
BİTKİ KORUMA
FİTOPATOLOJİ



 Kültür bitkileri ve onlardan elde edilen tarımsal ürünleri
hastalık ve zararlılardan korumak, tedavi etmek ya da
bunlardan doğacak zararı en aza indirmek için alınan tüm
teknik, ekonomik ve yasal önlemlere “BİTKİ KORUMA”
adı verilir.

Bitkilerde oluşan hastalık ve zararlılar bitki koruma
kapsamında Entomoloji ve Fitopatoloji adı altında iki
anabilim dalında incelenmektedir.

Entomoloji anabilim dalına;

Nematoloji

Akaroloji bilim dalları,
Fitopatoloji anabilim dalına ise,

 Mikoloji

 Bakteriyoloji,

 Viroloji

 Herboloji bilim dalları girmektedir.



Entomoloji : Bitkilerde zarara neden olan böcekler,
nematodlar, akarlar ve kemirgenler gibi zararlıların neler

olduklarını, bunların bitkide nasıl zarar oluşturduklarını ve

bunlara karşı nasıl mücadele edileceği konuları üzerinde
yoğunlaşırken;

Fitopatoloji ise bitkilerde zarar oluşturan funguslar

(mantarlar), bakteriler, viruslar ve yabancı otların teşhis ve

tanımını, bunların bitkilerde zarar oluşturma mekanizmalarını
ve bunlara karşı bitkinin nasıl korunacağı konuları üzerinde
yoğunlaşmaktadır.



Dünyada bitki koruma kapsamında son yıllarda Fitomedisin ( Bitki
Sağlığı) veya Plant Pathology (Bitki Hekimliği) terimleri de yaygın
olarak kullanılmaktadır.

Bitki hekimliği, insan ve hayvan hekimliği ile aşağı yukarı aynı
seviyede incelenir. Çünkü bitki hekimlerinin görevi, insan ve hayvan

hekimleri gibi canlı organizma olan bitkiyi hastalık ve zararlılardan
korumak ve bir dereceye kadar da tedavi etmektir.

Bu üç hekimlik arasındaki başlıca farklardan birisi; insan ve hayvan

hekimliğinde doğrudan tedavi yöntemleri ön planda iken, bitki

hekimliğinde daha çok önleyici tedbirler ön planda uygulanmaktadır.

Diğer bir fark ise; insan ve hayvan hekimliğinde bireyler tek tek ele

alınarak tedavi edildiği halde, bitki hekimliğinde tek bir bitki değil
orada mevcut tüm bitkiler ele alınarak korumaya çalışılmaktadır.



Bitki korumanın tarihçesi oldukça eski yıllara dayanmakta ve

günümüze kadar birçok gelişmeler göstermiştir. Bitki koruma

alanında ilk çalışmalar yazı, şekil ve resmin insan hayatına girdiği
dönemde başlamıştır.

Bundan 4.000 yıl önce bitkilerde hastalık ve zararlıların
oluşturduğu zararın şeklinin insanlar tarafından çizilmiş olması,
insanların bu konuya verdikleri önemi açıkça ortaya koymaktadır.

Mısır’da M.Ö 2500 yılına ait şekillerde çekirgelerin ve bunların
üründeki yenik zararını görmek mümkündür. Keza buğdaylarda
bugün sürme ve rastık olarak bildiğimiz hastalıkların o dönemlerde
bilindiğine ait şekil ve yazılara rastlanmıştır.

Tevrat da bitki hastalıklarına ve çekirgelere ait çok düşündürücü
bilgiler bulunmaktadır.



Keza Romalılar hububat paslarının Robigus adını verdikleri pas tanrısı
tarafından onların kötü hareketlerine karşı verilen bir ceza mahiyetinde ortaya

çıkan bir afet olduğuna inanırlardı, ve bu sebeple her yılın ilkbaharında (pas

hastalıklarının çıktığı devreye rastlar) Robigalia adını verdikleri özel
törenlerle bu afetin önlenebileceğini sanırlardı. Halbuki bu hastalığın bir

fungal etmen tarafından meydana getirildiğinin anlaşılması 1797 yıllarında
Persoon tarafından sağlanmıştır.

Bu dönemde bitkileri zararlılardan korumak için yapılan bu dini ayinlerle

beraber bazı koruma yöntemleri de kullanılmıştır. Örneğin Homer M.Ö 900

yıllarında ateşin çekirgeleri öldürmede kullanılabileceğinden ve kükürt’ün
hastalıkları tedavi edici etkisinden bahsetmiştir.

Cato ise M.Ö 200 yıllarında böceklere karşı yağlı ilaçların nasıl
kullanılacağını ve böceklerin ağaçlara tırmanmasını önleyen tuzak halkaların
yağ ve kara sakızdan nasıl yapılacağını tanımlamaktadır.



Orta çağda kilise bütün çalışma ve bilim hayatına hakim

olduğundan bitki koruma alanında bir gelişme olmamıştır. 16.ncı
yüzyıl başlarında temel bilimlerde araştırmalar başlamış ve

sonuçlar halka açılmıştır.

17. nci yüzyılda mikroskobun keşfiyle temel bilimlerde bir çağ
açılmış ve bitki korumada bundan nasibini almıştır. Birçok bitki

hastalığının meydana geliş mekanizması açıklanmış ve yine

böcekler ve böcek populasyonlarının değişimi üzerine bilimsel

araştırmalar başlatılmıştır.

Böylece 18. nci yüzyıl sonlarına kadar bitki hastalık ve

zararlıları hakkında oldukça zengin bilgiler toplanmış
bulunuyordu.



1885 yılında Millardet bağlardaki mildiyö hastalığına karşı
göztaşı ve kireç ten yapılan Bordo bulamacı’ nı bulup

uygulamaya koymuştur. 19. cı yüzyılda Botanik, Zooloji ve

Kimya gibi temel birimlerdeki hızlı gelişmeler bitki koruma

alanına da yansımıştır.

Modern mücadele yöntemleri ve çeşitli zirai mücadele ilaçları
geliştirilmiştir. 1939 da DDT ile başlayan ve daha sonraları
organik sentetik ve organik fosforlu ilaçlar yanında bugün
sistemik insektisid ve sistemik fungisitler geliştirilmiş, yabancı
otlara karşı total ve spesifik herbisitler uygulamaya sunulmuştur.

Günümüzde ise çevreye ve doğal hayata zararlı olmayan

alternatif mücadele yöntemleri yani biyolojik mücadele ve

entegre mücadele yöntemleri önem kazanmaya başlamıştır.



Ülkemizde bitki koruma teşkilatı Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Söz konusu

bakanlığa bağlı olarak aşağıdaki Genel Müdürlüklerle ilişkisi
bulunmaktadır.

ÜLKEMİZDE   BİTKİ  KORUMA  TEŞKİLATI





Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri
-Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara
-Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüYalova
-Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara
-Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bursa
-Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü  İzmir
-GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Diyarbakır 



BİTKİ  KORUMANIN  ÖNEMİ

Ülkemizde son yıllarda sanayileşmeye ağırlık verilmesine rağmen
tarım hala önemini sürdürmektedir. Eskiden % 60- 65 lere varan

tarımla uğraşan oranı günümüzde %40 ların altına düşmüştür.

Buna karşın dış satım gelirlerinin büyük bir kısmı tarım kesimine

aittir. Bunun da çoğunu bitkisel ürünlerden sağlanan gelir

oluşturmaktadır. Bu da gösteriyor ki tarımda bitkisel üretimin önemi
oldukça fazladır.

Bitkisel üretimde gerek hastalıkların ve gerekse zararlıların
oluşturduğu kayıplar ve insanların bu kayıpları önlemek için
verdikleri uğraş insanlığın var oluşundan bu yana sürüp gelmektedir.

Ünlü Entomolog Howard’ın dediği gibi “İnsanlar ektiğini değil
hastalık ve zararlılardan arta kalanı toplamaktadır.”



Bazı yerlerde ve yıllarda hastalık ve zararlı etmenler salgınlara yol

açarak % 100 lere varan zarar oluştururlar. Örneğin, 1980 de Manisa

da pamuklarda fide çürüklüğü %100, sebzelerde çökerten % 100 ürün
kaybına neden olmuştur.

FAO nun tahminlerine göre hastalık ve zararlılar hububatta yılda 23

milyon tonluk bir kayıp oluştururlar ki buda bir yılda 150 milyon

insanı besleyebilecek miktardır. Çizelge 1 de görüleceği üzere
hastalık, zararlı ve yabancıotların bazı kültür bitkilerinde meydana

getirdiği kayıp toplamı %34.9 a ulaşmaktadır.



Bitkisel ürünler Kayıp oranı %

Zararlılar Hastalıklar Yabancıot Toplam

Buğday 5.0                            9.1                        9.8               23.9

Çeltik 26.7                            8.9                       10.8              46.4

Mısır 12.4                            9.4                       13.0              34.8

Hububat (Toplam) 14.7 8.9 11.2 34.8

Patates 6.5 21.8 4.0 32.3

Ş.pancarı,Ş.kamışı 16.5 16.5 12.2 45.3

Yağ bitkileri 11.5 10.2 10.8 32.5

Sebzeler 8.7 10.1 8.9 27.7

M.ağaçları, Asma 5.8 16.4 5.8 28.8

Genel kayıp 13.8 11.6 9.5 34.9

Çizelge 1. Dünyada zararlı, hastalık ve yabancıotların 
bitkisel üretimde meydana getirdiği kayıp oranları



Görüldüğü gibi önemli ölçüde ürün kaybına neden olan hastalık
ve zararlılara karşı mücadele zorunludur ve bu mücadele
tarımsal girdiler arasında en önemli paya sahiptir.

Bitki korumada esas amaç hastalık ve zararlılarla mücadele
ederek üründe meydana gelen kayıp oranını ekonomik olarak

belli bir düzeyin altına düşürmektir. Yani en az mücadele
harcamaları ile en çok verim dönüşünü sağlamak temel hedeftir.

Yukarıda önemi açıklanan Bitki Koruma ilminin birçok bilim

dalıyla yakından ilişkisi vardır.

Bunlar; Botanik, Zooloji, Genetik, Biyokimya, Bitki Yetiştirme,
Toprak bilimi, Biyoteknoloji, Meteoroloji vb’ dir.



Fitopatolojinin Bölümleri

1. Patoloji (Hastalık oluşumu bilimi)
2. Simptomatoloji(Hastalık belirtileri bilimi)
3. Etioloji (Hastalık sebepleri bilimi)
4. Epidemiyoloji (Salgın bilimi)
5. Hijyen ve Terapi (Hastalıktan korunma ve tedavi bilimi)



HASTALIK OLUŞUMU         
(PATOLOJİ)



BİTKİLERDE   HASTALIK   TANIMI  VE   HASTALIK   
OLUŞUMU

Bitkilerde insan ve hayvanlardaki gibi benzer nedenlerle hastalanırlar ve

aynı hastalık evrelerini geçirirler. Bitki normal çevre koşullarında herhangi

bir hastalık nedenine maruz kalmadığı sürece sağlıklı ve normal yaşamını
sürdürür. Ne zaman ki bitkiler herhangi bir hastalık nedenine maruz

kalırlarsa normal hayat fonksiyonlarında oluşacak bir sapma veya bozulma

sonucu hastalanırlar.

O halde bitkilerdeki hastalığı şu şekilde tanımlayabiliriz. Bitkideki hayat

olayları seyrinin bitkiye zararlı olacak derecede normalden uzaklaşmasıdır.
Bitkide normal olarak seyreden hayat olayları seyrini değiştirecek yani

bitkiyi hastalandıracak nedenler, başlıca 2 ana grupta toplanabilir. Bunlar:

1. Canlı Hastalık Nedenleri yani Patojenler (Paraziter Olan Hastalık
Nedenleri)

2.Cansız Hastalık Nedenleri (Paraziter Olmayan Hastalık Nedenleri)



Bir patojenin bitkide hastalığı oluşturması birbirini

izleyen bir takım olaylar zincirinde meydana gelir. Bu

olaylar zincirine hastalık evreleri veya hastalığın seyri

adı verilir. Bitkideki hastalığın seyrinde başlıca olaylar

kademesi yani hastalık evreleri şunlardır:

İnokulasyon
Penetrasyon

Enfeksiyon

İnkubasyon
Fruktifikasyon (Sporulasyon)



İNOKULASYON



İNOKULASYON

Bir patojenin bitki ile temasa geçmesi yani onun üzerine gelip tutunmasıdır.

Bitkiyle temasa geçen patojene inokulum denir. Yani inokulum hastalığa
neden olan patojenin kendisi veya herhangi bir kısmıdır. İnokulumun 2 tipi
vardır.

1)Primer inokulum  

2)Sekonder inokulum

Primer inokulum kışın canlılığını sürdüren inokulumun ilkbahar veya yaz
başında ilk enfeksiyonlara yani hastalığın başlamasına neden olmasıdır ki
buna PRİMER İNOKULUM bunun neden olduğu enfeksiyonlara da PRİMER
ENFEKSİYONLAR denir.

Primer inokulumun bolluğu ve ürüne yakın oluşu hastalığın şiddetini artırır ve
sonuçta kayıplar artar. Bazı hastalıklarda örneğin sürme hastalıklarında sadece
primer inokulum vardır.



Sezon sonunda oluşan sporlar kışı geçirerek ertesi yılın primer

inokulumunu oluşturur.

Primer inokulumdan sonra meydana gelen inokulumlar sekonder

inokulumlardır.

Genellikle funguslarda eşeyli sporlar primer inokulum kaynağı eşeysiz
sporlar ise sekonder inokulum kaynağını oluştururlar.

İnokulumun ilk basamağı inokulumun taşınması olayıdır. İnokulum
rüzgar, su, böcekler, insan veya hayvanlar tarafından taşınabilir.

İkinci basamak inokulumun bitkiye tutunmasıdır. Bitkiye gelen

inokulum vejatatif formda ise hemen hastalığı başlatabilir.



Spor formunda ise uygun şartlar oluştuğunda çimlenir ve sonra
oluşan yapılar bitkiyi penetre eder.

İnokulasyonun başarılı olabilmesi:

 İnokulumun uygunluğuna
 Bitkinin uygunluğuna
 Çevre şartlarının uygunluğuna bağlıdır.



İnokulum kaynakları, patojenin biyolojik özelliklerine bağlı
olarak değişebilmektedir.

 Toprakta

 Topraktaki bitki kalıntılarında,
 Yabancı ot gibi ikincil konukçularda,
 Ara konukçulu patojenler söz konusu ise bu ikincil konukçu

üzerinde,
 Virüs ve bazı bakteriler söz konusu ise vektör (aracı) canlılarda

(böcek, nematod, vektör funguslar, parazit bitkiler vb.),

 Hasta bitkilerden alınan tohum ve diğer üretim materyallerinde,

 Çok yıllık bitkilerde ise yaşayan ama hastalıklı olan bitkiler
üzerinde (hasta tomurcuk, sürgün, dal, meyve vb.) inokulum
bulunmaktadır.



PENETRASYON



PENETRASYON:

Hastalık etmeninin konukçu bitki dokusu içine girmesine
“penetrasyon” denir.

Funguslar tarafından penetrasyon, konukçunun rasgele bir
noktasından mekaniksel olarak, ya da kimyasal maddelerle
gerçekleştirilir.

Diğer patojenler, yani bakteriler, virüsler, viroidler ve
mikoplazmalar ise dokuya doğal açıklıklardan ya da yaralardan
giriş yaparlar.

Fungusların çoğu dış hücre duvarını varsa kütikülayı delip
konukçuya giriş yaparlar (aktif penetrasyon).



 Fungus sporu çimlenip çim borucuğu oluşturur ve çim
borucuğunun ucunda oluşan appresoriumun ucundaki
penetrasyon çivisi aracılığıyla kütikulayı delerek bitki
dokusuna giriş yapar.

 “Appresorium”, çim borusunun ucunda ve ona göre biraz
daha kalın olan organdır.

 Bitki yüzeyine yapışan appresorium’un alt kısmında çok ince
ve küçük bir misel uzantısı meydana gelir. Bu uzantıya
“penetrasyon çivisi” denir.



 Penetrasyon sadece mekaniksel bir basınçla
gerçekleşmeyebilir.

 Girişte ayrıca hücre duvarını eritici bazı enzimlerde rol

oynayabilir.

 Bu enzimler kütikulayı ve epidermis hücrelerini yumuşatarak,
çok kuvvetli bir basınca gerek kalmadan, etmenin dokuya

girmesini kolaylaştırır.
 Bazen giriş işlemi sadece mekaniksel bir basınçla gerçekleşir.



Yukarıda açıklanan penetrasyon funguslar için geçerlidir. Diğer
patojenler yani virüsler, bakteriler, viroidler ve mikopazmalar ise

dokuya doğal açıklıklar ve yaralardan giriş yaparlar. Bu

penetrasyon tipine pasif penetrasyon adı verilir.

Doğal açıklıklardan stomalar, kütikülayı delemeyen birçok
fungus türü ile bakterilerin penetrasyonunda kullanılır. Yine

lentisel hücreleri de bazı bakteri ve funguslarca giriş kapısı
olarak kullanılmaktadır. Yaprakların uç veya kenar kısımlarında
oluşan su çıkaran organlar olan “hydatod” lar da bazı bakteri ve

funguslar için giriş kapısıdır.



 Hastalık etmenleri doğal açıklıklardan giriş yapabileceği
gibi stigmalardan da giriş yapabilir.

 Bunun yanı sıra kitinize olmamış kök emici tüyleride bazı
patojenler için uygun penetrasyon bölgeleridir.

 Virüs, viroid, fitoplazma gibi bazı organizmalar bir aracı
ile yaralardan pasif giriş yaparlar.



ENFEKSİYON



ENFEKSİYON:

Bu dönem hastalanmayı ifade eder.

Penetrasyondan sonra eğer patojen konukçu bitki dokusunu

beslenme ve gelişme için uygun bulmuşsa burada yerleşir ve

penetrasyon noktasından itibaren yayılmaya başlar.

 Patojenin karakterine bağlı olarak yayılma bazen küçük bir

noktada sınırlı kalabilir (lokal enfeksiyon)

Bazen de uzak noktalara kadar ilerler ve tüm bitki bünyesinde
etkisini gösterir. Buna da genel enfeksiyon ya da sistemik

enfeksiyon adı verilir.



Patojenler her koşulda konukçu bitkide derinliğine ilerlemeyebilir.

Yüzeyde kalan bu exogen karakterdeki funguslarda generatif ve
vegetatif organlar bitki dokusunun yüzeyinde gelişebilir.
Konukçunun üst sıra hücrelerine haustorium (emeç)’larını
salar ve bu şekilde beslenirler.

Endogen olan funguslar yani konukçu bitki dokusunun
derinliklerine inen patojenler ise hücreler arasında intercellular
olarak gelişirler. Bunlar haustoriumları aracılıyla ve ya osmoz
yoluyla beslenirler.

Bir kısım endogenler ise hücre içinde (intracellular) gelişirler.
Bunlar da beslenmelerini doğrudan osmoz yoluyla sağlarlar.



Patojen mikroorganizmalar konukçu dokularına girdikten sonra

hastalanmayı meydana getiren dokularda çökmelere neden olan,

metabolik faaliyetleri bozan ve ölüme neden olan;

enzimler,

toksinler,

büyüme düzenleyiciler
polisakkaritleri salgılarlar.

Bu kimyasal maddelerin bir kısmı, mikroorganizmaların normal

fizyolojik faaliyetleri için (Örneğin büyük molekülleri parçalayıp
besin maddesi almak için), bir kısmı da konukçu hücreyi bozmak

ve çökertmek için kullanılır.



İNKUBASYON 
(KULUÇKA)



İNKUBASYON (KULUÇKA)

Kuluçka dönemi olarak anılan bu dönem hastalığın başlangıcından yani
enfeksiyondan ilk hastalık belirtilerinin görüldüğü zamana kadar geçen
süreyi ifade eder.

Bu dönemde patojen konukçu bünyesi içerisinde gelişir ve yayılır.
Kuluçka dönemi çevre koşullarına da bağlı olarak her patojen için
değişir. Etmenin bu özelliğini onun genetik karakteri belirler.

Ancak her koşulda bu süre aynı değildir. Çünkü kuluçka süresini çevre
faktörleri etkilemektedir.

Bir hastalığın kuluçka döneminin bilinmesinin kimyasal savaşım
açısından pratik bir yararı vardır. İlaçlama kuluçka döneminde ya da
daha önce yapılmalıdır. Geç kalındığında ilaçların etkinliğinde düşme
olacaktır.



SPORULASYON 
(FRUKTİFİKASYON)



SPORULASYON (FRUKTİFİKASYON)

Patojen konukçu bitki dokusunda yayılma ve gelişmesini bitirdikten
sonra çoğu zaman hastalık belirtilerinin etrafında generatif organlarını
(sporlar, spor taşıyıcıları ve spor evleri) oluştururlar.

Sporulasyon periyotları patojenin genetik karakterine bağlı olarak hem
süre hem yoğunluk hem de tekrarlama bakımından değişiklik gösterir.
Çevre koşullarıda sporulasyon periyotlarını etkilemektedir.

Funguslar generatif organlarını bitkinin vegetasyon periyodunda hasta
bitki organlarında oluşturdukları gibi, kalıntılarda ya da ölü bitki
kısımları üzerinde de geliştirebilirler.

İkinci şekilde oluşan generatif organlar kışlık dinlenme formlarıdır,
genellikle patojen bu formları ertesi yıla canlı olarak geçmek amacıyla
geliştirir.



SİMPTOMATOLOJİ
(Hastalık Belirtileri Bilimi)



Bitkide hastalık oluştuktan sonra patojene, bitkiye ve çevre
şartlarına bağlı olarak bir takım belirtiler oluşmaya başlar. İşte
hastalanan bitkinin kendine özgü meydana getirdiği değişik tip
belirtilere SİMPTOM denir.

Her bir belirti tek bir hastalığın işareti değildir. Örneğin kloroz
belirtisini yani bitkideki sararmayı bir çok etken meydana
getirebilir.Bir patojen( fungus, bakteri veya virus) meydana
getirebildiği gibi topraktaki demir noksanlığı veya SO2 gibi
bazı zehirli gazlar da oluşturabilir. Aynı şekilde bir hastalığın
birden fazla belirtisi olabilir.

Bazen de bir bitkide birden fazla hastalık oluşabilir. Bu durumda
kompleks( karmaşık ) belirtiler oluşabilir. Bu takdirde
hastalığın teşhisi zorlaşabilir.



Hasta Bitkilerde Görülen 
Simptomlar

1. Doku ve organlarda ölümler (necrosis)

2. Renk değişiklikleri (kloroz, antosiyanoz, albinismus)
3. Şekil bozuklukları (deformasyonlar)



1. DOKU VE ORGANLARDA ÖLÜMLER               
( Necrosis )

Hücre ve dokuların ölümüne “Nekroz” (Necrosis) denir.

Ölmüş dokuya “Nekrotik Doku”,

ölmüş olan hücreye “Nekrotik Hücre” denir.

Hücre ölümüne neden olan faktör, patojenin hücre elemanlarını
bozması ya da tüketmesidir.
Hücre içindeki protoplasma elemanlarının parçalanması ya da
bozulmasını patojenin salgıladığı enzimler ve toksinler
gerçekleşmektedir.



1.1. Çimlenme ve Fide Döneminde Necrosis

Tek yıllık bitkiler çoğunlukla hayata gözlerini çimlenme ile
açarlar.

Çimlenmeye hazırlık, çimlenme ve yeni çim (erken fide)
dönemleri bitkinin çevre koşullarından en çok etkilendiği ,
en duyarlı olduğu dönemlerdir.

Tohumlar çok uzun süre bozulmadan toprak altındaki
katmanlar arasında canlı saklanabilirler.

Ancak çimlenme sırasında soğuk, sıcak, susuzluk, pH’daki
değişiklikler, pek az miktardaki toksik maddeler ya da
toprak patojenlerinin saldırısı ile kolayca ölebilirler.



Özellikle fide yastıklarında bitkileri kitle halinde öldüren hastalık
belirtisine ÇÖKERTEN adı verilir.

Bu belirti ya tohum içindeki patojenlerin, çimlenmenin
başlangıcında enfeksiyon yapmasıyla ortaya çıkabilir ve fideyi

toprak yüzüne çıkmadan öldürür.
Fideyi toprak içinde öldüren çökertene
“ Çıkış Öncesi (pre-emergence) Çökerten” denir.



Ya da bu belirtiler fideler toprak yüzeyine çıktıktan
sonra görülür. Buna “Çıkış sonrası (post-emergence)

Çökerten” denir.

Çıkış sonrasında belirtiler toprak yüzeyine çıkan
fidelerin kök boğazında incelme, nekrotik lekeler, yan

köklerde kahverengileşme şeklinde görülür.



Çökertene değişik funguslar neden 
olmaktadır: 
 Pythium spp. 

 Rhizoctonia solani

 Phytophthora spp. 

 Fusarium spp.

 Alternaria spp.



Çimlenmenin henüz başlangıcında toprak ya da tohum

kökenli çökerten patojenleri yeni çimin boğazında ya da

ana kökte nekroz oluşturur.

Çim boğazında oluşan bu belirtiler çimin
deformasyonuna ve toprak yüzeyine çıkmadan ölmesine
neden olur.

Ana kökte oluşan nekrozlar ise çimin beslenme

olanağını ortadan kaldırdığı için fide toprak yüzeyine
çıktıktan sonra devrilir ve ölür.



Çoğunlukla fideliklerde gözlediğimiz Pythium spp.

enfeksiyonları erken fide döneminde, Rhizoctonia

enfeksiyonlarının ise şaşırtmadan sonra gerçekleştiği
söylenebilir.

Erken enfeksiyon kısa sürede bitkiyi öldürdüğü halde, geç
enfeksiyonlardan sonra gelişme zayıf da olsa devam eder.

Bu süreçte hastalığı hızlandıran en önemli faktör toprak

nemidir. Toprak sıcaklığının etkisi ise azdır.



1.2. Gelişme Döneminde Necrosis:

a) Lokal Lekeler: Toprak üstü organlarda yaprak, gövde, meyve ve
çiçeklerde hemen hemen her hastalık için değişen şekil, irilik ve renkte
oluşan lokal nekrozlardır.

Genellikle her hastalık etmeni belirli bir konukçuda hep aynı biçimde
lekeler oluşturur. Örneğin: Elmalarda karaleke hastalığı (Venturia
inaequlis) elmanın yaprak ve meyvelerinde siyah, yuvarlak lekelere
neden olur.

Bu lekelerin oluştuğu iki bölge vardır. Ortada ölmüş ve ya ölmekte olan
hücrelerden oluşan bir enfeksiyon merkezi vardır.

Bir de bu ölü bölgeyi çevreleyen canlı ancak patojenin etkisi altında
olan ve bir renk değişikliği gözlenen ikinci bir bölge söz konusudur.



Bakteri lekeleri genellikle başlangıçta sulu lekeler şeklindedir.
Sonradan renkleri değişir ve kururlar.

Bazı durumlarda enfeksiyonun gelişmesiyle lekeler büyür ve
büyük alanlarda yanıklık biçimine dönüşür.

Bazen sürgün ucunda leke şeklinde başlayan lokal nekrozun,
sürgün yanıklığı şekline döndüğü ve geriye doğru ilerleyen bir
kurumaya neden olduğu görülebilir.

Bir çok bakteri lekelerinin ve bazı fungus lekelerinin etrafında
açık yeşil ya da sarı renkli bir hale bulunur. Domates bakteriyel
benek hastalığı etmeni Pseudomonas tomato ve Fasulye Haleli
Leke Hastalığı etmeni Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola
yapraklarda bu biçimde lekeler oluşturur.



Paraziter etmenlerden,

 funguslar çoğunlukla yuvarlak;

 bakteriler sulu ve yağlı şekilde lekeler
tipinde yuvarlak ve köşeli, 

 virüsler ise mozaik şekilli ve halkalı 
lekelere neden olmaktadır.



b) Yanıklıklar: Özellikle yaprak, çiçek ve genç sürgünlerde sık
rastlanan kısa sürede hızla ilerleyip büyüyen ve lokal lekelerden farklı
olarak sınırları belli olmayan nekroza yanıklık denir.

Abiyotik (güneş yanıklığı, zehirli gaz yanıklığı, ilaç yanıklığı vb.) ve

biyotik etkenlerin ikiside bunu oluşturabilir.

Patojenlerin neden olduğu yanıklıklar etmene göre (Bakteriyel

Yanıklık, Fungal Yanıklık), belirti tipine göre (Ateş Yanıklığı vb.) ve

yanıklığa uğrayan organa (Sürgün Yanıklığı, Yaprak Yanıklığı, çiçek
yanıklığı) göre isim alır.

Patojenin neden olduğu yanıklıklar genel olarak fungal ve bakteriyel

kökenlidir.



1.3. Kanser yaraları
Abiyotik ve biyotik nedenlerden dolayı
özellikle gövde, dal ve sürgünlerin kabuk

tabakalarında ortaya çıkan çöküntü, ezilme,

yarılma, parçalanma şeklinde meydana gelen

ölü alanlardır.

Bu yara iyileşmeden sürekli işleyen bir nitelik

alırsa buna “Kanser Yarası” denilmektedir.



1.4. ÇÜRÜKLÜKLER:

Çürüklükler taze sebze ve meyvelerde
çoğu zaman olgunluğa yakın ya da
olgunluk zamanında bahçede başlayıp
depoda devam eden parankimatik doku
bozulmalarıdır.



Bitkisel ürünler hasattan önce (mekaniksel etkenler,

böcekler ve kuşlar vasıtasıyla), hasat sırasında (yanlış
uygulanan teknik işlemler), taşıma ya da depolama

sırasında (kötü ambalajlama, hatalı taşıma ve depolama)

çeşitli etkenlerle yaralanırlar.

Çürüklük etmenlerinin çoğu, önceden yaralanmış olan

bu ürünleri etkiler ve onları çürütür.



Çürüklükler renklerine göre SİYAH,
KAHVERENGİ, BEYAZ ÇÜRÜKLÜKLER,

 Çürüttüğü bitki organına göre KÖK, GÖVDE,
MEYVE ÇÜRÜKLÜKLERİ,
 Çürüklük durumuna göre de YUMUŞAK
(SULU) ve KURU ÇÜRÜKLÜKLER şeklinde
isimlendirirler.



a) Yumuşak (sulu) çürüklükler:

Genellikle depolanmış, yumrulu, soğanlı ve

sulu sebzelerde ve her türlü sulu

meyvelerde, özellikle nemli ve ılıman
koşullarda yumuşak çürüklük belirtisi

görülebilir.



Yumuşak çürüklük etmenleri ister bakteri ister fungus
olsun ortak özellikleri pektolitik enzimlere sahip
olmalarıdır.

Bu pektolitik enzimler sayesinde depolanmış ürünlerin
hücrelerindeki orta lamel ve primer çeperlerdeki pektik
maddeleri parçalayarak hücrenin sıvı içeriğinin dışarı
sızmasına neden olurlar.

Bunun yanı sıra dokularda çözünmelere neden olur. Bu
çözülme ve sulanma yumuşak çürüklüğün tipik
belirtisidir.



b) Kuru çürüklükler:

Bu çürüklük tipinde bazı sebze ve meyvelerde
parankimatik dokularda büzülme, çöküntü ve sertleşme
görülür.

Yumuşak çürüklükten farkı; sulu olmaması ve geniş
alanlara çabucak yayılmamasıdır. Bu belirti tipine
genellikle funguslar neden olur.



c) Kök (odun) çürüklükleri:

Gelişmiş otsu bitkilerin kök ve kök boğazlarında fide
döneminde görülenlere benzer ve aynı patojenlerden
kaynaklanan kök ve kök boğazı çürüklükleri görülür.

Gelişmiş bitkilerin dokularında selüloz oranı arttığı için,
kök ve kökboğazında çürüklük yapan etmenlerin hem
sellülolitik, hem de pektolitik enzimlerce zengin olduğu
söylenebilir.



Kök ve kök boğazı çürüklüğüne yakalanmış bitkiler

bodurlaşır, yeşil kısımlarında sararma ve yaprak

dökülmesi belirtileri görülür.

Odunsu bitkilerde kök ve kökboğazı çürüklüklerine
neden patojenler, aynı zamanda odun çürüklüğü de

yapmaktadır.



1.5. SOLGUNLUK:

Solgunluk bitkide turgor basıncının düşmesi ve ya

herhangi bir nedenle hücrelere ve dokulara yeteri kadar

suyun gidememesi sonucunda bitkinin solması ve

pörsümesidir.



Solgunluk süreklilik durumuna ve solgunluk nedenine bağlı olarak:

a) Geçici Solgunluk (Reversible): Geçici (fizyolojik) solgunluk

nedeni daha çok çevre koşullarından kaynaklanır ve çok uzun

sürmeyen bir su dengesizliği niteliğindedir.

Toprakta yeteri kadar suyun bulunamaması, köklerde herhangi bir

nedenle su alımının engellenmesi, yazın çok sıcak havalarda geniş
yapraklı bitkilerde gündüz saatlerinde gözlenen aşırı transpirasyon

yüzünden su dengesinin bozulması geçici solgunluğa neden

olmaktadır.

Koşullar normale döndüğü zaman bitki tekrar eski haline

dönebilmektedir.



b) Sürekli Solgunluk: Mekanizması geçici solgunluktan
tamamen farklıdır.

Bakteriyel ve fungal etmenlerden dolayı bitkilerdeki su iletiminde
aksamalar söz konusudur. Bu hastalıklara bu nedenle vasküler
solgunluk hastalıkları denir.

Fungusların vasküler sistemi etkilemesine tracheomycosis,

bakterilerin etkilemesine ise tracheobacteriosis adı verilir.

Vasküler solgunluk sanıldığı kadar basit bir olay değildir.
Bitkinin su ve mineral madde iletimini etkileyen ve çoğu zaman
tek bir etkene bağlı olmayan karmaşık bir olaydır.



Birçok solgunluk olayında başlıca faktör parazitin gelişmesi
sırasında ksilemde oluşturduğu küçük moleküllü toksinlerdir.

Bu toksinler doğrudan ksilem hücrelerini değil, yaprak ve

gövdedeki ksilem demetlerinin etrafındaki canlı hücreleri ve

yaprak hücrelerini etkilerler.

Stomaların fonksiyonlarını bozup onları sürekli açık bırakarak
bitkinin su kaybetmesine ve su dengesinin bozulmasına neden

olurlar.



Patojenlerin salgıladığı pektik ve sellülotik enzimler
hücre elemanlarını eriterek yüksek moleküllü
maddeler ortaya çıkarır ve bu şekilde ksilem
iletiminin tıkanmasına neden olurlar.

Vasküler solgunluklarda trake sıvısının viskozitesi
değişmektedir. Bu da solgunluğa yol açmaktadır.

İletim borularının fungus vegetatif ve generatif
organları ile tıkanması da solgunluğa neden
olabilmektedir. Bu şekilde meydana gelen

solgunlukların geriye dönüşü yoktur.



2. RENK  DEĞİŞİKLİKLERİ

Bitkilerde normal olarak yeşil olması gereken toprak

üstü kısmının bazı abiyotik ve biyotik faktörlerin
etkisiyle, sararması, beyazlaşması, ve ya kızarması
şeklinde ortaya çıkan belirti tipidir.



Bitkiye yeşil rengi veren klorofilin tamamen ortadan
kalkmasıyla beyazlaşma (Albinismus),

 Klorofil oluşumunda ortaya çıkan gerileme ve ya
klorofil elementinin zarar görmesi sararmaya (Kloroz),

Dokuda antosiyan birikmesi ise kızarmaya
(Antosiyanoz) neden olur.



Yaprak beyazlaşması ilkbaharda ekinlerde susuzluk nedeniyle

ortaya çıktığı gibi, soğuk etkisiyle de oluşabilir.

En sık rastlanan renk değişikliği sararma (kloroz) dır. Klorozun

nedeni bitkinin topraktan yeteri kadar su ve mineral madde

alamaması, Fe noksanlığı, bacalardan çıkan kükürt dioksit gazı
gibi abiyotik nedenlerdir. Abiyotik nedenlerin yanısıra bazı viral

ve fungal etmenlerde kloroza neden olur.

Ekinlerde ilkbaharda sık sık gözlenen yaprak kızarması
(antosiyanoz) olayı da soğuk hava koşulları nedeniyle ortaya

çıkmaktadır.



3. ÇEŞİTLİ  DOKULARDA  ORGAN DÜZEYİNDEKİ  
BÜYÜME BOZUKLUKLARI

Kültür bitkilerinin hücre doku ve organlarında ortaya çıkan ve

normalin üstünde çoğalma ve gelişmeyi ifade eden belirtilere

hiperplastik belirtiler adı verilir.

Aşırı çoğalma ve büyümeyi bakteri, fungus, virüs gibi çeşitli
patojenlerin yanı sıra nematodlar, böcekler ve hormon bileşikli
herbisitlerde yapabilir.



a) Tümör (Gal, Ur) Oluşumu:

Bitkinin çeşitli kısımlarında ortaya çıkan
tümör, gal veya ur oluşumu aşırı büyümenin
ürünleridir. Bu oluşumlar kök, gövde, dal,

sürgün, tomurcuk, yaprak, çiçek, meyve gibi

bitkinin hemen hemen her yerinde oluşabilir.



Özellikle patojenlerin etkileri sonucunda konukçu
hücreleri bir meristem doku oluşturarak hızla
bölünmeye başlarlar.

Hücreler bir yandan bölünürken bir yandan da irileşir,
hücre duvarları incelir, hatta bazen bir kaçının zarları
eriyerek çok çekirdekli dev hücreler oluşabilir.

Genellikle inokulasyondan (hastalığın bulaşmasından)
6-14 gün sonra urlar gözle görülebilir büyüklüğe ulaşır.

Koşullara bağlı olarak çapları 10-15 cm olabilir.



Genellikle biyotik nedenlerle oluşmakla beraber nadiren

abiyotik faktörler de hypertrophy ye (aşırı büyüme)
neden olmaktadır.

Urlar genellikle kök boğazında oluşur. Su ve besin

maddesi iletimini engellerler.

Bitkilerde ur oluşumuna neden olan en tanınmış hastalık
meyve ve orman ağaçları, çeşitli süs bitkisi ağaçları,
asma ve şekerpancarında Kök Uru Hastalığına neden

bakteriyel bir etmen olan Agrobacterium tumefaciens

‘dir.



b) BİÇİMSİZ OLUŞUMLAR (Deformasyon)

Çalılaşma, Azmalar:

Bitkinin çeşitli organlarında deformasyona neden olan canlı ve

cansız etkenler vardır.

Cansız etkenler hormon karakterli ot öldürücüler, toprakta zararlı
kimyasal maddelerin bulunması ve genetik bozukluklar en sık
rastlanan deformasyon faktörleridir.

Canlı etkenlerden bakteriler, virüsler, viroidler, fitoplazma,

nematodlar, funguslar ve böcekler sayılabilir.



Bitkilerde deformasyona neden olan diğer
abiyotik etkenler olarak

beslenme bozukluğu,
toprak ve iklim koşullarındaki ani

değişiklikler,
toprağa karışan toksik maddeler

bitkiye verilen hormon benzeri kimyasal

maddeler sayılabilir.



Biyotik faktörlerden en fazla tanınanı viral etmenlerdir.

Turunçgillerde göçüren (Tristeza virüsü)

asmalarda kısa boğum hastalığı (Fanleaf virüsü)

turunçgillerde cücelik viroidi (Exocortis viroid),

Etmeni fungus olan

kirazlarda cadı süpürgesi (Taphrina cerasi)

şeftali yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)

Etmeni mikoplazma olan

turunçgillerde palamutlaşma hastalığı (Spiroplasma
citri) örnek olarak verilebilir.



Bitkilerde bazen dışa vurmayan yani gözle görülmeyen belirtiler
(simptomlar) oluşabilir.

Bu tip patolojik anatomik olaylar hücre düzeyinden bitkinin
tümüne kadarki sistemlerde meydana gelebilir. Hücrelerin
normale göre küçülmesi (Hypoplasia), normalden çok büyümesi
(Hyperplasia) dır.

Normalden daha çok ve hızlı büyümeside (Hypertrophy) dir.

Dokularda epidermisin incelmesi veya kalınlaşması, paranşim
dokularında kloraplastların tahribi, iletken dokularındaki
tıkanmalar, organlarda ur teşekkülü veya kapanmayan yaralar
oluşması sayılabilir.



Bitkinin fizyolojisinde de bazen patolojik olaylar oluşabilir. 
Solunum ve asimilasyon olayının aksaması gibi. Normal ve 
sağlıklı bir bitkideki  fizyolojik faaliyetlerin tümüne 
Konstitüsyon denir. 

Eğer bir bitkinin konstitüsyonu bir hastalığın meydana gelmesine 
önceden meyilli ise buna Predispozisyon adı verilir.

Dayanıksızlığı ifade eder. Şayet bitkinin konstitüsyonu hastalığın 
meydana gelmesini engelliyorsa buna da Dayanıklılık denir. 

Bir bitkinin hastalığa yakalanma imkansızlığına Bağışıklık 
(İmmunite) denir. 

İslah çalışmalarında hedeflenen amaç immun çeşitler 
yetiştirebilmektir.



Bir bitkide dayanıklılık ya bitkinin yapısal özelliğinden ileri gelir; 
örneğin yaprak veya meyveleri tüy veya mumla kaplı olabilir 
yada kutikula  kalın olabilir. Böyle bitkileri patojenler kolay 
kolay geçemezler. Bazen de bitkinin bünyesinde bulunan bazı 
maddeler bu dayanıklılığı sağlarlar. Bu maddelerin en önemlisi 
Fenol bileşikleri dir.  

Dayanıklı bitkinin hücuma uğrayan organında fenol birikimi

artar. Bunun gibi bazı amino asitler de dayanıklılıkla ilişkilidir.
Bazen de bitkide doğal olarak bulunmayıp da enfeksiyon

olduktan sonra oluşan bazı maddeler dayanıklılığı sağlarlar.
Bu maddelere de Fitoalexin ler denir.



EPİDEMİYOLOJİ 
(Salgın Bilimi)



Hastalıklar bazı durumlarda geniş alanlara yayılabilirler. Bu
durumda epidemilerden bahsedilir. Bir hastalığın geniş alanlarda
periyodik olarak görülmesi ve kültür bitkilerini istila etmesine
Epidemi veya Salgın denir.

Salgınlardan bahseden ilim dalına da Epidemiyoloji denir.

Yurdumuzda kültür bitkilerinde görülen belli başlı epidemik
hastalıklara örnek olarak hububat da pas, sürme ; bağlar da
mildiyö, külleme; sert çekirdekli meyve ağaçlarında monilya;
elma ve armutlarda kara leke; şeftali de yaprak kıvırcıklığı; tütün
de mavi küf; patates de mildiyö sayılabilir.

Epidemileri meydana getiren hastalık etmenlerinin çoğu obligat
parazitlerdir



ETİOLOJİ
(Hastalık  Nedenleri Bilimi)



BİTKİLERDE  HASTALIK  NEDENLERİ
1.Canlı (Paraziter olan) hastalık etmenleri

Canlı hastalık etmenleri mikroorganizma olarak bilinen
mikroskopik canlılardır. Mikroorganizmaların bazıları
yaşamlarının tümünü ölü doku veya cansız organik artıklarda
geçiren bunlarla beslenip çoğalırlar; bunlara Saprofit adı verilir.
Yaşamlarının tümünü veya bir kısmını canlı dokularda geçiren ve
onlarla beslenen organizmalara da Parazit adı verilir.

Parazitin üzerinde yaşadığı canlıya ise Konukçu denir. Bitki
parazitlerinin bir kısmı ölü dokularda veya cansız organik
artıklarda hiç yaşayamazlar, tamamen ve mutlaka canlı dokuya
ihtiyaç duyarlar ki bunlara Obligat Parazit denir. Örneğin
viruslar ve viroidlerin hepsi obligat parazitlerdir.

Funguslardan pas ve külleme hastalığına neden olanlar da obligat
parazittirler.



Normal olarak saprofit olup koşullar uygun olduğunda parazit 
konuma geçen mikroorganizmalara Fakültatif parazit denir. 
(saprofitparazit). 

Fungusların çoğu. Başlangıçta parazit oldukları halde koşulların 
zorlamasıyla saprofit hale geçen mikroorganizmalara 
Fakültatif saprofit denir (parazitsaprofit).

Konukçularında hastalık yapan parazitlere Patojen denir.

Patojenlerin hastalandırma yeteneğine Patojenite,

patojenitenin derecesine de Virulans denir. 

Virulansı yüksek olan organizmaya Virulent denir.



Bitkilerde Hastalığa neden olan canlı hastalık 
etmenleri şunlardır:

1.1.Fungus

1.2. Bakteri

1.3. Fitoplazma

1.4. Virus ve Viroid

1.5. Yabancıot ve Yüksek Parazit Bitkiler



CANSIZ FAKTÖRLER
Hastalanmayı oluşturan biyotik ve abiyotik
faktörleri inceleyen bilim dalına “etioloji”
denilmektedir. Cansız hastalık etkenlerine ise
“fizyojen” adı verilmektedir.
Bitkilerin sağlıklı yetişmelerini sağlayan
faktörlerden en önemlisi, onun ilk önce
hayata gözlerini açtığı, ondan su ve besinini
aldığı toprak, sonra da ışığını aldığı
soluduğu, içinde büyüyüp geliştiği havadır.
Bu iki yaşam öğesi kabaca bitki için “çevre
koşulları” adını alır.



CANSIZ FAKTÖRLER
Bir bitki gelişimi

http://extension.oregonstate.edu/mg/botany/images/fig24.gif


Bitkiler ancak kendileri için normal olan
çevre koşullarında sağlıklı yaşayabilir ve
ürün verirler. Çevre koşulları optimumdan
uzaklaştıkça bitkinin sağlığında bozulmalar
ortaya çıkar.
Çevre koşullarından bir veya bir kaçının
elverişsiz duruma geçmesi, bitkiyi olumsuz
etkilediği gibi patojen mikroorganizmaları
da etkiler.



Bitkilerde hastalığa yol açan abiotik 4
faktör vardır:

1. Elverişsiz iklim (atmosfer) koşulları
2. Elverişsiz toprak koşulları
3. Yetiştiricilik tekniğinde yapılan hatalar
4. Çevre kirliliği



ELVERİŞSİZ  İKLİM (ATMOSFER) 
KOŞULLARI

-Sıcaklık
-Rüzgar
-Işık
-Nem ve yağış



 SICAKLIK:

Her bitkinin normal gelişim gösterebildiği
sıcaklık sınırları vardır. Bitkilerin yaşam
olaylarını sağlıklı bir biçimde sürdürdükleri
optimum sıcaklık dereceleri vardır. Bu
optimum sıcaklık derecelerinin üzerine
çıkıldığında solunum hızlanmakta,
fotosentez hızı solunum hızına
yetişememekte ve bunun sonucunda da
denge bozulduğu için bir takım belirtiler

ortaya çıkmaktadır.



Yüksek sıcaklık derecelerinde bitkiler çok
hızlı transprasyon yaparlar. Bu koşullarda
köklerin topraktan aldığı su, transpirasyonla
kaybedileni karşılayamaz ve bitkide
solgunluk görülür.
Su kaybı nedeniyle ortaya çıkan su dengesi
bozukluğu, bitkileri hastalıklara duyarlı kılar,
Yüksek sıcaklık bitkilerin taze ve sulu
kısımlarında yanmalara neden olmakta
yaprak ve meyve dökümü artmaktadır.



Düşük sıcaklıklarda ise yaşam
fonksiyonlarında yavaşlama ve durma söz
konusudur. Minimum derecelerin altında
bitki üşür ve bunu solgunluk, cılız gelişme,
yapraklarda sararma veya kızarma şeklinde
renk değişiklikleri belirtileri şeklinde
gösterir.



 IŞIK:

Bitkilerin fotosentez yapabilmeleri için ışığa
gereksinimleri vardır.
Yeterli ışık alınmadığı takdirde bitkilerde
sararma ve uzama görülür ki buna
“etiolasyon”, bu bitkilere de etiole bitkiler
denir.

Etiole bitkiler, özellikle fideler hastalanmaya
yatkın olurlar ve verim düşer.

Yüksek ışık şiddetinde ise bitkilerde sararma,
kuruma ve yanıklıklar görülür.



 RÜZGAR:

Rüzgar; dal, sürgün ve gövde kırılmaları,
ağaçların devrilmesi ve köklenmesi,
meyvelerin zamansız dökülmeleri nedeniyle
direkt zarara neden olur.

Bunun yanında dallar kırılıp yara yüzeyleri
açıldığı için patojenlerin girmesine yol açar.



 NEM ve YAĞIŞ:
Hastalıkların başlamasında ve gelişmesinde nem
ve yağış önem taşımaktadır. Yağmur, özellikle
sağanak şeklinde olanlar, inokulumları bitkiden
bitkiye taşıyabildiği gibi aynı bitkideki organlar
arasında bulaşmada da rol oynar.

Dolu biçiminde olan yağışlar mekanik zararlara
neden olur. Dallar kırılır. Yapraklar yırtılır.
Meyvelerde dökümlere neden olduğu gibi açılan
yaralardan patojenlerin girmesini kolaylaştırarak
patojenlerin yayılmasına yardımcı olur.
Yoğun kar yağışı, ağaç dallarını ağırlığı ile
kırabilir.



ELVERİŞSİZ TOPRAK KOŞULLARI:

 Toprağın fiziksel yapısı
 Toprağın kimyasal yapısı

Toprak bitki için vazgeçilmez bir yaşam
ortamıdır.
Toprağın fiziksel (toprak ısısı, su ve hava
kapasitesi ve strüktürü) ve
kimyasal (besin maddeleri, toprağın asitliği)
yapısının durumuna göre bitki olumlu veya
olumsuz etkilenir.



 Toprağın fiziksel yapısı
Toprak ısısı, atmosfer ısısına bağlı olarak yükselir
ve düşer. Düşük toprak ısısında özellikle bitkiler
çimlenme döneminin hemen sonrasında çok
etkilenir.
-Soğuk ve donlu topraklarda genç çimler çok zarar

görür ve çıkış öncesi fide enfeksiyonlarını
gerçekleştiren toprak patojenlerinin hedefi olur.
Soğuk toprak koşullarında bir takım hastalık
etmenlerin faaliyeti artmaktadır.
-Donlu topraklarda kök fonksiyonları gerilemekte
ya da durmaktadır. Bu durumda topraktan suyun
alınamamasıyla bitkide solgunluk, besin
maddelerinin alınamamasıyla da gelişme geriliği
görülmektedir.



Toprakta su ve hava kapasitesi birbirine bağlı iki faktördür.
-Toprakta gereğinden fazla suyun bulunması, oksijen
miktarını bitki için zararlı olacak derecede azaltır. Bu
durumda bitkiler toprak kökenli hastalık etmenlerinden
daha çok etkilenir.
Havasız topraklarda ekilen tohumlar çimlenemez ve
çürürler. Çimlenenler zayıf gelişir. Bitkilerin boyları kısa kalır
ve yeterli oranda ürün veremezler.

Toprakta bitkinin gereksinim duyduğundan daha az oranda
su olduğunda da bitki cılız gelişir ve bodurlaşma görülür.
Bitkilerde solgunluk ve kurumalar göze çarpar. Bitki susuz
koşullarda yeterli ve dengeli biçimde besin alamadığından
besin maddesi eksikliği görülür.



Aşırı sulama nedeniyle meydana gelen bitki 
ölümleri



Toprak strüktürü, topraklar ağır, hafif ve orta
karakterde olurlar. Killi topraklar çok su
tutar, fakat yeterli hava kapasitesine sahip
değildir. Su birikmesi toprağın havasız
kalmasına neden olur. Bitki kökleri
solunum zorluğu çeker ve bitkide kök
çürüklükleri olur. Kumlu toprakların hava
kapasitesi yüksek, su kapasitesi azdır.
Dolayısıyla kumlu topraklar kolay ısınır ve
çabuk soğurlar. Bu durum genç ve sulu
bitkilerde zarara yol açar. Rutubet
düşüklüğü de bitkide büyümeyi yavaşlatır.



Toprağın kimyasal yapısı
Toprakta besin maddeleri, özellikle iz elementleri-
nin yokluğu veya bunların alınamayacak şekilde
bağlı olması bitkileri direk etkileyen en önemli
toprak koşuludur.
Bitkiler için mutlak gerekli olan elementlerden
azot (N), fosfor (P), potasyum (K), magnezyum
(Mg), kalsiyum (Ca), demir (Fe), kükürt (S) ve
manganez (Mn) “makro besinler” olarak
adlandırılır.
Bor (B), çinko (Zn), molibden (Mo), bakır (Cu) ve
klor (Cl) “mikro besinler” olarak adlandırılır.
Makro ve mikro elementlerin toprakta bitkilerin
gereksinim duyduğu miktarda bulunması bitki
sağlığı açısından önemlidir.



Toprakta azot eksikliği olduğu takdirde bitkilerde
gelişme geriliği, yeni organların (yaprak, çiçek,
meyve, tohum, sürgün vs.) oluşumunda durgunluk
ortaya çıkar ve başlangıçta sararma şeklindeki
belirti ile göze çarpar.Azottun toprağa tek yanlı
verilmesi durumunda da bitkilerde hastalıklara
duyarlılık görülür.

Toprakta normalin altında fosfor bulunması
durumunda, özellikle kök sisteminin, daha sonra da
vegetatif ve generatif organların zayıf gelişmesine
neden olur. Toprakta fosfor eksikliğinde yapraklar
küçülür, dikleşir, renkleri koyu ve donuk, bazen de
Antosiyan birikmesi sonucunda kırmızı-menekşeye
döner.



Potasyum eksikliğinde bitkilerde solgunluk
ve gelişme geriliği görülür. Yaprak ,
kenarlardan ve uçlardan başlayarak
esmerleşir, kurur. Yaprakların paslı bir
görünümde olması tipiktir.
Kalsiyum eksikliğinde, bitkide gelişme
geriliği, yapraklarda kloroz ve kenarlarında
nekroz görülür.
Demir bitki için vazgeçilmez bir elementtir.
Noksanlığında yapraklarda kloroz, sürgünler-
de geriye doğru ölüm belirtileri ve verim
düşüklüğü meydana gelir.



Toprak pH sı, yani toprağın asit veya alkali
karakteri de önemlidir.

Toprağın yüksek derecede asitliği bitkilere
toksik etki yapmaktadır.
Alkali tuzlar bakımından zengin topraklarda
ise bitkilerde gelişme geriliği, bodurluk
bazen de ölüm görülmektedir.



İŞLEME TEKNİĞİ (TARIM TEKNİĞİNDE 
YAPILAN HATALAR)

Bitkilerde ve hasat edilmiş ürünlerdeki zararın
en önemli kaynağı uygulama yöntemlerinden,
özellikle bu yöntemlerin yanlış zamanda yanlış
araçlarla veya yanlış şekilde yürütüldüğü zaman
ortaya çıkmaktadır.
Genellikle indirek zararlar direk zararlardan daha
büyüktür. Çünkü saldırganlıkları sağlıklı bitkileri
hastalandırmaya yeterli olmayan yara ve zayıflık
parazitleri kolaylıkla yaralanmış veya zararlanmış
bitkiye girer ve onları hastalandırır.



Bu nedenle yetiştiricilikte dikkat edilmesi
gereken noktalar şunlardır:

 Üretim materyallerinin hastalık ve zararlı
taşımamasına, verimli, kaliteli ve hastalılara
dayanıklı standart çeşitlerin seçilmesine özen
gösterilmelidir.

 Tohumlar ve üretim materyalleri derin ve sık
ekilmemeli ve dikilmemelidir. Ekim bitki
çeşidine ve o bölgenin hastalık ve zararlı
durumuna göre, ekolojik koşullara göre en
uygun zamanda yapılmalıdır



 Tek yanlı ve gereğinden fazla gübreleme
yapılmamalıdır.

 Ağır topraklarda drenaj yapılmalı, bu
topraklar sık ve derin işlenmelidir.

 Hasat zamanında ve doğru yöntemlerle
yapılmalıdır. Geç hasat bitkiyi yormakta böyle
bitkilerde hastalık ve zararlılardan daha çok
etkilenmektedir. Hasat sırasında bitkinin
yaralanmasına izin verilmemelidir.

 Depolama ve taşıma koşulları iyi olmalıdır.
Depo temiz, ısısı, nemi havalandırması
sağlıklı olmalıdır. Aksi takdirde yine bazı
hastalık etmenlerinin faaliyeti artmaktadır.



 Bitki koruma ilaçlarının yanlış zamanda
ve yanlış dozlarda kullanılması, yanlış
ilaçlama aletlerinin seçilmesi de sorunlar
yaratmaktadır. Toprakta kalıntıya, çevre
kirliliğine neden olmakta, bitkilerde son
ilaçlamanın hasattan yeteri kadar uzak
tutulmaması sonucu insan sağlığı da
tehlikeye girmektedir. İlaçlar önerilen
dozlar dışında ve zamanlarda
kullanıldığında bitkilere toksik etkide
bulunmaktadır.



ÇEVRE KİRLİLİĞİ:
İnsanların tüm üretim ve tüketim
faaliyetleri sonucu su, hava ve toprak
kaynaklarının atık ve artık içeriğinin doğal
temizleme ve yenilenme hızından daha
yüksek bir hızla artması ve ekolojik
dengenin olumsuz yönde etkilenmesi
"çevre kirlenmesi" olarak tanımlanır.



Endüstri ve yoğun yerleşim bölgelerinin çevreye
saldıkları atık ve artıklar bitkileri fiziksel ve
kimyasal olarak etkilemektedir.

Diğer bir kirletim şekli de toprak, su ve havanın
yukarıdakilere ek olarak tarımsal işlevler
(kimyasal gübreler, bitki koruma preperatları)
sonucunda kirlenmesinin sonuçladığı ekolojik
tehdidi, indirekt olarak yabancı ve kültürel bitki
yaşamı ve sağlığını etkilemesidir.

Endüstri, ev idaresi, trafik ve sanayiden
kaynaklanan çevre kirleticilerinin bitkilere olan
olumsuz etkileri birincil olarak zararlı maddenin
konsantrasyonuna, etki süresine ve bitkinin
gelişme durumuna bağlıdır.



1.Primer Hava Kirleticileri:

 Toz Halindeki Katı Maddeler: Bunların kaynağı
çimento sanayi, asfaltlanmamış yollar, yoğun yerleşim
merkezleri vs. dir. Tozlar stomaları tıkayarak gaz alış
verişini (solunum, asimilasyon) engelleyebilirler. Ayrıca
yaprak üzerinde oluşturacakları kalın bir tabaka ışığın
kloroplastlara ulaşmasını önemli ölçüde engelleyerek
fotosentezi engeller. Yaprak ve bitkinin duyarlı
organlarında yanmalara neden olurlar.

 Kükürtdioksit (SO2): Kömür ve petrol ürünlerinin
yandığı her yerde, atmosferde, bol miktarda SO2' ye
rastlanır.özellikle ibreli ağaçlar bu kirleticiden büyük
zarar görmektedir. Monokotiledon bitkilerde yaprak
ucundan itibaren kuruma, dikotiledon bitkilerde ise

damarlar arasında sararmalara neden olur.



 Hidrojenflorür (HF): Florür içeren bileşikleri
üreten kimya endüstrisi, süper fosfat ve aluminyum
fabrikaları ile tuğla, kiremit ve seramik fırınları esas
HF üreten kaynaklardır. Genellikle iğne yapraklılar,
asma, lale, kayısı, erik, şeftali, çilek ve mısır
duyarlıdır. İlk zararlar genellikle yaprak kenar ve
uçlarında renk değişimleri şeklinde görülür.
Daha sonra etkilenen yaprağın tüm rengi koyulaşır
ve sonuçta dökülür. Meyvelerde meyve eti içine
çökmüş nekrozlar oluşur.

 Hidrojenklorür (HCl): Bu özellikle soda, gübre ve
kauçuk üretilen endüstri merkezlerinde serbest hale
geçer. Yapraklarda önce uç ve kenarlarda
kahverengileşme şeklinde başlar daha sonra
bu zarar yaprak damarlarına kadar yayılır.

 Nitroz Gazları: Azotmonoksit (NO), Azotdioksit
(NO2), Dinitrojentrioksit (N2O3) ve
dinitrojentetraoksit (N2O4) gazları bu sınıfa dahildir.
Bitkilerde oluşturdukları belirtiler SO2 gazındaki
gibidir.



2.Sekonder Hava Kirleticileri:
 Ozon (O3): Ozon, enerjice zengin ışınların etkisi

altında oluşan atom halindeki oksijenin özellikle
stratosfer tabakasında moleküler halindeki O2 ile
reaksiyona girerek oluşur. Ozon gaz olarak
stomalardan bitki içine girer ve palizat hücre zarının
selektif geçirgenliğini bozar. Bu olay özellikle tütün
gibi duyarlı bitkilerde önce kloroz daha sonra
kahverengiden siyaha kadar değişen lekelerin
oluşumuna neden olur.

 Peroksi-Asetil-Nitrat (PAN): Marul, ıspanak, şeker
pancarı gibi dikotiledonlar ve değişik süs bitkilerinde
özellikle yaprakların alt yüzünde gümüş veya
bronz parlaklığında görüntülere neden olur.



3. Smog:
Bu sözcük İngilizce smoke (duman) ve fog (sis)
sözcüklerinden türetilmiş olup, genellikle belirli hava
koşullarında özellikle endüstri ve yerleşimin çok yoğun
olduğu yoğunlaşmış hava kirliliğini ifade eder. Smog bir çok
unsurun bir araya toplanması sonucu oluşur. London ve Los
Angeles tipleri olmak üzere iki farklı tipe ayrılır. London
tipinde hava kirleticileri SO2 ve CO2 dir. Bitkilerde
oluşturduğu belirtiler SO2 ye benzer. Los Angeles tipinde ise
hava kirleticileri PAN ve Ozon dur. İngiltere’de Thense vadisi
ve çevresinde yoğun sisin baskısı yüzünden atık gazlar
(smog) yükselememiş, kükürt dioksit konsantrasyonu
normalin 6 katına, duman konsantrasyonu da 5 katına
çıkarak anılan beş günde 4000 insanın ölümüne neden
olmuştur.



4.Asit Yağmurları:
Bir çok fabrikasyon ve endüstriyel yanma olayları
havada çok küçük (0.1-10μm) büyüklükte katı veya
sıvı zerrelerin süspansiyonlarının (aerosol)
oluşumunu sonuçlar. Bunlar hacimlerini suyun
üzerine bağlanması ile arttırırlar. Çeşitli fabrika
bacalarından çıkan SO2, atmosferde H2SO4 de
dönüşür. Yağmurda bu asit çözünerek hidrojen
(H+) ve sülfat (SO4-2)’a ayrışır. Aynı şekilde azot
oksit de havada benzer bir yol izleyerek önce nitrik
asit (HNO3)’e sonra da H+ ve NO3-2 iyonlarına
ayrışır. Eğer bu gibi zerrecikler yağmur ile
yeryüzüne indirilecek olursa, asit yağmurları oluşur.
Su ve toprakta asitleşmeye neden olarak
buralardaki mevcut canlı türlerini tehdit ederler.



BAKTERİLER
Çok küçük mikroskobik canlılardır. Yaklaşık
2000 civarında bakteri türü bilinmektedir.
Bunun yaklaşık 300 kadarı fitopatojen
bakterilerdir. Bakterilerin büyük bir kısmı
saprofittir,bir kısmıda faydalı faaliyetleri ile
çeşitli gıda maddelerinin oluşumunda rol
alırlar.Örneğin sütten yoğurt, şıradan sirke
yapımında bakteriler görev alır. Bunun
yanında insan, hayvan ve bitkilerde hastalık
oluştururlar. Bakteriler fakültatif parazittirler,
yapay ortamlarda geliştirilebilirler.



Bakteriler prokaryotik canlılardır. Yani organize bir

çekirdek yapısına sahip değildirler. Başka bir

değişle çekirdek zarı ve çekirdekçik yoktur.

Çekirdek materyali çift sarmal bir DNA

iplikçiğinden ibarettir. Ayrıca sitoplazmada küçük
dairesel genetik materyali bulunur ki buna Plasmid

denir. Bir bakteri hücresinin yapısında endışta
kapsül veya mukoz tabaka, hücre duvarı, hücre zarı,
sitoplazma yer alır. Sitoplazmada çekirdek
materyali, ribozomlar ve bazı granüller bulunur.

Ayrıca bir çoğunda sitoplazmadan çıkan kamçı yer

alır.



Bunlarda bitki ve hayvan hücrelerinde görülen
organellerin bir çoğu yoktur (Endoplazmik

reticulum, mitokondriler, kloroplastlar

vb.).Bakteri hücreleri değişik şekillidirler.
Buna göre isim alırlar.Çubuk şeklinde olanlar

Basil, yuvarlaklar Coccus, Spiraller Spirillus,

virgül şeklinde olanlar ise Vibrios gibi.

Bakteriler yapay ortamlarda kesin sınırlı,
parlak, saydam koloniler oluştururlar. Koloni

şekli ve rengi bakteri cinslerinin ayırımında
kullanılır.







Fitopatojen bakteriler genelde çubuk şeklinde,
yani basildirler. Bazıları L,V,Y şeklinde
olabilirler ki bunlara pleomorfik bakteriler

denir. Boyutları 0.5- 1 mikron X 0.6-3.5

mikron dur. Türlerin çoğu gram negatif,

bazıları gram pozitif dir. Genelde spor

oluşturmazlar. Bölünerek çoğalırlar. Pek çoğu
kamçılıdır. Kamçı bakterilerde hareketi

sağlayan organeldir. Kamçısız olanlarda

bulunabilir.



Bakteriler kamçı durumlarına göre 5 gruba
ayrılırlar:

1. Atrik (Atrichous): Hiç kamçısı olmayanlar

2. Monotrik (Monotrichous): Bir kutbunda
tek kamçısı olanlar

3. Lofotrik (Lofotrichous): Bir ya da iki
kutbunda birden fazla sayıda kamçısı olanlar

4. Amfitrik (Amfitrichous): Her iki uçta birer
kamçısı olanlar

5. Peritrik (Peritrichous): Her yanında
kamçısı olanlar



Aerobik veya fakültatif aneorobturlar.

Doğrudan yani direkt penetrasyon

yapamazlar. Yaralar ve doğal açıklıklardan
bitkiye girerler.

Bakterilerin oluşturdukları toksinler nekroz

ve solgunluk, enzimler yaş çürüklük,
hormonlar gal ve urlara neden olurlar. Bazı
bakteriler iletken borulara yerleşerek
sistemik enfeksiyona neden olurlar.



Belli başlı bitki patojeni bakteri cinsleri:
Agrobacterium, Clavibacter, Erwinia, 

Pseudomonas, Xanthomonas, Acidovorax, 

Curtobacterium, Ralstonia, Burkholderia, 

Panteo, Rhizobium, Bacillus, Brenneria, 

Streptomyces, Rathayibacter, Pectobacterium, 

Xylophilus, Dickeya, Serretia, Arthrobacter,

Enterobacter, Rhodococcus, Nocardio, 

Xylella,



Bakterilerin Taşınma Yolları:
Bakterilerin taşınması funguslardaki gibi uzak

mesafelere uçabilen sporları vasıtasıyla olmaz.

Buna karşılık vektör adı verilen taşıyıcıların
rolü fazladır. Bu taşımayı kolaylaştırmak için
hastalıklı bitkinin enfekteli kısımlarından
exudat adı verilen yoğun, bakterili salgılar
çıkarılır. Bunlar yağışsız havalarda kuruyabilir

ancak barındırdıkları bakteri hücreleri uzun

süre canlı kalarak bir aracının kendilerine gelip

bulmasını ve yeni bir konukçu bitkiye

taşınmasını beklerler.



Bakteriler başlıca 5 yolla taşınırlar

1. Yağmur sıçratmasıyla
2. Vektörlerle
3. Mekaniksel olarak

4. Tohum ve üretim materyali ile

5. Hastalıklı bitki artıklarıyla



 Yağmur sıçratması ile: özellikle rüzgarla
birlikte yağan sağanak yağmurlar bakterileri
bitkiden bitkiye, bir bitkinin hasta olan
organlarından sağlamlara ve hatta bulaşık
olan topraktan ona yakın olan yaralara taşır.

 Vektörlerle Taşınma: Bakterilerde virüsler
kadar önemli olmasa da bazı bakteri türleri
için geçerlidir. Vektör böcekler tıpkı virüs
taşınmasında olduğu gibi beslenme
sırasında sınırlı kalan mekaniksel taşınmayı
gerçekleştirir.



 Mekaniksel Taşınma: Bu taşınma yalnız
yaralardan penetrasyon yapabilen bakteriler

için önem taşır. Sera ya da bahçede yapılan
budama, seyreltme, hasat işlemleri, patates

gibi yumruyla üretilen kültür bitkilerinde

dikim sırasında yapılan yumru kesme

işlemleri mekaniksel taşınmanın en fazla

görüldüğü alanlardır.



 Tohum ve Üretim Materyali ile Taşınma:

 Üretim materyali olarak kullanılan vejetatif 
organlar(çelik, fidan, soğan…vb.) taşıma 
kaynağı olabilir ve insan eliyle bölgeden 
bölgeye, ülkeden ülkeye taşınabilir.



Hastalıklı bitki artıklarıyla
Hastalıklı bitki artıkları toprakta bakterilerin

barınma ortamıdır.Buradan sağlam bitkilerin

kök ve kök boğazına ulaşan inokulum bazen

bir vektör aracılığıyla sağlam kılcal köklere
geçebildiği gibi bazen de doğrudan yaralı bir

köke bulaşma şeklinde gerçekleşebilir.



Bakterilerin bitki içinde yayılması
Bitki içinde yayılma farklı şekillerde olmakta:

1.Birçok bakteri başlangıçta yalnız hücreler arası boşlukta yaşama ve
yayılma yeteneğindedir. Hücreler canlı kaldığı sürece bunların
içine giremezler

2.Bazı bakteriler ise, hücreler arasında kitle üretimini sağlar
sağlamaz, hücre birliklerine zarar verecek bazı metabolitler üretir.
Hücre orta lamelini çözen ve hücre duvarına zarar veren enzimler
salgılarlar. Hücrelerin ölümü salgılanan toksin yardımıyla
hızlandırılır.

3.Bazı fitopatojen bakteriler iletim demetlerinde çoğalır ve
yayılırlar. İletim demetlerinde çoğalarak bunların tıkanmalarına ve
böylece su ve mineral madde gidişinin aksamasına neden olurlar.



Konukçu Seçimi ve Patojen Bakterilerin

Bitkilerde Oluşturduğu Belirtiler

Bakteriler konukçu seçmede çoğunlukla titiz

davranırlar. Bazı bakteriler yalnızca bir bitki

türünde hastalık oluştururlar. Bazı bakteriler

ise cinse bağlı tüm bitkilerde görülebilirler.
Bazı bakteriler de bir familyanın tüm cins ve

türlerinde hastalık yapabilir.



Bunlardan başka çok geniş bir konukçu
grubuna saldıran (polifag) bakteriler de vardır.
Genç bitkiler genellikle yaşlı bitkilere oranla

hastalık etmenlerinden daha çabuk ve daha

hızlı etkilenirler.

Bakteriyel bir enfeksiyondan sonra oluşan
tipik simptomlar;

1-Bakteri türüne
2-Bakterinin bitki içinde yayılma şekline
3-Konukçu bitkinin tepkisine

4-Çevre koşullarına bağlıdır.



Bakteriyel Hastalık Belirtileri

Ana bakteriyel hastalık belirtileri

 Bakteriyel Yaprak lekeleri ve yanıklıklar
 Bakteriyel kanserler

 Bakteriyel solgunluklar

 Bakteriyel yumuşak çürüklükler
 Bakteriyel urlar ve aşırı gelişmeler
Temel belirti hastalığın erken dönemlerinde  
sulumsu görünüş ve bakteriyel akıntıdır



Bakteriyel Hastalık Belirtileri
Hastalıkların 
tipleri

İstila edilen doku Simptom şekilleri Patojenler 

Yaprak lekeleri Hücreler arası 
boşlukların istilası,
ve parankima dokularının
ölümü 

Sulu lekeler

Bakteriyel akıntı (Ooze)
Köşeli yaprak lekeleri
Hale yanıklığı
Genç yaprakların sarar- ması
Yaprak yanıklığı
Meyve lekeleri

Acidovorax, Burkholderia,

Pseudomonas ve 

Xanthomonas' lar

Kanser ve geri 

ölüm
hastalıkları

Yara,tomurcuk, yaprak 

izi,genç yaprak ve
çiçekler yoluyla kabuk ve 
odun dokusunun istilası

Kabuk nekrozu

Kanser, zamk akıntısı
Geri ölüm (Apopleksi)
Yapraklarda mermi deliği
Tomurcuk yanıklığı
Kabuk nekrozu

Kanser, bakteriyel akıntı
Geri ölüm
Çiçek ve filiz yanıklığı

P. s. pv. syringae

grubu

E. amylovora

Vasküler 
solgunluklar

Vasküler 
elementlerin 

istilası

Solgunluk

Cüceleşme
İletim demetlerinin
kahverengileşmesi
Patates halkalı çürüklüğü
Domates meyvelerinde kuş gözü 
lekeleri

Coryneform 

bakteriler,

R. solanacearum,

bazı 
Xanthomonas

ve Erwinia' lar

Yumuşak
çürüklükler

Primer hücre duvar 
ve orta lamelin 

parçalanması

Yumru, soğan v.b' ların yumuşak 
çürüklüğü
Karabacak hastalığı

Yumuşak çürük-lük Erwinia'

ları
ve bir kaç
Pseudomonas

Tomurcuk-lanma 

ve 

tümör

Bitki hücre ve 
dokularının 
anormal gelişmeye 
stimülasyonu

Taç gali 
Sürgün gali
Saçaklı kök oluşumu
Fassiasyon

Rhizobium'lar

R. fascians

P.s.pv.savastanoi



Bakteriyel Hastalık Belirtileri
Bakteriyel Yaprak lekeleri ve yanıklıklar

 Sulu lekeler

 Bakteriyel akıntı (Ooze)
 Köşeli yaprak lekeleri
 Hale yanıklığı
 Genç yaprakların sararması
 Yaprak yanıklığı
 Meyve lekeleri (uyuzumsu lekeler)



Bakteriyel Hastalık Belirtileri
Bakteriyel kanser ve geriye ölüm hastalıkları
Meyve ağaçlarında iki grup kanser ve geri ölüm 

hastalığı iyi bilinmektedir. 
Bu gruplardan birisi  P. s. pv. syringae' nin neden 

olduğu  sert çekirdekli meyvelerde ve 
turunçgillerdeki bakteriyel kanser ve geri ölümdür. 

Diğeri ise Erwinia amylovora' nın sebep olduğu, armut 
ve elma dahil pek çok diğer Rosaceae' de görülen 
Ateş yanıklığı hastalığıdır. 

Bu iki hastalığın son belirtilerinin görünümü 
benzemesine rağmen, bu hastalıkların enfeksiyon 
oluşumu ve gelişimi farklıdır. 



Bakteriyel Hastalık Belirtileri
Bakteriyel kanser ve geriye ölüm hastalıkları
P. s. pv. syringae

 Kabuk nekrozu

 Kanser, zamk akıntısı
 Geri ölüm (Apopleksi)
 Yapraklarda mermi deliği
 Çiçek yanıklığı



Bakteriyel Hastalık Belirtileri
Bakteriyel solgunluklar

 Solgunluk

 Cüceleşme
 İletim demetlerinin kahverengileşmesi
 Patates halkalı çürüklüğü
 Domates meyvelerinde kuş gözü lekeleri 



Ülkemizde görülen bazı önemli bakteriyel 
hastalıklar

Pseudomonas: 

P. savastanoi pv. phaseolicola (fasulye haleli
yaprak lekesi): Yaprak ve meyvelerde belirti
oluşturur. Yapraklarda başlangıçta klorotik lekeler
şeklinde görülür. Daha sonra bu sarı lekelerin
ortasında küçük nekrozlar meydana gelir. İleri
dönemlerde yapraklar kavrulur ve dökülür. Meyveler
üzerinde ise sulu lekeler tipiktir. Mücadelesinde temiz
tohum kullanımı ve ekim nöbeti önem taşımaktadır.



Rhizobium (Agrobacterium):

Rhizobium(Agrobacterium) tumefaciens (kök uru):
Ülkemizde meyve, orman, park ve süs ağaçları,
çalılar, asma gül ve bir çok süs bitkisinde ve
pancarlarda ur oluşumuna neden olan bir bakteridir.
Toprak kökenlidir. Urlar genellikle kök ve kök
boğazında asmada ve ender olarak diğer bitkilerde
gövde ve dallarda oluşurlar. Urlar başlangıç
döneminde küçük ve yumuşak iken sonradan irileşip
sertleşirler. Özellikle kök boğazında bulunduğunda
iletimi büyük oranda aksattığı için bitkinin
zayıflamasına ve sonuçta ölümüne neden olur.
Patojen toprakta yıllarca saprofit olarak yaşayabilir.



Erwinia:

Erwinia amylvora (ateş yanıklığı): Hastalık son
yıllarda ülkemizin armut yetiştirilen alanlarında
problem olmaya başlamıştır. Elma, Ayva, Alıç ve
Ateş Dikeni gibi meyve ve süs bitkilerinde zararlı
olmaktadır. Patojen ilkbaharda çiçek ve sürgün
kuruması ve dallarda açık kanser yaraları oluşturur.
Zamanla tüm ağaç etkilenerek ölüme gider. Bakteri
kışı hastalıklı dallarda geçirmektedir. İlkbaharda
nemli ve yağışlı dönemlerde hasta sürgün, meyve
ve dallarda beyaz renkte yoğun bakteri bulunduran
akıntılar oluşturur. Etmen bitkiden bitkiye sağanak
yağmurlar, rüzgar, kuş ve böceklerle yayılır. Doğal
açıklıklardan giriş yapabilir.



ZEYTİN DAL KANSERİ HASTALIĞI
(Pseudomonas syringae pv.savastanoi(Smith.Stevens)

Gövde, dal ve sürgünlerde muhtelif büyüklükte
ur ve siğiller şeklinde görülür. Senelik sürgünlerde
yaprak, çiçek ve meyve dökümü neticesinde meydana
gelen siğiller küçük ve yuvarlağımsıdır.

Sırık vuruğu, dolu yarası ve budama hataları
nedeniyle hasıl olan urlar yaranın şekline göre
muhtelif büyüklüktedir. Don çatlaklarında meydana
gelen urlar ise dalı çatlak boyunca sarmış olarak
görülür. Büyük ölçüde verim düşmesine neden
olmaktadır.



Domates bakteriyel solgunluğu (=Domates Bakteriyel

Kanseri) [Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis

(E.F.Smith) Davis et al.]

Bakteriyel solgunluk belirtisi domates bitkileri çiçek devresine

yaklaştığı zaman ortaya çıkar. Solma, alt yapraklardan

başlar yukarıya doğru ilerler. Bakterinin sistemik

enfeksiyon yapması ve tek tarafta bulunan iletim

demetlerinin etkilenmesi nedeniyle solgunluk belirtisi

bitkinin yalnızca bir yöndeki sürgün ve yaprakçıkların
solması şeklinde görülebilir. Solgunluk kısa bir süre sonra

kuruluğa dönüşür ve yapraklar açık kahverengine döner.



 Enfekteli bitkinin ksilem dokusu sarı renk alır,
giderek kahverengiye döner. Bu renk değişimi floem
ve öze doğru giderek yayılır. Hastalığın ileri
devrelerinde gövde ve sürgünlerde yara ve çatlaklar
oluşur, siğiller meydana gelir. Bu özelliği nedeniyle
"Bakteriyel Kanser" adı ile tanınmıştır.

 Meyvelerde çevresi beyaz haleli kahverengi lekeler
hastalık için tipik belirtiler olup "kuş gözü lekesi"
olarak tanımlanmaktadır. Ancak bu belirtiler her
zaman oluşmayabilir.

 Erken meyve enfeksiyonları şekil bozukluklarına ve
meyvede küçülmeye neden olabilmektedir.



 Turunçgillerde palamutlaşma veya stubborn

(Spiroplasma citri)

 Bu hastalık etmeni bitkilerde gelişme geriliği,
zamansız çiçeklenme, palamut şekilli meyve,

sürgün ve çiçek deformasyonlarına sebep olur.

Hasta bitkilerden sağlamlara aşı materyali,

vektör böcekler ve küsküt ile taşınırlar.



Fitoplazmalar
Fitoplazmalar çok küçük, floemle sınırlı, belirgin bir
hücre duvarı olmayan, bitki patojeni bakterilere
benzeyen prokaryotik canlılardır.

Bünyelerinde hem DNA hem de RNA içerirler.

Şekilleri basit formda küresel ya da iplik şeklinde
olabilir.

Hücre büyüklükleri 0.3-1µm arasında değişir.
Şeffaftırlar.



Çoğalmaları genellikle ikiye bölünme
şeklinde gerçekleşir.
Lipoprotein karakterinde değişken 3 katlı
zarları vardır.
Phytoplasmalar genellikle bitkilerin floem
dokularında bulunur.

Çoğunlukla böcekler, aşı kalemi ve küsküt
ile taşınırlar.



 Konukçuları olan bitkilerde oluşturdukları belirtiler
patojen ve bitki türüne bağlı olarak değişmekle
beraber genel olarak sararma, bronzlaşma,
sürgünlerde çalılaşma, boğum aralarının kısalması ve
yaprakların küçülmesi şeklindedir.



Stolbur veya iri tomurcuk en bilinen

fitoplazma hastalığıdır. Solonaceae familyası
türlerden domates, biber, patlıcan, patateste

yapraklarda kırmızılaşma, çiçek
tomurcuklarının irileşmesi, patateslerde iplik

şeklinde yumru çimi, bitkilerde gelişme
geriliği ve deformasyona neden olur.

Leafhopper ( Cicadellid) etmenin vektörüdür.



BİTKİ PATOJENİ VİRÜSLER



VİRÜSLERİN YAPISI

Bitkilerde hastalık oluşturan etmenlerden birisi de virüslerdir. Virüs 1720 yılında hazırlanan
Philips sözlüğünde zehir, kokmuş olarak ifade edilmektedir. Virüs kelimesi İngilizce’de
“virus”, Türkçe’de “virüs” şeklinde ifade edilir.

Bugün bilinen virüslerin yarısından fazlası bitki patojenidir. Genel olarak RNA içerdiği
bilinmekte iken son yıllarda çift ve tek sarmal DNA içeren virüsler de saptanmıştır.

Genel olarak virüsler bir protein kılıfı ve bir nükleik asit helezonundan ibarettir.

Protein kılıfı olmayan virüsler “viroid” adını alırlar. Bazı virüslerde genetik materyal

birden fazla parçaya bölünmüştür. Bu tür virüslere “çok komponentli virüsler” adı
verilmektedir. Örneğin, şeker pancarında Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV,

Rhizomania virus) ve yoncada Alfalfa mosaic virus (AMV) bunlara örnektir.

Viroid



VİRÜSLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

1. Virüs sadece insan hayvan ve bitki hücrelerinde çoğalabilen ve hastalık yapma

yeteneğine sahip nükleoproteinlerdir.
2. Virüsler bakterilerin geçemediği filtrelerden geçer.
3. Obligat parazittirler. Sadece canlı hücrede çoğalır, ölü dokularda gelişmezler.
4. Işık mikroskobu ile görülmeyip sadece elektron mikroskobunda

gözlemlenebilirler.
5. Bitki dokusuna yaralardan giriş yaparlar. Bu yara mekanik olabildiği gibi böcek ve

nematod emgisi ile açılan yaralarda olabilir.

TMV

CMV
CMV



VİRÜS KONUKÇULARI

Virüsler konukçularda bulunuşlara göre şu gruplara ayrılır.
Bakterofajlar = Bakterilere arız olanlar

Siyonafajlar = Mavi yeşil alglere arız olanlar

Fitofajlar = Çiçekli ve tohumlu bitkilere arız olanlar

Zoofajlar = insan ve hayvanlarda enfeksiyon oluşturanlar
Arthropodafajlar = Böceklere patojen olan virüsler



Virüsler bitkilerde oluşturdukları belirtilere göre adlandırılır. Örneğin ;

Tütün mozaik virüsü tütünlerde mozaik simptomuna yol açtığı için Tobacco

mosaic virus (TMV),

Şeker pancarı nekrotik sarı damar virüsü de şeker pancarlarında nekrotik sarı
damarlara yol açtığı için Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) adlarını
almışlardır.

Virüslerin İngilizce isimlerinin baş harflerinin bir araya getirilmesiyle

oluşturulan kısaltmalara akronim denilmektedir. Yazışmalarda önce genel adı
yazıldıktan sonra akronimler kullanılır.. Virüslerin adlandırılmasında İngilizce
adları esas olarak alınır. Ancak Türkçeye’de aynen tercüme edilerek Türkçe
adları da mevcuttur.



BİTKİ PATOJENİ VİRÜSLERİN OLUŞTURDUĞU 
BELİRTİLER

Virüsler bitkilerde belli belirsiz şekillerde ölüme kadar değişen simptomlara

sebep olur. Bazı enfeksiyonlarda ise hiçbir simptom gelişimi gözlenmez, bu

tür enfeksiyonlara latent enfeksiyon adı verilir.

Simptomların oluşumunu etkileyen faktörler;

1) Virüsün tipi ve ırkı
2) Konukçunun tip ve varyetesi

3) Konukçunun yaşı ve gelişme devresi

4) Konukçunun fizyolojisi

5) Enfeksiyon süresi
6) Diğer virüs ve patojenlerin varlığı
7) İklim ve çevre şartları



Bir virüs her birinde farklı simptomlara neden olan farklı konukçu bitkilerde

çoğalabilirler. Bu nedenle simptomlar konukçunun reaksiyonunu yansıtır. Virüslerin çoğu
konukçuda yayılarak sistemik enfeksiyon meydana getirir. Kök ve sürgün uçları
(meristematik dokular) patojenden ari olarak kalabilir. İstila edilen hücrelerin hızlı ölümü
sonucunda enfeksiyon daha ileriye yayılamadan bu ölü alanlarda hapsedilmiş olarak kalır.
Bu reaksiyona hipersensitiv reaksiyon, bu olaya da hipersensitivite denir.

Bitkilerde virüsler nedeniyle ortaya çıkan simptomlar;

a. Makroskobik

b. Mikroskobik olarak ikiye ayrılır.

a.Makroskobik (dış) simptomlar

Viral enfeksiyonların isimlendirilmeleri bu belirtilere göre yapılmaktadır. Ancak bazı
enfeksiyonlar aynı bitki türünde benzer şekilde belirti meydana getirmektedir. Bu nedenle

bu belirtilere bakılarak yapılan virüslerin teşhisi hatalı olmaktadır. Örneğin kabakgillerde

aynı şekilde mozaik belirtisi yapan 8 tane virüs enfeksiyonu mevcuttur.



Bitki virüs enfeksiyonu sonucunda meydana gelen dış (makroskobik) simptomlar;

I. Primer (lokal)

II. Sekonder (sistemik) belirtiler olmak üzere ikiye ayrılır.

I. Primer (lokal) simptomlar: Virüs-konukçu bitki ilişkisine göre, virüs bulaşmasından
sonra bitkilerde çok küçük, toplu iğne başı büyüklüğünde yuvarlak klorotik (sararma)

lekeler veya kahve rengi-siyah nekrotik lekeler meydana gelir. Bunlara lokal leke denir. İki
şekilde gözlenir. Birinci tip primer simptomlar virüslerin aşılandıkları yerde meydana gelen

belirtilerdir. Bunlar nekrotik ve ya klorotik lokal lekeler olabilir. İkinci tip simptomlar ise

damarlarda renk açılması (vein clearing) şeklindedir.



Lokal lekeler 



II. Sekonder simptomlar (sistemik); Bunlar değişkendir, sekonder olarak gelişir.
Damarlarda renk açılması simptomu kaybolduktan sonra ortaya çıkar ve akut

veya kronik fazda gelişir. Akut fazda bazen bitkiyi kurutur veya öldürür,
bazen de sadece verim düşüklüğüne neden olur. Sekonder simptomlar bitkide

yavaş yavaş gelişir.

Virüs enfeksiyonları yaprak, gövde, kök, çiçek ve meyvede olmak üzere tüm
bitki aksamında belirtiler meydana getirir. Bitkilerde oluşan simptomlar,

oluştukları bölgeye göre sınıflandırılırlar.

1. Yaprak ve Yeşil Aksam Simptomları
2. Gövde ve Kök Simptomları
3. Çiçek Simptomları
4. Meyve Simptomları



YAPRAK VE YEŞİL AKSAM SİMPTOMLARI

Geneklikle bu simptomlar yapraklarda renk değişmesi ile ortaya çıkar. Buna esas olarak

mozaik, beneklenme, sararma, damar bantlaşması, halkalı leke, meşe yaprağı formu

ve enasyon şeklinde görülmektedir.

Tipik olarak mozaik belirtisinde yapraklarda koyu ve açık yeşil sarı bölgeler, genellikle

köşeli ve damarlarda sınırlı haldedir. Monokotiledonlarda mozaik belirtisi yaprak ana

damarına paralel çizgiler şeklindedir. Örneğin arpa çizgi virüsü (Barley streak mosaic

virus, BSMV), buğday çizgi mozaik virüsü (Wheat streak mosaic virus, WSMV).

Genellikle virüsler yapraklarda klorofilin azalmasına ve parçalanmasına neden olurlar. Bazı
enfeksiyonlarda hastalık nedeniyle antosiyanin miktarı artmakta ve yaprak kırmızılaşıp
mor rengi almaktadır. Örneğin bağlarda leaf roll hastalıkları (Grapevine leaf roll virus,

GLRV), arpalarda arpa sarı cücelik virüsü (Barley yellow dwarf virus, BYDV) v.b.



GÖVDE VE KÖK SİMPTOMLARI

Gövdelerde yapraklardakine benzer şekilde benek, çizgi ve nokta simptomları görülür.
Nekrotik bölgeler gövdede görülür. İletim demetleri nekrozu, sürgünlerin kuruması ve

solmasına neden olur.

Özellikle turunçgil fidanlarında virüs enfeksiyonu sonucunda anaç-kalem uyumsuzluğu
görülmektedir. Turunçgillerde tristeza virüsünde (Citrus tristeza virus, CTV) aşı yerinde

odun dokusunda çukurluklar kabukta ise buna denk gelecek şekilde şişkinlikler gözlenir.

Beet necrotic yellow vein virus’un (Rhizomania virus) sebep olduğu Rhizomania

hastalığında olduğu gibi bazı virüsler aşırı kök oluşumuna sebep olurlar. Bu hastalıkta kılcal
köklerde aşırı derecede artış meydana gelmektedir.

Bazı virüs ve viroidler bitkilerde cüceleşmeye (bodurlaşma) de neden olabilmektedir.

Örneğin Barley yellow dwarf virus’ü tahıllarda, Citrus exocortis viroid de turunçgillerde
cüceliğe sebep olmaktadır.



MEYVE SİMPTOMLARI
Bazı virüsler meyvelerde mozaik, farklı renk değişiklikleri ve şekil
bozuklukları şeklinde belirtilere yol açarlar. Örneğin Plum pox virus’u (PPV)

erik ve kayısı meyvelerinde şekil bozukluklarına, Zucchini yellow mosaic virus

(ZYMV) kabak meyvelerinde mozaik ve şekil bozukluklarına, Cucumber

mosaic virus’u (CMV) da hıyar meyvelerinde renk değişiklikleri ve siğil
şeklinde oluşumlara sebep olmaktadır. PPV aynı zamanda kayısı ve eriklerde

erken meyve dökümüne, bağlarda Grapevine fanleaf (GFLV)ve Grapevine

leafroll virus’ları (GLRV) da irili ufaklı dane oluşumuna sebep olurlar.



VİRÜSLERİN  YAYILMA YOLLARI

1. Mekanik Taşınma
2. Tohumla Taşınma
3. Toprakla Taşınma
4. Parazit Bitkilerle Taşınma
5. Böceklerle Taşınma
6. Akarlarla Taşınma

Bitki virüslerinin konukçudan konukçuya taşınması farklı şekillerde olmaktadır.



1. MEKANİK TAŞINMA

Mekanik yolla yayılmanın birçok tipleri vardır.

Virüsler mekanik olarak

• rüzgarlarla,
• insanlarla,

• hayvanlarla,

• hatalı yapılan çalışmalarla,
• tarım alet ve makinalarıyla,
• budama bıçakları ve makaslarıyla yayılır.

Bu şekilde taşınan virüslere örnek olarak;

 Tütün mozaik virüsü (TMV),

 Domates mozaik virüsü (ToMV),

 Hıyar mozaik virüsü (CMV)

 Patates Y ve X virüslerini gösterebiliriz.



2. TOHUMLA  TAŞINMA 

Virüsle bulaşık tohumların primer inokulum kaynağı olması nedeniyle tohumla

yayılma virüslerin epidemiyolojisinde önemli olmaktadır.
Virüsler tohumla 3 şekilde taşınır. Tohumun dış yüzeyinde, endosperminde ve

embriyosunda bulunabilir.

Tohumun kabuğunda= Tobamovirus (Domateslerde ToMV), SBMV (Southern 

bean mosaic virus)

Tohumun endosperminde= PNRSV (Prunus necrotic ringspot virus), TMV 

Tohumun embriyosunda= BCMV, PSTVd (Potato spindle tuber viroid), CMV.

Virüslerin tohumla taşınmasında önemli olan faktörler; 
Virüs ve virüsün straini (ırkı), 
Konukçu bitki türü ve çeşidi,
 Enfeksiyon zamanı v
Bitkinin yetiştirilme sıcaklığıdır. 



3. TOPRAKLA TAŞINMA
Virüslerin toprakla taşınması nematod ve funguslarla olmaktadır.

3.1 Nematodla yayılma

Nematodlarla nakledilen virüslerin geniş bir konukçusu olan Nepovirüsler
Longidorus ve Xiphinema; Netuvirüsler ise Trichodorus türleri ile taşınır.

Nematod ile taşınan virüsler nematodun özefagus ve stylet uzantılarında
bulunmakta ve emgi sırasında konukçuya aktarılmaktadır.



Nepovirüsler 
Nepovirüsler polihedral, netuvirüsler ise tüp şeklindedir. Nematodlarla 
nakledilen ve partikül yapıları yuvarlak yapıda olan virüslerdir. Bu gruptaki 
virüsler Xiphinema ve Longidorus cinsi nematodlar ile taşınır.

Netuvirüsler
Partikülleri çubuk veya silindir şeklinde olan nematodlarla taşınan virüslerdir.
Tobacco rattle (TRV) ve Pea early browning virus (Bezelye erken

kahverengileşme virüsü).

PEBV



Arabis mosaic virus (ArMV, Kazotu mozaik virüsü)
Brome mosaic virus (BMV, Brom mozaik virüsü)
Grapevine fanleaf virus (GFLV, Bağ kısa boğum virüsü)
Strawberry latent ringspot virus (SLRSV, Çilek latent halkalı leke virüsü)
Tomato ringspot virus (TRSV, Domates halkalı leke virüsü)

Tomato ringspot virus Brome mosaic virus partikülü

Nepovirüsler;



3.2. Funguslarla Taşınma

Bazı virüs enfeksiyonları toprakta mevcut bulunan fungus ve protozoa enfeksiyonları ile

taşınmaktadır. Funguslarla taşınan çubuk şeklindeki virüsler Furovirus cinsi içinde yer

almaktadır. Fungus türleri içinde Polymyxa, Spongospora ve Olpidium türleri en az 30

virüsü taşımaktadır. Bunların bazılarında virüs içinde veya üzerinde dinlenen sporlarda

veya zoosporlarda taşınmaktadır.

Patates X virüsü Synchytricrium endobioticum tarafından nakledilir.

Soil borne wheat mosaic virus (SBWMV, Toprakla taşınan buğday mozaik virüsü) ise

Polymyxa graminis tarafından nakledilir.

Bazı funguslar ve taşıdıkları virüsler aşagıdaki gibidir.

Potato mop-top virus : Spongospora subterrenea

Olpidium brassicae : Tobacco necrosis virus virus (TNV)- Lettuce big vein virus (LBVV)

Olpidium cucurbitecearum : Cucumber necrosis virus(CNV)

Puccinia graminis tritici : Brome mosaic virus (BMV)

Synchytrium endobioticum : Potato X virus (PVX)

Polymyxa betae : Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)



4.PARAZİT BİTKİLERLE TAŞINMA

Küsküt (Cuscuta spp.) tam parazit bir bitki olup kökleri bulunmamaktadır.
Emeçleri sayesinde bulunduğu bitkinin öz suyunu emerek beslenmektedir.

Bu esnada bitki öz suyunda bulunan virüsleri de bünyesine almakta ve başka
bir bitki ile beslenirken virüsü bu bitkiye bulaştırmaktadır.



5. BÖCEKLERLE TAŞINMA
Virüslerin taşınmasında arthropodlar (böcekler, akarlar), nematodlar ve funguslar vektörlük
yapar. Hareket yeteneği olmayan virüslerin konukçudan konukçuya taşınmasını sağlayan
organizmalara VEKTÖR adı verilmektedir.

Arthropodlar bitkilerin yapraklarında beslenirler ve bu sırada virüsü bitkiden alırlar veya

bitkiyi enfekte ederler. Virüslerin geniş bitki topluluklarına taşınmasında önemli rol

oynarlar.

•Böcekler içerisinde en önemli vektörler ise Homoptera takımı içerisinde yer almaktadır.
•Homoptera tarafından afitler, Aphididae; yaprak pireleri Cicadellidae ve bitki pireleri

Delphacidae en önemli ve en büyük virüs vektörleridir.
•Virüs nakleden diğer Homoptera üyeleri ise Aleyrodidae olup bazı Geminivirus’ları
nakleder. Diğer bazı virüsleri ise Coccoidea, bazı ağaç pireleri Membracidea tarafından
taşınırlar.
• Diğer virüs vektörü olan böcekler ise Hemiptera, Tysanoptera ve Coleoptera takımına
aittir. Orthoptera takımından olan çekirgeler ise birkaç virüsü taşır ve naklederler.



Virüslerin böcekler ile  taşınması üç şekilde olmaktadır; 
a. Non persistent virüsler
b. Semi persistent virüsler

c. Persistent virüsler

a. Non persistent virüsler
Sokucu delici ağız parçasına ait böcekler virüsleri styletleri üzerinde taşırlar. Bu

tür virüslere non persistent veya stylet borne virus adı verilir.

Böcek enfekteli bitkide birkaç saniye ile birkaç dakika arasında beslenmekle

virüsü kazanır ve sağlıklı bitkiye taşır. Virüs çok kısa bir beslenme periyodu ile

alınıp bulaştırılmakta ve virüs vektör bünyesine geçmemektedir. Vektör
bünyesinde birkaç saatten fazla kalmaz. Bu yolla taşınan virüsler genellikle

bitkinin epidermis hücrelerinde bulunmaktadır.



b. Semi persistent virüsler

Semipersistent taşınmada virüsler vektör bünyesinde birkaç dakika, saat ve

birkaç gün arasında kalabilir. Bu yolla taşınan virüsler floem veya floemin

etrafındaki hücrelerde bulunmaktadırlar. Latent periyot mevcut olmasına karşın
virüs vektör bünyesinde sirkülatif olmamaktadır.

Bu yolla taşınan virüslerden bazıları Pancar sarılık virüsü, Turunçgil tristeza

virüsü ve Patates yaprak kıvırcıklık virüsü’ dür.



c.Persistent virüsler

Böcekler virüsü vücutlarında böcek dokuları ile çoğalttıktan sonra yeniden ağız
parçaları ile bitkilere naklederler. Böcek vücudu içinde hemoselde dolanmasından ve

çoğalmasından dolayı böyle bitki virüslerine sirkülatif propagatif virüslerde denir.

Yaprak pireleri ile taşınan virüslerin hepsi sirkülatiftir. Bazıları vektöründe de çoğalır,
hatta vektör yumurtasına da geçer. Bazı yaprak pireleri taşınmadan önce virüsü
bünyelerine alabilmeleri için bir ve birkaç günlük beslenme periyoduna ihtiyaç duyar.

Ancak bir kez virüsü bünyelerine aldıktan sonra yaşamları boyunca taşır. Cicadellidae

türleri virüsü almaları ve virüsü ilk olarak nakletmeleri arasında bir iki haftalık bir

süreye gereksinim duyarlar.

Vektör vücudunda çoğalabilen persistent virüslere “propagatif virüsler”de denir.

Sirkülatif virüslerin afitlerle taşınmasında afit virüsü vücuduna aldıktan sonra hemen

taşımaz. Beslendikten sonra birkaç saat beklemesi gerekir. Ancak bir kere başladıktan
sonra virüs kaynağından ayrıldıktan sonra uzun bir süre taşımaya devam eder.

Çeltikte enfeksiyon oluşturan virüslerin çoğu cicadellidler tarafından persistent olarak

taşınır.



AKARLARLA TAŞINMA

Akarlardan Eriophyidae familyası üyelerinin 9 virüsü (Wheat streak mosaic,

Peach mosaic ve Fig mosaic virus) taşır. Bu akarlar sokucu emici ağız yapısına
sahiptir. Eriophyidae akarla virüs nakli oldukça spesifiktir. Çünkü bu akarların
sınırlı konukçu dizileri mevcuttur. Bilinen bir veya birkaç virüsün vektörüdür.
Akarlarla taşınan virüsler stylet kökenlidir. Ancak bazı virüsler sirkülatif olup

döllere dahi geçer.



Virüslerin sınıflandırılması
Tüm virüsler Virüs alemi

içinde yer alır. Virüsler
aleminde nükleik asit

yapılarının RNA veya DNA

olmasına göre DNA ve RNA

virüsleri olarak ikiye ayrılır.
DNA ve RNA virüsleri de

kendi içinde tek ya da çift
sarmal olmalarına veya pozitif

ve negatif duyarlı olmalarına
göre alt gruplara ayrılırlar.



ÜLKEMİZDE SORUN OLAN 
ÖNEMLİ VİRÜS 
HASTALIKLARI



VİRÜS HASTALIKLARININ TESPİTİ

Virüs hastalıklarının tespiti çeşitli şekillerde yapılmaktadır. 
Bunlar; 

1. Mekanik inokulasyon 

2. Fiziksel özellikler 

3. Serolojik özellikler

4. Moleküler yöntemler 



1. Mekanik inokulasyon 

Konukçu olabilecek bitkileri yapraklarında oluşan lokal ve sistemik

simptomlar virüslerin simptomatolojik olarak tanımlanmasında kullanılabilir.



2. Serolojik yöntemler
Serolojik yöntemler virüslerin nükleik asitlerini çevreleyen kılıf ya da membran

proteinlerine ve onların özelliklerine dayalı olarak yapılmaktadır. Serolojik

yöntemlerde immunolojideki antijen ile antikor arasındaki ilişkiler temel

alınmaktadır



3. Fiziksel özellikler
a. En son sulandırma noktası
b. İn vitro ömür uzunluğu
c. Termal inaktivasyon noktası

En son sulandırma nokrasında virüs, virüs enf bitki özuyu 10 -1 9 den kadar

sulandırma seri hazırlanır. Daha sonra bunlar her bir örnek virüsün lokal leke

konukçusuna aşılanarak virüs enfeksiyonun gelişmediği sulandırma derecesi saptanır

Termal inaktivasyon noktasında, virüs ile bulaşık bitki özsuyu çeşitli sıcaklık
derecelerinde 10 dakika tutulur virüsün lokal leke konukçularına aşılanarak virüsün hangi

sıcaklık derecelerine kadar aktif olduğu belli olur.

İn vitro ömür uzunluğu, enfekteli bir özsuyu hazırlanır. İçine birkaç damla streptomycin

ilave edilir. Bu şekilde oda sıcaklığında tutulan ekstraktan belli aralıklarla örnek alınarak
konukçu aşılanır.

d. Elektromikroskob

Bu teknikte virüs (formvar ile kaplı ) küçük bakır giritlere virüs enfekteli bitki özsuyu
konur. Giritler %1’lik uranil aseatat veya fosfotungustik asit (PTA) ile boyanarak

elektromikroskobunda gözlenir. Bu yöntem virüsün büyüklüğü hakkında fikir

vermektedir.



4. Moleküler yöntemler
En son gelişen tekniktir. RT-PCR RNA virüslerinde uygulanır. Direkt PCR ise DNA

virüslerinde uygulanır. Bu yöntemlerde virüsün DNA’sı veya RNA’sı izole edilerek taq

DNA polimeraz enzimi ve 20-30 baz uzunluğundaki primerlerle suni ortamda çoğaltılır.
Genellikle virüslerde RNA olduğundan dolayı RT enzimi yardımıyla RNA’ dan cDNA

elde edilir. Daha sonra PCR uygulanır. Genom büyüklüğüne göre virüsün ne olduğu
saptanır.
Viroid enfeksiyonlarında serolojik olarak tespitleri mümkün değildir. Sadece moleküler
teknikler kullanılarak tespitler yapılabilir.



VİRÜS HASTALIKLARI İLE MÜCADELE

Kültürel önlemler 
Virüsün  negatif etkilerini önlemek azaltmak için   
1. Virüs kaynağını ortadan kaldırmak, 
2. Bitkiden virüsü elemine etmek
3. Vektör kontrolü
4. Zıt korunma
5. Dayanıklı çeşit kullanmak  gerekir. 

Bitkisel virüslerle  henüz etkin bir kimyasal mücadele mevcut değildir. 



1. Virüs kaynakları
Yabancıotlar, diğer kültür bitkileri, döküntü ve bitki artıkları, aletler, insanlar, tohum,

enfekteli üretim materyali…..

Yabancıotlar : Kültür bitkileri çevresindeki ve içindeki yabancı otlar gerek virüs gerekse

virüsün vektörleri açısından barınma yeri oluşturur. Örnek CMV Stelleria media (kuş otu,

serçe dili) isimli tek yıllık yabancı otların tohumlarıyla yayılabilir.
Döküntü ve bitki artıkları: Hasat sırasında bir kısım patates tarlada kalır. Bunlar

gelecek yıl enfeksiyon kaynağını oluşturur.
Aletler : Sodium hipoklorit (NaOH) ile muamele edilmelidir. NaOH ¼ oranında
seyreltilerek kullanılır.
Tohum: Yüzeyde taşınıyorsa yüzeysel ilaçlanmalıdır. Embriyo veya endosperm ile

taşınanlarda etkin bir yol değildir. Sıcaklık uygulaması yapılabilir. Bu işlem sırasında
embriyo zarar görmemelidir. Tohumlar 35-54 derece sıcak su içinde birkaç dakika veya

saat batırılarak yüzey patojenleri inaktif edilir. Fidancılıktan kaynaklı bir bulaşma söz
konusu ise 37-40 derecedeki screenhouse’larda 4-6 hafta tutularak fidandan virüs elemine

edilir.

Virüs hastalıklarının mücadelesinde en uygun yöntem karantina önlemleri, serifikasyon

ve gözlemlerle sürekli olarak tarım alanının gözlem altına alınması sayesinde gerçekleşir.



2. Enfekteli bitkilerden virüslerin temizlenmesi

Kemoterapi

Termoterapi

Doku (Meristem) kültürü

Virüsten ari anaç üretimi ve bunlardan üretim yapma amacıyla uygulanır.
Bitki parçalarına değişik derecelerde ve sürelerde sıcaklık uygulayarak bunlarda bulunması
olası virüsleri temizleme işlemine termoterapi (sıcaklıkla tedavi) denir.

Kemoterapi de kimyasal maddeler kullanarak virüsleri giderme işlemidir. 2- thiouracil ve 8-

azoguanin adlı kimyasallar virüs RNA’sındaki nükleotidleri parçalayarak RNA’nın yapısını
bozan maddelerdir.

Doku kültürünün de yonca ve hıyar mozaik virüsünün konsantrasyonun azalttığı
belirlenmiştir.



3. Vektör mücadelesi
Vektörler ile yapılan mücadele bitkileri çeşitli virüs saldırısına karşı korur. Vektör
mücadelesi ve yabancı otların uzaklaştırılması virüs hastalıklarının önlenmesinde
önemlidir. Ancak nematodlar ile taşınan virüslerin önlenmesinde toprak fumigasyonu

önemlidir.



4. Zıt korunma (Cross protection )

Bir bitkiye herhangi bir virüsün virülansı düşük ırkları verilerek virülansı yüksek
ırklarından o bitki türünü korumaya yönelik olarak yapılan çalışmalardır. Ülkemizde
seralarda yetişen kabakları ZYMV enfeksiyonundan korumak amacıyla zıt koruma

çalışması yapılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır.

5. Dayanıklı çeşitler
Son 10 yılda virüs hastalıklarının engellenmesinde patojene bağlı dayanıklılık çalışmaları
hız kazanmıştır. Ülkemizde ve dünyada henüz kullanımı yasak olmasına rağmen virüslere
karşı dayanıklılık çalışmaları hızla gerçekleşmekte ve bunun karşılığında transgenik

bitkiler üretilmiştir.

Son dönemlerde gen susturulması çalışmaları ile virüs hastalıkları engellenmeye

çalışılmaktadır.



Bitki patojeni virüslerin mücadelesinde etkin bir kimyasal (virisid)
mevcut değildir.

Ancak bazı bitki ekstraktları ve kimyasalların virüslerin gelişimini azalttığı tespit

edilmiştir. Örneğin, Ribavirinin sprey ve enjeksiyon şeklinde uygulamaları virüsün
gelişimini geriletmiştir. Gelişme düzenleyici bileşikler, örneğin giberellik asit

uygulamaları, bodurlaşan bitkilerde bodurlaşmayı azaltmış ve yan tomurcuk ve

dalların virüs enfekteli bitkilerde gelişmesini sağlamıştır. Malahit yeşili boyası
nikotinik asit, IAA, 2-4 D, çeşitli mineral tuzlar virüs repikasyonuna engel olur.

Süt ve süt eksraktları, biber, karanfil eksraktı da virüs replikasyonuna engel

olmaktadır.



1.1.FUNGUSLAR 

Bitki patojeni mikrorganizmalar içerisinde en büyük grubu 
teşkil ederler. Bugün 100.000 den fazla fungus türü 
bilinmektedir.Bunun 10.000 den fazlası bitkilerde 
hastalığa neden olmaktadır. Eski deyimiyle mantarlar 

olarak bilinen funguslar, 

➢ İpliğimsi ve dallı gelişme gösteren,
➢ Çoğu zaman spor taşıyan organlara sahip
➢ Klorofilsiz mikroskopik derecede küçük eucaryotic 

canlılardır. 



Fungusların bir kısmı 
➢ Bitkilerde olduğu gibi insan ve hayvanlarda da 

hastalığa yol açarlar.
➢ Bir kısmı besin maddelerini küflendirip 

çürütürken sıcak kanlılara çok tehlikeli 
toksinlerde oluştururlar.

➢ Besin maddelerinin yapımında ve aroma 
kazandırılmasında kullanılırlar. Örneğin bir 
fungus olan mayalar ekmek ve bira 

yapımında, küf funguslarından olan bazı 
Penicillium türleri peynirlerin aroma 
kazanmasında yararlanılırlar.



➢ Funguslar bitkilerdeki gibi kendi besinlerini 

kendileri yapamazlar. Hetetroph canlılardır.
➢ Çünkü hücrelerinde klorofil yoktur.
➢ Funguslar bitkilerdeki gibi yaprak, kök ve gövde

gibi farklılaşmış organlara sahip değildirler.
➢ Ayrıca bir iletim sistemleri de yoktur. Genellikle

iplik şeklindeki vücutları, uçtan uzunluğuna ve

dallanarak büyür.



Fungusların vücudunu oluşturan diğer
bütün organların da kaynağı olan temel
yapıya “Thallus” veya “soma” denir.

Genellikle thallus’u meydana getiren
organlar iplikçikler şeklindeki “hypha”
(hif) dir.

Hiflerin toplu haline “mycelium” (miselyum)
denir.



Hif hücreleri bazen birbirinden bir bölme (septum)
ile ayrılır, bazen de hücreler bölmesiz olarak uzar
gider.

Hücreleri bir bölme ile ayrılmış hiflere “bölmeli hif”
denir. Bunlarda herbir hif hücresinde bir ve ya
birden fazla hücre çekirdeği vardır ve bölmelerde
hücreler arasında protoplazmik ilişkiyi sağlayan
ve “por” adı verilen delikler vardır.

Bölmeli olmayan hiflere “bölmesiz hif” veya
Coenocytic hif adı verilir. Bunlarda çekirdekler
eşit aralıklarla sıralanmıştır.



Bazı yüksek funguslarda miselyumlar kalın
kordonlar şeklinde hif demetleri oluşturur.
Bu yapılara “rhizomorf” denir.
Rhizomorflar kötü koşullara dayanıklıdır.

Fungusların bazı türlerinde miselyum, sıkı
ya da gevşek dokulu yapılar meydana
getirir. Böyle bir fungal doku
“plechtenchyma” adını alır. Bu fungal
doku gevşek ise, “prosenchyma”, sıkı ise
“pseudo-paranchyma” olarak adlandırılır.



Fungusların böyle gevşek ya da sıkı hif
dokularından hem vegetatif (Örn.
Sclerotium), hem de generatif organlar
(Örn. Stroma) meydana gelir.

“Stroma”, üzerinde veya içinde fungusun
sporlanma organlarının oluştuğu yapıdır.

“Sclerotium”, hiflerin bir araya gelerek sıkı
bir yumak şeklini alan bir dinlenme
organıdır.



Fungusların Bitki İçinde Yayılma ve Beslenmeleri:

Bitkilerde patojen olan funguslar konukçuların
içinde ve üzerinde yaşama şekillerine göre

1-endoparazit

2-ektoparazit olarak ikiye ayrılırlar.

Ektoparazitler: Fungus hifleri genellikle yaprak üst
yüzeyine yayılarak, yaprak epidermisinden özel
beslenme organları olan Haustorium’ ları
yardımıyla besinlerini temin ederler.



Endoparazitler: Endoparazitik funguslar
doku içinde gelişirler. Doku içinde
gelişme ya hücreler arasında veya
hücrelerin içinde gerçekleşir.

Eğer hücreler içinde gelişiyorsa, fungus
besin maddelerini hücre duvarından
absorpsiyon yoluyla alır.

Hücreler arasında gelişiyorsa fungus

hiflerinden hücre içerisine haustorium’
larını uzatır ve besinini sağlar.



Fungusun Morfolojisi:

Bir fungus hücresi biraz farklılık gösterse
de gelişmiş bir bitki hücresine benzer.

En dışta bir hücre çeperi bulunur. Bu çeper
polisakkaritlerden meydana gelmiştir. Bazı
ilkel türlerde hücre çeperini oluşturan
temel madde selülozdur. Yüksek formlu
fungus türlerinde ise hücre çeperi selüloz
ve ya diğer polimerleriyle karışık kitinden
meydana gelmiştir.



Hücre çeperinin altında stoplazmayı
çevreleyen 2 tabaka halinde zar vardır ki

buna plasmalemma adı verilir. Hücre
çeperi ve plasmalemma’ dan sonra
sitoplazma gelir.

Sitoplazma içinde mitokondriumlar, vakuol,

ribozom, endoplasmik retikulum, golgi

cisimcikleri, lizozom, mikrozom, sentriol
ve zarla çevrilmiş halde nucleus bulunur.



FUNGUSLARDA ÇOĞALMA:

Türün bütün özelliklerini taşıyan yeni bireylerin
meydana gelmesidir. Funguslarda çoğalma
eşeyli ve eşeysiz olmak üzere 2 şekilde meydana
gelir.

Funguslarda eşeyli dönem, “teleomorph” olarak
isimlendirilir. Eşeysiz dönem, “anamorph” olarak
isimlendirilir.

1- Eşeysiz Çoğalma:

❑ Vegetatif Çoğalma (Fragmentasyon): Bu
çoğalma şekli bitkilerde görülen çelikle
çoğalmaya benzetilebilir. Fungusların hiflerinin
küçük parçalara ayrılması ve herbir parçanın
yeni bir birey oluşturmasıdır.



Somatik yapı (tallus) nın bu şekilde parçalara
ayrılmasıyla meydana gelen sporlara

“tallospor” denir. İki şekilde gerçekleşir ve

oluşan sporlara,

Chlamidospore ve

Arthrospore adı verilir



◼ Bölünme: Hücre belli bir olgunluğa gelince

ortadan ikiye bölünerek iki hücre oluşturur.
Daha çok mayalarda ve bazı ilkel funguslarda

görülür.

◼ Tomucuklanma: Ana hücre belli bir olgunluğa
ulaştıktan sonra hücre çekirdeği uzayarak

tomurcuğa doğru gelişir ve bu tomurcuğun
içine geçer. Yeni hücre ana hücreye bağlı
olarak gelişmesini sürdürür ve ondan kopup

ayrılarak yeni bir hücre oluşturur..



Spor Vererek Çoğalma: Hif uçlarında ya da
yanlarında türün özelliğine göre değişik biçim
ve sayıda sporların oluşmasıdır.

Bu şekilde oluşan
➢ Eşeysiz sporlara KONİDİ
➢ Konidileri taşıyan ana hiften ayrı bir yapısı

olan taşıyıcı hiflere de KONİDİOFOR
denilmektedir.



Sporlar bazen de bağımsız bir hif ucunda
oluşmazlar. Bir kese içinde bulunabilirler.

➢ Bu spor keselerine sporangium

➢ İçinde bulunan sporlara ise sporangiospor adı
verilmektedir.

➢ Bu sporlar türlere bağlı olarak hareketsiz
(aplanospor) ve ya hareketlidir (zoospor).

➢ Bunun yanı sıra bazı funguslarda sporlar
“Pycnidium”, “acervulus”, “sporodochium” ve
“synnema” denilen fruktifikasyon organları
içinde oluşmaktadır.



Synnema, bazı funguslarda konidioforların
yanlarından biraraya gelerek oluşturdukları
steril bir sap ve ucunda spor taşıyan bir
başcıktan ibaret yapılardır.

Sporodochium, fungus konidioforlarının
yanyana gelerek doku dışında oluşturdukları
yastık biçimindeki yapılardır.

Pycnidium, konukçu bitki dokusuna gömülü,
konidilerin çıkışına elverişli bir kapısı (ostiol)
olan bir spor saklama evidir.

Acervulus, konukçu epidermis dokusunun
altında oluşan spor yuvalarıdır.



2-Eşeyli Çoğalma:
İki eşey hücresinin (gamet) veya eşey

organının (gametangium) bir araya gelerek
çekirdeklerinin birleşmesi esasına dayanır. Bu
üreme 3 aşamada gerçekleşmektedir.

a- Plasmogami: Eşey hücrelerinin birinden diğerine
plasma ile birlikte çekirdeğin geçmesi söz
konusudur. Ancak çekirdeklerde birleşme bu
aşamada gerçekleşmez.

b-Karyogami: Çekirdekler arasında birleşme
gerçekleşir. Kromozom sayıları 2n’e çıkar ve diploid
çekirdek oluşur.

c- Meiosis Bölünme: Diploid karakterdeki çekirdekteki
kromozom sayısı yeniden redüksiyonla yarıya iner.
Böylece iki haploid çekirdek oluşur. Bu şekilde
haploid karakterde eşeyli sporlar meydana gelmiş
olur.



Eşeysiz üremede olduğu gibi eşeyli
üremede de özel fruktifikasyon organları

➢ Cleistothecium, Perithecium,

Apothecium, Pseudothecium oluşur.
➢ Bunlar Ascomycota’da “ascocarp”veya

ascomata

➢ Basidiomycota’da “basidiocarp” veya

basidiomata olarak isimlendirilir.



Patojen fungusların yayılma ve taşınması
Genellikle aktif ve pasif yayılma şeklinde görülür.

➢ Aktif-kısa mesafe yayılması çoğunlukla
zoosporlarda kimyasal maddelere yönelerek
olmaktadır. Bu şekilde zoosporlar kök kılları
veya stomaları bulmaktadır.

➢ Fungusların yayılma ve taşınmasında önemli
olan pasif şekildir. Pasif taşınma: rüzgar, su,
toprak, hayvanlar ve böcekler, bitkiler veya bitki
parçaları ile ve insanlar arcılığıyla meydana
gelebilir.



Fungal Hastalık Etmenlerinin Kültür Bitkilerinde
Oluşturdukları Simptomlar:

Fungal hastalıklar kendilerini ya kök ve yumrularda
urlar veya diğer bitki aksamlarında renk
değiştirme, ölüm görüntüleri ve özellikle
çürümeler şeklinde belli ederler.

➢ Kök ve yumrularda ur şeklinde hastalık
görüldüğü hallerde, bunun bitkinin toprak üstü
kısmındaki görüntüsü cılız büyüme ve zamansız
solgunluk şeklinde olur.

➢ Bitkinin iletim demetlerini tıkayarak oluşturulan
solgunluk hastalıklarında bitkiler sararır, solar ve
sonunda ölürler.



Kök ve kökboğazı hastalıkları genellikle
genç bitkilerde, bitkinin devrilmesi
şeklinde görülür. Daha yaşlı bitkilerde ise
kök hastalıkları, bitkinin su ve besin
maddeleri alma düzenini bozduğu için,
hastalık görünümleri sararmalar
şeklindedir.



➢ Fungal etmenler yapraklarda sınırları
belli ve kloritik bir alan tarafından etrafı
sarılmış az veya çok karakteristik
lekelerin oluşumuna neden olurlar.



Çiçeğe giren fungal hastalık etmenleri, daha çok
tohum ve meyvede simptom oluşumuna neden
olurlar. Meyveler üzerinde renk değiştirmiş
kısımlar kolaylıkla çürüyerek Yaş ve Kuru
çürüklükler oluşumu görülür.



Fungusların Sınıflandırılması ve Sınıf 
Özellikleri

Diğer bütün canlılar gibi funguslar da “binomial”
sisteme göre adlandırılır ve Latince olarak
isimlendirilir. İsimlendirmede ilk isim “cins”,
ikinci isim “tür”’ dür.

.



Fungusların Sınıflandırılması ve Sınıf Özellikleri

Hawksworth ve ark. göre(1995)

Kigdom(Alem)

Protozoa (protistalar) 

Chromista (stromonopila)              Lower Fungi(İlkel Funguslar)

Fungi                                 True Fungi(Gelişmiş Funguslar)

}



ALEM: PROTOZOA

Bu alem içinde

Myxomycota: Akışkan funguslar

Plasmodiophoramycota olmak üzere iki

bölüm vardır.



Plasmodiophoromycota: Bu bölümün
üyelerinde thallus flamentler biçiminde değil
Amip benzeri, hücre duvarsız plasmodium

veya pseudoplasmodium yapısındadır. Bu

yapı protoplasma kitleleri biçimindedir.
Hareket eden bireylere sahiptir.



Bu sınıf içinde yer alan Plasmodiophora
brassicae (lahana kök uru=parmak
hastalığı), lahana köklerinde hipertrofilere

yol açar.





Spongaspora subterrena (patateste tozlu
uyuz) patates yumrularında uyuz yaraları
oluşturur.



ALEM: CHROMİSTA
Bölüm: Oomycota:

Gelişmiş ve flament biçiminde thallusa

sahiptirler. Hif hücreleri selüloz duvarla

çevrilidir. Kitin ve B glucan yoktur. Eşeysiz
üremeyi gerçekleştiren sporları açıkta ya

da sporangium keseleri içerisinde oluşur.
Eşeyli üremeleri ise oosporlar vasıtasıyla
gerçekleşir.



Bu bölüm içinde yer alan takımlardan
Pythiales ve Peronosporales önemli bitki

patojeni fungusları içermektedir.

Pythiales takımı içinde yer alan Pythium ve
Phythopthora cinsleri önemlidir.



Phytophthora cinsi, fakültatif parazit birkaç 
tür hariç bitkilerde obligat parazit olarak 
yaşayan 20 türü içermektedir. 

Phytophthora infestans : Patates mildiyösü
P. capsici : Biberlerde kök boğazı yanıklığı
P. cambivora : Kestane mürekkep hastalığı
P.citrophthora Turunçgillerde kök ve

meyve çürüklüğü
P. parasitica



Phytopthora cinsine bağlı en önemli tür
Phytopthora infestans’ tır. Patates ve

domateste mildiyöye bu etmen neden

olmaktadır.



PERONOSPORALES: Bu takım iki familya
içermektedir.

1.Familya: Peronosporaceae

Plasmopara viticola: Bağ mildiyösü
Bremia lactuca: Marul mildiyösü
Peronospora brassicae: Lahana mildiyösü
Peronospora destructor: soğan mildiyösü
Pseudoperonospora cubensis: Hıyarda yalancı

mildiyösü
2.familya: Albuginaceae

Albugo candida: Haçlıgillerde beyaz pas

Albugo portulacae: Semizotunda beyaz pas

Albugo occidentalis: Ispanakta beyaz pas



◼ Plasmopara cinsi içinde Plasmopara viticola’ 
nın neden olduğu Asma Mildiyösü asmanın 
çok görülen hastalıklarındandır. Bu etmenin tek 
konukçusu asmadır. Ülkemizde üretilen bütün 
çeşitler bu hastalığa duyarlıdır.



ALEM: FUNGİ
Bu alemde yer alan funguslar gerçek
funguslardır. Vücut yapıları genellikle ipliğimsi
yapıdaki hiflerden ibarettir. Plasmodium yapısı
yoktur. Hücre duvarları kitin ve ß glucan içerir.
4 Phylum( Şube) veya Division ( Bölüm) vardır.

Bölüm 1: Chytridiomycota

Bölüm 2: Zygomycota

Bölüm 3: Ascomycota

Bölüm 4: Basidiomycota



Chytridiomycota:

Bu sınıf içinde çoğunlukla suda yaşayan
saprofit funguslar yer almaktadır. Bölmesiz
hiflere sahiptirler. Üremeleri zoosporlarla ve
dinlenme sporlarıyla gerçekleşmektedir. Bitki
patojeni olanlarda çeper yapısı kitinden
oluşmaktadır.



◼ Synchytrium endobioticum (patates siğil
hastalığı veya patates kanseri)) önemlidir. Bu

hastalık patates köklerinde hipertrofilere

neden olur (ur oluşumuna). Bu etmenin

dinlenme sporları 10 yıldan fazla bir süre
toprak altında canlı kalabilir.



Zygomycota:

Bitki paraziti olanların sayısı azdır.

Zygomycetes sınıfı adını eşeyli dinlenme

sporu olan zygospor’ lardan almaktadır. Bu

sınıfın üyelerinin pek azı fitopatolojik yönden
önemlidir.



Ascomycota: 

Yeni taksonomide (Kirk ve Ark. 2008) 3 alt 

bölüme ayrılmıştır.
Bunlar:

1. Taphrinomycotina

2. Saccharomycotina

3. Pezizomycotina



◼ Bilinen fungusların 1/3 ünü
içeren büyük ve çok önemli
bir bölümdür. Yaklaşık
15,000 tür içerir. İçlerinde
mayalar ve insan besini
olarak kullanılan fungusları
da içermektedir. Bu bölüme
bağlı türler mayalar dışında
iyi gelişmiş bölmeli ve
duvarları kitin içeren
miselyumlara sahiptirler.
Zygomycota’da olduğu gibi
kamçıları yoktur.



Ascocarp oluşturmayan Ascomycota
fungusları
Bu fungusların miselyumları ya hiç yoktur ya da çok
az gelişmiştir. Bu nedenle ascuslar bir spor evinde

olmazlar çıplak meydana gelirler. Bu grup içinde
mayalar ve bitki patojeni Taphrinalar yer alır.



Ülkemizde Şeftali, Badem, Kiraz, Armut, Meşe,
Kavak ve Kızılağaç’ta, Taphrina türlerine
rastlanmıştır. Bu cinsin en önemli türü Taphrina
deformans’ (Şeftali yaprak kıvırcığı) tır.

Diğer Taphrna hastalıkları ise;

•Taphrina pruni: (Erikte cep veya çanta
hastalığı)
•Taphrina cerasi: (Kiraz ve Vişnede cadı
süpürgesi)
•Taphrina insititae: (Erikte cadı süpürgesi)
•Taphrina aurea: (Kavakta yaprak kıvırcıklığı)



◼ Taphrina deformans (Glok veya Yaprak
Kıvırcıklığı):. Hastalık ağaçların genel

olarak yapraklarını, sürgünlerini nadiren

de meyvelerini hastalandırır. Yapraktaki

belirtiler ilkbaharda görülür.



Cleistothecium şeklinde ascocarp
oluşturanlar

Bu grupta bitki patojeni türlerin yer aldığı
Eurotiales ve Erysiphales takımları önemlidir.

Bunlardan Eurotiales takımında mikotoksin

oluşturan türler yer alır.Özellikle aflotoksin

insanlarda karaçiğer kanserine neden olan

tehlikeli bir toksindir. Aspergillus ve Penicillium

gibi küf funguslarının bazı türleri meyvelerde

çürüklük oluştururlar.



Erysiphales:

Bu takıma bağlı türler obligat parazit olarak

yaşarlar.
Külleme adı verilen hastalığı oluştururlar ve

konidiler nedeniyle bitki yüzeyinde kirli renkte

tozlu görünüme neden olurlar.

Eşeyli formu olan cleistothecium meydana gelir.



Cleistotheciumun yapılarına göre cins tayini

yapılmaktadır.
Önemli külleme patojeni funguslar:

Erysiphae graminis : Hububat küllemesi
Podosphaera leucotricha : Elma küllemesi
Sphaerotheca pannosa : Şeftali ve gül

küllemesi
Phyllactinia suffulta : Fındık küllemesi
Uncinula necator : Bağ küllemesi



Perithecium şeklinde ascocarp oluşturanlar
Bu grubun üyeleri Perithecium denilen eşeyli
üreme organının içinde Ascuslarını meydana

getirir. Grupta önemli bitki patojeni türler:
karaağaçlar’da solgunluğa neden olan

Cerotocystis ulmi önemli zararlara neden

olmaktadır.
kestane kanseri (Cryphonectria parasitica)

Ceviz antraknozu (Gnomonia leptostyla)

Fasulye antraknozu (Glomerella lindemunthianum)



Nectria galligena (Elma Dal Kanseri)

N. cinnabarina (Orman ağaçlarında dal

kanseri)

Gibberella zea (Mısırda Koçan Çürüklüğü)
Claviceps purpurea (Çavdar Mahmuzu): .



Apothecium oluşturanlar
Apotheciumların sapsız olanları disk

şeklinde saplı olanları ise kadeh şeklinde
bunun yanı sıra çan, sünger, dil, beyin

şeklinde olanları da vardır. Bu grup içinde
Morchella, Tuber gibi lezzetli yemeklik

mantarlar ve Sclerotinia, Monilia,
Rhytisma gibi önemli bitki patojeni cinsler

yer almaktadır.



Molinia laxa (Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında
Monilia): Ülkemizde Kayısı, Kiraz, Erik, Vişne,
Badem ve Vişnabın önemli hastalıklarındandır.

Çiçekteki belirtisi yağ damlası şeklinde başlar ve
çiçeğin kurumasına neden olur.

Kuruyan çiçekler genellikle dökülmezler.
Hastalık etmeni çiçek sapından dala geçer ve kabuk

altında yeni odun dokusunda kahverengi leke
oluşturur.

Meyvede enfekteli yer kahverengileşmeye başlar ve
daha sonra tüm meyveyi kaplar (mumya meyve).



Ascostroma oluşturanlar
Önemli bitki hastalıklarını içermektedir.
Elma Kara Lekesi (Venturia inaequalis) dir.

➢ Yapraklarda önce zeytin yeşili lekeler şeklinde
başlar.

➢ Daha sonra yapraklar kahverengileşir, lekeli kısımlar
çatlar ve dökülür.

➢ Meyve etinde görülebilecek şekilde çatlamalar
oluşur.

➢ Sürgünde ise uyuz veya sıraca adı verilen
çatlamalar görülür.

➢ Hastalık, yere dökülen yapraklarda oluşan ve eşeyli
formu olan Pseudothecium’ lar halinde kışlar



Basidiomycota:

Bu grup yaklaşık 25,000 tür içermekte olup

diğer bölümlere göre daha gelişmiş fungusları
kapsamaktadır. Önemli bitki patojenleri olan

➢Pas, sürme, rastık hastalıkları
➢Meyve ve orman ağaçlarında kök ve gövde
çürüklükleri etmenlerini

➢Yemeklik şapkalı mantarlar bu grubun içinde
yer alır.



Bu grubun genel

karakteristiği eşeyli üreme
sonucunda Basidium
denilen özel bir organ

oluşturmalarıdır.
Basidiumlar genelde 4
haploid spor içerir. Bu

sporlara da Basidiospor
adı verilmektedir.



Bu bölüm yeni taksonomiye göre (Kirk ve Ark. 2008)

3 alt bölüme ayrılmıştır.

Bunlar:

1: Agaricomycotina

2: Pucciniomycotina

3: Ustilaginomycotina                       



Pucciniomycotina:

Hububat, baklagil, meyve ağaçları, süs
bitkilerinde görülen ve obligat parazit olan

Uredinales takımı üyeleri (Pas hastalıkları) bu

grup içindedir.

➢Üredinales takımında bulunan cinsler

genellikle basidiokarp üretmezler.
➢Biyolojileri uzun döngülü olan türler 5 spor

dönem geçirirler.



PASLARIN SPOR DÖNEMLERİ
Dönem 
No :

Dönem Adı: Spor Adı:

0 Spermogonium Spermatium(pikniospor)

I Aecium Aecidiospor

II Üredium Ürediospor

III Telium Teliospor

IV Promycelium Basidiospor



0-Spermogonium Dönemi:
Spermogonium denilen yapılar erkek organlar
olan spermatiumları ve alıcı hifleri barındırır.
Genellikle yaprakların üst yüzeyinde
oluşturulan testi şeklinde spor yuvalarıdır.



I- Aecium Dönemi:
Fincan şeklindeki spor yuvalarıdır. Uç uça
dizilmiş şekilde boncuk dizisi şeklinde
Aecidiosporları içermektedir.



II-Üredium Dönemi:
Aecidiosporların çimlenmesiyle başlayan
ve yaz boyunca sık sık yeni
generasyonları meydana getirecek
dönemdir. Çoğu zaman kütikulanın altında
mağara şeklinde spor yatakları
oluştururlar. Bu yataklara Ürediospor
yatakları adı verilmektedir. Meydana gelen
sporlara ise ürediospor adı verilir.



IV-Promycelium Dönemi:
Bu dönem kışlık sporları çimlenmesiyle
başlayan ve genelde 4 adet Basidiospor

üretmesiyle sonuçlanan dönemdir.



Pas funguslarının çoğunda 5 dönem
görülmez.

Bir çok tür ise yaşamının bir bölümünü bir

konukçuda diğer bir bölümünü ise başka bir

konukçuda geçirir.
➢ Tek konukçulu türlere Autoecious,

➢ İki konukçulu türlere ise Heteroecious
denilmektedir.



Ustilaginomycotina

Sürme ve Rastık hastalıklarını bulunduran

gruptur. Özellikle hububat türlerinde başak
hastalıklarına yol açan ve önemli verim

kayıplarına neden fungusları içerir.



◼ Ustilago hordei: Arpa Kapalı Rastığı
◼ Ustilago nigra: Arpa Yarı Açık Rastığı
◼ Ustilago nuda hordei: Arpa Açık Rastığı
◼ U. nuda tritici: Buğday Açık Rastığı
◼ U. maydis: Mısır Rastığı
◼ Tilletia foetida :Buğday Adi Sürmesi
◼ T. caries : Buğday Adi Sürmesi



Deuteromycota

(Mitosporik funguslar)

Eşeyli çoğalmaları olmayan ya da henüz
bulunmamış türleri içermektedir. Bu
fungusların büyük bir kısmının eşeysiz
çoğalma sporları Ascomycota bölümündeki
funguslarınkine benzer. Bu grupta hifler
mayaların dışında iyi gelişmiş, bölmeli ve
dallanmış iplikçikler şeklindedir. Hif hücreleri
eşeysiz sporları olan konidileri doğrudan
doğruya üzerlerinde meydana getirebilirler.



Sporlar bazı türlerde Pycnidium, Acervulus ve

Sporodochium gibi yapıların içinde meydana

gelir. Konidi taşıyıcıları ise hifler üzerinde
bulunur. Şekilleri çok değişiktir. Bu taşıyıcılar
üzerinde tek tek küme şeklinde ve zincir

şeklinde bulunabilirler. Konidilerinin

yapılarına, konidiofor şekillerine, bunların
renkli ve ya renksiz oluşuna; Pycnidium,

Acervulus, Sporodochium ve Synemma

oluşturmalarına göre sınıf özellikleri belirlenir



HİJYEN VE TERAPİ 
(Hastalıklardan Korunma ve 

Tedavi Bilimi)



Bitki hastalıklarıyla mücadelede öncelikle hijyenik
tedbirler önem kazanır. Bitkide hastalığın
meydana gelmesinden önce alınacak tedbirlere
Hijyen denir.

Hastalık oluştuktan sonra hastalığın tedavi edilme
işlemlerine de  Terapi denir.

Bitki hastalıklarıyla mücadele yöntemleri
◼ Kanunsal (Yasal) Mücadele
◼ Kültürel Mücadele
◼ Fiziksel Mücadele
◼ Biyolojik Mücadele
◼ Kimyasal mücadele
◼ Entegre mücadele



1.KANUNSAL  MÜCADELE
a) Karantina: Bitki hastalıklarının bir ülkeye
dışarıdan girmesini veya ülke içinde bir

yerden başka bir yere taşınmasının
engellenmesi için yapılan yasal işlemlere
Karantina denir.

Karantina Dış ve İç karantina olarak 2 ye

ayrılır.



Karantina tedbirleri çıkarılan bir yasa ile

belirlenmiş olup (6968 sayılı zirai

mücadele ve zirai karantina yasası ) bu

yasaya göre yurt dışından getirilecek her

türlü bitki ve bitki materyali bu yasanın
bazı hükümlerine uyularak yurt içine
sokulabilir. Aynı şekilde yurt içinde bazı
hastalıkların önlenmesi açısından iç
karantina yasa ve hükümleri uygulanır.



b) Sertifikasyon : Çeşit özellikleri ve saflığı
belirli hastalıksız tohum ve üretim materyali

kullanılmasının sağlanması amacıyla
yürütülür.



c) Regulasyon : Bir yerde hastalığın
yerleşimini veya dağılımını önleyici
yasal işlemlerdir.



2. KÜLTÜREL MÜCADELE
Kültürel mücadele daha çok hijyenik tedbirlere

yönelmiş bir mücadele biçimidir. Kültürel
mücadelede alınacak tedbirlerin çoğu bitkinin

hastalanmasını önlemek, hastalığa
yakalanmasına mani olmak için yapılan
önlemlerdir. Bunları 3 kısımda toplayabiliriz.



2.1.Bitkiyi sağlıklı yetiştirmek:  

Zayıf yetişen bitkiler çeşitli hastalıklara karşı
daha duyarlı olurlar. Böyle bitkiler zafiyet
parazitlerinin hücumuna uğrarlar. Örneğin,
zayıflayan kavak ağaçları zafiyet paraziti
Cytospora spp. fungusunun hücumu ile
tamamen kuruyabilirler. Bu nedenle bitkileri
sağlıklı yetiştirmek için kültürel işlemleri en
uygun biçimde yapmak gerekir.



Toprak işleme, gübreleme , ekim , dikim
ve sulama işlemlerinin en uygun biçimde ,
en uygun zamanda yapılması bitkilerin
sağlıklı gelişmesini sağlayacaktır. Her
bitkinin optimum geliştiği koşullar vardır.
Bu koşullardan ne kadar uzaklaşılırsa
bitkiler hastalıklara o derece kolay
yakalanırlar.



2.2. Hastalık etmenleri için uygun olan koşulları 
ortadan kaldırmak:

Bunun için aşağıdaki önlemlere baş vurulur.
2.2.1 Bitkinin vejetasyon devresinin 
ayarlanması: Normalde bitkinin gelişimi ile 
patojenin gelişimi  paralellik gösterir. Ama 
biz bitkinin vejatasyonunu ekimi erken veya 
gece almak suretiyle değiştirirsek bitkilerin 
hassas devrelerini patojenin yaygın olarak 
bulunduğu  devreden uzaklaştırmış oluruz. 
Örneğin Orta Anadolu’ da erken ekim 
yapmak suretiyle hububatı kara pastan 
nispeten korumuş oluruz.



2.2.2. Ekim nöbeti (Münavebe) : Bilhassa belirli

kültür bitkilerine adapte olmuş patojenlerden

bitkileri korumak için münavebe çok yararlıdır.
Çünkü aynı yere üst üste ekilen aynı cins

veya türden kültür bitkilerinin kendilerine öz bir

takım hastalıkları gittikçe yoğunlaşır. Bu

şekilde topraktan veya topraktaki kalıntılardan
geçen hastalıklar artarak zararları şiddetlenir.
Aynı zamanda münavebe ile toprağın mineral

besin maddelerince tek taraflı sömürülmeside
önlenir.



2.2.3. Bitkinin tarımından vazgeçmek: Bazı
durumlarda bitkideki hastalığın hiç bir
ekonomik yolla mücadele olanağı
kalmayabilir. Bu durumda belirli bir süre veya
devamlı olarak o bitkinin tarımından
vazgeçilir. Geçmiş yıllarda Seylan’ da kahve
pası hastalığı yüzünden kahve tarımı terk
edilmiş, çay tarımına dönülmüştür. Küsküt ve
Canavar otu çok zararlı oldukları alanlarda
tarla sürülüp uzun bir süre bu zararlı parazit
bitkilere konukçu olmayan bitkiler ekilmelidir.



2.3 Hastalık Etmenlerinin Yayılmasına
Engel Olmak: Bunuda 2 başlık altında
inceleyebiliriz.
2.3.1 Sanitasyon : Bir hastalığın başlamasına
ve bulaşmasına engel olmak için alınan
önlemlerin tümüdür. Bu önlemler; yere
dökülen hastalıklı yaprak, dal ve meyvelerin
toplanması, yakılması veya derine
gömülmesi, budama aletleri ve bıçakların her
kullanılışta dezenfekte edilmesi, temiz ve
hastalıksız ambalaj malzemelerinin
kullanılması gibi.



2.3.2. Eradikasyon : Bazı hastalıklarda ara
konukçuların tamamen yok edilmesi hatta
kültür bitkisiyle birlikte tüm bitkilerin
ortadan kaldırılmasına gerek duyulabilir.
Bu işleme eradikasyon denir. Örneğin
buğday kara pasında ara konukçusu
berberisin imhası, keza 1961 de
yurdumuza avrupadan giren tütün
mildiyösü için Trakya’ da 5272 dekar tütün
ekilişi bakanlık tarafından imha edilmiştir.



3. FİZİKSEL MÜCADELE
Bu mücadele şekliyle kullanılan metotlar

yüksek ve düşük sıcaklık uygulamaları,
radyasyon uygulamaları ve elektromanyetik

dalgaların kullanımı.
3.1.Sıcaklık Uygulaması:
Sıcaklığın canlılar üzerindeki öldürücü

etkisine dayanarak bitki hastalık
etmenlerinin öldürülmesinde değişik
sıcaklık uygulama alanları geliştirilmiştir.



3.1.1. Toprak sterilizasyonu: Toprak
patojenlerine karşı

3.1.2. Çoğaltma organlarının sıcak su ile
muamelesi:: Örneğin buğday ve arpa açık
rastıklarında tohumlar once 4 saat süreyle
25-30 0C lik suda bekletilir. Sonra 10 dakika
50-55 0C lik suyla muamele edilir. Keza
çicek soğanları 1.5- 4 saat 40-44 0C lik
suda bekletilerek etmenler öldürülür veya
inaktif hale getirilir.



3.1.3 Çoğaltma organlarının sıcak hava ile
muamelesi: Genelde 70 0C de 2-7 gün sıcak havada
tutma en fazla uygulanmaktadır. Daha çok viral
hastalıklara karşı.
3.1.4 Depolanan bitkisel ürünlere sıcak hava
uygulaması:
3.1.5 Soğuk Muamelesi ile Hastalıkları önleme:
Daha çok depolanan ürünlerde kullanılan yöntemdir.
Örneğin patates 5-8 0C de çürümeden uzun sure
kalabilir.



Solarizasyon ve Malçlama



3.2. Radyasyon Uygulaması

3.3. Elektromanyetik Dalgaların
Kullanımı



4. BİYOLOJİK MÜCADELE

Bitki hastalıklarıyla biyolojik mücadele
kısaca; bitki hastalıklarının patojen
dışındaki canlılar yardımıyla kontrol
edilmesidir. Daha geniş anlamda ise,
bitkide hastalık oluşturan etmenlere karşı
canlı materyal kullanmak suretiyle yapılan
mücadeledir. Bu anlamda dayanıklı çeşit
geliştirmek ve kullanmakta biyolojik
mücadele kapsamına dahil edilebilir.



4.1. Dayanıklı Çeşit Islahı ve Kullanımı:
Eğer bir bitki bir patojene oldukça yüksek

derecede dayanıklılık gösteriyorsa buna

Vertical dayanıklılık veya Oligogenik

dayanıklılık denir.

Burada genelde bir veya birkaç gen rol alır. Bu

genlere major genler denir.



Eğer bir bitki bir hastalığa karşı orta

derecede dayanıklı ise buna Horizontal

dayanıklılık veya Poligogenik dayanıklılık
denir.

Burada genelde bir grup gen veya genler
grubu rol alır. Bu genlerede minor genler
denir.
.



◼ Fazla sık ırk oluşturmayan patojenlere karşı 
vertical dayanıklılık daha elverişlidir. Ancak 

sık ırk oluşturan patojenlere karşı ise 
horizontal dayanıklılık daha uygundur. 

◼ Genelde en iyisi Vertical dayanıklılık ile 
horizontal dayanıklılığın kombine edilmesidir



Dayanıklılığın ortaya çıkışında çevre
faktörlerinin de rolü vardır.
Dayanıklı çeşit ıslahı bilhassa diğer yollarla
mücadelesi güç olan hastalıklar için
önemlidir.
Dayanıklı çeşit elde etme yolları:
a. Seleksiyon
b. Melezleme
c. Mutasyon
d. Biyoteknolojik yöntemler



a.Seleksiyon:

Özellikle yabancı döllenen türlerde dayanıklı
bireylerin seçilmesiyle olur. Genellikle karışık
populasyonlarda iyi özellikteki dayanıklı hatlar

seçilir.



b.Melezleme :

Özellikle kendine döllenen bitkilerde

karakterler oldukça sabit olduklarından
melezlemeler ile bu dayanıklılık genleri belli

hatlarda toplanmaya çalışılır. Dayanıklı hatlar

bulununca geriye melezleme veya seleksiyon

yapılarak dayanıklı bireyler elde edilmeye

çalışılır.



c.Mutasyon:

Bazı mutagenic maddelerin kullanımı ile

bitkilerde dayanıklı mutantlar elde edilebilir.

Ancak bütün bitkilere  uygulanamaması 
nedeniyle çok fazla kullanışlı yol değildir. 
Son yıllarda çok yıllık bitkilerdeki somatik
mutasyonlardan yararlanılmaktadır.



d.Biyoteknolojik yöntemler:
Agrobacterium tumafaciens ile  dayanıklı gen 

aktarımı veya gen bombardıman aleti ile 
dayanıklı gen aktarımı yapılmaktadır. Bunun 
için hastalıklara dayanıklığı sağlayan 
genlerin izolasyonu gereklidir. 



4.2.Bağışıklık Kazandırma (Induced
resistance- Acquired resistance)

Bitkilerde kazanılmış dayanıklılık, değişik biotik

etmenlerle bitkilerin ön inokulasyonundan

sonra veya değişik kimyasal veya fiziksel

etkenlerle bitkilerin ön muamelesinden sonra

gelişen dayanıklılıktır. Biotik etmenler olarak;

viral örtü proteinleri, bakteri ve fungal

proteinler, maya RNA ları , Abiotik etmenler

olarak; Salisilik asit, Arachidonic asit,

polisakkaritler( Glucan, kitin gibi).



4.3. Hiperparazit ve Antagonist Etmenler 
Kullanılarak yapılan Biyolojik Mücadele:
Bir patojeni parazitleyen etmenlere Hiperparazit

denir.Bazı mikroorganizmalarda çıkardıkları
salgılarla patojenin gelişmesini engellerler.

Bunlarada Antagonist organizmalar denir. Bazı
mikroorganizmalar da hem hiperparazit hemde

antagonist olabilir. Patojenlere karşı
hiperparazit ve antagonistlerin kullanımı
biyolojik mücadelenin esasını oluşturur.



Viruslardan bu şekilde etki gösterenler daha

çok bakteriyel patojenler üzerinde etkilidir.

Bakterileri öldüren böyle viruslara Bakteriofaj

denir. Ateş yanıklığı etmeni Erwinia
amylovora ve bakteriyel solgunluk etmeni

Ralstonia solanacearum karşı etkili

bakteriofajlar bulunmuştur. Bakterilerden

bazıları patojen bakteri veya fungal

etmenlerin gelişmesini engellemektedirler.



Örneğin Bacillus subtilis, B. megaterium
birçok fungal hastalığı önlemektedir.

Erwinia herbicola, E amylovora’ ya etkili
olmaktadır. Yine fungal antagonist olarak
birçok Trichoderma türü pek çok fungal
hastalığa karşı etkili olarak kullanılmaktadır. Bir
çoğununda piyasada biopreparatları
satılmaktadır.



4.4. Bitkisel ekstraktların kullanımı
Bitki hastalıklarıyla savaşımda bazı bitki

ekstraktları da kullanılmaktadır. Son yıllarda
yapılan araştırmalar sonucunda bitki
ekstraktlarının bitkilere uygulanması ile
bitkilerin hastalıklara karşı dayanıklılıklarının
arttığı gözlenmiştir. Örneğin ülkemizde yapılan
bir araştırmada marulda Sclerotinia
sclerotiorum ‘un neden olduğu beyaz
çürüklüğe karşı sarımsak ekstraktının hastalığı
% 49 oranında engellediği bulunmuştur. Bunun
gibi etkili diğer bitkiler Kekik, defne, anduzotu,
adaçayı, nane, zakkum, sütleğen gibi.



5. KİMYASAL   MÜCADELE
Kimyasal mücadele veya kimyasal savaş
hastalık etmenlerine karşı bazı kimyasal

maddeler kullanılarak yapılan mücadele
şeklidir. Ülkemizde ve dünyada halen en

çok uygulanan mücadele yöntemi olma

özelliğini halen sürdürmektedir. Bunun

nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:



1.Kimyasal mücadele sonuçlarının kısa
zamanda görülmesi

2. Uygulanmasının oldukça kolay olması
3. Diğer mücadele yöntemlerine göre bir çok

durumda daha ekonomik oluşu

Kimyasal mücadelede kullanılan ilaçlara
genel olarak Pestisit adını vermekteyiz.

Bunlar hedef alınan patojen organizmaya

veya zararlıya göre değişik isimler alır.



Fungusları öldüren pestisitlere...........Fungisit

Bakterileri  lödüren pestisitlere...........Bakterisit

Virusları öldüren pestisitlere................Virisit

Yabancıotları öldüren pestisitlere...........Herbisit

denir.



Bugün için virisitler pratik olarak

kullanılmamaktadır.Yoktur. Bakterisit olarak

bazı Antibiyotikler etkili ise de ekonomik

olmadıklarından pratikte pek kullanılmazlar.

Ancak bazı fungisitlerin bakterisit etkiside

bulunmaktadır. Örneğin bazı bakırlı preparatlar

aynı zamanda bakteriyel

hastalıklara da etkilidir. Bu nedenle bu başlık
altında daha çok fungisitlerden

bahsedilecektir.



Fungisitlerin etki şekli ya patojene karşı
konukçunun dayanıklılığını artırarak
enfeksiyonu azaltırlar yada patojenin direkt
kendisine etkili olurlar. Buradaki etki patojenin
hücre duvarının ana maddelerinden
bazılarının sentezlenmesini engelleyerek
veya hücre duvarına zarar verecek bir takım
kompleksler oluşturarak iş görürüler. Bu yolla
patojenin bazı gerekli koenzimlerini inaktif
hale getirerek patojen proteinlerinin
bozulmasını neden olurlar.



FUNGİSİTLERİN YAYGIN FORMÜLASYON ŞEKİLLERİ

◼ DP Tozlanabilir toz (Dustable powder)
◼ DS Kuru tohum ilaçlaması için toz (Powder for dry seed treatment)
◼ EC Emülsiyon olabilir konsantre (Emulsifiable concentrate)
◼ ES Tohum ilaçlaması için emülsiyon (Emulsion for seed treatment)
◼ FS Tohum ilaçlaması için akıcı konsantre (Flowable concentrate for seed 

treatment)
◼ GC Makro granül (Macro granule)
◼ GR Granül (Granule)
◼ LS Tohum ilaçlaması için eriyik (Solution for seed treatment)
◼ SC Süspansiyon konsantre (Suspension concentrate = Flowable 

concentrate)
◼ SL Eriyebilir konsantre (Soluble concentrate)
◼ SP Suda eriyebilir toz (Water soluble powder)
◼ SS Tohum ilaçlaması için suda eriyebilir toz (Water soluble powder for 

seed treatment
◼ WG Suda dağılabilir granül (Water dispersible granule)
◼ WP Islanabilir toz (Wettable powder)
◼ WS Bulamaç ilaçlama için suda dağılabilir toz (Water dispersable powder 

for slurry treatment)



ETKİ ŞEKLİNE GÖRE FUNGİSİTLER;
◼ A)Koruyucu fungisitler. Enfeksiyondan önce uygulanan

ve yalnız koruyucu etkili olup yeni oluşacak
enfeksiyonları önleyen ilaçlardır.

◼ B)Sistemik fungisitler. Bitki içerisinde, sınırlı da olsa
taşınabilen fungisitlerdir. Genelde xylem iletim
demetlerinde traspirasyon yolu ile taşınırlar.

◼ C)Yarı sistemik (mezo sistemik) fungisitler. Atıldıkları
bitki yüzeylerinde yaprağın bir tarafınfdan diğer tarafına
kadar girebilen fungisitlerdir.

◼ Bitkide uygulandığı yerdeki etmeni, daha önce yerleşmiş 
olsa bile, öldüren fungisitlere Eradikant fungisitler veya 
tedavi edici (Curative) fungisitler denir. Genelde  sistemik 
olan fungisitler eradikant'tırlar, ancak koruyucu 
fungisitlerin de eradikant olanları vardır.



KULLANMA YERLERİNE GÖRE FUNGİSİTLER;

1. Yaprak veya yeşil aksam ilaçları
2. Tohum ilaçları
3. Toprak ilaçları
4. Ağaç yaralarına ve gövdelerine uygulanan

ilaçlar
5. Hasat sonu (depo) ilaçları



YEŞİL AKSAM İLAÇLAMALARI
◼ Küllemeler ; Bağ, Elma, Şeftali, Patlıcan, Domates, Kabakgiller, Gül, 

Süs bitkileri, Tütün
◼ Mildiyöler; Patates, Domates, Soğan, Marul, Kabakgiller, Tütün, 

Ayçiçeği
◼ Karaleke ; Elma, Armut, Şeftali, Yenidünya, 
◼ Paslar ; Hububat, Karanfil, Elma, Armut

◼ Botrytis ; Bağ, Sera sebzeleri, Süs bitkileri
◼ Monilya ; Kiraz, Vişne, Kayısı, Ayva, 
◼ Taphrina ; Şeftali, Erik, 
◼ Sclerotinia; Sebzeler

◼ Yaprak Lekeleri;

◼ Colletotrichum ; Kabakgiller, Fasulye

◼ Alternaria ; Sebzeler, Turunçgiller
◼ Stigmina  ; Şeftali, Kayısı
◼ Halkalı Leke ; Zeytin

◼ Bakteriyel yanıklıklar; Sert çekirdekliler, Turunçgiller, Yumuşak 
çekirdekliler, Sebzeler

◼ Köşeli yaprak Lekesi; Pamuk, Kabakgiller

◼ Bakteriyel Urlar ; Zeytin, Badem



TOHUM İLAÇLAMALARI
◼ Sürme, Rastık (Tilletia, Ustilago)       ; 

Hububat

◼ Çökerten Hastalıkları; Pamuk, Sebzeler, 
Tahıllar, Endüstri Bitkileri

MEYVE İLAÇLAMALARI
◼ Depo Çürüklükleri; Turunçgiller, Elma, 

Armut



Bakırlı fungisitlerden Bordo bulamacının hazırlanışı
Bordo bulamacı bakır sülfat( göz taşı) ile sönmüş kireç 
karışımından ibaret bir fungisittir. Taze olarak      
hazırlanıp kısa zamanda kullanılmalıdır.
Bakır sülfat oranına göre % 0.5, % 1, %1.5, %2 lik
olabilir. Örnek olarak %1 lik bordo bulamacı şöyle 
hazırlanır. 1 Kg göz taşı+ 1 Kg sönmüş kireç veya 0.5 Kg 
sönmemiş kireç+ 100 litre su. Bu miktarlar ayarlandıktan 
sonra metal olmayan kapta 50 litre suda 1Kg göztaşı 
eritilir. Bir başka kapta( 100litrelik) kireç bulamaç haline 
getirilir, süzülür. Göz taşılı eriyik kireç bulamaçlı kaba 
yavaş yavaş karıştırılarak dökülür.



Bu karışımda etkili olan bakırdır. Kireç ise bakırın PH 
sını nötrleştirerek toksik etkisini önler. Ph kontrolü ya 
paslanmamış büyükçe bir çivi karışıma daldırılarak 
eğer çivi hafif kızarırsa ortam asittir. Biraz daha 
kireçli karışım ilave edilir, ya da PH kontrolü fenol 
fitaleyin kağıdı ile yapılır. 

Bordo bulamacı genelde fenolojinin erken döneminde 
yani çiçeklenmeden önce kullanılır. Yeşil aksam ilacı 
olarak atılır. Bir çok yaprak lekesi hastalığına , 
mildiyölere, kara lekelere, Taphrina ve monilya 
hastalıklarına etkilidir. Bazı taş çekirdekli ağaçlarda 
fitotoksik olabilir. Ayrıca bazı bakteriyel hastalıklara 
da etkilidir.  



Entomolojik Gruplarının Bitkilerde Zarar Oluşturma Yolları 

 

A – Doğrudan 

Beslenerek- beslenme yeri (meyve, yaprak), renk ve şekil değişimi, Bitki özsuyu emilmesi sonucu 

bitki gelişiminde durgunluk, yaprak ve meyve boyutunda küçülme, sayıda azalma, bitki 

ömrünün kısalması  

Hastalık taşıyarak 

 

B- Dolaylı 

Beslenme yaralarından diğer hastalıkların bitkilere girişini ve çoğalmasını kolaylaştıracak ortam 

sunarak 

Beslenme sırasında salgıları ve pislikleri ile kirleterek 

Diğer hastalık ve stres  faktörlerine dayanıklılıklarını düşürerek 

 

Böceklerin Faydaları 
 Tozlaşmada rol olarak 

 Bal arısı, ipek böceği ürünlerinden yararlanılanlar 

 Salgıları ve vücudundan ürün elde edilenler (boya, wax ve shellak)  

 Bitkide oluşturduğu gal ve urlardan faydalanılanlar (Cynips urları) 

  Diğer böcekleri veya hastalık etmenlerini ve yabancıotları yiyerek veya parazitleyerek  

 Organik atıkları (çöp, leş ve dışkılar) yeniden doğaya kazandırarak  

 Besin maddesi olarak 

 Bilimsel araştırmalarda kullanılanlar (genetik araştırmalar, biyolojik mücadele çalışmala r ı) 

 Adli tıpta kullanılarak  

 



Böceklerde Dış Görünüm (Morfoloji) 

 

Baş böceklerde embriyo döneminde yirmi bir segmentten (halka) ibaret olan böcek vücudunun 

başa ait halkalar, ilk altı tanesidir. Bu dönemden sonra, başın gayet sa¤lam yapılı bir kutu şeklini 

aldığı görülür. Baş, baş ekseni vücut eksenine dik ise hypognathous; baş ekseni vücut ekseni ile 

aynı doğrultuda ise prognathous olarak isimlendirilmektedir. Baş üzerinde bir çift petek göz, üç 

(bazen bir) adet nokta göz, bir çift anten ile ağız parçalar› bulunur.   

 

Antenler genel olarak gözler arasından çıkmıştır. Daima bir çift olarak mevcuttur. Koku, dokunma 

ve tat alma, görevlerini yapar. Böceklerde farklı anten tipleri bulunmaktadır. Böceklerde temel ağız 

tipi çiğneyici ağızdır. Diğer ağız tipleri çiğneyici ağızın değişime uğramasıyla oluşmuştur. Bunlar, 

Yalayıcı-emici ağız, Emici ağız ve sokucu-emici ağız tipidir.  

 

Thorax 3 kısımdan meydana gelmiştir. Her bir bölümden bir çift bacak ve ayrıca ikinci ve üçüncü 

bölümlerinden birer çift kanat çıkar.  Böcekler, ergin dönemde 3 çift bacak bulunmaktadır. Bacağın 

bölümleri sırasıyla coxa, trochanter, femur, tibia, tarsus ve pretarsustur. Böceklerde birinci ve 

üçüncü çift bacağın farklılaşmasıyla farklı bacak tipleri meydana gelmiştir. Birinci bacağın 

farklılaşmasıyla Kazıcı bacak, Yakalayıcı bacak, Çengelli bacak: Tutucu bacak, Temizleyici bacak 

oluşurken üçüncü çift bacağın farklılaşmasıyla Sıçrayıcı bacak, Yüzücü bacak, Toplayıcı bacak: 

Koşucu bacak oluşmuştur. Thorakda sadece 2. ve 3. segmentinden birer olmak üzere 2 çift kanat 

bulunmaktadır. Deri uzantısından ibarettir. İki deri uzantısı arasında kanat damarları bulunur. 

Damarlar içerisinde tracheae boşluğu, vücut sıvısı ve sinir kolları bulunur. Apterygota alt sınıfında 

primer olarak yoktur. Pterygota alt sınıfında kanat bulunur. Kanatlar dıştan görülebiliyorsa – 

Exopterygota olarak Kanatlar dıştan görülemiyorsa – Endopterygota olarak tanımlanır. Böceklerde 

farklı takımlara göre kanat tipleri bulunmaktadır. Örneğin Odonata takımında  Her iki çift kanat 

zar gibidir, çok sayıda enine ve boyuna damar bulunur, bazı kitinimsi bölgeler bulunur.  Orthoptera 

takımında ise  üst kanatlar hafif kitinleşmiş ve parşömenimsi yapıda, alt kanatlar zar şeklinde ve 

bol damarlıdır. Abdomen genellikle birbirine benzeyen 10-12 segmentten meydana gelmiş t ir. 

Abdomende farklı uzantılar vardır. Bunlar cerci, epiproct, paraproct, corniculus, furcular ve eşey 

organlarıdır.  



Böceklerde Dış Görünüm (Morfoloji) 

 

Baş böceklerde embriyo döneminde yirmi bir segmentten (halka) ibaret olan böcek vücudunun 

başa ait halkalar, ilk altı tanesidir. Bu dönemden sonra, başın gayet sa¤lam yapılı bir kutu şeklini 

aldığı görülür. Baş, baş ekseni vücut eksenine dik ise hypognathous; baş ekseni vücut ekseni ile 

aynı doğrultuda ise prognathous olarak isimlendirilmektedir. Baş üzerinde bir çift petek göz, üç 

(bazen bir) adet nokta göz, bir çift anten ile ağız parçalar› bulunur.   

 

Antenler genel olarak gözler arasından çıkmıştır. Daima bir çift olarak mevcuttur. Koku, dokunma 

ve tat alma, görevlerini yapar. Böceklerde farklı anten tipleri bulunmaktadır. Böceklerde temel ağız 

tipi çiğneyici ağızdır. Diğer ağız tipleri çiğneyici ağızın değişime uğramasıyla oluşmuştur. Bunlar, 

Yalayıcı-emici ağız, Emici ağız ve sokucu-emici ağız tipidir.  

 

Thorax 3 kısımdan meydana gelmiştir. Her bir bölümden bir çift bacak ve ayrıca ikinci ve üçüncü 

bölümlerinden birer çift kanat çıkar.  Böcekler, ergin dönemde 3 çift bacak bulunmaktadır. Bacağın 

bölümleri sırasıyla coxa, trochanter, femur, tibia, tarsus ve pretarsustur. Böceklerde birinci ve 

üçüncü çift bacağın farklılaşmasıyla farklı bacak tipleri meydana gelmiştir. Birinci bacağın 

farklılaşmasıyla Kazıcı bacak, Yakalayıcı bacak, Çengelli bacak: Tutucu bacak, Temizleyici bacak 

oluşurken üçüncü çift bacağın farklılaşmasıyla Sıçrayıcı bacak, Yüzücü bacak, Toplayıcı bacak: 

Koşucu bacak oluşmuştur. Thorakda sadece 2. ve 3. segmentinden birer olmak üzere 2 çift kanat 

bulunmaktadır. Deri uzantısından ibarettir. İki deri uzantısı arasında kanat damarları bulunur. 

Damarlar içerisinde tracheae boşluğu, vücut sıvısı ve sinir kolları bulunur. Apterygota alt sınıfında 

primer olarak yoktur. Pterygota alt sınıfında kanat bulunur. Kanatlar dıştan görülebiliyorsa – 

Exopterygota olarak Kanatlar dıştan görülemiyorsa – Endopterygota olarak tanımlanır. Böceklerde 

farklı takımlara göre kanat tipleri bulunmaktadır. Örneğin Odonata takımında  Her iki çift kanat 

zar gibidir, çok sayıda enine ve boyuna damar bulunur, bazı kitinimsi bölgeler bulunur.  Orthoptera 

takımında ise  üst kanatlar hafif kitinleşmiş ve parşömenimsi yapıda, alt kanatlar zar şeklinde ve 

bol damarlıdır. Abdomen genellikle birbirine benzeyen 10-12 segmentten meydana gelmiş t ir. 

Abdomende farklı uzantılar vardır. Bunlar cerci, epiproct, paraproct, corniculus, furcular ve eşey 

organlarıdır.  



Böceklerin İç Organlarının Yapısı ve İşleyişi (Anatomi ve Fizyoloji)  

 

KAS SİSTEMİ 

Böcekler vücut ve eklemlerini kaslar sayesinde hareket ettirir. Beslenme, yürüme, uçma gibi 

hareketler kasların yardımıyla olur. Bir böceğin vücudu içerisinde çok fazla sayıda kas bulunabil ir. 

Böceklerde kaslar enine çizgili, yarı saydam, renksiz veya grimsi renktedir. Kalp kasları ve 

sindirim organı kasları çizgisizdir. Kaslar iç çıkıntılara (apodem ve apphysis) bağlanmıştır. 

 

SİNDİRİM SİSTEMİ  

Böcek sindirim sistemini ağızdan anüse kadar uzanan bir tüp şeklindedir. Beslenme şekli ve aldığı 

besine göre sindirim sisteminin yapısı farklılık göstermektedir. Sindirim sistemi üç ana bölümden 

oluşmaktadır. Bunlar; ön bağırsak, orta bağırsak ve art bağırsakdır. Ön barsak (Stomodaeum) ağız 

boşluğu, yutak (Pharynx), yemek borusu (Oesophagus), kursak (Crop) ve ön (Çiğneyici) mide 

(Proventriculus)’ den oluşur. Orta barsak Mesenteron-Ventriculus olarak tanımlanır ve Art barsak 

(Proctodaeum), ileum (İnce barsak), colon (Kalın barsak), rectum (Göden) ‘dan oluşmaktad ır. 

Besinlerin sindirimi gerçekleştirildikten sonra dışkı maddeleri, rectum’da bu kısmın kuvvetli 

kasları sayesinde kuruya yakın olarak anüsten dışarı atılır. Böcelerde farklı sindirim enzimleri de 

bulunmakatadır. Bunlar arasında amilaz, lipaz, invertaz ve proteaz sayılabilir. Sindirim sistemi 

reaksiyonu böceğin aldığı besine göre de değişebilmektedir.  

 

BOŞALTIM SİSTEMİ 

Orta basrak ile art barsak arasına bağlanmış ince yapılı Malpighi borucuklarından oluşur. Malpigi 

tüplerinin sayısı böcek türlerine göre değişmektedir. Boşaltım sistemi kandan işe yaramaz 

maddeleri kandan alarak barsak kanalı ile dışarı atılmasına yarar. Atılan maddelerin büyük kısmı 

ürik asittir; ayrıca nitrojenli bazı maddeler, bazı tuzlar ve su fazlasıdır. 



BÖCEKLERDE DOLAŞIM SİSTEMİ 

Böceklerde ise “açık dolaşım sistemi” vardır. Böceklerin kan vücut boşluğu içinde dolaşır. Böylece 

organ ve dokulara kan sağlanır. Böceklerde dolaşım sistemi iki bölüme ayrılan bir boru sisteminden 

oluşmaktadır. Vücutun dorsalinde bulunan iki kısım olarak görülen bir boru şekilnded ir. 

Abdomende bulunan kısım kalp olarak adlandırılır ve çok sayıda bölmelerden meydana gelir. 

Thoraksda ise boru şeklindedir ve aorta adını alır. Ayrıca kanın anten ve bacaklarda ilerlemes i 

sağlayan yardımcı organlarda bulunmaktadır. Kan soluk sarı renklidir, böceklerde kanın O2 ve 

CO2 taşıma görevi bulunmamaktadır. Kan sindirilmiş besin, hormon ve işe yaramayan maddeleri 

taşır. 

 

BÖCEKLERDE SOLUNUM SISTEMİ 

Böceklerde oksijenin alınıp bütün vücut hücrelerine ve dokularına kadar ulaştırılması ve 

karbondioksitin tekrar dışarı verilmesine solunum adı verilir. Böceklerde oksijenin vucut 

hücrelerine kadar ulaştırılmaşı ve karbondioksidin alınarak dışarı atılması tracheae sistemi 

tarafından yürürtülmektedir. Bu sistem, vücut icerisine yayılmış bir borular sistemidir. Trake 

sistemi dışarı ile stigma adı verilen solunum delikcikleri ile açılmaktadır. Stigmalara vücudun yan 

taraflarına yerleşmiş ve 1-10 cift olup tergosternal kaslar ile açılıp kapanmaları kontrol edilir.  

Stigmalardan içeri giren hava solunum sisteminin uçlarında bulunan ve tracheole adı verilen cok 

ince borucuklara ulasır. Olusan CO2`nin atılması da bu yolu takip ederek meydana gelir.  Sularda 

yaşayan böceklerde ve endoparazitoitlerde solunum sisteminde farklı özelleşmeler olduğu 

görülmüştür.  

 

SİNİR SİSTEMİ 

Böceklerde sinir sistemini elektriksel uyarıları almak, beyine iletmek ve alınan uyarılar ın 

değerlendirerek ilgili organları harekete geçirilmesi görevini üstlenmiştir. Beyin yemek borusu 

üzeridedir ve göz, anten ve üst dudağı kontrol eder. Yemek borusunun altında ise suboesophagal 

ganglion bulunur, ağız parçalarını kontrol eder. Ayrıca sindirim sistemi altında uzayan sinir 

kordonundan meydana gelir. Her vücut segmentinde bir çift ganglion bulunur. 



Böcek Taksonomisi  

Organizmaların sınıflandırılmasının teori ve uygulamasıyla ilgili bilim dalı olarak tanımlanır.  

I. ALTSINIF: APTERYGOTA (=KANATSIZ BÖCEKLER) Bu altsınıfa giren böceklerde primer 

olarak kanat yoktur. Embriyo döneminde kanat bulunmaz. Başkalaşım geçirmeyen ilkel 

böceklerdir. Bu böcekler dört takım halinde incelenebilir. Bunlar Protura, Thysanura, Diplura ve 

Collembola (Kuyrukla Sıçrayanlar) takımlarıdır.  

 

II. ALTSINIF: PTERYGOTA (=KANATLI BÖCEKLER). Bu altsınıfa dahil olan böceklerin 

genellikle iki çift kanada sahip iseler de, sadece bir çift kanadı olanlar ve hatta hiç kanadı 

bulunmayanları da vardır. Kanatlı böceklerden bazılarında larva dönemlerinde, kanatlar iz halinde 

görülür. Bunlara “Exopterygota” ad› verilir. Larva döneminde kanat izleri dışardan hiç 

görülmeyenlere de “Endopterygota” grubu olarak isimlendirilir.  

 

Coleoptera (=Kınkanatlılar) 

Coleoptera, Insecta sınıfı içinde de bilinen türlerin % 40’ından fazlasına sahiptir. Bu takımda 

bulunan böceklerin erginlerinin ön kanatlar kalın ve sertleşmiştir. . Erginlerde ön veya üst kanatlara 

elytra (Tekili: elytron) ismi verilir. Arka kanatlar genellikle iyi gelişmiş zar şeklinde ve uçma 

görevini yapar. Anobiidae (Tosvuranböcekler), Elateridae (Telkurtları), Silvanidae (Cucujiidae), 

Buprestidae (Süslüböcekler), Coccinellidae (Gelinböcekleri), Tenebrionidae (Esmerböcekler), 

Cerambycidae (Tekeböcekleri), Chrysomelidae (Yaprakböcekleri), Bruchidae (Tohumböcekle r i) 

gibi önemli familyaları içerir.  

 

Lepidoptera (Kelebekler, Pulkanatlılar) 
Erginlerin ağız tipi emicidir. 1. çift maxilla emici hortuma dönüşmüş ve hortum çok fazla uzamış 

bir yapı halindedir. Kanatlar yassı ve zarımsı yapıdadır. Dişiler erkekleri çekmek için; erkekler de 

çiftleşmeyi başlatmak için feromon salgılar. Genelde döl sayıları birden fazladır. Cossidae 

(Ağaçkurtları), Tortricidae(Meyva içkurtları ve Yaprakbükenler), Tineidae (Güveler), 

Yponomeutidae (Ağkurtları), Gelechiidae, Pyralidae, Nymphalidae (Alacakelebekler), 

Papillionidae vb içerdiği bazı önemli familyalardır.  

 

 



Hymenoptera (=Zarkanatlılar, Arılar) 

Erginlerde farklı ağız yapıları bulunabilir. Bunlardan çiğneyici olanlar karıncalarda olduğu gibi 

ayrıca balarılarında görülen yalayıcı-emici ağız tipi bulunur. Kanatlar zar gibi; iki çift olarak 

bulunur. Fitofag türlerin yanında sosyal böcekleri ve önemli parasitoit familyalarını barındır ır.  

Tenthredinidae (Testereliarılar), Cephidae (Saparıları), Ichneumonidae (Asalakarılar), Braconidae, 

Trichogrammatidae, Cynipidae (Urarıları, Galarıları) içerdiği bazı önemli familyalardandır.  

 

Diptera (Sinekler)  

 

Sineklerin, diğer böcek takımlarından farkı, ikinci çift kanatlarının olmaması ve her bir kanadın 

“halter” denen uçuşta dengeyi sağlayan organa dönüşmesidir. Böylece birkaç kanatsız türü hariç 

hepsi bir çift kanata sahiptir. Erginleri sokucu-emici ya da yalayıcı-emici ağız tipine sahiptir. 

Culicidae, Cecidomyiidae (Ursinekleri), Tabanidae (Atsinekleri), Syrphidae (Çiçeksinekle r i), 

Tephritidae (Trypetidae) (Meyva sinekleri), Agromyzidae bulundurduğu familyalar ıdan 

bazılarıdır.  

 

Orthoptera (=Çekirgeler, Düz Kanatlılar) 

 

Üst kanatlar hafif kitinleşmiş ve parşömenimsi yapıda, alt kanatlar zar şeklinde ve bol damarlıd ır. 

Çekirgeler ve danaburnu, bu takımın içinde bulunur. Yarı başkalaşım geçirirler. Ağız parçaları 

çiğneyici tiptedir. Arka bacaklar kuvvetli ve genellikle sıçramaya olanak sağlar. 

Tettigoniidae(Yeşilçekirgeler-Otçekirgeleri), Gryllidae (Karaçekirgeler), Gryllotalpidae, 

Acrididae (Tarla çekirgeleri) familyalarını içermektedir.  

 

Hemiptera  

 

Ağız parçaları sokucu emici tipte olup hortum serbest ve başın ön kısmından çıkar. Ön kanatlara 

hemielytra denir: Dip yarısı derimsi; uç yarısı ise zarımsıdır. Arka kanatlar zar şeklindedir. Yarı 

başkalaşım geçirirler. Bazılarında savunma mekanizması olarak pis koku salgısı bulunmaktad ır.  

Fitofag türlerin yanında önemli avcı türleride barındırmaktadır. Pentatomidae, Scutelleridae, 

Tingidae, Anthocoridae, Miridae ve Nabidae içerdiği önemli familyalardandır.  



BÖCEK EKOLOJİSİ  

Ökoloji, "Organizmaların yaşama yerlerinde incelenmesi"dir. Ökoloji, genel olarak, "Organizma 

veya organizma gruplarının, çevreleri ile karşılıklı etkileşimlerinin araştırmasından ya da bunlar 

ile çevrelerinin etkileşmelerinden sözaçan bilim" olarak tanımlanabilir. Böceklerin doğada çok 

fazla sayıda populasyonlara ulaşabilmeleri onların çoğalma güçlerine ve canlı kalma yetenekler ine 

bağlıdır. Böceklerin olağanüstü çoğalmalarını önleyen bazı etkenler vardır. Çevre direnci adı 

altında toplanan bu etkenlerin etkileri sonucu, böceklerde azalma çoğalma görülür. Bu etkenlere 

Sınırlayıcı etkenler denilir. Böceklerinin popülasyonlarını etkileyen cansız faktörler içerisinde 

sıcaklık, nem, yağış, ışık bulunmaktadır. Canlı faktörler ise besin, doğal düşmanlar ve popuplasyon 

yoğunluğu olarak tanımlanmıştır.  

 

TARIMSAL SAVAŞ NEDİR? 

Zararlı böcek populasyonlarını insan ve çevre sağlığını ön plan alarak, çeşitli yöntemle r le 

ekonomik zarar düzeyi altında tutmaktır.  Böceklerle mücadelede, bir yandan insan ve çevre sağlığı 

dikkate alınarak ürün miktar ve kalitesinde olası kayıpları engellemek, diğer yandan ise 

mücadelenin ekonomik olması hedeflenmektedir. Tarımsal savaşta kullanılan farklı mücadele 

yöntemleri bulunmaktadır. Bunlar kültürel önlemler, fiziksel mücadele, mekanik mücadele, 

biyoteknik mücadele, biyolojik mücadele ve kimsayasal mücadeledir. Tabi bu savaşım 

yöntemlerinin hiçbirinin tekbaşına kullanımı yeterli ve uygun değildir. Zararlılarla mücadelede 

entegre zararlı yönetimi stratejisinin gözönünde bulundurulması ve uygun olan bütün mücadele 

yöntemlerinden faydalanılması gerekmektedir.   


