozom, vakuol, glikojen, çeflitli orga-
nik ve inorganik maddeler yer almaktad›r. Fun-
guslar rizoid, appresorium, haustorium ve hipo-
podium olarak isimlendirilen özel somatik yap›-
lar ile rizomorf, plektenkimatik doku, skleroti,
pseudoskleroti, pseudorhiza ve stroma gibi hif
dokular› veya yap›lar oluflturmaktad›r.

Funguslar›n nas›l ço¤ald›¤›n› aç›klamak

Funguslar›n büyük ço¤unlu¤u efleysiz veya efley-
li olmak üzere iki yolla ço¤almaktad›rlar. Efleysiz
ço¤alma, genellikle thallus hücrelerinin farkl› yol-
larla serbest kal›p çimlenerek yeni bir thallus
oluflturmas› ile gerçekleflmektedir. Funguslarda
görülen efleysiz ço¤alma yollar› somatik yap› olan
thallusun parçalanmas› veya en yayg›n olarak
görüleni de spor oluflturma yolu ile gerçeklefl-
mektedir. Efleysiz sporlar olufl durumlar›na spo-
rangiospor, thallospor ve konidilerdir. Efleyli ço-
¤alma, birbirine efley olarak uygun iki haploid
çekirde¤in birleflmesi olarak karakterize edilir.
Efleyli ço¤alma plasmogami, karyogami ve ma-
yoz bölünme olmak üzere üç aflamada gerçek-
leflmektedir.

Fungus ekolojisini tan›mlamak

Bitki patojeni funguslar›n hemen tamam› yaflam-
lar›n›n bir dönemini konukçular› olan bitkilerde
geçirirler, konukçu bitkilerin olmad›¤› dönemi
veya k›fl dönemini ise topraktaki bitki art›klar›n-
da, toprakta veya di¤er farkl› yollarla geçirmek
durumundad›rlar. Funguslar g›dalar›n› ya canl›
organizmalar› parazitleyerek veya ölü organik
maddelerden sa¤larlar. Sadece ölü organik mad-
delerden g›dalar›n› temin eden ve parazitik özel-
lik göstermeyenlere obligat saprofit denilmekte-
dir. Konukçu bitkilerde parazitik olanlar ise obli-
gat parazit, yar› biyotrof, fakültatif saprofit veya
fakültatif parazit olarak yaflamlar›n› sürdürmek-
tedirler. Birçok bitki patojeni fungusun yaflamas›
ve hastal›k oluflturma durumu baflta s›cakl›k ve
nem olmak üzere çevresel flartlara ba¤l›d›r. Fun-
gus üreme yap›lar› uygun s›cakl›k ve nem flartla-
r› alt›nda çimlenir ve konukçu dokular›n›n üze-
rinde veya içerisinde geliflerek enfeksiyon olufl-
tururlar. Funguslar enfekte ettikleri konukçu bit-
kilerin yüzeyinde, kütiküla ve epidermis aras›n-
da, iletim demetlerinde, hücreler aras›nda veya
içinde geliflirler. Funguslar heterotrof organizma
olarak d›flar›dan haz›r g›daya gerek duyarlar ve
g›dalar›n› temas ettikleri ortamdan suda erimifl
halde, do¤rudan do¤ruya hücre duvarlar› ve si-
toplazmik membran yolu ile al›rlar. Funguslar
enfekte ettikleri dokularda ço¤ald›ktan sonra sa¤-
l›kl› bitkilere rüzgâr, su, böcekler, di¤er hayvan-
lar ve insanlar›n yard›m› ile tafl›narak yeni enfek-
siyonlara neden olurlar. Rüzgâr sporlar› yayma-
da en önemli tafl›y›c›d›r. 
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Funguslar›n bitkilerde oluflturdu¤u belirtileri

ay›rt etmek

Bitkilerin funguslar taraf›ndan hastaland›r›lmas›
çeflitli belirtiler halinde kendini gösterir. Bu be-
lirtiler konukçu bitkinin tamam›nda görülebilen
genel belirtiler olabilece¤i gibi, belirli bir orga-
n›nda, doku veya hücrelerinde gözlenebilen lo-
kal belirtiler de olabilmektedir. Funguslar bitki
dokular›nda lokal veya genel nekrozlara neden
olarak tüm bitkinin veya çeflitli organlar›n›n ge-
liflmeden geri kalmas›na neden olmaktad›rlar. Sa-
y›ca az birkaç fungusun neden oldu¤u hastal›kta
ise enfekteli bitkilerin veya bitki k›s›mlar›n›n nor-
malden fazla geliflimine neden olmaktad›rlar. Ba-
z› fungal hastal›klarda patojen, konukçu yüze-
yinde çeflitli efleyli veya efleysiz üreme yap›lar›
oluflturur. Miselyum, spor, skleroti gibi yap›lar
asl›nda etmenin kendisi olmas›na karfl›n hastal›-
¤› tan›mada bir iflaret olarak ele al›nmaktad›r.
Bitkilerde görülen hastal›k belirtileri genellikle
iki gruba ayr›l›r. Bunlardan biri, d›flar›dan ç›plak
gözle görülemeyen ve ço¤u kez bitkinin kesil-
mesi veya mikroskop yard›m› ile incelenebilen
floem nekrozu gibi iç belirtilerdir. Di¤er grup ise,
bitkiye d›flar›dan bak›ld›¤›nda ç›plak gözle görü-
lebilen yaprak lekeleri, yan›kl›k, kanser gibi d›fl
belirtilerdir. 

Funguslar›n s›n›fland›r›lmas›n› tan›mlamak

Fungus ve fungus benzeri organizmalar bitkilerde
hastal›k oluflturan ve fazla say›da tür içeren genifl
bir gruptur. Önceden ilkel funguslar olarak bili-
nen Myxomycota ve Plasmodiophoromycota gru-
bu funguslar flimdi Protozoa alemi içerisinde,
Oomycota grubu funguslar ise Chromista alemi
içerisinde fungus benzeri organizmalar olarak ka-
bul edilmektedir. Gerçek fungus olarak bilinen
Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basi-
diomycota ve Deuteromycota gruplar›na ait olan-
lar ise Fungi (Fungus) aleminde yer almaktad›r.
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1. Funguslarda yayg›n olarak görülen thallus tipi afla¤›-
dakilerden hangisidir?

a. Miselyum
b. Plasmodium
c. Pseudomiselyum
d. Tek hücre
e. Rizoid

2. Fungus sporunun çimlenmesi sonucu oluflan çim tü-
pü veya hif ucundaki basit veya ç›k›nt› fleklinde konuk-
çu dokuya tutunmada görev yapan fliflkinlik fleklindeki
özel somatik yap›ya ne ad verilir?

a. Rizoid
b. Haustorium
c. Skleroti
d. Appresorium
e. Hipopodium

3. Afla¤›dakilerden hangisi funguslarda efleysiz ço¤al-
mada görülen thallospor tipidir?

a. Zoospor
b. Aplanospor
c. Klamidospor
d. Konidi
e. Piknidium

4. Farkl› efleylikteki iki haploid çekirde¤i yan yana ge-
tirmek üzere iki hücrenin protoplazmalar›n›n birleflme-
sine ne ad verilir?

a. Plasmogami
b. Karyogami
c. Mayoz bölünme
d. Mitoz
e. Gametangium

5. Sadece canl› konukçularda geliflip ço¤alabilen fun-
guslara ne ad verilir?

a. Obligat saprofit
b. Obligat parazit
c. Yar› biyotrof
d. Fakültatif saprofit
e. Fakültatif parazit

6. Fungus sporlar›n›n hasta bitkilerden sa¤l›kl› bitkile-
re yay›lmas›nda en önemli tafl›y›c› unsur afla¤›dakiler-
den hangisidir?

a. Böcekler
b. ‹nsanlar
c. Çeflitli hayvanlar
d. Su
e. Rüzgâr

7. Bitkilerin yaprak, dal, sürgün veya çiçeklerinin h›zl›
bir flekilde kahverengileflip ölmesi fleklinde ortaya ç›-
kan belirtiye ne ad verilir?

a. Yaprak lekesi
b. Yan›kl›k
c. Kök çürüklü¤ü
d. Çökerten
e. Antraknoz

8. Bitkilerde turgor bas›nc›n›n azalmas› veya kaybol-
mas› durumunda yaprak ve sürgünlerin pörsümesi flek-
linde ortaya ç›kan belirtiye ne ad verilir?

a. Uyuz
b. Geliflme gerili¤i
c. Solgunluk
d. Kanser
e. Pas

9. Tek kamç›l› zoosporlara sahip funguslar afla¤›daki
bölümlerden hangisinde yer al›r?

a. Myxomycota
b. Plasmodiophoromycota
c. Oomycota
d. Chytridiomycota
e. Zygomycota

10. ‹ki konukçuda hayat›n› tamamlayan pas hastal›kla-
r›nda ara konukçuda afla¤›daki spor dönemlerinden
hangisi görülür?

a. Basidiospor
b. Üredospor
c. Teliospor
d. Askospor
e. Aeciospor

Kendimizi S›nayal›m
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Funguslar›n Morfolojisi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Funguslar›n Morfolojisi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Funguslar›n Ço¤almas›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Funguslar›n Ço¤almas›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Fungus Ekolojisi” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Fungus Ekolojisi” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Funguslar›n Bitkilerde
Oluflturdu¤u Belirtiler” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Funguslar›n Bitkilerde
Oluflturdu¤u Belirtiler” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Funguslar›n S›n›fland›r›l-
mas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Funguslar›n S›n›fland›r›l-
mas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Funguslar›n vücudunu oluflturan somatik yap›ya thallus
ad› verilmektedir. Funguslarda miselyum, plasmodium,
pseudomiselyum veya tek hücre olmak üzere farkl› thal-
lus tipleri görülmektedir. Bu thallus tiplerinden en yay-
g›n olarak görüleni ise miselyumdur.

S›ra Sizde 2

Özel somatik yap›lardan olan rizoid, appresorium, ha-
ustorium veya hipopodium funguslar›n konukçu doku-
ya tutunma, konukçu dokuya penetrasyon, g›da veya
su temin etmede ifllevi bulunmaktad›r. Fungus türlerine
göre farkl›l›k gösteren bu yap›lardan her birinin bu ifl-
levlerden bir veya birkaç›n› gerçeklefltirmede görevi
bulunmaktad›r.

S›ra Sizde 3

Birçok bitki patojeni fungusun hastal›k oluflturma duru-
mu baflta s›cakl›k ve nem olmak üzere çevresel flartlara
ba¤l›d›r. Bu flatlar›n optimum olmas› halinde patojen
konukçu bitkilerde hastal›k oluflturabilmektedir. Özel-
likle fungus sporlar›n›n çimlenebilmesi için gerekli olan

optimum s›cakl›k 20–25 °C ve % 90’›n üzerindeki nem
flartlar›d›r. Bundan dolay› fungal hastal›klar nem oran›-
n›n yüksek veya ya¤›fllar›n bol oldu¤u bölgelerde daha
s›k görülür ve oluflturduklar› kay›plar daha fazlad›r.

S›ra Sizde 4

Bitkilerde hastal›k oluflturan fungus ve fungus benzeri
organizmalar çok fazla say›da tür içeren genifl bir grup-
tur. Önceden ilkel funguslar olarak bilinen funguslar
flimdi Protozoa ve Chromista alemi içerisinde fungus
benzeri organizmalar, gerçek funguslar ise Fungi (Fun-
gus) aleminde yer almaktad›r.

S›ra Sizde 5

Sürme hastal›klar›nda baflakta tanelerin meyve kabuk-
lar›n›n içi toz halinde siyah teliosporlar ile dolu olmas›-
na karfl›n, rast›k hastal›klar›nda baflaklardaki tanelerin
yerine ince bir zarla çevrili spor kümeleri oluflmaktad›r.
Sürme hastal›klar›nda meyve kabu¤u ancak mekanik
bir bas›nç sonucu parçalan›p sporlar etrafa yay›labilme-
sine karfl›n, rast›k hastal›klar›nda sporlar› çevreleyen
zar rüzgâr etkisi ile kolayca parçalanabilmekte ve spor-
lar serbest kalmaktad›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Bitki patojeni bakterilerin morfolojik özelliklerini, ço¤almas›n›, yay›lmas›n›
ve s›n›fland›r›lmas›n› aç›klayabilecek;
Prokaryotlar›n bitkilerde oluflturdu¤u belirtileri ay›rt edebilecek;
Önemli bakteriyel bitki hastal›klar›n› tan›mlayarak mücadele yöntemlerini
önerebileceksiniz.
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G‹R‹fi
Bakteriyel bitki patolojisi, Eubacter, Actinomycetes, Spiroplazma ve Fitoplazma gi-
bi prokaryotlar›n neden oldu¤u bitki hastal›klar› ile çal›fl›r. Prokaryotlar›n birço¤u
hava yoklu¤unda yaflayabilen ve gerekli enerjiyi fermentasyon veya anaerobik so-
lunumla sa¤layan, tek hücreli, ribozomlar› 70 S olup sitoplazmada bulunan, mito-
kondrium, kloroplast, golgi ayg›t› ve endoplazmik retikuluma sahip olmayan ve
hücre duvar› peptidoglukandan oluflan, DNA ve RNA’s› ayn› bölümde sentezlenen
mikroorganizmalard›r. Bu özellikleri nedeniyle de ökaryotik mikroorganizmalar-
dan ayr›l›rlar. 

Prokaryotik hücreler üçe ayr›l›r: 1) Hücre duvar›na sahip ve tek hücreli olan
Eubacterler 2) Hücre duvarlar› olmayan Pleomorfikler 3) Çoklu hücrelerden olu-
flan Actinomycetes’lerdir. Gram negatif (-) bakteriler Gracilicutes, Gram pozitif (+)
bakteriler Fermicutes, hücre duvar› olmayan bakteriler Tenericutes ve hücre duva-
r›nda mureik asit içermeyen bakteriler de Mendosicutes içerisinde yer al›rlar. Bak-
terilerin birçok türü saprofit olarak yaflam›n› sürdürürken birço¤u da organik mad-
deleri dekompoze ederek insanlara yard›mc› olurlar. Baz› bakteri türleri ise insan
ve hayvanlarda hastal›k olufltururlar. Çeflitli türleri insanlarda verem, zatürre ve ti-
fo gibi hastal›klara neden olurken hayvanlarda patojen olan türleri de Brucella ve
Anthrax gibi hastal›klar› yaparlar. Yaklafl›k 100 kadar bakteri türü de bitkilerde
hastal›k oluflturmaktad›r. Bakteriyel türler belirli fenotipik ve genotipik özellikleri
paylaflan bir grup bakteriyel strain’dirler. Bu strainlerin birisi, tip strain olarak gö-
rev al›rken di¤erleri bu özelliklere göre bunun etraf›nda toplan›r. Bakteriyel strain-
ler morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal, patolojik ve kültürel özelliklerine göre bir-
birlerinden ayr›l›rlar. Bir strain veya strain grubu bir konukçu bitkiyi enfekte eder-
se bu strain veya strain grubu “Patovar “ olarak adland›r›l›r.

BAKTER‹ MORFOLOJ‹S‹
Bakteriler tek hücreli mikroskobik organizmalard›r. D›fl görünüfl olarak Coccus
(küre), Bacillus (çubuk), Vibrio (virgül) ve Spirillium (sarmal) fleklinde olabilirler.
Bakteriler 0.5-1 µm eninde, 1-5 µm boyunda olup bitki patojeni bakterilerin ise or-
talama büyüklükleri 0.3-0.6 µm x 1-3 µm’dir. Bakteri hücresinin d›fl k›sm›nda bir
hücre zar› ve onun içinde sitoplazmay› çevreleyen sitoplazmik zar bulunur. Orta-
da da¤›n›k halde kimyasal yap›s› DNA olan bir adet kromozom yer al›r. Bir bakte-

Prokaryotlar›n (Bakteri ve
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ri hücresinde protoplast, hücre zar›, kapsül denilen yap›flkan, sümüksü bir madde
ve kapsülden baflka di¤er k›s›mlar olarak adland›r›lan kamç› ve sitoplazma granül-
leri bulunur. Bakteriler Gram (+) ve Gram (-) hücre duvar›na sahiptirler. Gram(+)
hücre duvar› %50-90 Peptidoglukan’dan oluflur. Ayr›ca Mukopeptid, Glikoamino-
peptid ve Murein yer al›r. %40-50 oran›nda da Teikoik asit vard›r. Buna karfl›l›k
Gram (-) hücre duvar› %5-10 oran›nda Peptidoglukan içerir. Teikoik asit yoktur.
Bakterilerin büyük ço¤unlu¤u Gram (-) iken az say›da bakteri (Arthrobacter, Ba-
cillus, Clavibacter, Rhodococcus, Streptomyces) Gram (+)’dirler. Hücre zar› %50-75
protein ve %20-35 oran›nda lipid içerir. Sitokrom, sitokrom oksidaz, dehidrogenaz,
ATPaz, protein sentetaz gibi enerji veren çeflitli enzimleri de kapsar ve solunum,
aktif tafl›n›m, kamç› rotasyonu, toksik maddelerin hücre içine al›nmas›n› önleme,
gerekli maddelerin hücre içine al›n›m› gibi olaylarda önemli rollere sahiptir. Hüc-
re duvar›, bakteri hücresine özel flekli veren ve bu flekli yaflam› süresince koruma-
s›n› sa¤layan yap›d›r. Besin maddelerinin hücre içine giriflini, art›k maddelerin ve
enzimlerin ise hücreden ç›k›fl›n› sa¤lar. 

Birçok bakteride hareketi sa¤layan Flagella ad› verilen kamç› benzeri yap›lar
da mevcuttur. Flagella bakterilere yüzme ve bir yerden di¤er yere hareket etme ye-
tene¤i sa¤lar. Bakteriler kamç› flekillerine göre Atrik (Kamç›s›z), Monotrik (Tek
kamç›l›), Lofotrik (Çok kamç›l›), Amfitrik (Her iki ucu kamç›l›) ve Peritrik (Her ta-
raf› kamç›l›) olmak üzere isimlendirilirler. Birçok Gram negatif bakterinin ana yü-
zeyinde birçok ipliksi ba¤lant›lar yer al›r. Bunlara Pili veya Fimbria ad› verilir. Si-
toplazma, ribozom granülleri ve çeflitli enzimleri, koenzimleri, metabolik ürünleri
ve inorganik maddeleri içerir. Protein sentezinde ve aktif metabolizmada da görev
al›rlar. Bir bakteriyel kromozom, genom büyüklü¤ü 900-9000 kilobaz (kb) büyük-
lü¤üne sahip çift sarmal yap›da bir DNA içerir. Bakteri hücrelerinde ana kromo-
zomdan ayr› olarak ekstra kromozomal DNA olarak isimlendirilen Plasmid ad› ve-
rilen yap›lar da yer al›r. Plazmidler 4-200 kb büyüklü¤ünde dairesel DNA’lard›r.
Bunlar seks faktörleri, bakteriosin üretimi, uygun olmayan maddelerin kullan›m›,
ilaç dayan›kl›l›¤›, UV dayan›kl›l›¤›, faj dayan›kl›l›¤› ve patojen›s›te, gibi özellikleri
tafl›r. Plazmidler conjugative veya non-conjugative olabilirler. Prokaryotlarda depo
materyalleri olarak Poly-β-hydroxybutyrate, bolutin (inorganik fosfat polimerleri),
niflasta, glikojen ve kükürt bulunur. Bunlardan bakterilerde sadece Poly-β-hydroxy-
butyrate depo materyali olarak yer al›r. Baz› bitki patojeni bakterilerde suda çözü-
lebilen veya suda çözülemeyen mavi, yeflil, sar›, k›rm›z› gibi çeflitli renklerde pig-
mentler de yer al›r.

Bir bakteri hücresi %70-85 oran›nda su ile %15-30 oran›nda kuru maddeden
oluflur. Kuru maddenin %50-90’n› organik madde, %20-30’u inorganik maddedir
(fiekil 7.1).
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Bakteriler koloni renklerine (beyaz, sar›, turuncu, mavi vb.) göre de farkl›l›k
gösterirler. Koloni kenar flekillerine göre de düz, dalgal›, katl› ve ipliksi gibi isim-
ler al›rlar. 

Bir bakterinin sahip oldu¤u yap›sal k›s›mlar› biliyor muyuz?

BAKTER‹LERDE ÇO⁄ALMA
Bakteri hücresinin ilk olarak boyu uzar, sitoplazmik zar içeri do¤ru katlan›r ve
hücreyi ikiye ay›r›r. Bakteri kromozomu iki eflit k›sma bölünür ve her biri bir hüc-
rede kal›r. Bakterilerde ço¤alma çok h›zl› bir flekilde olur. Baz› bakteriler her 20-
30 dakikada bir bölünürler. Ço¤alma h›z› bakterinin bulundu¤u ortam›n besin içe-
ri¤ine, s›cakl›¤a, ortam›n pH’s›na, osmotik bas›nç ve CO2 gibi çevre koflullar›na
ba¤l›d›r. Ortam ve besin flartlar› uygun oldu¤unda bakteriler k›sa süre içinde geo-
metrik bir art›fl göstererek bafllang›çtaki say›lar›n›n kat kat üzerlerine ulafl›rlar. Be-
sin ve flartlar uygun olmad›¤› zaman ço¤alma, azalma ve sonunda ölüm görülür. 

BAKTER‹LERDE YAfiAM
Bakteriler, bitkilere ba¤l› olarak yaflad›klar› gibi saprofitik olarak da yaflamlar›n›
sürdürürler. Bitkiye ba¤l› yaflam parazitik veya resident yaflam olarak görülür. Pa-
razitik yaflam lezyonlarda, latent enfeksiyonlarda, tohumlar veya bitki materyalle-
rinde olmaktad›r. Resident yaflam ise Phyllosphere, Gemmisphere ve Rhizosphere’
lerde olur. Saprofitik yaflamlar›n› toprakta, bitki art›klar›nda, yüzey sular›nda ve ta-
r›msal materyaller ile tar›m aletlerinde devam ettirirler. 
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BAKTER‹LER‹N YAYILMASI
Bakterilerde yay›lma uzun mesafeli yay›lma ve k›sa mesafeli yay›lma olmak üzere
iki flekilde olmaktad›r. ‹nsanlar, tohum ve vejetatif ço¤altma organlar› uzun mesa-
feli yay›lmay› sa¤larlar. K›sa mesafeli yay›lma ise tar›msal aletler, tar›m iflçileri, su-
lama suyu, böcekler, toz, polen, aerosoller gibi hava yolu ile olmaktad›r. Bakteri-
lerin yay›lma flekillerini flu flekilde gruplayabiliriz:

Üretim Materyali ‹le Yay›lma
Bakteriyel etmenler baz› durumlarda yüzeysel olarak bazen de iletim demetleri yo-
lu ile tohuma bulafl›rlar. Bunlar ertesi y›l tohumluk olarak kullan›ld›¤›nda hastal›k-
l› bitkiler oluflmakta ve di¤er sa¤lam bitkilere çeflitli yollarla hastal›¤› bulaflt›rabil-
mektedirler. Bakteriyel etmenle bulafl›k bitkilerden al›nan afl› kalemleri ve gözleri
de hastal›k etmenini tafl›yarak hastal›¤›n sa¤lam bitkilere yay›lmas›na neden olabil-
mektedir. Bunlar›n yan› s›ra hastal›kl› fidelerin, bulafl›k fideliklerden di¤er bölgele-
re nakledilmesiyle hastal›k etmenleri yeni alanlara tafl›narak yay›lmaktad›r.

Toprakla Bulaflma
Bakteriyel bitki hastal›k etmenlerinden baz›lar› toprakta saprofit olarak uzun y›llar
canl› kalmaktad›rlar. Böyle bulafl›k topraklara bitkiler ekildi¤inde veya dikildi¤in-
de bitkiler topraktaki hastal›k etmenleri ile hastalanabilmektedirler. Bu tür bulafl-
malar daha çok bitki köklerinde hastal›k yapabilen bakteriyel etmenlerde görülür.

Di¤er Canl›larla Bulaflma 
Çeflitli böcekler, akarlar ve nematodlar, bakteri ile bulafl›k bitkilerle beslenirken,
çeflitli organlar›na bulaflan bakterileri sa¤lam bitkilere tafl›yarak onlar› hastaland›ra-
bilmekte ve tar›m alanlar›na yayabilmektedir.

Meteorolojik Faktörler
Rüzgâr, ya¤mur, dolu vb. meteorolojik etkenler bitkilerde mekaniksel etkilerle ya-
ralanmalara neden olurlar. Bu yaralar da bakterilere girifl sa¤larlar. Ayr›ca bu fak-
törler bakteriyel hastal›k etmenlerini uzak mesafelere de tafl›rlar.

BAKTER‹LER‹N B‹TK‹ DOKUSUNA G‹R‹fi‹ VE
B‹TK‹DEN B‹TK‹YE TAfiINMALARI
Bakterilerin bitkilerde oluflturduklar› enfeksiyonlar yaralardan ya da do¤al aç›kl›k-
lardan olmaktad›r. Bakteriler stoma, lentisel, hidatod ve trikom (trichome), gibi
do¤al aç›kl›klardan veya çiçeklerden girifl yapabildikleri gibi bitkide herhangi bir
mekaniksel zararlanma olmuflsa ya da böcekler, nematodlar ve insanlar›n açm›fl ol-
du¤u yaralar varsa buralardan da kolayl›kla bitkilere girifl yaparlar. Su, bakterilerin
bir bitkiden di¤erine tafl›nmas›nda önemli bir faktördür. Bitki dokusuna giren bak-
teriler k›sa sürede bitki özsuyu ile ya da hücreler aras› boflluklara (intercellular)
yerleflerek salg›lad›klar› enzim ve toksinlerle hücre çeperini çözerler ve bitkinin
de¤iflik k›s›mlar›na tafl›narak buralarda enfeksiyon yaparlar. 

BAKTER‹LER‹N B‹TK‹LERDE OLUfiTURDUKLARI 
BEL‹RT‹LER
Bakteri hücresi bitkiye yerlefltikten sonra toksin, enzim ve baz› uyar›c› hormonlar
salg›layarak bitkide çeflitli flekillerde simptomlar olufltururlar. Bakteriler konukçu
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yönünden oldukça farkl›l›k gösterirler. De¤iflik sebze, meyve ve süs bitkilerinde
hastal›k yaparlar. Bitki patojeni bakterilerin oluflturdu¤u belirtiler içerisinde yap-
raklar üzerinde yuvarlak, köfleli veya haleli lekeler önemli bir yer tutmaktad›r.
Kanser, yan›kl›k, solgunluk ve ur oluflumu bakteriyel enfeksiyonlar sonucu oluflan
di¤er belirtilerdir. Birçok solgunluk hastal›¤›nda bakteriler iletim demetlerine yer-
leflerek tohuma kadar ulafl›rlar ve tohumla tafl›n›rlar. Baz› bakteriler pektolitik en-
zim salg›lamak suretiyle bitkilerin gövde, yumru, so¤an, meyve gibi etli ve sulu or-
ganlar›nda yumuflak çürüklükler olufltururlar. Di¤er baz› bakteriler ise geliflmeleri
s›ras›nda sentezledikleri hormon etkili kimyasallarla bitki hücrelerinde afl›r› bölün-
meyi teflvik ederek bitkinin kök, dal gibi de¤iflik k›s›mlar›nda kanser ve urlar olufl-
tururlar.

Bakterilerin yay›lma yollar›n› ö¤renebildik mi?

BAKTER‹LERDE SINIFLANDIRMA VE ÖNEML‹ 
BAKTER‹YEL B‹TK‹ HASTALIKLARI
Bitki patojeni bakterilerin s›n›fland›r›lmas›nda morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal
ve patolojik özellikleri dikkate al›narak s›n›fland›rma yap›ld›¤› gibi fenotipik özel-
liklerine göre ve de moleküler özellikleri (DNA-DNA homoloji sistemi, DNA-rRNA
homoloji sistemi, fatty asit profilleri, protein profilleri, % Guanin+Sitozin (G+C)
içerikleri) dikkate al›narak da yap›labilmektedir. Bakteriler “Prokaryot” alemi içeri-
sinde yer al›rlar. Bitki patojeni prokaryotlar temel özelliklerine göre flu flekilde s›nf-
land›r›lmaktad›r:

Alem: Procaryotae
Bacteria- Hücre membran› ve hücre duvar›na sahiptirler. 
Bölüm: Gracilicutes- Gram negatif bakteriler
S›n›f: Proteobacteria- Birço¤u tek hücreli olan bakteriler
Familya: Pseudomonaceae

Pseudomonaceae
Pseudomonaceae familya içinde bulunan cinslerden Pseudomonas, Xanthomo-
nas, Acidovorax, Rhizobacter, Rhizomonas, Xylophilus, s›rayla incelenecektir. 

Pseudomonas
Büyüklükleri 0.5-1.0x1.5-5.0 µm, çubuk flekilli, bir veya birkaç polar kamç›l›, ço-
¤unlu¤u beyaz renkli, baz›s› sar› renkli koloni oluflturan Gram (-) bakterilerdir. Ço-
¤unlu¤u aerobiktir, baz›lar› anaerobik solunum yaparlar. Baz› türleri H2 ve CO
enerji kayna¤› olarak kullanan kemolithotrofturlar. %G+C oran› %58-70’dir. Befl
rRNA grubuna sahiptirler. Yaprak lekeleri, yan›kl›klar, vasküler solgunluklar, yu-
muflak çürüklükler, kanser ve galler olufltururlar. Baz› türleri insan ve hayvanlarda
da hastal›k yapmaktad›rlar. Floresan ›fl›k veren veya floresan ›fl›k vermeyenler ol-
mak üzere ikiye ayr›l›rlar. Ultraviole ›fl›¤› alt›nda sar›ms› yeflil renkli diffuse olabi-
len floresan pigment oluflturabilirler (Örnek: Pseudomonas syringae pv. syringae).
Floresan pigment oluflturmayanlar ultraviole ›fl›¤›nda pigment üretmezler (Örnek:
Pseudomonas solanacearum). Bu cinse ait örnek türler flunlard›r:

Pseudomonas syringae pv. tabaci: Tütünde Vahfli Atefl Yan›kl›¤›
Pseudomonas syringae pv. lachrymans: H›yar Köfleli Yaprak Lekesi
Pseudomonas syringae pv. phaseolicola: Fasulyede Hale Yan›kl›¤›
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Pseudomonas syringae pv. syringae: Turunçgillerde Yan›kl›k, Fasulyede Yap-
rak Lekesi, Armutta Yan›kl›k, Tafl Çekirdekli Meyvelerde Bakteriyel Yan›kl›k

Pseudomonas tomato pv. tomato: Domateslerde Bakteriyel Benek
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi: Zeytin Dal Kanseri
Ralstonia solanacearum: Patateste ve Domatesde Bakteriyel Solgunluk

Bakteriyel Solgunluk Hastal›¤› (Ralstonia solanacearum)
Üç familyada 270’den fazla türde hastal›k yapmaktad›r. En yayg›n olarak tütün, do-
mates, patates, biber, patl›can, f›st›k ve muzlarda görülmektedir. Bakteriyel solgun-
luk, yapraklar›n ani solgunlu¤u ile karakterize edilir. Özellikle hastal›¤a duyarl›
genç bitkilerde akut bir solgunluk görülür. Solgunluk simptomlar› bitki türüne, çe-
flide, geliflme dönemine ve çevre koflullar›na ba¤l› olarak farkl› simptomlar fleklin-
de görülür. Sararma, cüceleflme ve kök gelifliminde yavafllama gibi üst aksam
simptomlar›na da rastlan›r. Nemli ve ya¤›fll› havalarda sütümsü bakteriyel eksudat
(ooze) görülür. 

Bakteri, fluoresan pigment üretmez. DNA’n›n G+C %’si 66.5-68 aras›ndad›r.
Biovarlar›, patovarlar›, bacteriocinogenic türleri vard›r. Bakteri yaralar yoluyla gi-
rifl yapar ve kök sistemlerinde geliflebilir. Ya¤mur ile de tafl›nabilir. Hastal›k gelifli-
mi için 20°C’nin üstündeki s›cakl›klar uygundur. 

Mücadelede fidelik topraklar›nda ve tar›m alanlar›nda solarizasyon veya buhar-
l› sterilizasyon önemlidir. Chloropicrin içerikli kimyasallarla ilaçlama yap›labilir. Tü-
tünde dayan›kl› çeflitler mevcuttur. Domates ve patl›canda dayan›kl› çeflitler üzeri-
ne afl›lama önerilebilir. Patates için hastal›¤a dayan›kl› oldu¤u bilinen yumrular ve-
ya rizomlar kullan›labilir. Bakteriyel solgunlu¤un ç›k›fl›n› artt›ran kök-ur nematodla-
r›n› yok etmek için D-D veya chloropicrin kimyasallar› kullan›larak mücadele edi-
lebilir. Budama makaslar› ve aletler uygun dezenfektanlarla dezenfekte edilmelidir.

Xanthomonas
Bu cinse dahil bakteriler 0.4-0.7x0.7-1.8 µm büyüklü¤ünde, çubuk fleklinde, polar
kamç›l›, gram negatif bakterilerdir. Koloniler genellikle “xanthomonadin” olarak
isimlendirilen sar› bir pigment üretirler. Aerobiktirler. DNA’n›n %G+C içeri¤i %63-
71’dir. Birço¤u bitki patojeni bakterilerdir ancak çok az› saprofitik ve epifitiktirler.
Çok say›daki bitkide yaprak ve meyve lekeleri, tek ve çok y›ll›k bitkilerde yan›k-
l›k, vasküler solgunluk ve turunçgillerde kanser olufltururlar. Bu cinse ait baz› bit-
ki patojeni türler ve sebep olduklar› hastal›klar flunlard›r:

Xanthomonas campestris pv. phaseoli: Fasulye Adi Yaprak Yan›kl›¤› 
Xanthomonas campestris pv. malvacearum: Pamuk Köfleli Yaprak Lekesi
Xanthomonas campestris pv.oryzae: Çeltikte Bakteriyel Yaprak Yan›kl›¤›
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria: Domates ve Biberde Bakteriyel Leke
Xanthomonas arboricola pv. pruni: Tafl Çekirdekli Meyvelerde Bakteriyel Leke
Xanthomonas axonopodis pv. citri: Turunçgil Bakteriyel Kanseri
Xanthomonas campestris pv. campestris: Crucifer’lerde Siyah Çürüklük
Xanthomonas arboricola pv. juglandis: Ceviz Bakteriyel Yan›kl›¤›

Domates ve Biberde Bakteriyel Leke Hastal›¤› (Xanthomonas 
axonopodis pv. vesicatoria)
Bakterinin farkl› strainleri hem biberde hem domatesde veya sadece biberde ya da
sadece domateste hastal›¤a neden olurlar. Yapraklarda, gövdede ve meyvede has-
tal›k yaparlar. 
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Yapraklar üzerindeki simptomlar yaklafl›k 3 mm çap›nda küçük, düzensiz, si-
yah ya¤›ms› lezyonlar fleklindedir. Yapraklar zamanla sarar›r ve düflerler. Çiçek
lezyonlar› genellikle çiçek dökümü ile kendini gösterir. Yeflil meyve üzerinde kü-
çük, sulumsu lekeler görülür. Lekeler 3-6 mm çap›nda ve etraf› yeflilimsi beyaz ha-
le ile çevrilidir. Daha sonra bu lekeler koyu kahverengine döner ve günefl yan›¤›
gibi bir durum al›r. Bakteri tohumda, bitki art›klar›nda ve yabanc› otlar ile konuk-
çu bitkilerde k›fllar. Bitkiye yaralar ya da stomalar yoluyla giren bakteri yaprak ve
meyvelere girifl yapar. Ya¤mur, rüzgâr ve su ile yay›l›r.

Mücadelesinde tohum ve fidelerin temiz olmas›na ve bakteri ile bulafl›k olma-
mas›na dikkat etmek gerekir. Hastal›¤a dayan›kl› çeflitler seçilmelidir. Ürün rotasyo-
nu yap›labilir. Maneb ve Mancozeb ile kar›flt›r›lan bak›rl› fungisitler kullan›labilir.

Acidovorax
Çubuk fleklinde, 0.2-0.7x1.0-5.0 µm boyutlar›nda, tek polar kamç›l›, Gram (-) ve
oxidase (+) bakterilerdir. Pigment üretimi yoktur. Aerobik ve kemoorganotro-
fik’tirler. DNA’n›n G+C%’si %62-66’d›r. M›s›rda, karpuzda ve orkidelerde yaprak
lekelerine neden olur.

Bu cinse ait örnek türler ve sebep oldu¤u hastal›klar flunlard›r:
Acidovorax avenae subsp. avenae: Yulafta Yaprak Lekesi
Acidovorax avenae subsp. cattleyae: Orkidlerde Bakteriyel Kahverengi Leke 
Acidovorax avenae subsp. citrulli: Karpuzlarda Bakteriyel Meyve Lekesi 

Rhizobacter
Çubuk fleklinde, 0.9-1.3x2.1-2.5 µm boyutlar›nda Gram negatif bakterilerdir. Hare-
ketli polar veya lateral kamç›l› ya da her ikisi birden veya hareketsiz kamç›lar bu-
lunur. Aerobiktirler. Beyaz veya sar›ms› beyaz renkli koloniler olufltururlar. G+C%’si
%66.9-70.6’d›r. Havuçta bakteriyel gal oluflturur.

Rhizobacter daucus: Havuçta Bakteriyel Gal Hastal›¤›

Rhizomonas
Gram negatif, çubuk flekilli, 0.43-0.53x0.92-1.34 µm boyutlar›nda, polar kamç›l› ve-
ya hareketsizdirler. Koloniler beyaz veya sar›ms›d›r. G+C içeri¤i %58-65’dir. Orta-
lama geliflme s›cakl›¤› yaklafl›k 28-33 °C’dir. Sadece bir türü vard›r.

Rhizomonas suberifaciens: Marulda Kabuk Çürüklü¤ü

Xylophilus
Gram negatif, 0.4-0.8x0.6-3.3 µm büyüklükte, çubuk flekilli, hareketli bir polar
kamç›ya sahip bakteridir. Aerobiktir. Geliflmesi çok yavafl ve zay›ft›r. DNA’n›n
G+C%’si %68-69’dur. Tek bir türü bulunur.

Xylophilus ampelinus: Asmalarda Bakteriyel Nekroz

Rhizobiaceae
Bu familyaya dahil olan cins Rhizobium’dur.

Rhizobium
Gram negatif, çubuk flekilli, 0.6-1.0 x 1.5-3.0 µm büyüklükte, 1-6 peritrik kamç›l›,
aerobik bakterilerdir. DNA’n›n G+C%’si % 57-63’dür.

Bu cinse ait bitki patojeni türleri:
Rhizobium tumefaciens: Kök Kanseri ve Taç Gali
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Rhizobium rhizogenes: Elmada Saçak Köklülük
Rhizobium rubi: Bö¤ürtlende Gövde Uru

Kök Kanseri ve Taç Gali (Rhizobium tumefaciens)
Bakteri yara paraziti olup dikotiledon bitkilerde 93 familyada 331 cinste ve 643 tür-
de hastal›k yapabilmektedir. Monokotiledonlarda daha az hastal›k oluflturur. Elma,
gül, asma gibi de¤iflik birçok odunsu bitkide, topra¤a yak›n gövde veya kök k›s-
m›nda de¤iflik büyüklüklerde ur veya gal oluflumu hastal›¤›n tipik belirtisidir. Gal-
ler bafllang›çta küçük ve yumuflakt›r. Zamanla galler büyür ve renkleri kahveren-
ginden siyaha dönüflür. 

Bakterinin patojenisitesi plazmidlerle tespit edilir. Ti plazmidini tafl›yan strain-
ler taç galine, Ri plazmidine sahip olanlar ise saçak köklülü¤e neden olurlar. Bak-
teri yaralardan (afl›, budama, böcek zarar› vb.) girifl yapar ve hücreler aras›nda ço-
¤al›r. Bakteri bitki hücresi ile temas› s›ras›nda T-DNA olarak isimlendirilen k›sa bir
DNA parças›n› bitki hücre protoplazmas›na aktar›r. Plazmid ad› verilen bu DNA
parças› bitki hücrelerinde afl›r› bölünmeyi ve büyümeyi teflvik eder ve bitkide gal
oluflumuna neden olur. Ti plazmidi (200-800 kb) kendi kendine bitki genomuna
entegre olma kabiliyetine sahiptir. Ti plazmidinin bakteriden bitkiye transfer olan
k›sm› T-DNA olarak isimlendirilir. Bakteri ile enfekte olmufl bitkilerde Opin ad› ve-
rilen aminoasit türevleri bulunur. 

Mücadelesinde, temiz üretim materyali kullan›lmas›na ve bitki dokular›nda ya-
ra açmamaya özen göstermek gerekir. Hastal›kl› bitkiler hemen uzaklaflt›r›lmal›d›r.
M›s›r ve di¤er tah›llarla ürün rotasyonu önerilebilinir. Biyolojik mücadele metodu
olarak genç bitkilerin kök sistemleri Agrobacterium radiobacter K84 straini’ne dal-
d›r›larak dikilmelidir. Fidanl›k ve tarla topraklar› chloropicrin ile dezenfekte edil-
melidir. Hastal›kl› bitkilere kemoterapi uygulanabilir. Bunun için büyük urlar uzak-
laflt›r›ld›ktan sonra küçük urlar üzerine uygun bir antibiyotik sürülebilir. 

Bitki köklerinde tümörler oluflturan hastal›¤›n oluflumunu anlayabildik mi? 

Enterobacteriaceae
Bu familya içinde yer alan Erwinia cinsi çok say›da bitki patojeni türleri içermek-
tedir.

Erwinia
Büyüklükleri 0.5-1.0 x 1.0-3.0 µm, çubuk flekilli, Gram (-) bakterilerdir. Hareketli,
peritrik kamç›l› (Erwinia stewartii hariç) olup, fakültatif anaerob solunum yapar-
lar. G+C%’si %50-58’dir. Saprofitik ve epifitik olarak bulunurlar. Kültürde beyaz ve-
ya sar› koloni olufltururlar. Bitkilerde yumuflak çürüklük, yan›kl›k ve solgunluk
hastal›klar›na neden olurlar.

Bu cinse ait örnek türler flunlard›r:
Erwinia amylovora: Elma ve Armutta Atefl Yan›kl›¤›
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum: De¤iflik Bitkilerde Yumu-

flak Çürüklük
Erwinia carotovora pv. atroseptica: Patateste Siyah Bacakl›l›k Hastal›¤›
Erwinia stewartii: M›s›rda Bakteriyel Solgunluk
Erwinia tracheiphila: Kabakgillerde Solgunluk
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Yumuflak Çekirdekli Meyvelerde Atefl Yan›kl›¤› Hastal›¤› (Erwinia 
amylovora)
Bitkilerde tespit edilen ilk bakteri hastal›¤›d›r. Çiçek, sürgün, yaprak ve meyve ya-
n›kl›¤›na neden olan epifitik bir bakteridir. Elma ve armutlarda ekonomik derece-
de zarar yapar. Rosaceae familyas›na ba¤l› bitkilerde de hastal›k yapabilmektedir.

Hastal›¤›n ilk belirtileri ilkbaharda görülür. Çiçekler ve yapraklar önce suda ›s-
lanm›fl gibi bir görünüm al›r sonra solarak önce kahverengine sonra da siyaha dö-
nerler. A¤açta as›l› halde kal›rlar. Meyveler üzerinde nemli havalarda bakteriyel ek-
sudat görülür. Ooze ad› verilen bu eksudat kremimsi renkli veya sütümsü beyaz-
d›r. Sürgünler, dallar ve bazen tüm a¤ac› öldürebilir. Etmen hastal›kl› bitkiler üze-
rinde epifitik olarak yaflar ve rüzgâr, ya¤mur ve böcek vektörü ile tafl›nabilir.

Mücadelesinde, hastal›k belirtisi gösteren dal, sürgün vb. bitki materyalleri he-
men hastal›kl› k›sm›n 25 cm alt›ndan kesilip uzaklaflt›r›lmal›d›r. Hassas çeflitler se-
çilmemelidir. Golden Delicious, Jonathan, Ledi, Staymar gibi elma çeflitleri ile Bar-
lett armut çeflidi hastal›¤a çok hassas oldu¤undan bunlar›n dikiminden kaç›nmal›-
d›r. Budama aletleri %10’luk sodyum hipoklorür çözeltisine dald›r›ld›ktan sonra
kullan›lmal›d›r. Bak›roksiklorür ve Maneb kar›fl›mlar›yla çiçeklenme döneminde
yap›lacak ilaçlamalar primer ve sekonder enfeksiyonlar› engelleyebilir.

Firmicutes
S›n›f 1: Firmibacteria-Birço¤u tek hücreli bakteriler

Cins 1:Bacillus: Fide, fidelik ve yumrularda çürüklük, bu¤dayda beyaz çizgi
hastal›¤›na neden olur.

Cins 2:Clostridium: Depolanm›fl yumrularda ve yapraklarda çürüklük yaparlar.
S›n›f 2: Thallobacteria-Dallanm›fl bakteriler

Cins 1: Arthrobacter : Çubuk ve küremsi flekillidirler. DNA’n›n G+C içeri¤i %59-
70’dir. Bakteriyel yan›kl›¤a sebep olur.

Cins 2: Curtobacterium: Küçük düzensiz, Gram pozitif bakterilerdir. Lateral
kamç›l› veya hareketsizdirler. DNA’n›n G+C içeri¤i % 68.3-75.2’dir. Fasulye ve di-
¤er bitkilerde solgunluk yapar.

Cins 3: Rhodococcus: Dallanm›fl çubuklard›r ve Gram pozitif bakterilerdir. Ae-
robiktirler. DNA’n›n G+C içeri¤i %63-72’dir. Bezelyede yass›laflma oluflturur.

Cins 4: Streptomyces: 0.5-2.0  µm büyüklükte yayg›n olarak dallanm›fl, hareket-
siz hücreler zincir fleklinde geliflerek ipliksi misel benzeri yap› oluflturan ve aero-
bik solunum yapan Gram pozitif bakterilerdir. DNA’n›n G+C%’si %69-78’dir. Pata-
teste uyuz oluflturur.

Cins 5: Clavibacter: Gram pozitif, pleomorfik çubuk, hareketsiz, aerobik bakte-
rilerdir. DNA’n›n G+C içeri¤i %70’dir. Bakteriyel solgunluk yaparlar.

Patates Uyuzu Hastal›¤› (Streptomyces scabies)
Patateslerde yayg›n olarak görülen bir bakteriyel hastal›kt›r. Hastal›k daha çok ha-
fif alkali, kumlu veya nötr topraklarda görülür. Konukçular› patates d›fl›nda fleker-
pancar›, pancar, turp gibi bitkilerdir. Üründe kaliteyi düflürürler. Hastal›¤›n en ti-
pik belirtisi yumrular üzerindeki küçük, kahverengimsi tümsek fleklinde uyuzum-
su lekelerdir. Lekeler bafllang›çta küçük olup zamanla büyüyerek mantar›ms› flekil
al›rlar ve birkaç mm derinli¤e ilerleyerek yumruyu etkilerler. Etmen miselimsi ip-
likçikler veya sporlar halinde toprakta saprofit olarak yaflam›n› sürdürebilir. Spor-
lar silindirik yap›dad›r ve spiral fleklinde bölmeli bir hif üzerinde üretilirler. Spor-
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lar›n çimlenmesi ile vejetatif misel oluflur. Etmen toprak suyu veya bulafl›k yumru-
larla tafl›n›r. Do¤al aç›kl›klardan veya yaralardan yumrular› enfekte ederek hücre-
ler aras› veya hücre içinde ço¤al›r. Sentezledi¤i baz› kimyasal maddeler çevredeki
hücreleri h›zla bölünmeye ve birkaç kat hücreden meydana gelen bir mantar taba-
kas› oluflturmaya teflvik eder.

Mücadelesinde sa¤lam, sertifikal› ve hastal›ks›z yumrular kullan›lmal›, dayan›k-
l› çeflitler yetifltirilmeli ve toprak pH’s› 5.3 civar›nda tutulmal›d›r. Ürün rotasyonu
uygulanmal›d›r. Kimyasal mücadelesinde toprak veya tohum ilaçlamas› önerilir.
Toprak pH’s› kükürt uygulamas› ile 5.3 olarak ayarlanmal›d›r.

Domateste Bakteriyel Solgunluk ve Kanser Hastal›¤› (Clavibacter
michiganensis subsp. michiganensis)
Tohumla tafl›nan bir hastal›kt›r. Epifitik olarak bitkinin d›fl yüzeylerinde yaflayabi-
lir. Stoma, trikom gibi do¤al aç›kl›klar kadar yaralar yoluyla da bitkileri enfekte
ederler. 

Hastal›¤›n en yayg›n simptomu solgunluktur. Solgunluk en alt yapraklarda bafl-
lar ve yapraklar›n k›vr›l›p kurumas›na neden olur. Hastal›k ilerledikçe gövde üze-
rinde ve yaprak salk›mlar›nda kahverengimsi çizgiler veya çatlaklar görülür. Bazen
simptomlar bitkinin tek taraf› boyunca görülür ve henüz meyve oluflturmam›fl genç
bitkilerde tek tarafl› solgunluk dikkat çeker. Daha yafll› bitkilerde yaprak kenarla-
r›nda nekrozlar oluflur ve yapraklar kurur. Meyve, gövde ve yapraklar üzerindeki
lekeler 2-3 mm büyüklü¤ündedir. Lekeler bafllang›çta beyaz olup daha sonra aç›k
kahverengine döner. Meyveler üzerinde kufl gözü lekesi denilen 3 mm çap›nda et-
raf› beyaz haleli, sulu lekelere neden olur.

Mücadelesinde, hastal›k tohumla tafl›nd›¤›ndan dolay› sa¤lam, sertifikal› hasta-
l›ks›z temiz tohum kullan›m› önemlidir. Tohumlar 55°C’de 25 dakika tutularak
bakteriden ar›nd›r›labilir. Fidanl›k ve tarla topraklar› chloropicrin, buhar uygula-
mas› veya solarizasyon ile dezenfekte edilebilir. Zirai alet ve ekipmanlar, sodyum
hipoklorür ile dezenfekte edilmelidir. Budamalarda bitkide yara açmamaya özen
gösterilmelidir. En az 4 y›l ürün rotasyonu yap›lmal›d›r. Bak›rl› bilefliklerle bitkiler
ilaçlanabilir.

Tenericutes
Procaryota alemi içindeki di¤er bir bölümdür.

Bölüm: Tenericutes
S›n›f:Mollicutes
Familya: Spiroplasmataceae
Cins: Spiroplasma: Hücre duvar›ndan yoksun pleomorfik, fakültatif anaerob

bakterilerdir. DNA’n›n G+C% içeri¤i %25-31’dir. Turunçgillerde Palamutlaflma
(Stubborn) hastal›¤› ile m›s›rda cüceli¤e (Corn Stunt) neden olurlar. 

Turunçgillerde Palamutlaflma Hastal›¤› (Spiroplasma citri)
Turunçgil üretimi yap›lan alanlarda görülen önemli bir hastal›kt›r. Özellikle porta-
kal, greyfurt gibi turunçgiller konukçusudur. Hastal›k yavafl geliflti¤inden dolay›
teflhisi zor olan bir hastal›kt›r. Bitkilerde verim kayb› yaparlar ve meyvelerin pazar
de¤erini düflürürler. 

Belirtiler a¤açlar›n yaprak, meyve ve dallar›nda görülür. Bulafl›k a¤açlarda dal
ve sürgünler yukar›ya do¤ru geliflir ve bo¤um aralar›n›n k›salmas› nedeniyle a¤aç-
larda çal›ms› bir görünüm ortaya ç›kar. Hastal›kla bulafl›k a¤açlarda sürgünlerde
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geriye do¤ru ölüm olur, kabuk kal›nlafl›r ve bazen toplu i¤ne bafl› büyüklü¤ünde
delikler oluflabilir. A¤açlar cüceleflir ve tepe k›s›mlar› düzleflir. Yapraklar küçük,
klorotik veya benekli ve bozuk flekillidir. Bulafl›k a¤açlar çiçek açar fakat az say›-
da meyve olufltururlar. Meyveler küçük ve bozuk flekillidir. Meyve kabu¤u sapa
ba¤lant› k›sm›ndan meyvelerin ortas›na kadar normalden kal›n, buradan meyvenin
dip k›sm›na kadar ise incedir. Hastal›kl› meyveler dökülür ve birço¤u mumyalafl›r,
ac› veya ekfli lezzette ve kötü kokulu meyvelerdir. Bozuk flekilli ve renkli, iyi ge-
liflmemifl tohumlara sahiptirler. Afl› gözü ve kalemi ile veya Cüce A¤ustos böcekle-
riyle tafl›n›r.

Mücadelesinde, hasta bitkilerin uzaklaflt›r›lmas›, indeksleme yolu ile hastal›ks›z
afl› kalemi veya gözünün kullan›lmas› mücadelede önemli bir yer tutar. Genç bit-
kilerin kökleri tetrasiklin çözeltisi ile muamele edildi¤inde bitkilerin korundu¤u ya
da bulafl›k alanlarda belirtilerin hafifledi¤i belirlenmifltir.

Di¤er Grup Bakteriler

Xylella
Çubuk fleklinde ve 0.25-0.35 x 0.9-3.5 µm büyüklü¤ünde bakterilerdir. Gram ne-
gatif ve hareketsizdirler. Aerobiktirler. ‹letim demeti bakterileridir. Ksilemde bulu-
nurlar. DNA’n›n G+C%’si %51-53’dür. Afl› ve yaprak pireleri ile tafl›n›rlar. Suni besi
ortamlar›nda yavafl geliflirler.

Ba¤larda Pierce Hastal›¤› (Xylella fastidiosa)
Hastal›¤›n simptomlar› ve fliddeti
bitkinin yafl›na, türüne ve çeflidi-
ne göre de¤iflir. Çevresel koflullar
da hastal›¤› etkiler. Ba¤ alanlar› 3
ay veya 4-5 y›l içinde ölebilir.

Hastal›k simptomlar› yaprak-
larda ilk önce klorotik lekeler
fleklinde yapra¤›n kenarlar›nda
görülür, zamanla bu k›s›mlar ku-
rur (Foto¤raf 7.1). Kahverengi
renk de¤iflimi gözlenir. Daha
sonra tüm yaprak kurur ve ölür.
Yeni sürgünler yavafl geliflir, cü-
ce kal›r ve uç k›s›mlar› ölür. Yap-
rak renklerinde de¤iflimler gözle-
nir. Hastal›ktan etkilenmifl bitki-
ler cüce kal›r ve kök sisteminde-
ki bozukluktan dolay› k›sa süre-
de ölürler. Bakteri bitkinin su ve
besin maddesi al›m›n› durdurur.
‹letim demetlerinin bakteriler ta-
raf›ndan t›kanmas› sonucu trache-
obacteriosis oluflur. Su eksikli¤i gibi simptomlar sergiler. Hastal›k simptomlar› Ey-
lül veya daha sonraki aylarda görülürse ertesi y›l May›s ve Hazirana kadar simp-
tomlar görülmeyebilir.
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Foto¤raf 7.1

Ba¤larda Pierce
hastal›¤›n›n
oluflturdu¤u yaprak
belirtileri.



Mücadelesinde, dayan›kl› çeflitlerin kullan›m› hastal›ktan korunma aç›s›ndan
çok önemlidir. S›cakl›k muamelesi yap›labilir. Bunun için ço¤altma materyalleri
45 °C’deki suya 3 saat süreyle dald›r›l›r. Vektörü olan böceklerle mücadele için in-
sektisit kullan›labilir fakat hastal›k kontrolü için bu yeterli de¤ildir.

F‹TOPLAZMA
Mollicutes s›n›f›nda yer alan ve hücre duvar› olmayan en küçük bakteriler fitoplaz-
ma ad›n› al›r. Fitoplazmalar, floemde bulunan ve vektör böceklerle tafl›nan obligat
parazit bakterilerdir. ‹lk kez 1967 y›l›nda keflfedilmifl olup, mikoplazma benzeri or-
ganizmalar (MLO) olarak isimlendirilmifllerdir. 1994 y›l›nda yap›lan 10. Uluslarara-
s› Mikoplazmoloji kongresinde fitoplazma ismini alm›flt›r. Hücre tafl›mayan besi or-
tamlar›nda gelifltirilemezler. Pleomorfik olup, genellikle yuvarlak ya da ipliksi fle-
killidirler. Hücre büyüklükleri 0.3-1.0µm aras›nda de¤iflir ve çok küçük genomlar›
bulunmaktad›r. Bünyelerinde hem DNA hem de RNA içerirler. Gerçek hücre du-
varlar› olmamas›na karfl›n lipoprotein karakterinde de¤iflken 3 katl› zarlar› vard›r.
Ço¤almalar› genellikle ikiye bölünme fleklinde gerçekleflir ancak tomurcuklanarak
zincir fleklinde oluflabilirler. 

Konukçular› olan bitkilerde oluflturduklar› belirtiler patojen ve bitki türüne
ba¤l› olarak de¤iflmekle beraber genel olarak sararma, bronzlaflma, sürgünlerde
çal›laflma, bo¤um aralar›n›n k›salmas›, çiçeklerin yeflillenmesi ve yapraklar›n kü-
çülmesi fleklindedir.

Bu organizma grubunun neden oldu¤u Stolbur veya iri tomurcuk en bilinen
hastal›¤›d›r. Bu hastal›k Solanaceae familyas› üyelerinden domates, biber, patl›can,
ve patateste yapraklarda k›rm›z›laflma, çiçek tomurcuklar›n›n irileflmesi, patatesler-
de iplik fleklinde yumru çimi, bitkilerde geliflme gerili¤i ve deformasyona neden
olur. 

Domateslerde önemli ürün kay›plar›na sebep olan hastal›¤› ö¤renebildik mi?

BAKTER‹LERLE GENEL MÜCADELE YÖNTEMLER‹
Bitki bakteri hastal›klar› ile mücadele oldukça zordur. Bakterilerle mücadelede
dikkat edilmesi gereken hususlar› flu flekilde s›ralayabiliriz:

• Ekim veya dikimden önce iyi bir toprak sterilizasyonu yap›lmal›d›r.
• Bitkisel üretim materyali temiz, sa¤l›kl› ve sertifikal› olmal›d›r.
• Tohumluk al›n›rken bakteriyel hastal›klar›n görülmedi¤i alanlardan al›nma-

l›d›r.
• Hastal›kl› bitki art›klar› ortamdan uzaklaflt›r›l›p yok edilmelidir veya yak›l-

mal›d›r.
• Sulama ve gübreleme gibi tar›msal uygulama ifllemlerinde afl›r›ya kaç›lma-

mal›d›r.
• Konukçu say›s› s›n›rl› olan bakteriler için ekim nöbeti ve ürün rotasyonu

önerilebilir.
• Hastal›¤a dayan›kl› bitki çeflitleri seçilmelidir.
Kimyasal mücadelede bak›r içerikli kimyasallar koruma amaçl› kullan›labilir.

Bordo bulamac› ve haz›r bak›rl› preparatlardan birisi tercih edilebilir.
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Pleomorfik: Yaflam
döngüsünde iki veya daha
fazla farkl› yap›sal formda
olmak. 

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

4



1277.  Ünite  -  Prokaryot lar ›n  (Bakter i  ve  Mol l iküt)  Neden Oldu¤u Bitk i  Hastal ›k lar ›

Bitki patojeni bakterilerin morfolojik özellikleri-

ni, ço¤almas›n›, yay›lmas›n› ve s›n›fland›r›lma-

s›n› aç›klamak.

Bakteriler tek hücreli mikroskobik organizmalar-
d›r. D›fl görünüfl olarak Coccus (küre), Bacillus

(çubuk), Vibrio (virgül) ve Spirillium (sarmal)
fleklinde olabilirler. Bakteri hücresinin d›fl k›s-
m›nda bir hücre zar› ve onun içinde sitoplazma-
y› çevreleyen sitoplazmik zar bulunur. Ortada
da¤›n›k halde kimyasal yap›s› DNA olan bir adet
kromozom yer al›r. Bir bakteri hücresinde pro-
toplast, hücre zar›, kapsül denilen yap›flkan, sü-
müksü bir madde ve kapsülden baflka di¤er k›-
s›mlar olarak adland›r›lan kamç› ve sitoplazma
granülleri bulunur. Bakterilerde ço¤alma ikiye
bölünme fleklindedir. Bitkilere ba¤l› olarak yafla-
d›klar› gibi saprofitik olarak da yaflamlar›n› sür-
dürürler. Bakterilerde yay›lma uzun mesafeli ya-
y›lma ve k›sa mesafeli yay›lma olmak üzere iki
flekilde olmaktad›r. ‹nsanlar, tohum ve vejetatif
ço¤altma organlar› uzun mesafeli yay›lmay› sa¤-
larlar. K›sa mesafeli yay›lma ise tar›msal aletler,
tar›m iflçileri, sulama suyu, böcekler, toz, polen,
aerosoller gibi hava yolu ile olmaktad›r.
Bitki patojeni bakterilerin s›n›fland›r›lmas›nda
morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal ve patolojik
özellikleri dikkate al›narak s›n›fland›rma yap›ld›-
¤› gibi fenotipik özelliklerine göre ve de mole-
küler özellikler dikkate al›narak da yap›labilmek-
tedir. Bakteriler Prokaryot alemi içerisinde yer
al›rlar
Bitki patojeni bakteriler, yeryüzünde çok farkl›
konukçu bitkilerde hastal›k oluflturmaktad›r. Bu
hastal›klardan dolay› oldukça önemli ekonomik
kay›plar ortaya ç›kmaktad›r. Bu kay›plar›n azalt›-
labilmesi için bitki patojeni bakterilerin özellikle-
rinin, yay›lmas›n›n ve s›n›fland›r›lmas›n›n iyi bi-
linmesi gereklidir ki hastal›¤› oluflturan patojenin
ne oldu¤u bilinebilsin.

Prokaryotlar›n bitkilerde oluflturdu¤u belirtileri

ay›rt etmek.

Bakteri hücresi bitkiye yerlefltikten sonra toksin,
enzim ve baz› uyar›c› hormonlar salg›layarak bit-
kide çeflitli flekillerde simptomlar olufltururlar.
Bu belirtiler; yaprak lekeleri, kanser, yan›kl›k,
solgunluk, ur oluflumu ve bitkilerin gövde, yum-
ru, so¤an, meyve gibi etli ve sulu organlar›nda
yumuflak çürüklüklerdir. 
Bitki patojeni bakterilerin bitkilerde oluflturdu¤u
hastal›k belirtilerinin do¤ru ve güvenilir bir fle-
kilde tan›mlanmas›, hastal›¤›n mücadele yönte-
minin ne olabilece¤ine karar verilmesi ve hasta-
l›kla mücadele baflar›s› bak›m›ndan önem tafl›-
maktad›r. 

Önemli bakteriyel bitki hastal›klar›n› tan›mlaya-

rak mücadele yöntemlerini önermek

Bakteriyel hastal›klar uygun koflullarda çok h›zl›
kolonize olurlar ve k›sa sürede önemli ekono-
mik ürün kay›plar›na sebep olurlar. Bu yüzden
ortaya ç›kan bir bakteriyel hastal›¤›n›n en k›sa
sürede tan›s›n›n yap›lmas› ve buna göre müca-
dele yönteminin belirlenmesi hastal›¤›n›n baflar›-
l› bir flekilde ve k›sa sürede kontrol alt›na al›n-
mas›n› sa¤layabilir.
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1. Afla¤›daki bakteri ile ilgili ifadelerden hangisi do¤ru
de¤ildir?

a. Prokaryotik canl›lard›r.
b. Ribozomlar› 70S’dir.
c. Kromozomlar çekirdek içerisinde yer al›r.
d. Kloroplast içermezler.
e. Tek hücreli canl›lard›r.

2. Afla¤›dakilerden hangisi Gram (+) bakterilere ait de-

¤ildir?

a. Hücre duvar› %50-%90 peptidoglukan içerir.
b. Periplazmik bofllu¤a sahiptirler.
c. Teikoik asit oran› %40-50 aras›ndad›r.
d. D›fl membran içermez.
e. Ana kromozom ve plazmid içerirler.

3. Afla¤›dakilerden hangisi bitki patojeni bakterilerin
genel özelliklerinden birisi de¤ildir?

a. Nötr veya hafif alkali ortamlarda iyi geliflirler.
b. Bitki patojeni bakterilerin büyük bir bölümü ae-

robiktir.
c. Erwinia cinsi bakteriler fakültatif anaerob bakte-

rilerdir.
d. Birden fazla kromozom içerirler.
e. Plasmid içerirler.

4. ‹letim demetlerinde ço¤alarak bitkilerde solgunlu¤a
neden olan olay afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Tracheobacteriosis
b. Pili
c. Tracheomycosis
d. Xanthomonadin
e. Ooze

5. Afla¤›dakilerden hangisi tütünde Vahfli Atefl Yan›kl›-
¤› hastal›¤›n›n etmenidir?

a. Ralstonia solanacearum

b. Xanthomonas axonopodis pv. citri

c. Rhizobium tumefaciens

d. Pseudomonas syringae pv. tabaci

e. Pseudomonas syringae pv. syringae

6. Afla¤›dakilerden hangisi pamuk köfleli yaprak lekesi
hastal›¤› etmenidir?

a. Xanthomonas axonopodis pv. citri

b. Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli

c. Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum

d. Xanthomonas campestris pv. campestris

e. Xanthomonas arboricola pv. juglandis

7. Afla¤›daki bitki patojeni bakterilerden hangisi bitkiye
gen aktararak hastal›k oluflturur?

a. Pseudomonas syringae pv. tomato

b. Rhizobium radiobacter

c. Rhizobium tumefaciens

d. Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria

e. Erwinia amylovora

8. Afla¤›dakilerden hangisi kök ur hastal›¤›n›n biyolo-
jik mücadelesinde kullan›l›r?

a. Xylella fastidiosa

b. Ralstonia solanacearum

c. Rhizobium tumefaciens

d. Rhizobium radiobacter

e. Erwinia amylovora

9. Atefl Yan›kl›¤› hastal›k etmeni afla¤›dakilerden hangi-
sidir?

a. Erwinia herbic

b. Erwinia amylovora

c. Pseudomonas syringae pv. syringae

d. Ralstonia solanacearum

e. Xylella fastidiosa

10. Afla¤›dakilerden hangisi iletim demetlerinde bulun-

maz?

a. Xylella fastidiosa

b. Ralstonia solanacearum

c. Rhizobium tumefaciens

d. Clavibacter michiganensis

e. Streptomyces scabies

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Bakteri Morfolojisi” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Bakteri Morfolojisi” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Bakteri Morfolojisi” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Bakterilerin S›n›fland›r›l-
mas› ve Önemli Bakteri Hastal›klar›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Bakterilerin S›n›fland›r›l-
mas› ve Önemli Bakteri Hastal›klar›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Bakterilerin S›n›fland›r›l-
mas› ve Önemli Bakteri Hastal›klar›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Bakterilerin S›n›fland›r›l-
mas› ve Önemli Bakteri Hastal›klar›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Bakterilerin S›n›fland›r›l-
mas› ve Önemli Bakteri Hastal›klar›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Bakterilerin S›n›fland›r›l-
mas› ve Önemli Bakteri Hastal›klar›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Bakterilerin S›n›fland›r›l-
mas› ve Önemli Bakteri Hastal›klar›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1 

Kapsül, hücre duvar›, d›fl membran, sitoplazmik zar, ri-
bozom, mezozom, ana kromozom, rezerv materyali,
plazmid, kamç›, pilus. 

S›ra Sizde 2 

Üretim materyali, toprak, di¤er canl›larla ve meteorolo-
jik faktörler (rüzgâr, ya¤mur, dolu, vb.).

S›ra Sizde 3 

Prokaryotik bir canl› olan Rhizobium tumefaciens’den
ökaryotik olan bitki hücresine bakterinin plazmidinde
bulunan T-DNA k›sm›n›n aktar›lmas› ve bitki hücresi-
nin afl›r› bölünmesi sonucu tümörler oluflmaktad›r.

S›ra Sizde 4

Domates bakteriyel kanser ve solgunluk hastal›¤›d›r. Has-
tal›k Clavibacter michiganensis  subsp. michiganensis

taraf›ndan oluflturulmaktad›r. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Virüs ve viroidleri tan›mlayarak özelliklerini aç›klayabilecek;
Virüslerin sebep oldu¤u hastal›k belirtilerini ay›rt edebilecek; 
Bitki virüslerinin tafl›nma yollar›n› ifade edebilecek; 
Bitki virüs ve viroid hastal›klar›yla mücadele yöntemlerini aç›klayabilecek;
Yurdumuzda görülen önemli baz› virüs ve viroid hastal›klar›n› tan›mlayabile-
ceksiniz.

‹çindekiler

• Virüs
• Viroid
• Vektör 
• Virion
• Kapsid
• Virüslerin Ço¤almas›

• Virüslerin Bitkide Hareketi
• Hastal›k Belirtileri
• Virüslerin Tafl›nmas›
• Mücadele
• Virüs ve Viroid Hastal›klar›
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Fitopatoloji
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G‹R‹fi
Bitkiler bilindi¤i üzere funguslar, bakteriler, fitoplazma, virüs ve viroidler taraf›n-
dan hastaland›r›lmaktad›r. Bunlardan virüsler ve viroidler de¤iflik özellikleri bak›-
m›ndan patojenlerin farkl› bir grubunu oluflturmakta ve bitkilerde ekonomik ola-
rak önemli pek çok hastal›¤a yol açmaktad›rlar.

Günümüzde 2000’den fazla virüs bilinmekte olup bunlar›n yaklafl›k yar›s›n› bit-
ki patojeni virüsler oluflturmaktad›r. Bitkilerde hastal›k yapan 1000’den fazla virüs
bulunmas›na ra¤men ancak 30’dan biraz fazla viroid bitkilerde enfeksiyon yapabil-
mektedir. Virüs kelimesi ilk kez virolojinin de kurucusu olan Beijerinck adl› arafl-
t›r›c› taraf›ndan 1898 y›l›nda kullan›lm›flt›r. Bu kelime Latince kökenli olup “zehir”,
“zehirli s›v›” anlam›na gelmektedir. 

Virüsler ve viroidler Latince olarak de¤il, ‹ngilizce olarak hastaland›rd›¤› ko-
nukçuya göre adland›r›lmaktad›r. Virüslerin ve viroidlerin ‹ngilizce adlar›n›n k›sal-
t›lm›fl haline Acronim ad› verilmektedir. Acronimler virüs ve viroidlerin adlar›n›n
bafl harflerine göre belirli kurallar çerçevesinde yap›l›r. Virüs ve viroidlerin famil-
ya ve cins isimleri italik olarak yaz›lmaktad›r. 

B‹TK‹ V‹RÜSLER‹N‹N ÖZELL‹KLER‹
Virüsler yaln›zca canl› hücrelerde ço¤alabilen (obligat) küçük bulafl›c› parazitler-
dir. Bitki virüslerinin 20 nm çapl› olanlar› oldu¤u gibi 2000 nm’den (2 µm) uzun
olanlar› da bulunmaktad›r ve çok küçük olduklar›ndan ›fl›k mikroskopu ile görü-
lememekte ancak elektron mikroskobunda görülebilmektedirler.

Virion olarak da bilinen virüs partikülleri genetik bilgiyi tafl›yan tek veya çift
sarmall› nükleik asit (RNA veya DNA) ve bir protein k›l›ftan ibarettirler. Virüslerin
sahip olduklar› bu protein k›l›fa “kapsid” ad› verilmektedir. Virüs kapsidleri, virüs
partiküllerinin d›fl etkenlerden korunmas›ndan, nükleik asitler ise konukçular› has-
taland›rmadan sorumludurlar. Kapsidler, kapsomer ad› verilen bir veya daha fazla
tipte protein alt ünitelerinden yap›lm›flt›r. Az say›da olan baz› virüslerde de (örne-
¤in Rhabdoviridae ve Bunyaviridae familyalar›ndaki virüsler) yap› bu kadar basit
olmay›p partikülün en d›fl›nda glikoprotein yap›s›nda mahmuz fleklinde ç›k›nt›lar,
bu ç›k›nt›lar›n gömülü oldu¤u iki katl› bir ya¤ (lipid) tabakas› ve bunun alt›nda da
protein tabakas› bulunmaktad›r. Böyle virüslere zarfl› virüsler denilmektedir. Virüs
partiküllerinin yaklafl›k % 60-95’i protein, % 5-40’› da nükleik asitten ibarettir. Vi-
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rüsler di¤er baz› mikroorganizmalar gibi bölünerek ço¤almazlar ve spor gibi her-
hangi bir ço¤alma yap›s› da oluflturmazlar. 

Virüslerin fiekilleri
Bitki virüsleri de¤iflik flekil ve boyutlardad›r. Bunlar›n neredeyse yar›s› uzun (düz
çubuk fleklinde veya k›vr›labilir ipli¤imsi flekilde), geri kalan›n ço¤u küresel (yu-
varlak veya çok yüzlü) ve az bir k›sm› da mermi (basil) fleklindedir. Baz› uzun vi-
rüsler 15 nm geniflli¤inde, 300 nm boyunda uzun çubuklar fleklindeyken ço¤u da
genellikle 10-13 nm geniflli¤inde 480-2000 nm uzunlu¤unda ince, k›vr›labilir ipli-
¤imsi bir flekildedir. Mermi fleklinde olan virüsler ise 52-75 nm geniflli¤inde ve 300-
380 nm uzunlu¤undad›rlar. Küresel flekilli virüslerin ço¤u 17-100 nm çap›nda ve
çok yüzlü bir yap›ya sahiptirler. 

Virüs Partiküllerinin Yap›s› ve ‹çeri¤i
Pek çok bitki virüsü bölünmüfl genomlara (nükleik asit) sahiptirler. Böyle genom-
lar farkl› büyüklükteki iki veya daha fazla partikülde paketlenmifllerdir. Örne¤in
yonca mozaik virüsü (alfalfa mosaic virus, AMV) de¤iflik boyutlarda 4 partikülden
oluflmaktad›r. Bu flekilde çok partiküllü virüslerde, virüsün bitki içerinde ço¤al›p
hastal›k yapabilmesi için bütün partiküllerin bitkide bulunmas› gerekmektedir. 

Her bir virüs partikülü en az bir nükleik asit ve bir protein içermektedir. Baz›
virüsler birden fazla nükleik asit ve protein içerirler, baz›lar› da enzim ve lipidler
(ya¤lar›) içermektedirler. 

Viral Nükleik Asitlerin Yap›s›
Bitki virüsleri nükleik asit olarak RNA veya DNA içerirler. Bu RNA ve DNA’lar tek
sarmall› veya çift sarmall› olabilmektedirler. Bitki virüslerinin ço¤u partiküllerinde
bir adet nükleik asit içerirken baz›lar›nda ayn› partikül içerisinde birden fazla nük-
leik asit bulunmaktad›r. Yaklafl›k 80 bitki virüs cinsinin 33 kadar› partiküllerinde 2
veya daha fazla de¤iflik büyüklüklerde nükleik asit bar›nd›rmaktad›r. Bu flekilde
ayn› partikül içerisinde birden fazla nükleik asit bar›nd›ran virüslere çok parçal› ge-
nomlu virüs denilmektedir. Örne¤in Reoviridae familyas› bireyleri partiküllerinde
10-12 adet çift sarmall› RNA, tek sarmall› RNA virüslerinden Tospovirus cinsi virüs
partiküllerinde de 3 adet RNA bulunmaktad›r. 

Bitki virüslerinin büyük ço¤unlu¤u tek sarmall› RNA içermektedir. Tan›mlanm›fl
yaklafl›k 1000 bitki virüsünün 800 kadar› tek sarmall› RNA içerirken 50 kadar› çift sar-
mall› RNA, 40 kadar› çift sarmall› DNA ve 100 kadar› da tek sarmall› DNA içerirler.

Virüs Enfeksiyonu ve Virüs Sentezi
Bitki patojeni virüsler, bitkilere bitki üzerinde herhangi bir flekilde aç›lm›fl yaralar-
dan (dolu, budama yaralar› veya böceklerin açt›¤› yaralar gibi) veya virüs tafl›yan
polenlerin yumurtal›¤› döllemesiyle girerler. Virüs hücreye girer girmez protein k›-
l›f›n› atar ve nükleik asit serbest halde kal›r. Bu nükleik asit, virüsün özelli¤ine gö-
re konukçunun ribozomlar›nda mRNA gibi kendini okutarak gerekli proteinlerini
ürettirir ya da bir enzim yard›m›yla önce kendinin bir kopyas›n› ç›kar›r, sonra bu
kopya mRNA gibi ribozomlarda okunarak virüse özgü proteinler üretilir. Yine vi-
rüsün özelli¤ine göre baz› virüsler sitoplazmada, baz›lar› da çekirdekte kendilerini
efller (replike olur). Sonuçta oluflan yeni nükleik asitler, oluflmufl olan yeni k›l›f
proteinlerin içerisine girerek yeni bir virüs partikülünü olufltururlar. 
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Ço¤u fungus ve bakterilerde oldu¤u gibi virüsler de yapay besin ortamlar›nda gelifltirile-
bilir mi? 

B‹TK‹LERDE V‹RÜSLER‹N HAREKET‹ VE YAYILMASI
Bitki virüslerinin enfeksiyon döngüsünde iki aflama bulunmaktad›r. Birincisi bir
bitkiyi enfekte eden virüsün bitki içerisinde tafl›nmas›, ikincisi de virüsün hastal›k-
l› bir bitkiden sa¤l›kl› di¤er bitkilere tafl›nmas›d›r. 

Virüsler bitkilerde lokal ve sistemik enfeksiyonlara sebep olurlar. Lokal enfek-
siyonlarda bitkiye herhangi bir flekilde aç›lm›fl yaralardan giren virüs yaln›zca gir-
mifl oldu¤u hücrelerde belirti meydana getirmekte, di¤er hücre ve dokulara da¤›l-
mamaktad›r. Sistemik enfeksiyonlarda ise virüs önce enfekte etti¤i hücrelerde ço-
¤al›r (bir hücrede yaklafl›k 100 bin ile 10 milyon partikül kadar), sonra hareket pro-
teinleri vas›tas›yla hücreler aras› kanallar olan plasmodesmatalar yoluyla komflu
hücrelere geçerler. Yaprak parankima hücrelerinde virüs günde 1 mm yani 8-10
hücre kadar ilerler. Bitki virüslerinin büyük ço¤unlu¤unda virüsler hücreden hüc-
reye geçerek sonunda floeme ulafl›r ve bitki içerisinde uzak mesafelere floem ile
tafl›n›rlar. Daha az say›da virus bitki içerisinde uzak mesafelere ksilem ile da¤›l›r-
lar. Örne¤in soya fasulyesi mozaik virüsü (soybean mosaic virus, SBMV) ve di¤er
Sobemovirus’lar ksilem yoluyla bitki içerisinde hareket ederler. Yaln›zca birkaç vi-
rüs meristem dokular›n›n enfekte etmekte ise de virüslerin ço¤u hastal›kl› bitkile-
rin kök ve gövdelerindeki büyüme noktalar›nda bulunmamaktad›rlar.

Sistemik olarak enfekteli bir bitkide virüsler tüm dokularda ayn› konsantrasyonda m› bu-
lunurlar?

V‹RÜSLER‹N SEBEP OLDU⁄U HASTALIK BEL‹RT‹LER‹
Virüsler bitkilerde makroskobik (d›flar›dan görülebilen, d›fl) ve mikroskobik belir-
tilere (hücrelerdeki belirtiler, iç) sebep olurlar. Baz› virüsler, baz› bitkilerde d›flar›-
dan görülebilir belirtiler oluflturmazlar bu belirtilere latent (gizli) simptomlar ad›
verilir. Di¤er taraftan, belirli çevre koflullar› alt›nda (düflük veya yüksek s›cakl›k)
enfekteli bitkiler bu flartlar hüküm sürdü¤ü süre boyunca belirti göstermeyebilirler.
Bitkide belirtilerin bu flekilde geçici bir süre görülememesine maskelenme ad› ve-
rilmektedir. Bazen de bitkiler inokulasyondan hemen sonra aniden fliddetli belirti-
ler gösterebilirler. Bu durum genç sürgünlerin veya tüm bitkinin ölümüyle (flok ev-
resi) sonuçlanabilir. E¤er konukçu bafllang›çtaki bu flok evresinden sonra yaflarsa
bunu belirtilerin fliddetinin düfltü¤ü (hafifledi¤i) kronik evre izler. Baz› virüs hasta-
l›klar›nda belirtilerin fliddeti gittikçe artar ve bu durum bitkinin yavafl veya h›zl›
ölümüyle sonuçlan›r. 

Virüsle enfekteli bitkilerde fotosentez oran›nda azalma, solunum h›z›nda artma,
polifenoloksidaz enzimi baflta olmak üzere baz› enzim aktivitelerinde art›fl ve bit-
ki büyüme düzenleyicilerin aktivitelerinde artma veya azal›fl fleklinde fizyolojik ve
biyokimyasal de¤iflimler de görülmektedir. 

Makroskobik Belirtiler

Lokal Belirtiler
Yapay olarak inokule edilmifl baz› bitkilerde virüslerin girmifl olduklar› noktada
oluflturmufl olduklar› belirtilere lokal belirtiler denir. Lokal lekeler genellikle ino-
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kule edilmifl bitkilerin yapraklar›nda yuvarlak klorotik veya nekrotik küçük ya da
büyük lekeler fleklinde oluflur (Foto¤raf 8.1). Bu belirtiler ekonomik bir öneme sa-
hip olmay›p daha çok teflhis çal›flmalar›nda kullan›l›r. 

Enfekte olmufl hücreler klorofillerini ve di¤er pigmentlerini (renk maddeleri)
kaybedebilirler, bu durum klorotik lokal lekelere yol açar. Lekeler tamamen beyaz
veya yapra¤›n normal yeflil renginden daha soluk yeflil renkte olabilir. Pek çok vi-
rüs-konukçu iliflkisinde enfekteli hücreler nekrotik lekelere yol açacak flekilde
ölürler. Bu lekeler toplu i¤ne bafl›ndan biraz büyük olabildi¤i gibi daha büyük dü-
zensiz lekeler fleklinde de olabilir. Lekeler bir veya daha fazla iç içe geçmifl halka-
lar fleklinde de görülebilir. Bu halkal› lekeler nekrotik veya klorotik olabilir. 

Sistemik Belirtiler
Virüsün bitkiye girdi¤i yerde de¤il, di¤er doku ve organlarda oluflturmufl oldu¤u
belirtilerdir. Bu belirtiler yaprak, gövde, çiçek, meyve k›saca tüm toprak üstü ve
kök gibi toprak alt› aksam›nda görülebilir. Bu durum virüsün ço¤al›p hücreden
hücreye ve iletim demetleriyle de dokudan dokuya ve organdan organa geçmesiy-
le olmaktad›r. Bitkide oluflan sistemik belirtiler genelde flu flekillerde görülmektedir:

• Bitki büyüklü¤ü üzerine olan etkiler
Bitki boyunun uzamas›nda azalma veya durmas› sonucu ortaya ç›kan bodurluk

en genel sistemik belirtilerdendir. Bodurluk yaprak, çiçek, meyve ve kök büyük-
lü¤ünde düflüfl, yaprak sap› ve bo¤um aralar›n›n k›salmas› fleklinde bitkinin az ya
da çok bütün k›s›mlar›n› etkileyebilir. Baz› bitki parçalar› di¤er k›s›mlardan daha
fazla cüceleflebilir. Örne¤in kirazlardaki “little cherry” (küçük kiraz) hastal›¤›nda
hücre bölünmesinin azalmas›ndan dolay› yapraklar normal olmas›na ra¤men mey-
ve küçük kal›r. Patates sar› cücelik virüsü (potato yellow dwarf virus, PYDV) pa-
tateslerde, erik cücelik virüsü (prune dwarf virus, PDV) fleftalilerde ve arpa sar› cü-
celik virüsü (barley yellow dwarf virus, BYDV) de arpalarda geliflmeyi olumsuz et-
kileyerek cüceli¤e yol açarlar. 

• Mozaik ve renk de¤iflikli¤i belirtileri
Virüs hastal›klar›n›n en genel belirtilerinden biri olan mozaik, Dikotiledon bit-

kilerde (genifl yaprakl›larda) aç›k ve koyu yeflil alanlar halindeyken (Foto¤raf 8.2)
Monokotiledonlarda (dar yaprakl›larda) çizgi fleklindedir. Tütün mozaik virüsü (to-

134 Fitopato lo j i

Foto¤raf 8.1

Virüs enfeksiyonu
sonucunda
yaprakta meydana
gelen lokal lekeler



bacco mosaic virus, TMV) tütünlerde, h›yar mozaik virüsü (cucumber mosaic vi-
rus, CMV) h›yar, kabak, karpuz ve kavun gibi kabakgiller familyas› bitkilerinde ve
elma mozaik virüsü (apple mosaic virus, ApMV) de elma, kay›s› ve erik yaprakla-
r›nda mozaik lekelere sebep olur. Mozaik belirtiler meyvelerde de görülmektedir.
Örne¤in; CMV, kabak ve salatal›k meyvelerinde mozaik belirtisine yol açar.

Petallerde renk k›r›lmalar› genellikle yapraklardaki mozaik veya çizgilenme
belirtilerine efllik eder. Petal renginin k›r›lmas› ço¤unlukla antosiyanin pigmentinin
kayb›ndan kaynaklanmaktad›r. Renk k›r›lmas›, petalde küçük lekeler, çizgilenme-
ler veya doku renginden daha farkl› renk de¤ifliklikleri fleklindedir. Lale renk k›r›l-
mas› virüsü (tulip breaking virus, TBV) lale petallerinde renk k›r›lmalar›na sebep
olmaktad›r.

Baz› virüsler de baz› bitkilerde damarlarda renk aç›lmas› veya damar bantlafl-
malar›na yol açmaktad›rlar. Örne¤in, domates damar renk aç›lmas› virüsü (tomato
vein clearing virus, TVCV) domateslerde yaprak damarlar›nda renk aç›lmas›na se-
bep olmaktad›r. Çilek damar bantlaflmas› virüsü (strawberry vein banding virus,
SVBV) de çileklerde damar bantlaflmas›na yol açmaktad›r. Baz› virüsler ise baz› to-
humlarda beneklenmelere neden olmaktad›rlar; örne¤in soya fasulyesi mozaik vi-
rüsü (soybean mosaic virus, SMV) ile enfekteli soya fasulyesi tohumlar›nda bu fle-
kilde lekeler görülmektedir. 

Virüsler yapraklarda sararmaya da sebep olabilirler, ancak bu mozaik simptom-
lar› kadar genel de¤ildir. Örne¤in, fleker pancar› sar›l›k virüsü (beet yellows virus,
BYV) flekerpancarlar›nda sararmalara yol açmaktad›r. 

• Yaprak k›vr›lmalar›
Baz› virüs enfeksiyonlar›nda yapraklar k›vr›l›r, bu k›vr›lma genelde yukar› do¤-

ru olmakla birlikte bazen afla¤›ya do¤ru da olabilmektedir. Örne¤in patates yaprak
k›vr›lma virüsü (potato leaf roll virus, PLRV) patates yapraklar›nda k›vr›lmalara se-
bep olmaktad›r. 
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• Halkal› leke belirtileri
Pek çok virüsün en önemli belirtilerinden biri de yapraklarda halkal› lekelerdir

(Foto¤raf 8.3). Bunlar içi içe geçmifl halkalar veya düzensiz çizgiler fleklindedir ve
bazen meyvelerde de görülebilir. Bu lekeler klorotik olmakla birlikte bazen nek-
rotik hale de dönüflebilir. Halkal› lekeler yaprak ve meyveler d›fl›nda yumru (özel-
likle gözlerin çevresinde) ve so¤anlarda da görülebilir. 

• Nekrotik belirtiler
Doku, organ veya tüm bitkinin ölümü baz› virüs hastal›klar›n›n tipik bir belirti-

sidir. Baz› patates çeflitlerinde, patates X virüsü (potato virus X, PVX) ve patates Y
virüsü (potato virus Y, PVY) gövdede nekrotik çizgiler olufltururlar, nekroz h›zla
büyüme noktalar›na yay›l›r ve bitkiyi öldürür. 

• Geliflme anormallikleri
Yaprak ve meyveler üzerinde kabarc›k veya si¤il fleklinde oluflumlar (Foto¤raf

8.4), yaprak ve meyve deformasyonlar› (Foto¤raf 8.5) ile dal, gövde veya kökte ge-
liflme anormallikleri de¤iflik virüs hastal›klar›n›n tipik belirtileridir. CMV ve TMV gi-
bi virüslerin sebep oldu¤u mozaik hastal›klar›nda karfl›lafl›lan yaprak ve meyveler-
de koyu yeflil alanlar›n yüksekte olmas› kabarc›klaflma belirtisine sebep olmakta-
d›r (Foto¤raf 8.4).Yapraklardaki enasyonlar (yaprak damarlar› üzerinde kulak flek-
linde ç›k›nt›lar) da di¤er bir anormalliktir. Virüsler kök ve gövdelerde tümör ben-
zeri oluflumlara da yol açmaktad›rlar. Bunlar yaprak, meyve, gövde ve kökte gö-
rülebilmektedir. Baz› virüsler de köklerde sakal fleklinde anormal kök oluflumuna
yol açarlar.
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Mikroskobik Belirtiler 
Virüsler bitki hücrelerinde bir tak›m de¤iflimlere neden olmaktad›r. Bu de¤iflimler
flu flekillerdedir: 

• Hücre çekirde¤i üzerine olan etkileri: Virüslerin baz›lar› çekirdekte inclusi-
on body (ilgi cisimcikleri) olarak isimlendirilen yap›lar olufltururlar (Foto¤raf
8.6). Bunlar hem çekirdek hem de çekirdekçi¤in fleklini ve büyüklü¤ünü et-
kilemektedir.
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Foto¤raf 8.4

Yaprakta viral bir
etmenden
kaynaklanan
kabarc›klaflma ve
flekil bozuklu¤u.

Foto¤raf 8.5

Erik meyvelerinde
viral bir etmenden
kaynaklanan flekil
bozukluklar›.

Foto¤raf 8.6

Bir bitki hücresinde
çekirde¤in hemen
alt›nda görülen
kristal yap›l›
inclusion body’ler.



• Mitokondrium üzerine olan etkileri: Baz› virüs enfeksiyonlar› sonucunda en-
fekteli de¤iflik dokularda mitokondriumlarda küçük fliflkinlikler meydana
gelebilmekte ve mitokondrium membranlar›nda da anormallikler görülebil-
mektedir.

• Kloroplastlar üzerine olan etkileri: Bitki patojeni virüslerin baz›lar› enfekte
olmufl dokularda virüs replikasyonuyla iliflkili olarak kloroplastlarda ve ona
yak›n yerlerde fliflkinlikler ile di¤er baz› de¤iflimler meydana getirebilir. Bu
de¤iflimler kloroplastlar›n yuvarlaklaflmas› ve kümeleflmesi fleklindedir.
Mozaik fleklindeki lekelerin koyu yeflil alanlar›nda kloroplastlar normal
iken aç›k yeflil desenli olan alanlar›nda kloroplastlarda anormal de¤iflimler
gözlenir.

• Hücre duvar› üzerine olan etkileri: Virüs enfeksiyonu sonucu meydana ge-
len lekelerin kenar›na yak›n hücre duvarlar›nda kallus birikimi yüzünden
anormal kal›nlaflma, plasmodesmatay› çevreleyen hücre duvarlar›nda ç›k›n-
t›lar ve hücre ölümü gibi baz› de¤iflimler görülür. 

• Sitoplazma üzerine etkileri: Baz› virüsler hücre sitoplazmalar›nda inclusion
body’ler olufltururlar. 

Bir virüs birden fazla bitki türünde hastal›k yapabilir mi? 

B‹TK‹ V‹RÜSLER‹N‹N TAfiINMASI
Bitki virüsleri bir bitkiden di¤erine de¤iflik flekillerde tafl›n›rlar. Tafl›nma flekli veje-
tatif üretim materyalleri, özsu ile mekanik olarak, tohumla, polenle, küskütle ve
belirli böcek, akar, nematod ve funguslarla olmaktad›r. 

Vejetatif Üretim Materyalleri ‹le Virüslerin Tafl›nmas›
Bilindi¤i üzere hemen hemen bütün meyve a¤açlar›, pek çok odunsu süs bitkisi,
yumrulu süs bitkileri ve patates vejetatif olarak (afl›, çelik, yumru, so¤an veya ri-
zom) ço¤alt›lmaktad›r. E¤er bir bitki sistemik olarak bir virüsü tafl›yorsa bu bitkiden
al›nacak vejetatif üretim materyalleri de bu virüsü tafl›yacakt›r. Yani virüslü bitkinin
vejetatif parçac›klar›yla üretilecek yeni bitkiler de virüslü olacaklard›r. Do¤ada vi-
rüsle enfekteli bir bitkinin köklerinin hemen yan›ndaki sa¤l›kl› bir bitkinin kökleriy-
le yapaca¤› bir kök kaynaflmas› ile de sa¤l›kl› bitkiye virüs geçebilmektedir.

Özsu ‹le Virüslerin Mekanik Olarak Nakli 
Do¤ada virüsle enfekteli bir bitkinin özsuyunun sa¤l›kl› bir bitkiye aç›lacak bir ya-
radan girmesi fleklinde mekanik nakil çok karfl›lafl›lan bir durum de¤ildir. Böyle
nakiller güçlü rüzgârlar›n birbirlerine komflu sa¤l›kl› ve hastal›kl› bitkileri yarala-
mas› sonucu özsular›n›n birbirlerine geçmesiyle olabilmektedir. Bunun d›fl›nda
hastal›kl› bitkilerin kültürel ifllemlerinde kullan›lan budama makas› ve afl› b›ça¤› gi-
bi tar›msal aletlerin sa¤l›kl› bitkilerde de kullan›lmas› sonucunda virüs bulaflabil-
mektedir. Ayr›ca insanlar›n eline, elbisesine veya hayvanlara bulaflan hastal›kl› bit-
ki özsular›n›n aç›lacak bir yarayla sa¤l›kl› bitkilere geçmesi ile de virüs bulaflabil-
mektedir. Bitki virüslerinden PVX, TMV ve CMV mekanik olarak tafl›nmaktad›r.

Tohumla Nakil
Virüsler tohumun kabu¤unda, endosperminde veya embriyosunda tafl›nmaktad›r.
Yüzden fazla virüs düflük ya da yüksek oranda tohumla tafl›nmaktad›r. Kural ola-
rak virüsle enfekteli bitki tohumlar›n›n % 1-30 kadar› virüsle bulafl›kt›r. Bununla
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birlikte baz› durumlarda virüsle enfekteli bitki tohumlar›n›n yar›s›, ço¤u veya hep-
si virüsle bulafl›k olabilmektedir. Virüslerin tohumla tafl›nma oran› virüse, onun
strainine, konukçu bitkinin tür ve çeflidine, bitkinin geliflme dönemine ve tohu-
mun yafl›na göre de¤iflmektedir. Tohumla tafl›nan virüslerin ço¤unda, virüsler to-
huma tohum tasla¤›ndan girerler, fakat baz› virüsler enfekteli polenlerin sa¤l›kl›
bitkileri döllemesi sonucunda bulaflabilmektedir. Fasulye adi mozaik virüsü (bean
common mosaic virus, BCMV) ve marul mozaik virüsü (lettuce mosaic virus, LMV)
tohumla tafl›nan virüslerdendir. 

Polenle Tafl›nma
Baz› virüsler enfekteli bitki polenleriyle tafl›nmaktad›r. Virüs tafl›yan polenlerin
sa¤l›kl› bitkinin yumurtal›¤›n› döllemesiyle virüs tafl›nm›fl olur. Örne¤in sert çekir-
dekli nekrotik halka leke virüsü (prunus necrotic ring spot virus, PNRSV) viflneler-
de ve fasulye adi mozaik virüsü (BCMV) fasulyelerde polenle tafl›nmaktad›r. 

Böcekle Nakil
fiüphesiz tar›m alanlar›nda en yayg›n ve ekonomik olarak da en önemli virüs ta-
fl›nma yolu böceklerle tafl›nmad›r. Bununla birlikte az say›da böcek tak›m› virüs
vektörü olarak ifl görmektedir. Bunlardan yaprak bitlerini bar›nd›ran Aphididae fa-
milyas›, Cüce A¤ustos böceklerini bar›nd›ran Cicadellidae familyas› ve beyaz si-
nekleri bar›nd›ran Aleurodidae familyas› Homoptera (Efl kanatl›lar) tak›m›na gir-
mekte olup bu tak›m en çok virüs vektörü bar›nd›ran gruptur. Daha az virüs vek-
törü bar›nd›ranlar tak›mlar ise Hemiptera (Yar›m kanatl›lar), Coleoptera (K›n ka-
natl›lar) Orthoptera (Düz kanatl›lar) d›r.

En önemli virüs vektörü böcekler yaprak bitleri (afitler), cüce a¤ustos böcekle-
ri, beyazsinekler ve tripslerdir. Bu böcekler bitkiden s›v› besini beslenme organla-
r› olan ince uzun, kitinimsi stiletleriyle sokup emerek al›rlar. Coleoptera ve Ort-
hoptera tak›m›n›n bireylerinin a¤›z parçalar› parçalay›c›-çi¤neyici tiptedir. A¤›z ya-
p›s› parçalay›c› çi¤neyici tipte olan böcekler virüsleri mekanik olarak naklederler. 

Afitler dahil virüslerin hayvansal vektörlerle tafl›nmas›nda 3 dönem vard›r. ‹lk
aflama virüsün vektör böcek taraf›ndan bitkiden kazan›lma dönemi. ‹kincisi virü-
sün kazan›ld›¤› zamandan nakledilece¤i zamana kadar geçen süreyi ifade eden la-
tent (gizli) dönemdir. Bu dönemde virüs böcek bünyesinde bulunmas›na ra¤men
di¤er bitkilere nakledilemez. Non-persistent virüsler genel olarak latent dönem ge-
çirmezler. Üçüncü dönem ise kal›c›l›k dönemidir. Bu dönem böcek bünyesinde vi-
rüsün nakledilebilecek halde bulundu¤u süreci kapsar.

Sokucu emici a¤›z parçalar›na sahip vektörler virüsleri stiletleri üzerinde tafl›-
yorsa bu virüslere “non-persistent” (kal›c› olmayan) virüsler denir. Bu virüsler vek-
törlerinin hastal›kl› bitkilerde birkaç saniye veya birkaç dakika gibi çok k›sa bir sü-
re beslenmesiyle kazan›l›rlar ve birkaç dakika gibi k›sa bir süre içerisinde di¤er bit-
kilere nakledilemezlerse hastal›k yapma özelliklerini yitirirler. Virüsleri non-persis-
tent olarak tafl›yan böcekler bitkilerin yaprak epidermisinde beslenirler. Yaprak
bitlerince tafl›nan virüslerin ço¤u non-persistenttirler. Örne¤in Myzus persicae (ye-
flil fleftali afiti) pek çok virüsü non-persistent olarak nakletmektedir.

Virüsler sokucu emici a¤›z yap›s›na sahip vektörlerce bitkiden birkaç saatlik bir
sürede kazan›l›yorsa bunlara da “semi-persistent” (yar› kal›c›) virüsler denilmekte-
dir. Semi-persistent olarak tafl›nan virüsler böceklerin ön midesinde tutulmaktad›r.
Bu virüsler birkaç gün içerisinde di¤er bitkilere nakledilmezse hastal›k yapma
özelliklerini kaybederler. Non-persistent virüsler gibi semi-persistent virüsler de la-
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tent dönem geçirmezler. Gerek non-persistent ve gerekse semi-persistent virüsler
böceklerin bir biyolojik döneminden di¤erine geçemezler. 

Bitkideki bir virüsü vektör birkaç saatten birkaç günlük bir beslenme süresine
kadar kazanabiliyor ve tüm yaflam› boyunca da bünyesinde tafl›yabiliyorsa bu vi-
rüslere “persistent” (kal›c›) virüsler, bu flekildeki tafl›nmaya da persistent tafl›nma
ad› verilmektedir. Persistent virüsleri nakleden böcekler floem dokular›nda besle-
nen böceklerdir. Bu tafl›nma tipinde virüs böcek bünyesinde birkaç saatten birkaç
güne kadar süren latent dönem geçirmektedir. Virüslü bitkide beslenen böcek, sti-
letleriyle virüsü bünyesine al›r, virüs böce¤in midesine, buradan da hemolenfe
(vücut bofllu¤u s›v›s›) ve sonunda da tükürük bezlerine geçerek nakledilmeye ha-
z›r hale gelir. Böce¤in bitkiyle beslenmesi s›ras›nda tükürük bezlerinden salg›lad›-
¤› tükürük ile virüs sa¤l›kl› bitkiye geçer. Bu flekilde böcek vücudunda dolaflan
persistent virüslere sirkülatif (dolafl›ml›) virüsler, böcek vücudunda ço¤alan virüs-
lere ise propagatif (ço¤alan) virüsler ad› verilmektedir. Baz› persistent propagatif
virüsler böcek yumurtalar›yla da tafl›nabilirler, bu tafl›nma flekline transovarial (yu-
murtayla) tafl›nma denilmektedir. 

Beslenme s›ras›nda al›nan sirkülatif virüsler, vektör taraf›ndan kazan›ld›ktan
hemen sonra nakledilemezler. Vektör taraf›ndan virüsün bitki floeminden böcek
midesine al›nmas› ile vektörün bu virüsü bitkiye nakletmesi için geçen bir süre
vard›r ki bu süre latent dönem olarak ifade edilir. Di¤er bir tan›m ile latent dönem,
vektör taraf›ndan al›nan virüsün tükürük bezlerine geçmesi ve bitkiyi inoküle et-
mesi için geçen süredir. Vektörler içinde bitki virüslerinin sirkülasyon dönemi, vi-
rüs ve vektör çeflidine göre birkaç saatten birkaç haftaya kadar de¤iflebilir.

Akarlarla Nakil
Akarlar sokucu emici a¤›z parçalar›na sahip, yaklafl›k 0.2 mm boyunda oldukça
küçük eklem bacakl› canl›lard›r. Eriophyidae familyas›ndan olan akarlar en az 6 vi-
rüsü nakletmektedir. Örne¤in, Aceria tulipae ad›ndaki akar, bu¤day çizgi mozaik
virüsü (wheat streak mosaic virus, WSMV) ve bu¤day nokta mozaik virüsü’nü
(wheat spot mosaic virus, WSpMV) nakletmektedir. 

Nematodlarla Nakil 
Yaklafl›k 20 kadar bitki virüsü bitki kökleriyle ektoprazit (d›fl parazit) olarak besle-
nen birkaç nematod cinsiyle nakledilmektedir. Nematodlar virüsleri semipersistent
olarak tafl›maktad›r. Virüs partikülleri hem larva hem de ergin nematod bireyleri ta-
raf›ndan tafl›nabilmektedir. Longidorus spp., Paralongidorus sp., Xiphinema spp,
Parachidorus spp. ve Trichodorus spp. cinslerine dahil türler virüs vektörü nema-
todlard›r.

Funguslarla Nakil
Kökleri enfekte eden Plasmodiophoromycetes s›n›f›ndan Polymyxa ve Spongospo-
ra ile Chytridiomycetes s›n›f›ndan Olpidium, 30 kadar bitki virüsünü tafl›maktad›r-
lar. Bu etmenler sahip olduklar› kamç›l› zoosporlar›yla virüsleri sa¤l›kl› bitkilere
bulaflt›r›rlar. 

Bir hayvansal bitki zararl›s› birden fazla virüs için vektörlük yapabilir mi? 
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V‹RO‹DLER
‹lk defa 1920’li y›llar›n bafllar›nda Kuzey Amerika’da patates bitkisinde, patates i¤
yumru hastal›¤› (PSTVd, potato spindle tuber viroid) belirlendi¤i zaman etmenin
bir virüs olabilece¤i düflünülmüfltür. 1960’l› y›llarda bu etmenin virüslere benzeme-
di¤i, 1970’li y›llar›n bafl›nda turunçgillerde, turunçgil exocortis hastal›¤›n›n (CEVd,
citrus exocortis viroid) belirlenmesi ve her iki etmenin de virüslerden farkl› olarak
koruyucu protein k›l›fa sahip olmad›klar›n›n tespit edilmesi üzerine bu etmenler
için viroid terimi kullan›lm›flt›r.

Viroidler bitkilerde zararl›, bilinen en küçük boyutta obligat patojenlerdir. Bun-
lar tek parça, ç›plak, halka fleklinde bir RNA’dan ibarettir ve etraf›nda koruyucu bir
protein k›l›f bulunmamaktad›r. Bitkilerde hastal›k yapan 30’dan fazla viroid bulun-
maktad›r. 

Viroidler mekanik olarak, vejetatif üretim materyali, afl›, tohum, polen ve afitler
taraf›ndan tafl›n›rlar, bununla birlikte en yayg›n tafl›nma flekli vejetatif üretim ma-
teryalleridir. En belirgin viroid belirtileri bodurluk, yapraklarda k›vr›lma, renk de-
¤ifliklikleri ve flekil bozukluklar› fleklindedir. Baz› viroidler konukçular›nda hiç bir
belirti göstermezler. Bu tip belirtisiz bitkiler potansiyel inokulum kayna¤› olarak
viroid enfeksiyonlar›n›n bafllamas›nda rol oynayabilmektedirler. Viroidler hücreler
aras›nda plasmodesmatalar, bitki içerisinde de floem vas›tas›yla yay›l›rlar.

Viroidler do¤rudan veya do¤al aç›kl›klardan bitkiye girifl yapabilirler mi? 

B‹TK‹ V‹RÜS VE V‹RO‹D HASTALIKLARIYLA
MÜCADELE
Virüs ve viroidler pek çok üründe ekonomik olarak önemli kay›plara yol açmala-
r› nedeniyle bunlar›n sebep olduklar› hastal›klarla mücadele oldukça önemlidir.
Bu hastal›klarla mücadelede de¤iflik yöntemler kullan›lmaktad›r. Bununla birlikte,
bitki virüs ve viroid hastal›l›klar›n›n ilaçl› mücadelesi bulunmamaktad›r. 

Enfeksiyon Kaynaklar›n›n Ortadan Kald›r›lmas› 

Canl› Virüs Konukçular›
Tek y›ll›k veya çok y›ll›k baz› yabanc› otlar baz› virüslerin k›fllamas›nda (k›fl› geçir-
mesinde) görev al›rlar ve virüslerin hayvansal vektörlerine de konukçuluk yapar-
lar. Bunlar›n yan› s›ra baz› çok y›ll›k otsu ve odunsu süs bitkileri de virüslere ko-
nukçuluk yapmaktad›rlar. Hatta, bunlar baz› virüs enfeksiyonlar›nda belirti ver-
mezler (latent enfeksiyon), fakat çevrelerindeki hassas bitkilere bunlar› yayarlar.
Virüsle enfekteli kendi gelen bitkiler de virüs kayna¤› olarak ifl görebilmektedir.
Bu nedenle önemli virüs enfeksiyonlar›nda potansiyel virüs konukçular› olan bu
bitkilerin yak›n çevreden yok edilmeleri gereklidir. 

Bitki Kal›nt›lar›
Topraktaki hastal›kl› bitki kal›nt›lar› özellikle mekanik olarak tafl›nan virüs ve viro-
idlere konukçuluk yapt›klar› için tarla, bahçe ve seralardan bunlar uzaklaflt›r›lma-
l›d›r.
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Eradikasyon
Bir bölgeye yeni girmifl ve ekonomik olarak önemli baz› virüs ve viroid hastal›kla-
r›n›n yay›lmas›n› önlemek için o sahadaki virüsün konukçusu olan tüm bitkilerin
yok edilmeleri (eradikasyon) gerekebilir. Örne¤in ABD Pensilvanya’da PPV’den
dolay› 105 bin sert çekirdekli meyve a¤ac› yok edilmifltir.

Hijyen
Özellikle mekanik olarak tafl›nan virüs ve viroidlerden sak›nmak için tar›msal alet
ve ekipmanlar dezenfekte edildikten sonra kullan›lmal›d›r. Aksi taktirde budama
makas›, kesim b›çaklar›yla hastal›kl› bir bitkiden sa¤l›kl› bir bitkiye virüsler geçe-
bilir. Ayr›ca eller ve giyim malzemelerinde de hijyene uyulmal›d›r. 

Karantina
Belirli virüs ve viroid hastal›klar›n›n bulunmad›¤› bir ülkeye (d›fl karantina) veya
ayn› ülke içerisindeki bir bölgeye (iç karantina) virüslü bitki materyallerinin girifli-
ne yasalarca engel olunmas› prensibine dayan›r. 

Sa¤l›kl› Tohum
Baz› virüsler ve viroidler tohumlarla yay›ld›¤›ndan dolay› yetifltiricilikte mutlaka vi-
rüs hastal›klar›ndan ari (virüs tafl›mayan), sertifikal› tohum kullan›lmal›d›r.

Virüsten Ari Vejetatif Üretim Materyali
Yine pek çok virüs ve viroid afl›, yumru, so¤an gibi vejetatif bitki materyalleriyle
da¤›ld›¤›ndan burada da virüsten ari sertifikal› üretim materyali kullan›lmal›d›r. Vi-
rüs ve viroidlerden ari bitki üretiminde de¤iflik yöntemler bulunmaktad›r. 

• Virüs tan› yöntemleriyle virüsten ari oldu¤u belirlenen, do¤adan al›nan ma-
teryalin kullan›lmas›. 

• S›cakl›kla tedavi (termoterapi): Burada hastal›kl› materyal belirli s›cakl›klar-
da (s›cak suda veya s›cak havada), belirli süreler tutularak üretim materyali
virüslerden temizlenebilmektedir. Bu amaçla üretim materyalleri genellikle
35-40 °C’lerde tutulmaktad›r.

• So¤ukla tedavi: Etmenlerce enfekteli sürgün uçlar›n›n -196 °C’l›k s›v› azot
içerisinde k›sa bir süre tutulmas›yla virüs ve viroidler dokudan temizlenebil-
mektedir.

• Elektrikle tedavi (elektroterapi): Bitki materyalleri belirli derecelerde ve sü-
relerde elektrik ak›m›na maruz b›rak›larak bu patojenlerden ar›nd›r›labil-
mektedir.

• Meristem kültürü: Meristem uçlar›ndan (0.1-0.5 mm) al›nan doku parçalar›
kullan›larak steril besi yeri koflullar›nda bu patojenlerden ari bitki elde edi-
lebilmektedir.

• Doku kültürü: Doku kültürü ile de virüs ve viroidsiz bitki elde edilebilmek-
tedir. Bu yöntem s›cakl›kla tedavi yöntemiyle birlikte de kullan›labilmekte-
dir. Burada önce doku kültürüyle bitki elde edilmekte, sonra bitki s›cakl›k
muamelesine tabi tutulmaktad›r. 

• ‹laçla tedavi (kemoterapi): Bitki materyallerini baz› kimyasallarla virüs ve vi-
roidlerden ar›nd›rma genellikle baflar›s›z olmaktad›r. Bununla birlikte kim-
yasallar›n s›cakl›kla tedavi veya meristem kültürüyle birlikte kullan›lmas› ba-
flar› oran›n› art›rmaktad›r. 
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Bitkilerin Ekim, Dikim Tarihinin De¤ifltirilmesi 
Özellikle kanatl› vektörlerle tafl›nan virüs ve viroidlerden kaç›nmak için ekim, di-
kim tarihi vektörlerin aktif olduklar› zamandan sonraya kayd›r›labilir. 

Vektörlerle Mücadele
Virüs ve viroid vektörü olan hayvansal zararl›lara karfl› etkin mücadele yöntemleri
uygulanmal›d›r. 

Karfl› Koruma
Baz› virüslerin zay›f strainleriyle inokule edilen bitkiler, bu virüsün kuvvetli strain-
lerine karfl› korunabilmektedir. Bu sayede bitki yaln›zca zay›f strainin hafif belirti-
lerini göstermektedir. 

Dayan›kl› Bitki Çeflitlerinin Kullan›lmas›
Burada ya geleneksel ›slah yöntemleriyle bitkilere dayan›kl›l›k kazand›r›lmaktad›r
veya transgenik olarak dayan›kl› bitki gelifltirilmektedir. Günümüzde her iki flekil-
de de baz› virüslere karfl› dayan›kl›l›k kazand›r›lm›fl bitki çeflitleri bulunmaktad›r. 

Bitki virüs ve viroid hastal›klar›yla mücadelede en etkili yol nedir?

YURDUMUZDA GÖRÜLEN ÖNEML‹ BAZI V‹RÜS VE 
V‹RO‹D HASTALIKLARI
Dünyada bitkilerde ekonomik olarak büyük zararlara yol açan pek çok viral et-
men bulunmaktad›r. Bunlar›n ço¤u da vektörlerle yay›lan virüslerdir. Afla¤›da yur-
dumuzda oluflturduklar› zarar bak›m›ndan önemli baz› virüslerin k›sa belirtileri
verilmifltir. 

Domates Sar› Yaprak K›v›rc›kl›¤› Virüsü (Tomato Yellow
Leaf Curl Virus TYLCV)
Domates sar› yaprak k›v›rc›kl›k virüsü, çift partiküllü Geminivirus cinsi içerisinde
yer almakta ve tütün beyaz sine¤i (Bemisia tabaci, Biyotip B = Bemisia argentifo-
lii) ile persistent olarak tafl›nmaktad›r. Küresel yap›l› yaklafl›k 20 nm çap›ndaki par-
tiküller, tek sarmall› DNA içermektedir.

Domateste enfeksiyondan 2-3 hafta sonra belirtiler görülmeye bafllan›r. Erken
dönemde virüsle enfekte olan domates bitkileri bariz bir flekilde bodur kal›rlar. Son-
raki dönemlerdeki enfeksiyonlarda sürgünlerde geliflme gerili¤i ve flekil bozuklu¤u
meydana gelir. Yaprak kenarlar› sarar›r ve yapraklar karakteristik olarak yukar›
do¤ru k›vr›larak fincan/kafl›k fleklini al›r, küçülür ve kal›nlafl›r. Herhangi bir çiçek
belirtisine rastlanmasa da hastal›k nedeniyle çiçek dökümleri yayg›nd›r. Meyvedeki
belirtiler, bitkinin enfekte oldu¤u döneme göre de¤iflmektedir. Erken enfeksiyon-
larda bitki gelifliminde gerileme olmakta ve pazar de¤eri olmayan meyveler olufl-
maktad›r. Geç dönemde enfeksiyon oldu¤u takdirde meyve oluflumlar› engellen-
mekte ancak daha önce oluflmufl meyvelerde olumsuz etki görülmemektedir. 

Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (Tomato Spotted Wilt
Virus, TSWV)
Domates lekeli solgunluk virüsü Bunyaviridae familyas›ndan Tospovirus cinsine
ait bir virüs olup vektörlerle (Thrips tabaci, T. setosus, T. palmi, Frankliniella occi-
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dentalis, F. fusca, F. intonsa, F.schultzei ve Scirtothrips dorsalis) ile etkin olarak ta-
fl›nabilmektedirler. Domateste yapraklar üzerinde önce kahverengi daha sonra
bronz rengine dönüflen lekeler oluflmaktad›r. Bazen bronzluk nekroza dönüflerek
bitkiyi kurutabilir. Yapraklar afla¤› ve içe do¤ru k›vr›larak k›r›lgan bir yap› al›r.
Yaprak sap›nda, gövdede ve yeni geliflen sürgünlerde koyu kahverengi çizgiler
gözlenir. Sürgün uçlar›nda geriye do¤ru ölüm, bitkide bodurlaflma ve genel sol-
gunluk tipiktir. Meyveler üzerinde çok say›da iç içe geçmifl, merkezi kabar›k olan
halkalar fleklinde lekeler görülmektedir. Çiçekler enfeksiyondan önce oluflmufl ise
meyvelerde belirti görülmeyebilir. Enfeksiyondan sonra oluflmufl ise olgunlaflma-
m›fl, yeflil renkli meyvelerde flekil bozuklu¤u ve iç içe geçmifl yuvarlak lekeler gö-
rülür. Olgunlaflm›fl meyvelerde ise çok say›da iç içe geçmifl ve etraf› sar› renkte
halka fleklinde lekeler oluflur.

Biberde bitkinin tümünde genel bir bodurluk ve sararma, hastal›¤›n solgunluk-
la birlikte en tipik belirtisidir. Yapraklarda klorotik çizgili lekeler, nekrotik noktal›
mozaik lekeler ve halkal› lekeler (fiekil 8.3) görülür. Tüm gövdede uç sürgünlere
kadar nekrotik çizgiler meydana gelir. Olgun meyvede iç içe geçmifl sar› halkal›
noktalar veya nekrotik çizgiler gözlenir.

Kabak Sar› Mozaik Virüsü (Zucchini Yellow Mosaic Virus,
ZYMV)
Kabak sar› mozaik virüsü Potyvirus cinsi üyesi olup, mekanik inokulasyonla ve
non-persistent olarak yaprak bitleri (Myzus persicae ve Aphis gossypii) ile tafl›n-
maktad›r. Bu virüs tüm kabakgillerde bitki gelifliminde gerilemeye, yapraklarda
mozaik lekelere, bükülme ve flekil bozukluklar›na, damar bantlaflmalar›na (fiekil
8.2 ve fiekil 8.4), meyvelerde de mozaik, küçülme ve flekil bozukluklar›na sebep
olmaktad›r. 

Patates Yaprak K›vr›lma Virüsü (Potato Leaf Roll Virus,
PLRV)
Patates yaprak k›vr›lma virüsü Luteoviridae familyas›ndan Polerovirus cinsinden
bir virüstür. Virüs yaprak bitleriyle özellikle de M. persicae ile peristent olarak ta-
fl›nmaktad›r. Patateslerde ilk belirtileri tipik olarak uç yapraklarda rengin soluklafl-
mas› ve yukar› do¤ru k›vr›lmas› fleklindedir. Hastal›kl› yumrulardan geliflen bitki-
lerde ise sürgünlerin boyu k›sal›r ve özellikle alt taraftaki yaprakç›klar yukar› do¤-
ru k›vr›l›r, bu yaprakç›klar oldukça gevrektirler. Üst ks›mdaki yapraklar hafif klo-
rotiktir. Baz› çeflitlerin yumrular›nda nekrozlar meydana gelmektedir.

Patates Y Virüsü (Potato Virus Y, PVY)
Patates Y virüsü Potyvirus cinsinden afitlerle (özellikle M. persicae) non-persitent
olarak tafl›nan bir virüstür. Virüs strainine ve patates çeflidine ba¤l› olarak yaprak-
larda beneklenme veya sar›l›k, flekil bozuklu¤u, nekrotik lekeler veya nekrotik
halkalar, yaprak dökümü, gövdede nekrotik çizgi fleklinde belirtiler, gövdelerin
zamans›z ölümü, yumrularda düzensiz kahverenginde nekrotik halkalar, yumru
yüzeyinde çatlaklar fleklinde belirtiler görülür. 

fiekerpancar› Nekrotik Sar› Damar Virüsü (Beet Necrotic
Yellow Vein Virus, BNYVV) 
fieker pancar› sar› damar virüsü (Rhizomania virüsü) Benyvirus cinsindendir ve bir
fungus olan Polymyxa betae ile tafl›nmaktad›r. BNYVV ile enfekteli bitkilerin yap-
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raklar›n›n rengi aç›lmaktad›r. Hastal›k, tarlan›n içinde düzensiz olarak da¤›lmakta
ve yeflilimsi sar› renkte bitki adac›klar› fleklinde görülmektedir. Hastal›¤a ad›n› ve-
ren nekrotik sar› damar simptomu do¤al koflullarda nadiren görülmektedir. Virüs
yüzünden ana kök ucu ölmekte ve yan kökler afl›r› derecede ço¤almaktad›r. Mev-
sim boyunca sürekli yeni yan kökler olufltu¤undan kök ucu adeta bir sakal görü-
nümü almaktad›r. 

fiarka Virüsü (Plum Pox Virus, PPV)
fiarka virüsü Potyvirus cinsinden, afitlerle non-persistent olarak tafl›nan bir virüs-
tür. Tüm sert çekirdeklilerde özellikle de kay›s›, erik ve fleftalilerde ciddi zararlara
sebep olmaktad›r. Sert çekirdeklilerde yaprak, meyve, meyve çekirde¤i ve çiçek-
lerde belirti oluflturmaktad›r. Virüs, kay›s› ve erik bitkilerinin yapraklar›nda sar› ve-
ya aç›k yeflil halkal› lekeler ve bantlar, damar bantlaflmas› ile yapraklarda k›vr›lma-
lara, fleftali yapraklar›nda k›v›rc›klaflmalara ve yan damar aralar›nda alt›n sar›s› ren-
ginde renk de¤iflikliklerine, viflne ve kirazlarda ise klorotik çizgi ve beneklenme-
lere sebep olmaktad›r. PPV, kay›s› meyvelerinde nekrotik ve klorotik halkal› leke-
ler, flekil bozukluklar›, çöküklükler, meyve etinde esmerleflmeler, çekirdekte aç›k
veya koyu renkte halkal› lekeler; erik meyvelerinde k›rm›z›ms› halka ve çizgiler,
flekil bozukluklar› (fiekil 8.5), çöküklükler, meyve etinde esmerleflmeler, çekirdek-
te koyu renkli lekeler; fleftali meyvelerinde ise genellikle flekil bozukluklar› görül-
meksizin da¤›n›k beyaz›ms› halka veya yeflilimsi beyaz halka fleklinde lekeler olufl-
turmakta, meyve çekirdeklerinde herhangi bir belirti görülmemektedir. PPV hasta-
land›rd›¤› bitkilerde erken meyve dökümüne de yol açmaktad›r.

Asma Yelpaze Yaprak Virüsü (Grapevine Fanleaf Virus,
GFLV)
Asma yelpaze yaprak virüsü (k›sa bo¤um virüsü) Nepovirus cinsinden bir virüs
olup nematodlar (Xiphinema index ve X. italiae) ile tafl›nmaktad›r. Enfekteli bitki
yapraklar›n›n simetrisinin bozulmas›, yapraklar›n k›r›flmas›, difl say›s›n›n artmas›
hastal›¤a fanleaf (yelpaze yaprakl›l›k) ad›n›n verilmesine sebep olmufltur. Sürgün-
ler anormal dallanm›fl veya çift bo¤umlu, k›sa bo¤um aral›kl›, yass›laflm›fl ve zig-
zag geliflimlidir. Az say›da salk›m oluflur, salk›mlar küçülmüfltür ve daneler irili
ufakl›d›r. Ayr›ca zay›f meyve tutumu söz konusudur. Belirtiler ilkbahar bafllar›ndan
itibaren tüm vejetasyon boyunca görülür, ancak yaz›n biraz maskelenme görülebi-
lir. Etmenin baz› strainleri sar› mozai¤e yol açabilir. Bu belirtiler yapraklarda az sa-
y›da da¤›n›k sar› lekeler, halkalar, çizgileflmeler, beneklenme veya tamamen sarar-
ma fleklindedir. GFLV bazen damar bantlaflmas› da yapar. Belirtiler olgun yaprak-
larda ana damar ve damarlar aras›na da gidebilen krom sar›s› veya yeflilimsi leke
fleklindedir. 

Asma Yaprak K›vr›lma Virüsü (Grapevine Leaf Roll Virus,
GLRV)
Asma yaprak k›vr›lma virüsü’nün sebep oldu¤u asma yaprak k›vr›lma hastal›¤›na
Closteroviridae familyas›ndan 9 adet virüs yol açmaktad›r. Bu virüsler asman›n flo-
em dokusunda bulunurlar ve ço¤al›rlar. Virüsün dünyada en yayg›n tiplerinin
GLRV-1 ve 3 oldu¤u belirlenmifltir. GLRV-3 unlubitler (Pseudococcus longispinus,
P. maritimus, P. ficus, P. calceolariae ve P. viburni) taraf›ndan tafl›nmaktad›r. 

Enfekteli asmalar tipik olarak yaz sonlar›na kadar herhangi bir belirti göster-
mezler. Hastal›¤a ad›n› veren yaprak k›vr›lmas› yaz ortalar›nda dallar›n dibindeki
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olgun yapraklardan bafllayarak genç yapraklara do¤ru ilerler. Yapraklardaki renk
de¤ifliklikleri (k›rm›z› meyvelilerde k›rm›z›ms› mor, beyaz meyvelilerde sar›ms›)
yaz sonlar›nda belirgin hale gelir. Dolay›s›yla enfekteli k›rm›z› asma çeflitleri afla¤›-
ya do¤ru k›vr›k k›rm›z› renkli yapraklar›yla çok daha fazla dikkati çeker. Enfekteli
asmalar genellikle daha az salk›m verirler, meyve verimleri düflük (% 30-50), dane
büyüklükleri farkl›d›r ve meyveler geç olgunlafl›r.

Turunçgil Göçüren Virüsü (Citrus Tristeza Virus, CTV)
Turunçgil göçüren virüsü Closterovirus cinsinden bir virüstür. Etmen yaprak bitle-
ri (Aphis gossypii, Toxoptera citricida, Aphis spiraecola ve Toxoptera aurantii) ile
semi-persistent olarak tafl›n›r. Virüsün turunçgillerde oluflturdu¤u hastal›k virüs
strainine ve anaç-kalem kombinasyonlar›na göre Tristeza, Gövde Çukurlanmas› ve
Fidan sar›l›¤› olmak üzere 3 flekilde görülür.

Tristeza’da ilkbaharda turunç ve limon üzerine afl›l› turunçgillerde genel bir çö-
küntü ve bodurluk görülür. A¤aç normal vejetatif geliflmesinini sürdürürken sol-
gunluk görülür ve birkaç hafta içinde de a¤aç tamamen çöker (ani ölüm). Bazen
bu çöküfl aylar› ve hatta y›llar› bulacak kadar yavafl seyredebilir (yavafl ölüm). Afl›
birleflme yerinin alt›ndaki anac›n odun dokusunda bal›k difli gibi ince uçlu ç›k›nt›-
lar, buna denk gelen kabuk dokusunun iç yüzünde de küçük çukurluklar görülür. 

Gövde çukurlanmas›nda görülen çukurluklar derin veya yüzeysel olabilir. Bu
belirti tristeza’dan farkl› olarak a¤açlar› öldürmez, fakat zay›f geliflme ve verimde
düflüfl nedeniyle yüksek ekonomik kay›plara yol açar. Fidan sar›l›¤›na ise nadiren
rastlan›r. Fidan sar›l›¤›nda cüceleflme, küçük soluk renkli yaprakl›l›k ve kök siste-
minde zay›flama görülür. 

Turunçgil Cüceleflme Viroidi (Citrus Exocortis Viroid,
CEVd)
Hastal›k belirtileri ancak turunçgil cüceleflme viroidi ile bulafl›k afl› gözü, Poncirus
trifoliata (üç yaprakl›), bunun portakal ile olan hibridi (Carrizo citrange), Filistin
tatl› laym› veya rangpur laym› üzerine afl›land›¤›nda meydana gelmektedir. Anaç
turunç oldu¤unda belirti görülmez. Üç yaprakl› üzerine afl›l› bitkilerde enfeksiyon-
dan 3-8 y›l sonra afl› yerinin alt›nda kabuk kavlamalar›, 8-10 y›l içerisinde de flid-
detli cücelik görülür. A¤aç cüceleflti¤inden dolay› verim düflmektedir.

Domates sar› yaprak k›v›rc›kl›¤› virüsünün domates ve biberlerde sebep oldu¤u hastal›k
genellikle seralar da m› yoksa aç›k sahada m› görülmektedir?
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Virüs ve viroidleri tan›mlamak ve özelliklerini
aç›klamak
Virüsler elektron mikroskobunda görülebilecek
kadar küçük, bir protein k›l›f ve bir nükleik asit-
ten (RNA veya DNA) ibaret obligat patojenlerdir.
Viroidler ise protein k›l›fs›z yaln›zca dairesel bir
RNA’dan ibaret obligat patojenlerdir. 
Virion olarak da bilinen virüs partikülleri genetik
bilgiyi tafl›yan tek veya çift iplikçikli nükleik asit
(RNA veya DNA) ve bir protein k›l›ftan ibarettir-
ler. Virüslerin sahip olduklar› bu protein k›l›fa
kapsid ad› verilmektedir. Kapsitler, kapsomer ad›
verilen bir veya daha fazla tipte protein alt ünite-
lerinden yap›lm›flt›r.
Bitki virüsleri de¤iflik flekil ve boyutlardad›r. Bun-
lar›n neredeyse yar›s› uzun (düz çubuk fleklinde
veya k›vr›labilir ipli¤imsi flekilde), geri kalan›n
ço¤u küresel (yuvarlak veya çok yüzlü) ve az bir
k›sm› da mermi (basil) fleklindedir. Bitki virüsle-
ri nükleik asit olarak RNA veya DNA içerirler. Bu
RNA ve DNA’lar tek sarmall› veya çift sarmall›
olabilmektedirler. Bitki virüslerinin ço¤u, RNA
veya DNA olsun partiküllerinde bir adet nükleik
asit içerirken baz›lar›nda ayn› partikül içerisinde
birden fazla nükleik asit bulunmaktad›r. 
Bitki virüsleri bitkilere bitki üzerinde herhangi
bir flekilde aç›lm›fl yaralardan veya virüs tafl›yan
polenlerin yumurtal›¤› döllemesiyle girerler. Vi-
rüs hücreye girer girmez protein k›l›f›n› atar ve
nükleik asit serbest halde kal›r. Nükleik asit kul-
lan›larak konukçunun ribozomlar›nda virüs için
gerekli proteinler üretilir, nükleik asit de kendini
efller. Yeni oluflan nükleik asitler, yeni k›l›f pro-
teinlerin içerisine girerek yeni bir virüs partikü-
lünü olufltururlar. 
Viroidler bitkilerde zararl›, bilinen en küçük bo-
yutta obligat patojenlerdir. Viroidler mekanik ola-
rak, vejetatif üretim materyali, afl›, tohum, polen
ve afitlerle tafl›n›rlar. En belirgin belirtileri bodur-
luk, cücelik, yapraklarda k›vr›lma, renk de¤iflik-
likleri ve flekil bozukluklar› fleklindedir. Viroidler
de virüsler gibi hücreler aras›nda plasmodesmata-
lar, bitki içerisinde de floem vas›tas›yla yay›l›rlar.

Virüslerin sebep oldu¤u hastal›k belirtilerini ay›rt
etmek
Virüsler bitkilerde makroskobik (d›fl) ve mikros-
kobik (iç) belirtilere sebep olurlar. Baz› virüsler
de baz› bitkilerde d›flar›dan görülebilir belirtiler
oluflturmazlar bu belirtilere da latent (gizli) simp-
tomlar ad› verilir. Di¤er taraftan, belirli çevre ko-

flullar› alt›nda enfekteli bitkiler bu flartlar›n hü-
küm sürdü¤ü süre boyunca belirti göstermeyebi-
lirler. Bu flekilde belirtilerin geçici bir süre görü-
lememesine maskelenme ad› verilmektedir. Ba-
zen de bitkiler inokulasyondan hemen sonra ani-
den fliddetli belirtiler gösterebilirler. Bu durum
genç sürgünlerin veya tüm bitkinin ölümüyle
(flok evresi) sonuçlanabilir. E¤er konukçu bitki
bafllang›çtaki bu flok evresinden sonra yaflarsa
bunu belirtilerin fliddetinin hafifledi¤i kronik ev-
re izler. 
Virüslerin makroskobik belirtileri lokal lekeler ve
sistemik belirtiler fleklindedir. Yapay olarak ino-
kule edilmifl baz› bitkilerde virüslerin girmifl ol-
duklar› noktada oluflturmufl olduklar› belirtilere
lokal belirtiler denir. Lokal lekeler genellikle ino-
kule edilmifl bitkilerin yapraklar›nda yuvarlak klo-
rotik veya nekrotik küçük ya da büyük lekeler
fleklinde oluflur. Virüsün bitkiye girdi¤i yerde de-
¤il di¤er doku ve organlarda oluflturmufl oldu¤u
belirtilere de sistemik belirtiler denir. Bu durum
virüsün ço¤al›p hücreden hücreye ve iletim de-
metleriyle de dokudan dokuya ve organdan orga-
na geçmesiyle olmaktad›r. Bitkide oluflan sistemik
belirtiler genelde bitkide bodurluk, cücelik, mo-
zaik ve renk de¤ifliklikleri, sar›l›k, yapraklarda k›v-
r›lma, halkal› lekeler, nekrotik lekeler ve geliflme
anormallikleri fleklinde görülmektedir. Virüslerin
mikroskobik belirtileri ise bitki hücrelerinin çekir-
dek, mitokondrium, koloroplast, hücre duvar› ve
sitoplazmas›nda görülmektedir.

Bitki virüslerinin tafl›nma yollar›n› ifade etmek
Bitki virüsleri bir bitkiden di¤erine de¤iflik flekil-
lerde tafl›n›rlar. Tafl›nma flekli vejetatif üretim ma-
teryalleri, özsu ile mekanik olarak, tohumla, po-
lenle, küskütle ve belirli böcek, akar, nematod
ve funguslarla olmaktad›r. 
E¤er bir bitki sistemik olarak bir virüsü tafl›yorsa
bu bitkiden al›nacak vejetatif üretim materyalleri
de bu virüsü tafl›yacakt›r. Do¤ada virüsle enfek-
teli bir bitkinin özsuyunun sa¤l›kl› bir bitkiye aç›-
lacak bir yaradan girmesi fleklinde mekanik na-
kil çok karfl›lafl›lan bir durum de¤ildir. Mekanik
nakil, bir flekilde virüslü bitki özsuyunun yara-
lanm›fl sa¤l›kl› bir bitkiye temas›yla gerçeklefl-
mektedir. Yüzden fazla virüs düflük ya da yük-
sek oranda tohumla tafl›nmaktad›r. Virüsler tohu-
mun kabu¤unda, endosperminde veya embriyo-
sunda bulunmaktad›r. Baz› virüsler de enfekteli
bitki polenleriyle tafl›nmaktad›r. fiüphesiz tar›m
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alanlar›nda en yayg›n ve ekonomik olarak da en
önemli virüs tafl›nma yolu böceklerle tafl›nmad›r.
Afitler gibi sokucu emici a¤›z parçalar›na sahip
vektörler virüsleri stiletleri üzerinde tafl›yorsa bu
virüslere non-persistent virüsler denir. E¤er vi-
rüsler sokucu emici a¤›z yap›s›na sahip vektör-
lerce bitkiden birkaç saatlik bir sürede kazan›l›-
yorsa bunlara da semi-persistent virüsler denil-
mektedir. E¤er vektör bitkideki bir virüsü birkaç
saatten birkaç günlük bir beslenme süresine ka-
dar kazanabiliyor ve tüm yaflam› boyunca da
bünyesinde tafl›yabiliyorsa bu virüslere de per-
sistent virüsler denir. Baz› akarlar da virüsleri ta-
fl›maktad›rlar. Yaklafl›k 20 kadar bitki virüsü bit-
ki köklerinde ektoparazit olarak beslenen birkaç
nematod cinsiyle semi-persistent olarak tafl›mak-
tad›r. Baz› virüsler de toprakta yaflayan s›n›rl› sa-
y›daki funguslar taraf›ndan tafl›nmaktad›r. 

Bitki virüs ve viroid hastal›klar›yla mücadele yön-
temlerini aç›klamak 
Virüs ve viroidler hastal›klar›yla mücadelede de-
¤iflik yöntemler kullan›lmaktad›r. Bunlarla müca-
delede enfeksiyon kaynaklar›n›n ortadan kald›-
r›lmas›, sa¤l›kl› ve sertifikal› tohum ile sa¤l›kl›
bitkisel üretim materyali kullan›m›, bitkilerin
ekim, dikim tarihinin de¤ifltirilmesi, vektörlerle
mücadele, karfl› koruma, dayan›kl› bitki kullan›-
m› fleklinde s›ralanabilecek önlemler al›nmakta-
d›r. Bitki virüs ve viroid hastal›l›klar›n›n ilaçl› mü-
cadelesi bulunmamaktad›r

Yurdumuzda görülen önemli baz› virüs ve viroid
hastal›klar›n› tan›mlamak 
Yurdumuzda yetifltirilen domateslerde sorun olan
bafll›ca viral hastal›klardan bir tanesi bitkilerde
bodurluk, sürgünlerde geliflme gerili¤i ve flekil
bozuklu¤unun yan› s›ra yapraklarda da defor-
masyona neden olan domates sar› yaprak k›v›r-
c›kl›¤› virüsüdür. Di¤eri domates lekeli solgunluk
virüsü olup domateste yapraklar›n›n üzerinde
bronz renkte lekelere, bitkide bodurluk ve sol-
gunlu¤a, meyveler üzerinde çok say›da iç içe geç-
mifl halkalar fleklinde lekelere neden olmaktad›r.
Ülkemizde kabakgillerde çok yayg›n olarak gö-
rülen kabak sar› mozaik virüsü, tüm kabakgiller-
de yapraklarda mozaik ve flekil bozukluklar›na,
damar bantlaflmalar›na, meyvede mozaik ve fle-
kil bozukluklar›na sebep olmaktad›r.
Patateslerde, patates yaprak k›vr›lma virüsü uç
yapraklarda soluklaflma ve k›vr›lma, deformas-
yon, beneklenme, nekrotik lekeler, yumrularda
kahverenginde nekrotik halkalar; patates Y virü-
sü de yapraklarda flekil bozuklu¤u, nekrotik le-

keler veya nekrotik halkalar, gövdede nekrotik
çizgiler, yumrularda düzensiz kahverenginde
nekrotik halkalar ve yumru yüzeyinde çatlaklar
fleklinde belirtilere neden olurlar.
fiekerpancar› yetifltiricili¤i yap›lan ço¤u yerde
mevcut olan ve bitki yapraklar›nda renk aç›lma-
s›, ana kök uçlar›n›n ölmesi, yan köklerin afl›r›
derecede ço¤alarak kök ucunun adeta bir sakal
görünümü almas›na sebep olan fleker pancar›
nekrotik sar› damar virüsü pancarlarda ekono-
mik zararlara neden olabilmektedir.
fiarka virüsü tüm sert çekirdeklilerde özellikle de
kay›s›, erik ve fleftalilerde ciddi zararlara sebep
olur. Virüs, kay›s› ve erik yapraklar›nda halkal›
lekeler ve bantlar, damar bantlaflmas› ile yaprak-
larda k›vr›lmalara, fleftali yapraklar›nda k›v›rc›k-
laflmaya ve yan damar aralar›nda alt›n sar›s› ren-
ginde renk de¤iflikliklerine sebep olmaktad›r. Ka-
y›s› meyvelerinde halkal› lekeler, flekil bozuk-
luklar›, meyve etinde esmerleflmeler, çekirdekte
halkal› lekeler; erik meyvelerinde k›rm›z›ms› hal-
ka ve çizgiler, flekil bozukluklar›, çöküklükler,
fleftali meyvelerinde ise beyaz›ms› halka fleklin-
de lekeler oluflturmaktad›r. 
Asma yelpaze yaprak virüsü, asma sürgünlerinde
yass›laflma, bo¤um aralar›n›n k›salmas›, anormal
dallanma, salk›mlar›n küçülmesi ve az salk›m
oluflmas› fleklinde belirtilere neden olur. Virüs
enfeksiyonu nedeniyle yapraklarda simetri bo-
zulmas›, k›r›flma, difl say›s›n›n artmas› hastal›¤a
fanleaf (yelpaze yaprakl›l›k) ad›n›n verilmesine
sebep olmufltur. 
Asma yaprak k›vr›lma virüsü ile enfekteli asma-
lar tipik olarak yaz sonlar›na kadar herhangi bir
belirti göstermezler. Yaz ortalar›nda dallar›n di-
bindeki olgun yapraklardan bafllayarak genç yap-
raklara do¤ru ilerleyen yaprak k›vr›lmalar› görü-
lür. Yapraklardaki renk de¤ifliklikleri yaz sonla-
r›nda belirginleflir. Enfekteli asmalar genellikle
daha az salk›m verirler, meyve verimleri düflük
ve dane büyüklükleri farkl›d›r.
Turunçgil göçüren virüsünün neden oldu¤u tris-
teza’da ilkbaharda turunç ve limon üzerine afl›l›
turunçgillerde genel bir çöküntü ve bodurluk gö-
rülür. A¤aç normal vejetatif geliflmesinini sürdü-
rürken solgunluk görülür ve birkaç hafta içinde
a¤aç tamamen çöker (ani ölüm). Bazen çöküfl
aylar› ve hatta y›llar› bulacak kadar yavafl seyre-
debilir (yavafl ölüm). Afl› birleflme yerinin alt›n-
daki anac›n odun dokusunda bal›k difli gibi ç›-
k›nt›lar, buna denk gelen kabuk dokusunun iç
yüzünde de küçük çukurluklar görülür. Turunç-
gil cüceleflme viroidi de turunçgillerde fliddetli
cüceleflmeye yol açar.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi bir bitki virüs partikül flekli
de¤ildir?

a. Küresel
b. Virgül
c. Çubuk
d. Mermi
e. ‹plik

2. Afla¤›dakilerden hangisi virüsler için do¤ru de¤ildir?

a. Virüsler RNA içeririler.
b. Virüsler DNA içerirler.
c. Zarfl› olabilirler.
d. Az say›da mitokondri içerirler.
e. Çok partiküllü olabilirler.

3. Virüsler bitki içerisinde uzak noktalara hangi dokusu
arac›l›¤›yla ulafl›rlar?

a. Floem
b. Meristem
c. Parankima
d. Epidermis
e. Mezofil

4. Afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?
a. Bitki virüslerinin ço¤u tek sarmall› RNA içerir.
b. Bitki virüslerinin ço¤u çift sarmall› RNA içerir.
c. Bitki virüslerinin ço¤u tek sarmall› DNA içerir.
d. Bitki virüslerinin ço¤u çift sarmall› DNA içerir.
e. Bitki virüslerinin ço¤u nükleik asit içermez.

5. Sokucu emici a¤›z parçalar›na sahip vektörler virüs-
leri yaln›zca stiletleri üzerinde tafl›yorsa bu virüslere ne
ad verilir?

a. Semi-persistent
b. Propagatif
c. Sirkülatif
d. Non-peristent
e. Persistent

6. Afla¤›dakilerden hangisi viroidler için do¤rudur?
a. Nükleik asitleri DNA’d›r.
b. Partikül flekilleri küreseldir.
c. Nükleik asitleri RNA’d›r.
d. Partikül flekilleri ipli¤imsidir.
e. Mitokondriumlarda ço¤al›rlar. 

7. Sonbaharda k›rm›z› üzüm çeflitlerinde yapraklarda
görülen k›rm›z›ms› mor renk de¤iflikli¤i hangi virüsün
tipik belirtisidir?

a. GLRV 
b. GFLV
c. TMV
d. TNV
e. PNRSV 

8. Bitkilerde virüslerden kaynaklanan inclusion body’ler
afla¤›daki hücre yap›lar›ndan hangisinde oluflur?

a. Lizozom
b. Çekirdek
c. Kloroplast
d. Mitokondrium
e. Hücre zar›

9. Domateste yapraklar üzerinde önce kahverengi daha
sonra bronz rengine dönüflen lekeler ile olgunlaflm›fl
meyvelerde iç içe geçmifl lekeler hangi virüsün belirti-
leridir?

a. PPV
b. ZYMV
c. CTV
d. CPV
e. TSWV

10. Afla¤›dakilerden hangisi virüs ve viroid’den ari bitki
üretiminde kullan›lan bir yöntem de¤ildir?

a. S›cakl›kla tedavi
b. So¤ukla tedavi
c. Asitle tedavi
d. Elektrikle tedavi
e. Meristem ucu kültürü

Kendimizi S›nayal›m
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1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bitki Virüslerinin Özellikle-
ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bitki Virüslerinin Özellikle-
ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bitkilerde Virüslerin Hare-
keti ve Yay›lmas›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bitki Virüslerinin Özellikle-
ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bitki Virüslerinin Tafl›nma-
s›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Viroidler” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yurdumuzda Görülen
Önemli Baz› Virüs ve Viroid Hastal›klar›” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Virüslerin Sebep Oldu¤u
Hastal›k Belirtileri” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yurdumuzda Görülen
Önemli Baz› Virüs ve Viroid Hastal›klar›” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz. 

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bitki Virüs ve Viroid Hasta-
l›klar›yla Mücadele” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

Virüsler obligat patojen olduklar›ndan dolay› yapay be-
sin ortamlar›nda gelifltirilemezler. 

S›ra Sizde 2 

Sistemik olarak enfekteli bile olsa bir bitkide virüsler
tüm dokularda ayn› konsantrasyonda bulunmazlar.

S›ra Sizde 3

Baz› virüsler yaln›zca bir bitkiyi hastaland›rabilirken,
baz›lar› birkaç ve baz›lar› ise genifl bir bitki grubunu
hastaland›rabilirler.

S›ra Sizde 4

Bir hayvansal bitki zararl›s› birden fazla virüsü tafl›yabi-
lir. Örne¤in M. persicae pek çok virüsü tafl›maktad›r.

S›ra Sizde 5

Viroidler do¤rudan veya do¤al aç›kl›klardan de¤il yal-
n›zca yaralardan bitkiye girifl yapabilirler. 

S›ra Sizde 6

Bitki virüs ve viroid hastal›klar›yla mücadelede en etki-
li yol e¤er ticari olarak bulunuyorsa bu etmelere karfl›
dayan›kl› çeflit kullan›m›d›r.

S›ra Sizde 7 

Özellikle domates ve biberlerde sorun olan TYLCV be-
yaz sineklerle tafl›nd›¤› için genellikle seralarda görül-
mektedir. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Parazit bitkileri ve parazit yeflil algleri tan›mlayabilecek;
Yurdumuzda sorun olan çiçekli parazit bitkileri ay›rt edebilecek;
Çiçekli parazit bitkilerin botani¤ini ve biyolojisini aç›klayabilecek;
Parazitik bitkilerin kültür bitkilerindeki zarar›n› göz önüne alarak mücadele
yöntemini aç›klayabilecek;
Yurdumuzda sorun olan çiçekli parazit bitkilerin yay›lmas›n› aç›klayabilecek;
Parazit yeflil alglerin özelliklerini ve biyolojisini ifade edebilecek; 
Parazit yeflil alglerin oluflturdu¤u hastal›k belirtilerini tan›mlayabilecek ve
mücadelesini özetleyebileceksiniz.
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G‹R‹fi
Fungus, bakteri, virüs, viroid ve fitoplazmalar bitkilerde çeflitli hastal›klara sebep
olan mikrobiyal parazitlerdir. Parazit bitkiler de bitkinin su ve mineral maddeleri-
ni sömürerek bitkileri parazitlerler. Parazit bitkiler di¤er bitkilerden belirli özellik-
leri bak›mndan farkl› olup beslenmeleri bak›m›ndan funguslara benzerler.    

Ç‹ÇEKL‹ PARAZ‹T B‹TK‹LER 
Bir bitkinin di¤er bir bitki üzerinde onun zarar›na olacak derecede su ve besin
maddelerine ortak olmas›na parazitizm (parazitleme), bu asalak bitkilere de çiçek-
li parazit bitkiler ad› verilmektedir. 

Çiçekli parazit bitkiler konukçu bitkiden beslendikleri yere göre kök ve gövde
paraziti bitkiler, fotosentez yap›p yapmama durumlar›na göre de tam ve yar› para-
zit bitkiler olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. E¤er parazit bitki konukçu bitkinin kökle-
rinden besleniyorsa bunlara kök paraziti, gövde veya dallar›ndan besleniyorsa
bunlara da gövde paraziti denmektedir. Fotosentez durumlar›na göre ise parazit
bitkiler flu flekilde tan›mlanmaktad›r:

1. Tam (zorunlu, obligat) parazit bitkiler: Yaflamas› için mutlaka canl› bir bitki-
ye gereksinim duyan gereksinim duydu¤u tüm su, mineral madde ve besin mad-
delerini parazitledi¤i bitkinin iletim demetlerinden (ksilem ve floem) karfl›layan,
klorofilsiz dolay›s›yla da fotosentez (Bkz. Unite 3) yapamayan bitkilerdir. 

2. Yar› parazit (hemiparazit) bitkiler: Yaflamas› için gereksinim duydu¤u su ve
mineral maddeleri parazitledi¤i bitkinin ksileminden alan, klorofilleri bulundu¤u
için fotosentezi kendi yapan bitkilerdir.

Parazit bitkilerin en tipik özelli¤i emeç (haustorium) ad› verilen beslenme or-
ganlar›d›r. Ço¤u parazit bitki tohumu s›n›rl› miktarda besin maddesi içerdi¤inden
dolay› ancak konukçusuna çok yak›n oldu¤unda çimlenebilmektedir. Parazit bitki
tohumlar› s›cakl›k (toprak veya hava), su, oksijen ve ›fl›k koflullar› uygun oldu¤un-
da etilen biyosentezini bafllatarak çimlenir. E¤er parazit bitki kök paraziti ise to-
humlar›n çimlenmesini konukçu bitkinin salg›lad›¤› striktogalakton (strigolactone)
gibi baz› hormonlar teflvik etmektedir. Tohumlar›n çimlenmesiyle oluflan radikula
(kökçük) konukçu dokusuna do¤ru uzar, ona tutunur ve konukçu dokusu içeri-
sinde emeç oluflturur, iletim demetlerine ulaflarak oradan beslenmeye bafllar. Göv-
de paraziti bitki tohumlar› kök parazitlerinin aksine çimlenmek için kendi endos-
permindeki kaynaklar› kullanmaktad›r.   

Bitkilerde Hastal›¤a Neden
Olan Parazitik Bitkiler ve

Yeflil Algler

Ksilem (Odun borular›):
Bitkilerde inorganik
maddelerin (su ve
mineraller) afla¤›dan yukar›
do¤ru tafl›nmas›n› sa¤layan
cans›z hücrelerden oluflan
bir iletim dokusudur.

Floem (Soymuk borular›):
Fotosentezle yapraklarda
üretilen organik maddeleri
bitkinin di¤er k›s›mlar›na
tafl›yan canl› hücrelerden
oluflmufl bir iletim
dokusudur.

Klorofil: Günefl ›fl›nlar›n›
emerek bulundu¤u
organizmada fotosentezin
oluflmas›na sebep olan, yeflil
renkli bir pigment (renk
verici madde).



Parazit bitkiler ço¤unlukla konukçu bitkilerini öldürmeden onlar›n fizyolojileri-
ni ve ço¤almalar›n› etkileyerek verim ve kalitede ciddi kay›plara yol açarlar. Para-
zit bitkilerin konukçular›nda meydana getirece¤i zarar›n derecesi, konukçu ile pa-
razit bitkinin biyokütle oran›na, konukçudaki parazit bitki say›s›na ve parazitin ko-
nukçu bitkide geçirdi¤i sürenin uzunlu¤una ba¤l›d›r. 

Çiçekli parazit bitkilerin önemli genel özellikleri flu flekildedir:
• Parazitledi¤i bitkinin su ve besin maddelerini emeç ad› verilen organlar›yla

al›rlar.
• Parazit bitkiler parazitledi¤i bitkinin iletim demetlerine ba¤lanm›flt›r. 
• Parazit bitkinin parazitledi¤i bitki dokular›na ba¤land›¤› k›s›m d›fl›ndaki bü-

tün dokular› gözle görülecek flekilde d›flar›dad›r.

Köklere tutunma özelli¤inde olan bir parazit bitki tohumu toprak s›cakl›¤› ve toprak ne-
mi uygun oldu¤unda hemen çimlenebilir mi?  

YURDUMUZDA SORUN OLAN Ç‹ÇEKL‹ PARAZ‹T
B‹TK‹LER
Dünyada yaklafl›k 18 familya içerisinde 274 cinste, 4200 kadar parazit bitki türü
bulunmaktad›r. Bu durumlar›yla parazit bitkiler çiçekli bitkilerin yaklafl›k % 1’lik
bir k›sm›n› içermektedir. En fazla parazit bitki 700’ün üzerinde tür ile Scrophulari-
aceae familyas›nda bulunmakta, bunu Cuscutaceae, Loranthaceae ve Viscaceae fa-
milyalar› izlemektedir. Bununla birlikte, yurdumuzda ekonomik olarak önemli çok
az say›da çiçekli parazit bitki türü bulunmaktad›r. Bunlar yar› parazit bir bitki olan
ökse otu (Viscum album L.) ile tam parazit bitkiler olan canavar otu (Orobanche
spp.) ve küsküt türleridir (Cuscuta spp.).  

Ökse Otu
Bilimsel ad› Viscum album L. olan ökse otu (gökçe, burç, çeti, gövelek, yelinkaya)
Viscaceae familyas›ndan, odunumsu yap›da ve çok y›ll›k yar› parazit bir bitkidir.
Ökse otu ad›n› kendisinden ç›kar›lan kufl yakalamada kullan›lan yap›flkan bir ma-
cundan almaktad›r. 

Bu bitki kavak, ard›ç, sö¤üt, mefle, elma, armut, ahlat, hufl, ›hlamur, al›ç, erik,
kay›s›, badem, ceviz, f›nd›k, kestane ve bunlar›n yan› s›ra Pinaceae (Çamgiller) fa-
milyas›ndan pek çok a¤aç türü üzerinde yar› parazit olarak yaflay›p önemli zarar-
lara sebep olmaktad›r. 

Ökse otu yar› parazit bir bitkidir, çünkü bu bitki klorofil içeren yeflil yaprakla-
ra sahip olup emeçleriyle ar›z oldu¤u bitkinin ksileminden yaln›zca su ve mineral
maddeleri almakta ve fotosentezi kendi yapabilmektedir. 

Ökse Otunun Botanik Özellikleri
Ökse otu çok y›ll›k, iki evcikli, derimsi yap›da, kay›fl fleklinde yapraklar› olan ve
yapraklar› her zaman yeflil kalan, dikazyum dall› ve beyaz yap›flkan, nohut bü-
yüklü¤ünde üzümsü meyvelere sahip, 20-80 cm boyunda, küçük, yuvarlak flekilli,
çal›ms› bir bitkidir. Bitkinin yapraklar› yeflilimsi sar› renktedir ve yapraklar karfl›l›k-
l› olup saps›zd›rlar. Çiçekler sar›ms› yeflil renkli ve 2-3 mm çap›ndad›r. Büyüklü¤ü
0,5-0,7 cm aras›nda de¤iflen meyveleri, bafllang›çta yeflilimsi olup olgunlaflt›¤›nda
beyaza dönüflür. Meyveler yaprak ve dallar›n aras›nda saps›z olarak 2-3’ü bir flekil-
de bulunmaktad›r. Meyvelerinin içinde 1-2 tohum vard›r. Tohumlar kahverengin-
de olup 3-3.5 mm boyunda, 2.2-3 mm geniflli¤inde ve 0.8-1.2 mm kal›nl›¤›ndad›r.
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‹ki evcikli: Bir bitki üzerinde
difli, bir baflkas› üzerinde de
erkek çiçeklerin bulunmas›
durumu. Dolay›s›yla bu
durumda yaln›zca difli bitki
üzerinde meyve
bulunacakt›r.

Dikazyum dallanma:
Karfl›l›kl› duran ayn›
dereceden iki yan dal›n
dallanmaya devam etmesi
durumudur.



Tohumlar› yap›flkan bir maddeyle kapl› olup flekilleri küremsiden yumurta flekline
kadar de¤iflmektedir. 

Ökse Otunun Biyolojisi
Bir ökse otu tohumunun çimlenmesi ve bitki oluflturup tekrar tohum verme süre-
si konukçuya, ›fl›k ve s›cakl›¤a ba¤l› olarak de¤iflmekle birlikte genelde 5 y›l kadar
olmaktad›r. Ökseotlar› 9-40 y›l hatta daha uzun süre yaflayabilmektedir. Bitki iki
evcikli oldu¤undan erkek bitkilerden gelen polenler difli bitkilere rüzgâr ve böcek-
lerle tafl›nmaktad›r. Bitki Mart-Nisan aylar›nda çiçek açar. Ökse otunun meyveleri
bafllang›çta yeflilimsi olup olgunlaflt›¤›nda beyaza dönüflür. Meyveler Aral›k ay›n›n
ortalar›nda olgunlafl›rlar. 

A¤aca ulaflan ve uygun koflullarda çimlenen ökse otu tohumu, çimlenerek ken-
dini a¤ac›n kabu¤una tespit eder. Çimlenen tohumdan geliflen ilk emeçler (primer
haustorium) korteksin içine ›fl›nsal do¤rultuda girerek, konukçu bitkinin kambi-
yumuna ulafl›r. Daha sonra bu basit emeçten yukar› ve afla¤›ya do¤ru ilerleyen yan
emeçler ç›kar. Afla¤›ya ve yukar›ya do¤ru ilerleyen bu emeçlerden yeni baz› to-
murcuklar patlar, kabu¤u delerek d›flar›ya do¤ru dallar verirler. Bu emeçler her se-
ne kambiyum tabakas›na do¤ru 1-2 tane emeç daha oluflturur. Bunlar oduna do¤-
rudan girmeyip her y›l, y›ll›k halka kal›nl›¤› kadar odun içinde kalarak oduna pa-
sif olarak girmifl olurlar. 

Ökse Otunun Yay›lmas›
Ökse otu daldan dala, a¤açtan a¤aca kufllar yard›m›yla tafl›nmaktad›r. Kufllar bu
bitkilerinin meyvelerini severek yerler. Yenen bu meyvelerin tohumlar› yap›flkan
oldu¤u için gagalar›n› a¤açlara sürten kufllar tohumlar›n da¤›lmas›n› sa¤lar. Bunun
d›fl›nda meyveler ço¤u kez kufllarca bütün olarak yutulur ve etli k›s›mlar› sindiril-
dikten sonra canl› tohumlar pislikleriyle d›flar› at›l›r. Tohumlar bu flekilde kufllar›n
d›flk›s›yla da di¤er a¤açlara bulaflabilmektedir. Kufllar, uzun boylu a¤açlar›n tepe-
lerine tünemekten hoflland›klar› için bulafl›kl›k genellikle büyük veya yafll› a¤açlar-
da olmaktad›r. Ökse otunun alt dallar›n›n bulafl›kl›¤› ise genellikle a¤ac›n yukar›-
s›ndaki olgunlaflm›fl meyvelerden düflen çekirdeklerin alt dallara tutunmas› ile ol-
maktad›r. Bu flekilde sa¤l›kl› a¤açlara ve sa¤l›kl› dallara geçen bu çekirdekler ge-
nellikle k›fl ve ilkbahar süresince dallara yap›fl›k kalmakta ve May›s ay› içerisinde
çimlenmektedir.  

Ökse Otunun Oluflturdu¤u Zararlar
Ökse otu, emeçleri ile bitkinin ksileminden su ile birlikte mineral maddeleri ald›-
¤›ndan dolay› bitkiyi zay›flatarak normal geliflmesini engeller ve bazen de tama-
men kurutur. Bundan baflka, bulundu¤u dal k›s›mlar›nda ve gövdelerde flifllikler
meydana getirerek bu k›s›mlar›n kerestelik de¤erini düflürür. Ökse otunun ar›z ol-
du¤u dallar, zamanla uçtan itibaren kurumaya bafllar. Bu parazit bitki yüzünden
çamlar›n gövde çap› azal›r ve anormal reçine kanallar› oluflur. Ökse otlu çamlar›n
normalden fazla reçine içermesi ve yap›s›nda de¤iflik oranda bulunan uçucu bile-
flikler, kabuk böceklerini daha fazla çekmektedir. Kabuk böcekleri de a¤açlara cid-
di zararlar vermektedir. Çok bulafl›k a¤açlar zaman içerinde gittikçe zay›flayabilir,
bodur kalabilir ve hatta ölebilir. 
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Korteks: Gövde ve köklerde
epidermis (yüzey hücreleri)
ile iletim demetleri
aras›nda yer alan
özelleflmemifl bitki dokusu.

Kambiyum: Gövde ve
köklerde bulunan enine
büyümeyi sa¤layan bitki
dokusu. 



Mücadele
• Ökse otuna dayan›kl› bitki tür ve çeflitlerini kullanmak.
• Ökse otlar› tohum oluflturmadan ba¤l› olduklar› dallar› budamak.
• E¤er parazit bitki ile bulafl›kl›k, gövde veya ana dal üzerindeyse o k›s›mlar

budanamayaca¤›ndan a¤aca zarar vermeden bitki bulundu¤u yerden kopa-
r›lmal›. Ancak bu durumda da ökse otunun emeçlerinden tekrar ç›kaca¤›
unutulmamal›d›r.

• Ökse otu için uygun herbisitler kullanmak.

Ökse otu tam parazit bir bitki olsayd› nas›l beslenir ve nas›l görünürdü?

Canavar Otu
Canavar otlar› Scrophulariales tak›m›na ait Orobanchaceae familyas›ndan, Oro-
banche cinsinden olan tam parazit çiçekli bitkilerdir. Ülkemizde bu bitkilere “ca-
navar otu” ad› d›fl›nda orobanfl, cehennem otu, yumru otu, çak›r otu, sar› çiçek,
sümbül, bo¤arsak otu, sümbül otu, yumurcak, çiçek otu, kaz›k otu, verem otu ve
zibe gibi 80 kadar ad verilmektedir. 

Bu bitki dünyada de¤iflik yerlerde görülmekte, bununla birlikte daha çok Gü-
ney Avrupa, Bat› Asya ve Kuzey Afrika’da bulunmaktad›r. Canavar otu türleri ko-
nukçuya ba¤l› olarak tek, iki veya çok y›ll›k olup, tohumla ço¤alan, klorofilsiz bit-
kilerdir. Orobanche cinsi içerisinde 200 kadar tür bulunmas›na ra¤men bunlardan
baz›lar› ekonomik öneme sahiptirler ve büyük verim kay›plar›na neden olurlar. Ül-
kemizde ise 36 türü bulunmas›na ra¤men, önemli zarar yapan türler O. ramosa, O.
cernua, O. crenata, O.cumana ve O. aegyptiaca ’d›r.

Canavar otlar› genel olarak papatyagiller (Asteraceae), baklagiller (Fabaceae),
patl›cangiller (Solanaceae), maydanozgiller (Apiaceae) ve kabakgiller (Cucurbita-
ceae) familyalar›na ait bitkilerde oldukça zararl› olmaktad›r. Canavar otu türlerin-
den O. ramosa (mavi çiçekli canavar otu) ve O. aegyptiaca (M›s›rl› canavar otu)
patl›cangillerden domates, patl›can ve patatesi, ayr›ca baklagillerden mercimek ve
bakla gibi kültür bitkilerini, O. crenata (fasulye canavar otu, beyaz çiçekli canavar
otu) baflta bakla ve mercimek olmak üzere pek çok baklagili, O. cumana (ayçiçe-
¤i canavar otu) ve O.cernua (bo¤umlu canavar otu) ise ayçiçe¤ini konukçu olarak
tercih etmektedir. 

Canavar Otlar›n›n Botanik Özellikleri 
Genel olarak canavar otu türlerinin gövdeleri dik, tüylü, 5-70 cm uzunlu¤unda (ge-
nellikle 20 cm’nin alt›nda), dal gibi ince ve genellikle yer seviyesinin hemen üze-
rinden çok dallanm›fl veya tek gövdeli, ço¤unlukla tabanda fliflkin yumrulu, kahve-
rengi veya saman sar›s› renklerindedir. Yapraklar› koyu kahverengi veya morum-
su pulcuklar fleklindedir ve genellikle bitkinin taban k›sm›na yak›n flekilde bulu-
nurlar. Çiçekler bitkinin ucunda çok say›da ve tüp fleklindedir, çiçe¤in alt›nda m›z-
rak fleklinde ve çiçe¤in üçte biri uzunlu¤unda brakteleri (çiçek sap› yaprakç›¤›)
vard›r. Çanak yaprak kahverengimsi, taç yapraklar ise beyaz, sar›, soluk mavi ve-
ya morumsu renktedir. Meyveler, tohumlar› içeren bir bölmeli kapsül fleklinde
olup siyah, kahverengi veya sar›ms› kahverenginde olan tohumlar› çok küçüktür.
Her bitkide ortalama 100 tohum kapsülü bulunmaktad›r ve bunlar›n her biri yak-
lafl›k 5,000-20,000 tohum içermektedir, dolay›s›yla her bitki toplam 500,000-
2,000,000 kadar tohum üretmektedir. 
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Herbisitler: ‹stenmeyen
bitkileri öldürmek amac›yla
kullan›lan kimyasallar.
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Kapsül: Birden fazla
karpelden (tohum
tomurcuklar›n› tafl›yan
baflkalafl›ma u¤ram›fl
yapraklar) oluflan kuru
meyvelerdir. 



Canavar Otlar›n›n Yay›lmas›
Canavar otu tohumlar› çok küçük ve hafif olmas› nedeniyle di¤er bitki tohumlar›-
na kar›flarak, tar›m alet ve makinalar›, su, rüzgâr, hayvanlar ve hayvan d›flk›lar› ile
kolayca yay›lmakta ve toprakta canl›l›¤›n› 15-20 y›l süreyle koruyabilmektedir.

Canavar Otlar›n›n Biyolojisi
Canavar otlar› en iyi topra¤›n 2-4 cm derinli¤inde çimlenebilmekte, derinlik artt›k-
ça çimlenme ve ç›k›fl oran› düflmekte, 8 cm ve daha yukar› derinliklerde ise çim-
lenme ve ç›k›fl olmamaktad›r. Canavar otunun çimlenebilmesi için gerekli en dü-
flük toprak s›cakl›¤› 5°C, optimum s›cakl›k ise 15-25 °C olup, 30 °C’nin üzerindeki
s›cakl›klarda çimlenme olmamaktad›r. 

Canavar otu tohumlar›, toprakta konukçu bitki (domates, ayçiçe¤i vb.) bula-
mad›¤›nda çimlenmemektedir. Bunlar› çimlenmeye teflvik eden konukçu bitki-
lerin köklerinden salg›lanan strigalakton ad›ndaki hormonlard›r. Bu teflvik edici
hormonlar yafll› bitkilerde, genç bitkilerden daha az miktarda bulunmaktad›r.
Konukçu bitkilerin köklerinden salg›lanan bu hormonlar›n teflvikiyle çimlenen
canavar otunun radikulas› (kökçük) köke uzakl›¤› ve hava s›cakl›¤› ile iliflkili
olarak 2-4 günde konukçu köküne tutunmaya bafllar ve 1 hafta içinde de tutun-
ma ifllemini tamamlar. Canavar otunun konukçuya ba¤land›¤› yerde fliflkin bir
doku (tüberkül) oluflur, bu doku zamanla kal›nlaflarak 0.5-2.5 cm çap›nda bir
yumru konumuna gelir. Konukçu bitki köküne tutunmufl bu dokudan kök içe-
risinde canavar otunun beslenmesini sa¤layacak olan emeçler oluflur. Emeçleri
ile beslenme köklerdeki floem ve ksilemden olmaktad›r. Canavar otu gereksi-
nim duydu¤u suyu konukçu bitkinin ksileminden, besin maddelerini de flo-
eminden almaktad›r. Bu bitkiler toprak ve hava s›cakl›¤›na ba¤l› olarak köke tu-
tunduktan 37-50 gün sonra toprak yüzeyinde kuflkonmaz sürgününe benzer fle-
kilde görünmeye bafllar. 

Canavar Otlar›n›n Oluflturdu¤u Zararlar
Kültür bitkilerinde bölgeye ve bulaflman›n fliddetine ba¤l› olarak canavar otlar›n-
dan dolay› % 5-100 aras›nda de¤iflen verim kayb› olmaktad›r. Verim kayb› d›fl›nda
canavar otlar› kültür bitkisi tohumlar›n›n a¤›rl›¤›n›, ya¤ ve protein oran›n›
düflürmekte ve bitki geliflimini azaltmaktad›r.  

Canavar Otlar›yla Mücadele
Canavar otlar› ile çeflitli mücadele yöntemleri bulunmaktad›r, fakat bunlar›n etkin-
likleri oldukça s›n›rl›d›r. Bu yöntemler flu flekilde s›ralanmaktad›r.

• Öncelikle sertifikal› tohum kullan›lmal›d›r. Fide üretimi yap›lacak topraklar-
da hiçbir flekilde canavar otu bulunmamal›d›r. Bitkilere verilecek olan hay-
van gübrelerinin iyi yanm›fl olmas›na dikkat edilmelidir. 

• Elle yolma
Tarlada canavar otu çok yo¤un de¤ilse bunlar tohum ba¤lamadan önce el-
le toplanmal›d›r. Elle toplanan canavar otlar› mutlaka yak›lmal› ya da derin
çukurlara gömülmelidir.

• Geç ekim
Bu yöntemin tüm konukçu bitkilerde uygulanmas› mümkün olmamakla bir-
likte mercimek ve bakla gibi bitkilerde canavar otu yo¤unlu¤unu azaltmak
için kullan›labilir. 
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• Tuzak bitki kullan›m›
M›s›r, mungo fasulyesi, keten gibi tuzak bitkiler ekim nöbetinde kullan›larak
toprakta mevcut canavar otu tohumlar›n›n çimlenmesini teflvik ederler ve
canavar otu populasyonunun azalt›lmas›nda kullan›labilirler. Bununla bir-
likte canavar otuyla fliddetli derecede bulafl›k topraklarda tuzak bitki kulla-
n›mdan elde edilecek kazanç s›n›rl› olmaktad›r. 

• Derin sürüm
Canavar otlar› derin toprak k›s›mlar›nda çimlenemeyece¤i için toprak 20-45
cm derinli¤inde ifllenmelidir. Bununla birlikte daha sonra mümkün oldu-
¤unca toprak ifllemesinden kaç›n›lmal›d›r. 

• Ekim nöbeti (münavebe)
Tarlada bütün mücadele yöntemleri uygulanmas›na ra¤men canavar otunun
yo¤unlu¤u azalm›yorsa o sahada art›k canavar otunun konukçusu olmayan
bitkiler yetifltirilmelidir; örne¤in pamuk, m›s›r, arpa ve bu¤day bu parazit
bitkinin konukçusu de¤ildir. 

• Solarizasyon
Solarizasyonla toprakta bulunan pek çok bitki patojeni, nematod, yabanc›
ot, parazit bitki tohumlar› ve çimleri öldürülebilmektedir. Bu yöntem ile top-
rakta bulunan bitki besin elementlerinin yaray›fll›l›¤› da artmaktad›r. fiüphe-
siz topra¤›n en s›cak oldu¤u üst k›s›mlar›nda solarizasyon daha etkili olmak-
ta, afla¤›lara inildikçe s›cakl›k da azalaca¤›ndan etkinlik düflmektedir. Bu ifl-
lemden etkilenmeyen derin toprak k›s›mlar›nda bulunan canl› tohumlar top-
ra¤›n üst k›sm›na gelece¤i için solarizasyondan sonra asla derin toprak iflle-
mesi yap›lmamal›d›r. Solarizasyon kimyasal kullan›lmadan çevre dostu bir
uygulama olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

• Biyolojik mücadele
Yap›lan araflt›rmalar baz› Fusarium (bir fungus cinsi) türlerinin O. aegyptia-
ca, O. crenata, O. ramosa ve O. cumana’n›n mücadelesinde kullan›labile-
ce¤ini ortaya koymufltur. Yap›lan bu çal›flmalarda canavar otlar›n›n bu fun-
guslarca öldürülmelerinde mikotoksinlerin büyük rolü oldu¤u görülmüfl-
tür. Fusarium toksinlerinden fusarik asit, fümonisin, beauvericin, enniatin,
moniliformin ve trikotesen gibi toksinler canavar otu tohumlar›n›n çimlen-
mesini engelleyebilmektedirler.  
Canavar otlar›yla biyolojik mücadelede etkili yöntemlerden biri de bu bitki-
lerin çiçek organlar›n› ve kapsüllerini yiyerek zarar yapan Phytomyza oro-
banchia adl› sine¤in kullan›lmas›d›r. Bu böce¤in larvalar› (t›rt›llar›) canavar
otlar›nda ölümlere sebep olmakta ve tohum verimini de azaltmaktad›r.

• Dayan›kl› çeflit yetifltirme
Canavar otlar›na karfl› kimyasal savafl›m dahil di¤er yöntemlerin de fazla ba-
flar›l› sonuçlar vermemesi araflt›r›c›lar› canavar otuna karfl› dayan›kl› bitki çe-
flitleri elde etmeye yöneltmifltir. Bununla birlikte bu konudaki çal›flmalar ol-
dukça azd›r. Canavar otlar›na karfl› dayan›kl›l›k, bitki kök hücre çeperlerinin
kal›nl›¤›yla ilgili olup kal›n hücre çeperine sahip bitkilerde canavar otlar›n›n
emeçleri kal›n hücre çeperinden içeri girememekte ve ölmektedir. 

• Kimyasal mücadele
Uygulanabilirli¤inin kolay olmas›, k›sa sürede sonuç vermesi gibi nedenler-
den dolay› canavar otunun mücadelesi üzerinde yap›lan çal›flmalar›n büyük
bir bölümünü kimyasal savafl›m çal›flmalar› oluflturmaktad›r. Yurdumuzda
ayçiçe¤i, k›rm›z› mercimek ve tütünde ruhsatl› herbisitler bulunmaktad›r. 
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Solarizasyon: S›cak yaz
günlerinde nemli topra¤›n
fleffaf polietilen plastik
örtülerle kapat›l›p günefl
›fl›nlar› ile topra¤›n
›s›t›lmas› ifllemine
denilmektedir.

Mikotoksin:Funguslar
taraf›ndan salg›lanan ve
s›cak kanl› canl›larda toksik
olan zehirli maddeler.



Havuç köklerinde parazit olan bir canavar otu türü yaflam döngüsünü kaç y›lda tamamlar. 

Küsküt    
Baz› yörelerde cin saç›, fleytan saç›, fleytan sakal›, sülük, verem otu ve k›z›l ot adlar›y-
la bilinen küsküt (Cuscuta spp.) sar›l›c› yap›da Cuscutaceae familyas›ndan tek y›ll›k
tam parazit bir bitkidir. Cuscutaceae familyas›n›n tek cinsi olan Cuscuta cinsinin dün-
yada 200 kadar türü bulunmaktad›r. Küsküt türleri dünyan›n de¤iflik yerlerinde yonca
ve üçgül gibi baklagil yem bitkilerinde, keten, pancar, tütün ve patates gibi endüstri
bitkilerinde so¤an, havuç, krizantem, y›ld›z çiçe¤i gibi sebze ve süs bitkilerinde ve
bunlar›n yan› s›ra asma gibi baz› odunsu bitkiler de dahil olmak üzere 170 kadar bitki
türünde ciddi zararlara sebep olmaktad›r (Çizelge 9.1). Yurdumuzdaki zarar› daha çok
yoncalar ve asmalarda görülmektedir. Ülkemizde yoncalarda Cuscuta pentagona (C.
campestris) ve C. approximata, asmalarda ise C. monogyna türü zararl› olmaktad›r.

Küskütün Botanik Özellikleri
Küsküt, klorofilsiz ve yapraks›z bir bitki olup 1-3 mm kal›nl›¤›ndaki ipliksi ve sa-
r›l›c› gövdesi genellikle sar› veya turuncu bazen de mor veya k›rm›z› renklerdedir.
Küskütün çok say›da çiçe¤i vard›r. Toplu halde bulunan çiçekler hemen hemen
saps›z veya çok küçük ince bir sap›n üzerinde beyaz, pembe veya sar›ms› renkte
olup küre fleklinde ve türe ba¤l› olarak 2-4 mm uzunlu¤undad›r. Küskütün kapsül
fleklindeki meyvelerinin içerisinde 3-4 tohum bulunmaktad›r. Kapsüller ince du-
varl› ve 2-3 mm çap›nda, tohumlar ise 0.8-1.5 mm çap›nda sar›, kahverengi veya
siyah renklerdedir. Bu durumda bir bitki binlerce tohum oluflturmaktad›r. 
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Tür Da¤›l›m Aç›klama

C. appoximata (yonca küskütü) Avrasya ve Afrika Özellikle yonca ve üçgüllerde
zararl›d›r.

C. campestris (tarla küskütü, alt›n
küsküt, büyük tohumlu yonca
küskütü)

Dünyan›n her yerinde

Sebze, meyve, endüstri bitkileri,
baklagil yem bitkileri, süs
bitkileri ve odunsu bitkilerde
sorun oluflturan en önemli
küsküt türüdür.

C. epithymum (eftimon, üçgül
küskütü) Dünyan›n her yerinde

Avrupa ve Asya’da üçgül, di¤er
baklagil yem bitkileri ve havuçta
ciddi bir sorundur.

C. europea (Avrupa küskütü) Avrupa ve Kuzey Amerika Avrupa’da ciddi bir sorundur,
ABD’de de bulunmaktad›r.

C. monogyna (Do¤u küskütü) Asya, Avrupa ve Afrika
Asma, turunçgiller, nar ve
karaa¤açlarda görülen bir
türdür.

C. planiflora (küçük tohumlu
küsküt)

Asya, Avrupa ve Kuzey 
Amerika

Yonca ve üçgülleri de içeren
genifl bir konukçu dizisine sahip
yayg›n bir türdür.

C. reflexa (dev küsküt) Asya Odunsu bitkilerde sorundur.

C. suaveolens (püsküllü küsküt) Güney Amerika, Avrupa ve
Afrika

Güney Amerika’ya özgü olup
günümüzde öncelikle
yoncalarda görülen dünyada
yayg›n bir türdür.

Çizelge 9.1
Kültür bitkilerinde
zararl› ana küsküt
türleri ve co¤rafi
da¤›l›fllar›.



Küskütün Yay›lmas›
Küsküt tohumlar› kültür bitkilerinin tohumlar›na kar›flarak ve su veya hayvan güb-
releri ile yay›lmaktad›r. En yayg›n küsküt türü olan olan C. campestris dünyaya bu-
lafl›k yonca tohumlar› ile da¤›lm›flt›r. Zira küsküt tohumlar› yonca tohumlar›na
benzer görünüflte ve büyüklüktedir. Küskütler tohumdan baflka kopmufl sar›l›c›
dal parçalar› ile de ço¤al›rlar.  

Küskütün Biyolojisi
Küsküt tohumlar› olgunlafl›nca yere dökülür ve e¤er uygun bir konukçu mev-
cutsa ertesi y›l çimlenir. Genellikle üretilen tohumlar›n % 5 kadar› ertesi y›l
çimlenmekte, di¤erleri dormant olarak kalmaktad›r. E¤er uygun bir konukçu
bulamazsa küsküt türüne ve çevre koflullar›na ba¤l› olarak 20 y›ldan fazla top-
rakta dormant olarak kalabilir. Baz› türlerinin 60 y›la kadar toprakta dormant
halde bulunabildikleri belirlenmifltir. Küskütün çimlenebilmesi için yaklafl›k
15-16 °C’lik bir toprak s›cakl›¤›na, ›slak topra¤a ve günefl ›fl›¤›na gereksinimi
bulunmaktad›r. Pek çok parazit bitkiden farkl› olarak küsküt konukçu bitki ol-
madan da çimlenebilmektedir. Topra¤›n 1-1.5 cm’lik k›sm›nda bulunan küsküt
tohumlar› çimlendikten sonra 3-8 cm oluncaya kadar (3-5 gün) ba¤lanabilece-
¤i uygun bir konukçu bulamazsa ölür. Küsküt çimlerinin sar›l›c› kollar› çok
hassast›r, topraktan yukar›ya yükselerek konukçu arar ve konukçuya temas
eder etmez ona sar›l›r, sar›ld›¤› bitki onun konukçusu ise emeçlerini ona bat›-
rarak beslenmeye bafllar daha sonra toprakla iliflkisini tamamiyle keser. Küsküt
konukçusunda günde 7-8 cm kadar büyür ve yeni emeçler oluflturarak konuk-
çusunu sömürür. Çiçeklenme küskütün türü ve çimlenme zaman›na göre ilkba-
har sonlar›ndan sonbahara kadar olmaktad›r. Tohumlar, yaz sonu ve sonbahar-
da oluflmaktad›r. Küsküt tam parazit oldu¤undan fotosentez yapamamakta ve
gereksinim duydu¤u tüm maddeleri emeçleri yard›m›yla bitkinin floem ve ksi-
leminden almaktad›r.    

Küskütün Oluflturdu¤u Zararlar
Küskütün zarar› bitki geliflimini orta veya fliddetli derecede engellemesi fleklinde-
dir. Bazen bitki küskütten dolay› ölebilir. Zarar›n fliddeti küskütün bitkiye bulaflt›-
¤› zamandaki konukçu bitkinin geliflme dönemine ba¤l›d›r. En büyük zarar konuk-
çu fide dönemindeyken görülmektedir. Küskütten dolay› % 90’a varan ürün kay›p-
lar› olmaktad›r. Ayr›ca küskütün beslenmesi sonucu bitki zay›flad›¤› için bitki di-
¤er hastal›k ve zararl›lar›n sald›r›s›na da uygun hale gelmektedir. Küsküt ile yo¤un
bulafl›k (yaklafl›k % 50) yem bitkilerini birkaç hafta sürekli tüketen özellikle s›¤›r
ve atlarda kar›n a¤r›s›, ishal ve kilo kayb› görülmektedir, bazen de karaci¤er ve
beyin hasar› ile kanamalar ortaya ç›kabilmektedir.

Mücadele
• Küsküt tohumu içermeyen sertifikal› tohumluk kullan›lmal›, 
• Yo¤un bulaflmalarda küsküt konukçusuyla birlikte yok edilmeli,
• Küsküt bulunmayan alanlara ekim, dikim yap›lmal›,
• Küsküt ile bulafl›k olmayan temiz tar›m alet ve ekipmanlar› kullan›lmal›,
• Bulafl›k yerlerde küskütün konukçusu olmayan tah›llar ve di¤er dar yaprak-

l› bitkiler yetifltirilmeli,
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Dormant: Bir organizman›n
çimlenme, geliflme, büyüme
gibi fiziksel faaliyetlerinin
belirli bir süre için durmas›
durumu.



• Küskütle bulafl›k yoncal›klara hayvan sokulup otlat›lmamal› ve küskütlü bit-
ki yiyen hayvanlar›n gübreleri kullan›lmamal›,

• Çevrede bulunan küskütlü yabanc› otlar sökülüp yak›lmal›, 
• E¤er toprakta küsküt çimleri görülürse bunlar hemen topra¤a kar›flt›r›lmal›

veya elle toplanmal›,
• Bitkilere henüz bulaflm›flsa küskütün bitkiye ba¤land›¤› yerin yaklafl›k 0.5

cm alt›ndan budanmal›d›r. Küskütü elle yolma, emeçler bitkide kald›¤›ndan
ve bu emeçlerden yeni sürgünler ç›kaca¤›ndan uygun bir yol de¤ildir.   

• Küskütler ocak halindeyse bu ocaklar alev makinas› ile yak›lmal›,
• Ruhsatl› herbisitler kullan›lmal›d›r.

Küsküt türleri bir bitkideki bir hastal›k etmenini di¤er bir bitkiye nakledebilir mi?

PARAZ‹T YEfi‹L ALGLER
Algler fotosentez yapabilen bitkilerden farkl› yap›daki organizmalard›r ve sucul
ekosistemlerin ana fotosentetik materyal üreticileridir. Yeflil algler koloni oluflturan
tek hücreli veya çok hücreli organizmalar olup hepsi klorofil içermektedir. Baz›
algler insanlar dahil di¤er organizmalarda, baz› yeflil algler de baz› yüksek bitkiler-
de patojendir. Yeflil alglerin Rhodochytrium ile Phyllosiphon cinsleri pek çok ya-
banc› ot ve nispeten düflük ekonomik öneme sahip kültür bitkilerinde hastal›k
yapmaktad›r. Bununla birlikte Cephaleuros cinsindeki yeflil algler pek çok yabani
ve ekonomik olarak önemli kültür bitkisinde gerçek parazittirler. 

Parazit Yeflil Alglerin Özellikleri ve Biyolojisi
Cephaleuros diske benzer bir flekilde, turuncudan pas rengine kadar de¤iflen renk-
te bir tallusa sahiptir. Bu alg tallusu konukçu yapraklar›n›n ço¤unlukla kütikülas›
ile epidermisi aras›nda filamentler (ipliksi yap›lar) meydana getirir. Baz› koflullar-
da yapraklar›n palizat ve mezofil hücreleri aras›nda da filamentler geliflebilir. Cep-
haleuros filamentleri üzerinde zoospoarangiumlar bunlar içerisinde de çift kam-
ç›l›, hareketli zoosporlar oluflur. Zoosporlar rüzgâr ve s›çrayan ya¤mur damlalar›
ile da¤›lmaktad›r. Da¤›lan bu sporlar yeni yaprak, sürgün ve meyveleri hastaland›-
r›rlar. Enfeksiyonlar en çok ya¤murlu sezonlar›n sonunda olmaktad›r. Enfeksiyon-
dan sonra istilac› tallusun yan›ndaki bitki hücreleri sar›ya döner, bunlar›n yan›nda-
ki hücreler de genifller ve bölünür. E¤er bitki stres alt›ndaysa tallus büyür, daha
önce iflgal edilmifl dokulardaki hücreler ise ölürler ve leke oluflur. Bu patojen ye-
re dökülen yaprak ve gövde üzerinde bulunan lekelerde yaflamaya devam eder ve
ço¤al›r.

Alglerin Sebep Oldu¤u Bitki Hastal›klar›
Algler normalde bitkilerde ciddi ekonomik kay›plar yaratmazlar. Genellikle küçük,
çok önemli olmayan yaprak lekeleri olufltururlar. S›k sa¤anak ya¤murlar, afl›r› su-
lama, zay›f drenaj, zay›f hava ak›m› ve bitkinin gölgede kalmas› fleklindeki koflul-
lar hem kültür bitkilerinin zay›f geliflmesine yol açmakta, hem de kültür bitkilerini
normalde ciddi bir önem tafl›mayan alg etmenlerinin sald›r›s›na uygun hale getir-
mektedir. Algler bu koflullar alt›nda gerek toprak yüzeyinde ve gerekse zay›f geli-
flen bitkilerinin yaprak ve sürgünlerinin yüzeyinde geliflmeye bafllar. 

Cephaleuros cinsindeki yeflil algler ve özellikle Cephaleuros virescens 32° ku-
zey ve 32° güney enlemleri aras›ndaki tropik ve subtropik alanlardaki çay, kahve,
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Tallus: Alg ve fungus
(mantar) gibi
organizmalar›n
farkl›laflmam›fl vegetatif
dokular›.

Zoosporangium:
Zoosporlar›n üretildi¤i
efleysiz üreme organ›.

Zoosporlar: Kendi bafl›na
serbest su içerisinde hareket
edebilen kamç›l› spor.



kakao, karabiber, manolya, vanilya, turunçgiller, avokado, Hindistan cevizi, ya¤
palmiyesi, guava ve mango gibi 200’den fazla bitki türünde yaprak, gövde ve mey-
velerde, bazen de dal ve sürgünlerde belirtilere yol açarlar. Bu parazit genellikle
alt dallardaki yapraklar›n üst yüzünde turuncu, k›rm›z›, kahverengi, yeflil veya pas
renklerinde olabilen yaklafl›k 2 cm çap›nda, dokudan hafif yüksek, kadifemsi gö-
rünüfllü yuvarlak lekelere neden olur. Bu alg, guava (tropik bir meyve a¤ac›) gibi
hassas konukçularda ise doku nekrozlar›, afl›r› yaprak dökümü, meyve kalitesinde
ve veriminde azalma fleklinde ciddi zararlar oluflturur. Cephaleuros’un sürgün ve
dallardaki zarar› ise buralarda oluflan kanser yaralar› fleklindedir. Bu kanser yara-
lar› gittikçe ilerler ve tüm dal veya sürgünü kuflat›r ve onlar› öldürür. Dal ve sür-
gün enfeksiyonlar› buralardaki yar›k ve çatlaklardan olmaktad›r. Bu alg’in çay ve
kahvede oluflturdu¤u hastal›¤a k›rm›z› pas ad› verilmekle birlikte di¤er bitkilerde
sebep oldu¤u hastal›klara ise alg yaprak lekesi, alg meyve lekesi ve yeflil kepek
hastal›¤› adlar› verilmektedir. 

Yeflil algler, çay›r ve golf sahas› çimleri üzerinde gelifltikleri zaman çimler güç-
lerini kaybeder ve seyrelirler. Seyrelmifl çim alanlar› daha sonra di¤er algler tara-
f›ndan iflgal edilirler. Ço¤u kez bu algler yeflil veya kahverenginde tabaka, yaprak
veya yast›k fleklinde görülürler. Algler büyük oranda su ve jelatin içerdikleri için
algler taraf›ndan iflgal edilmifl çimler oldukça kaygand›rlar. Algler yüksek nem ko-
flullar› hüküm sürdükçe geliflmeye ve üremeye devam ederler. Kurak periyotlarda
ise bitki ve toprak üzerinde geliflen algler kuruyup kabuklafl›r, tabakalar çatlar ve
bazen de bitki ve topraktan flerit gibi soyulurlar. Alg geliflimi ilkbahar sonu, yaz ve
sonbahar bafllar›nda hava ›l›man ve nemli ise ve çimler de seyrelmiflse en yüksek
derecede olmaktad›r. Çim biçim iflleminin kötü yap›lmas›, gölgeli koflullar, zay›f
toprak drenaj› ve s›k sulama alg geliflimini teflvik etmektedir. 

Mücadele
Bitkiler aras›nda hava dolafl›m›n› ve ›fl›k geçiflini sa¤layacak ölçüde boflluk b›rak›l-
mas›, drenaj, afl›r› sulamadan kaç›nmak, s›k› topra¤›n gevfletilmesi, hastal›kl› bitki
k›s›mlar›n›n budanmas› veya biçilmesi, e¤er gerekiyorsa algleri yok etmek için ruh-
satl› fungisitlerin kullan›m› alglere karfl› uygun bir mücadele yaklafl›m› olacakt›r.

Yeflil alglerle kimyasal mücadelede niçin fungisitler kullan›lmaktad›r?
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Fungisit: Funguslar›
(mantarlar›) öldürücü
kimyasallara verilen ad.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

5



1639.  Ünite  -  Bi tk i lerde Hastal ›¤a Neden Olan Paraz i t ik  Bi tk i ler  ve  Yefli l  A lg ler

Parazit bitkiler ve parazit yeflil algleri tan›mla-

mak 

Bir bitkinin di¤er bir bitki üzerinde onun zarar›-
na olacak derecede su ve besin maddelerine or-
tak olmas›na parazitizm (parazitleme), bu asalak
bitkilere de parazit bitkiler ad› verilmektedir. Ye-
flil algler de koloni oluflturan tek veya çok hüc-
reli, klorofilli ökaryotik organizmalard›r. 

Yurdumuzda sorun olan çiçekli parazit bitkileri

ay›rt etmek 

Ökse otu yar› parazit, çok y›ll›k, iki evcikli, yeflil
yaprakl›, beyaz yap›flkan, nohut büyüklü¤ünde
üzümsü meyvelere sahip, küçük, yuvarlak flekil-
li, çal›ms› bir bitkidir. Canavar otu türleri ise yer
seviyesinin hemen üzerinden çok dallanm›fl ve-
ya tek gövdeli, ço¤unlukla tabanda fliflkin yum-
rulu, kahverengi veya saman sar›s› renklerde
olan, yeflil yapraklar› bulunmayan tam parazit
bitkilerdir. Küsküt türleri de genellikle sar› veya
turuncu renklerde bazen mor veya k›rm›z› renk-
lerde olabilen, yapraks›z, ipliksi ve sar›l›c› göv-
deye sahip tam parazit bir bitkidir. Bu özellikle-
riyle bu 3 parazit bitki kolayl›kla tan›n›r ve bir-
birlerinden ay›rt edilir

Çiçekli parazit bitkilerin botani¤ini ve biyolojisi-

ni aç›klamak

Ökse otunun derimsi yap›da, kay›fl fleklindeki ve
yeflilimsi sar› renkte olan yapraklar› saps›zd›r. Çi-
çekler sar›ms› yeflil renklidir. Nohut büyüklü¤ün-
deki meyveleri, bafllang›çta yeflilimsi olup olgun-
laflt›¤›nda beyaza dönüflür. Meyveler yaprak ve
dallar›n aras›nda saps›z olarak 2-3’ü bir flekilde
bulunmaktad›r. Meyvelerinin içinde kahverengi
1-2 tohum bulunmaktad›r. Tohumlar› yap›flkan
bir maddeyle kapl› olup flekilleri küremsiden yu-
murta flekline kadar de¤iflmektedir. 
Canavar otu türlerinin gövdeleri dik, tüylü, dal
gibi ince ve genellikle yer seviyesinin hemen
üzerinden çok dallanm›fl veya tek gövdeli, ço-
¤unlukla tabanda fliflkin yumrulu, kahverengi ve-
ya saman sar›s› renklerindedir. Yapraklar› koyu
kahverengi veya morumsu pulcuklar fleklinde
olup genellikle bitkinin taban k›sm›na yak›n fle-
kilde bulunurlar. Çiçekler bitkinin ucunda çok

say›da ve tüp fleklindedir. Çanak yapraklar kah-
verengimsi, taç yapraklar ise beyaz, sar›, soluk ma-
vi veya morumsu renklerde olabilir. Meyveler kap-
sül fleklinde olup içindeki tohumlar çok küçük, si-
yah, kahverengi veya sar›ms› kahverenginde ve a¤
damarl›d›r. Canavar otlar›n›n kökleri ise k›sa, ka-
l›n, etli ve konukçu bitkiye ba¤lanm›fl durumdad›r. 
Küsküt klorofilsiz ve yapraks›z bir bitki olup iplik-
si ve sar›l›c› gövdesi genellikle sar› veya turuncu
renklerde bazen mor veya k›rm›z› renklerdedir.
Çiçekler hemen hemen saps›z veya çok küçük in-
ce bir sap›n üzerinde beyaz, pembe veya sar›ms›
renkte olup küre fleklindedir. Küskütün kapsül
fleklindeki meyveleri içerisinde 3-4 tohum bulun-
maktad›r. Tohumlar sar›, kahverengi veya siyah
renklerdedir. 
A¤aca ulaflan ve uygun koflullarda çimlenen ökse-
otu tohumu, çimlenerek kendini a¤ac›n kabu¤una
tespit eder. Çimlenen tohumdan geliflen ilk emeç-
ler korteksin içine girerek, konukçu bitkinin kam-
biyumuna ulafl›r. Emeçlerden yeni baz› tomurcuk-
lar patlar, kabu¤u delerek d›flar›ya do¤ru dallar ve-
rirler. Bu emeçler her sene kambiyum tabakas›na
do¤ru 1-2 tane emeç daha oluflturur. Bunlar odu-
na do¤rudan girmeyip her y›l y›ll›k halka kal›nl›¤›
kadar odun içinde kalarak oduna pasif olarak gir-
mifl olur. 
Konukçu bitkilerin köklerinden salg›lanan hor-
monlar›n teflvikiyle çimlenen canavar otunun radi-
kulas› 1 hafta içerisinde konukçu köküne tutunur.
Konukçu bitki köküne tutunmufl bu dokudan da
kök içerisinde canavar otunun beslenmesini sa¤la-
yacak olan emeçleri oluflur. Canavar otlar› toprak
ve hava s›cakl›¤›na ba¤l› olarak köke tutunduktan
belli bir süre sonra toprak yüzeyinde kuflkonmaz
sürgününe benzer flekilde görünmeye bafllar. 
Topra¤›n üst k›s›mlar›nda bulunan küsküt tohum-
lar› uygun koflullarda çimlenir. Çimlenen küsküt
çimlerinin sar›l›c› kollar› topraktan yukar›ya yükse-
lerek konukçu arar, konukçuya temas eder etmez
ona sar›l›r ve sar›ld›¤› bitki onun konukçusuysa
emeçlerini ona bat›rarak beslenmeye bafllar daha
sonra toprakla iliflkisini tamamiyle keser. Çiçeklen-
me küskütün türü ve çimlenme zaman›na göre ilk-
bahar sonlar›ndan sonbahara kadar olmaktad›r.
Tohumlar yaz sonu ve sonbaharda oluflmaktad›r.

Özet
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Parazitik bitkilerin kültür bitkilerindeki zarar›n›
göz önüne alarak mücadele yöntemini aç›klamak
Ökse otu bitkiyi zay›flatarak normal geliflmesini
engeller ve bazen de tamamen kurutur. Bunun
yan› s›ra a¤açlarda bulundu¤u k›s›mlar›n kereste-
lik de¤erini düflürür. Bu parazit bitki yüzünden
çamlar›n gövde çap› azal›r ve anormal reçine ka-
nallar› oluflur. 
Kültür bitkilerinde bölgeye ve bulaflman›n flidde-
tine ba¤l› olarak canavar otlar›ndan dolay› % 5-
100 aras›nda de¤iflen verim kayb› olmaktad›r. Ve-
rim kayb› d›fl›nda canavar otlar› kültür bitkisi to-
humlar›n›n a¤›rl›¤›n›, ya¤ ve protein oran›n› dü-
flürmekte ve bitki boyunda da k›salmaya neden
olmaktad›r.
Küskütün zarar› bitki geliflimini orta veya fliddetli
derecede engelleme fleklindedir. Bazen bitki küs-
kütten dolay› ölebilir. En büyük zarar konukçu fi-
de dönemindeyken görülmektedir. Küskütten do-
lay› % 90’a varan ürün kay›plar› olmaktad›r. 
Görüldü¤ü üzere bu parazit bitkilere karfl› bir mü-
cadele yap›lmazsa kültür bitkilerinin kalite ve kan-
titelerinde önemli zararlar oluflmaktad›r. Mücade-
lede ilk öncelik bu bitkilere karfl› dayan›kl› kültür
bitkisi çeflitlerinin kullan›lmas›d›r. E¤er böyle çe-
flitler mevcut veya uygun de¤ilse mutlaka parazit
bitkiler bak›m›ndan temiz sertifikal› bitki üretim
materyali (tohum, fidan) kullan›lmal›d›r. Bunlara
ra¤men bulafl›kl›k varsa ç›kan parazitleri elle yol-
ma, temiz hayvan gübresi kullanma, temiz tar›m
alet ve ekipmanlar› kullanma, ekim nöbeti uygu-
lama, biyolojik mücadele gibi baz› önlemler al›n-
mal›d›r. Tüm bunlara ra¤men sorun sürüyorsa ruh-
satl› herbisitler kullan›lmal›d›r.     

Yurdumuzda sorun olan çiçekli parazit bitkilerin
yay›lmas›n› aç›klamak 
Ökse otu daldan dala, a¤açtan a¤aca kufllar yard›-
m›yla tafl›nmaktad›r. Ökse otunun yenen bu mey-
velerinin tohumlar› yap›flkan oldu¤u için gagalar›-
n› a¤açlara sürten kufllar tohumlar›n da¤›lmas›n›
sa¤lar. Tohumlar kufllar›n d›flk›s›yla da di¤er a¤aç-
lara bulaflabilmektedir. Ökse otunun alt dallar›n›n
bulafl›kl›¤› ise genellikle a¤ac›n yukar›s›ndaki ol-
gunlaflm›fl meyvelerden düflen çekirdeklerin alt
dallara tutunmas› ile olmaktad›r. Canavar otu to-
humlar› ise di¤er bitki tohumlar›na kar›flarak, ta-
r›m alet ve makinalar›, su, rüzgâr, hayvanlar ve
hayvan d›flk›lar› ile kolayca yay›lmakta ve toprak-
ta canl›l›¤›n› 15-20 y›l süreyle koruyabilmektedir.
Küsküt tohumlar› da yine kültür bitkilerinin to-

humlar›na kar›flarak, su ve hayvan gübresi ile ya-
y›lmaktad›r. Küskütler tohumdan baflka kopmufl
sar›l›c› dal parçalar› ile de ço¤almaktad›r..  

Parazit yeflil alglerin özelliklerini ve biyolojisini
ifade etmek
Algler, fotosentez yapabilen bitkilerden farkl› yap›-
daki organizmalard›r. Algler sucul ekosistemlerin
ana fotosentetik materyal üreticileridir. Yeflil algler
koloni oluflturan tek hücreli veya çok hücreli orga-
nizmalar olup hepsi klorofil içermektedir. Baz› alg-
ler insanlar dahil di¤er organizmalarda, baz› yeflil
algler de yüksek bitkilerde patojendir. Yeflil algle-
rin Rhodochytrium ile Phyllosiphon  cinsleri pek
çok yabanc› ot ve nispeten düflük ekonomik öne-
me sahip baz› kültür bitkisinde hastal›k yapmakta-
d›r. Bununla birlikte Cephaleuros cinsindeki yeflil
algler pek çok yabani ve ekonomik olarak önemli
kültür bitkisinde gerçek parazittirler. 

Parazit yeflil alglerin oluflturdu¤u hastal›k belirti-
lerini tan›mlamak ve mücadelesini özetlemek
Cephaleuros cinsinden yeflil algler tropik ve sub-
tropik alanlarda 200’den fazla bitki türünü hasta-
land›rmaktad›r. Bu parazit genellikle alt dallarda-
ki yapraklar›n üst yüzünde turuncudan kahveren-
gine veya pas rengine kadar de¤iflen renkte, do-
kudan hafif yüksek, kadifemsi görünüfllü yuvar-
lak lekelere yol açar. Yaprak lekeleri genellikle
bitkide ciddi ekonomik kay›plar yaratmaz. Guava
gibi daha hassas konukçularda ise doku nekrozla-
r›, afl›r› yaprak dökümü, meyve kalitesinde ve ve-
riminde azalma fleklinde ciddi zararlar oluflturur. 
Yeflil algler, çay›r ve golf sahas› çimleri üzerinde
gelifltikleri zaman çimler güçlerini kaybeder ve
seyrelirler. Genellikle bu algler çimler üzerinde
yeflil veya kahverenginde tabaka, yaprak veya yas-
t›k fleklinde görülürler. Algler büyük oranda su ve
jelatin içerdiklerinden dolay› algler taraf›ndan ifl-
gal edilmifl çimler oldukça kaygand›rlar. 
Bitkiler aras›nda ve toprakta afl›r› nem oluflturacak
ifllemlerden kaç›nma, s›k› topra¤›n gevfletilmesi,
hastal›kl› bitki k›s›mlar›n›n budanmas› veya biçil-
mesi, e¤er gerekiyorsa algleri yok etmek için ruh-
satl› fungisitlerin kullan›m› alglere karfl› uygun bir
mücadele yaklafl›m› olacakt›r.
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1. Bir bitkinin baflka bir bitkinin su ve besin maddele-
rine ortak olarak onu zararland›rmas›na ne ad veril-
mektedir?

a. Simbiyozis
b. Antagonizm
c. Parazitizm
d. Kommensalizm
e. Mutualizm

2. Afla¤›dakilerden hangisi çiçekli parazit bitkilerin bes-
lendi¤i bir bitki dokusudur?

a. Ksilem
b. Epidermis
c. Stoma
d. Lentisel
e. Meristem

3. Afla¤›dakilerden hangisi çiçekli parazit bir bitkidir?
a. Is›rgan otu
b. Demir dikeni
c. Deve dikeni
d. Canavar otu
e. fieytan elmas›

4. Afla¤›dakilerden hangisi tam parazit çiçekli parazit
bitkilerin bir özelli¤idir? 

a. Yapraklar› yeflil renklidir. 
b. Yapraklar› kay›fl fleklindedir.
c. Klorofilleri yoktur.
d. Gövdeleri kal›n ve dikenlidir.
e. Çiçekleri gözle görülemeyecek kadar küçüktür. 

5. Afla¤›dakilerden hangisi ökse otunun bir özelli¤i de-

¤ildir?

a. Viscaceae familyas›ndan bir bitkidir.
b. Floemden beslenir.
c. Ksilemden beslenir.
d. Gövde parazitidir.
e. Tohumlar› kufllar ile yay›l›r.

6. Tuzak bitki afla¤›daki çiçekli parazit bitkilerden han-
gisine karfl› kullan›lmaktad›r?

a. Ökse otu
b. Sar› ot
c. Yeflil alg
d. Küsküt 
e. Canavar otu

7. ‹nce gövdeli, sar›l›c› çiçekli parazit bitki afla¤›dakiler-
den hangisidir? 

a. Yeflil alg
b. Canavar otu
c. Tarla sarmafl›¤›
d. Ökse otu
e. Küsküt 

8. Emeç nedir? 
a. Kök flekli
b. Boflalt›m organ›
c. Yaprak flekli 
d. Beslenme organ›
e. Meyve tipi

9. Afla¤›dakilerden hangisi zoosporlar ile enfeksiyon
yapar?

a. Küsküt
b. Mavi çiçekli canavar otu
c. Yeflil alg 
d. Ayçiçe¤i canavar otu
e. Ökse otu

10. Afla¤›dakilerden hangisi talluslu bir organizmad›r?
a. Ökse otu
b. Fasulye canavar otu
c. Küsküt
d. M›s›rl› canavar otu
e. Yeflil alg

Kendimizi S›nayal›m 
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çiçekli Parazit Bitkiler”
konusunu yeniden gözden geçiriniz

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çiçekli Parazit Bitkiler”
konusunu yeniden gözden geçiriniz

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yurdumuzda Sorun Olan
Çiçekli Parazit Bitkiler” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz

4. c  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yurdumuzda Sorun Olan
Çiçekli Parazit Bitkiler” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz

5. b  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yurdumuzda Sorun Olan
Çiçekli Parazit Bitkiler” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz

6. a  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yurdumuzda Sorun Olan
Çiçekli Parazit Bitkiler” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz

7. e   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yurdumuzda Sorun Olan
Çiçekli Parazit Bitkiler” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz

8. d  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yurdumuzda Sorun Olan
Çiçekli Parazit Bitkiler” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz

9. c   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Parazit Yeflil Algler”
konusunu yeniden gözden geçiriniz

10. e  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Parazit Yeflil Algler”
konusunu yeniden gözden geçiriniz

S›ra Sizde 1

Toprak s›cakl›¤› ve nemi canavar otu tohumunun çim-
lenebilmesi için uygun olsa bile, tohumun çimlenebil-
mesi için mutlaka konukçusu oldu¤u bitki köklerinden
salg›lanan strigalakton adl› hormonun teflvikine gerek-
sinimi vard›r. Sonuç olarak e¤er ortamda konukçusu ol-
du¤u bitki yoksa tüm flartlar uygun olsa bile canavar
otu çimlenmeyecektir. 

S›ra Sizde 2

Ökse otu tam parazit bir bitki olsa idi fotosentez yapa-
mayaca¤› için ksilemin yan› s›ra floemden de beslen-
mesi gerekecekti, dolay›s›yla klorofil de içermeyece¤i
için yeflil renkli de olamayacakt›. 

S›ra Sizde 3

Canavar otlar› parazitledi¤i konukçusunun yaflam süre-
sine ba¤l› olarak bir ömre sahiptirler. Havuç 2 y›ll›k bir
bitki oldu¤u için havuçtaki canavar otu yaflam döngü-
sünü 2 y›lda tamamlayacakt›r.

S›ra Sizde 4

Küskütler bitkiden bitkiye atlama özelli¤ine de sahip
oldu¤undan, hastal›kl› bir bitki özsuyu ile beslenirken
alm›fl oldu¤u baz› virüs ve fitoplazma hastal›k etmenle-
rini beslendi¤i sa¤l›kl› di¤er bir bitkiye de bulaflt›rabile-
cektir. 

S›ra Sizde 5

Yeflil alglerin vücut yap›lar› funguslara oldukça benze-
di¤i için (her ikisi de talluslu ve filamentlidir) fungusla-
r› yok etmek için kullan›lan fungisitler yeflil alglere kar-
fl› kullan›labilmektedir. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Bitki hastal›klar› ile mücadeledeki hedefleri ve öncelikleri tan›yarak, hangi
yöntemin kullan›labilece¤ini aç›klayabilecek; 
Çevre ve insan sa¤l›¤›n›n korunmas› amac›yla kimyasal mücadeleye alterna-
tif ve daha çevreci yöntemleri ayr›t edebilecek; 
Bitki hastal›klar› ile mücadele faaliyetlerini birbirleri ile iliflkilendirecek;
Bitki hastal›klar› ile genel mücadele prensiplerini özetleyebileceksiniz.
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G‹R‹fi
Kültür bitkilerinin yaflad›klar› ortamlarda canl› veya cans›z etkenler dolay›s›yla has-
talanmalar›, verim düflüklüklerine ve onlardan beklenen fayday› sa¤layamamalar›-
na neden olmaktad›r. Hastal›klardan korunma amac›yla al›nan tedbirlere “hijyen”,
hastal›klar›n ortaya ç›k›fl›ndan sonra uygulanan yöntemlere ise “terapi” ad› verilir.
Bitki hastal›klar›n›n ortaya ç›kmas›n› engellemeye yönelik çal›flmalar, hastal›¤›n or-
taya ç›k›fl›ndan sonraki mücadele çal›flmalar›na oranla çok daha baflar›l› olmakta-
d›r. Bu yüzden bitkilerde hastal›¤a sebep olan etkenlerin ortadan kald›r›lmas› ve
bitkilerin hastal›klara karfl› korunmas› temel amac›m›zd›r. Hastalanan bitki dokula-
r›n›n tamamen iyileflmesi genellikle mümkün de¤ildir. Baz› besin elementi eksik-
liklerinden kaynaklanan hastal›klar›n tedavisi mümkün olabilse de, ço¤u kez has-
tal›¤a fliddetli yakalanan bitkiler tedavi edilememektedir. Son y›llarda bitki içerisi-
ne nüfuz edebilen sistemik baz› bitki koruma ürünlerinin gelifltirilmesi ile baz› bit-
ki patojenlerinin bitkiyi enfeksiyonundan sonra, henüz dokular› tahrip etmeden
önce doku içerisinde engellenmesi mümkün olabilmektedir. 

Bitki hastal›klar› ile mücadele yöntemleri genellikle 6 ana bölümde toplanmak-
tad›r. Bunlar:

1. Yasal önlemler (Düzenleyici metotlar)
2. Dayan›kl› çeflit kullan›m›
3. Kültürel önlemler
4. Biyolojik mücadele
5. Fiziksel mücadele
6. Kimyasal mücadele

YASAL ÖNLEMLER 
Yasal düzenlemelerin (düzenleyici metotlar›n) içinde bitki sa¤l›¤›n› do¤rudan etki-
leyenler, yasalarla hastal›klar›n bir yere giriflini ve da¤›l›fl›n› önlemeye yönelik ön-
lemlerdir. Bunlar üç bölümde toplanabilir.

Karantina 
Karantina, bir ülkeye d›flar›dan hastal›k giriflini önlemek veya ülke içerisinde s›n›r-
l› alanlarda var olan bir hastal›¤›n di¤er alanlara yay›lmas›n› engellemek amac›yla
al›nan yasal önlemlerdir. Bu amaçla ülke içerisinde bulunmayan hastal›klar›n ülke-
ye girifline engel olmak için al›nan tedbirlere “D›fl Karantina”, kendi s›n›rlar› içeri-
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sinde bulunan hastal›k etmenlerinin ülke içerisinde da¤›lmas› önlemeye yönelik
tedbirlere ise “‹ç Karantina” ad› verilmektedir. Ülkemizdeki bitki ve bitkisel ürün-
leri zararl› organizmalardan korumak amac›yla T.C. G›da, Tar›m ve Hayvanc›l›k
Bakanl›¤›’na ba¤l› Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan haz›rlanan “Zi-
rai Karantina Yönetmeli¤i” uygulanmaktad›r. Bu yönetmelikte; 

• Ülkemizde varl›¤› bilinmeyen ve ithale engel teflkil eden zararl› organizmalar, 
• S›n›rl› olarak bulunan ve ithale engel teflkil eden zararl› organizmalar, 
• Baz› bitki ve bitkisel ürünlerde bulunmas› halinde ithale engel teflkil eden

zararl› organizmalar listelenmifltir. 

Zirai Karantina Yönetmeli¤ine, T.C. G›da, Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakanl›¤›, Koruma ve
Kontrol Genel Müdürlü¤ü web sayfas›, www.kkgm.gov.tr/mev/yonetmelik.html adresin-
den ulaflabilirsiniz.

Sertifikasyon 
Sertifikasyonun amac›, üreticiye çeflit özellikleri ve safl›¤› belli s›n›rlar içinde olan,
temiz (yabanc› maddeden ari), çimlenme gücü yüksek, belli hastal›klar› en az dü-
zeyde veya hiç içermeyen tohumluklar›n kullan›m›n› sa¤lamakt›r. Üretici bu yolla
daha yüksek verim elde edecek, hastal›klar›n yay›lmalar› ve zararlar› da önlenmifl
olacakt›r. Bu amaçla T.C. G›da, Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› Tar›msal
Üretim ve Gelifltirme Genel Müdürlü¤ü (TÜGEM) taraf›ndan, üretim materyallerin-
de bitki sa¤l›¤› standartlar› oluflturulmakta ve yay›mlanmaktad›r.

Bitki üretim materyallerinin sertifikasyonuna iliflkin bilgilere, G›da, Tar›m ve Hayvanc›l›k
Bakanl›¤›’na ba¤l› Tar›msal Üretim ve Gelifltirme Genel Müdürlü¤ü (TÜGEM) web sayfas›,
www. tugem.gov.tr adresinden ulaflabilirsiniz.

Regülasyon (Düzenleme)
Hastal›klar›n bir yerde yay›lmalar›n› önlemek amac›yla yasalarla hastal›kl› bitkile-
rin yok edilmesi (eradikasyon), baz› bitkilerde yasalarla münavebe zorunlulu¤u
getirilmesi (rotasyon) veya tohum ilaçlamalar› gibi önlemlerin tümüne regülasyon
denilmektedir.

DAYANIKLI ÇEfi‹T KULLANIMI
Bitki hastal›klar›ndan korunmak için öncelikle bitkilerin hastal›k etmenlerinden
uzak tutulmas› ve sa¤l›kl› bitki yetifltirmek amac›yla kültürel ifllemlerin en uygun
flekilde yap›lmas› gerekmektedir. Ancak ço¤u kez yap›lan bu ifllemler hastal›ktan
korunmada yetersiz kalmaktad›r. Bu durumda fiziksel, biyolojik ve kimyasal yön-
temler ile hastal›klarla mücadele edilmektedir. Ancak bu mücadele yöntemleri ba-
z› hastal›klar için ekonomik olmamakta ve sa¤lanan verim art›fl› yap›lan masraflar›
karfl›layamamaktad›r. Özellikte tah›llar gibi genifl ekilifl alan›na sahip bitkilerde bu
uygulamalar fazla ifl gücü ve masraf gerektirirken kimyasal mücadele de çevre kir-
lili¤ine neden olmaktad›r. Bu gibi durumlarda en uygun mücadele yöntemi daya-
n›kl› çeflit kullan›m› olmaktad›r. Dayan›kl› çeflitlerin kullan›m› ile di¤er mücadele
çal›flmalar› için yap›lan harcamalar azalmakta ve daha az kimyasal kullan›lmakta,
bazen de kimyasal mücadeleye gerek kalmamaktad›r. Ancak bu çal›flmalar olduk-
ça fazla zaman ve emek gerektirmektedir

Dayan›kl› çeflit elde etme çal›flmalar› sonucunda gelifltirilen çeflidin di¤er hasta-
l›k etmenlerine de orta veya yüksek düzeyde dayan›kl›l›k göstermesi, ayr›ca kalite
ve verim aç›s›ndan da iyi özellikte olmas› gereklidir.
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Bitki hastal›klar› biliminin, bitki ›slah›ndaki sorumlulu¤u gerçekten önemlidir.
Patojen populasyonlar›, patojenlerin çevreyle olan iliflkileri, konukçuda patojenle-
re karfl› dayan›kl›l›k yap›s›n›n sürekli olarak incelenmesi gerekmektedir. Ancak
bunlar›n ›fl›¤›nda hastal›klara karfl› dayan›kl›l›k, genel bitki ›slah› programlar› ile
kaynaflt›r›labilir. Bu nedenle dayan›kl› çeflit elde etme çal›flmalar›nda fitopatologlar
ile ›slahç›lar›n iflbirli¤i yapmas› gereklidir. 

Seleksiyon
Seleksiyon çal›flmalar› hastal›¤›n her y›l yo¤un olarak görüldü¤ü bölgelerde hasta
bitkiler aras›nda sa¤l›kl› kalan dayan›kl› bireyler seçilerek yürütülür. Seçilen birey-
lerin dayan›kl› olup olmad›klar› hastal›k etmeninin bu bitkilere yapay inokulasyon-
lar› ile kontrol edilir. Dayan›kl›l›¤› kan›tlanan bireylerin di¤er agronomik özellikle-
ri de incelendikten sonra ›slah metodlar›na uygun olarak üretimlerine geçilir.

Melezleme
Bu metotta di¤er agronomik özellikleri dikkate al›nmadan hedef al›nan hastal›¤a
karfl› daha önceki çal›flmalarda dayan›kl› oldu¤u belirlenen çeflitler, agronomik
özellikleri iyi olan çeflitler ile melezlenir. Melezleme sonucu elde edilen F1 melez-
leri kendi aralar›nda çaprazlanarak F2 melezleri elde edilir. Bu F2 melezleri aras›n-
dan yine hastal›¤a karfl› dayan›kl› ve agronomik özellikleri iyi olanlar seçilir, ken-
di içerisinde melezlenerek homozigot hatlar elde edilir. Melezleme çal›flmalar› faz-
la zaman ve emek gerektiren çal›flmalard›r.

Mutasyon
Farkl› etkenler nedeniyle hücrenin genetik yap›s›nda meydana gelen de¤ifliklikle-
re “mutasyon” ad› verilir. Bitkilere mutasyon oluflturabilen maddelerin (mutajenik
maddeler) uygulanmas› ile bitkilerde dayan›kl› bireyler (mutantlar) elde edilebilir.
Daha sonra yapay hastal›k inokulasyonlar› ile bu mutant bireylerin hastal›¤a karfl›
dayan›kl›l›k durumlar› ve bu özelliklerini sürdürebilme yetenekleri incelenir. Fakat
bu yöntem tüm bitkilerde baflar› ile kullan›lamamaktad›r. Genelde fazla kullan›lan
bir yöntem de¤ildir. Ülkemizde bu yöntemle tütünde mildiyö hastal›¤›na dayan›k-
l› çeflit elde edilmifl ve tescil edilmifltir. 

Son y›llarda çok y›ll›k bitkilerdeki somatik mutasyonlardan da yararlan›lmakta-
d›r. Bu yöntemde patojen bask›s› alt›nda somatik mutasyonla oluflan dayan›kl›
hücreler seçilerek doku kültürü yöntemi ile ço¤alt›lmaktad›r.

Biyoteknolojik Yöntemler Kullanarak Gen Aktar›lmas›
Biyoteknolojik yöntemlerle gen aktar›m› yap›larak hastal›klara dayan›kl› çeflitlerin
elde edilmesi son y›llarda kullan›lmaktad›r. Klasik ›slah yöntemlerine k›yasla daha
k›sa sürede sonuç al›nmakla beraber bu da zahmetli bir ifltir. Bu yöntemde hasta-
l›klara dayan›kl›l›¤› sa¤layan genler izole edilerek istenilen konukçuya aktar›l›r.
Ancak belirli bir alt yap›y› gerektiren bu modern yöntemlerin gelifltirilmesine ra¤-
men sonuçta yine elde edilen bireylerin test edilmesi için klasik patolojik yöntem-
lerin bilinmesine gerek vard›r. 

Mücadelesinde dayan›kl› çeflit kullan›m›n›n en yayg›n ve ekonomik oldu¤u hastal›k etmen-
leri nelerdir?

17110.  Ünite  -  Bi tk i  Hastal ›k lar ›  ‹ le  Savafl›m Yöntemler i

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

1



KÜLTÜREL ÖNLEMLER
Kültürel önlemler, hastal›k oluflumu için uygun olmayan ancak bitkilerin sa¤l›kl›
yetiflece¤i tar›msal uygulamalard›r. Kültürel önlemler;

• Bitkinin sa¤l›kl› yetifltirilmesi, 
• Hastal›k etmenlerinin inokulum kaynaklar›n›n azalt›lmas› ve hastal›k etmen-

lerinin yay›lmas›n›n engellenmesi,
• Hastal›k etmenlerinin enfeksiyonu için uygun koflullar›n ortadan kald›r›lma-

s›na yönelik faaliyetleri kapsar.

Bitkinin Sa¤l›kl› Yetifltirilmesi 

Bölge ‹çin Uygun Bitkinin Seçilmesi
Bitkiler kendileri için optimum koflullar alt›nda en iyi flekilde geliflirler ve fizyolojik
faaliyetlerini en iyi flekilde yaparlar. Böyle bitkilerin çevre koflullar›na karfl› dayan›m-
lar› da en üst seviyededir. Çevre koflullar› bitki için olumsuz ise bitkiler zay›f geliflir-
ler ve patojenlere karfl› da dayan›ks›zd›rlar. Böyle bitkilere patojenler ve zafiyet para-
zitleri sald›rarak hastalanmalar›na neden olur. Bir bölgede tar›ma karar verildi¤inde,
öncelikle o bölgeye iyi uyum sa¤layan bitki tür ve çeflidinin seçilmesi gerekmektedir. 

Bitki Besleme (Gübreleme) 
Bitkinin sa¤l›kl› yetiflmesi ve verimi topraktan yeterince ve dengeli biçimde besin
maddesi almas›na ba¤l›d›r. Topraktaki besin maddeleri bitkilerin devaml› tüketimi
ve ya¤mur sular› ile y›kanma sonucu azal›r ve bitkilerde besin elementlerinin ek-
sikli¤inden ileri gelen hastal›klar ortaya ç›kar (Bkz. Ünite 5). Kayba u¤rayan bu be-
sin elementlerinin topra¤a dengeli biçimde geri verilmesi gereklidir. Yeterli ve
dengeli yap›lan gübreleme bitkilerin hastal›klara karfl› dayan›kl›l›¤›n› art›r›r. Güb-
relemeden önce toprak analizleri yap›lmal› ve topraktaki besin elementi eksiklik-
leri belirlenmelidir. Gübrelemede yap›lacak hatalar, özellikle topra¤›n gereksiz ve-
ya dengesiz gübrelenmesi, toprakta tuzlanma oluflumuna ve çevre kirlili¤ine ne-
den olmas›n›n yan› s›ra bitkilerde hastal›klara karfl› duyarl›l›¤›n artmas›na da neden
olmaktad›r. Örne¤in tek tarafl› olarak azotla beslenen bitkilerin hastal›klara ve kö-
tü iklim koflullar›na karfl› duyarl›l›klar› artmaktad›r. Besin maddesi dengesizlikleri-
nin bitkilerde oluflturdu¤u hastal›klara bir örnek de besin elementi dengesizlikleri
ve kalsiyum noksanl›¤› sonucu elma meyvelerinde görülen “ac› çukur” hastal›¤›d›r.

Topra¤a Organik Madde Uygulama 
Topra¤a organik madde ilavesinin toprak ve su iliflkileri üzerindeki olumlu etkisi ya-
n›nda patojenlere de etkileri bulunmaktad›r. Genellikle topra¤a kar›flt›r›lan organik
madde topraktaki antagonist mikroorganizmalar›n ço¤almas›n› teflvik ederek birçok
toprak patojeninin populasyonunu azalt›r. Topra¤a kar›flt›r›lan organik maddeler; bir
önceki ürün art›klar›, an›z, nadas s›ras›nda gelen yabanc› otlar, yeflil gübreler, kompost
ve ah›r gübresi gibi maddelerdir. Ancak topra¤a organik madde uygulamas›nda baz›
konulara dikkat edilmelidir. ‹çinde yabanc› ot tohumlar› bulunan ah›r gübreleri ve has-
tal›kl› bitki art›klar› toprakta yabanc› ot populasyonunun artmas›na ve topra¤›n hasta-
l›k etmenleri ile bulaflmas›na neden olmaktad›r. Bu nedenlerle gübrelemeden önce bu
organik maddelerin iyi bir flekilde dekompoze olmalar› sa¤lanmal›d›r.

Toprak ‹flleme
Bitkinin sa¤l›kl› yetiflmesinde toprak ifllemenin önemi büyüktür. Uygun yap›lan toprak
ifllemesi ile ekilecek ürün için gerekli su ve besin maddelerinin toprakta birikmesi sa¤-
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lan›r. Toprak ifllemesi yap›lmam›fl topraklarda nem toprak yüzeyindeki yar›k ve çatlak-
lardan kolayl›kla buharlafl›r. Ayr›ca iyi ifllenmemifl tohum yataklar›nda tohumlar›n çim-
lenmesi gecikir ve çimlenme düzensiz olur. ‹yi ifllenmeyen ve havalanmayan toprak-
larda patojenlerin neden oldu¤u kök ve kökbo¤az› hastal›klar› daha yayg›nd›r. 

Baz› bitki hastal›klar› sonbaharda veya hasat sonras› yere dökülen bitki art›kla-
r›nda canl›l›klar›n› sürdürürler ve ilkbaharda aktive olarak genç bitkileri enfekte
ederler. Örne¤in Elma Kara Lekesi (Venturia inaequalis) ve Asma Mildiyösü (Plas-
mopara viticola) yere düflen hastal›kl› bitki art›klar›nda k›fl› geçirip, ilkbaharda bu
art›klarda oluflan sporlar›yla bitkileri enfekte eden birçok hastal›k etmeninden sa-
dece ikisidir. ‹yi bir toprak ifllemesi ile hastal›kl› bitki art›klar› yok edilebilir.

Hastal›kl› bitki art›klar› nas›l yok edilmelidir? 

Sulama 
Sulu tar›m yap›lan alanlarda, bitkinin özellikleri ve topra¤›n yap›s› dikkate al›narak
sulama yap›lmal›d›r. Killi ve su tutan topraklarda afl›r› sulamadan kaç›n›lmal›d›r. Bu
tür topraklarda fazla su nedeniyle bitki kökleri hava alamaz, kök çürüklükleri gö-
rülür. Kumlu topraklarda ise s›k sulama yapmak gereklidir. Toprak suyu tutmad›-
¤› için bitkiler susuzluktan daha fazla etkilenirler.

Sulanmayan ürünlerde, toprak iflleme ve topra¤a uygulanan di¤er iyilefltirme
uygulamalar› toprak rutubeti üzerinde büyük etki yapmaktad›r. Organik madde
miktar› topra¤›n su tutma kapasitesini etkilemektedir. Organik maddece zengin
topraklarda su k›tl›¤› stresi az olur. Ayr›ca yeflil gübreleme, ürün s›ras›n›n düzen-
lenmesi, ekim ve hasat zamanlar›n›n de¤ifltirilmesi ile bitkilerin toprak neminden
mümkün oldu¤unca fazla yararlanmas› sa¤lan›r.

Sulaman›n bitki patojenleri üzerine etkileri de dikkate al›nmal›d›r. Sulama, can-
l› konukçularda patojen inokulumunun canl›l›¤›n›n sürmesini sa¤lar. Hastal›kl› bit-
ki art›klar›nda ise yap›lacak sulama birçok patojenin mikroorganizma faaliyeti so-
nucunda ölmesini sa¤lar. Sulaman›n bitki patojenlerinin inokulumunun da¤›lma-
s›nda önemli rolü vard›r. Salma ve kar›k usulü sulamalarda her türlü inokulum dre-
naj suyu ile da¤›lmaktad›r. Bu durum damla sulamada görülmez. Ya¤murlama su-
lama birçok patojenin, ya topra¤›n s›çrat›lmas›yla ya da inokulumun s›çrat›lmas›y-
la da¤›lmas›n› kolaylaflt›r›r (Çizelge 10.1).
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Ürün Hastal›k Patojen

fieftali, Badem Filiz Kanseri Fusicoccum amygdali 

Elma Ac› Çürüklük Gloeosporium fructigenum 

Elma Meyve Çürüklü¤ü Phytophthora cactorum    

Turunçgiller Kahverengi Çürüklük Phytophthora citrophthora 

Domates Antraknoz  Colletotrichum phomoides 

Patates Mildiyö Phytophthora infestans 

Fasulye Hale Yan›kl›¤› Pseudomonas syringae pv. phaseolicola

Fasulye Gri Küf  Botrytis cinerea 

Kereviz Yan›kl›k  Septoria apii 

H›yar     Köfleli Yaprak Lekesi   Pseudomonas syringae  pv. lachrymans 

Lahana Kök Uru Plasmodiophora brassicae 

Lahana Siyah Çürüklük Xanthomonas campestris pv. campestris 

Çizelge 10.1
Ya¤murlama
sulamayla da¤›lan
baz› patojenler
(Toros vd. 1999).



Hastal›k Etmenlerinin ‹nokulum Kaynaklar›n›n Azalt›lmas›
ve Yay›lmas›n›n Engellenmesi

Sanitasyon 
Sanitasyon hastal›ktan korunmak için al›nan sa¤l›k önlemleridir. Bu önlemlerin
amac› inokulumun tarlaya giriflini önlemek ve hastal›kl› tarlalardaki inokulumu
yok etmek veya azaltmakt›r. Hastal›kl› bitki art›klar›n›n gömülerek veya yak›larak
yok edilmesi, budama aletlerinin dezenfeksiyonu ve hastal›ks›z üretim materyalle-
rinin kullan›m› gibi uygulamalar sanitasyona yönelik uygulamalard›r.

Eradikasyon
Hastal›k etmenlerinin yay›lmas›nda inokulum kayna¤› oluflturan ve ertesi y›la ge-
çifli için yatakl›k yapan yabanc› otlar›n ve kültür bitkilerinin yok edilmesi ifllemine
“eradikasyon” ad› verilir. 

Hastal›k Etmenlerinin Enfeksiyonu ‹çin Uygun Koflullar›n
Ortadan Kald›r›lmas› 

Ekim Nöbeti (Münavebe)
Tar›m arazilerinde devaml› ayn› ürünün yetifltirilmesi topra¤›n belirli besin ele-
mentleri yönünden zay›flamas›na ve zamanla verimini kaybetmesine neden olur.
Ayr›ca böyle topraklarda yetifltirilen bitkilere özelleflmifl hastal›k etmenleri git gide
yo¤unlafl›r ve zarar›n› art›r›r. Bu arazilerde ekimi yap›lan kültür bitkisinin periyo-
dik olarak de¤ifltirilmesi ile topra¤›n besin elementlerince fakirleflmesi ve hastal›k
etmenlerinin yo¤unlaflmas› gibi olumsuzluklar engellenebilir. 

Bitki Geliflme Döneminin Ayarlanmas›  
Bitkiler hayatlar›n›n baz› dönemlerinde hastal›k etmenlerine karfl› daha hassas olur-
lar. Bu dönemlerini geçirdikten sonra hastal›k etmenlerinden fazla etkilenmezler.
Ayn› flekilde patojenler y›l›n belli zamanlar›nda daha aktif olurlar ve daha fazla en-
feksiyon yapma yetene¤ine sahiptirler. Böceklerle tafl›nan hastal›klar için ise vektör
böceklerin populasyonunun artt›¤› dönemler patojenin yay›lmas›n›n daha yo¤un ol-
du¤u dönemlerdir. Bitkilerin ekim veya dikim tarihlerinin erkene veya geçe al›nma-
s›yla bitkinin hassas oldu¤u dönem ile patojenlerin aktif oldu¤u ve yay›ld›¤› dönem-
lerin çak›flmas› engellenebilir, bu sayede bitkiler hastal›klardan korunabilir. Örne¤in
Orta Anadolu’ da bu¤day ekimi erken yap›larak kara pas enfeksiyonundan korun-
mak mümkün olmaktad›r. Ekim-dikim tarihleri de¤ifltirilirken göz önünde tutulma-
s› gereken önemli di¤er hususlar, tohum çimlenmesi için topra¤›n tav›n›n yerinde
olmas› ve bitkilerin vejetatif geliflmeleri için mutlak gerekli olan ya¤›fll› periyodun
kaç›r›lmamas›d›r. Ekim-dikim tarihleri bu koflullar dikkate al›narak de¤ifltirilebilir. 

F‹Z‹KSEL MÜCADELE 
Fiziksel mücadele yöntemlerine genellikle hastal›k etmenlerine karfl› di¤er yön-
temlerin kullan›lamad›¤› veya sak›ncal› oldu¤u durumlarda baflvurulur. Bitki has-
tal›klar›na karfl› fiziksel mücadelede genellikle s›cakl›k uygulamalar› kullan›lmak-
tad›r. Ayr›ca so¤uk uygulamalar›, ultraviyole ›fl›k, elektromanyetik dalgalar, radyas-
yon uygulamalar› ve ürünlerin kurutulmas› ile bitki hastal›klar›na karfl› fiziksel mü-
cadele yap›lmaktad›r. 
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S›cakl›k Uygulamas› 

Topra¤a S›cakl›k Uygulamas›
Topra¤a s›cakl›k uygulamas› en etkili fakat en pahal› yoldur. Bu amaçla ekseri su
buhar› kullan›l›r, bu da yüzeysel ya da topra¤a enjeksiyon fleklinde uygulan›r. Yü-
zey muamelesi ucuzdur ve kenarlar› örtülü a¤›r bir plastik tabaka alt›na buhar›n
püskürtülmesi ile uygulan›r. Örtü alt›nda tutulan buhar topra¤a nüfuz eder ve ge-
nellikle etkili s›cakl›¤a (65 - 75°C) 0-5 cm derinlikte 10 dakika, 15-20 cm’ de 6-8 sa-
at sonra ulafl›r.

Buhar enjeksiyonu, topra¤a de¤iflik flekilde planlanm›fl delikli metal borular
veya drenaj künkleri ile yap›l›r. Drenaj künkleri devaml› olarak toprakta b›rak›-
l›r. Buhar sürücüleri seran›n bir yerinden di¤er yan›na kadar kaz›l›p yerlefltirilen
metal borulardan ibarettir. Hangi enjeksiyon metodu kullan›l›rsa kullan›ls›n, ge-
nellikle topra¤›n yaklafl›k olarak 30 dakika muamele edilmesi gerekir, fakat her-
hangi bir zamanda uygulanan yöntem küçük alanlarda daha az etkili olsa bile ör-
tü metodundan h›zl›d›r. Az miktarda topra¤› sterilize etmek için elektrikli ›s›t›c›-
lar kullan›labilir.

Solarizasyon
Solarizasyon y›l›n en s›cak aylar›nda topra¤›n iyi bir flekilde ifllenerek keseklerin-
den ve yabanc› otlardan temizlenmesinden sonra iyice sulanarak, fleffaf polietilen
örtü ile kaplanmas› ve 30-45 gün bu flekilde günefl ›fl›nlar›na maruz b›rak›lmas›
fleklinde uygulan›r. Solarizasyonda kullan›lan polietilen örtüler ultraviyole ›fl›¤a da-
yan›kl› malzemelerden özel olarak üretilir. Örtü ile toprak yüzeyi aras›nda boflluk
bulunmamal›, solarizasyon süresince toprak nemli olmal›d›r. Bu yöntemde topra-
¤›n 10-15 cm derinli¤ine kadar patojen birçok fungusun, yabanc› ot tohumlar›n›n
ve nematodlar›n öldü¤ü saptanm›flt›r. 

Solarizasyon ifllemi topraktaki faydal› mikroorganizmalar› nas›l etkiler?

Ço¤altma Organlar›n›n S›cak Su ‹le Muamelesi 
Tohum, yumru, so¤an gibi ço¤altma organlar›ndaki hastal›k etmenleri bu üretim
materyallerinin s›cak su içerisinde belirli sürelerde tutulmas›yla öldürülebilir. Bu
süre ve s›cakl›k derecesi tohumun veya üretim materyalinin canl›l›¤›n› kaybetme-
di¤i en yüksek s›cakl›¤a göre ayarlanmal›d›r. Bazen tohumlar s›cak su muamele-
sinden önce bir ön ›slatmaya tabi tutulur. Tohum uygulamas›nda genellille 50-55
°C s›cakl›k ve 10-30 dakika uygulama süresi kullan›l›r. So¤anlar ise 43°C’ de 3 sa-
at tutulur. S›cak su muamelesi, tohum içindeki ve yüzeyindeki birçok fungal, bak-
teriyel ve viral etmeni öldürebilir. 

S›cak su uygulamalar› daha çok hangi bitki tohumlar› için kullan›labilir?

Ço¤altma Organlar›n›n S›cak Hava ‹le Muamelesi 
Son y›llarda yayg›nlaflan bir yöntemdir. Bilhassa virüs hastal›klar›n›n tohumda
inaktive edilmesinde kullan›lmaktad›r. Genellikle 70°C ‘de 2-7 gün s›cak havada
tutma en fazla uygulanmaktad›r. Baz› tohumlarda ise s›cakl›k zarar›ndan korun-
mak için tohumlar 40°C de 1 gün ön ›s›tmaya tabi tutulur. S›cakl›k uygulamas› do¤-
rudan bitkiye de uygulanabilmektedir. Bu yöntemle daha çok mekanik yollarla ta-
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fl›nan baz› virüsler önlenebilmektedir. Burada bitkinin ölmeden dayanabilece¤i s›-
cakl›k uygulan›r. 

Aerobik Fermantasyon
Daha çok domatese uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde domates tohumlar›
meyve eti ile kar›fl›k olarak 20°C’de 96 saat tutulur. Bu flekilde domates tohumla-
r›nda bulafl›k olan bakteriyel kanser hastal›¤› etmeni (Clavibacter michiganensis
subsp. michiganensis) elimine edilebilmektedir. 

Depolanan Bitkisel Ürünlere S›cak Hava Uygulanmas› 
Depolanan patateslerde s›cak hava uygulamas› yumru yüzeyindeki fazla nemin
uzaklaflmas›n› ve yaralar›n daha çabuk iyileflmesini sa¤lar. Bu flekilde yara parazit-
lerinin girifli engellenir. Tatl› patatesler 28-32°C’de 2 hafta tutuldu¤unda yaralar›n›n
kapand›¤›, Rhizopus ve yumuflak çürüklük bakterilerinin enfeksiyonunun engel-
lendi¤i belirlenmifltir. 

Düflük S›cakl›k Uygulamas› ‹le Hastal›klar›n Önlenmesi
Bitki patojenlerinin ço¤u düflük s›cakl›klarda iyi geliflemezler. Bu nedenle daha
çok, taze meyve ve sebzelerde hasat sonu çürümelerini önlemek için düflük s›cak-
l›kta depolama önerilmektedir. Bu amaçla, bitkilerin donmadan, kurumadan ve
fizyolojik bozukluk oluflturmadan dayanabilecekleri en düflük s›cakl›k derecesi uy-
gulan›r. Örne¤in patates 5-8°C’ de çürümeden daha uzun süre kal›r, daha düflük
s›cakl›kta ise zarar görür. Düflük s›cakl›k uygulamas› düflük s›cakl›klarda geliflebi-
len Penicillium, Monilinia ve Botrytis gibi patojenlere karfl› etkili de¤ildir.

Radyasyon Uygulamas› 
Radyasyonun öldürücü etkisine dayanarak bitki patojenlerini önleme çal›flmalar›
yap›lmaktad›r. Bu yöntem baz› ürünlerde depo ve ulafl›m s›ras›ndaki çürümeleri
geciktirmek için kullan›lmaktad›r.

Elektromanyetik Dalgalar›n Kullan›m› 
Radyo frekanslar›n›n ve mikrodalgalar›n tohumlar›n çimlenmesini art›r›c› etkileri ya-
n›nda özellikle depolanan ürünlerdeki mikroorganizmalar›n öldürülmesi aç›s›ndan
da etkili olduklar› bilinmektedir. Örne¤in, m›s›r tohumlar› üzerinde bulunan Asper-
gillus flavus, Bacillus cereus ve Trichothecium roseum gibi genellikle insan ve hay-
vanlara zararl› toksinler oluflturan mikroorganizmalar, tohumlara 120 saniye mikro-
dalga uygulamas› ile tamamen öldürülebilmektedir. Mikrodalga uygulamalar› yerf›s-
t›¤› küspesinde mevcut aflatoksin miktar›n› da önemli ölçüde azaltmaktad›r. 

B‹YOLOJ‹K MÜCADELE
Hassas konukçu bitkilerin tar›m› bu bitkilere özelleflmifl patojenler için avantaj sa¤-
lamakta ve patojen yo¤unlu¤u giderek artmaktad›r. Bu tar›msal faaliyetler içerisin-
de ortamdaki mikrobiyal dengenin patojenler lehinde bozulmas› patojenlerin kül-
tür bitkilerinde sürekli zarar›na neden olmaktad›r. Bitki hastal›klar› ile mücadelede
sürekli ve yo¤un kimyasal kullan›m› çevre kirlili¤ine neden olmakta, ayr›ca g›da-
lardaki kal›nt›lar insan sa¤l›¤›n› tehdit etmektedir. Ayr›ca kimyasal mücadelenin
belirli aral›klarla sürekli uygulama gerektirmesi ve patojenlerin bu kimyasallara
karfl› dayan›kl›l›k kazanmas› gibi dezavantajlar› da bulunmaktad›r. Bu nedenlerle
bitki hastal›klar› ile mücadelede çevre ile uyumlu ve insan sa¤l›¤›na olumsuz etki-
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leri olmayan mücadele yöntemlerinin gelifltirilmesine ihtiyaç duyulmufltur. Faydal›
mikroorganizmalar›n kullan›ld›¤› biyolojik mücadele çal›flmalar› bu konuda olduk-
ça büyük potansiyele sahiptir. Mikroorganizmalar yaflad›klar› ortam içerisinde bir-
birleri ile sürekli etkileflim halindedir, besin, oksijen ve yaflam alan› aç›s›ndan de-
vaml› olarak birbirleriyle rekabet ederler. Bu rekabet ortam› içerisinde baz› mikro-
organizmalar spesifik özellikleri nedeniyle di¤erlerine daha bask›n hale gelebil-
mekte ve populasyonunu art›rarak di¤er mikroorganizmalar› bask›layabilmektedir.
Bu flekilde mikroorganizmalar›n di¤er mikroorganizmalar üzerindeki engelleyici
etkilerine antagonizim, bu özelikleri yüksek mikroorganizmalara da antagonistik
mikroorganizmalar ad› verilmektedir.

Biyolojik mücadelede kullan›lan antagonistik mikroorganizmalar, patojenle-
ri farkl› mekanizmalarla bask›lamaktad›r. Bu ve benzeri mekanizmalar afla¤›da
s›ralanm›flt›r.

Antibiyosis
Bir mikroorganizman›n ortama salg›lad›¤› antibiyotik ad› verilen metabolik ürünler
ile baflka bir mikroorganizman›n geliflmesini engellemesine ve y›k›ma u¤ratmas›na
“antibiyosis” ad› verilir. Mikroorganizmalar›n antibiyotik üretim yetenekleri ortam-
daki besin maddesine ba¤l›d›r. Antibiyotik üreten mikroorganizmalar biyolojik
mücadelede her zaman baflar›l› olamamaktad›r. Karbonhidratlarca zengin ortam-
larda antibiyotik üretimi fazlad›r. Ancak toprakta fazla karbonhidrat bulunmaz ve
yeterince antibiyotik üretimi de olmaz. Baz› mikrooganizmalar salg›lad›klar› en-
zimlerle antibiyotikleri kolayca bozarlar. Bu yüzden etki geçici olabilmektedir. De-
po hastal›klar›na karfl› kullan›lacak biyolojik mücadele ajanlar›n›n antibiyotik üret-
mesi istenilen bir özellik de¤ildir. Bunun nedeni depolanan ürünlerdeki antibiyo-
tik kal›nt›lar›d›r. Çizelge 10.2’de antibiyotik üreten mikroorganizmalar ve etkili ol-
duklar› bitki hastal›klar›na ait örnekler verilmifltir.

Rekabet 
Ortamda beslenmeleri ve ço¤almalar› için kayna¤›n s›n›rl› oldu¤u durumlarda mik-
roorganizmalar aras›nda bir paylafl›m mücadelesi ve rekabet bafllar. Bu mücadele
besin maddeleri, oksijen, yer ve ›fl›k için olabilir. Mikroorganizmalar›n geliflebilme-
leri ve ço¤alabilmeleri için ortamdan gerekli besin maddelerini almalar› zorunludur.
Özellikle gereksinim duyduklar› bu besin maddeleri ortamda s›n›rl› oldu¤u taktirde,
besin maddelerini di¤er mikroorganizmalar tüketmeden önce almaya çal›fl›rlar. Bu
s›rada besin al›m mekanizmalar› geliflmifl olan mikroorganizmalar besinlerin ço¤u-
nu al›r ve geliflirler, di¤erleri ise geliflemez ve ölürler. Bu rekabet toprakta genellik-
le al›nabilir formdaki demir elementi, karbon ve azot kaynaklar› için olmaktad›r. 

Antibiyotik Üreten Mikroorganizma Etkili Oldu¤u Patojen

Agrobacterium radiobacter Strain K84 Rhizobium tumefaciens

Pseudomonas fluorescens Strain CHAO
Gaeumannomyces graminis var tritici

Thielaviopsis basicola

Pseudomonas fluorescens Strain HV37a Pythium ultimum

Gliocladium virens Pythium ultimum

Bacillus spp. Puccinia recondita

Puccinia allii Uromyces phaseli
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Antibiyotik üreten
mikroorganizmalar
ve etkili olduklar›
bitki hastal›klar›.



Demir toprakta bol miktarda bulunmas›na ra¤men ço¤unlukla suda çözüne-
mez formdad›r. Bu nedenle mikroorganizmalar bunlardan faydalanamazlar. Az
miktardaki demir için ise mikroorganizmalar aras›nda s›k› bir rekabet vard›r. Top-
rakta baz› patojen olmayan Pseudomonas türleri hücrelerinden ortama yüksek
oranda demire ba¤lanma özelli¤indeki molekülleri (siderofor) salg›larlar. Bunlar
topraktaki demiri tutarlar ve bakteri hücresine ulaflt›r›rlar. Topraktaki kullan›labi-
lir demiri di¤er mikroorganizmalardan daha önce elde eden bu bakteriler, içlerin-
de bitki patojenlerinin de bulundu¤u di¤er mikroorganizmalar›n gereksinim duy-
duklar› demirden yoksun kalmalar›na neden olurlar. Bu etkiye sahip patojen ol-
mayan bakteriler kullan›larak baz› bitki patojenlerine karfl› oldukça baflar›l› müca-
dele yap›labilmektedir. 

Funguslar›n ço¤u sporlar›n›n çimlenmeleri için fleker ve aminoasit gibi besin
kaynaklar›na ihtiyaç duyarlar. Ortamda bulunan baz› patojen olmayan mikroorga-
nizmalar (baz› bakteriler ve mayalar) ayn› ortamda bulunan fleker ve aminoasitleri
çok k›sa sürede tüketirler. Bu sayede patojen funguslar›n sporlar› çimlenemez ve
enfeksiyon yapamaz. Son y›llarda hasat sonras› ürünlerde oluflan depo hastal›klar›
ile biyolojik savafl›mda mikroorganizmalar›n bu özelliklerinden faydalan›lmaktad›r.

Topraktaki mikroorganizmalar besin maddeleri için rekabete girdiklerinde do-
¤al olarak beslendikleri yer için de rekabete girerler. Ortamda daha h›zl› geliflen ve
ço¤alan mikroorganizmalar ortam› kaplayarak di¤er mikroorganizmalara geliflecek
alan b›rakmazlar. Mayalar özellikle meyve üzerindeki yaralarda çabuk kolonize
olarak çürüklük oluflturan patojenlerin enfeksiyonu için bariyer olufltururlar. Ayr›-
ca bitki kökleri ile ortak yaflama geçen baz› funguslar bitki köklerinin üzerini kap-
layarak patojenlerin girifli için fiziksel bir engel olufltururlar. Bu mikroorganizma-
lara “ektomikoriza” ad› verilir.

Antagonistik mayalar›n en uygun kullan›m alanlar› nerelerdir? 

Hiperparazitizm 
Bitkileri parazitleyen ve onlar›n hastalanmalar›na neden olan patojenler üzerinde
beslenen mikroorganizmalara hiperparazit ismi verilir. Parazit bir fungus üzerinde
parazit olan funguslar için “mikoparazit” terimi kullan›l›r. Trichoderma türleri en
çok bilinen mikoparazitlerdir ve birçok bitki patojeni fungusun biyolojik mücade-
lesinde baflar› ile kullan›lmaktad›r. Çizelge 10.3’de hiperparazit funguslar ve bun-
lar›n kullan›ld›¤› bitki hastal›klar› verilmifltir.
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Hiperparazit Funguslar Bitki Hastal›klar›

Trichoderma spp.

Gliocladium spp.

Toprak Patojenleri (Rhizoctonia solani, 

Sclerotium rolfsii, Pythium spp., Fusarium spp.)

Ampelomyces quisqualis 

Tilletiopsis pallescens

Külleme Hastal›klar› 

(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fluginea)

Coniothyrium minitans 

Sporidesmium cepivorum 

Laetisaria arvalis

Skleroti Oluflturan Funguslar (Sclerotinia sclerotiorum, 

Botrytis cinerea, Sclerotium cepivorum, 

Sclerotium trifoliorum, Claviceps purpurea)

Eudarluca caricis 

Verticillium lecanii 

Darluca filum

Pas Funguslar› (Puccinia graminis, P. recondita, 

P. sorghi, P. striiformis, P. coronata, 

Uromyces appendiculatus, Uromyces phaseoli)

Çizelge 10.3
Hiperparazit
funguslar ve
bunlar›n kullan›ld›¤›
bitki hastal›klar›.



Hipovirulens 
Ayn› tür fungus içerisinde hastaland›rma yetene¤i aç›s›ndan baz› farkl›l›klar olabil-
mektedir. Hastaland›rma yetene¤i yani virulensi düflük olan patojenlere “hipoviru-
lent patojen” ad› verilir. Hipovirulent bir fungus izolat›, virulent bir izolat ile tema-
sa geçti¤inde e¤er birbiri ile uyumlu iseler karfl›l›kl› gen al›flverifli, yani “hibridizas-
yon” olay› gerçekleflir. Bu durum ço¤unlukla virulent izolat›n hastal›k yapma yete-
ne¤indeki azalma ile sonuçlan›r. Bu yolla di¤er metotlar ile mücadelesi yap›lama-
yan baz› bitki hastal›k etmenleri engellenebilmektedir. Örne¤in kestane kanseri et-
meni Cryphonectria parasitica’ n›n mücadelesinde hipovirulent izolatlar›n kullan›-
m› ile daha önce oluflan kanser yaralar›nda iyileflme sa¤lanm›flt›r. Yine flekerpan-
car›nda fide kök çürüklü¤üne neden olan Rhizoctonia solani, patojen olmayan R.
solani izolatlar› ile baflar›l› bir flekilde engellenebilmektedir.

Uyar›lm›fl Dayan›kl›l›k 
Hayvan ve insanlardakilerden farkl› olsa da bitkilerde de bir ba¤›fl›kl›k mekaniz-
mas› vard›r. Bitkilerdeki ba¤›fl›kl›k mekanizmas› bitki türüne ve enfeksiyon flek-
line göre farkl› yollarla gerçekleflmektedir. Bitkinin bünyesindeki baz› antimikro-
biyal maddeler enfeksiyon sonras› enfeksiyonun oldu¤u yere do¤ru hareket ede-
rek bu bölgede birikir ve patojeni inaktive eder. Ayr›ca bitkide daha önce bulun-
mayan ancak enfeksiyon sonras› sentezlenen baz› kimyasallar patojeni doku içe-
risinde inaktive ederler. Bu maddelere “fitoaleksin” ad› verilir. Bunun yan› s›ra
enfeksiyon sonras› bitkilerde sentezlenen enzimler ve proteinler doku içinde pa-
tojeni bask›lamada görev al›r. Doku içerisinde patojenlere karfl› fiziksel bariyer
görevi olan baz› yap›lar oluflarak (lignin, papilla, suberin, kallus) patojeni fizik-
sel olarak engellerler.

Bitkilerde ba¤›fl›kl›k mekanizmas› patojenin enfeksiyonundan önce uyar›larak
harekete geçirilebilir, böylelikle normalde hassas olan bitkilere dayan›kl›l›k kazan-
d›r›labilir. Bu amaçla; 

• Canl› organizmalarla ön inokulasyon (patojen türün virulent olmayan izolat-
lar›, baflka bitkide patojen olan izolatlar veya saprofitler ile ön inokulasyon),

• S›cakl›kla öldürülmüfl veya zay›flat›lm›fl organizmalarla ön inokulasyon,
• Patojenin hücre duvar› bileflenleri,
• Di¤er baz› kimyasal ve fiziksel uyar›c›lar (c›va klorit, bak›r klorit, salisilik

asit, UV ›fl›nlar, yaralama vb.) gibi uygulamalar yap›l›r.

K‹MYASAL MÜCADELE
Patojenlere toksik olan kimyasallar kullan›larak bitki hastal›klar›n›n önlenmesine
kimyasal mücadele ad› verilir. Bitki hastal›klar›na karfl› kullan›lan ilaçlar etkili ol-
duklar› organizmaya göre isim al›rlar. Bunlar:

Fungisit  ; Funguslara
Bakterisit ; Bakterilere
Virisit   ; Virüslere 
Herbisit  ; Yabanc› otlara etkili bitki koruma ürünleridir.

Kimyasal savafl›mda hedef her ne kadar bitki hastal›k etmenleri olursa olsun,
kullan›lan kimyasal maddeler çevre kirlili¤ine neden olmakta, do¤al hayat› ve in-
san sa¤l›¤›n› olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle kimyasal mücadele, bitki hasta-
l›klar› ile mücadelede son seçenek olarak de¤erlendirilmeli, gerekti¤inde, do¤ru
ürünü, do¤ru zamanda ve do¤ru yöntemlerle uygulanmas›na dikkat edilmelidir.
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Kimyasal mücadeleye karar verilirken dikkat edilecek bir baflka konu da yap›lacak
uygulama sonras› elde edilecek verim ve gelir art›fl›, mutlaka yap›lacak masraflar-
dan fazla olmal›d›r.

Kimyasal mücadeleye nas›l karar verilir?

Bitki hastal›klar› ile mücadelede kullan›lan ürünlerin büyük ço¤unlu¤unu fun-
gisitler oluflturmaktad›r. Fungisitlerin baz›lar› ayn› zamanda bakterisit etkilidir. Vi-
rüslere karfl› etkili ve halihaz›rda kullan›m› ekonomik olan bir virisit bulunmamak-
tad›r. Bitki hastal›klar›na karfl› kimyasal mücadele ço¤unlukla bitki patojeni fun-
guslara karfl› fungisit kullan›m› ile yap›lmaktad›r. Bitki hastal›klar›na karfl› koruyu-
cu kimyasal mücadele, bitkiler hastalanmadan önce kimyasallarla bitki yüzeyinin
tamamen kaplanmas› flekilde uygulanmaktad›r. Ancak bu koruyucu uygulama pa-
tojenlerin bitki dokular›na giriflinden sonra yap›ld›¤›nda baflar›s›zl›kla sonuçlan›r.
Son y›llarda gelifltirilen baz› bitki koruma ürünleri bitki taraf›ndan absorbe edile-
bilmekte ve bitkinin di¤er organlar›na tafl›nabilmektedir. Bu fungisitlere “sistemik
fungisit” ad› verilir. Sistemik fungisitler doku içerisindeki hastal›k etmenlerini de
engelleyerek bitkiyi bir nevi tedavi etmektedirler. Bu nedenle “tedavi edici fungi-
sitler” veya “eradikant fungisitler” olarak da adland›r›l›rlar. Bitki hastal›klar›n›n mü-
cadelesinde kullan›lan kimyasallar bitkilerin yeflil aksam›na, topra¤a, tohuma, a¤aç
gövdelerine ve depolara uygulanmaktad›r. Kimyasal mücadelenin en çok uygulan-
d›¤› bitki hastal›klar› ve uygulama yerleri Çizelge 10.4’ de verilmifltir.
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Uygulama fiekli Hastal›k Etmeni ve Bitki Türleri

Yeflil Aksam ‹laçlamas›

Küllemeler; Ba¤, Elma, fieftali, Patl›can, Domates,  Kabakgiller, Gül, 

Süs Bitkileri, Tütün

Mildiyöler; Patates, Domates, So¤an, Marul, Kabakgiller, Tütün, 

Ayçiçe¤i

Karaleke; Elma, Armut, fieftali, Yenidünya

Paslar; Hububat, Karanfil, Elma, Armut

Botrytis; Ba¤, Sera Sebzeleri, Süs Bitkileri

Monilinia; Kiraz, Viflne, Kay›s›, Ayva

Taphrina; fieftali, Erik

Sclerotinia; Sebzeler

Yaprak Lekeleri; Kabakgiller, Fasulye,  Sebzeler, Turunçgiller, fieftali, 

Kay›s›, Zeytin

Bakteriyel Yan›kl›klar; Sert Çekirdekliler, Turunçgiller, Yumuflak 

Çekirdekliler, Sebzeler

Bakteriyel Köfleli Yaprak Lekesi; Pamuk, Kabakgiller

Bakteriyel Urlar; Zeytin, Badem

Tohum ‹laçlamalar›
Sürme, Rast›k (Tilletia, Ustilago); Tah›llar

Çökerten Hastal›klar›; Pamuk, Sebzeler, Tah›llar, Endüstri Bitkileri

Meyve ‹laçlamalar› Depo Çürüklükleri; Turunçgiller, Elma, Armut

Toprak ‹laçlamalar› Çökerten Hastal›klar›; Sebzeler, Endüstri Bitkileri

Çizelge 10.4
Kimyasal
mücadelenin en
yo¤un olarak
kullan›ld›¤› bitki
hastal›klar› (Toros
vd. 1999).



Fungisitlerin yayg›n formülasyonlar›ndan baz›lar› flunlard›r;
• DS Kuru tohum ilaçlamas› için toz 
• EC Emülsiyon olabilir konsantre 
• ES Tohum ilaçlamas› için emülsiyon 
• FS Tohum ilaçlamas› için ak›c› konsantre 
• GR Granül 
• LS Tohum ilaçlamas› için eriyik 
• SC Süspansiyon konsantre 
• SL Eriyebilir konsantre 
• SP Suda eriyebilir toz 
• WG Suda da¤›labilir granül 
• WP Islanabilir toz 
• WS Bulamaç ilaçlama için suda da¤›labilir toz 

Yeflil Aksam ‹laçlamalar›
Yeflil aksam ilaçlamalar› genelde bitkilerin toprak üstü organlar›nda meydana ge-
len hastal›klara karfl› püskürtme, tozlama, sisleme veya ya¤murlama sulama fleklin-
de uygulan›r. Ancak son zamanlarda gelifltirilen sistemik fungisitlerden baz›lar›n›
yeflil aksama uygulayarak kökteki hastal›klar› da önlemek mümkün olmaktad›r.

Püskürtme ‹laçlamalar
Püskürtme ilaçlar suda süspansiyon, emülsiyon veya eriyik halde bitkilere püskür-
tülür. Suda süspansiyon veya emülsiyon halindeki fungisitlerin bitkilere uygulan-
mas› amac›yla kullan›lan aletlere “pülverizatör” ad› verilir. Pestisit uygulanacak
olan alan›n boyutlar›na ve bitkiye göre gelifltirilmifl çok de¤iflik tip ve boyutlarda
pülverizatörler üretilmifltir. 

Koruyucu fungisitlerle püskürtme ilaçlamada yapra¤›n her iki yüzeyinin de
ilaçla kaplanmas› gerekir. Yaprak üzerine konan zerreciklerin büyüklü¤ü ilac›n
kaplanmas› bak›m›ndan önemlidir. Zerreler ne kadar küçük olursa kaplama o
kadar daha iyi olur. Ancak zerre çok küçük oldu¤u takdirde ilaç uçar ve kay›p-
lar meydana gelir. Baz› bitkilerin yüzeyi tüylüdür veya mum tabakas› ile kapl›d›r.
Bu nedenle böyle bitkilerin yeflil aksam ilaçlamalar›nda fungisitlerle birlikte ya-
y›c› veya yap›flt›r›c› katk› maddelerine ihtiyaç duyulur. Aksi taktirde fungisit yap-
rak yüzeyini iyi kaplayamaz. 

Sistemik fungisitlerin yeflil aksama uygulanmas›nda baz› hususlara dikkat et-
mek gerekmektedir. Bu ilaçlar›n bitki bünyesine al›nmas› etkiyi artt›r›r. Bunu sa¤-
lamak için de fungisit süspansiyonunun damlalar halinde bitki yüzeyinde en az 2-
3 saat kalmas› gerekir. Bu nedenle ilaç damlalar› çok küçük olmamal›, ilaç at›ld›¤›
zaman da hemen kurumamal›d›r. Baflka bir deyiflle ilaçlama, günün nemli saatle-
rinde veya güneflin fliddetli olmad›¤› zamanlarda yap›lmal›d›r. 

Genellikle bak›rl› ilaçlar, bunun yan›nda di¤er baz› fungisitler fitotoksiktir. Has-
sas bitkilerde bu ilaçlar›n uygulanmas›nda dikkatli olunmal›d›r. Bilhassa erken dö-
nemlerde yüksek doz uygulanmamal›d›r. Fungisitlerde, yaprak ilaçlamalar› s›ras›n-
da, ilac›n su ile kar›flt›r›ld›¤› oran ve bunun birim alana uygulanan miktar› önemli-
dir ve ilac›n etiketinde belirtilen oranlara uyulmal›d›r. Baz› insektisit ve yabanc› ot
öldürücü ilaçlar›nda (herbisit) dekara kullan›lacak aktif madde miktar› önemlidir.
Bu nedenle fungisit uygulamalar›nda ilaçlama aletinin kalibrasyonu yap›lmal›, ale-
tin birim alana ne kadar s›v› att›¤› belirlenmelidir. 
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Tozlama
Toz formülasyona sahip fungisitlerin özel tozlay›c› aletler kullan›larak ince toz zerre-
cikleri halinde bitkilere uygulanmas›d›r. Bu yöntem, seralar hariç püskürtmeye naza-
ran daha az kullan›lmaktad›r. Çünkü bu flekilde uygulanan pestisitler rüzgâr ile kolay-
ca sürüklenebilmekte ve do¤aya daha fazla oranda pestisit kal›nt›s› b›rak›lmaktad›r.
Ayn› zamanda uygulay›c›lar tozlama esnas›nda nefes yolu ile yüksek oranda pestisit
almaktad›r. Baz› bitkilerde hala kullan›lan bu yöntemin tek avantaj› su istememesidir.

Sisleme
Bu yöntem, pestisitleri havada as›l› kalacak kadar küçük zerreler halinde püskür-
ten özel sisleme aletleriyle uygulanmaktad›r. Daha çok seralarda ve kapal› alanlar-
da kullan›lmaktad›r.

Tohum ‹laçlamalar›
Tohumu fitopatojen fungus, bakteri ve bir dereceye kadar da nematodlara karfl› koru-
mak üzere oldukça de¤iflik tipte fiziksel ve kimyasal yöntemler gelifltirilmifltir. Tohum
ilaçlar› son y›llara kadar tohumla tafl›nan veya tohumun geliflmesine erken dönemde
zararl› olan baz› etmenlere karfl› yap›lmaktayd›. Ancak son y›llarda gelifltirilen sistemik
fungisitlerle tohum ilaçlamas›, bitkileri bir döneme kadar hem topraktan hem de hava-
dan gelen hastal›klara karfl› korumaktad›r. Bu nedenle hastal›klara karfl› tohum ilaçla-
malar› artm›flt›r. Bu hem ekonomik oluflu hem de etkililik aç›s›ndan önemlidir. ‹laçla-
malar›n etkinli¤i ayr›ca kullan›lan usul ve aletlere göre çok de¤iflir. Bu amaç için basit
ilaçlama bidonlar›ndan çok kompleks endüstriyel aletlere kadar de¤iflen ekipmanlar
bulunmaktad›r. Kimyasallar tohuma de¤iflik yöntemlerle uygulan›rlar. Bu yöntemler:

Kuru Tohum ‹laçlamas›
Tohum genelde özel formülasyonlu, yani kuru tohum ilac› olarak haz›rlanm›fl ilaç-
la, kaplan›ncaya kadar kar›flt›r›l›r. En yayg›n kullan›lan tohum ilaçlama yöntemidir.
Bu tip ilaçlamalarda ilaç formülasyonu çok önemlidir. Bu amaç için gelifltirilmifl to-
hum ilaçlar› tohuma iyi yap›fl›r. 

Band›rma
Bu yöntemde, tohum fungisit solusyonu veya süspansiyonu içinde bir süre tutulur,
daha sonra süzülür ve kurutulur. Band›rma yönteminin baz› riskleri vard›r. Fungi-
sitler kullan›ld›¤› zaman bakteriyel etmenler, bakterisitler kullan›ld›¤› zaman fun-
gal etmenler artabilir. Ayr›ca tohumlar›n kurutularak ekilmesi gereklidir.

Bulamaç
Tohum toz bir fungisit ile özel bir ilaçlama aletinde az miktarda su ile (5-10 ml/kg
tohum) kar›flt›r›l›r. Uygulanacak su miktar› önceden tohum üzerinde test edilerek
saptan›r. Bu uygulama genellikle sabunumsu bir bulamaç oluflturur ve gereksiz
nemlemeye neden olmadan tohumu kaplar.

Islak ‹laçlama
Tohumlar, kilograma 100-300 ml ilaçl› s›v› ile muamele edilir. ‹laçlamadan sonra
s›v› kalmaz, fakat kurutma gereklidir.

H›zl› Islak ‹laçlama
Bu yöntemde tohumlar kilograma 20-40 ml ilaçl› s›v› ile muamele edilir. Genelde
iyi bir buharlaflma sa¤lan›r ve ço¤unlukla kurutma gerektirmez.
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Püskürtme
Fungisit süspansiyon veya solusyonlar› tohumlara püskürtülür, nemleninceye ka-
dar kar›flt›r›l›r, bir süre nemli b›rak›l›r sonra kurutulur.

Fumigasyon
Tohumlar hava geçirmez kaplarda buharlafl›c› fungisit veya nematisit ile muamele
edilir. 

Tohum Kaplamas›
Fungisitler, tohumlara selüloz asetat veya metosel gibi kaplama materyalleri ile bir-
likte uygulan›r. Bazen tohum önce ilaçlan›r, sonra kaplama materyali ile kaplan›r.
Kaplanm›fl tohum daha iyi çimlenir ve birim alanda daha az tohum kullan›l›r.

Organik Çözücüler ile Tohum Uygulamas›
Bu yöntemde, ilaçlar organik çözücülerin birinde çözülür ve tohumlar bunun içinde
bir süre tutulur. Böylelikle sistemik olmayan fungistler tohum içine nüfuz ederek to-
hum içindeki etmenleri öldürürler. Çözücü olarak daha çok aseton kullan›lmaktad›r. 

Toprak ‹laçlamas›
Toprak, ekimden önce topraktaki patojenlerin ve zararl›lar›n düzeylerini azaltmak
için ilaçlanabilir. Funguslar toprakta veya hastal›kl› bitki art›klar›nda miselyum ve-
ya spor olarak canl› kal›rlar. Bakteriyel ve viral patojenler birçok toprakta bulunur-
lar. Fungisit veya fümigant etkili kimyasallarla ilaçlama bu organizmalar›n ço¤u-
nu öldürür, fakat toprak ilaçlamas› genellikle yüksek de¤erli meyve veya bahçe
ürünlerinde bilhassa monokültür sonucu topraklarda yüksek düzeyde patojen bi-
rikti¤i zaman, tarla koflullar›nda, fide yast›klar›nda, fidanl›klardaki ço¤altma top-
raklar›nda ve seralarda uygulan›r. 

Fungisitler ve fumigantlar topra¤a nas›l uygulan›r? 

A¤aç Gövdelerinin ‹laçlanmas›
A¤aç gövdelerinin üzerindeki yaralar temizlenerek fungisitler f›rça ile yara üzerine uy-
gulanabilir. Baz› hastal›klara karfl› a¤aç gövdeleri içerisine enjeksiyon fleklinde fungi-
sit uygulamas› yap›labilmektedir. Kereste ve ahflap hammaddelerinin sonradan çürü-
melerinin önüne geçmek amac›yla ilaçl› s›v›ya dald›rma uygulamas› yap›labilir. 

Depo Hastal›klar›na Karfl› ‹laçlamalar
Taze meyve ve sebzelerin depo hastal›klar›na karfl› yayg›n ilaçlama flekli dald›rma
usulüdür. Haz›rlanan ilaçl› s›v›ya meyve ve sebzeler dald›r›l›r, kurutulur ve depo-
lan›r. Son y›llarda dald›rma yerine sis veren formülasyonlarda fungisitler gelifltiril-
mifltir. Bunlar depolarda do¤rudan ürün üzerine at›l›r. Zamanla sis haline dönüflen
ilaç her tarafa yay›l›r ve etkisini sürdürür. Ayr›ca gaz haline dönüflen tablet fleklin-
de fumigasyon ilaçlar› da vard›r. Bunlardan baflka depo hastal›klar›na karfl› gaz et-
kili ilaçlarda kullan›l›r. Örne¤in kükürt dioksit (SO2) üzümde Botrytis çürüklü¤üne
karfl› depolar›n fumigasyonu için kullan›lmaktad›r.

Depolar›n Dezenfeksiyonu 
Depolar›n dezenfeksiyonunda daha çok fumigantlar kullan›l›r. Bununla birlikte
bazen Bordo Bulamac› ve haz›r bak›rl› ilaçlar da kullan›lmaktad›r.
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Fümigant: Uygulama öncesi
s›v› veya kat› halde iken
kapal› alanlarda
uyguland›ktan sonra gaz
hale dönüflerek ortamda
bulunan canl›lar›n öldüren
kimyasallard›r.
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Bitki hastal›klar› ile mücadeledeki hedefleri ve

öncelikleri tan›yarak, hangi yöntemin kullan›la-

bilece¤ini analizini aç›klamak 

Bitki hastal›klar›n›n ortaya ç›kmas›n› engelleme-
ye yönelik çal›flmalar, hastal›¤›n ortaya ç›k›fl›n-
dan sonraki mücadele çal›flmalar›na oranla çok
daha baflar›l› olmaktad›r. Bitki hastal›klar› ile mü-
cadele yöntemleri genellikle 5 ana bölümde top-
lanmaktad›r. Bunlar; yasal yöntemler (düzenleyi-
ci metotlar), dayan›kl› çeflit kullan›m›, kültürel
mücadele, biyolojik mücadele, fiziksel mücadele
ve kimyasal mücadeledir. Mücadeleye karar ve-
rilirken öncelikle hastal›k sebebi iyi teflhis edil-
melidir. Ayr›ca teflhisi yap›lan etmenin biyolojisi-
nin iyi bilinmesi ve bu hastal›¤a karfl› hangi mü-
cadele yönteminin baflar›l› sonuç verece¤ine iyi
karar verilmesi gereklidir.

Çevre ve insan sa¤l›¤›n›n korunmas› amac›yla

kimyasal mücadeleye alternatif ve daha çevreci

yöntemleri ayr›t etmek 

Yasal önlemler (düzenleyici metotlar), dayan›kl›
çeflit kullan›m›, kültürel önlemler, bitki hastal›k-
lar›n›n ç›k›fl›n› ve yay›lmas›n› engellemeye yöne-
lik uygulamalard›r. Bu mücadele yöntemleri ge-
re¤ince uyguland›¤›nda bitki hastal›klar› fazla za-
rar veremeyecektir. Oluflabilecek hastal›klar bi-
yolojik mücadele, fiziksel mücadele yöntemleri
ile engellenebilecektir. Bu flekilde kimyasal mü-
cadele daha az oranda ve gerekti¤inde uygula-
narak çevre ve insan sa¤l›¤›na olan olumsuz et-
kileri asgari seviyede tutulacakt›r.

Bitki hastal›klar› ile mücadele faaliyetlerini bir-

birleri ile iliflkilendirmek

Bitki hastal›klar› ile mücadele; etmenlerin inoku-
lum kaynaklar›n›n yok edilmesi, yay›lmalar›n›n
engellenmesi, dayan›kl› veya tolerant çeflitlerin
kullan›m›, tar›msal uygulamalar›n hastal›k ç›k›fl›-
na engel olacak flekilde yürütülmesi, biyolojik ve
fiziksel mücadele yöntemlerine baflvurulmas›, ge-
rekti¤inde son çare olarak sadece hastal›¤› hedef
alan kimyasal mücadele uygulamas› fleklinde ya-
p›l›r. Bu her fleyden önce hastal›k etmenlerinin
biyolojileri göz önüne al›narak etkili mücadele
metotlar›n›n belirlenmesi ve bunlardan birbirini
tamamlayanlar›n entegrasyonu ile baflar›labilinir.

Bitki hastal›klar› ile mücadele genel prensiple-

rini özetlemek  

Bitki hastal›klar› ile mücadelede ana prensip has-
tal›¤a sebep olan etkenlerin ortadan kald›r›lmas›,
yay›lmalar›n›n ve bitkilere enfeksiyon yapmalar›-
n›n engellenmesidir. Burada kimyasal mücadele
son seçenek olarak uygulanmal›d›r. Hastalanan
bitki dokular›n›n tamamen iyileflmesi genellikle
mümkün de¤ildir. Baz› besin elementi eksiklik-
lerinden kaynaklanan hastal›klar›n tedavisi müm-
kün olabilse de, ço¤u kez hastal›¤a fliddetli yaka-
lanan bitkiler tedavi edilememektedir. 

Özet
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1. Bir ülkenin s›n›rlar› içerisinde bulunmayan hastal›k-
lar›n ülkeye girifline engel olmak için al›nan tedbirlere
ne ad verilir?

a. D›fl karantina
b. ‹ç karantina
c. Sertifikasyon
d. Regülasyon
e. ‹nokulasyon

2. Afla¤›daki yöntemlerden hangisi dayan›kl› çeflit elde
etmek için kullan›lmaz?

a. Sanitasyon
b. Seleksiyon
c. Melezleme
d. Gen aktar›lmas›
e. Mutasyon

3. Depolanan bitkisel ürünlerdeki hastal›k etmenlerini
elimine etmek için kaç derece s›cakl›k kullan›l›r?

a. 20-24°C
b. 24-28°C
c. 28-32°C
d. 32-36°C
e. 38-42°C

4. Y›l›n en s›cak aylar›nda topra¤›n iyi bir flekilde iflle-
nerek keseklerinden ve yabanc› otlardan temizlenme-
sinden sonra iyice sulanarak ince, fleffaf polietilen örtü
ile kaplanmas› ve 30-45 gün bu flekilde günefl ›fl›nlar›na
maruz b›rak›lmas› fleklinde uygulanan yönteme ne ad
verilir?

a. Solarizasyon
b. Fümigasyon
c. Malçlama
d. Eradikasyon
e. Sanitasyon

5. Bir mikroorganizman›n ortama salg›lad›¤› ve antibi-
yotik ad› verilen metabolik ürünler ile baflka bir mikro-
organizman›n geliflmesini engellemesine ne ad verilir?

a. Antagonizim
b. Hiperparazitizm
c. Anastomosis
d. Allelopati
e. Antibiyosis

6. Son y›llarda hasat sonras› ürünlerde oluflan depo
hastal›klar› ile biyolojik savafl›mda mikroorganizmalar›n
hangi özelliklerinden faydalan›lmaktad›r?

a. Antibiyosis
b. Rekabet 
c. Hiperparazitizm
d. Hipovirulens 
e. Uyar›lm›fl dayan›kl›l›k

7. Afla¤›daki hiperparazit funguslardan hangisi külle-
melere karfl› etkilidir?

a. Trichoderma spp.
b. Eudarluca caricis

c. Coniothyrium minitans

d. Darluca filum

e. Ampelomyces quisqualis

8. Afla¤›dakilerden hangisi doku içerisinde patojenlere
karfl› fiziksel bariyer görevi yapmaz?

a. Lignin
b. Papilla
c. Suberin 
d. Fitoaleksin
e. Kallus

9. Tohum ilaçlamas› afla¤›daki hastal›klardan hangisi
için kullan›l›r?

a. Ba¤, sera sebzeleri ve süs bitkilerinde Botrytis

b. Tah›llarda sürme ve rast›k (Tilletia, Ustilago)  
c. Turunçgiller, elma ve armutta depo çürüklükleri
d. fieftali ve erikte Taphrina hastal›klar›
e. Kiraz. viflne, kay›s› ve ayvada Monilya

10. Kuru tohum ilaçlamas› için hangi pestisit formulas-
yonu kullan›l›r?

a. DS
b. WS
c. FS
d. WP
e. GR

Kendimizi S›nayal›m
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1. a  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yasal Önlemler” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

2. b  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dayan›kl› Çeflit Kullan›m›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. c   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Fiziksel Mücadele” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

4. a  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Fiziksel Mücadele” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

5. e  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biyolojik Mücadele” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

6. b  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biyolojik Mücadele” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

7. e  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biyolojik Mücadele” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

8. d   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biyolojik Mücadele” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

9. b   Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kimyasal Mücadele” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

10. a  Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kimyasal Mücadele” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Dayan›kl› çeflit ›slah› bilhassa di¤er yollarla savafl› pra-
tik ve ekonomik olmayan hastal›klar için tercih edilen
bir yöntemdir. Daha çok virüs hastal›klar›na karfl› to-
leransl› çeflitlerin yetifltirilmesi pratik öneme sahiptir.
Tah›llarda pas hastal›klar›na karfl› kimyasal mücadele
ekonomik olmamaktad›r. Bu nedenle dayan›kl› çeflit
kullan›m› paslar için de iyi bir mücadele yöntemidir.
Ancak zaman içinde pas hastal›klar›nda ortaya ç›kabi-
lecek yeni ›rklar bitkilerde dayan›kl›l›¤›n k›r›lmas›na
yol açabilmektedir. Bu nedenle yeni ›rklar›n ç›k›fl› de-
vaml› kontrol edilmeli, bu ›rklar› yay›lmas›ndan önce
dayan›kl› hatlar›n belirlenmesi için çal›flmalar bafllat›l-
mal›d›r. Yine tah›llarda Fusarium hastal›klar›na ve ku-
ra¤a karfl› dayan›kl› çeflit kullan›m› yegane mücadele
yöntemidir.

S›ra Sizde 2

Kuru bitki parçalar› ya a¤açlarda, ya da yerde kalan
hastal›kl› bitki art›lar› fleklinde bulunurlar. Bunlardaki
mevcut hastal›klar› yok etmek için, toprakta dekompo-
ze olabilecek bitki art›klar›n›n derine gömülmesi, de-
kompoze olmalar› güç olanlar›n ise toplanarak yak›l-
mas› önerilir. Ayr›ca toprak yüzeyinde bulunan hasta-
l›kl› bitki art›klar›n›n iyi bir toprak ifllemesi ile toprak al-
t›na gömülmesi, bu hastal›k etmenlerinin toprak alt›nda
dekompoze olarak ölmesini sa¤lamaktad›r. 

S›ra Sizde 3

Solarizasyonun amac› topraktaki patojen mikroorganiz-
malar›n s›cakl›¤›n yükselmesi ile populasyonunun azal-
t›lmas›d›r. Bu yöntemle özellikle s›ca¤a dayan›kl› anta-
gonist mikroorganizmalar canl›l›¤›n› sürdürebilmekte
ve toprakta populasyonu azalan patojen funguslar› da-
ha etkin bask›layabilmektedir. Ayr›ca topraktaki besin
maddeleri daha iyi kullan›l›r hale gelmekte ve verim
artmaktad›r.

S›ra Sizde 4

Ekseri lahana, so¤an, domates ve di¤er sebzelerde kul-
lan›l›r. ‹ri tohumlar ve çok say›da tohum için pratik de-
¤ildir. Ayr›ca tohumlar muameleden sonra kurutularak
ekilmelidir. 

S›ra Sizde 5

Son y›llarda sebze ve meyvelerin hasat sonras› depo
hastal›klar›n›n biyolojik savafl›m› ile ilgili çal›flmalarda

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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mayalar üzerinde önemle durulmaktad›r. Örne¤in Pic-

hia guilliermondii, Cryptococcus laurentii, Candida

spp. ve Aureobasidium pullulans gibi mayalar›n yara
üzerinde h›zl› ve yo¤un kolonize olarak patojenlerin
geliflmesini ve enfeksiyon yapmas›n› baflar›l› bir flekilde
engellemektedir. 

S›ra Sizde 6 

Kimyasal mücadeleye karar verilirken öncelikle hasta-
l›k sebebi iyi belirlenmelidir. Do¤ru ve etkin bir müca-
dele ancak hastal›¤a sebep olan etmenin iyi belirlenme-
si, bu hastal›¤a karfl› mücadele yöntemlerinin bilinmesi
ve do¤ru kimyasal›n kullan›m› ile baflar›labilir. Dolay›-
s›yla kimyasal savafl›ma karar verecek kiflinin iyi bir fi-
topatolog olmas› ayn› zamanda kimyasal savafl›m yön-
temlerini ve bitki koruma ürünlerinin kullan›mlar›n› iyi
bilmesi gereklidir. Kimyasal mücadeleden önce di¤er
yöntemler ile mücadele olanaklar› de¤erlendirilmeli,
kimyasal savafl›m son çare olarak devreye sokulmal›d›r.
Kimyasal mücadeleye karar verirken dikkat edilecek di-
¤er bir husus da mücadelenin sonucunda elde edilecek
verim art›fl› ve kazanç, yap›lacak masraflar›n üzerinde
olmal›d›r. 

S›ra Sizde 7

Fümigantlar topra¤a iyi nüfuz ederler. Uygulamadan
önce topra¤›n su tutma kapasitesi %70 civar›nda olma-
l› ve toprak s›cakl›¤› 10°C’ den afla¤› olmamal›d›r. Fü-
migant kullan›m›ndan sonra toprak yüzeyinin polieti-
len örtü ile örtülmesi fümigant›n topraktaki etkinlik
süresini artt›r›r. Kat› fümigant maddeler, belirli miktar-
da ilaç b›rakan aletlerle topra¤a at›l›r ve toprak iflleme
ile topra¤a kar›flt›r›l›r. Kullan›lan fümiganta ba¤l› ola-
rak de¤iflen bir uygulama periyodundan sonra toprak
havaland›r›lmal› ve ekimden önce fümigant›n tüm ka-
l›nt›s› giderilmelidir. Baz› fungisitler ekim s›ras›nda
topra¤a uygulanabildikleri gibi ekim sonras› kök has-
tal›klar›n›n önlenmesi için topra¤a sulama fleklinde de
uygulanabilirler. Bu uygulama daha çok bahçe bitkile-
ri için yap›l›r. 
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A
Aerosol: Havada belirli süre as›l› kalabilen ve bir yerden bir

yere kütlesel halde tafl›nabilen 10 mikron ve daha bü-

yük çapl› su zerrecikleri.

Aflatoksin: Nemli koflullarda depolanan tah›l ürünleri, kuru-

yemifl,  kuru g›dalar ve baharatlar üzerinde baflta Asper-

gillus flavus olmak üzere baz› funguslar taraf›ndan olufl-

turulan ve s›cakkanl› hayvanlar ile insanlara toksik etki-

lere sahip bir grup metabolik madde. 

Agronomi: Tarla ürünleri üretimi ve toprak ifllemesi ile ilgili

teorik ve pratik bilgileri içeren bilim kolu.

Agronomik özellik: Bitkilerin kök, sap, yaprak ve çiçek ya-

p›lar›n›n k›fla, kura¤a, hastal›klara ve s›ca¤a dayan›mlar›

ile verim ve kaliteye ait özellikleri.

Anastomosis: Funguslarda ayn› türe ait iki hifin karfl›l›kl› ola-

rak birbirine do¤ru geliflip, hücre duvarlar›n›n erimesi

ve sitoplazmalar›n›n birleflmesi ile sonuçlanan genetik

materyal transferinin gerçekleflti¤i olay. 

Antagonizm: Canl›lar aras›ndaki z›t etkileflim. 

Arthrospor: Hiflerde uçtan itibaren hücrelerin yuvarlaklafl›p,

birbirlerinden septumla ayr›lmalar› ile oluflan thallospor

tipi.

Aservulus: K›sa konidioforlar üzerinde efleysiz üreme yap›s›

olan konidilerin olufltu¤u epidermis alt›nda geliflen ve

olgunlafl›nca epidermisi patlat›p aç›¤a ç›kan aç›k spor

yata¤›.

B
Biovar: Belirli bir tür içinde fizyolojik ve biyokimyasal özellik-

leri bak›m›ndan farkl›l›k gösteren bakteriler toplulu¤u. 

Biyokimyasal: Canl› organizmalar›n vücudunda seyreden

kimyasal olaylar.

C
Chloropicrin: Cl3CNO2 yap›sal formüle sahip, renksiz ve

çok zehirli bir kimyasal.

Cins: Türleri içine alan taksonomik grup. 

E
Elektron mikroskop: Canl› ve cans›z maddelerin incelen-

mesinde kullan›lan, ›fl›k yerine, vakum içinde yönlendi-

rilen elektron demetinin elektromanyetik bir alandan

geçerek incelenen yap›n›n çok fazla büyütülmüfl olarak

görülmesini sa¤layan bir mikroskop. 

Embriyo: Tohumun bitkiyi oluflturacak k›sm›, bitki tasla¤›. 

Endosperm: Tohumun embriyo hariç içini dolduran niflasta-

l› esas k›sm›. 

Enfeksiyon: Hastal›k etmeni organizman›n bitki hücreleri

veya dokusu ile do¤rudan temasa geçmesi ve bitki do-

kusunda geliflmesi.

Enzim: Canl› hücrede organik reaksiyonlar› katalize eden

protein molekülleri. 

Epidemi: Herhangi bir hastal›¤›n genifl alanlardaki bitkilerde

yayg›n ve fliddetli olarak ortaya ç›kmas›, salg›n hale geç-

me durumu.

Epidermis: Bitkinin yaprak, çiçek, kök ve gövdelerinin üze-

rini örten tek tabakal› hücrelerin oluflturdu¤u doku.

Epifitik: Bitki dokusu d›fl›nda, bitki yüzeyinde geliflme.

F
Fakültatif parazit: Yaflamlar›n›n büyük bir k›sm›n› toprakta

ölü organik maddeler üzerinde saprofitik olarak geçirir-

ken çeflitli flartlar alt›nda canl› bitkilere sald›rarak parazi-

tik duruma geçen organizma.

Fakültatif saprofit: Yaflam döngülerinin büyük bir k›sm›n›

parazit olarak konukçusunda geçiren, ancak konukçu

bitki öldü¤ü zaman ölü konukçu dokularda yaflay›p ço-

¤alabilen, hatta buradan topra¤a veya di¤er çürümüfl

bitki materyallerine de geçerek yaflam›n› saprofitik ola-

rak sürdürebilen organizma.

Familya: Canl›lar›n s›n›fland›r›lmas›nda benzer cinslerin mey-

dana getirdi¤i birlik. 

Fitoaleksin: Bitkilerin canl› veya cans›z herhangi bir stres

faktörü ile karfl›laflt›klar› zaman ürettikleri düflük mole-

kül a¤›rl›¤a sahip antimikrobiyal maddeler.

Fitotoksik etki: Kimyasal maddelerin bitkilerde oluflturduk-

lar› zehir etkisi.

Fitotoksin: ‹nsan ve hayvan gibi s›cakkanl› canl›larda zehirli

olmay›p sadece bitkilere toksik olan düflük molekül a¤›r-

l›kta küçük moleküller.

Fizyoloji: Canl›lar›n hücre, doku ve organlar›n›n görev ve ifl-

levleri. Canl›lar›n hücre, doku ve organlar›n›n görev ve

ifllevlerini inceleyen bilim dal›. 

G
Gemmisphere: Mikroorganizmalar›n yaflam›n› sürdürdü¤ü

bitkinin tomurcuklar›n›n bulundu¤u k›s›mlar. 

H
Hastal›k devri: Her enfeksiyon hastal›¤›nda patojenin ko-

nukçu bitkide oluflturdu¤u hastal›¤›n geliflimini ve do¤a-

da devam›n› sa¤layan, nispeten birbirini takip eden seri

olaylar zinciri.

Sözlük
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Heterotrof: Karbondioksit asimilasyonu yapmay›p karbon

bilefliklerini haz›r olarak alan klorofilsiz organizmalar

(örne¤in funguslar).

Hipersensitif reaksiyon: Bitkilerin hastal›k etmenlerine kar-

fl› gösterdi¤i reaksiyon sonucu parazitin girifl yapt›¤› bit-

ki hücrelerinin ani ölümü.

Hormon: Bünye içerisinde çok küçük miktarlarda üretilen,

üretildi¤i dokudan baflka dokulara tafl›nan, bulundu¤u

dokularda de¤iflik yaflam olaylar›n› yöneten ve düzenle-

yen organik maddeler.  

I-‹
Inclusion body (ilgi cisimci¤i): Virüs enfeksiyonu sonucu

konukçu hücrenin, hücre çekirde¤i ve/veya sitoplazma-

s›nda oluflan virüs partikülleri ile viral kapsit proteinle-

rinden ibaret de¤iflik flekillerde olabilen yap›.                 

‹nkubasyon periyodu: Bitkide enfeksiyonun bafllamas› ile

gözle görülebilir simptomlar›n ortaya ç›k›fl› aras›nda ge-

çen süre.

‹nokulum: Bitkide enfeksiyonu oluflturacak patojenin mik-

tar›.

In vitro: Laboratuvar ortam› veya yapay koflullar.

K
Kalibrasyon: Bir ölçü aleti veya düzene¤inin do¤ru sonuçlar

verecek flekilde ayarlanmas›. Tar›msal alanda pestisit uy-

gulamas›nda kullan›lan pülverizatörlerin birim alana att›-

¤› s›v› miktar›n›n ayarlanmas›.

Kallus: Bitkilerde yaralar üzerinde oluflan ve yaran›n kapan-

mas›n› sa¤layan düzensiz parankima hücrelerinden olu-

flan doku. 

Karyogami: ‹ki haploid çekirde¤in birleflmesi ile diploid ka-

rakterli çekirde¤in meydana gelmesi.

Klamidospor: Hiflerin ara k›sm›nda kalan hücrelerin duvar-

lar›n›n kal›nlaflmas› ve yuvarlaklaflmas› sonucu oluflan

thallospor tipi.

Kemolithotrof: ‹norganik kimyasallar› enerji kayna¤› olarak

kullanan mikroorganizmalar. 

Kemoorganotrofik: Enerji ve karbon ihtiyaçlar›n› kimyasal-

lardan sa¤layan mikroorganizmalara verilen ad. 

L
Larva: Tam baflkalafl›m gösteren organizmalarda yumurtadan

ç›kan ve pupa evresine girmemifl olan kanats›z, genel

olarak kurtçuk biçimindeki evre. T›rt›l. 

Latent enfeksiyon: Gizli geliflen ve gözle görülür bir belirti

oluflturmayan enfeksiyon.

Lezyon: Bir dokudaki morfolojik veya fizyolojik anormal-

lik.Zarar görmüfl doku.

Lignin: Bitki hücre çeperinin yap›s›nda bulunan ve selüloz

ile birlikte bitkinin odunsu yap›s›n› ve dayan›kl›l›¤›n›

sa¤layan madde.

M
Mitokondrium: Hücrede enerji üretiminden sorumlu olan ve

oksijenli solunumun gerçekleflti¤i organel. 

Miselyum: Funguslarda iplik formunda olan ve farkl› yönler-

de dallan›p geliflen hif kitlesi.

mRNA (mesajc› RNA): DNA üzerinde bulunan ve gen ad›

verilen belirli bir bölgeyle tamamlay›c›l›k gösteren, ge-

netik bilginin protein yap›s›na aktar›lmas›nda kal›pl›k

görevi yapan, genetik mesaj› kromozomlardan ribozom-

lara tafl›yan RNA. 

N
Nekrotik leke: Ölü hücrelerden oluflmufl leke. 

Nükleik asit: Organizmalarda DNA (Deoksiribonükleik asit)

ve RNA (Ribonükleik asit) olmak üzere iki tipi olan ve

nükleotitlerden oluflan polimerler.

O
Obligat parazit: Beslenmesi ve ço¤almas› için canl› dokuya

ihtiyaç duyan parazit.

Obligat saprofit: Sadece ölü organik maddelerden g›dalar›n›

temin eden ve parazitik özellik göstermeyen organizma.

P
Papilla: Bitkilerin mikroorganizmalar taraf›ndan enfeksiyonu-

na genel bir tepki olarak hücre çeperinin iç yüzeyinde

oluflan duvar benzeri yap›.

Patojenisite: Bir patojenin hastal›¤a neden olabilme yete-

ne¤i. 

Patovar: Sadece belirli konukçularda hastal›k yapan bakteri-

ler toplulu¤u. 

Pestisit: Tar›msal üretimde hastal›klara, zararl›lara ve yabanc›

otlara karfl› kullan›lan bitki koruma ürünleri.  

pH: Bir çözeltinin asitlik veya bazl›k derecesini gösteren ölçü

birimi.

Piknidium: Konidioforlar üzerinde veya serbest olarak efley-

siz üreme yap›s› olan konidilerin olufltu¤u yuvarla¤a ya-

k›n ve sporlar›n d›flar› ç›kmas›n› sa¤layan ostiole isimli

bir aç›kl›¤a sahip nispeten kapal› spor yata¤›.

Plasmodium: ‹lkel funguslarda görülen thallus tipi olup, ha-

kiki hücre duvar› ve belli bir flekli bulunmayan çok nuk-

leuslu protoplazma kitlesi.

Plasmogami: Farkl› efleylikteki iki haploid çekirde¤i yan ya-

na getirmek üzere iki hücrenin protoplazmalar›n›n bir-

leflmesi.
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Phyllosphere: Mikroorganizmalar›n yaflam›n› sürdürdü¤ü

bitkinin toprak üstü k›sm›n› oluflturan tüm yaprak ve di-

¤er k›s›mlar. 

Polen: Tohumlu bitkilerde üreme organ› olan stamenlerde

mayoz bölünmeyle meydana gelen erkek üreme hücre-

leri, çiçek tozu. 

Protoplast: Hücre duvar› olmayan plazma membran› ile çev-

rili protoplazma kitlesi. 

Pülverizatör: Tar›msal üretimde hastal›k, zararl› ve yabanc›

otlar ile mücadelede kullan›lan ve s›v› ilaçlar› püskürt-

meye yarayan ayg›t.

R
Rhizosfer (Rhizosphere): Bitkilerin köklerini do¤rudan do¤-

ruya çepeçevre sa¬ran ve birçok fizik, kimyasal, biyolo-

jik özellik tafl›yan toprak kesimi.

Ribozom: Bütün ökaryot hücre sitoplazmalar›nda, aminoasit-

lerden protein sentezinin gerçekleflti¤i, RNA ve protein

kompleksinden oluflmufl ultramikroskobik organeller-

den her biri.

S
Septum: Fungus hiflerini hücrelere ay›ran ve üzerinde hücre-

ler aras›nda irtibat› sa¤layacak flekilde  delikler bulunan

enine bölmeler.

Sertifikal› tohum: Genetik olarak saf, fiziksel olarak kusuru bu-

lunmayan, yüksek çimlenme oran›na sahip, yabanc› ot ve

hastal›klardan ari, en uygun nem oran›na sahip tohum.  

Somatik mutasyon: Bir canl›n›n ço¤alma organlar› d›fl›ndaki

hücrelerde oluflan ve kal›tsal olmayan mutasyon.

Stilet: Akar, nematod ve baz› böceklerin konukçusunu sokup

emerek beslenmelerini sa¤layan i¤ne biçimindeki a¤›z

parças›.

Strain: Ayn› virüs veya bakterinin de¤iflik özelliklerine göre

farkl› izolatlar›na verilen ad.  

Suberin: Bitki ve mantar hücrelerinin çeperinde biriken ve su

geçirmeyen, mumsu yap›da, ya¤ asitleri ve gliserinden

oluflan bir madde.

T
Tak›m: Canl›lar›n s›n›fland›r›lmas›nda familya ile s›n›f aras›n-

da yer alan, yak›n benzerlikler gösteren organizmalar›n

oluflturdu¤u birlik.

Thallus: Funguslar›n vücudunu oluflturan somatik yap›ya ve-

rilen ad.

Tohum tasla¤›: Döllenmeden sonra olgunlafl›p tohumlar›

oluflturan yap›. 

Tür: Ortak özellikleri olan, yaln›zca kendi aralar›nda verimli gen

al›flverifli yapabilen bireylerin oluflturdu¤u canl› grubu.

.

.
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A
Abiotik 2, 8, 9, 15, 16, 21, 65, 66, 68

Absisik asit 56, 58, 59, 69

Acidovorax 114, 119, 121

Acronim 131

Actinomycetes 115

Adventif kök 56, 57

Aeciospor 108, 112

Agresivite 10

Agrobacterium 56, 122, 177

Agrobacterium tumefaciens 56

Akar 22, 24, 26, 28, 118, 138, 140, 147, 148

Albinizm 41

Albugo candida 104

Alfalfa mosaic virus, AMV 132

Amfitrik 116

Anastomosis 25, 90

Antagonist mikroorganizma 168, 172

Antagonizm 165, 177

Antibiyosis 177

Antosiyanoz 42

Antraknoz 100, 106, 173

Aplanospor 95, 106

Apothecium 106, 107

Appresorium 25, 26, 92, 93, 110

Ara konukçu 108, 109

Armillaria mellea 109

Arthrobacter 116, 123

Arthrospor 95, 106

Ascostroma 106, 107

Aservulus 95, 106, 109

Asit ya¤murlar› 82-84

Askokarp 106, 107

Askospor 96, 106

Askus 106, 107

Atrik 116

Avenacin 61

Avenae 108

Agrobacterium avenae subsp. avenae 121

Agrobacterium avenae subsp. cattleyae 121

Agrobacterium avenae subsp. citrulli 121

Azot oksit 83

B
Bacillus 115, 116, 123, 127, 176, 177

Bacteriocinogenic 120

Ba¤›fl›kl›k 10, 179

Bak›roksiklorür 123

Bakteriosin 116, 120

Bakteriyoloji 3, 4, 15

Basidiokarp 107-109

Basidiospor 96, 107, 108

Basidium 107

Beet necrotic yellow vein virus, BNYVV 144

Biotik 2, 8, 9, 15, 40, 65, 66, 68

Biovar 120

Biyotrof 20, 96, 97, 110

Bolutin 116

Bordo bulamac› 105, 126, 183

Botryotinia fuckeliana 107

Bremia lactuca 105

Buhar enjeksiyonu 175

Büyüme düzenleyicisi 52, 57

C-Ç
Canavar otu 152, 154, 156-159, 163

Cephaleuros virescens 161

Chloropicrin 120, 122, 124

Chromista 88, 103, 104, 111

Citrus exocortis viroid 141, 146

Citrus tristeza virus 146

Clavibacter 114, 116, 123, 124, 176

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 124

Claviceps purpurea 106, 178

Cleistothecium 106

Clostridium 123

Coccus 115, 127

Cryphonectria parasitica 179

Curtobacterium 123

Cuscuta 154, 159

Cuscuta pentagona 159

Cüceleflme 40, 56, 58, 82, 120, 146, 148

Çiçekli parazit bitki 152-154, 163, 164

Çim tüpü 25, 26, 53, 89, 93

Çökerten 7, 11, 39, 44, 99, 104

Çürüklük 8, 39, 52, 53, 67, 82, 100, 106, 107, 119, 120, 122,

123, 127, 173, 176, 178

Dizin
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D
Damar bantlaflmas› 135, 145, 148

Damping off 39

D-D 120

Diploid 96

Dna 45, 57, 115, 116, 119-127, 131, 132, 143, 147

Doku kültürü 142, 171

Dormant 160

Doymam›fl lakton 62, 68

E
Ekoloji 7, 81, 88

Elektromanyetik dalga 174, 176

Elektroterapi 142

Emeç 152-156, 163

Enasyon 41, 42, 136

Endofitik 97

Endoplazmik retikulum 92, 110, 115

Enfeksiyon 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22-27, 31, 45, 50,

51, 54, 57-65, 74, 81, 98, 107-110, 118, 131, 133, 141, 143,

148, 174, 178, 179, 184

Enfeksiyon yast›¤› 25

Enzim 21, 25, 38, 39, 43, 53, 55, 62, 83, 97, 118, 127, 132, 133

Epidemi 10, 14, 94

Epidermis 27, 41, 44, 60, 68, 97, 104, 106, 110, 139, 161

Epifitik 120, 122-124

Epinastri 56

Eradikasyon 142, 170, 174

Erwinia 12, 114, 122, 123

Erwinia amylovora 122, 123

Erwinia carotovora pv. atroseptica 122

Erwinia stewartii 122

Erwinia tracheiphila 122

Erysiphe graminis 106

Etilen 56-59, 83, 153

Etiolasyon 41, 76, 84

Eubacter 115

Exocortis 141, 146

F
Fakültatif parazit 20, 64, 75, 97, 104, 110

Fakültatif saprofit 20, 97, 110

Fassiasyon 41, 57

Fatty asit 119

Fenol 62, 68

Fermicutes 115

Firmibacteria 123

Fitoaleksin 50, 57, 62, 63, 65-67, 179

Fitohormon 56, 58

Fitotoksik 181

Fizyojen 9, 15, 72, 73, 84

Flagella 116

Floem 6, 27, 44, 99, 111, 126, 133, 140, 141, 147, 153, 157, 160

Flor 82, 84

Formülasyon 181-183

Fotosentez 7, 37, 42, 43, 55, 74, 76, 82, 84, 133, 153, 160, 161,

164

Fumigant 183

Fumigasyon 183

Fungi 103, 111, 167

Fungisit 65, 105, 107, 108, 179-183

Fusarium 12, 39, 56, 57, 61, 63, 97, 106, 158, 178

Fusarium moniliforme 57

Fusarium oxysporum 56, 57, 62, 63

Fusarium solani 12, 61

G
Gal 41, 42, 44, 58, 121, 122

Gemmisphere 117

Genom 116, 122, 126, 132

Geriye do¤ru ölüm 40, 80, 99, 125, 144

Gibberella fujikuroi 57, 58

Gibberellik asit 41, 57

Gibberellin 56, 57

Gigantizm 41

Glikojen 92, 110, 116

Glomerella lindemuthianum 106

Glukosinolat 61, 62, 68

Gnomonia leptostyla 106

Golgi ayg›t› 115

Göçüren 146, 148

Gracilicutes 115, 119

Gram negatif 115, 116, 119-121, 125

Gram pozitif 115, 123

Grapevine fanleaf virus, GFLV 145

Grapevine leaf roll virus, GLRV 145

Gymnosporangium juniperi-virginianae 109

H
Haleli leke 119

Halkal› leke 134, 136, 144, 145, 147

Haploid 94, 96, 110

Hastal›k üçgeni 14, 18, 22, 31

Haustorium 25-27, 153, 155

Hemiparazit 153

Hemiselülaz 54, 67

Hemiselüloz 52, 54, 67
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Herbisit 81, 179

Herboloji 3, 15

Heterotrof 97, 110

Hidroksiprolince zengin glikoprotein 62, 63, 67

Hidrosis 38

Hif 25-27, 52, 64, 65, 67, 89-95, 97, 98, 104-107, 109, 110, 123

Hijyen 142, 169

Hiperparazitizm 178

Hiperplastik simptom 41, 42, 46

Hiperplasya 7, 41

Hipersensitif reaksiyon 64, 68

Hipertrofi 7, 41, 55

Hipoplastik simptom 40

Hipoplasya 40

Hipopodium 92, 93, 110

Hipovirulens 179

Homozigot hat 171

Horizontal Dayan›kl›l›k 60, 68

Hormon 44, 56, 58, 80, 118, 119, 127, 153, 157, 163

HRGPs 62, 63

Hücre duvar› 25, 27, 50-54, 62-65, 67, 91, 95, 103, 104, 110,

115, 116, 119, 124, 138, 147, 179

Hücre zar› 46, 51, 52, 55, 61, 79, 115, 116, 127

I-‹
IAA 56, 57, 58, 59

‹mmunite 10

‹nclusion body 137, 138

‹ndol asetik asit 56, 57

‹nokulasyon 18, 23, 24, 26

‹nokulum 18, 23, 24

‹ntercellular 25, 93, 97, 118

‹ntracellular 25, 93, 97

‹ri tomurcuk 126

‹rreversibl 6

K
Kafeik asit 53

Kallus 39, 41, 138, 179

Kanser 6, 7, 8, 12, 39, 41, 56, 58, 75, 99, 100, 106, 107, 111,

119-122, 124, 127, 162, 173, 176, 179

Kapsid 130, 131, 147

Kapsomer 131, 147

Kapsül 116, 127, 156, 158, 159, 163

Karantina 105, 142, 168-170

Karyogami 110

Kemolithotrof 119

Kemoorganotrofik 121

Kemoterapi 122, 142

Kinon 50, 62, 68

Klamidospor 95, 106

Klorogenik asit 53

Kloroplast 37, 41, 83, 115, 138

Klorotik 79, 80, 125, 134, 136, 144, 145, 147

Kloroz 37, 41, 43, 55, 57, 59, 76, 79, 80, 82, 84

Koloni 59, 67, 89, 90, 104, 117, 119-122, 127, 161, 163, 178

Konidi 94, 95, 106, 107, 109, 110

Konidiofor 95, 106, 109

Konstitüsyon 10

Konukçu dizisi 21, 31, 55, 97, 159

Konukçuya spesifik olmayan toksin 45, 67

Konukçuya spesifik toksin 45, 67

Korteks 39, 155, 163

Kök çürüklü¤ü 6, 12, 30, 44, 63, 75, 100, 106, 107, 109, 179

Kök kal›nlaflmas› 56, 100, 103

Ksilem 6, 27, 44, 54, 55, 59, 64, 97, 125, 133, 153-155, 157,

160

Kükürt 61, 62, 78, 79, 81-84, 106, 107, 116, 124, 183

Kükürt dioksit 82, 84, 183

Külleme 8, 11, 20, 27, 30, 45, 97, 101, 102, 106, 178, 180

Küsküt 138, 147, 152, 154, 159, 160, 161, 163

Kütiküla 25, 27, 44, 67, 97, 110, 161

Kütinaz 53, 67

L
LAR 66

Latent 117, 133, 139, 140, 147

Leveillula taurica 106

Lezyon 76, 99, 100, 102, 104, 117, 121

Lignifikasyon 50, 63

Lignin 52, 54, 63, 67, 179

Lofotrik 116

Lokal enfeksiyon 108, 133

Lomasome 91

M
Mycosphaerella graminicola 107

Mycosphaerella fragariae 107

Monilinia fructigena 107

Monilinia laxa 99

Mancozeb 121

Maneb 121, 123

Mantar tabakas› 64, 124

Maskelenme 133, 145, 147

Mayoz bölünme 96, 110

Melezleme 171

Mendosicutes 115

Meristem kültürü 142
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Mikoloji 3, 4, 15

Mikoparazit 178

Mikoplazma 126

Mikotoksin 158

Mildiyö 20, 30, 44, 98, 104, 105, 171, 173, 180

Miselyum 29, 89, 91, 94, 97, 98, 105, 107, 110, 183

Mitokondrium 55, 92, 110, 115, 138, 147

Mitoz bölünme 96

Mollicutes 124, 126

Molliküt 4, 15, 20, 23-29, 43, 56, 115

Monilinia 53, 99, 107, 176, 180

Monogenik dayan›kl›l›k 59, 68

Monotrik 116

Mozaik 39, 58, 65, 132-136, 138-140, 144, 147

mRNA 45, 132

Mumyalaflma 39

Mutasyon 171

Münavebe 84, 158, 170, 174

Mycosphaerella 107

Myzus persicae 144

N
Nanizm 57

Nectria galligena 39, 106

Nekrotik leke 80, 107, 134, 144, 147

Nekroz 37, 39, 40, 44, 55, 64, 78-80, 98, 99, 111, 121, 124, 136,

144, 162, 164

Nektrotrof 20

Nematod 24, 26, 28, 43, 44, 52, 53, 59, 64, 65, 67, 118, 138,

140, 145, 147, 148, 158, 175, 182

Non-persistent 139, 140, 144, 145, 148

Nükleik asit 78, 131, 132, 147

O-Ö
Orabanche aegyptiaca 156, 158

Orabanche crenata 156, 158

Orabanche cumana 156, 158

Orabanche ramosa 156, 158

Obligat parazit 20, 21, 31, 45, 64, 68, 96, 97, 104-106, 108,

110, 126

Obligat saprofit 96, 110

Oksin 56, 80

Olpidium 105, 140

Olpidium brassicae 105

Oospor 96, 104

Ooze 123

Opin 122

Orobanche 154, 156

Osmotik bas›nç 117

Oxidase 121

Ozon 82, 84

Ökaryotik 91, 92, 110, 115, 163

Ökse otu 152, 154-156, 163, 164

P
Puccinia striiformis 178

Palamutlaflma 124

Papilla 50, 63, 67, 68, 179

Parazit 13, 15, 19-21, 24, 27, 31, 59, 68, 73, 84, 97, 100, 103-

106, 110, 148, 152-156, 158-164, 178

Parazitizm 18, 19, 31, 153, 163

Partikül 83, 131-133, 140, 143, 147

Pas 8, 20, 30, 44, 45, 101, 102, 104, 107-109, 161, 162, 164

Patates mildiyösü 104

Patojen 6-15, 19-31, 36-46, 50-68, 74, 75, 77, 81, 82, 89, 96-99,

104, 110, 111, 115, 116, 119-122, 126, 127, 131, 132, 138,

141, 142, 147, 158, 161, 164, 169, 171-180, 183

Patojenisite 10, 18-20, 31, 52, 54-57, 62, 65, 67, 68, 122

Patoloji 54, 115

Patovar 115, 120

Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum 122

Pektin 51-53, 67, 119

Pektinaz 53, 67

Pektolitik enzim 39, 53, 119

Penetrasyon 18, 23-26, 31, 50, 52, 53, 60, 63, 65, 67, 68, 93

Penetrasyon çivisi 25, 52, 53, 67, 93

Peptidoglukan 115, 116

Perithecium 106

Peritrik 116, 121, 122

Peroksiasil nitrat 83, 84

Peronospora tabacina 105

Persistent 140, 143, 148

Pestisit 8, 81, 181, 182

Phyllactinia corylea 106

Phyllosphere 117

Physoderma zeae-maydis 105

Phytophthora infestans 12, 62, 63, 104, 173

Piknidium 95, 106, 109

Pili 116

Plasmid 116

Plasmodesmata 27, 133, 138, 141, 147

Plasmodiophora brassicae 13, 44, 56, 58, 103, 173

Plasmodium 89, 90, 103, 110

Plasmogami 96, 110

Plasmopara viticola 105, 173

Plazmalemma 91

Pleomorfik 115, 123, 124, 126

Plum pox virus, PPV 145
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Podosphaera leucotricha 106

Polar kamç› 119-121

Polen 29, 118, 127, 132, 138, 139, 147, 155

Poligenik dayan›kl›l›k 59, 68

Polisakkarit 29, 38, 44, 50, 52-55, 59, 67, 91

Poly-b-hydroxybutyrate 116

Polymyxa betae 144

Polystigma rubrum 106

Potato leaf roll virus, PLRV 135, 144

Potato virus x 136

Potato virus y 136, 144

PR protein 50, 62, 65-67

Primer enfeksiyon 23, 30

Primer inokulum 23, 30, 105

Prokaryot 114-116, 119, 127

Propagatif virüs 140

Protein 43, 45, 50, 52, 53, 62, 63, 65-67, 78-80, 91, 92, 116,

119, 126, 131-133, 141, 157, 164, 179

Protein k›l›f 131, 132, 141, 147

Proteobacteria 119

Protoplast 53, 54, 64, 116, 127

Protozoa 4, 15, 20, 23-29, 88, 90, 103, 111

Pseudomiselyum 89, 91, 110

Pseudomonas 12, 55, 56, 58, 114, 119, 120, 173, 177, 178

Pseudomonas savastanoi 56, 58

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi 120

Pseudomonas solanacearum 119

Pseudomonas syringae pv. lachrymans 119, 173

Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 119, 173

Pseudomonas syringae pv. syringae 120

Pseudomonas syringae pv. tabaci 119

Pseudomonas tomato pv. tomato 120

Pseudorhiza 93, 94, 110

Pseudoskleroti 93, 94, 110

Puccinia 108, 109, 177, 178

Puccinia coronata 108

Puccinia graminis 108, 178

Puccinia helianthi 108

Puccinia recondita 108, 177

Pülverizatör 81, 84, 181

Püskürtme 81, 181, 182

Pythium 11, 39, 57, 99, 104, 177

Pythium debaryanum 99, 104

Pythium ultimum 57, 177

R
Rhizomonas suberifaciens 121

Radikula 153, 157, 163

Radiobacter 122, 128, 177

Radyasyon 174, 176

Ralstonia solanacearum 53, 120, 128

Rast›k 30, 101, 107, 108, 113, 180, 185

Regülasyon 170, 185

Rekabet 4, 177, 178, 185

Reversibl 6

Rhizobacter 114, 119, 121

Rhizobacter daucus 121

Rhizobium 44, 47, 80, 114, 121, 122, 128, 177

Rhizobium rhizogenes 122

Rhizobium rubi 122

Rhizobium tumefaciens 121, 122, 128, 177

Rhizoctonia 12, 25, 39, 99, 109, 178, 179

Rhizomonas 114, 119, 121

Rhodococcus 116, 123

Ri plazmid 122

Ribonükleaz 57

Ribozom 92, 110, 115, 116, 132, 147

Rizoid 92, 110

Rizom 74, 120, 138

Rizomorf 93, 94, 107, 110

Rna 45, 126, 132, 147

Rosellinia necatrix 106

Rozetleflme 40, 56, 80, 84

S-fi
Salisilik asit 65, 179

Sanitasyon 174

Saponin 50, 61, 68

Saprofitik 20, 43, 53, 97, 103, 117, 120, 122, 127

SAR 66

Scabies 123, 128

Sclerotinia sclerotiorum 107, 178

Sekonder enfeksiyon 23, 30, 31, 123

Sekonder inokulum 23, 24, 30

Seleksiyon 171

Selülaz 53, 54, 67

Selüloz 51-54, 63, 67, 91, 104, 183

Septum 90, 95, 105, 106, 107, 109

Sertifikasyon 170, 185

Siderofor 178

Simptom 12, 20, 26, 32, 36, 37, 40- 42, 44, 46, 55, 56, 58, 67,

98, 118, 120, 124, 125, 127, 133, 135, 145, 147

Sirkülatif virüs 140

Sisleme 181, 182

Sistemik enfeksiyon 27, 133

Sistemik fungisit 105, 107, 108, 180-182

Sistemik kazand›r›lm›fl dayan›kl›l›k 66, 69

Sitokinin 56, 57, 58, 59, 69
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Siyanogenik glikosit 61, 68

Skleroti 23, 93, 94, 98, 106, 110, 178

Solarizasyon 120, 124, 158, 168, 175, 185

Solgunluk 6, 8, 12, 30, 37, 38, 43, 44, 46, 53, 55, 58, 59, 64,

70, 73-75, 77, 78, 84, 97, 98, 101, 106, 112, 119, 120, 122-

124, 127, 143, 144, 146, 148

Somatik yap› 89, 91, 92, 93, 94, 103, 110

Spermati 108

Spirillium 115, 127

Spiroplasma citri 124

Spiroplazma 4, 115

Spongospora subterranea 103

Spor 11, 13-15, 23-30, 32, 44, 55, 56, 58, 60, 65, 68, 89, 91, 93-

96, 98, 101-110, 123, 132, 140, 161, 165, 173, 178, 183

Sporangiofor 94, 104, 105

Sporangiospor 94, 110

Sporangium 94, 104, 105, 109, 161

Sterigma 107

Stolbur 126

Stolon 92, 105

Strain 115, 120, 122, 139, 143-146, 177

Streptomyces 13, 62, 116, 123, 128

Streptomyces scabies 13, 62

Stroma 93, 94, 106, 107, 110

Suberin 63, 179, 185

Sürme 30, 101, 107, 108, 113, 173, 185

Synchytrium endobioticum 105

fiarka virüsü 145, 148

T
Taphrina deformans 106

Taç gali 41, 121, 122

Tam parazit 152, 154, 156, 159, 160, 163

Taphrina 56, 106, 180, 185

Taphrina pruni 106

T-DNA 122, 129

Teikoik asit 116, 128

Teliospor 107, 108, 112

Tenericutes 115, 124

Termoterapi 142

Thallobacteria 123

Thallospor 94, 95, 110

Thallus 88-92, 94, 95, 103, 110

Thanatephorus cucumeris 109

Thrips 143

Ti plazmid 122

Tilletia 108, 180

Tilletia caries 108

Tilletia contraversa 108

Tilletia foetida 108

Tilletia secalis 108

Tobacco mosaic virus, TMV 135

Toksin 9, 20, 21, 25, 26, 38, 43-45, 50, 52, 54-56, 63, 64, 67,

69, 70, 97, 118, 127, 158, 176

Toksisite 8, 80, 81, 85

Tomatine 61

Tomato spotted wilt virus, TSWV 143

Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV 143

Tonoplast 92

Tospovirus 132, 143

Tracheobacteriosis 38, 125

Tracheomycosis 38

Transkripsiyon 36, 45, 46, 56

Translasyon 36, 45, 46

Transovarial tafl›nma 140

Trichoderma spp 178

Trichodorus spp 140

Tumefaciens 44, 47

Tylose 44, 59, 64, 68

U-Ü
Urocystis cepulae 108

Urocystis occulta 108

Uncinula necator 106

Urocystis 108

Uromyces phaseoli 109, 178

Ustilago 56, 108, 180

Ustilago avenae 108

Ustilago hordei 108

Ustilago levis 108

Ustilago maydis 108

Ustilago nigra 108

Ustilago nuda 108

Uyar›lm›fl dayan›kl›l›k 65, 179

Uyuz 13, 42, 100, 103, 123

Üredospor 107, 108

V
Vakuol 65, 92, 110

Vasküler solgunluk 6, 12, 53, 59, 64, 119, 120

Vejetatif 24, 27, 29, 75, 78, 118, 124, 127, 138, 141, 142, 146,

148, 174

Vektör 22, 24, 26, 28, 30, 103, 105, 123, 126, 139, 141, 143,

148, 174

Venturia 25, 97, 103, 107, 173

Venturia inaequalis 97, 103, 173

Venturia pirina 107

Verticillium albo-atrum 58
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Vertikal dayan›kl›l›k 60, 68

Vibrio 115, 127

Virion 131, 147

Viroid 4, 8, 15, 20, 23-29, 52, 130, 131, 141, 142, 143, 146-148,

153

Viroloji 3, 4, 15, 131

Virulens 59

Viscum album 154

X
Xanthomonas 55, 119, 120, 173

Xanthomonas arboricola pv. juglandis 120

Xanthomonas arboricola pv. pruni 120

Xanthomonas axonopodis pv. citri 120

Xanthomonas campestris pv. campestris 120

Xanthomonas campestris pv. malvacearum 120

Xanthomonas campestris pv. phaseoli 120

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 120

Xanthomonas campestris pv. oryzae 120

Xylella 125

Xylella fastidiosa 125

Xylophilus 119, 121

Xylophilus ampelinus 121

Y
Yan›kl›k 7, 8, 12, 30, 38, 43, 46, 52, 63, 67, 75, 76, 78, 79, 83,

84, 99, 111, 119, 120, 122, 127, 180

Yar› parazit 153, 154, 163

Yeflil alan formasyonu 57, 59

Yeflil alg 20, 152, 161, 162, 163

Z
Zigospor 96, 106

Zigot 96

Zoospor 24, 27, 29, 95, 98, 103-106, 140, 161

Zucchini yellow mosaic virus, ZYMV 144
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