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ONsOZ 

Bu kilavuz yay1mc1 ve Ureticilerin 
bugday hastal1klar1n1 kolay ve gabuk 
bir §ekilde tan1malar1na yard1mc1 ol
mak igin TUrkge'ye gevrilmi§tir. ge
virinin bas1lmas1n1 kabul edeq CIMMYT 
merkezine §Ukranlar1m1 sunarim. ge
virinin daktilo edilmesini sab~r ve 
titiz bir gali§ma ile gergekle§tiren 
Hale Akbulak'a ve yaz1m1na izin ve
ren Orta Anadolu Bolge Zirai Ara§
tirma EnstitUsU MUdUrlUgUne te§ekkUr 
ederim. 

Engin KINACI 
Bitki Hastal1klar1 Uzman1 
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Mantari Hastal1klar 

Mantarlar1n diger bitkilerden fark
lar1 klorofilsiz olmalar1 ve bu ne
denle fotosentez yapamamalar1d1r.Be
sin maddelerini kendileri Uretmek 
yerine diger bir canl1 yada olli ko
nuk9u dokusundan elde ederler. Man
tarlar tohum yada topraktan bula§a
bildikleri gibi rlizgar, su, bocek, 
hayvan veya insanlar yoluyla da ya
y1labilir. Mantari patojenler yoluy
la infeksiyon diger 9evre §artlar1 
yan1nda birka9 faktore olduk9a s1k1 
bag1ml1d1r. Bunlar hassas konuk9u 
bitki, konuk9u bitki ylizeyinde (ge
nel olarak) serbest su, inokulum yo
gunlugu, uygun s1cakl1k. Baz1 mantar
lar yaln1z bir yada birka9 konuk9u 
bitki tlirline sald1r1rken baz1lar1' 
bir9ok konuk9uya sald1rabilmektedir. 
Belirtiler ve hastal1k geli§mesi ko
nuk9u-parazi t ili§kisinin bir sonu
cudur. Mantara bagl1 olarak belirti
ler benzer veya farkl1 olabilir o ne
denle mantarlar1n te§hisi morfoloji
lerine gore yap1lmal1d1r. Herhangi 
bir a91klama yap1lmad1g1nda, bu ki
lavuzda bulunan hastal1klar1n hepsi 
ekmeklik ve makarnal1k bugdaylarla 
tritikaleye aittir. 
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Kahverengi Pas (Yaprak Pasi) 

Puccinia recondita 
I 

Belirtileri: Yuvarlaga yakin §ekilli 
kahverenkli lirediospor klimelerinden 
olu§an plisgliller yaprak ayasi ve ki
ninin list ylizUnde (1), list bogum a
rasi ve kil91klarda bulunabilir. 

Hastal1g1n Geli§mesi: ilk infeksi
yonlar rlizgar yardimiyla uzaklardan 
da gelebilen lirediosporlarca meydana 
getirilir. Serbest rutubet ve 20°c 

ye yakin sicaklikta hastalik hizla 
geli§ir ve her 10-14 gUnde yeni bir 
lirediospor nesli olu§ur. Bitkiler 
olgula§tigi yada gevre §artlari olum
suz hale geldiginde siyah renkli te
liospor klimeleri olu§ur (2). 

Konuk~ular/Yayg1nl1k: Kahverengi pas 
bugday, tritikale ve bunlara akraba 
birgok otu hastalandirabilmektedir. 
Hastalik, serin iklim tah1llar1n1n 
yeti§tirildigi her yerde gorlilmekte
dir. Ara konukgular Thalictrum, Isop
yrum, Anemonella ve Anchusa tlirleri
dir. 

Onemi: Kahverengi pas ba§akta dane 
say1s1n1, hektolitre ag1rl1g1n1 ve 
dane kalitesini dli§lirerek onemli ve
rim kaybina neden olur. 
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Kara Pas (Sap Pasi) 

Puccinia graminis f.sp.tritici 

Belirtileri: Koyu kirm1z1-kahverenk
li ptis9tiller yaprag1n iki ytiztinde, 
sapta ve ba§akta olu§abilir (3). Ha
fif infeksiyonlarda, dag1n1k yerler
de olu§an ptis9tiller ag1r infeksiyon-
larda birle§ebilirler. Ptis9tilleri 
meydana getiren tirediospor ktimeleri 
epidermisi y1rt1p 91kt1g1nda bitki 
ytizeyi ptirtizlU ve y1rt1k bir gortinli§ 
al1r. 

Hastaligin Geli§lllesi: RUzgarla ta§i
narak gelen Urediosporlar1n neden 
oldugu infeksiyonlar ba§lang19ta ha-

o 
fiftir. Serbest rutubet ve 20 C'ye 
yak1n s1cakl1kta hastal1k h1zla ge
li§ir ve her 10-15 gtinde bir Uredi
ospor nesli meydana gelir. Bitkiler 
olgunla§t1g1nda siyah teliospor kU- , 
meleri olu§abilir. 

Konukcular/Yayginlik: Kara pas bug
day, arpa, tritikale ve bunlara ak
raba bir9ok diger otu hastaland1ra
bilir. Ara konuk9ular1 Berberis ve 
Jlahonia tUrleridir. 

Onemi: Kara pas karde§lenmeyi azal
t1r, dane ag1rl1g1 ve kalitesini dU
§lirUr. Hastal1ga uygun §artlar tam 
olu§tugunda blittin Urtin kaybedilebi
lir. 

5 



Sari Pas 

Puccinia striiformis 

Belirtileri: Yapraklar Uzerinde sari 
ile portakal renginin degi§ik tonla
rina sahip Urediosporlarin meydana 
getirdigi dar §eritler halinde gorU
len pUs9Uller, yaprak kini,Ust bogum 
arasi ve kavuzlarda da bulunabilir 
(4, 5). 

Hastaligin Geli§mesi: ilk infeksiyon
lar uzak mesafelerden rUzgarla ta§i
narak gelebilen Urediosporlarca mey
dana getirilir. Serbest rutubetle \ 
yagmur veya 9ig) birlikte sicaklik 

0 -10-20 C arasinda oldugunda hastalik 
0 

hizla geli§ebilir. Sicaklik 25 C'den 
yUksek oldugunda, Urediospor meydana 
gelmesi azalir veya yava§lar ve si
yah renkli teliosporlar meydana gel-
meye ba§lar ( 6) • ' 

Konuk~ular/Yayginlik: Sari pas, bug
day, tritikale ve bunlara akraba bir 
9ok diger otu hastalandirabilir. Bu 
hastalik bugday Uretilen yUksek ra
kimli ve/veya iliman iklime sahip her 
yerde bulunmu§tur. Ara konuk9usu bi
linmemektedir. 

Onemi: 9iddetli infeksiyonlar ba§ak
ta dane say1s1n1, hektolitre ag1rl1-
g1n1 ve dane kalitesini dU§Urerek ve
rim kayiplarina neden olur. 
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Adi ve Cilce Silrme 

Tilletia caries, T.foetida, 
T.controversa 
Belirtileri:Bu U9 tUr, "silrme" topu" 
olarak isimlendirilen, daneye benzer 
yap1da, fakat tamamen siyah telios
porlarla dolu mantari yap1lar meyda
na getirirler. T.caries ve T.foetida 
taraf1ndan meydana getirilen adi sUr
me toplar1 bugday danesi ile a§ag1-
yukar1 ay1n bUyUklUk ve §ekildedir ( 
7), T.controversa taraf1ndan meydana 
getirilen cUce sUrme toplar1 ise da
ha kUrevaridir (8). SUrme toplar1 e
zildiginde kotU ve genellikle bal1k
s1 bir koku a91ga 91kar. Ba§aklar ko
yu ye§il-mavi bir renk al1r ve ka
vuzlar hafif9e a91l1r. SUrme toplar1 
yumu§ak olumdan sonra gorUlmeye ba§
lar (9, 10, sayfa 11). Bitkilerde a
di sUrme hafif, cUce sUrme ise be-' 
lirgin bir boy kisalmas1 yapar. 

(Devam1 var) 
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Hastal1g1n Geli§lllesi: Toprakta veya 
tohum lizerinde canli olarak duran 
sporlar 9imlenerek sUrmekte olan fi
decikleri infekte eder. Qimlenme si
rasindaki dli§Uk sicakliklar infeksi
yon igin uygundur. Hastalik sistemik 
olarak geli§ir. 

Konuk~ular/Yayginlik: Bu hastaliklar 
bugday, tritikale ve bunlara akraba 
diger bazi otsu bitkilerde meydana 
gelir. Adi ve cUce sUrme, dUnyada 1-

liman iklimin hlikUm slirdligU yerlerde 
yaygindir. CUce sUrme ozellikle uzun 
sUre kar ortUsU olan yerlerde daha 
9ok gorUlUr. 

Onemi: Tohumlari kimyasal ila9larla 
muamele edilmeyen hassas 9e§it'ler ye
ti§tirildiginde gozden uzak tutula
mayacak oranda bir verim kaybi mey
dana gelebilir. 
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Kismi Stirme (Kamal Stirmesi) 

Tilletia indica (sin.Neovossia 
indica) 

Belirtileri: Hasat oncesinde hasta
l1kl1 daneleri belirlemek zordur fa
kat hasat sonras1 bunlar1 g1plak goz
le ay1rdetmek mlimkilndlir. Hastal1kl1 
danelerde epidermisin bir k1sm1n1 
kotli kokulu teliosporlar doldurur. 
Tohum kabugu saglam veya k1r1lm1§ o
labilir (11). 

Hasta11g1n Geli3mesi: Toprakta gim
lenen teliosporlardan meydana gelen 
sporidiolar rlizgarla gigek organla
rina ta§1n1r ve burada gimlenirler. 
Bunlar1n gim borucuklar1 kavuzlara, 
ba§ak eksenine veya dogrudan di§i 
organa girer. Mantar, yeni olu§makta 
olan danede tohum kabugu ile endos
perm arasina geli§ir. Hastal1g1n mey-' 
dana gelmesi ve geli§mesi gevre §art
larina bagl1d1r. 

Konuk~ular/Yayg1nl1k: Karnal slirmesi 
bugday, tritikale, gavdar ve baz1 
otlar1 hastaland1r1r fakat arpaya et
ki edemez. 

Onemi: Kismi slirmenin neden olabile
cegi verim kayb1 azdir fakat karan
tina listesinde oldugundan tahil ti
caretini etkilemektedir. 
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Rastik 

Ustilago tritici 

Belirtileri: Ba§ak ekseni hari9 bli
tlin 9i9ek organlarinin yerini siyah 
renkli teliosporlar alir (12). Bute
liosporlar, bitkide 9iplak bir ba§ak 
ekseni ile bazi 9i9ek organ artikla
ri birakarak, rlizgarla u9up gider
ler (13). 

Hastaligin Geli§mesi: Rlizgarla ta§i
narak bugday 9i9eklerine konan teli
ospor lar 9imlenir ve danenin geli§
mekte olan embriyosunu infekte ede
bilir. Rastik miseli, dane 9imlenme
ye ba§layana kadar embriyo iginde 
dormant olarak kalir. Daha sonra bit
kinin bliylime noktasi ile birlikte i
lerler ve 9i9eklenme zamaninda ba§a
gin 9i9ek organlarinin yerini <Siyah 
spor klimeleri ile doldurur. Qi9eklen
me sliresince sliren serin ve nemli 
§artlar infeksiyon ve hastalik geli§
mesi igin uygun §artlardir. 

Konuk~ular/Yayginlik: Hastalik bug
day yeti§tirilen her yerde meydana 
gelebilir. 

Onemi: Verim kaybi, hastaliga yaka
lanmi§ ba§ak sayisina bagli olarak 
degi§ir. Genellikle ylizde bir'den az
dir. Nadiren ylizde otuzu ge9er. 
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Urocystis agropyri 

Belirtileri: Yaprak ve bazen sapin 
epidermis dokusu altinda ince §erit
ler halinde siyah renkli teliospor 
kUmeleri olu§ur. Hasta bitkiler bo
durla§ir, karde§ sayisi artar ve ba
§aklanmayabilir. Yapraklar kivrila
rak sogan yapragina benzeyebilir.01-
gunla§an hasta bitkilerin epidermis
leri yirtilip teliosporlar serbest 
kalabilir (14). 

Hastaligin Geli§mesi: Geng 9im veya 
fidecik tohumda yada toprakta 9im
lenen sporlarca infekte edilir. Has
talik sistemik olarak geli§ir. Nemi 
ve sicakligi dU§Uk toprak, hastali
gin geli§mesine en uygun ortamdir. 

Konuk9ular/Yayg1nl1k: Bu hastalik et~ 
meninin en onemli konuk9usu ekmeklik 
bugdaydir. Hastaligin makarnalik bug
day ve tritikalede de gorUldUgU bil
dirilmi§tir. 

Onemi: Bu hastaligin ekonomik onemi 
pek yoktur fakat hassas ge§it yeti§
tirilen yerlerde verim kaybi gorUle
bilir. 
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K"tilleme 

Erysiphe graminis f.sp.tritici 

Belirtileri: Yapraklar1n ilst yilzilnde 
(15) bazende ba§aklarda gri - beyaz 
renkte tilylil veya tozlu gorilntillil 
misel kilmeleri ile sporlar meydana 
gelir. Parmakla kolayca kaz1nabilen 
bu mantari materyal zamanla sar1ms1-
gri '~e doner (16). $iddetli infeksi
yonlarda yapraklar olebilir. Misel
lerin iginde siyah renkli, kilre §e
killi Uretken yap1lar olu§ur. 

Hastal1g1n Geli3mesi: % 75-100 nisbi 
0 

nemli 15-22 C s1cakl1ktaki serin ve 
bulutlu hava §artlar1 killlemenin ge
li§mesi igin elveri§lidir. 

Konuk9ular/Yayg1nl1k: Hastal1g1n et-
meni konukgu segiciligi gosterir. 
Bugday, arpa, yulaf ve gavdara in
fekte eden izolatlarda bu daha be
lirgindir. Killleme bugday1n yeti§ti
rildigi serin, nemli ve yar1 kurak 
her yerde gorillilr. 

Onemi: Erken donemde olu§an ve ba
§aklanma oncesi yilksek derecelere u
la§an infeksiyonlar bilyilk ilriln ka
y1plar1na neden olabilir. 
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Septorya Hastaliklari 

Septoria Tritici Lekesi 
~cosphaerella graminicola (Septoria 
tritici) 
Septoria Nodorum Lekesi 
Leptosphaeria nodurum (S.nodorum) 
Septoria Avenae Lekesi 
Leptosphaeria avenaria f.sp.triticea 
(S.avenae f.sp.triticea) 

Belirtileri: ilk belirtiler ovalden 
ince uzuna kadar degi§ik sari benek
ler yada bereler halindedir. Bu be
reler geni§lediginde merkezleri sol
gunla§ir ve hafifge kurur. Cogunluk
la Uzerlerinde siyah nokta gibi bir
gok piknit gorUlUr (17). Septoria 
tritici lekesi gizgi halinde olma 
egilimindedir, yana dogru geni§lemez 
(18). Septoria nodorum (19, s.23) ve 
septoria avenae lekesi ise daha bir, 
oval §ekillidir. Hastalik bitkinin 
bUtUn toprak UstU aksamini etkileye
bilir. Hafif infeksiyonlar daginik 
bereler olu§tururken, agir infeksi
yonlar yapraklari, ba§aklari (20, s. 
nodorum, s.23) hatta bUtUn bitkiyi 
oldUrebilir. Septorya tUrlerinin tar
lada te§hisi gUg olabildiginden la
boratuvar gali§masi gerekebilir. 
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Hastal1g1n Geli§mesi: Ba§lang19 in
feksiyonlar1 genellikle alt yaprak
lardan ba§lar ve eger §artlar uygun 
devam ederse list yapraklara ve ba§a
ga dogru ilerler. DU§Uk s1cakl1klar 
(10-15°C) ve uzun sUreli islak, bu
lutl'u hava §artlar1 bu hastal1klar1n 
geli§mesi i9in en uygun §artlard1r. 

Konuk9ular/Yayg1nl1k: Esas olarak 
bugday1n hastal1klar1 olmakla birlik
te diger tah1llarda bir dereceye ka
dar etkili olabilen bu hastal1klar 
serin ve islak §artlar1n hUkUm sUr
dUgU illman bugday alanlar1na ozgU
dUr. 

Onemi: Bu hastal1klar hasat oncesin
de yUksek bir seviyeye ula§1rsa, da
ne k1r1§mas1 ve hektolitre ag1rl1g1 
dil§mesine ve SXJU9ta bUyUk Uriln ka
y1plar1na neden olabilirler. 

22 



19 

23 



21 

22 

24 



Helminthosporium Yaprak Lekesi 

Cochliobolus sativus 
(Helminthosporium sativum) 
Sin.Bipolaris sorokiniana, 
Drechslera sorokiniana 

Belirtileri: ince-uzundan oval'e ka
dar degi§en §ekillerde ve genellikle 
koyu kahverenklidir. Etraflari dilzen
siz koyu kahverengi bir halka ile 
cevrilidir (21 yaprakta, 22 ba§akta). 

Hastaliglll Geli3mesi: ilk infeksiyon
lar genellikle alt yapraklardan, sa
ri lekeler yada benekler halinde ba§
lar. Sonra bunlar geni§ler, renkleri 
koyula§ir ve birle§ebilir. Hastalik 
§iddetli oldugunda yaprak ve yaprak 
k1nlar1 olgunla§madan olebilir. 

Konukcular/Yayginlik: Bugday, triti
kale, arpa ve otlarin bilyilk cogunlu
gunu etkileyen bu hastalik, ozellik-' 
le nemli ve yUksek yag1§l1 alanlarda 
daha yayg1nd1r. 

Onemi: Eger infeksiyon yeti§me devre
lerinin ba§larinda meydana gelir ve 
§artlar hastal1g1n geli§mesi icin 
uygun devam ederse bitkinin bUtUn 
yapraklari dokillebilir. Bu nedenle 
danelerde k1r1§1kl1k olur ve verimde 
bUyUk dU§UklUk gorUlUr. 



Sari Leke 

Pyrenophora trichostoma 
(Helminthosporium tritici-repentis) 
Sin.P.tritici-repentis, 
Drechslera tritici-repentis 

Belirtileri: Kenarlari sari, ortasi 
kahverenkli, dlizensiz oval bereler 
meydana gelir (23). Zamanla birle§e
bilen bu berelerin merkezinde koyu 
kahverengi-siyah alanlar olu§ur.Has
talik ilerledik9e yapraklar, ba§ak
lar hatta bitkiler olebilir. 

Hastaligin Geli§lllesi: Hastalik top
raktaki hastalikli bitki artiklari 
veya konuk9u otlardan bula§ir. in
feksiyon alt yapraklardan ba§lar. 18 
saat veya daha fazla sliren 9ig veya 
yagmur hastaligin geli§mesi i9in el
veri§lidir. Sicaklik istegi sinirla
ri geni§tir. 

Konuk9ular/Yayginlik: Bugday ve buna 
akraba bazi otlar esas konuk9ulardir. 
Tritikale, arpa ve 9avdar da bu has
taliktan etkilenmektedir. 

Onemi: §iddetli oldugunda yapraklari 
oldlirtir. Bu nedenle daneler kiri§ik 
olur, hektolitre agirligi dli§er ve 
verim azalir. Az yada hi9 stirlim ya
pilmadan Uretim yapilan yerlerde has
talikli bitki artiklari kaldigindan 
sari lekenin zarari artar. 
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Al ternaria Yaprak Yam.ltligi 

Alternaria triticina 

Belirtileri: KU9Uk, a91k renkli, e
lips §ekilli berelerdir. Geni§ledik-
9e §ekilleri dUzensizle§ir, sinirla
ri geni§ler ve renkleri kahverengiye 
doner (24). Bunlari Helminthosporium 
tUrlerinin neden oldugu berelerden 

ayirdetmek zordur. infeksiyon 9ogun
lukla alt yapraklardan ba§lar. Has
talik bitkinin bUtUn par9alarinda 
gorUlebilir. 

Hastaligin Geli§mesi: Hastaligin et
meni olan mantar, tohumun Uzerinde 
spor yada i9inde misel olarak ya§a
mini sUrdUrUr. Alt yapraklarda Ure
tilen sporlar rUzgarla ta§inarak has
taligin yayilmasina neden olur. Ge9 
devrede meydana gelen ba§ak infeksi-

o' 
yonlari tohumlari bula§tirir. 20-25 C 
sicaklik, yUksek nem orani veya su
lama, hastaligin geli§mesi i9in en 
uygun §artlardir. 

Konuk~ular/Yayginlik: Ekmeklik ve 
makarnalik bugdaylar ile bunlara ak
raba bazi otlar bu hastaligin esas 
konuk9ularidir. 

Onemi: Qevre §artlari uygun oldugu 
ve hassas 9e§it yeti§tirildiginde 
bUyUk verim kayiplari meydana gele
bilir. 
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Fusarium Yaprak Lekesi (Kar K'tifii) 

Calonectria nivalis (Fusarium nivale) 

Belirtileri: Sapa kalkman1n sonu ile 
kin devresinin ba§inda yaprak ayas1n
da oval §ekilli, grimsi-ye§il benek
li alanlar (25) olarak ba§layan bere
ler h1zla geli§ir ve merkezleri be
yaz yada a9lk ye§il lekeler haline 
gelir. Yapraklar bu k1s1mlardan y1r
t1labilir (26). Hastal1k etmeni fide 
yan1kl1g1, dip 9UrUklUgU, ba§ak ya
n1kl1g1 (27) ve k1§l1k tah1llarda 
pembe kar kUfUne de neden olmaktad1r. 

Hastal1g1n Geli§mesi: Bitki art1kla
r1ndaki sporlar rUzgar veya sagnak 
yagmur la yapraklcra ta§1n1r. Ser in ve 
nemli hava §artlar1 hastal1g1n geli§
mesine uygundur. 

Konuk9ular/Yayg1nl1k: Hastal1k'makar
nal1k bugday ve tritikaleye daha faz
la etkilidir. Yulaf ve arpaya etkisi 
yoktur. 

Onemi: giddetli oldugunda yaprak do
kUlmesine sonu9ta zay1f dane olu§ma
s1na (28) neden olur. 
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Bal}ak YaniklJ.gi 

Fusarium spp. 

Belirtileri: Hastalanan 9i9ek organ
lari (ozellikle di§ kavuzlar) hafif-
9e koyula§ir ve yagl1ms1 bir gorUntU 
alir (29). Meydana gelen sporlar ne
deniyle ba§aklar parlak pembe bir 
renk gosterirler (30). 

Hastaligin Geli§mesi: infeksiyon 10-
o 

28 C arasindaki s1cakl1klarda olabi-
lir, fakat ba§aklanma s1ras1nda ve 
sonrasinda havanin nemli ve 1l1k ol
masi daha uygundur. Di§i organ 
tozlanmadan once infekte edilir ve 
hastalik misellerin 9i9ekten-9i9ege 
ge9mesi yoluyla yay1l1r. 

Konuk~ular/Yayginlik: BUtUn kU9Uk da
neli tahillar bu hastaliktan etkile
nebilir. Fusarium tUrleri hemen he-' 
men her toprakta ve bitki art1g1nda 
bulunabilir. 

Onemi: Hastalik §iddetli oldugunda 
%50'den fazla verim kaybi ile bir
~ikte dane kalitesinde belirgin bir 
dil§me gorUlebilir. Hastal1kl1 ba§ak
larin daneleri 9ogunlukla kiri§ik o
lur. iginde %5'ten fazla hastal1kl1 
dane bulunan Urtin insan ve hayvana 
zararli olabilecek seviyede zehirle 
bula§ik demektir. 
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Cavdar Mahmuzu (Ergot) 

Claviceps purpurea 

Belirtileri: Kavuzlarda, infekte ol
mu§ 9i9eklerin 91kard1g1 sarimsi,ya
Pl§kan, tatli bir sivi gorUlUr. Ba
§aklar olgunla§tiginda danelerin ye
rinde uzunluklari 20mm'ye eri§ebilen 
(32), kahverengi, morumsu-siyah man
tari yapilar meydana gelir (31). 

Hastal1g1n Geli3mesi: Ilk infeksiyon
lar, bir onceki yildan kalml§ ergot
larda olu§an sporlar tarafindan mey
dana getirilir. infekte edilmi§ 9i-
9eklerden 91kan yapi§kan siviya ge
len bocekler, sivida bulunan sporla
ri saglikli 9i9eklere bula§tirirlar. 
infekte edilmi§ her 9i9ekte bir er
got meydana gelir. Cimlenmek igin so
guklanmaya gerek duyan mahmuz •, top
rakta birkag yil canl1l1g1n1 koruya
bilir. 

Konukcular/Yayg1nl1k: Cavdar mahmuzu 
bUtUn kU9Uk daneli tahillarda meyda
na gelir. Serin ve nemli yerlerde 
daha yaygindir. 

Onemi: Fazla verim kaybi meydana ge
tirmez, fakat dane kalitesini belir
gin ol9Ude dU§UrUr. 
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Kara Benek 

Alternaria, Helminthosporiwa ve 
Fusariwa spp. 

Belirtileri: Danelerin embriyo tara
findaki kabugu koyu kahverengi-siyah 
bir renk alir (33) (Saglikli daneler 
34). Hastalik Alternaria ttirlerince 
meydana getirilirse, sadece tohum 
kabugu etkilenir. Helminthosporium 
veya Fusariwa ttirlerince meydana ge
tirilirse, embriyo zarar gortir. 

Hastaligin Geli~mesi: Hastaligin et
menleri bugday danelerini yumu§ak o
lum devresinde infekte eder. Hasat 
oncesi meydana gelen yagi§li hava ko
§ullari hemen her 9e§itte bu hasta
ligin 91kmasina neden olabilmekte
dir. 

Konukc;ular/Yayginlik: Esas konuk9u 
bugdaydir. Bunun yani sira tritikale 
ve buna akraba birka9 ot bu hastalik
tan etkilenir. 

Onemi: Rengi bozuk daneler 
fiatini dli§Urtir. Hastalik 

UrUnUn 
Fusarium 

yada Helminthosporiwa ttirlerince mey
dana getirildiginde tohumlarin can
liligi aza'labilmektedir. 



Mildiyo 

Sclerophthora macrospora 
(Sclerospora macrospora) 

Belirtileri: Hastalikli bitkiler a
§iri derecede karde§lenir, ~aplar ki
sa, dik, bozuk §ekilli yada egri ya
pili ve sarimsi-ye§il renkte olur. 
Yapraklar kalin, dik ve 9ogunlukla 
kivriktir (35). Karde§ler olgunla§
madan once ollir yada ba§aklanmaz, 
eger olu§ursa, ba§aklar dallanir{36). 

Hastaligin Geli§mesi: Hastalik su ile 
doymu§ veya a§iri sulanmi§ tarlalar
da yeti§tirilen tahillarda meydana 

0 
gelir. 10-15 C'lerde geli§mesi artan 
bu hastalik, toprakta veya konukgu 
otlarda bulunan etmenlerce ba§lati
lir. infeksiyon olmasi igin suyun 
bulunmasi §arttir. Hastalik karde§
lenme/sapa kalkma devresinde 'daha 
belirgin hale gelir. 

Konuk~ular/Yayginlik: Hastaligi ya
pan mantarin konuk9ular1 arasinda 
kU9Uk daneli tahillar, misir, sorgum 
ve birgok ot bulunmaktadir. Hastalik 
a§iri islak veya drenaji zayif top
raklarin bulundugu her yerde gorlile
bilmektedir. 

Onemi: gartlar elveri§li oldugunda 
kU9Uk, sinirli salginlar meydana ge
tirilebilir. 
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~erten 

Gaeumannomyces graminis f.sp.tritici 
Sin. Ophiobolus graminis 

Belirtileri: Bu hastal1k etmeni kok
ler ve saplar1n alt kis1mlar1nda 9U
rUklUklere neden olur. Alt bogum a
ras1, yaprak kin1 ve kokler parlak 
siyah bir renk al1r (37). BUyUte9le 
bak1ld1g1nda ilk yaprak kin1n1n al
t1ndaki bogum aras1 Uzerinde koyu 
renkli "hif"ler gorUlebilir. Kokler 
Uzerinde ise, siyah renkli, kal1n, 
i§leyici (yUrUyUcU) hifler belirgin 
bir §ekilde meydana gelir. Ag1r in
feksiyon bitkileri bodurla§t1r1r,sap 
ve ba§aklar1 beyazla§t1r1r (38, say
fa 43). Hastal1k bitkilerin gen9 dev
relerinde olu§ursa say1s1 azal1r ve 
ba§aklar 9ogunlukla steril olur. 

Hastal1g1n Geli§mesi: Hastal1k etme-' 
ni olan mantar toprak i9indeki bitki 
art1klar1 Uzerinde kal1r. ilk bula§
ma topraktaki askospor yada hiflere 

temas etmekle olur. infeksiyon bit
kinin bUtUn geli§me devrelerinde o-

. 0 
labilir, fakat 12-18 C s1cakl1ktaki 
alkali veya besin maddesi yetersiz 
toprak §artlar1 infeksiyona 9ok uy
gundur. Nitrat1n da hastal1g1n ge
li§mesini te§vik edici oldugu gorUl
mektedir. 

(Devam1 var) 
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Geg devrelerde meydana gelen 
siyonlar gogunlukla sadece 
etkili olabildigi igin daha 
rarl1d1r. 

infek
koklere 
az za-

Kon~ular/YaygJ.Dlik: Gogertenin et-
meni bugday, tritikale ve bun-
lara akraba baz1 otlar igin bir mik
tar segicilik gosterir. Hastal1k, i

l1man bugday Uretim alanlar1na ozgti 
gibi gortinmektedir. 

Onemi: Gogerten stirekli bugday ye
ti§tiren bolgelerde yayg1n olup, o
zellikle kireglenme veya az stirtim uy
gulanan k1§l1k bugday alanlar1 ile 
yazl1k bugday1n sonbaharda ekildigi 
yerlerde belirgin verim kay1plar1na 
neden olmaktad1r. 
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G6z Lekesi (Sap Kiran) 

Pseudocercosporella herpotrichoides 
Sin. Cercosporella herpotrichoides 

Belirtileri: En a91k belirtisi, sap
larin alt kis1mlar1nda meydana gelen 
goze benzer, oval berelerdir (39). 
Etraflari kahverengi, merkezleri sa
man renginde olup, 9ogunlukla topra
ga yakin yaprak kininda olu§urlar. 
Hastalik §iddetli oldugunda saplar 
topraga yakin yerlerinden yada bere
lerden kirilabilir (40). Koklerde 
herhangi bir belirti gorlilmez. 

Hastaligin Geli§mesi: ilk infeksiyon 
topraktaki bitki art1klar1nda olu§an 
misel veya sporlarca meydana getiri
lir. infeksiyon i9in bunlarin kole
optil yada fidecik sap1n1n alt kismi 
ile temasi gerekir. 
Serin ve nemli hava ile rutubetli' 
toprak, hastalik i9in elveri§lidir. 

Konuk~ular/Yayginlik: Hastalik, bug
day, tritikale, 9avdar, yulaf ve bun
lara akraba otlara etkilidir. 

Onemi: Sapkiran tek-tek karde§leri 
veya blitlin bitkiyi oldlirebilir. Dane 
bliyliklligli ve say1s1nda azalmaya ve 
yatmalara neden olur. 
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Keskin Goz Lekesi ve Rhizoctonia 
Kok Ctirtiklugil 

Rhizoctonia solani 

Belirtileri: Alt yaprak kin1nda ke
narlar1 koyu kahverengi, merkezleri 
ise saman sar1s1 renkte (41) s1n1r
lar1 keskin, goze benzer bereler mey
dana gelir. Berelerin merkezinde go
rUlen miseller elle kolayca kaz1na
bilir. Hastal1ktan etkilenen kokler 
kahverengile9ir. Hasta bitkilerde 
bodurla9ma ve karde9 say1s1nda azal
ma olur. 

Hastaligin Geli9mesi: YUksek nem, dU-
§Uk hava s1cakl1g1, 
topraklar hastal1g1n 
en uygun §artlard1r. 
meni toprak ve bitki 
de ya9ar. 

kuru ve 
geli9mesi 
Has tali gin 

kumlu 
ic;;in 
et-

art1klar1 ic;;in-

Konukc;;ular/Yayginlik: Rhizoctonia so
lani hastal1k etmenleri ic;;inde en fazla 
konukc;;uya sahip olan1d1r ve tar1m1 
yap1lan birc;;ok bitkiye sald1r1r. Bug
daygillerin hepsi buna hassast1r. 

Onemi: SUrekli tah1l Uretimi yap1lan 
tarlalarda §iddetli olabilir. Yayg1n 
veya etkili salg1nlar1n olduguna da
ir bir rapor yoktur. 
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Adi Kok, Dip ve Koktaci Ctirtikli.igil 

Helminthosporium, Fusarium ve 
Pythium spp. 

Belirtileri: Kok, koktaci ve sap di

bi dokularinin rengi koyula91r. Fiz

yolojik olumdan once beyaz ba9aklar 

gorUlUr (42). Erken infeksiyonlar, 

91k19 oncesi veya sonrasinda fide 

9okmesine neden olur (43). Her bir 

mantar, bUyUme devresinin degi9ik 

zamanlarinda bitkinin farkli kisim

larina sald1rd1g1 igin etmeni tarla

da dogru te9his etmek zordur. 

Hastaligin Geli9mesi: infeksiyon bit

ki artiklarindaki sporlar veya misel

ler tarafindan yapilir. Adi kok 9U

rUklUgU (Helminthosporium spp.) in

feksiyonu ve geli9mesi igin bitkile

rin sikintida oldugu sicak ve kuru 

topraklar elveri9lidir. Kok, dip ve 

koktaci 9UrUklUgUne neden olan Fusa
rium tUrleri igin serin ve nemli, 

Pythium tUrleri igin islak toprak 

§artlari elveri9lidir. 

Konuk9ular/Yayg1nl1k: Bu hastaliklar 

iliman bolgelerde yeti9tirilen bUtUn 

tahillari etkilemektedir. 

Onemi: Bitki seyrelmesi, karde9len

mede azalma, ba9ak bUyUklUgU ve hek

toli tre agirliginda dU9melere neden 

olurlar. 
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Sclerotium Solgunlugu 

Corticum rolfsii (Sclerotium rolfsii) 

Belirtileri: Erken devrede meydana 

gelen infeksiyon,91k19 oncesi veya 

sonrasinda fide 9okmesi meydana ge

tirir. Hastal1kl1 dokularin Uzerinde 

tUy gibi beyaz miseller olu9ur (44). 

Bunlar bitki 9evresindeki topraga da 

nUfuz eder. Hastal1g1n geli9mesi ile 

sap, kok taci ve kokler 9UrUr, so

nu9ta bitki olUr. Bu bitkiler sag

l1kl1 ye9il bitkiler iginde beyaz 

renkli ba9aklar1 ile kolayca fark

edilir (45). Sap veya kok taci Uze

rinde yada toprak yUzeyine yakin yer

de, once beyaz sonralari kahverengi 

olan Uretken yapilar (sclerot) (46) 

meydana gelir. 

Hastaligin Geli9mesi: Hastal1g1~ et

meni bitkiye her devrede saldirabi

bilir. Hastal1g1 bitki art1klar1 U-

zerindeki miseller veya 
0 

ba9lat1r. 20 C ve yukari 

a91r1 rutubet ve asidik 

sclerot'lar 

s1cakl1klar, 

topraklar 

infeksiyon ve hastalik geli9mesi i-

9in 9ok uygundur. 

Konuk~ular/Yayginlik: Tahillar ve 

otlarin 9ogunlugu ile bir9ok geni§ 

yaprakli bitki tUrU bu hastaliga ya

kalanir. Hastal1g1n etmeni tropik ve 

yari-tropik bolgelerde yayg1nd1r. 

Onemi: Ara-sira sorun olabilmektedir. 
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isli Klifler (Siyah Klifler) 

Alternaria, Cladosporium, 
Stemphylium, Epicoccum ve diger tlirler 

Belirtileri: Olgun veya olU ba§akla
rin yUzeyinde biriken miseller ve 
spor Ureten mantari dokular onlara 
kararmi§ bir gorUntU verir (47). 

Hastaligin Geli§mesi: Bitkiler olgun
la§tiginda yada olgunluga yakin dev
rede havanin nemli veya yagi§li geg
mesi, bitkilerin agir afit saldiri
sina ugramasi veya olgunla§madan ol
mesi sonucu siyah kUf etmenleri bu 
bitkilere bula§ir. Bu etmenler, sap:-o
fit tabiatli oldugu ve yalnizca ol
mU§ veya olmekte olan bitki dokula
rina bula§tiklari igin siyah kUfler 
teknik olarak hastalik sayilmazlar. 

Konuk9ular/Yayginlik: Siyah kUfler, 
dUnya gapinda yaygin olup her tUrlU 
olU yada olmekte olan bitki dokusunu 
etkiler. 

Onemi: Fazla ekonomik onemi yoktur. 
Nemli veya yagi§li yerlerde olgun 
danede renk degi§mesi, kara benek 
veya lekeler meydana getirir. 
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Bakteriyel Hastaliklar 

Bakteriyel bitki hastalik etmenleri 
1-3 milimikron uzunlukta, tek hUc
reli, kUclik ve 9ubuk §ekillidir. Be
lirgin bir 9ekirdek ve 9ekirdek zari 
yoktur. Bakterilerin yay1lmas1 bo
cekler, hava ak1mlar1, sagnak yag19-
lar ve mekanik yollarla olur. Bakte
ri infeksiyonu i9in serbest rutubete 
gerek vardir. Bitkiye yara veya sto
ma a91kl1klar1ndan girerler. Bakte
riler iletim demetleri veya hUcreler 
arasi bo9luklar1 doldurur ve 91kar
d1klar1 zehirli maddeler yada enzim 
faaliyetleri sonucu dokular olUr. 
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Kara Kabuk ve Bakteriyel ~erit 

Xanthomonas campestris pv.translucens 

Sin.X.translucens, X.translucens 

f.sp.undulosa, 

X.campestris pv. undulosa 

Belirtileri: Her iki hastal1kta ayn1 
etmence meydana getirilir. Belirti
lerin yeri ve bUyUklUgU 9e§ide, 9ev
re §artlar1na ve bakteri soyuna bag
l1d1r. Kara kabuk kavuzlarda (48), 
bakteriyel §erit ise yaprak ve yap
rak k1n1nda olu§ur (49). Ilk belir-
tiler sulu gorUntUlU ince 
dir. gigli veya yagmurlu 

§eritler
§artlarda 

sar1ms1, yap1§kan bir s1v1 91kt1g1 
gorUlUr (50). Ba§ak infeksiyonlar1 
k1s1rla§maya neden olabilir. ~iddet
li infeksiyonlarda bUtUn yapraklar 
yada ba§aklar olebilir. 

Hastal1g1n Geli§mesi: Bakteri tohum-, 
dan bula§abilir ve toprakta bitki ar
t1klar1nda ya§ar. Infeksiyonun ba§
lamas1 ve hastal1g1n yay1lmas1 i91n 
serbest rutubet gereklidir. Infeksi-
yon stomalar ve 9atlam1§ 
aokular1 yoluyla OlU§Ur. 

epidermis 
Hastal1k 

sagnak yag1§, bitki temas1 ve bocek
ler yard1m1yla yay1l1r. 

Konuk~ular/Yayg1nl1k: Tah1llar ve bir 
9ok ot'ta gorUlUr. 

Onemi: Bu hastal1klar nadiren ag1r 
zarar yapar. 
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Kavuz Dibi «;i.iri.iklilgti ve 
Bakteriyel Yaprak Yan1kl1g1 

Pseudomonas syringae pv. atrofaciens 
Sin. Pseudomonas atrofaciens 

Belirtileri: infeksiyon yaprak, sap 
ve ba9aklarda onceleri kU9Uk, koyu 
ye9il, islak gorUntUlU sonra renkle
ri koyu kahverengi veya siyaha donen 
bereler 9eklinde ba9lar. Kavuzlarda 
bereier dipten ba9layarak yayilir 
(51). Hastalikli kavuzlar yari say
dam kenarlari koyu bir gorUnU9 alir. 
Hastaligin belirtileri ba9ak ekseni 
ve danelerde de gorUlUr (52). infek
te olan saplarin rengi koyula9ir.Be
lirtiler diger bazi kavuz lekeleri 
ve don zarari ile kari9tirilabilir. 

Hastal1g1n Geli§mesi: Hastalik etme
ni, bitki artiklarinda ve 9e9itli ot
larda ya9amini sUrdUrUr. Sagnak yag
mur veya bocekler yardimi ile yayi
lir. Tohumdan da bula9abilir. 

Konuk9ular/Yayg1nl1k: DUnyanin her 
yerinde yaygindir ve bUtUn kU9Uk da
ne l i tahillara etkilidir. 

Onemi: Kavuz dip 9UrUklUgUnUn fazla 
ekonomik onemi yoktur fakat nemli 
yerlerde sik sik gorUlmektedir. 
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Bakteriyel Ba§ak Yan1kl1g1 
(Sari Kelle Ctiriikli.igti) 

Corynebacterium tritici 

Belirtileri: Ba§ak Uzerinde gorUlen 
sari bir siv1 bu hastaligin goster
gesidir. Kuruyunca bu sivinin rengi 
beyazla§ir. Ba§ak ve list bogum ara
lari kindan bozuk §ekilli yapi§kan 
bir kUme halinde 9ikarlar (53). ilk 
yapraklarda buru§ma veya kivrilma go
rUlebilir. Bazi bolgelerde bu bakte
rinin, Anguina tritici (nematod) ile 
birlikte hareket ettigi gorUlmekte
dir. 

Hastal1g1n Geli§mesi: Hastalik etme
ni topraktaki organik maddelerde ya
§ar. Bugdaya saldirmasi kin i9indeki 
bitki taslagi ucuna temas etmesi ile 
olur,bu ise 9ogu kez A.tritici tara
findan saglanir. 

Konu1q;ular/Yayg1nl1k: Bazi yabani ot
lar di§indaki tek konuk9u bugdaydir. 

Onemi: Ekonomik onemi yoktur. 
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Virtis Hastaliklari 

Bu kilavuzda yer alan hastalik et

menleri iginde en kU9Ukleri virUsler 

olup, bunlarin neden oldugu hasta 

liklardan yalnizca biri olan Arpa 

Sari CUceligi ele alinmi§tir. VirU

sUn hastalik yapici olan kismina vi

rion adi verilmektedir. Virion de

gi§meyen ve 9ogalmayan safha olup, 

bir bitkiden digerine ta§inir. Vi

rUsler konuk9u bitkide 9ogal1r ve 

bocekler, keneler, nematodlar, tohum 

polen, mantarlar, toprak ve mekanik 

yollarla ta§inir. Hastalanan bitki

ler, gozle gorUnUr bir belirti ver

meyebildigi yada belirtiler fizyolo

j ik veya genetik bozukluklara benze

yebildigi igin, virUs hastaliklarini 

tanimak 9ogu zaman zordur. Hastali

gin 91kt1g1 yerde gorUlen vektorle

rin ve hastalanan bitki tUrlerinin 

tespiti te§hise yardimci olur, fakat 

kesin te§his igin 9ogu zaman elek

tron mikroskobu ve serolojik teknik

ler gereklidir. 
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Arpa Sari Cliceligi 

Belirtileri: Hastal1g1n belirtileri 
9e§ide, infeksiyon s1ras1nda bitki
nin 9ag1na, virlislin soyuna ve 9evre 
§artlarina bagli olarak degi§ir. Has
talanmi§ bitkilerde bodurla§ma, yap
raklarda sararma (54) veya kizarma 
(yulafta ve bazi bugdaylarda),olu§ur 
ve duru§lari dikle§ir (55). Kok ge
li§mesi azalir, ba§aklanma gecikir 
(veya olmaz) ve verim dU§er. Ba§ak
lar dik olarak kalir ve olgunla§ma 
s1ras1nda saprofit mantarlarin yer
le§mesi ile siyahla§ir. 

0 
Hastal1g1n Geli§mesi: 20 C civarinda-
ki s1cakl1klar hastal1g1n geli§mesi
ne uygundur. Belirtiler infeksiyon 
olduktan yakla§ik 14 glin sonra orta
ya 91kar. 

Vektorler/Konuk~ular/Yayg1nl1k: 20 
den fazla afit tlirU vektor gorevi 
yapabilir. Arpa Sari CUceligi,muhte
melen tah1llar1n dlinyadaki en yaygin 
virlis hastal1g1d1r. Bugdayin yani si
ra arpa, tritikale, yulaf ve bir9ok 
diger ot tUrUne de etkilidir. 

Onemi: Erken infeksiyonlar %20'nin 
Ustlinde verim kay1plar1na neden olur. 
gok daha bliyUk kayiplarda gorUlmU§
tlir. 



Zararli Bocekler 

Bugday ve tritikaleye 9ok fazla sa
yida bocek saldirmakta olmasina kar-
91l1k, bunlarin i9inde geni9 alan
larda bUyUk zararlara yol a9an bir
ka9 tanesi onemlidir. Bir9ok tUr sa
dece ara-sira zarar verir ve yaygin 
degildir. Bir9ok tUrUn zararli olma 
durumlari iyi bir §ekilde belirlen
memi9tir. 
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Te!f)>is Anahtar1 

Belirtiler 

Yaprak veya yaprak kin1 

*Sari, turuncu veya siyah 

sporlu pUsr;Uller (S. 2, 5, 
6, 17) 

*YUzeysel , beyaz, pembemsi 

veya grimsi mantari doku 
(S. 18, 33) 

*YUzeysel , koyu mantari doku 
(S. 25, 37, 53) 

*Kahverengimsi-gri bereler 
icinde koyu mantari Uretken 
yapilar ( S. 21) 

*Sari benekler (S. 2, 5, 6, 

18, 25, 26, 71, 79, 95, 111) 

*Benekler (S. 26, 107, 109, 

111, 128) 

*S1nirlar1 farkl1 renkteki halka 

benzeri bereler veya lekeler 
(S. 2, 5, 6, 26, 107, 119) 

*Diger tip lekeler ( S. 30, 58, 

71, 128, 131) 

*Sari, gri-beyaz s1v1 (S. 57, 

58) 

*Sararma, kuruma, bodur la§ma 
(S. 17, 41, 45, 46, 49, 50, 

65, 75, 88, 99, 100, 103, 116, 

120) 

*Kirmiz1la@ma, bodurla§Jma (S. 65, 

116) 
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Belirtiler 

*K1vr1lm11J, di.inmUlj, bUkUlmUo 

veya kal1nla19mu1 yaprak ve/veya 
yaprak kinlar1 (S. 17, 38, 71 

95, 99, 119, 128) 

*Kemirilmie, part;:alanm13, yenmiQ 
veya kay1p yapraklar (S. 75, 

92) 

*Kemirilmi3, uzunluiuna ljeri tler 
(S. 76, 92) 

Sap veya yaprak kin1 

*Sari, turuncu, kahverengi veya 
siyah sporlu pils.;Uller (S. 2, 
5, 6) 

*Yilzeysel, beyaz, pembemsi veya 

grimsi mantari doku (S. 18) 

*Yaprak ki.n1 al t1nda siyah 

parlak mantari doku (S. 41) 

*Kahverengi, uzun, gOz §:ekilli 
bereler (S. 45, 46) 

*Uniform siltlU kahverengi renk 
bozukluj!u (S. 49) 

*Kahverengi, siyah lekeler veya 

~eri tler ( S. 21, 57, 107) 

*Yatm1§, k1r1lm1§ saplar (S. 

25, 45, 46, 80, 83, 84, 131) 

Kl!k veya kOk taci 
*Koyu <;tirilkllikler, bereler 

(S. 41, 49) 



._.irtiler 

-Beyazdan siyaha kadar Uretken 
yap1lar (S.50) 

•Beyaz miseller (S.49, 50) 

-Parlak siyah kOk tac1 al ti 
bolttJm aras1 ( S. 41) 

•Bozuk l}ekilli, dUgUmlU veya 
kalln ktlkler (S. 100, 103, 120) 

•Beyaz yada kahverengi ur lar, 

kistler veya boplar ( S. 100, 
103) 

•Kesilmi:, veya is1r1lm1Q kOkler 
(S. 75, 87, 88) 

--" 
•BUttin ba~ak siyah bir toz 

y1gin1na dtlner ( S. 14) 

*Sari, turuncu, kahverengi veya 
siyah sporlu ptisc;Uller (S. 2, 
5, 6) 

*Yilzeysel beyaz, pembemsi veya 
grimsi mantari doku ( S. 18, 33) 

*Yilzeysel siyah mantari doku 
(S. 53) 

•Kavuzlar Uzerinde kahverengi, 

siyah veya mor lekeler veya 
c;izgiler (S. 21, 25, 26, 57, 
108) 

•sari yap11}kan salg1 ( S. 57, 61) 

Belirtiler 

*BUtUn bal}ak beyazlal}J.r, 

tohum yok veya k1r11,pk 

(S. 2, 53, 65, 72, 83, 119 

131) 

TohUIO 
*Renk, l}ekil, irilik veya 

yap1da bozukluk 

- Renk siyah, tohum siyah 
toz ktimesine dOner ( S. 14) 

- Renk gri-siyah, tohum kolay 
kirilabilir ve kOtU kokulu 
(S. 9, 13) 

- Renk kahverengi-siyah, dane 
sert (S. 34) 

- Kismi renk bozuklugu, tohum 
siyah, tozlu spar lara sa

hiptir ve ki.rilinca kOtU 
koku ~ikar ( S. 13) 

- Tohumda sadece renk bozuk
luittJ (S. 29, 33, ;37, 53, 
99) 

Blitiin Bi tki 

*Bodur la§ma veya zarar gOr
mU§ bitki alanlar1 (S. 41, 

45, 46, 49, 50, 65, 87, 

100, 123, 124, 127) 

*Ctice topluluk (S. 112) 
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Af'itler 

Belirtileri: Saydama yakin, yumu9ak 

govdeli, emici boc~lerdir (56). Ye

terli sayida olduklarinda yaprakla

r1n sararmasina ve olgunla9madan ol

mesine neden olurlar. En zararlila

r1ndan biri olan Schizaphis graminum 

(57) yapraklarda morla9ma, kivrilma 

ve olU alanlar,Diuraphis noxia ise 

beyaz 9eritler (58) ve bUkUlmeler, 

bitkide dik bUyUme ve ba9aklarda ki

s1rla9ma meydana getirir. 

llayat Cemberi: Hayat 9emberlerinde 

kanatli, kanatsiz, e§eyli ve e9eysiz 

safhalar vardir. Tahillar Uzerinde 

beslenirken birgok afit tUrUnUn di-

9ileri e9eysiz olarak (dollenmeden) 

Urerler ve yumurta yerine nimf ve

rirler. 

Konuk9ular/Yayg1nl1k: Tahillarda en 

9ok gorUlenler: 

* Rhopalosiphum padi * Schizaphis graminum 

~ R. maidis * Metopoliphium dirhodum 

* Sitobion avenae * Diuraphis noxia 
olup Arpa Sari CUceligi virUsUnUn de 

vektorUdUr. 

Onemi: Afitler onemli zararlilardir. 
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Kotti Kokulu Bocekler 

Belirtileri: Erginler sap dokusu ve
ya geli§mekte olan daneler Uzerinde 
beslenirler (59). Bu boceklerin sal
g1lar1 bitkilere zehirlidir ve tek 
bir sokma dahi, bir sap1 oldilrebilir. 
Silt olum devresinde beslendikleri 
daneleri yok eden bocekler daha gee; 
devredeki danelerde yilksek oranda 
kir1§1kl1ga neden olurlar. Geli§mek
te olan ba§aklarda beslenirken kis
men yada tamamen kis1rla§maya neden 
olurlar. Erginler kalkan §ekilli bir 
govdeye (60) sahiptir ve ezildigi za
man kotU bir koku c;1kar1r. 

Hayat Cemberi: Ki§1 ergin halde ge
nellikle olU yapraklar ve otlar al
t1nda uykuda gec;irirler. Baharda ta
h1llara dogru goc; eder, e§le§ir ve 
bitkinin degi§ik yerlerine yumurta 
birak1rlar. Bunlardan bitkiler Uze
rinde beslenen mimfler c;1kar. Hafif 
gec;en ki§lar ve az yag1§ bu bocekle
rin artmas1na yol ac;ar. 

Konukc;ular/Yayginlik: Bu bocekler ta
h1l ve otlar1n c;ogunda beslenirler. 

Onemi: Kay1plar bocek yogunluguna, 
hava §artlar1na ve bitkinin bulundu
gu yeti§me devresine bagl1d1r. 
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Tl.rtillar, Kesici Kurtlar ve 
Sap Delenler 

Belirtileri: ilk belirti bitkilerin 
yaprak dokmesidir. Larvalar yaprak
larda veya ba§aklarda beslenir. Lar
valar bitkiye tirmanarak ba§agin tam 
altindan sapi keser. Bazi tlirler top
rak ylizeyinde beslenirken, baz1lar1 
toprak altinda koklerde, baz1lar1 ise 
sapin i9inde beslenirler. 

Ba,yat ~emberi: Kesici bocekler (61) 
ve t1rt1llar1n (62) erginleri kele
bek olup di§iler topraga yakin yer
deki yaprak ve yaprak k1nlar1na yu
murta b1rak1rlar. Yumurtadan 91kan 
larvalar (63 kesici kurt, 64 t1rt1l) 
91kt1klar1 yerin yak1nlar1nda besle
nir ler. Larvalar glindlizleri genellik
le toprak 9atlaklar1 ve ta§larin al
tinda bekler ve geceleri yada sabah 
erken beslenirler. Nemli havalarda 
ise, blitlin glin beslenebilmektedirler. 

Konuk9ular/Yayg1nl1k: Larvalar otla
ra sald1r1rken se9ici davranmazlar. 
Bu bocekler tahil yeti§tirilen yer
lerin 9ogunda bulunmaktadir. 

Onemi: Kesici kurtlar ve t1rt1llar 
ara-sira bliylik zararlara neden olur
lar. 



Tahil Yaprak B0cegi 

Oulema melanopa 

Belirtileri: Erginler 4-5 mm uzunlu
gunda siyah ba§li, kahverengi karin
lidir. Kanatlari ise, parlak, mavi
ye§il renktedir (65). Larvalar nor
malde sari renkli olmasina kar§ilik 
9ikardiklari pisliklerin birikmesi 
ile kisa sUrede zift gibi siyah yu
varlak9a bir kUtle gorUnUmU alirlar 
(66, 67). Ergin ve larvalar yaprak
larda beslenerek uzunluguna §eritler 
olu§turur (68). 

Hayat Cemberi: Yilda bir nesil mey
dana gelir. Erginler beslenmeye ilk
baharda ba§lar. Sari renkli yumurta
larini tek-tek yada zincir halinde 
birakir ve bir arada kalmalari igin 
Uzerlerini yapi§kan bir tabaka ile 
kaplar. Pupa devresi toprakta ge9er, 
yazin 9ikan erginler ki§i bitki ar
tiklarinda ve yaprak kinlari ve mi
sir ko9anlari iginde veya aga9 ka
buklari altinda ge9irir. 

Konuk~ular/Yayginlik: Ki§lik ekilen 
tahillarda sorun olabilir. TUylU yap
rakli bugdaylar daha az etkilenir. 

Onemi: Ki§lik ekim yapilan yerlerde 
belirgin verim kayiplarina neden ola
bilir. Tabii bula§ma §artlarinda %14-
25 verim kaybi gorUlmU§tUr. 
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Tripsler 

Belirtileri: 1 mm uzunlukta kahveren

gi veya siyah bir bocek olup uca dog

ru incelen par9al1 bir abdomene sa

hiptir. Agiz par9alar1 delici ve e

mici, kanatlari dar yap1l1 ve gogun

lukla bir gifttir. Genellikle bayrak 

yaprak k1n1n1n arkasinda sap Ustlinde 

beslenirler (69), fakat yapraklara 

sapin diger k1s1mlar1na ve ba§aga da 

saldirabilirler. Erginlerde,nimfler

de zarar verici olup fazla sayida 

olduklarinda beslendikleri dokularin 

gUmU§ rengi almasina neden olurlar. 

Hayat ~emberi: Yumurtalar konukgu 

bitkinin Uzerine veya igine b1rak1-

l1r. Yilda 10 yada daha fazla nesil 

meydana gelebilir. giddetli yagmur

lar bunlarin populasyonunu azaltir.' 

Konuk~ular/Yayginlik: Sadece tahil

larda ya§ayan tripsler oldugu gibi 

9ay1r otlari ve yabani otlarda ya§a

yanlarda vardir. 

Onemi: Onemli sayilacak zararlari 

9ok ender gorUlUr. 



Bugday Sinegi 

Mayetiola destructor 

Belirtileri: Bugday sinegi istilas1 
bitkilerde bodurla9ma, yatma, tarla
da seyrelme ve verimde azalma meyda
na getirir. Esas zarar1 bitki oz su
yunu emen larvalar yapar (70). isti
la sapa kalkma devresinde olursa, 
saplar olgunla9ma oncesi k1r1l1r.Bug
day sinegi 3-4 mm uzunlukta olup ba9 
ve kar1n k1sm1 siyah, abdomeni pem-
bemsi veya sar1d1r. 

Hayat Cemberi: K191 sap veya an1z 
art1klar1nda ge9iren puplardan ilk-
baharda erginler 91kar. Yapraklar1n 
Ust yUzUne s1ralar halinde b1rak1lan 
minik, k1rm1z1 yumurtalar bir hafta
da olgunla91r ve beyaz, ayaks1z lar
valar 91kar ve yaprak k1n1n1n arkas1-
na yerle9ip bitki oz suyunu emmeye 
ba9larlar. Geli9tiklerinde, yar1 say
dam, u9uk ye9il renkli, kabuksuz sU
mUklU bocege benzer bir hale gelir
ler. 

Konuk~ular/Yayg1nl1k: Esas olarak bug
day1n zararl1s1 olmakla birlikte ar
pa, 9avdar ve diger otlara da sald1-
r1r. 

Onemi: Tah1llara en zararl1 
lerden biridir. 
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Bugday Sap Kurdu 

Meromyza americana 

Belirtileri: Sonbahar veya erken ilk

baharda sald1r1ya ugrayan bitkilerde 

karde9ler 9ogunlukla olUr. Daha ge9 

devrede sald1r1ya ugram19 bitkilerde 

beyaz ba9aklar meydana gelir (71). 

Ergin sinekler 6 mm uzunlukta, soluk 

ye9il-sar1 renktedir ve koyu 9izgile

ri vardir. 

Hayat <;;emberi: Larvalar k19-1 tahil

lar veya otlar i9inde ge9irir (72). 

Di9iler sap ba91na bir tane beyaz yu

murtayi bayrak yaprak k1n1 yak1n1na 

b1rak1r. Larvalar sapi delip i9ine 

girer ve orada beslenerek sapin list 

k1sm1n1 ve ba9ag1 oldUrUrler. Sap 

kurdu biri ilkbaharda, biri yazin di

geri de sonbaharin ba91nda olmak U

zere yilda U9 nesil verir. 

Konuk~ular/Yayg1nl1k: Bugdayin yan1-

s1ra 9avdar, arpa ve diger otlara 

sald1r1r. Bu boceginkine benzer za

rar yapan ba9ka sineklerde bulunmak

tadir. 

Onemi: Bula91k tarlalardaki bitkile

rin %10-15'i zarar gorUr. Geni§ alan

larda bUyUk zararlar ara-sira gorU

lebilmektedir. 
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Sapkesen (Sap Aris1) 

Cephus cinctus 

Belirtileri: Sapkesenin zararlar1 a
rasinda ba9aklarin olgunla9madan sa
rarmasi ve danelerin kiri9masida var>-
dir. Larvalar sapi ku9ak gibi kemi
rir (73) ve daha sonralari saplar bu 
kisimlardan yatar. 

Hayat Cemberi: Yilda bir nesil mey
dana getirir. Larvalar saplarin i9in
de ki9lar (74) ve baharda pup haline 
ge9er. Erginler kU9Uk, sinek benzeri 
arilar olup ilkbahar sonu ile yaz or
tasinda gorUlUrler. Di9iler beyaz yu
murtalarini list bogumun i9ine bira
kir lar. Olgunla9an yumurtalardan a
yaksiz beyaz larvalar 9ikar. Sapin 
i9inde tUnel a9arak a9agi dogru iler
leyen larvalar sapin ozUnU yiterek 
beslenirler. Beslenmelerini tamamla
yinca sapin tabanini 9epe9evre kemi
rirler. 

Konuk9ular/Yayg1nl1k: Bugday tercih 
edilmekle beraber bUtUn tahillar ve 
otlar konuk9udur. Ki9lik tahillar da
ha 9ok saldiriya ugrar. Sert dokulu 
sapa sahip 9e9itler daha az etkile
nir. 

Onemi: Bazi yillar, belirgin zarar
lara neden olmaktadir. 

84 



,..._~--------------------~-, 73 

85 



76 

86 



Beyaz Toprak Kurtlar1 

Belirtileri: Beyaz kurtlar konuk9u 
bitkilerin koklerini kismen yada ta
mamen keser, par9alar. Bu nedenle 
kok 9UrUklUgU zarar1 ile kar19t1r1-
labilen solmu§ yada olmU9 bitki a
lanlar1 gorUlUr. incelenirse bu alan
lar1n 9evresinde larvalar bulunabi
lir (75). Birka9 santimetre uzunluk
ta ve bir santimetreye yak1n kal1n
l1ga ula9abilen larvalar1n U9 9ift 
bacag1 vardir (76). 

llayat Cemberi: Beyaz kurtlar May1s 
veya Haziran boceklerinin larvalar1-
d1r. Yumurtalar topraga b1rak1l1r, 
bunlardan 91kan larvalar kokler Uze
rinde beslenir. 

Konuk9ular/Yayg1nl1k: Bugday ve bir-, 
9ok diger bitki tUrUne sald1ran 9ok 
say1da tieyaz kurt tUrU vard1r. Ag1r 
derecede bula91k yerlere ekilen ta
hillarda belirgin zararlar meydana 
gelir. 

Onemi: Kokleri tamamen zarar gorme
yen .bi tkiler ya9ayabilir fakat bodur
la9ir ve ba9ak veremez. 
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Tel Kurtlari 

Belirtileri: Tel kurtlari zarari, 
toprakta ya9ayan diger 9igneyici bo
ceklerin zararina benzer. Kesin te9-
his i9in zarar gormli§ fidelerde tel 
kurdu bulmak gerekebilir (77). Sert, 
parlak, pUrUzsUz bir tele benzeyen, 
boylar1 2-3cm olan larvalar1n U9 9ift 
ayag1 (78) ve kremden-kahverengine 
kadar degi9en renkleri vard1r. 

Larvalar, ekilir ekilmez bugdaya sal
d1r1r, endospermi yer, kabugu b1ra
k1r. Tel kurtlar1n1n en al191lm19 
belirtisi kU9Uk alanlar yada siralar 
halinde bitkilerin solmas1 veya ol
mesidir. Fidelerin saplar1 tohumun 
tam ~stUnden 9ignenir. 

(Devam1 var) 
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Hayat Cemberi: Tel kurtlar1 §aklayan 
boceklerin larvalar1d1r ve bir9ok 
tUrU vard1r. Ergin bocekler (79) ge-
nellikle ilkbaharda yumurtalar1n1 
topraga b1rak1rlar, larvan1n pupa 
devresine ge9mesi tUrUne gore birka9 
y1l alabilir. Nesiller i9-i9e girdi
ginden, toprakta ayn1 zamanda farkl1 
safha ve bUyUklUkte larvalar buluna
bilir. 

Konuk9ular/Yayg1nl1k: Aralarinda bug
dayinda bulundugu 9ok say1da bitki 
tUrUne sald1ran bir9ok tel kurdu var
d1r. 

Onemi: Tel kurtlar1 toprak kurtlar1 
i9inde en zararl1 olanlardan biri
dir. Nadastan sonra veya birka9 y1l 
otlu kalan tarlaya ekilen bugdaylar
da ag1r zararlar yaparlar. 
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Stimtiklti B0cekler ve ~ekirgeler 

Belirtileri: SUmliklU bocekler (80) 
9imlenmekte olan tohumlar1n endos
permini yer, toprak seviyesinden fi
deleri 1s1r1r, yapraklarda uzunlugu
na §eritler halinde yenmi§ alanlar 
meydana getirir (81).gekirgeler(82), 
tirtillar ve kesici boceklerin zara
r1na 9ok benzeyen zararlar yapar. 

Konuk~ular/Yayg1nl1k: Bu bocekler, 
i9inde tah1llar1nda bulundugu bir9ok 
bitki tlirline sald1r1rlar. 

Onemi: Bu boceklerin zarar yapt1kla
r1 bolgeler s1n1rl1 olmakla birlikte 
zarar dereceleri 9ok ag1r olabilmek
tedir. 
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Keneler 

Belirtileri: Erginlerin boyu genel
likle lmm'den kisad1r ve dart 9ift 
bacag1 vard1r (83). Bitkilerde ya§a
yanlar emici ag1z par9alar1na sahip
tir. Larvalar1 U9 9ift bacaga sahip 
olan kenelerden bugday zararl1s1 E
riophye tulipae (sin.Aceria tulipae) 
ise yaln1zca iki gift bacaga sahip
tir. Fazla say1da olduklar1nda yap
raklarda gUmU§i beneklenme (84) mey
dana getirirler. Baz1lar1 ag yapabi
len keneler bitkilerin bodurla§mas1-
na, ba§aklanma oran1n1n dil§mesine, 
renklerinin beyazla§mas1na neden o
labilir ler. Keneleri gozle gormek 9ok 
zordur. Bula§1k bir yaprag1n alt1na 
beyaz bir kag1t tutulur ve yapraga 
vurulursa yUzlercesinin dU§tilgU ve ' 
hareket ettikleri gorUlUr. 

l'onuk9ular/Yayg1nl1k: Keneler tah1l 
yeti§tirilen her yerde gorUlUr. 

Onemi: Bir virUs vektorU olan Eriop
bye tulipae d1§1nda keneler onemli 
bir sorun degildir. 
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Nemadotlar 

Nematodlar, tek par9ali (segmentsiz) 
silindir §ekilli olup bazi tlirleri 
bitkilere asalaktir. Blitlin nematod
lar yumurtadan meydana gelir ve er
gin hale gelmeden once 9ogunlukla 
dort larva devresi ge9irir. Ureme e
§eyli veya partenogenetik olabilir. 
Nematodlar toprakta, akarsularda ve 
bitki par9alarinda yaygin olarak bu
lunur. Bazi tlirler kurumaya dayanik
li olduklari bir dinlenme devresi ge-
9irirler. Nematodun beslendigi bit
kilerin canliligi azalir, bereler, 
9Urlimeler, deformasyon ve urlar mey
dana gelir. Bula§ik tarlalarda fark
li boylarda, bodurla§mi§ bitki alan
lari gorUlUr. 
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Tohum Ur Nematodu (Ba§ak Uru) 

Anguina tritici 

Belirtileri: Ba9aklanma oncesi sap 
ve yapraklarda 9ekil bozukluklari 
gorUlUr. Bitki olgunla9t1g1nda dane
lerin yerinde (85) ayni 9ekilli, ko
yu kahverenkli urlar olu9ur (86).Ur
larda 9ok sayida larva bulunur ve 
urlar islandiginda aktif hale ge9er
ler. Tohum ur nematodu Corynebacte
rium tritici'ninde vektorUdUr. 

lfastaligin Geli§mesi: Tohumla birlik
te ta91nan urlar, nemli topraklarda 
binlerce larva 91kar1r. Islak hava
lar, larva hareketi ve bula9ma i9in 
elveri9lidir. Nematod kok taci ve sap 
dibine girer, buradan 9i9ek taslak
larina ge9er. Burada olgunla9arak 
9ok sayida yumurta meydana getirir., 

Konuk9ular/Yayginlik: Bu nematod ba9-
ta bugday olmak Uzere tritikale, 9av
dar ve bunlara akraba otlara para
zi ttir. 

Onemi: Ekonomik derecede zarar ver
mesi enderdir. 
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Tahil Kist Nematodu 

Heterodera avenae 

Belirtileri: Bula§ik bitkilerin kok
leri a§1r1 dallan1r (87) ve Uzerle
rinde kistler olu§ur. Nematodun var
l1g1 fide devresinde daha kolay an
la§1l1r. Ba§lang19ta beyaz olan kist
ler zamanla koyu kahverengiye doner. 
Nematodun zay1flatt1g1 fidelere o
zellikle kok ve kok tac1 9Urlikllikle
rine neden olan hastal1k etmenleri 
sald1r1r. 

Hastaligin Geli3mesi: Islak toprak
taki larvalar bliyilme noktas1n1n ya
n1ndan koklere girer ve burada ergin 
hale gelirler. Nematodlar1n olgun
la§mas1yla birlikte, hlicrelerde bli
ylime, koklerde §i§me ve dallanma o
lur. Nematodlar yumurta yapacak. ol
gunluga gelirken kistler olu§ur. 

Konukcular/Yayginlik: Kist nematodu 
tah1llar ve onlara akraba olan tlir
lerin 9ogunu etkiler. Ozellikle, da
ha once 9ay1rl1k olan tar1ma yeni a-
91lm1§ alanlarda 9ok gorlililr. 

Onemi: Nematod say1s1 9ok fazla ol
dugunda onemli verim kayb1 meydana 
gelir. 
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Kok DUgi.im Nematodu 

Jleloidogyne spp. 

Belirtileri: Kok u9lar1na yakin yer
lerde kil9Uk dilgilmler veya urlar mey
dana gelir. Bazen koklerde a§iri dal
lanma olu§abilir (88). 

Hastaligin Geli§mesi: Bu nematodlar 
bitkilere ilkbahar yada yaz ba§inda 
girerler. Her bir dilgilmde, govdesin
de, 9ok sayida yumurta olu§turan en 
az bir di§i bulunur. Yaz ortasinda 
bu yumurtalar 91kar1l1r ve nematod
lar ki§i yumurta halinde ge9irir. Ge
nellikle yilda bir nesil meydana ge
lir. 

Konukcular/Yayginlik: Kok dilgilm ne
matodlari fazla sayida konuk9uya sa
hiptir. Jleloidogyne naasi ozellikle 
tahillari tercih eder. 

Onemi: Bu nematodlarin zarari toprak
taki yumurta sayisina baglidir. A
§iri bir saldirida fideler olebilir. 
Besin maddesi eksikligi, zayif dre
naj ve topraktan bula§an hastalik
lar nematod zararini saklayabilir. 
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Fizyolojik ve Genetik Bozukluklar 

Bitki geli§mesinde, fizyolojik veya 
genetik bozukluklar, besin maddesi 
eksiklikleri, 9evre §artlar1n1n olum
suz etkileri ve 9e§itli zararlilar 
nedeniyle anormallikler olabilir. 
Yapraklardaki fizyolojik benekler, 
lekeler ve sararmalar bir9ok nedenle 
olu§abilir. Bazi sari 9izgiler, be
neklenme ve sararmalar genetiktir ve 
kromozom dengesizligi yada uyu§mazlik 
nedeniyle meydana gelir. Qe§itlerin 
genotipik yap1s1,meydana gelecek be
neklenme ve benegin gorUntUsU Uzerin
de etkili olabilmektedir. 
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Fizyolojik Yaprak Beneklenmesi 

Belirtileri: Yaprak beneklenmesi (89) 

nedeni olarak herhangi bir hastalik 

etmeni bulunamami§sa; beneklenme fiz
yolojik bozukluk veya besin maddesi 

(or:Mn) eksikliginden olabilir. 

Hastal1g1n Geli~mesi: Ki§lik ekmek

lik ve makarnalik bugdaylardaki be

nekler ba§aklanma s1ras1nda gorUlme

ye ba§lar. Say1s1 ve bUyUklUkleri 

bitkinin Ust tarafina dogru arti§ 

gosterir. Serin, bulutlu, islak hava 

§artlar1n1 sicak, gUne§li havalar iz

lediginde yada s1cakl1kta bUyUk ini§ 

~iki§lar gorUldUgUnde de yaprak be

nekleri meydana gelebilir. 

Konuk~ular/Yayg1nl1k: Fizyolojik be

neklenmenin olmasi ~e§it ile ~evre 

§artlari ili§kisine bagl1d1r. 

Onemi: Genellikle onemli bir sorun 

say1lmamaktad1r. 
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Pigment Fazlaligi ve 
Kahverengi Kuruluk 

Belirtileri: Melanizm olarakda bili

nen renk maddesi fazlaligi sonucu 

yaprak kini, sap (90) ve/veya kavuz

lar Uzerinde (91) koyu kahverengi

siyah benekler, §eritler veya leke

ler olu9ur. Melanizm ve kahverengi 

kuruluk, "Kara Kabuk" ve "Septoria 

Kavuz Lekesi" ne benzerlik gosterir. 

Hastaligin Geli§mesi: Bulutlu, nemli 

hava §artlari olan ve nisbeten yUk

sek §iddetle ultraviyole i91n1 alan 

yerlerde, belirtiler 9ok barizdir. 

Konuk9ular/Yayginlik: Radyasyonu ve 

rutubeti yUksek yerlerde daha yay

gindir. 

Onemi: Fazla onemli degildir. 9ipdet

li oldugunda verimi etkileyebilmek

tedir. 
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Genetik Beneklerune 

Belirtileri: Pek9ok hastalik kuru be
neklenmeye neden olur, fakat kendi
liginden (genetik) olu§an beneklenme 
tahillarda sik gorUlUr. Benekler nok
tadan, bUyUk lekelere kadar degi§e
bilir (92). Genetik bir karakter o
larak dU§Uk klorofil orani nedeniyle 
yapraklar agik sari renkte de olabi
lirler. 

Hastal1g1n Geli§mesi: Genetik benek
lenme bitki geli§mesinin daha 9ok 
ge9 devrelerinde olmak Uzere herhangi 
bir devresinde gorlilebilir. 

Konukcular/Yayg1nl1k: Bir9ok bugday 
ce§idinde gorUlmektedir. 

Onemi: Verim Uzerinde dikkat 9ekecek, 
derecede onemli olumsuz bir etkisi 
gorUlmemektedir. 
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Melez Kurumas1 

Baz1 beneklenme ve kurumalar, kromo
zom dengesizlikleri ve genetik sap
malar nedeniyle ortaya 91kmaktad1r. 
Bu tUr bozukluklar melez kurumas1 
(yada yanmas1) olarak adland1r1lmak
tad1r. Bu durumdaki bitkiler farkl1 
derecelerde kuruma gosterir (93) ve 
9ogu zaman bodurla§ma ile beraber go
rUlUr. Bu hastal1k genellikle erken 
dol kademelerinde (94) gozlenerek 
hastal1kl1 bitkiler veya hatlar ele
mine edilir. 
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Besin Maddesi ve 
Cevre ~artlar1 Etkisi 

Mutlak gerekli besin maddelerinin ek
sikligi zay1f bitki geli§mesinin en 
onemli nedenlerindendir. Azot, Fosfor 
ve Potasyum bitkiler taraf1ndan di
gerlerine oranla daha fazla kullan1l
d1g1 igin eksiklikleri s1k gorUlen 
besin maddeleridir. Fakat daha az o
randa kullan1lan besin maddeleri ek
sikligi de oldukga s1k gorUlmekte
dir. Mutlak gerekli olsada-olmasada 
pekgok besin maddesi, toprakta, ser
best olarak, yUksek oranda bulunursa 
bitkilere olumsuz etki yapmaktad1r. 
Toprakta tuz birikmesi, yetersiz su 
miktar1, yUksek veya dU§Uk s1cakl1k, 
yalni§ kimyasal ilag uygulamas1 gibi 
faktorlerde bitki geli§mesini ve ve
rimi s1n1rlay1c1 etmenler olarak go~ 
rUlmektedir. 
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Azot, Fos~or ve Potasyum Eksikliii 

Azot Eksikligi: 9ok sik rastlanan a
zot eksikliginde bitkilerin rengi a-
91l1r (95). Alt yapraklar u9tan-k1na 
dogru sararir ve eksiklik giderilmez
se kuruma ba§lar. 

Fos~or Eksikligi: Orta derecede ol
dugunda bitkilerde bodurla§ma ve sUr
gUn sayisinda azalma gorUlUr (96). 
YUksek derecede ise, yapraklar u9tan 
dibe dogru kirmizila§ir, zamanla kah
verengile§ir ve olUr. Yaprakta ye§il 
kalan kismin rengi mavimsiye doner, 
sap dipleri morla§ir. 

Potasyum Eksikligi: Belirlenmesi zor
dur. Belirtilerin gozle gorUlUr hale 
gelmesinden 9ok once verim kaybi mey
dana gelebilir. Eksiklik a§iri olur
sa bogum aralari kisalir,alt yaprak
larin u9 ve kenarlari kavrulur. 
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Az Oranda Kullan1lan Elementlerin 

Eksikligi 

Manganez Eksikligi: En gen9 yaprak
larin dip tarafinda benek veya 9izgi
ler halinde grimsi kurumalar olu§tu
rur. Yapragin list k1sm1nda meydana 
gelen benekler bUkUlme ve k1vr1lmaya 
neden olur (97). Manganez eksikligi 
daha 9ok kire9li, fazla kumlu veya 
organik madde orani yUksek topraklar
da gorUlUr. Ustten manganez uygula
narak eksiklik azaltilabilir. 

Bakir Eksikligi: Belirtiler gen9 yap
rak u9lar1n1n renk degi§tirmesi ile 
ba§lar. Bunu k1vr1lma ve bUkUlmeler 
izler (98). K1s1r ve akla§ffil§ ba§ak
lar olu§abildigi gibi, ba§ak 91kar
mada anormalliklerde gorUlebilmekte
dir. 
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Aliminyum Zehirlenmesi 

Belirtileri: YUksek oranda aliminyum 
ozellikle kok geli§mesini azaltir. 
Kokler kahverengi, kisa ve kalin bir 
§ekil alir. Yapraklar kU9UlUr, begum 
aralar1 kisalir ve kal1nla§1r (99). 
Yaprak u9lar1n1n kurumas1, ya§li yap
raklarin sararip gevrekle§meside sik 
gorillilr. 

Hastaligin Geli§mesi: Aliminyum ze
hirlenmesi toprak pH's1n1n dil§UklilgU 
ile ilgilidir ve kire9leme yapilarak 
azaltilabilir. 

Konuk9ular/Yayg1nl1k: Yilksek oranda 
serbest aliminyumdan kaynaklanan ze
hir lenme bugdayda en sik gorillen ze
hirlenmedir. Ekmeklik bugday ve tri-
tikalede aliminyuma tolerans 
den 9e§itler arasinda genetik 
11l1k gozlenmi§tir (100). 

,/ .. yonun-
fark-

Onemi: Bir9ok asit karakterli toprak
ta, zehir etkisi yapacak dilzeyde,ser
best aliminyum bulunmaktadir. 
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Tuz Zarari 

Belirtileri: Tuz oraninin bir tarla
nin degi§ik yerlerinde ayni olmasi 
enderdir. Tuzlulugu gosteren ilk be
lirti bitkilerin bilyilmesinde meydana 
gelen farklilikt1r; ayr1ca tarlada 
91plak alanlar1n gorillmeside olagan
d1r (101). Tuzdan zarar goren bitki
ler bodurla§1r ve mavi-ye§il bir renk 
al1r. Yaprak u9lar1 ve kenarlar1 kav
rulur. 

Konukgular/Yayginlik: Biltiln kilgilk da
neli tah1llar zarar gorilr, fakat ar
pa digerlerine gore daha yilksek tuz 
oranlar1na tolerans gosterir. 

Onemi: Baz1 yerlerde, ozellikle dre
naj1 zay1f, sulan1r alanlarda tuz bi
rikmesi olmakta, buda verimi s1n1r~ 

lay1c1 etki yapmaktad1r. 
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Rutubet Eksikligi 

Belirtileri: Bitkinin erken geli§me 
devrelerinde meydana gelen nem az
l1g1 bodurla§maya ve karde§lenme ile 
kok geli§mesinde azalmaya sebep olur. 
Oglen saatlerinde, yapraklarda mey
dana gelen k1vr1lma ve bUkUlmelerde 
rutubet azl1g1n1n i§aretleridir(l02). 
Ba§agin geli§mesi s1ras1nda nem ek
sikligi olursa ba§akcik ve gigek sa
y1s1nda azalma gorUlUr, eger nem az
l1g1 gok fazla ise daneler k1r1§1k 
olur. Ba§agin kindan 91kmas1na yakin 
ve dollenme s1ras1nda gorUlen a§1r1 
eksiklikler tamamen veya kismen k1-
s1r la§maya sebep olabilmektedir. 

Yayginlik: Yag1§1 s1n1rl1 alanlarda 
her yil belirli bir derecede gorUl
mektedir. 

Onemi: Cogu zaman agik bir belirti 
gorUlmeksizin verimde azalma meydana 
getirir. 

124 



102 

125 



126 



Sicaklik Zarari 

Belirtileri: YUksek s1cakl1k ve nem 
oran1 dU§UklUgU genellikle birlikte 
oldugundan bunlar1n belirtilerini a
y1rdetmek olduk9a zordur (103). Nor
malin Uzerindeki s1cakl1klar ba§ak
c1k ve 9i9ek say1s1nda azalmaya, da
ne doldurmada zay1flamaya ve buna 
bagl1 olarak verimde dU§meye yol a-
9arken 9ok yUksek s1cakl1klar prote
inlerin yap1s1n1 degi§tirerek bitki
lerin olUmUne neden olur. Kin devre
sinin sonlar1 ile tozlanma devresin
de bitkiler olduk9a zay1ft1r ve bir-
9ok yerde yUksek s1cakl1klar bu s1ra
larda gorUlmektedir. 

Onemi: Verime onemli etki yapabilir. 
Ozellikle kuru esen rUzgarlarla bir7 

likte oldugunda bUyUk kay1plara ne
den olabilmektedir. 

127 



ot ilaci Zarari 

Belirtileri: Yanli§ uygulanan blitUn 
kimyasal ila9lar zararlidir. Hormon 
yapili bir ila9 olan 2,4-D bitkiler 
9ok kli9Ukken uygulanirsa yapraklarda 
kivrilma, ba§aklarda ise §ekil bozuk
lugu meydana getirir (104). Bu ila9 
9i9eklenmeye yakin uygulanirsa kisir
la§maya neden olmaktadir. Bir onceki 
UrUne uygulanan triazine (or.atrazi
ne) artiklari bugdayin geli§mesine 
9ok zarar verebilmektedir (105). Be
lirtisi, yapraklarin once akla§masi 
sonra kurumasidir (106). 

Meydana Geli§i: Fazla miktarda ve 
yalni§ bir devrede veya yalni§ bir 
bitkiye uygulanan ila9 zarar verici
dir. 

Onemi: Serin iklim tahillarinda za
rar sinirli olmaktadir. $ekil bozuk
luklarida nadiren belirgin bir zarar 
verir. 
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Don Zarar1 

Belirtileri: En agik belirtisi sarar
madir. Hafif ge9en donlarda yaprak 
ve ba§aklarin gen9 dokularinda §erit 
veya bantlar olu§ur. ~iddetli donlar 
dokulari oldlirebilmektedir.Bu halde
ki dokularin rengi beyazla§ir (107). 

9i9eklenme devresinde meydana gelen 
donlar k1s1rla§maya neden olurlar 
(108). 

lleydana Geli§i: Bitki dokulari bUyU
menin her devresinde dondan zarar go
re bi lir. Gen9 dokular ve ozellikle 
9i9ek organlari 9ok hassastir. 

Konuk~ular/Yayg1nl1k: Iliman iklime 
sahip her yerde gorlillir. 

Onemi: Onemli zararlara neden 
bilmektedir. 

ola-
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Terimler 

Ara Konukc;u 

Kloroz 

Konidiofor 

Konidi 

Diapoz 

Dip Ctiriikli.igi.i 

Hif 

inokulum 
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Bazi paslar ve diger 
organizmalarin hayat 
9emberlerini tamamla
mak i9in gerek duy
duklari ikinci bir 
konuk9u tlirli 

Normalde ye§il olan 
dokularin sararmasi 
veya beyazlanmasi 

Spor lireten ipliksi 
yapi 

Konidiofordan meyda
na gelen herhangi bir 
e§eysiz spor 

Uyku devresi 

Bitkinin dip k1sm1n1 
veya koklerini etki
leyen renk bozuklugu 
kuruma ve 9Urlime gibi 
bir hastalik belirtisi 

Boru §eklinde, iplik 
benzeri mantari misel 

inf eksiyona neden o
labi len sporlar veya 
diger hastal1kl1 ma
teryal 



Bere 

Mozaik 

Misel 

Nekroz 

Patojen 

Pilsciil 

Dayaniklill.k 

Spor 

infekte olmu§ bir bit
kide gozle gorUlebi
len hastal1kl1 doku 
alanlar1 

Ye§il ve a91k renkle
rin kar1§1m1 alanlar 
halinde gorUlen bir 
hastal1k belirtisi 
§ekli 

Mantarin govdesini o
lu§turan hif kUmesi 

Bitki dokusunun olmesi 

Hastal1ga neden olan 
bir mikroorganizma 

Bir hastal1g1 ba§la
tabilen sporlar veya 
misel par9alar1 

Epidermisin alt1nda 
olu§an ve olgunla§ma 
s1ras1nda y1rt1p 91-
kan spor kUmesi 

Bitkinin kalitsal ya
p1s1ndan gelen ve bu
la§1C1 bir hastal1g1n 
olu§mas1n1 gerileten 
veya engelleyen gUc 

Mantarlar1n 9ok kU9Uk 
Ureme Unitesi 
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Hassasiyet 

Belirti 

Teliospor 

Tolerans 

Urediospor 

Vektor 

Virlilens 

Islak gorlintli 
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Bir patojen taraf1n
dan infekte edilebil
me veya zarar gorme 
hali 

Konuk9u bitkinin pa
tojenik bir organiz
maya gozle gorUlebi
lir reaksiyonu 

Pas, sUrme ve rast1k 
mantarlar1nca Ureti
len kal1n duvarl1 spor 

Konuk9u bir bitkinin 
hastal1ga yakalanm19 
oldugu halde olduk9a 
iyi bir §ekilde ge
li9mesi ve 9oga~mas1 

Pas mantarlar1n1n e-
9eysiz bir sporu 

inokulum ta91yan bir 
organizm 

Bir mikroorganizman1n 
konuk9u bir bitkinin 
dayan1kl1l1g1n1 yenme 
gUcU 

Suya bat1r1lm19 gibi, 
koyula9m19 ve k1smen 
saydam gorUntU 
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