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Dünyada Yabancı Otlarla İlgili 

Yayınlanan Önemli Bazı Dergiler

1. Weed Research

2. Weed Science

3. Weed Biology and Management

4. Weed Technology





Yabancıotlar Tarlanın Öz Evladıdır.



YABANCI OTLARIN 

YARARLARI



Bilimde kullanılan pekçok terimin aksine yabancı otların
(İngilizce weed, Almanca unkraut, İtalyanca malherbe)
bilim dünyasında herkesçe kabul edilen genel bir tanımı
bulunmamakta, araştırıcılar kendilerine göre tanımlamalar
yapmaktadırlar.

Ekolojik anlamda yabancı otlar “insan tarafından kontrol
edilen bir çevrede kendiliğinden yetişen bitkiler” olarak
tanımlanmakdayken, herbologlar (yabancı ot bilimciler)
yabancıotları “istenmeyen bitkiler” olarak
tanımlamaktadırlar. Bu ifadelerden genel bir tanımlama
yapmak istersek,

“İnsanoğlunun değişik faaliyetlerine, hedef ve
amaçlarına zarar veren bitkilere yabancı ot
denmektedir.” Bu tanıma göre bir buğday tarlasındaki
yabani hardal (Sinapis arvensis) yabancıot görüldüğü gibi
aynı alanda bulunabilecek bir arpa, çavdar veya yulaf da
yabancı ottur.



1. İnsan ve hayvan sağlığı için şifalı bitki 

olarak kullanılırlar. 

Bunlara örnek olarak Matricaria chamomilla

(mayıs papatyası, tıbbi patatya), Hypericum

perforatum (sarı kantaron, binbirdelik otu)

ve Urtica dioica (ısırgan otu) verilebilir.



2. Sepet, hasır, süpürge v.b. yapımında kullanılırlar.

Bunlara örnek olarak Phragmites australis (kamış) ve 

Scirpus lacustris (saz otu) verilebilir.  

3. Tekstil sanayiinde boya bitkisi olarak kullanılırlar.

Isatis tinctoria (çivit otu) ve Rubia tinctorium (kökboya)

bu konuya örnek olarak verilebilir.

4. İnsan yiyeceği olarak kullanılırlar.

Polygonum aviculare (çoban değneği, madımak) ve

Portulaca oleracea (semizotu) örnek olarak verilebilir.



5. Hayvan yemi olarak kullanılırlar.

Glycyrrhiza glabra (meyan kökü) ve Astragalus spp. (geven)

örnek olarak verilebilir.

6. Arıların bal yapması için çiçek olarak kullanılırlar.

7. Yakacak olarak kullanılırlar.

Alhagi camelorum (deve dikeni) ve Salsola kali (Soda oyu) örnek

olarak verilebilir.

8. Yeşil gübre olarak kullanılırlar.

9. Toprak yorgunluğunu önlerler.

10. Yabancı ot artıklarından kompost olarak yararlanılır.



8. Yeşil gübre olarak kullanılırlar.

9. Toprak yorgunluğunu önlerler.

10. Bu bitkilerin artıklarından
kompost olarak yararlanılır.

11. Yaban hayatı için yiyecek ve
barınak oluştururlar.



12. Su ve rüzgar erozyonunu önlerler.

13. Kirli su ve toprakların temizlenmesinde

kullanılırlarlar.

Örneğin Eichhornia crassipes (su sümbülü)

sulardan bazı ağır metalleri uzaklaştırır. Bu bitki bu

metalleri bünyesinde sudaki konsantrasyonlarından

2000 kat daha fazla bulundurur.

14. Kültür bitkilerinin gen kaynağını oluştururlar.

Aegilops spp. (Sakalotu) buna örnek olarak verilebilir.

15. Doğal dengeyi korurlar.



16. Süs bitkisi olarak kullanılırlar.

Ceratophyllum spp. (tilki kuyruğu) ve Sparganium spp.

örnek olarak verilebilir.

17. Yabancı otlar göstergeci (indikatör) olarak

toprağın özellikleri hakkında bilgi verirler.

Örneğin Artemisia vulgaris (yabani pelin), Poa trivialis

(adi salkımotu), Stellaria aquatica (su yıldızotu), Urtica

dioica (büyük ısırgan), Mentha arvensis (yabani su

nanesi), Tussilago farfara (öksürük otu) ve Phragmites

australis (kamış) su göstergeci yabancı otlardır.

18. Kültür bitkilerinde zararlı olan hayvansal

zararlılar için tuzak bitki olarak kullanılırlar.



YABANCI OTLARIN ZARARLARI



Dünyada yaklaşık 250 bin tür

bitki bulunmaktadır. Bunların

yaklaşık %3 kadarı (8000 tür)

yabancı ot olarak

değerlendirilmektedir. Bu 8000

kadar türden de tarımda 200-250

kadar tür ana zararlı olarak

karşımıza çıkmaktadır.



1. Büyüme faktörleri olan su, besin 

maddeleri ve ışık yönünden kültür bitkisiyle 

rekabete girerler.

Yabancı otlar kültür bitkilerinden çok daha

fazla su ve besin maddesi

sarfedebilmektedirler. Bu, özellikle su ve besin

maddelerinin sınırlı olarak bulunduğu

alanlarda son derece önemlidir. Azot (N),

fosfor (P) ve potasyum (K) bitkilerin en çok

gereksinim duydukları elementlerdir.



Yabani hardal (Sinapis arvensis)

yulaftan 2 kat daha fazla N ve P, 4 kat

daha fazla K ve 4 kat daha fazla suya

ihtiyaç duymaktadır. Yine yabani hardal

arpaya göre 2.4 kat daha fazla su

harcamaktadır. Yabani turp (Raphanus

raphanistrum) tohum olgunluğuna

kadar yulaftan 4 kat daha fazla K, 2 kat

daha fazla N ve P’yi topraktan

sömürmektedirler.



Ayrıca rekabette toplam besin

maddesinin alımı yanında bu besin

maddelerinin alındığı süre de

önemlidir. Örneğin yavşan otu

adıyla bilinen Veronica hederifolia

kışlık tahıllardan önce gelişmesini

tamamlayarak N ihtiyacını kışlık

tahıllardan önce almaktadır.



Yabancı otlar kültür

bitkilerinden daha daha hızlı ve

fazla geliştiklerinden kültür

bitkilerini gölgeleyerek fotosentezi

önemli ölçüde olumsuz olarak

etkilemektedirler. Bunun

sonucunda kültür bitkileri hem cılız

gelişecekler hem de büyüme

homojen olmayacaktır.



Ayrıca tarımsal amaçlar için

toplanmış olan sularda ve

kanallarda bulunan yabancı otlar

hem salgılarıyla suyun kalitesini

bozarlar, hem kanalları tıkarlar ve

hem de transpirasyonla büyük su

kayıplarına yol açarlar.



2. Toprak sıcaklığını düşürürler.

Tarım yapılan toprakların vegetasyon

peryodunun başından itibaren

yabancıotlarla kaplanmış olmasının toprak

sıcaklığını 3 0C’ye yakın düşürmektedir.

Yabancı ot bulunan bir buğday tarlasının

yabancı otlardan temizlenmiş olana göre

toprak sıcaklığının 0.8 C daha düşük

olduğu belirlenmiştir. Bu durumda toprak

sıcaklığı düşük olan tarlada kültür

bitkisinin daha geç olgunlaşacağı açıktır.



3. Yabancı otlar bazı hastalık etmenlerine ve 

zararlılara konukçuluk yaparlar.

Chenopodium spp., Amaranthus retroflexus ve

Solanum nigrum patateslerde karabacak hastalığı

etmeni Erwinia carotovora var. atroseptica ile

patateslerde yumuşak çürüklük hastalığı etmeni E. c.

var. carotovora’ya konukçuluk yaparlar.

Macrosteles fascifrons Lactuca serriola’dan (yabani

marul) Aster yellows fitoplazmasını kültür

bitkilerine nakleder. Çoğu afit PVY, PVX, CMV ve

CTV gibi virüsleri yabancı otlardan kültür

bitkilerine taşımaktadır. Circulifer tenellus Beet

curly top virus’u şekerpancarı ve domateslere

taşımaktadır.



Agropyron repens (ayrık) Diuraphis

woxia adlı afite konukçuluk yapmaktadır.

Puccinia graminis tritici Berberis

olmadan yaşam çemberini

tamamlayamaz. Poaceae (Gramineae)

familyasına ait yabancı otlar Ophiobolus

graminis (buğdaylarda kök ve sap

çürüklüğü) ve Helminthosporium

gramineum’a (arpa çizgili yaprak lekesi)

konukçuluk etmektedirler.



4. Çıkardıkları salgılar kültür bitkilerinin

gelişmesini engellerler.

Bazı yabancı otlar köklerinden veya

topraküstü organlarından salgıladıkları

maddelerle çevresindeki kültür bitkilerinin

gelişme ve verimlerini olumsuz

etkilemektedirler. Bu etkileşime allelopati

denmektedir. Örneğin ayrık (A. repens) ve

Artemisia california salgıladıkları allelopatik

kimyasallarıyla çevrelerindeki kültür

bitkilerini olumsuz etkilemektedir.



5. Tarım ürünlerinin kalitesini düşürürler.

a. Hayvan yemi olarak kullanılan ot, saman vs.nin içerisine
karışan yabancı otlar onların besin değerlerini
düşürmektedir. Bunların dışında saman olarak kullanılan
materyale karışan yabancı otlar samanla aynı zamanda da
kurumadığından samanın küflenmesine yol açmaktadır.

b. Yabancı otlar tarımsal ürünlerin besin öğelerinde de zarar
verirler. Örneğin şekerpancarında zararlı yabancı otlar
pancarın besinine ortak olarak onların şeker oranını
düşürürler. Tahıllardaki yabancı otlar cılız dane oluşumuna
yol açarlar

c. Tohumları kültür bitkisinin tohumlarına karışarak kaliteyi
düşürürler. Örneğin küsküt tohumu yonca tohumlarına
karışabilmektedir. Yine selektörden geçirilmemiş buğday
tohumlarında yabancı ot bulunma oranının %1.17 olduğu
belirlenmiştir.



Yabancı ot tohumlarından bazıları zehirli

olduklarından tahıl tohumlarına karışarak

onların ekmeklik veya yemlik değerini

düşürmektedir. Ülkemizde tohumları zehirli

olan 4 yabancı ot türü tespit edilmiştir.

Bunlar,

Pelemir, acımık (Cephalaria syriaca),

delice (Lolium temulentum), pembe ot

(Melampyrum arvense) ve karamuk

(Agrostemma githago)’dur.



6. Yabancı otlar insanlara, hayvanlara
ve hayvansal ürünlere de zarar
verirler.

Zehirli yabancı otlar bünyelerinde
alkaloid, glukosid, saponin, oksalat ve
nitratlar gibi sıcak kanlılara toksik
kimyasallar (toksinler) içerirler. Bu
toksinler insanlarda da zehirlenmelere,
anormal davranışlara ve hatta ölümlere
sebep olabilmektedir. Bunların dışında
bazı yabancı ot polenleri insanlarda
saman nezlesi allerjisine de yol
açmaktadır.



Yabani soğan (Allium vineale), sarımsak

(Allium spp.) ve meyan otu (Glycyrrhiza

glabra ) yiyen hayvanların etleri ve özellikle

de sütleri kötü kokmaktadır. Arpa

tohumlarına karışan yabani yulaf bira

üretiminde kalitede düşmelere yol

açmaktadır. Ayrıca bazı yabancı otlar sahip

oldukları dikenlerle de hayvanları

zararlandırılar. Örneğin Xanthium spp.

(domuz pıtrağı) koyun yapağılarına

tutunarak onların kalitesini düşürmektedir.



Delphinium sp. (zehirli düğün çiçeği) bunları
severek yiyen büyükbaş çiftlik hayvanlarında
zehirlenmelere ve ölümlere sebep
olabilmektedir. Astragalus (geven) ve Oxytropis
spp bitkileri de geviş getirenlerde bol ve uzun
süre yendiklerinde zehirli olmaktadır. Ayrıca
Hypericum perforatum (kantaron, binbirdelik
otu) ile Ptilimnium capillaceum hayvanlarca
yenildiklerinde derilerinde ışığa karşı hassasiyet
gelişmektedir. Bunun dışında Hypericum bazı
beşeri ilaçlarla birlikte alındığında cidi sağlık
problemleri yaratabilmektedir. Datura
stromonium da yendiğinde sıcakkanlılara çok
toksiktir.



Ülkemizin özellikle doğusunda

çocuklarda ban otu (Hyascyamus

niger) ve lekeli baldıran (Conium

maculatum) zehirlenmelerine

rastlanmakta ve hatta bazen

bunlardan dolayı ölümler de

görülmektedir.



7. Çiftlikte üretim masraflarını artırırlar.

Yabancı otlar tarım alanlarında özellikle

toprak işleme ve hasat masraflarını artırırlar.

Bu bitkilerin bulundukları sahaların

işlenmesi sırasında daha fazla yakıt

harcanmakta, alet ve ekipman masrafları ve

onların yıpranması da da daha fazla

olmaktadır. Yine tahıl tarlalarında yabancı

otların bulunması biçerdöver ile hasatı

güçleştirmekte sık sık arızalara yol

açmaktadır.



8. Yabancı otlar yangın

tehlikesini artırırlar.

Özellikle ülkemizde yabancı

otların çoğu yaz aylarında

vegetasyon sürelerini

tamamlayarak kurumaktadırlar.

Kurumuş olan bu bitkiler ufacık bir

kıvılcımla tutuşabilmekte ve

yangınlara sebep olmaktadır.



9. Bazı yabancı ot tohumları bina ve

tesislerin dış yüzeylerinde bulunan

küçük yarık ve çatlaklara girerek

oralarda çimlenip gelişmekte ve çatlak

ve yarıkları genişletmektedir. Ayrıca

rizom ve stolonlu yabancı otlar

karayollarının ve havaalanlarının asfalt ve

betonlarının altlarına girerek buraları

çatlatmaktadır. Bu bakımdan da bakım

masrafları artmaktadır.



11. İstilacı yabancı otlar tarım sistemine ciddi

zararlar verebilirler.

İstilacı bitki türleri bitkisel ve hayvansal

üretimde ciddi zararlara yol açabilirler.

Bunlar toprak erozyonunu artırırlar,

ekolojik değişimlere (biyoçeşitliliğin zarar

görmesine) sebep olurlar ve insan

faaliyetlerine olumsuz etkilerde bulunurlar.

Bu türlerin bir yere girmesi sessizce olur ve

başlarda dikkati çekmez.



 İstilacı türler birkaç tanımı olan bir ifadedir. İlk
tanım istila ettiği habitatı ekonomik, çevresel veya
ekolojik olarak olumsuz etkileyen yerli olmayan
türleri kapsamaktadır. Bu tanım koruma grupları ile
birlikte hükümet organları tarafından
kullanılmaktadırlar.

 İkinci tanım; belirli bir habitatta ağır bir şekilde
kolonize olan, hem yerli hem de yerli olmayan
türleri kapsayarak sınırları genişletmektedir.

 Üçüncü tanım ise birinci tarifin genişletilmesidir ve
istilacı bir türü yaygın yerli olmayan türler olarak
tanımlamaktadır. Bu son tanım tartışılabilir
derecede çok geniştir, çünkü tüm yerli olmayan
türler adapte olduğu yerlerde olumsuz etkili
değildirler.



Şüphesiz istilacı bitkilerden hepsi tarım

alanları için tehdit olmayabilir. Ambrosia

artemisiifolia, Eichornia crassipes (su

sümbülü), Solanum elaeagnifolium (gümüş

yapraklı köpek üzümü), Arceuthobium spp.

(bodur ökse otu), Myriophyllum

heterophyllum henüz yurdumuzda

bulunmayıp bazı Avrupa ülkelerinde

bulunan yüksek yayılma kapasitesine sahip

ve tarım alanları için çok zararlı olabilecek

bitki türleridir.



Bunlardan A. artemisiifolia aynı

zamanda insanlar için allerjiktir. Ayrıca

çevre ve tarım alanları için önemli

sorunlar oluşturabilecek ve yüksek

yayılma kapasitesine sahip Ludwigia

grandiflora ve L. peploides (bataklık

çuha çiçeği) bazı Avrupa ülkelerinde

mevcut olup bazı kaynaklarda

yurdumuzda da bulunduğu

söylenmektedir.



Sıralanan bu zararlarıyla

yabancı otlar tarımsal

ürünlerde ciddi verim

kayıplarına ve mücadele

masraflarına sebep

olmaktadır.



  Yabancı otların biyolojisi 
bu bitkilerin büyüme, 
gelişme ve üremeleriyle 
ilgili çalışmaları 
kapsamaktadır. 

 

  



Yabancı Otların Çoğalma ve 
Yayılmaları 

  Yabancı otlar çoğu kültür bitkisinin aksine 
hem generatif (tohum) ve hem de 
vejetatif (rizom, stolon, soğan, yumru, 
kök) olarak çoğalmaktadırlar. Genellikle 
tek ve iki yıllık yabancı otlar yalnızca 
generatif, çok yıllıklar ise generatif çoğalma 
yayında vejetatif olarak da 
çoğalmaktadırlar. Eğrelti otları (Pteridium 
spp.) ve at kuyruklarında (Equisetum spp.) 
olduğu gibi bazıları da sporla çoğalırlar.   



1. GENERATİF (TOHUMLA) ÇOĞALMA  

 Yabancı otların yayılmalarında 
tohumların büyük bir rolü vardır. 
Çünkü, 

a. Yabancı otların tohumları 
küçüktür, değişik renk ve şekildedir. 

b. Çok miktarda tohum oluştururlar. 

c. Şekilleri itibariyle çeşitli yollarla 
kolaylıkla dağılırlar.    



   

  Çoğu yabancı ot tohumları küçüktür. 
Örneğin 500 gramlık Plantago major 
(sinir otu, siğil otu) tohum öbeğinde 2.2 
milyon kadar, yine 500 gramlık Capsella 
bursa-pastoris (çoban çantası) tohum 
öbeğinde de 5.5 milyon kadar tohum 
bulunmaktadır. Küçük tohumlar su ve 
rüzgarla kolaylıkla dağılabilir ve bu 
durum çimlenip toprak yüzeyine 
çıkıncaya kadar onların tespitini oldukça 
zorlaştırır.    

   



  Şüphesiz yabancı otların oluşturduğu 
tohum sayısı  

a. Onun türüne 

b. Yetiştiği ortama 

c. Yapılan mücadele yöntemine  

göre değişmektedir.  

  Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere 
örneğin bir yabani yulaf (Avena fatua) 
bitkisi ortalama 65 tohum oluşturduğu 
halde bir pelin türü (Artemisia biensis) bir 
milyonun üzerinde tohum vermektedir.   



   

  Bir yabancı ot türünün verdiği tohum 
sayısı yetiştiği ortama göre (toprak tipi, 
toprağın su ve besin maddesi durumu, 
yükselti, rekabet vs.) de değişmektedir. 
Örneğin bir araştırmada Erzurum’da tarla 
sarmaşığı kıraç tahıl tarlalarında ortalama 
32, sulu arazilerde 70 ve kültür bitkisi 
bulunmayan yerlerde ise 140 adet tohum 
oluşturduğu belirlenmiştir.   

  Aynı türden yabancı otların kendi 
aralarındaki rekabeti de tohum verimini 
olumsuz etkilemektedir.  

   



 Bunların dışında yabancı otların 
tek (erkek ve dişi çiçekler aynı 
bitkide) veya iki evcikli (erkek ve 
dişi çiçeklerin ayrı bitkilerde) 
olması da tohum sayısını 
etkilemektedir. Çift evcikli 
yabancı otlarda erkek bitkiler 
tohum oluşturamayacağından 
oluşan ortalama tohum sayısı da 
azalacaktır. Çift evcikli yabancı 
otlara örnek olarak köygöçüren 
(C. arvense) verilebilir.  

   



  Uygulanan mücadele 
yöntemleri de tohum sayısını 
etkilemektedir. Genellikle bu 
yöntemler tohum oluşumunu 
tamamen  ya da kısmen 
önlemektedir. 



   

  Tohumlar olgunlaşma, 
dormansi (dinlenme) ve 
çimlenme olmak üzere 3 önemli 
gelişme devresine sahiptir. 
Fizyolojik ve morfolojik olarak 
ana bitkiden ayrılabilen 
tohumlara “olgunlaşmış 
tohumlar” denir.  



 Yabancı otların kültür 
bitkilerinden farklı tarafı olgun 
tohumların ana bitkiden daha 
kolay ayrılması ve toprağa daha 
kolay dökülmesi veya 
dökülmeyenlerin hasat edilen 
kültür bitkisi tohumlarına 
karışmasıdır.  

 



  Ayrıca yabancı otlar genellikle 
kültür bitkisinden önce 
tohumlarını olgunlaştırıp toprağa 
dökmektedir. Örneğin 
tahıllardaki yabancı ot 
tohumlarının büyük çoğunluğu 
(%90 kadarı) hasattan önce 
dökülmektedir. 



    Büyük miktarlarda oluşan yabancı ot 

tohumlarının toprakta birikimi şu şekillerde 
olmaktadır: 

. Olgunlaşan yabancı ot tohumlarının toprağa 
dökülmesi 

.    Yabancı ot tohumlarının su ve rüzgar gibi 
etkenlerle taşınması 

.    Yabancı ot tohumları ile karışık kültür bitkisi 
tohumlarının ekilmesi 

Toprakta bulunan olgun tohumların hepsi 
genellikle o yıl çimlenmezler. Bunların 
çimlenmesi için belirli bir dinlenme devresi 
(dormansi) geçirmeleri gerekmektedir. 



  Toprakta bulunan tohumların 
%20-50 kadarı çeşitli etkenlerle 
çimlenemez hale gelmektedir. Bu 
durum tohumların doğal olarak 
ölmesi, hayvanlar ve toprak 
mikroorganizmaları tarafından 
tohumların yenilmesi veya tahrip 
edilmesi ile tohumların toprak işleme 
sonucu toprağın derinlerine inmesi  
sonucunda olmaktadır.     

 



  Toprak yüzeyinde ve bütün 
toprak profilinde mevcut canlı 
yabancı ot tohum rezervine 
“tohum bankası” denilmektedir. 
Bu bankada hem yeni hem de 
önceki yıllardan kalan tohumlar 
bulunmaktadır. Pratikte bu banka 
yumru, soğan, rizom ve diğer 
vejetatif üretim materyalini de 
içermektedir.  

   



  Topraktaki tohumların 
büyük çoğunluğu dormant, 
yalnızca %5-10 kadarı 
dormant  değildirler ve 
hemen çimlenme 
kapasitesindedirler. 



  Yabancı ot tohumları toprak 
profilinde hem horizental (yatay) hem 
de vertikal (dikey) olarak dağılırlar. 
Tohum bankasında yabancı ot 
tohumlarının yatay dağılımı genellikle 
bitkilerin ekildikleri sıralar 
doğrultusundayken, dikey dağılım 
toprağı sürüm tipine bağlı olmaktadır. 
Pullukla sürülmüş tarlalarda 
tohumların çoğu 10-15 cm derinlikte 
olmaktadır.  



Yüzeysel (çizel) sürülmüş 
topraklarda ise tohumların yaklaşık 
%80-90 kadarı toprağın ilk 10 
cm’sinde dağılmıştır. Sürülmemiş 
topraklarda ise tohumların çoğu 
toprak yüzeyinde veya ona yakın bir 
yerdedir (yaklaşık ilk 5 cm 
içerisinde). Sürümle birlikte toprak 
tekstürü de tohum dağılışını 
etkilemektedir.  
 



 Yabancı ot tohumlarının toprağın 
derinlerinde olması istenen bir durum 
değildir, tohumlar burada uzun süre 
çimlenme yeteneklerini korurlar. 
Toprak işleme ile derinlerdeki 
tohumlar yüzeye yaklaştıklarında 
çimlenirler. Daha derin toprak 
katmanlarına indikçe toplam ve canlı 
tohum sayısı azalmaktadır. Bu azalış 
özellikle toprak işleme derinliğinin 
altında daha fazladır.  



 

Yabancı ot tohumlarının çimlenme 
derinliği veya çimlenen 
tohumlardan gelişen çimlerin 
toprak yüzeyine ulaşması bitkinin 
türü, tohum büyüklüğü ve içerdiği 
gıda rezervine bağlı olarak 
değişmektedir.        
 



 Örneğin hasır otu (Juncus spp.) 
ve gerçek papatya (Matricaria 
spp.) tohumları 0.1 mg’dan daha 
hafif olup 0-1 cm derinlikte ve 
ışıkta çimlenirler. Yabancı otların 
çoğu 0.1-5 mg ağırlığında olup 0-
5 cm toprak derinliğinde 
çimlenmektedirler.  



 Hacimce büyük tohumlar 
derinlerde çimlenerek toprak 
yüzeyine ulaşabilmektedirler. 
Örneğin sarmaşık , çoban 
değneği 9 cm, adi yavşan otu 
11 cm, yabani yulaf 15 
cm’den çıkış 
yapabilmektedirler. 



  

  

  Herbisitlerin çoğu dormant 
tohumlara etki edemezler. 
Bunların etkili olabilmesi için 
mutlaka tohumların 
çimlenmesi gereklidir.   

 



  Yabancı ot tohumlarının çimlenme 
derinliğinin bilinmesi toprak işleme 
derinliğinin belirlenmesine yardımcı 
olmaktadır. Nitekim toprak işlemenin 
amaçlarından biri de tohumların 
çimlenmesini teşvik etmek ve oluşan 
fideleri tahrip etmektir. Çimlenme 
derinliği az olan tohumlara yüzlek, 
fazla olanlara da daha derin işleme 
yapmak yapılmalıdır. 

   



 1- Şartlar uygun olduğunda tohum su 
alarak şişer ve tohum kabuğu çatlar 
2- Alınan su tohumda absisik asit 
etkinliğini kırar 
3- Alınan suyun etkisi ile endosperm 
hücreleri giberillin üretir. 
4- Giberillin absisik asidin etkinliğini 
azaltırken amilaz etkinliğini artırır 
5- Amilaz etkisi ile nişasta glikoza 
parçalanır 
6- Oluşan glikoz çatlayan kabukla 
beraber alınan fazla miktardaki O2 
kullanılarak solunumda harcanır 
 



7- Çimlenme ile beraber tohumda 
ağırlık azalması gerçekleşir 
8- Metabolizmanın hızlanması ile 
beraber hücre bölünmesi hızlanır 
9- Meristem etkisi ile bitkiye yeni 
hücre ve dokular katılır 
10- Bitki uç meristemi ile boyca, 
kambiyum ile ence kalınlaşarak 
büyür. 
 



   

  Yabancı ot tohumlarının 
topraktaki ömrünü yabancı otun 
türü, toprak özellikleri, toprakta 
bulunduğu derinlik, tohumlarının 
dormansiye sahip olup olmadığı, 
toprağın işlenmiş olup olmadığı, 
tohum kabuğunun özelliği ve 
yaralanması, tohum üzerinde 
bulunan mum tabakasının kalınlığı, 
tohumun içerdiği protein ve yağ 
oranı doğrudan etkilemektedir. 

     



Yabancı ot tohumlarının topraktaki 
ömrü genel olarak 50-60 yıl 
civarındadır. Örneğin yabani hardal (S. 
arvensis), yabani turp (R. 
raphanistrum) tohumları toprakta 100 
yıldan fazla, Datura stramonium 
tohumları 40 yıl kadar canlı 
kalabildikleri halde dormansi içermeyen 
karamuk (A. githago) ve boynuzlu 
yoğurt otu (Galium tricorne) 
tohumlarının ömrü 1-2 yıl kadardır.  

 



  Topraktaki ömürleri kısa olan yabancı 
otların soylarını devam ettirebilmeleri için 
tohumları sık sık toprağa dökmeleri 
gereklidir. Bu sebeple tohum temizliğine 
dikkat edildiğinde bu grup yabancı otlar 
sorun olmaktan çıkmaktadır. Örneğin 
karamuk tohumları toprakta 1 yıl kadar 
canlı kalabilmektedir. Bu nedenle 
Almanya’da tarlalarda yapılan tohum 
temizliği ile bu yabancı ot sorun olmaktan 
çıkmıştır. 



  Yabancı Ot Tohumların Bazı 
Özellikleri 

 Dikotiledon (geniş yapraklı) bitki 
tohumlarının topraktaki kalıcılığı dar 
yapraklılarınkine (monokotiledon)  göre 
daha uzundur. 

 Tek yıllık yabancı otlar ile rizoma sahip 
olmayan yabancı ot tohumlarının tohum 
bankasındaki kalıcılığı daha yüksektir. 

 Küçük ve yuvarlak tohumların topraktaki 
kalıcılığı büyük ve uzun olanlardan daha 
uzundur. 



Küçük tohumlar daha fazla 
dormasiye girme 
özelliğindedirler. 

Büyük tohumların allelopatik 
maddelere karşı hassasiyetleri 
düşüktür. 

Küçük tohumlar toprağın daha 
derin noktalarında 
çimlenemezler.  

 



  Yabancı otlarda tohum 
büyüklüğü ve şekli türler 
içerisinde genetik olarak 
stabildir. Bununla birlikte son 
araştırmalar çevre 
koşullarındaki değişimlerin  
aynı tür ve aynı populasyon 
içerisinde tohum büyüklüğünü 
değiştirebildiğini ortaya 
koymuştur.  

     



 Örneğin tam güneş ışığında 
yetiştirilen yabani hıyar 
(Sicyos deppi) bitkilerinin 
tohumları gölgede 
yetiştirilenkilerden daha büyük 
olmaktadır. Bazan da tohum 
üretimi (sayısı) artıkça tohum 
büyüklüğü azalmaktadır. 



Bazan bir bitki bir veya daha 
fazla tipte tohum 
üretebilmektedir. İki tip tohuma 
sahip bitkilere dimorfik (iki 
şekilli), daha fazla tip tohuma 
sahip olanlara da polimorfik 
(çok şekilli) denmektedir.  
 



 Her bir tohum tipi farklı 
çimlenme şekilleri ve yayılma 
mekanizmalarına sahiplerdir.  
Örneğin Chenopodium album 
tohumları hücre duvarı ve 
tohum yapısı bakımından 
dimorfiktir. 



  Nispeten büyük tohumlu yabancı 
otların rekabet yetenekleri küçük 
tohumlarınkilere göre daha 
yüksektir. Çünkü büyük tohumlular 
daha çok besin maddesi içerirler. 
Ayrıca büyük tohumdan gelişen 
yabancı otlar kuraklığa, 
gölgelenmeye ve diğer olumsuz 
koşullara küçük tohumdan 
gelişenlere göre daha dayanıklıdır.  



 Bunlarla birlikte büyük 
tohumdan süren bitkiler 
çoğalmak için daha çok 
enerjiye gereksinim 
duyarlar ve hayvanlar 
tarafından daha kolay 
görülüp yenirler. 



Yabancı Ot Tohumlarının 
Yayılması 

  Yabancı ot tohumlarının 
yayılma şekilleri ve yolları 
yabancı otun türüne, tohumun 
olgunlaşma zamanına ve ortama 
bağlıdır. Birçok yabancı ot 
tohumlarıyla yayılırken 
bazılarında ise yayılma 
tohumlarının yanısıra vejetatif 
organlarla (yumru, soğan, rizom, 
stolon, kök) da olmaktadır.  

   



  Tarım alanlarında 
problem yabancı otların 
çoğu (%75 kadarı) aktif bir 
dağılım yoluna sahip 
olmayıp ana bitkinin 
altında veya 
yakınlarındadır.    

  

 



  Bazı yabancı ot tohumları da değişik 
sebeplerden dolayı ana bitkiden uzaklara 
yayılma özelliğindedirler. Bu sebepler; 

a. Diğer bireylerle veya kardeşlerle 
rekabetten kaçınma 

b. Yeni alanlara yayılma ve yerleşme 

c. Ana bitkinin yerleştiği bölgeye yayılmayıp 
tohum yiyen hayvanların ve orada kolonize 
olmuş mikroorganizmaların zararlarından 
kaçınma  



  Geriye kalan yabancı ot tohumları ise 
doğada şu şekillerde dağılmaktadır: 

 

1. Rüzgarla Yayılma 

  Yabancı ot tohumlarının küçük olmasının 
(Cuscuta spp.) yanında oluşan birtakım 
modifikasyonlar da bunların rüzgarla 
taşınmasını sağlamaktadır. Bu 
modifikasyonlar daha çok kanat (Daucus 
spp., Rumex spp.), tüy ve paraşüt 
(Taraxacum officinale, Sonchus arvensis)  
gibi uzantılar veya sorguç (Aster spp., 
Aesclepias spp.) şeklinde olmaktadır.  



2. Suyla Taşınma 
   Su ile taşınan (yüzey suları, 

akarsular, sulama ve drenaj kanalları 
suları, havuzlardaki sulama suları)  
tohumlarda da birtakım 
modifikasyonlar (hafif mantarımsı bir 
yapı kazanımı, hava kesesi içerisinde 
bulunma, kanatlı bir yapı kazanma) 
bulunmaktadır. Bu şekilde taşınan ve 
yayılan birçok yabancı ot türü 
bulunmaktadır.  



Bunlara örnek olarak Amaranthus 
retroflexus, Chenopodium album, Datura 
stramonuim, Rumex crispus (kıvırcık 
labada) ve Physalis spp. (fener otu, güvey 
feneri) verilebilir. ABD’de yapılan bir 
çalışmada bir sulama kanalında 77 
yabancı ot cinsine ait 30000 kadar tohum 
tespit edilmiş, bunların yaklaşık %40’ını A. 
retroflexus oluşturmuştur. Bu tohumlar su 
içerisinde yaşamlarını uzun süre 
sürdürürler.    

 



3. Hayvanlar aracılığıyla 
  Hayvanlar değişik şekillerde 

yabancı ot tohumlarının 
yayılmasına sebep 
olmaktadır. 

  



 Hayvan dışkıları ile: Hayvanlar 
yabancı otlar ile beslenmekte ve 
bu şekilde tohumları da 
yemektedirler. Bu tohumlardan 
bazıları sindirilmez ve hayvan 
dışkısı  ile dışarı atılır. Bu tohumlar 
belirli oranda da çimlenme 
yeteneğindedirler. Eğer iyi bir 
şekilde fermente edilmezlerse 
(yanma) yabancı ot ile bulaşık 
gübrelerle tarlalar 
bulaştırılmaktadır.   

   
 



   

  Bazı yabancı ot tohumları 
da kuşların sindirim 
sistemlerinde de  canlılıkları 
korumaktadırlar Örneğin 
Crupina vulgaris tohumları 
sülünlerin sindirim 
sistemlerinden canlılıklarını 
kaybetmeden çıkmaktadırlar.  

 



Yine yağmur kuşunun 
kusmuğundan canlı Convolvulus 
arvensis ve Malva parviflora 
(ebegümeci) tohumları 
saptanmıştır. Kuşların sindirim 
sistemlerinde tohumlar 1 haftaya 
kadar canlılıklarını koruyabilmekte, 
bu şekilde de ülkelere ve hatta 
kıtalara kadar taşınabilmektedir.   
 



b. Hayvanlara tutunarak: Üzeri 
dikenli veya çıkıntılı yabancı ot 
tohumlar ve  yapışkan bir 
maddeyle kaplı tohumlar 
hayvanların derilerine, 
yapağılarına, gagalarına veya 
ayaklarına tutunarak uzun 
mesafelere taşınabilirler.  



c. Kültür Bitkisi Tohumlarına Karışarak 
Dağılırlar 

  İyi temizlenmemiş bazı kültür bitkisi 
tohumları çok miktarda yabancı ot tohumu 
içermektedir. Günümüzde geri kalmış 
ülkelerde ve çok daha az oranda bile olsa 
ABD dahil gelişmiş ülkelerde tohumlarda 
bulaşıklık bulunmaktadır. Bunun en iyi 
çözümü sertifikalı tohum kullanmaktır. 

  Ülkemizde de Orta Anadolu’da tahıl 
tarlalarında sorun olan sarı ot (Boreava 
orientalis) bulaşık buğday tohumlarıyla 
yurdun diğer kesimlerine dağılmıştır.    



 d. Tohumların Basınçla 
Püskürtülmesiyle 

  Örneğin Ecballium elaterium (acı 
kavun, eşek hıyarı) bitkisinin 
olgunlaşan meyvelerinden tohumlar 
yapışkan bir sıvı içerisinde 
püskürtülmektedir (fışkırtılmaktadır).      



d. Tarım Alet ve Makinalarıyla 
Dağılırlar 

  Çiftlik ekipmanlarından toprak işleme 
aletleri ve hasat harman makinaları 
yabancı ot tohumlarının taşınmasında 
büyük ölçüde rol oynamaktadırlar. 
Tarımsal araçlardan pulluk, biçerdöver 
ve tarımsal araç tekerleklerine tutunan 
toprak kalıntılarıyla tohumlar ve bitki 
parçaları bir tarladan diğerine taşınırlar.  



e. İnsanlarla Dağılırlar 

  Bir bölgeden diğer bölgelere 
kontrölsüz bir şekilde tohum, kuru 
ot, hayvan yemi ve fidan nakli 
yapılmakta, bu yolla da tohumlar 
yayılmaktadır. Ayrıca yine tarlada 
bulunan insanların üzerlerine 
tutunan yabancı ot tohumları da 
bulaşmalara sebep olmaktadır.  



YABANCI OT TOHUMLARINDA 
DORMANSİ (Dinlenme, Durgunluk) 

  Genel olarak her tohum olgunluk, 
durgunluk (dormansi) ve çimlenme 
olmak üzere 3 devre geçirir. Olgunluk bir 
tohumun fizyolojik ve morfolojik olarak ana 
bitkiden doğal olarak ayrılacak duruma 
gelmesidir. Bir tohumun olgunluktan 
çimlenmesine kadar geçen döneme dormansi 
denir. Dormansi bitkinin tür özelliğine göre 
kısa veya uzun olabildiği gibi hiç olamayabilir.  



  Dormansi; primer (iç) ve sekonder 
(dış) olmak üzere 2’ye ayrılır. 

 Primer Dormansi (İç Dormansi) : 
Ana bitki üzerinde olgunlaşıp toprağa 
dökülen veya hasat edilen tohumların 
koşullar uygun olduğu halde 
çimlenmemesine denir. Primer 
dormansi ilk dormansi olup çeşitli 
etkenlerle ortadan kalkmasından 
sonra tohum çimlenir. 

  



Sekonder Dormansi (Dış 
Dormansi), primer dormansinin 
ortadan kalkmasına rağmen 
tohumların uygun olmayan çevre 
koşullarında yeniden dormansiye 
girmesine denir. 

 



  Primer dormansi sebepleri: 

 Tohum kabuğu: Çimlenme sırasında 
radikulanın (kökçük) tohum kabuğunu 
penetre etmesi (delmesi, parçalaması) 
gereklidir. Fakat bazı durumlarda tohum 
kabuğu buna izin vermeyecek kadar serttir. 
Bu da genellikle tohum kabuğunun 
ligninleşmesinden kaynaklanmaktadır. 
Ligninleşmemiş dokular da dormansiye 
sebep olabilmektedir. Örneğin marul 
tohumlarında endosperm çimlenmeyi 
engellemektedir. 



   

  Sert ve geçirimsiz tohum kabuğu 
çimlenmek için gerekli oksijen ve 
suyu geçirmeyeceğinden  tohum 
çimlenemeyecektir. Tohum 
kabuğunun suyu geçirmemesine en 
çok baklagillerde (Fabaceae= 
Leguminosae) rastlanmaktadır. 
Yine Amaranthus retroflexus, 
Sinapis spp., Avena fatua ve Avena 
sterilis primer dormansi gösteren 
yabancı otlardır. 

    
  



Bu familya bireylerinde tohum kabuğu 
çok sert, aşınmaya dayanıklı ve 
mumsu bir tabaka ile kaplanmıştır. 
Böyle tohumların kabukları suyu 
yeteri kadar geçirmezler. Bu durumda 
suyun tohuma geçişi tohum 
kabuğundaki küçük açıklıklar 
tarafından kontrol edilmektedir. Bu 
açıklıklardan biri de strofilar 
yarıklardır.  



Bu açıklıklar mantarımsı bir doku 
ile tıkalıdır. Bu mantarımsı 
tıkaçlar herhangi bir sebeple 
gevşer veya giderilirse tohuma 
su girebilir.  Diğer bazı 
tohumlarda tohum kabuğu 
herhangi bir şekilde aşınırsa 
suya ve oksijene geçirimli hale 
gelebilir. 

 



Doğada tohum kabuğu şu 
şekillerde aşınabilmektedir.  

1. Topraktaki kimyasal 
reaksiyonlarla. Toprakta cereyan 
eden oksidasyon, reduksiyon ve 
hidroliz gibi reaksiyonlar sonucu 
tohum kabuğu aşınabilmektedir. 

2. Mekanik olarak. Rüzgar veya 
suyla sürüklenme, ıslanma-
kuruma olaylarıyla 



3.Mikrobiyal parçalanma. Topraktaki 
bazı mikroorganizmaların faaliyetleri 
sonucu tohum kabuğu 
parçalanabilmektedir.  

4. Hayvanların sindirim sisteminde 
tohum kabuğunun parçalanması. 
Sindirimde rol oynayan asit ve 
enzimlerin etkisiyle tohum kabuğu 
geçirgen hale gelebilmektedir. 

5. Yüksek ve düşük sıcaklık etkisiyle. 
Toraktaki sıcaklığın aşırı değişimleri, 
donma-çözülme olayları tohum 
kabuğunu parçalayabilmektedir.     

 



b. Tohumlardaki Engelleyici (İnhibitör) 
Kimyasal Maddelerin Etkisi 

  Tohum kabuğu ve perikarp nispeten 
yüksek oranda gelişme engelleyiciler 
(inhibitörler) içerebilir ve geçirgen olmayan 
tohum kabuğundan da bunlar çıkamayınca 
engelleyicilik etkisi daha da artmış olur; bu 
şekilde embriyo çimlenemez. ABA (abscisic 
asit) embriyoda bulunan ve gibberellik 
asitin  faaliyetini engelleyen genel bir 
çimlenme inhibitörüdür (engelleyicisidir). 
Bu iki asit de birer bitki büyüme 
düzenleyicisidir (hormonudur). 



  Dormant tohumların dormansilerinin 
kırılması amacıyla  donmayacakları kadar 
düşük sıcaklıkta (1-10 0C) nemli ortamlarda 
belirli bir süre tutulmalarına “katlama” 
denilmektedir. Bu işlemle tohum içerisinde 
bulunan inhibitörlerin etkisi engellenmekte 
ve tohumlar çimlenebilmektedir. Bu 
yöntem özellikle ılıman iklim kuşağındaki 
yabancı otlar için yararlı bir yöntem olup 
tropik kuşaktaki yabancı otlar için bu 
yöntem pratik değildir.    



  In-vitro şartlarda katlama dışında da 
tohumlardaki dormansiyi kırma yöntemleri 
bulunmaktadır. Bunlar: 

1. Tohum kabuğunu zedelemek. Tohum 
kabuğunu fiziksel olarak (örn. Kumla ovmak,  
törpülemek, kırmak vs) veya kimyasal olarak 
(örn. konsantre veya sulandırılmış sülfürik asitte 
tohumları   belirli bir süre tutmak) zedeleyerek. 

2. Sıcaklık uygulamaları: Dormant tohum soğuk 
(1-5 C) veya sıcak havada (örn. 40-50 C) belirli 
sürelerde veya sıcak suda (örn. 80 C) 

3. Işık uygulamaları: Bazı dormant tohumlar 
çimlenebilmek için ışığa gereksinim duyarlar. Bu 
bakımdan beyaz veya kırmızı (660 nm dalga 
boylu) ışık kullanılır.     



d. Büyüme düzenleyiciler ve 
diğer bazı kimyasallarla 
muamele 

   Düşük düzeyde büyüme 
düzenleyici uygulamaları (örn. 
gibberellinler, sitokininler, etilen) 
tohumda dormansiyi kırabilir. 
Bunlardan en yaygın kullanılanı 
da gibberellik asittir (genel 
olarak  100 ppm).  

    



Potasyum nitrat (genelde %0.1-0.2) ve 
thiourea (genelde %0.5-3) yine dormansi 
kırmada en yaygın olarak kullanılan 
kimyasal maddelerdir. Potasyum nitrat 
tohumlardaki solunum sistemini 
etkileyerek veya oksijen alımını teşvik 
ederek veya fitokrom sisteminde kofaktör 
olarak görev alarak dormansiyi 
kırabilmektedir. Bunlar dışında sodyum 
hipoklorit, hidrojen peroksit, sellülaz ve 
pektinaz bu amaçla kullanılabilen diğer 
kimyasallardır.       

 



c. Embriyonun Olgunlaşmamış Olması 

  Bazı yabancı ot tohumları ana bitki ile 
ilişkilerini kopardıklarında embriyoları 
henüz olgunlaşmamıştır, embriyolar 
bulundukları yerdeki koşullara bağlı 
olarak belirli bir süre içinde olgunlaşarak 
çimlenme yeteneğini kazanırlar. Bu 
duruma örnek olarak Polygonum 
aviculare (çoban değneği), Scirpoides 
holoschoenus ve Polygonum hydropiper 
(su biberi) verilebilir.  



Doğada ise dormansi şu 
şekillerde kırılabilmektedir: 

- Hayvanlarca yenilme 

- Topraktaki mikroorganizmalar 

- Ateş (duman, sıcaklık şokları) 

- Sıcaklık değişimleri 

- Toprağın doğal asitliği 

- Donma-çözülme 

  



Sekonder (dış) dormansi faktörleri: 

1. Işık: Işık önemli bir dormansi 
faktörüdür. Tek yıllık yabancı otların en az 
yarısı (özellikle de küçük tohumlu olanlar) 
çimlenmeleri için ışığa gereksinim 
duyarlar. Bu durumda gün uzunluğu ve 
ışığın kalitesi de önemlidir. Işık yalnızca 
toprağın 1-2 mm’lik kısmına nüfus 
ettiğinden bu durum özellikle bu 
derinlikteki tohumlar için önemlidir.  



Verbascum thapsus (sığır kuyruğu), 
Rumex crispus (kıvırcık labada, evelik, 
efelik), Oenothera biennis (ışıldak çiçeği, 
ışıldak otu), Ranunculus sp. (düğün 
çiçeği), Stellaria media (kuş otu), 
Portulaca oleracea (semiz otu), Sorghum 
halepense (kanyaş), Chenopodium album 
(sirken), Polygonum aviculare (çoban 
değneği) ve Amaranthus retroflexus 
(horoz ibiği)    tohumları çimlenebilmek 
için ışığa ihtiyaç duyarlar.  

 



 Buna karşın Datura stramonium (tatula) ve 
Allium vineale (yabani soğan) 
çimlenebilmek için karanlığa gereksinim 
duyarlar.  

2. Oksijen: Tohumların çimlenebilmesi için 
belirli konsantrasyonda oksijene (O2) 
gereksinim vardır. Toprak yüzeyine yakın 
tohumların çimlenebilmesinin bir sebebi de 
buradaki O2 düzeyinin daha yüksek 
olmasıdır. İşlenmiş toprakların O2 düzeyi 
işlenmemişlerinkinden yüksektir. 



 3. Sıcaklık: Tohumlar 
çimlenebilmeleri için belirli bir 
sıcaklığa ihtiyaç duyarlar. Her 
bitki türünün farklı dormansi 
davranışı bulunmaktadır. Bitkiler 
aynı türden olsalar bile farklı 
ekolojilerdeki dormansi 
davranışları farklı olabilmektedir.  



Circium arvense (köygöçüren) -2 ile 
+43 0C’ler arasında, Avena fatua 
(yabani yulaf) buğday ve arpadan 
daha önce 1.7 0C’de, bazı kışlık 
yabancı otlar da 4-15 0C’ler arasında 
çimlenebilmektedir. Yüksek sıcaklıklar 
dormansiye sebep olabilmektedir. 
Örneğin Amaranthus retroflexus 20 
0C’de tutulduğunda 6 yıla kadar 
dormant halde kalabilmektedir 



YABANCI OTLARIN VEJETATİF 
ÇOĞALMASI     

   

  Vejetatif çoğalma ana bitkiden 
ayrılan herhangi bir bitki parçasının 
köklenip sürerek yeni bir bitki 
oluşturmasıdır. Bazı yabancı otların 
çoğalması hem generatif (tohum) 
hem de vejetatif olabilmektedir. 
Bazı yabancı otlarda tohumla 
üremeden çok vejetatif üreme çok 
daha önemlidir (örn. Cirsium 
arvense).  



 Ancak bazı yabancı otlarda türün 
yapısı ve çevre koşulları vejetatif 
ve generetif çoğalmadan birini 
teşvik etmektedir. Örneğin 
Poligonum amphibium (çoban 
değneği) ve Artemisia vulgaris 
(pelin) ülkemizin bazı 
bölgelerinde tohum 
oluşturamamakta, yalnızca 
vejetatif olarak çoğalmaktadır.  

 
  

 



 Buna karşılık Rumex crispus ve 
Rumex obtusifolius’da (küt yapraklı 
labada) tohumla çoğalma çok daha 
önemlidir. Vejetatif çoğalan bitkiler 
genelde çok yıllıktırlar. Bununla 
birlikte Digitaria sanguinalis (çatal 
otu) ve Stellaria media gibi tek yıllık 
yabancı otlar vejetatif olarak da 
çoğalabilmektedirler. 



   

  Çok yıllık yabancı otlar toprak işlemesi 
yapılan alanlarda tohumdan çok vejetatif 
olarak çoğalmaktadırlar. Örneğin Cirsium 
arvense ve Convolvulus arvensis bir 
gelişme mevsimi boyunca vejetatif olarak 
5-6 m2 alana yayılabilmekte ve kökleri de 
5.5-6 m derine kadar gitmektedir. Toprak 
altı çoğalma organlarının dağılışı 45 cm 
derinliğe kadar olan bölgede 
yoğunlaşmaktadır.  Cyperus rotundus’un  
(topalak) bir toprakaltı yumrusu ilk 3-4 yıl 
içinde 146 kadar yumru oluşturabilmekte 
ve 2 m2 kadar bir alanı kaplamaktadır.  
  



Ülkemizin güneyinde yaygın olan 
Sorgum halapense bir gelişme 
mevsimi boyunca 60-90 cm 
uzunluğunda rizom oluşturmaktadır. 
Eichornia crassipes’in (su sümbülü) 
vejetatif çoğalım materyali sayısı 
oluşturduğu tohum sayısından çok 
daha fazladır. Tohumlar toprağın 
derinlerinde çimlenemezlerken 
vejetatif yapılar sürebilmektedirler.  
  



  Yabancı otlar vejetatif olarak 
toprakaltı (kök, rizom, yumru, soğan) 
ve toprak üstü (stolon, gövde, yaprak) 
yapılarıyla çoğalmaktadırlar. 

  A) KÖKLERLE ÇOĞALMA 
   Bu tip çoğalma kök üzerinde 

bulunan veya kök parçaları üzerinde 
oluşan gözlerin sürmesiyle olmaktadır. 
Üzerinde göz bulunmayan kök parçaları 
rizomların aksine uygun sıcaklık, oksijen 
ve rutubetli ortamlarda yeni göz 
oluşturabilmektedir.  

   



Tohumdan meydana gelen ana kök 
ve ondan meydana gelen yan köklerin 
hepsine “primer kök”, primer köklerin 
dallarına ise “sekonder veya lateral 
kök” denmektedir. Primer kök 
sisteminde ana kök yan köklerden 
daha fazla gelişirse “kazık kök” adını 
alır. Yan kökler fazla gelişirse bu 
köklere “saçak kök” denir.   
 



 1. Saçak köklü yabancı otlar 

  Saçak köklü yabancı otlar kök 
parçalarıyla çoğalmazlar. Toprak işleme 
yapılmış alanlarda bu otlara fazla 
rastlanmamaktadır. Buna karşın bu 
yabancı otlar yeşil sahalarda ve meralarda 
daha fazla bulunmaktadır. Bunlar sadece 
tohumla çoğalmaktadırlar. Bunlara örnek 
olarak Ranunculus acer (adi düğün 
çiçeği), Plantago major (iri sinir otu) ve 
diğer monokotiledon yabancı otlar 
verilebilir.    



2. Kazık köklü yabancı otlar 

  Bu yabancı otlar tarlada özellikle tek yıllık 
kültür bitkilerinde önemli zararlar 
vermektedir. Kazık köklü yabancı otlarda 
vejetatif çoğalma ancak kökün parçalanması 
ile olabilmektedir. Bundan dolayı bu bitkiler 
toprak işlemesi yapılan yerlerde yoğunluk 
oluşturmaktadır. Kazık köklü yabancı otların 
yeşil sahalarda ve kısmen de meyve 
bahçelerinde önemi büyüktür.  Kazık köklü 
Rumex obtusifolius, R. crispus, Lactuca 
serriola, Taraxacum officinale tohumlarıyla 
çoğalmaktadır.  



3. Yatay (adventif) köklü yabancı otlar 

  Yatay köklü yabancı otların kökleri 
geniş ölçüde toprak yüzeyine paralel 
olarak gelişir. Yatay kökler üzerinde 
oluşan sürgün gözleri sürerek yeni 
bitkiyi oluşturmaktadır. Böyle kök 
sistemine sahip yabancı otlara 
Cirsium arvense ve Acroptilon 
repens (kekre) verilebilir. 

 



B. RİZOMLA ÇOĞALMA 
  Rizom besin depolayan 

kalınlaşmış toprak altında yatay 
(horizental) olarak uzanan 
gövdelere denir. Rizomlar genellikle 
kısa boğum aralarına sahiptirler. 
Rizom şeklini almış gövdelerin alt 
yüzeyinde adventif kökler, üzerinde 
ise sürgün gözleri oluşmaktadır. Bu 
gözlerden süren sürgünler bir süre 
sonra ana bitki ile ilgisini keserek 
yeni bir bitki haline gelmektedir.  



 Rizomlar yatay köklerin aksine 
çoğunlukla toprak yüzeyine yakın 
tabakalarda bulunurlar. Örneğin Agropyron 
repens (ayrık) rizomları toprağın 10 cm 
derinliğinde bulunurlar. Bu derinlik pulluk 
işleme derinliği olduğundan rizomlar toprak 
işleme ile kolayca parçalanmaktadır. 
Dolayısıyla rizomlu yabancı otlar toprak 
işlemesi yapılmış tarlalarda yoğunluk 
oluşturmaktadır. Rizomlu bitkilerde çoğalma 
geniş ölçüde vejetatif olarak olmaktadır. 



Rizomların işlevleri  
- Değişik amaçlar için (ilkbaharda 
gözlerin sürmesini desteklemek, 
kışın olumsuz koşullarında 
rizoma enerji sağlamak) 
karbohidrat (nişasta, glukoz, 
fruktoz, sakkaroz) depolamak.  

- Köklere destek sağlamak 
- Bitkinin çoğalmasını sağlamak 
- Bitkinin yayılmasını sağlamak  
   



Rizomla çoğalan bitkilere örnek olarak 
Euphorbia spp. (sütleğen), Convolvulus 
arvensis (tarla sarmaşığı), Sorghum 
halepense (kanyaş), Agropyron 
(=Elymus) repens (ayrık), Phragmites 
communis (kamış), Typha latifolia 
(şeytan mumu), Cirsium arvense 
(köygöçüren), Cardaria draba (yabani 
tere) ve Sonchus arvensis (tarla eşek 
marulu) verilebilir.  

 



C. YUMRUYLA (TUBER) ÇOĞALMA 

  Yumru (tuber) genellikle çimin 
hipokotil kısmının genişlemesiyle 
oluşan (bazan epikotilin ilk boğumu 
veya ilk iki boğumu ve bazan da 
kökün yukarı kısmı)  besin depo eden 
şişkin toprak altı gövdeleridir. Her bir 
yumru bağımsız olarak sürerek yeni 
bir bitki oluşturmaktadır. Ayrıca 
parçalanan yumrular üzerinde 
bulunan her bir göz de sürerek yeni 
bir bitki oluşturmaktadır.  



Bu grup yabancı otlar tohumlarla 
da çoğalabilmesine rağmen 
çoğalmaları geniş ölçüde yumrularla 
olmaktadır. Yumrulu yabancı otlara 
örnek olarak  Cyperus rotundus 
(topalak), ve Ranunculus bulbosus 
(yumrulu düğün çiçeği) verilebilir. 
Cyperus esculentus yılda 6800’den 
fazla yumru verebilmektedir.    

 



D. SOĞANLA (BULB) ÇOĞALMA 

  Soğan yine bir toprak altı gövde 
olup boğumlar arası çok kısalmış ve 
üst üste gelen etli yapraklardan 
oluşmuştur. Bunlar da sürerek yeni 
bir bitki oluştururlar. Soğanlı yabancı 
otlar tohumlarla da çoğalmaktadırlar. 
Bu grup bitkilere de Allium vineale 
(yabani sarımsak) ve Poa bulbosa 
(yumrulu salkım otu) örnek olarak 
verilebilir. 



E. STOLONLARLA ÇOĞALMA 

  Stolon toprak üstünde yatay olarak 
gelişen bir gövde tipi olup toprağa 
değen boğumlar köklenmekte ve 
burada sürgün gözü oluşturarak yeni bir 
bitki meydana gelmektedir. Bunların 
yukarıya doğru gelişen gövdeden 
farkları a. bunların boğumlarından 
adventif kök oluşturmaları b. boğum 
aralarının daha uzun olması ve daha az 
yaprak oluşturmalarıdır (su yabancı 
otları hariç).  



Bu tip yabancı otlara örnek olarak 
Cyperus capitatus, Ranunculus 
repens (sürünücü düğün çiçeği), 
Poa trivialis (tavşan bıyığı) ve 
Cynodon dactylon (köpek dişi 
ayrığı) verilebilir.   

 



  Bunların dışında bazı yabancı 
otlar gövde parçaları (üzerlerinde 
göz bulunması şartıyla) ve 
yaprakları ile de 
çoğalabilmektedir. Örneğin 
Artemisia vulgaris (pelin) gözlü 
gövde parçalarıyla 
çoğalabilmektedir.    



 Yabancı Otlarda Apikal 
(Uç) Dominans 

  Bitki gövdesinin, kök ve 
rizom parçalarının ucundaki 
gözünün sürmesine karşılık 
diğer yan gözlerin 
sürmemesine “apikal (uç) 
dominans” denir.  

   
 



  Apikal dominans tepe 
tomurcuğunda üretilen bir oksin 
hormonu  olan indolasetik asitin (IAA) 
aşağıya doğru hareket ederek yan 
tomurcuklarda aşırı birikmesi sonucu 
sonucu olmaktadır. Eğer uç göz 
(apical bud) bir şekilde zarar görürse 
IAA birikimi de sekteye 
uğrayacağından yan tomurcuklar 
üzerindeki baskı kalkacak ve 
dolayısıyla yan tomurcuklar sürecektir.    

  Agropyron repens apikal dominans 
gösteren bir yabancı ottur. 



  Apikal dominans toprak altı ve toprak 
üstü organları ile çoğalan yabancı otların 
mücadelesinde kullanılabilmektedir. 
Şöyle ki; 

- Apikal dominans göstermeyen yabancı 
otların bütün sürgünleri sürdüğü için 
çoğalma artmaktadır. 

- Apikal dominans göstermeyen yabancı 
otlar nispeten daha fazla yaprak, sürgün 
vs oluşturduğundan herbisitler daha 
kolay absorbe edilmekte ve yabancı 
otların öldürülmesi kolaylaşmaktadır 



- Apikal dominans göstermeyen 
yabancı otlarda dormant gözler 
herbisitlere karşı dayanıklı 
olduğundan herbisitlerin etkinliği 
azalmaktadır. Bu sebeple herbisitler 
apikal dormansi kırıldığı zaman 
uygulanmalıdır.  

- Apikal dominans gösteren yabancı 
otlar ortamda nispeten daha az 
bulunur 

- Toprak işleme ve biçim apikal 
dominansın etkisini kısmen giderir.   

 



 YABANCI OTLARIN SINIFLANDIRILMASI 

  Yabancı otlar çok değişik özelliklerine göre 
sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar yaşam 
uzunluğuna (tek yıllık, iki yıllık, çok yıllık), 
kotiledon yaprak sayılarına (monokotiledon, 
dikotiledon), gövde yapılarına (otsu, odunsu), 
oluşturdukları bitki topluluklarına (mevsime, 
kültür bitkilerine göre yabancı otlar), yetiştiği 
ortama (tarla, mera, su, orman yabancı otları 
gibi), kökenine (Avrupa, Amerika gibi), toprak 
isteklerine, obligat oluşlarına ve zarar 
derecelerine göre yapılmaktadır.   



  Bununla birlikte en yaygın 
sınıflandırma şekilleri yaşam uzunluğu 
ve kotiledon yaprak sayılarına göre 
olanlardır. Burada yaşam uzunluğuna 
göre yapılan sınıflandırma esas 
alınacaktır. Bununla birlikte yabancı 
otların yaşam devreleri iklim koşullarına 
bağlı olarak değişmektedir. Nitekim bazı 
yabancı otlar ılıman iklim bölgelerinde 
iki yıllıkken, kışı sert geçen yerlerde tek 
yıllık olabilmektedir.    

   



Yabancı otlar ılıman iklim 
bölgelerinde tek yıllıklar, iki 
yıllıklar ve çok yıllıklar olarak 3 
ana gruba ayrılmaktadır. 
 



1- Tek Yıllık (Annual) yabancı 
otlar 

  Bu gruba giren yabancı otlar 1 yıl 
içerisinde çimlenir, çiçek açar ve 
tohum bağlarlar. Bir başka ifadeyle 
tohumların çimlenmesiyle bitkinin 
ölmesi bir yıl içerisinde olmaktadır. 
Genellikle tek yıllık yabancı otlar tek 
yıllık kültür bitkilerinde sorun 
olmaktadır.  



 Bu grup yabancı otlar tohum 
oluşturmadan önce mücadele 
edilmelidir. Tohum temizliğine 
çok dikkat edilmelidir. Yüzlek 
toprak işleme yapılarak yabancı 
ot tohumları çimlenmeye teşvik 
edilmeli ve çıkan fideler yok 
edilmelidir.   

     

 



a) Yazlık Tek Yıllıklar 
  Yazlık tek yıllıklar ilkbaharda 

çimlenirler, yazın gelişirler ve 
çoğunlukla sonbaharda 
olgunlaşarak ölürler. Dökülen 
tohumlar genellikle dormansiye 
sahiptirler ve kış soğukları 
dormansiyi kısmen kırar ve 
bunu takibeden ilkbaharda da 
çimlenirler. Tek yıllık yabancı 
otların çoğu yazlık tek yıllıktır.  



 Bu yabancı otlar daha çok step 
bölgelere adapte olmuşlardır. 
Bu bitkilere örnek olarak 
Amaranthus retroflexus, 
Xanthium spinosum, 
Chenopodium album ve 
Alopecurus myosuroides örnek 
olarak verilebilir.   

  Bu grup yabancı otlar daha 
çok yazlık ekilen kültür 
bitkilerinde zararlı olmaktadır.  

 



b. Kışlık Tek Yıllıklar 
  Kışlık tek yıllıklarda tohumların 

çimlenmesi sonbaharda veya kış 
başında olmaktadır. Kışı rozet (sapa 
kalkmamış ve yaprakların toprak 
üzerini örttüğü dönem) halinde 
geçirir, takiben ilkbahar veya yaz 
başlangıcında tohum bağlar ve 
yaşamını tamamlar. Olgunlaşarak 
dökülen tohumlar genellikle 
sonbahara kadar dormant halde 
kalır.  

   



Bu grup yabancı otlar sonbahar 
ve kışı yağışlı, az kar alan, hafif 
don görülebilen, yazın uzun bir 
kurak dönem geçiren bölgelerde 
(örneğin Akdeniz Bölgesi) 
yaygındır Çoğunlukla kışlık 
ekimlerde ve yoncada çok 
zararlıdırlar. 



 Kışlık tek yıllık yabancı otlara örnek 
olarak Bromus tectorum (püsküllü 
çayır), Capsella bursa-pastoris (çoban 
çantası), Agrostemma githago ve 
Lamium amplexicaule (ballıbaba) 
verilebilir.  

  Bu grup yabancı otlar daha çok kışlık 
ekilen kültür bitkilerinde sorun 
olmaktadır. 

  Bazı tek yıllık yabancı otlar da yılın 
her mevsiminde çimlenebilmektedir. 
Bunalara intermedier tek yıllık yabancı 
otlar denmektedir. Bu gruba en güzel 
örnek Stellaria media’dır (kuş otu).     

 



2- İki Yıllık (Biannual) yabancı 
otlar 

  İki yıllık yabancı otlar hayat 
devrelerini bir yıldan uzun iki yıldan 
az bir sürede yani 2 vegetasyon 
döneminde tamamlarlar. Genellikle 
tek yıllıklar kadar yaygın olmamakla 
birlikte çoğunlukla tek yıllık kültür 
bitkilerinde problem olurlar. Bu grup 
yabancı otlar sonbaharda çimlenirler 
ve çimlendikleri yılı çiçeksiz rozet 
halinde geçirirler. İkinci yıl 
çiçeklenir, tohum bağlar ve ölürler.  



İki yıllık yabancı otların 
çiçeklenebilmeleri için mutlaka soğuk 
bir periyot geçirmeleri gerekir. Bu 
sebeple bunlarla ilk yıl mücadele 
edilmeli ve ikinci yıl tohum yapmalarına 
fırsat verilmemelidir. İlk yıl bu grup 
yabancı otlar herbisitlere karşı oldukça 
hassastırlar. Daucus carota, Verbascum 
spp. ve Arctium spp.  (dul avrat otu) bu 
grup yabancı otlara örnektir.     

 



3. Çok Yıllık (Perennial) yabancı otlar 

  İki yıldan fazla yaşayan yabancı otlar 
bu gruba girer. Çoğu hem generatif hem 
de vejetatif olarak çoğalırlar. Bununla 
birlikte genellikle vejetatif yayılma daha 
yaygındır. İlk yıl çiçek oluşumu çevre 
koşullarına ve bitkinin türüne bağlı 
olarak değişir. Birinci ve daha sonraki 
yıllarda çiçek oluştuğunda meydana 
gelen tohumların bir kısmı veya tamamı 
canlı olmayabilir.  

   



a. Basit çok yıllıklar 

  Bunlar genellikle tohumla ve az 
miktarda da kök boğazından sürerek 
çoğalırlar. Ancak zarar gören veya 
parçalanan bitki kısımları sürerek yeni 
bitkiyi oluştururlar. Bu grup yabancı 
otlar genelde kazık köklü, etli ve kalın 
toprak altı organlara sahiptirler. Bunlara 
örnek olarak Taraxacum officinale 
(aslan dişi, karahindiba), Rumex crispus 
(labada) ve Plantago lanceolata (dar 
yapraklı sinirotu) verilebilir.   

 



b. Sürünücü çok yıllıklar 

  Sürünücü çok yıllık yabancı otlar 
tohumlarının yanısıra kök, rizom veya 
stolonlarıyla da çoğalabilmektedirler. Ayrıca 
yumru ve soğan da oluşturabilirler. 
Çoğalmaları tohumdan çok vejetatif olarak 
olmaktadır. Bu grup yabancı otlarla mücadele 
çok zordur. Yetersiz toprak işleme bu yabancı 
otların çoğalmasına sebep olmaktadır. Bu 
grup yabancı otlara örnek olarak Convolvulus 
arvensis, Cyperus rotundus  Cirsium arvense, 
Agropyron repens, Cynodon dactylon ve 
Sorghum halepense verilebilir.  



ALLELOPATİ 



  Allelopati kelimesi Eski Yunanca allelon (bir diğerine) 
ve pathos (zarar vermek) kelimelerinin birleşiminden 
oluşmuştur.  

  Allelopati (allelopathy) terimi ilk kez Molisch tarafından 
1937 yılında ortaya atılmış ve o allelopatiyi “bitkiler veya 
mikroorganizmalar arasındaki olumlu veya olumsuz 
etkileşimler” olarak tanımlamıştır. Rice 1984 yılında 
allelopatiyi “bir bitkinin diğerini (veya bir mikroorganizmanın 
diğerini) çevreye saldığı kimyasal bileşiklerle dolaylı olarak 
veya doğrudan zararlı veya yararlı olarak etkilemesi” olarak 
tanımlamıştır.  Allelopatide organizmalar tarafından 
salgılanan birtakım kimyasallar rol oynamaktadır, bu 
biyokimyasallara allelokimyasallar adı verilmektedir. 
Bunlar diğer bitkilerin gelişme, büyüme ve canlılığını 
etkilemektedirler. Allelopati özellikle bazı bitkilerin tipik 
özelliğidir. Allelopatik ilişkiler bitki topluluklarında belirli 
türlerin dağılımı ve yoğunluk oluşturmasında önemli bir 
faktördür. Ayrıca bu kimyasallar çoğu istilacı türün 
başarısında çok önemlidir.  

    

 

    



   

Allelokimyasalların Kimyasal Doğası 

  Allelopatiyle değişik kimyasallar ilgilidir. Bu 
kimyasalların çoğu primer (ana) metabolik yolun yan 
ürünü olarak üretilen sekonder (ikincil) 
metabolitlerdir. Bu metabolitler asetat veya şikimik 
asit yoluyla karbonhidrat, yağ ve amino asitlerin 
metabolizmasıyla sentezlenmektedir. Bu sekonder 
metabolitler 5 ana sınıfa ayrılır. Bunlar, fenil 
propanlar, asetogeninler, terpenoidler, steroidler ve 
alkaloidlerdir. Allelokimyasal olarak tanımlanmış her 
ve bütün kimyasalları sıralamak hemen hemen 
olanaksızdır. Bununla birlikte bunları ana kimyasal 
gruplara ayırmak mümkündür. Yüksek bitkiler ve 
mikroorganizmalar tarafından salgılanan 
allelokimyasallar şu ana kategorilerde 
değerlendirilebilir: 



 

a. Basit suda çözülebilir organik asitler, düz zincirli alkoller, 
alifatik aldehitler ve ketonlar 

b. Basit doymamış laktonlar 

c. Uzun zincirli yağ asitleri ve poliasetilenler 

d. Naftokinonlar, antrokinonlar ve kompleks kinonlar 

e. Basit fenoller, benzoik asit ve türevleri 

f. Sinnamik asit ve türevleri  

g. Flavanoidler 

h. Tanenler 

ı. Terpenoidler ve steroidler 

i. Aminoasitler ve polipeptitler 

j. Alkaloidler ve siyanohidrinler 

k. Sülfitler ve glukositler 

l. Pürinler ve nükleotitler   



 Allelokimyasalların Salınma Yolları  

  Allelokimyasallar bitki hücrelerinde sentezlenmekte ve 
kendi hücre faaliyetlerine zarar vermemektedir. 
Allelokimyasallar kök, yaprak, gövde, çiçek, tohum dahil 
olmak üzere tüm bitki aksamında bulunmaktadır. Bunlar 
atmosfere ve rizosfere şu şekillerde salınmaktadır. 

 

a) Buharlaşma: Buharlaşma bitkilerin terlemek suretiyle 
uçucu yağlar çıkarmaları olayıdır.  

c) Toprak üstü organlardan yıkanma: Bitkiler tarafından 
salgılanan kimyasalların yağmur suyu veya sis damlacıkları 
yoluyla bitkilerin toprak üstü organlarından yıkanmaları 
durumudur. 

d) Kök salgıları: Bitki köklerinden değişik kimyasalların 
salgılanması olayıdır. 

e) Bitki dokularının ayrışması: Bitkilerin ölümünden sonra 
ayrışmış dokularından farklı kimyasalların salgılanması 
durumudur.  

  



  Bitkiler çoğunlukla ototoksiteden 

(kendilerine toksik olma) korunmak için 

oldukça fitotoksik olan bu bileşikleri 

tecrit etmişlerdir. Örneğin artemisinin ve 

diğer bazı fitotoksinler özel epidermal 

tüy hücrelerinde vakuoller içerisinde 

tecrit edilmiş durumdadır. Sorgoleone 

de yalnızca kök tüy hücrelerinde üretilir 

ve üretilir üretilmez hemen köklerden 

salınır.  

 



  

 Allelokimyasalların Etki Şekilleri 
 Allelokimyasallar bu şekillerde salındıktan sonra organizmaları 

(bitkiler, patojenler, böcekler vs.) etkilemeye başlarlar ve onlarla 
temas ettikleri zaman bazı yerleri ve süreçleri etkilemektedirler. 
Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. 

 

a. Hücre bölünmesi ve büyümesi 

b. Fitohormonlar ve onların dengesi 

c. Membran ve onun geçirgenliği 

d. Polen ve sporların çimlenmesi 

e. Topraktan mineral maddelerin alımı 

f. Stomaların açılması, pigment sentezi ve fotosentez 

g. Respirasyon 

h. Protein sentezi, yağ ve organik asit metabolizmasında değişimler 

ı. Azot fiksasyonu 

i. Spesifik enzim aktivitesi 

j. Ksilem elementlerin mantarlaşması, tıkanması; suyun gövdede 
iletimi  



  Bu allelokimyasallardan fungisit, insektisit, herbisit vs. 
olarak yararlanılmaktadır. Herbisit etkili olan 
allelokimyasallara biyoherbisit adı verilmektedir.   

  Günümüzde 50’den fazla yabancı ot türünde allelopatik 
etki tespit edilmiştir. Örneğin Centaurea diffusa (zerdali 
dikeni) yapraklarından salınan allelokimyasallar çavdar 
tohumlarının çimlenmesini %80’e varan oranda 
engellemektedir. Yine Acroptilon repens (kekre) 
yapraklarından salınan kimyasallar kışlık yulaf, çavdar ve 
yazlık buğdayın çimlenme gücünü zayıflatmaktadır. Berberis 
vulgaris (kadın tuzluğu) köklerinden salgılanan bir kimyasal 
fidan gelişimini engellemektedir. Diğer yandan Elymus 
repens (ayrık) hıyar, yonca, buğday, mısır, yulaf ve 
bezelyenin gelişmesini engellemektedir. Ageratum 
conyzoides (uyuz otu, keçi sakalı) tropik Amerika’ya özgü 
istilacı tahıllara çok zarar veren bir yabancı ottur. Bu bitkinin 
ekstraktları buğday, turp ve hardalın çimlenme ve 
gelişmesini engellemiştir. Bu engelleme Ageratum’un mono- 
ve seskuiterpenler, fenolik bileşikler ile birkaç flavanoidce 
zengin uçucu yağlarından kaynaklanmaktadır.  

  



  Yabancı otlar yalnızca kültür bitkilerini 
değil diğer bazı yabancı otların da 
gelişmesini olumsuz etkileyebilmektedir. 
Örneğin Acroptilon repens Artemisia 
vulgaris (pelin), Bromus tectorum (püsküllü 
brom) ve Echinops spp. (kirpi başı) 
tohumlarının çimlenmesini ve ortaya çıkan 
fidelerin de gelişimini olumsuz 
etkilemektedir. Elymus repens de bazı 
yabancı ot tohumlarının çimlenmesini 
engellemektedir.    

  Aşağıda kültür bitkilerine allelopatik etki 
gösteren bazı yabancı otlar görülmektedir.   



  Allelopati oluşumunu etkileyen faktörler  

 
  Bitkilerin yetiştirildikleri yerdeki stres faktörlerine bağlı olarak 

ürettikleri allelopatik kimyasallar ve miktarları farklılık göstermektedir. 

 a) Sıcaklık ve nem 

  Sıcaklık ve su stresi allelopati üretimini olumlu yönde 
etkilemektedir. Yüksek sıcaklık stresi altında allelokimyasalların 
etkileri artmaktadır. Düşük bir su stresi de çimlenme ve çim 
gelişiminin engelleyen ferulik asit sentezini artırmaktadır.   

b) Işıklanma 

  Allelopatik kimyasal üretimi ultraviyole (kızılötesi) ışınlar 
tarafından teşvik edilmektedir. Örneğin Cyperus rotundus (topalak) 
ve Seteria glauca (bir tür darı) artıkları tarafından mısırın 
inhibisyonu fotosentetik foton flux yoğunluğu ve sıcaklık tarafından 
etkilenmektedir.  

c) Besin maddeleri  

  Bitki besin maddesi stresi fenolik asit sentezini artırmaktadır. 
Örneğin arpa tarımında düşük azot (N) ve düşük potasyum (K) 
şartlarında Schizachyrium scoparium daha çok baskılanmıştır. 
Ancak benzer durum düşük fosfor (P) ile olmamıştır.  



  Kültür Bitkilerinin Allelopatik 
Potansiyeli 

  Günümüzde insanlarda sağlık ve çevre 
bilincinin gelişmesine paralel olarak herbisit 
kullanmadan ya da en az düzeyde kullanmak 
amacıyla allelopatik özellik taşıyan kültür 
bitkilerini kullanmak yönünde bir eğilim vardır. 
Günümüzdeki çalışmalar bu allelopatik 
ürünlerin bu özelliklerini daha da geliştirmek 
ve hangi şartlarda bu özelliklerini daha iyi 
ortaya çıkardıklarını belirlemektir. Bu konuyla 
çalışan araştırıcılar allelopatik kültür bitkilerini 
“Kendi Herbisitini Yetiştir” sloganı ile ön 
plana çıkartmaya çalışmaktadırlar. Putnam 
adlı araştırıcı da allelokimyasalları “Doğanın 
Kendi Herbisitleri” olarak tanımlamaktadır.  

   



  Allelopatik kültür bitkileri yabancı otlarla 

mücadele bakımından tek ürün olarak 

kullanıldıkları gibi örtü bitkisi ve ikili ya da 

daha çoklu ürün şeklinde de 

kullanılabilmektedir. Çalışmalar küçük 

tohumlu yabancı ot ve kültür bitkilerinin 

allelokimyasallara karşı büyük tohumlulardan 

çok daha fazla hassas olduğunu göstermiştir. 

Küçük tohumlu bitkilerin kök uzunlukları daha 

fazla olmakta bu da daha fazla 

allelokimyasala maruz kalma anlamına 

gelmektedir.  

 



 Değişik Bitkilerdeki Allelokimyasallar ve 
Kullanımları 

   Bugüne kadar yalnızca birkaç ürünün allelopatik 
potansiyelinin gerek geleneksel yöntemlerle ve gerekse 
moleküler tekniklerle geliştirilmesine yönelik çalışma 
yapılmıştır. Şimdiye dek arpa, çeltik, sorgum, ayçiçeği, yulaf 
ve buğday allelopatik potansiyelllerini artırmak için ele 
alınmıştır. Günümüzde en çok çalışılan ürünler buğdaygiller 
ve de özellikle de çeltik ve ekmeklik buğdaydır. Seleksiyona 
dayalı kantitatif karakterler için klasik ıslah zor olduğundan 
dolayı muhtemelen biyolojik denemelere dayalı çeşit 
belirleme çalışmaları markör bazlı genetik ıslah çalışmaları 
ile yer değiştirebilir. Günümüzde bir veya daha fazla yabancı 
ot türünü yüksek derecede baskılama yeteneğine sahip bazı 
çeltik ve ekmeklik buğday çeşitleri bulunmuştur. Sonuçlar 
alleopatik aktivitenin birçok gen tarafından kontrol edilen 
güçlü bir genetik temele sahip olduğunu göstermektedir. 



  a) Arpadaki Allelokimyasallar 

     Arpada yabancı ot baskılamada başarı 
doğrudan allelokimyasalların salınması ile birlikte 
rekabete de bağlıdır. Arpada fitotoksik metabolitler 
fenol bileşikleri ve alkaloidler olarak 2 şekilde 
karşımıza çıkmaktadırlar. 

   Fenolik asitler arpada bitki kalıntılarında ve kök 
salgılarında bulunmuştur. Arpa saman ve kök 
ekstraktlarında ferulic, p-coumaric, vanillic ve p-
hydroxybenzoik asitler belirlenmiştir. Arpa kök 
salgılarında ise benzoik, caffeic, o-coumaric, trans-
cinnamic ve genistic asitler saptanmıştır. Yüksek 
rekabet yeteneğine sahip çeşitlerde özellikle p-
coumaric asit saptanmıştır.  Arpa bitki 
kalıntıları ile kök salgılarında gramine ve hordenine 
adlı iki alkaloid tanımlanmıştır. Bundan başka 
gramine arpa yaprak yüzeylerinde ve yaprak 
ekstraktlarında da bulunmaktadır.  



 Gramine yabani türlerde kültür çeşitlerine 

göre çok daha fazla salgılanmaktadır. Bazı 

arpa  çeşitlerinde gramine saptanmamıştır. 

Gramine sürgünlerde köklere göre daha 

fazla bulunmakta, yapraklarda ise çok daha 

az bulunmaktadır. Yaprak yüzeyinde 

bulunan gramine ise genellikle yağışlarla 

yıkanıp toprağa karışmaktadır. Hordenin 

stres koşullarına bağlı olarak üretilmektedir. 

Gramine ve hordenine değişik yabancı 

otların gelişmesini engellemektedir. Bu 

allelokimyasallar canlı arpalarda allelopatide 

ana rol oynamaktadırlar. 



 b) Çavdardaki Allelokimyasallar 

  Çavdar malçlama sistemlerinde 
yeşil gübre ve örtü bitkisi olarak 
yabancı ot baskılanmasında standart 
herbisit uygulamalarına alternatiftir. 
Çavdar malçlama durumlarında 
yabancı otların baskılanmasında 
allelopatinin etkisi yabancı otların 
toplam kütlesinde %63’e varan 
azalma şeklinde olmuştur. Çavdarda 
allelopatik ajanlar olarak fitotoksik 
metabolitler  fenolik asitler ve cyclic 
hydroxamic asitler olarak 2’ye ayrılır.  

   



   Köklerinden yüksek miktarda cyclic hydroxamic 
asitlerden DIBOA (2,4-dihidroxy, 2H-1,4-
benzoxazin-3H (4H)-one) salgılayan bir çavdar 
çeşidi cyclic hydroxamic asit üretemeyen bir 
buğday çeşidi ile kıyaslandığında yabancı otların 
toplam kütlesini %83, rekabet yeteneği oldukça 
yüksek olan arpaya göre de %76 oranında 
azaltmıştır. DIBOA ve onun ayrışma ürünü olan 
BOA (benzoxazolin-2H(3H)-one) yabancı ot çıkışını 
da güçlü bir şekilde baskılamaktadır. Her ne kadar 
DIBOA ve benzoxazolin-2(3H)-one (BOA) çavdar 
ekstraktlarında en etkili kimyasallar olarak 
tanımlansa da bunlar toplam fitotoksitenin yalnızca 
%12’sini oluştururlar. Bu yüzden diğer kimyasallar 
da çavdarda allelopatide rol almaktadırlar. DIBOA 
yabancı otlara toksisitesi bakımından BOA’dan 7 
kat daha toksik olarak bulunmuştur.  

 

 



  c) Çeltikdeki Allelokimyasallar 

  Çeltiklerde Echinochloa crus-galli (darıcan), 
Heteranthera limosa ve Ammania auriculata’ya karşı 
allelopati gösterilmiştir. Çeltikte allelokimyasallar olarak 
fenolik bileşikler, aromatik asitler, uzun zincirli 
hidrokarbonlar, yağ asitleri ve steroller bulunmaktadır. Son 
zamanlarda dört çeltik varyetesinin saman ekstraktlarının 
darıcan tohumlarının çimlenmesine inhibitör etkisi 
bildirilmiştir. Bu aktivite p-hydroxybenzoic asit (Gin shun ve 
Juma çeşitleri), p-coumaric asit (Kasawala mundara çeşiti) 
ve ferulic asit (Philippine 2 çeşiti)’lere atfedilmektedir.  

  Tricyclic diterpen momilactone, oryzalexin ve ineketon 
çeltiğe has sekonder metabolitlerdir. Bunlar gelişme 
inhibitörleri olup aynı zamanda fitoaleksindirler. Momilactone 
B (3,20-epoxy-3α-hydroxy-9β-primara-7,15-dien-19,6β-olide) 
Amaranthus lividus, Digitaria sanguinalis (çatal otu) ve Poa 
annua’ya (tavşan bıyığı) karşı çok güçlü bir inhibitör etki 
göstermiştir. Momilactone ve oryzalexin’lerin çeltikte gerçek 
allelokimyasal olup olmadıklarını gelecekteki araştırmalar 
gösterecektir. Çünkü bu kimyasallar allelopatik olmadığı 
bilinen çeşitlerden de izole edilmiştir.  

 



  d) Sorgumdaki Allelokimyasallar 

      Sorgum (Sorghum bicolor) ekiliş alanları 
bakımından dünyada 5. önemli tahıl bitkisidir. 
Sorgum Asya ve Afrika’da 300 milyondan daha 
fazla insanın temel gıdasıdır. Sorgum özellikle 
ABD’de fidanlıklarda, yonca ve sebze 
münavebelerinde yabancı otları baskılamak için 
yeşil gübre veya örtü bitkisi olarak 
kullanılmaktadır. Pek çok Sorghum türü 
sorgeleone (2-hydroxy-5-methoxy3-[(Z,Z)-
8’,11’,14’-penta-deca-triene]-p-benzoquinon) ve 
bunun fitotoksik analogları olan dhurrin, p-
hydroxybenzoic asit ve p-hydroxybenzaldehyde’i 
de içeren değişik fitotoksinleri üretmeleri ile 
allelopatiktirler. Sorgumda fitotoksitenin çoğundan 
sorumlu sorgoleone ve onun analogları kök tüy 
salgılarında % 80-90 oranında saptanmıştır.     

   

   



  Sorgoleone ve onun analogları güçlü bir 

fotosistem II inhibitörleridir; yani ATP üretimini 

ve solunumu engellemektedir, sorgoleone 

muhteşem bir hydroxyphenylpyruvate 

dioxygenase (HPPD) inhibitörüdür. Sorgoleone 

güçlü bir biyoherbisit olup hidrofonik 

denemelerde 10 μM kadar çok düşük bir 

konsantrasyonda bile geniş ve dar yapraklı 

yabancı otlar üzerinde engelleyici bir etki 

göstermiştir. Sorgoleone Galium spurium, 

Amaranthus retroflexus, Rumex japonicus, 

Oenothera odorata ve Chenopodium album gibi 

bitkilerin gelişimini olumsuz etkilemektedir. 

 



  e) Buğdaydaki  Allelokimyasallar 

  Triticum aestivum’da fenolik asit ve 
benzoxazionidler allelopatik aktivite ile 
doğrudan ilişkili olarak bulunmuştur. 
Buğdaylarda ρ-hydroxybenzoic, trans-ρ-
coumaric, cis- ρ-coumaric, syringic, vanillic,  
trans- ve  cis-ferulic asitleri ve 2,4-dihydroxy-
7-methoxy-1,4-benzoxazin-3-one gibi değişik 
fenolik asitler belirlenmiştir. Araştırmalar 
allelopatik buğday çeşitlerinde bunların 
yüksek miktarlarda bulunduğunu 
göstermişlerdir.  Bir çalışmada 5 buğday 
çeşidinin kök salgılarının B. japonicus ve C. 
album kök gelişimini baskıladığı ortaya 
çıkarılmıştır.  
 

   



f) Lahanagillerdeki Allelokimyasallar 

  Yabani ve kültür Brassica türleri ve onların 
akrabaları yabancı otları baskılamaları ile 
allelopatiktirler. Raphanus sativus (turp), 
Brassica hirta (hardal) yabancı ot 
baskılamaya iyi uyum sağlamış örtü 
bitkileridir. Brassica rapa’nın (yem şalgamı) 
allelopatik potansiyeli isothiocyanates’lar 
(ITC) ile ilişkilidir. ITC özellikle toprakta buhar 
yoluyla tohum çimlenmesini engellemektedir. 
Kolza köklerinde hardal yağı glikozitleri 
(çoğunlukla β-phenylmustard yağı) 
bulunmuştur. İçerdiği bu allelokimyasaldan 
dolayı kolza Agropyron repens’in (ayrık) 
kontrolunda kullanılmıştır. 

 



  g) Yoncadaki Allelokimyasallar 

  Yonca köklerinde bulunan saponinler pek 

çok glikozitten oluşan bir karışımdır.  Yapılan 

araştırmalar izole edilen bu saponinlerin 

Bromus secalimus, Echinochloa crus-galli, 

Amaranthus retroflexus (horoz ibiği), 

Taraxacum vulgare (aslan dişi) ve Sesbania 

exaltata’nın çimlenme ve gelişmesini 

baskılamıştır. Yoncanın suda eriyebilir 

kimyasalları (coumarin, trans-cinnamic asit, 

ο-coumaric asit ve hydro-cinamic asit) aynı 

zamanda kendine (ototoksite) ve diğer 

türlere toksiktir.  



  Bazı kültür bitkileri de 

allelokimyasalları ile ototoksite (kendine 

toksik) göstermektedirler. Bunlara örnek 

olarak çeltik, buğday, mısır, şeker 

kamışı, yonca, hıyar, havuç, rezene, 

karpuz, patlıcan, domates ve 

bezelyedir.  

  Aşağıda tablolarda önemli 

allelokimyasalların bazı özellikleri ve  

allelopatik kültür bitkilerinin 

allelokimyasal içerikleri verilmiştir. 
 



Yabancı ot idaresinde allelopati değişik 

şekillerde kullanılmaktadır:  

a) Allelopatik örtü bitkisi olarak  

b) Allelopatik ekim nöbeti bitkisi olarak  

c) Allelopatik birlikte yetiştirilen bitkiler olarak  

d) Allelopatik bitkilerden çıkartılan toksik 

ekstraktlar olarak  

d) Doğal malç olarak  

e) Doğal herbisitler olarak  

f) Allelopatik ürün çeşitlerinin kullanımı 

şeklinde.  



YABANCI OTLARIN EKOLOJİSİ 



  Ekoloji canlıların birbirleri ve çevreleriyle 

ilişkilerini inceleyen bilimdir. Yabancı otlar da 

ekosistemin bir parçası olarak diğer canlılar ve 

çevresiyle (iklim, toprak) devamlı ilişki halindedir.   



1. Ekolojik Faktörlerin Yabancı Otlar Üzerine Olan 
Etkileri 

 
  A. İnsan  

  İnsan yerleşimleri ve onların yaptıkları bina ve tesisler 
yabancı ot dağılımını ve çeşitliliğini  etkilemektedir. 
Örneğin ABD‘de ilk yerleşimciler geldiklerinde 
demiryolarının kenarlarında Eudoroegneria spicata ve 
Piptochaetium avenaceum yaygınken sonradan yapılan 
karayolu kenarlarında bu otlar yok olmuş Bromus 
tectorum yaygınlaşmıştır. Sonra bunlara herbisit  
uygulaması sonucu bu bitkilerin de yerini bu kez 
Cenchrus spinifex adlı bir yabancıot almıştır.  

  İnsanlar vasıtasıyla tohum hareketleri de yabancı 
otların kendilerini farklı ekolojilerde bulmalarına yol 
açmıştır. Örneğin Salsola kali 1877’de Rusya’dan ithal 
edilen buğday tohumlarıyla ABD’ye bulaşmış ve bu 
bulaşıklık çok büyük verim kayıplarına yol açmıştır.   

   



  Tarım da önceden sorun olmayan pek çok 
yabancı otun yaygınlaşmasına yol açmıştır. Ayrıca 
bazı yabancı otların insanlarca yok edilmesi 
diğerlerinin sorun olmasına yol açmıştır. 
Bunlardan başka devamlı herbisitlerle ilaçlama 
herbisit dayanıklılığına yol açarak yine ekolojik 
değişimlere sebep olmuştur ve olmaktadır. 
Örneğin ABD’de triazine terkipli herbisitler mısırda 
problem tek yıllık geniş ve dar yapraklı yabancı 
otları yok etmiş, fakat bu boşluğu tek yıllık ve çok 
yıllık dar yapraklı yabancı otlar ile Cyperus 
esculentus  doldurmuştur. Yeni bitki çeşitlerinin 
geliştirilmesi ve ıslahı bitkilerin şeklini ve 
büyüklüğünü değiştirmiş ve toprağın daha fazla 
ışık almasını sağlayarak daha fazla yabancı ot 
çıkışına yol açmaktadır. 

 



 

 B. Çevre Faktörleri 

 İklim, toprak ve canlı organizmalar yabancı ot-çevre ilişkisinin 3 
unsurudur.    

  1. Yabancı Otlar ve İklim 

  Işık, sıcaklık, su, rüzgar, nem ve onların mevsimsel döngüleri 
en  önemli iklim faktörleri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

  Yarınemli tropik, sıcak ve ılıman iklim kuşağına Cyperus 
esculentus iyi uyum sağlamışken uzun bir don süresine sahip 
ılıman kuşakta bu bitki yaşayamaz. Cyperus rotundus nemli tropik 
ve subtropik (az olarak yarınemli tropik) kuşakta yaşabilir. 
Halogeton spp. düşük yağmurlu çöl ortamlarında yaşayabilir. 
Eichhoria crassipes sucul bir bitki olup tropik ve subtropik 
kuşakta bulunmakta ılıman kuşakta henüz bulunmamaktadır.    

   Hava ve toprak sıcaklığı da yabancı otların dağılımında çok 
önemlidir. Stellaria media kışın soğuktan zarar görmediği için 
soğuk kuşağa iyi uyum sağlamıştır. Ülkemizde serin bölgelerde 
Avena fatua yaygınken sıcak bölgelerde Avena sterilis yaygındır. 
Genel olarak kış peryotlarının sıcaklığı yabancı otların yaşı 
üzerine etkili olmaktadır. Örneğin kışı ılıman geçen yerlerde kışlık 
yıllık olan bir yabancı ot türü kışı sert geçen iklimlerde yazlık 
yıllık olabilmektedir.     



   Diğer taraftan kışı çok soğuk geçen bölgelerde 
genellikle çok yıllık yabancı otların toprak üstü 
organları yanında toprak altı organları da zarar 
görmekte ve ılıman iklim bölgelerine göre daha az 
yoğunluk göstermektedir.  Tek yıllık bitkiler çok 
yıllıklara göre su eksikliğinden çok daha fazla 
etkilenmektedirler. 

  Işık yoğunluğu, kalitesi ve süresi de yabancı 
otların mevcudiyetini ve yaşamını etkilemektedir. 
Gölgeye toleranslı  yabancı otlar kültür bitkisinin 
gölgesi altında rahatlıkla gelişebilmektedir. 
Amaranthus retroflexus’un tohum sayısı ışık düzeyi 
arttıkça azalmaktadır. 

  Sonuç olarak yabancı otlar iklim değişikliklerine 
kültür bitkilerine göre çok daha iyi adapte 
olmuşlardır.  

   



 2. Yabancı Otlar ve Toprak Faktörleri 

  Toprak nemi, havalanma, sıcaklık, pH, toprağın besin 
madde durumu, besin madde kaynağı, ürün sistemi ve 
bununla ilgili uygulamalar hangi yabancı otların baskın 
olacağını belirlemektedir.   

  Bazı yabancı otlar düşük besin maddeli toprakta iyi 
gelişirlerken bazıları besin maddelerince zengin topraklarda 
gelişirler. Yabancı otların az bir kısmı toprak tipinden 
etkilenmektedir. Yabancı otların çoğu geniş bir pH, nem ve 
fiziksel özellik (toprak) aralığında gelişebilmektedir. Kochia 
sp. (süpürge otu) alkali ve tuzlu topraklara iyi uyum 
sağlamışken , asitli topraklarda gelişemez. Distichlis spicata 
(tuz otu) pH 8 ve yukarısındaki alkali topraklarda gelişir, 
oysa Malva silvestris (ebegümeci) ve Plantago spp. 
(sinirotu, siğil otu) alkali koşullara nispeten hassastır. 
Digitaria sp. (çatal otu) asitli topraklarda iyi gelişirken Poa 
pratensis (çayır salkım otu) ise asitliğe hassastır.   



  Toprak pH’sı da yabancı ot yerleşimini 
belirleyen önemli bir faktördür. Bununla 
birlikte yabancı otlar üzerinde pH’nın etkisini 
genelleştirecek bir veri bulunmamaktadır. 
Ancak  Sonchus spp. (tarla eşek marulu), 
Rumex acetosa (kuzu kulağı), Agropyron 
repens ve Taraxacum officinale’nin bazik; 
Rumex acetosella (kuzu kulağı) ve  
Chrysanthemum segetum’un (yabani 
krizantem) asitik; Capsella bursa-pastoris, 
Polygonum aviculare (çoban değneği, 
madımak) ve Stellaria media’nın ise ise nötral 
topraklardan hoşlandığı ifade edilmektedir.   



PARAZİT YABANCI  OTLAR 

 Hayatlarının bir bölümünde ya da tamamında bir 

konukçuya ihtiyaç gösteren yabancı otlara parazit 

yabancı otlar adı verilir. Bu parazit yabancı otlardan, 

üzerinde bulundukları bitkiden sadece ham besin 

maddelerini alarak ihtiyaç duydukları karbonhidratları 

kendileri özümleyenlere yarı parazit, direk özümlenmiş 

maddeleri alanlara ise tam parazit yabancı otlar denir; 

örneğin küsküt, verem otu, cin saçı gibi yöresel isimlerle 

bilinen Cuscuta spp. türleri ve canavar otu yada boğarsatan 

gibi yöresel isimlerle tanınan Orobanche spp. türleri tam 

parazit, ökse otu (Viscum sp.) ise yarı parazit yabancı ottur. 

Ülkemizdeki önemli parazit yabancı otlar aşağıda 

verilmiştir. 

 



Canavar Otları (Orobanche spp.) 
 Tam parazit bir yabancı ot olan canavar otlarının 
yeşil yaprakları yoktur, dolayısıyla klorofil içermezler ve 
fotosentez yapamazlar. Bu nedenle yaşamı konukçudan 
alacağı besin ve suya bağlıdır. Çiçekli bitkiler içerisinde 
dünyadaki en küçük tohumlu bitkilerden olan canavar 
otlarının tohumlarının çimlenebilmesi için mutlaka tercih 
ettikleri konukçu bitkinin ekili olması gerekmektedir. 
Uygun konukçu olduğu zaman toprak altındaki canavar otu 
tohumları çimlenip konukçu bitkinin köküne bir borucuk 
oluşturarak bağlanır ve bundan sonra yaşamını 
konukçusundan alacağı hazır besinlerle sürdürür. Canavar 
otlarının bir bitkisi 5.000-100.000 arasında tohum üretir ve 
bu tohumlar canlılığını yitirmeden 10 yıldan daha fazla bir 
süre toprakta kalabilirler. Ülkemizde canavar otlarının 36 
türü mevcuttur. Ancak bunlardan sadece dört tür diğer 
ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kültür bitkilerinde sorun 
oluşturmaktadır.  

 



 Bu dört türden O. ramosa L. (Mavi çiçekli 

canavar otu)  ve  O. aegyptiaca Pers. (Mısırlı canavar 

otu) başta tütün ve domateste olmak üzere bazı 

sebzelerde ve mercimekte, O. crenata Forsk. (Beyaz 

çiçekli canavar otu) başta bakla olmak üzere diğer 

baklagillerde ve O. cernua Loefl. ise ayçiçeğinde 

önemli zararlara neden olmaktadır. Canavar otlarını 

geniş yapraklı birçok kültür bitkisinde görmek 

mümkündür ancak özellikle ayçiçeği, tütün, domates, 

patlıcan, bezelye, mercimek, bakla, nohut ve havuçta 

önemli derecede zararlara neden olmaktadır. Bu yabancı 

otla bulaşıklılık çok ağır olduğu durumlarda kültür 

bitkilerinde verim kaybı %100’lere kadar 

çıkabilmektedir. 

 



 Bu yabancı otla mücadelede, canavar otlarının 

tohumlarından ari temiz tohum kullanmalı, canavar 

otlarıyla bulaşık tarlada kullanılan tarımsal alet veya 

makinaların, bulaşık olmayan tarlada kullanmadan 

önce çok iyi bir şekilde temizlenmiş olmasına özen 

gösterilmeli, canavar otlarıyla bulaşık tarlalarda 

konukçusu olmayan kültür bitkileriyle uzun süreli 

münavebe yapılmalı, tarla veya seralarda görülen 

canavar otları çiçeklenmeden önce elle çekilerek ayrı 

bir yerde yakılmalı veya çok derine gömülmeli, 

özellikle ayçiçeği yetiştiriciliğinde dayanıklı 

çeşitlerin kullanımına özen gösterilmelidir.  

 



 Canavar otlarıyla mücadelede 

solarizasyon oldukça etkili bir yöntem olduğu 

için özellikle sera bitkileri yetiştiriciliğinde 

solarizasyon yapılmalıdır.  

 



Küsküt (Cuscuta spp.) 
 

 Veremotu, şeytansaçı, cinsaçı, kızıl ot 
gibi bazı yöresel adlarıyla isimlendirilen 
küsküt; köksüz, çiçekli ancak yapraksız ve 
klorofilsiz tam parazit bir yabancı ottur. İnce 
iplik şeklindeki gövdeleriyle tutunduğu 
bitkinin gövdesine sarılır ve emeçlerini 
bitkinin içine sokarak su, besin maddesi ve 
fotosentetik maddeleri buradan alır.  

 



 Toprağa kendiliğinden dökülen küsküt tohumları 

uygun toprak nemi ve sıcaklık bulunca çimlenir 

ve 10-15 cm boyunda çimlenme dalı uzatarak, 

ucunda bir kıvrılma ile yakınında bulduğu bitkiye 

sarılır. Dallarında bulunan tarak dişi gibi 

çıkıntıları  ile tutunur ve bitkinin öz suyunu 

emerek büyümeye başlarlar ve böylece toprakla 

ilişkisini kesmiş olur. Çimlenen bir küsküt 

tohumu 4-9 gün içerisinde konukçusunu bulmak 

zorundadır aksi halde besin rezervi 

tükeneceğinden canlılığını yitirmiş olur. 



 Küskütün ikinci bir çoğalma şekli, küskütün 

tutunmasına yarayan tarak gibi çıkıntılı 

kısımlardan kopan parçacıkların konukçu bitkinin 

üzerine düşerek tutunup gelişmesi ile olur. Bitki 

üzerinde tutunup gelişmiş küskütün iplik 

dallarında çok sık top şeklinde çiçek açar. 

Çiçekler kümeler şeklinde olup renkleri pembe, 

menekşe ve bazen de sarıdır Her bir top şeklindeki 

çiçekler yüzlerce tohum taşır. Tohumların bir 

kısmı olgunlaşır toprağa düşer ve hemen çimlenir. 

Bir kısmı da toprak yüzeyine yakın kısmında kalır 

ve 5-15 yıl durgun bir halde çimlenme gücünü 

kaybetmeden durur. 

 



 Küskütün tam parazit bir yabancı ot türü olması 

nedeniyle konukçusu olan kültür bitkisinin 

besinine tamamen ortak olur ve zamanla kültür 

bitkisinin zayıf kalmasına ve sonuçta ölmesine 

neden olur. Ayrıca sadece tohumla değil aynı 

zamanda sarılıcı gövdelerinin kopan parçalarıyla 

da kolayca çoğaldıkları için bağlarda, sebze 

alanlarında ya da yoncalıkta kolaylıkla yayılıp 

önemli derecede zarar verebilirler. Ayrıca bazı 

küsküt türleri de virus vektörü olarak görev 

yapmakta, hastalıklı bitkiden sağlam bitkiye virus 

taşımaktadırlar. 



Küsküt ile mücadele de özellikle yayılmayı önleyici 

önlemlere ve kültürel mücadele yöntemlerine ağırlık 

vermek gerekir. Küskütle bulaşık alanlar sık sık gezilerek 

küskütlü olduğu görülen bitkiler, geride kalıntı 

bırakmayacak şekilde kesilmeli ve derhal imha 

edilmelidir. Bağlarda ise ilkbaharda mayıs ayı başlarında 

omcalar yapraklanmadan önce  toprağa  düşmüş 

tohumların çimlenmesine veya omca dallarına 

tutunmasına engel olmak için önce küskütlü olduğu 

saptanan omcaların altına taç genişliğinden daha geniş 

olmak üzere 5-10 cm kalınlıkta saman dökmeli, küskütün 

çimlenmesini oluşturduktan ve samana sarılmasından 

sonra samanlar yakılmalıdır. Küskütle bulaşık bağlardan 

ve omcalardan üretim gayesiyle çubuk alınmamalı ve 

bulaşık olmayan sahaların bu yola ve diğer şekillerle 

bulaştırılmasından sakınmalıdır. 



Benzer şekilde yoncada da küsküt önemli bir 

sorun olduğundan, yonca yetiştirilecekse kontrol 

edilmiş ve sertifika almış temiz tohumların 

kullanılmasına özen göstermeli,   küsüskütle 

bulaşık tohumu ekmek zorunluluğu varsa, 

mutlaka küskütörden geçirildikten sonra 

kullanılması sağlanmalı, yoncalık civarında 

küskütün görüldüğü yabancı otlar sökülüp 

yakılmalıdır.  

 



Ökse Otu (Viscum spp.) 
 

 Halk arasında Burç, Çeti, Gökçe, Gövelek, 

Yelinkaya gibi isimlerle tanınan ökse otu çok yıllık, 

klorofil içeren, fotosentez yapabilen ve meyve 

ağaçlarında sorun olan yarı parazit bir yabancı otur. 

Ülkemizde en çok bilinen türü Viscum album’dur.   



Ökse otu mart-nisan aylarında çiçek açar ve gövdesi 

20-80 cm kadar büyüyebilir. İkiye çatallanmış dalları 

üzerinde kalın ve derimsi yapıda olan yaprakları 

karşılıklı olarak dizilmiştir. Sarımsı renkteki 

çiçekleri dalların sonundaki yaprak koltuklarından 

çıkarlar. Ökse otunun meyvesinin dışında özel 

yapışkan bir madde bulunmaktadır bu madde ile 

tohumlar kuşların gagalarına veya ayaklarına 

yapışarak diğer ağaçlara taşınabilir. Ayrıca kuşlar 

tarafından yenilen tohumları sindirim sisteminden 

canlılığını yitirmeden geçerek kuşların dışkılarıyla 

da başka ağaçlara kolayca taşınabilir.  

 



Bundan başka, ökse otunun olgunlaşan meyveleri 

düşerken alt dallara çarpar ve bu esnada tohumların 

dallara yapışması gerçekleşebilir. Böylece doğal 

olarak olgunlaşan meyvenin düşmesi ya da rüzgar 

veya kuşlarla diğer ağaçlara tohumların 

taşınmasıyla, tohumlar etrafındaki yapışkan madde 

sayesinde ağacın dal ve gövdelerine tutunarak 

çimlenirler. Çimlenen ökse otu tohumu, ağaç dalına 

dikey olarak uzanan ve odun dokusuna kadar 

ulaşabilen emeç oluşturur.  

 



Yaşamı için gerekli olan su ve besin maddelerini 
konukçusundan bu emeçleri yardımıyla alır. Ertesi 
yıl bu emeçten ilk dallar çıkar ve daha sonra yine 
aynı emeçten yeni dallar çıkarak, herdem yeşil 
çalımsı şekilde konukçusu olduğu ağaca tutunduğu 
yerde yaşamını sürdürür. İlkbaharda çiçeklerin 
tozlanmasıyla tek çekirdekli bir üzüm danesi 
şeklinde gelişen ve önce yeşil sonraları ise beyaz 
olan meyveleri aralık ayının ortalarında olgunlaşır.  

 Tutunduğu ağacın su ve besin maddesine ortak 
olarak bu ağaçların zayıf kalmasına, veriminin 
azalmasına ya da kalitesinin düşmesine, yaşlı 
ağaçların ise kurumasına neden olabilir. Tüm bu 
sebeplerle de ağacın hastalık ve zararlılardan daha 
çabuk etkilenmesine,  kerestelik ağaçlarda da 
kalitenin düşmesine neden olabilir. 



Ökse otu ülkemizde armut, ahlat, erik, kayısı, 

badem, elma ve kestane ağaçlarında parazit olmakla 

beraber genel olarak yaprağını döken tüm meyve 

ağaçlarında, ardıç ve çam ağaçlarında görülme 

ihtimali vardır. 

 Ökse otu meyvesini oluşturmadan önce 

ağaçtan kesilerek uzaklaştırılmalı ve böylece 

yayılmanın önüne geçilmelidir. 

 



YABANCI OTLARLA 

MÜCADELE 

YÖNTEMLERİ 



  Yabancı otların mücadelesinde 
çeşitli yöntemler uygulanmaktadır.  

  Bu uygulamalar yabancı otların 
faydalarının artırılması, zararlarının 
ise azaltılması amacıyla 
yapılmaktadır. Bu nedenle 
mücadele hiç bir zaman yabancı 
otu o yörede tamamen ortadan 
kaldırmak yani eradikasyon 
amacıyla yapılmamaktadır.  



  Yabancı otlarla mücadele yönteminin 

seçiminde çeşitli faktörler rol oynamaktadır. 

Bunlar yabancı otun biyolojoisi ve ekolojisine ait 

etkenlerdir. Yabancı otların biyoloji ve 

ekolojilerinin incelenmesiyle, mücadelede 

yardımcı olabilecek kritik noktaların 

saptanması ve buna göre mücadele yapılması 

gerekmektedir. Herhangi bir yabancı otun 

mücadelesinde tek bir yöntem yeterli olduğu 

halde diğerlerinde olmayabilir. Bu takdirde birkaç 

yöntem kombine olarak uygulanmalıdır. Yabancı 

ot mücadele yöntemlerini şöyle sıralayabiliriz: 

 



 1. Bulaşmayı Önleyici Önlemler 

  Mücadelesi yapılacak yabancı otun 

yayılma yollarının iyi saptanması ve bu 

yolların ortadan kaldırılması, mücadelede 

atılacak ilk adımı oluşturmaktadır. Diğer 

mücadele yöntemlerine göre kolay ve 

etkili olması nedeniyle öncelikle 

bulaşmayı önleyici tedbirlerin alınması 

gerekmektedir. Bu tedbirleri şöyle 

sıralayabiliriz: 



 A. Temiz Tohum Kullanmak  

  Özellikle yalnızca tohumlarıyla 
çoğalan ve tohumları kültür bitkisi 
tohumuna karışarak yayılan yabancı 
otlarda, tohum temizliğine özen 
gösterilmelidir. "Ne ekersen onu 
biçersin” atasözü tohum 
temizliğinin önemini 
vurgulamaktadır. 

   



Kültür bitkisi tohumları içerisine daha çok 

yaşam şekilleri birbirine benzer, tohum hacmi 

ve ağırlığı kültür bitkisine yakın yabancı ot 

tohumları karışmaktadır. Örneğin ülkemizin 

doğusunda tahıl ürünü içerisine pelemir 

(Cephalaria syriaca), delice (Lolium 

temulentum), Arap baklası (Vaccaria 

pyramidata), yapışkan ot (Galium tricorne), 

çoban değneği (Polygonium aviculare), 

yabani hardal (Sinapis arvensis) ve sarmaşık 

çoban değneği (Polygonum convolvulus) 

tohumları karışmaktadır. 

 



 Bu yörede bulaşık tahıl tohumlarının 

temizlenmemesi halinde ürünün sayısal 

olarak ortalama %3 'nü, ağırlık olarak 

ise %1'ini yabancı ot tohumlarının 

oluşturduğu tespit edilmiştir. Bir başka 

ifadeyle Anadolu'nun doğusunda tahıl 

ürününün temizlenmeden ekilmesi 

halinde dekara ortalama 14344 adet, 

Türkiye genelinde ise 5600 adet yabancı 

ot tohumunun taşındığı tespit edilmiştir.  

 



  Bazı yabancı otların yayılmasında ve 
yıldan yıla geçişinde tek yol bulaşık 
kültür bitkisi tohumu ile taşınmasıdır; 
bunların da genelde topraktaki ömrü 
kısadır. Bu grup yabancı otlarla en etkin 
mücadele yöntemi tohum temizliğidir. 
Örneğin tohumlarının topraktaki ömrü 1-
2 yıl olan delice (Lolium temulentum) ve 
karamuk (Agrostemma githago) 
Almanya'da tohum temizliği sayesinde 
sorun olmaktan çıkmıştır.  

   



  Özellikle ileri tarım ülkelerinde 
tohumların temizlenmesi modern 
yöntemlerle yapılmaktadır. Bu yöntemler 
genelde tohumların fiziksel 
özelliklerindeki farklılıklara 
dayanmaktadır. Yabancı ot ve kültür 
bitkisi tohumları daha çok büyüklükleri, 
ağırlıkları, şekli, tohum yüzeyi, yer 
çekimine tabi olması, yapışkanlıkları, 
tohum kabuğunun rengi, tüylülüğü ve 
elektriksel özellikleri arasındaki farklılık 
esasına dayanılarak ayırıcılar tarafından 
ayıklanmaktadır.  

  



 B. Biçerdöver Artıklarının Tarlada 
Bırakılmaması  

  Biçerdöver artıklarında genellikle bol miktarda 
yabancı ot tohumu bulunmaktadır. Bu yolla 
yeniden tarlaya geçen yabancı ot tohumu miktarı, 
o tarladaki yabancı ot yoğunluğuna ve yabancı 
atların türüne bağlıdır.  

  Bazı yabancı otlar hasattan önce tohumlarının 
büyük bir kısmını dökerler. Hasat zamanın 
geciktirilmesi halinde tohum dökme çok daha 
fazla olmaktadır. Örneğin tahıllarda hasat 
zamanına kadar yabani yulaf (Avena fatua), 
salkım otu (Apera spica-venti) ve çayır tilki 
kuyruğu (Alopecurus myosuroides) tohumlarının 
%60'dan fazlasının toprağa döküldüğü 
bulunmuştur.  



 Bazı yabancı ot tohumları ise hasat makinesinin 

dövme, savurma ve artıkların tarlaya dökülmesi 

sırasında yeniden tarlaya dökülmektedir. Norveç’te 

yapılan bir çalışmada bu yolla tahıl tarlasında dekara 

3,5 milyon yabancı ot tohumunun döküldüğü 

saptanmıştır. Diğer taraftan orta derecede bulaşık 

olan tarlalarda biçerdöver artıkları ile samana karışan 

yabancı ot tohumu oranı %10 olarak (5,1 milyon 

tohum/da) bulunmuştur. Bu nedenle yabancı ot 

mücadelesi yönünden biçerdöver artıklarının tarlada 

bırakılmaması gerekmektedir. Diğer taraftan yabancı 

otların tohum dökmesine fırsat vermemek için kültür 

bitkilerinin hasadını geciktirmemeğe özen 

gösterilmelidir. 



C. Hayvan Yemi Olarak Kullanılan Dane, 
Kuru Ot ve Diğer Yemlerin Yabancı Ot 
Tohumu içermemesi  

  Çiftlik hayvanlarına yedirilen yemler 
çoğu defa fazla miktarda yabancı ot tohumu 
içermektedir. Yemlerle yenen bu yabancı ot 
tohumlarının büyük bir kısmı hayvanların 
sindirim sistemlerinde yaşamlarını 
yitirmeden dışkı ile dışarı çıkmaktadır. Bu 
nedenle yabancı otların bu yolla 
yayılmalarını önlemek için bir dizi tedbirin 
alınması gerekmektedir. Bu tedbirleri şöyle 
sıralayabiliriz:  

  



-Hayvanlara yedirilen yemler ya 

yabancı ot tohumu içermemeli veya 

yenmeden önce çeşitli işlemlerle bu 

tohumların canlılıkları ortadan 

kaldırılmalıdır. Yabancı ot 

tohumlarının kesif yeme karışması 

halinde yemler ya pişirildikten veya 

öğütüldükten sonra yedirilmelidir.  
 



 -Kuru ot olarak yedirilen yemlerin ya 
yabancı ot tohumu içermemesine özen 
gösterilmeli veya yabancı ot tohumu 
içermesi halinde silaj yapılarak yedirilmesi 
tercih edilmelidir. Yem bitkilerinin yabancı 
otsuz yetiştirilmesi şüphesiz içerisinde 
yapılan yabancı ot mücadelesine bağlıdır. 
Yem bitkilerinde etkili bir yabancı ot 
mücadelesi yapılmasıyla bu sorun ortadan 
kaldırılabilmektedir. Yem bitkileri içerisinde 
yabancı otların yoğun olarak bulunması 
halinde belki de en etkili yol bu yabancı 
otları tohum bağlamadan biçmektir.  

  



- Yem bitkileri içerisinde bulunan yabancı otların tohum 

bağlamış olmaları halinde silaj yapılarak yedirilmeleri, 

hem besin değerlerindeki kaybı önlemekte ve hem de 

içerisine karışan yabancı ot tohumlarının canlılıklarını 

kaybetmelerine neden olmaktadır. Böylece yabancı ot 

tohumlarının büyük bir kısmı silajda, kalanı da 

hayvanların sindirim sisteminde canlılığını 

kaybetmektedir. Silaj içerisinde oluşacak %1,5-2'lik bir 

organik asit oranı yabancı ot tohumlarının ölmesini 

sağlayabilmektedir. Yapılan çalışmalarda silaj 

yapımından 21 gün sonra bütün yabancı ot 

tohumlarının yaşamlarını kaybettikleri bulunmuştur. 

Bu süre yabancı otun türüne ve silajdaki organik asit 

oranına bağlı olarak değişmektedir. 



D. Çiftlik Gübrelerinin Yeterli Derecede Fermente 
Edilmesi  

  Yabancı ot tohumları çiftlik gübresine ya 
hayvanların sindirim organlarında ölmeden veya 
yem artıkları ve altlıklarla geçmektedir.  

  Yabancı ot tohumlarının hayvanın sindirim 
organlarında yaşamını kaybetme oranı, hayvanın 
cinsine ve yabancı otların türüne bağlı olarak 
değişmektedir.    

  Yabancı ot tohumları en fazla tavukların sindirim 
sisteminde yaşama yeteneğini kaybetmekte bunu 
koyun, at, domuz ve dana izlemektedir. Burada 
yabancı ot tohumlarının sindirim sisteminde kalış 
süresi de canlı kalabilmeleri üzerine etki etmektedir. 

   



 Canlı yabancı ot tohumu içeren 

hayvan gübrelerinin bir yerde 

depolanarak fermantasyona tabi 

tutulması halinde tohumların büyük 

bir kısmı canlılığını kaybetmektedir. 

Yabancı ot tohumlarının gübre 

içerisinde ölümü, gübrenin 

bekleme süresiyle orantılı olarak 

artmaktadır.   



   Diğer taraftan yabancı ot tohumlarının ölüm 

oranı gübrenin hangi hayvan cinsine ait 

olduğuna da bağlıdır. Yapılan bir çalışmada 

yabancı ot tohumlarının büyük bir kısmının 

at ve sığır gübresinde bir ay içerisinde 

büyük ölçüde yaşama kabiliyetini 

kaybettiği, 6 ay sonra ise canlı tohum 

kalmadığı tespit edilmiştir. Bu durumda 

çiftlik gübrelerinin en az  6 ay bekletilmesi 

gerektiği söylenebilir. 



  Kompost gübreler içerisinde bol 
miktarda canlı yabancı ot tohumu ve 
vejetatif çoğalma organları 
bulunmaktadır. Kompost içerisinde kısa 
sürelerle depo edilen yabancı ot 
tohumları yaşamlarını devam 
ettirmekte, ancak vejetatif organlar kısa 
süre sonra ölmektedir. İki yıl süreyle 
depo edilmiş kompostlarda ise yabancı 
ot tohumlarının tamamen öldüğü 
saptanmıştır.  

   



   

  Yapılan araştırmalar, 
yabancı ot tohumlarının 
ölmesi için çiftlik gübrelerinin 
en az 6 ay, kompostların ise 2 
yıl bekletilmesi gerektiğini 
göstermektedir.  

   
 



  Yeteri kadar bekletilmemiş çiftlik 

gübrelerinin tarlaya çekilme 

zorunluluğu doğduğunda içerdiği canlı 

yabancı ot tohumlarını öldürmek 

amacıyla metam sodium, dazomet veya 

amonyum thiocyanat (ASM) 

kullanılmaktadır.  



 E.  Çiftlik Ekipmanlarının 

Temizliğine Dikkat Edilmesi  

  Yabancı otların yayılmasında önemli 

bir etken de çiftlik ekipmanlarına 

tutunan tohum veya vejetatif organların 

bir yerden diğer yere taşınmasıdır. 

Yabancı otların yayılınasında daha çok 

hasat ve toprak işleme aletleri etkili 

olmaktadır.  



   Bu ekipmanların bir yerden diğer yere 

geçişlerinde mutlaka temizlenmeleri 

gerekmektedir. Hasat ve toprak işleme 

yapılırken önce temiz bölgelerden 

başlanmalı, takiben bulaşık yerlere 

girilmelidir. Bu tip bulaşma aynı zamanda 

ekipmanları çeken hayvan, traktör vb. ile 

de olabilmektedir. Özellikle yağmurlu 

havalarda çekicilerin de temiz olmasına 

özen gösterilmelidir. 



 F.  Bulaşmayı Önleyen Diğer Bazı 
Tedbirler  

 Yukarıda sayılan önlemler yanında;  

- Yabancı otlarla bulaşık tarlalardan 
geçen su ile sulama yapılmamalıdır. 
Sulama suyu yabancı ot 
tohumlarının naklinde önemli role 
sahiptir. Özellikle küsküt 
mücadelesinde bu yolla bulaşmanın 
önlenmesine özen gösterilmelidir.  

 



- Yabancı otlarla bulaşık meralarda 
otlatılan hayvanlar temiz meralara 
sokulmamalıdır. Özellikle yağışlı 
havalarda yabancı ot tohumlarının 
hayvanlarla taşınması çok daha 
kolaylaşmaktadır.  

- Yabancı otların bazıları bulaşık 
fidanlıklardan, toprağı ile birlikte 
dağıtılan fidanlarla taşınmaktadır. 
Böyle fidanlıklardan fidan 
dağıtımının kontrollü yapılması 
gerekmektedir.  

 



 G.  Sağlıklı Kültür Bitkisi 

Yetiştirmek  

  Kültür bitkisinin sağlıklı olarak 

yetiştirilmesi yabancı otlara karşı 

rekabet gücünü artırmaktadır. Üstün 

rekabetle zayıf düşürülen yabancı otlar 

diğer mücadele yöntemleriyle kolayca 

ortadan kaldırılabilmektedir. Sağlıklı 

kültür bitkisi yöntemlerini şöyle 

sıralayabiliriz:  

  



H. Uygun Kültür Bitkisi Çeşidi Seçimi  

  Ekilecek kültür bitkisi tür ve 

çeşidinin o yöreye adapte olmuş, 

homojen olarak çimlenebilen, 

çimlenme gücü yüksek, hastalık ve 

zararlılara karşı dayanıklı çeşit 

olmasına özen gösterilmelidir. Bu 

faktörler kültür bitkisinin sağlıklı 

yetişmesine yardımcı olmaktadır.  

 



 I.  Toprak Özelliklerinin 
Düzeltilmesi ve Uygun Gübreleme  

  Sağlıklı kültür bitkisi yetiştirmek 
için gerekli besin maddelerinin 
verilmesi yanında, toprak 
özelliklerinin kültür bitkisinin isteği 
doğrultusunda değiştirilmesi gerekir. 
Örneğin kültür bitkisinin isteği 
doğrultusunda, toprağa asidik veya 
bazik gübreler verilerek yabancı 
otlarla mücadele yapılabilmektedir.  

   



  Tuzlu topraklarda yetişen bazı 

yabancı otlar (örneğin Rhizophora 

spp.) ise toprağın tuzu yıkanarak 

ortadan kaldırılabilmektedir. Ağır 

toprakların fiziksel özellikleri 

çiftlik gübresi verilerek kültür 

bitkisinin isteği doğrultusunda 

düzeltilmekte ve yabancı otlara 

karşı üstün rekabet sağlanmaktadır. 



 Toprağa homojen olarak verilen gübrelerden 

kültür bitkisi ve yabancı otlar genelde aynı 

derecede yararlanmaktadır. Sıraya ekilen 

kültür bitkilerinde gübreler sıra üzerine 

band (şerit) şeklinde verilerek yabancı 

otların kullanımı azaltılmaktadır. Nitekim 

gübreleme bandından 20 cm veya daha uzak 

mesafede bulunan yabancı otlar bu gübreden 

aynı oranda faydalanamazlar. Diğer taraftan 

mısır, şeker pancarı, pamuk vb. gibi 

bitkilerde gübreler yapraktan verilebilmekte 

ve böylece gübrelerin yabancı otlar 

tarafından alınması önlenmektedir.  

 



 J. Tohum Yatağının İyi 
Hazırlanması  

  Kültür bitkilerinin sağlıklı 
olarak yetiştirilmesi için tohum 
yatağının iyi hazırlanması gerekir. 
Tohum yatağı hazırlığının 
geciktirilmesi halinde bazı 
yabancı ot türleri, kültür bitkisinin 
ekiminden önce gelişerek tarlayı 
kaplamaktadır.  

   



       Yabancı ot tohumlarının çoğu 

toprak yüzeyinden 4-5 cm 

derinlikte çimlenirler. Bundan 

dolayı ekimden bir kaç hafta önce 

yapılan yüzlek toprak işlemesi 

yabancı ot tohumlarının 

çimlenmesini teşvik etmekte ve 

oluşan yabancı ot fideleri ekim 

sırasında tahrip olmaktadır.  



   Burada yabancı ot fideleri ekim işlemi 

dışında toprak işleme yapılarak veya 

istenirse paraquat ve benzeri kontakt 

etkili herbisitler kullanılarak 

öldürülebilmektedir. Böylece toprakta 

çimlenme yeteneğine sahip yabancı ot 

tohumlarının büyük bir kısmı ortadan 

kaldırılabilmekte ve kültür bitkisi için 

iyi bir tohum yatağı hazırlanmış 

olmaktadır. 



 K. Uygun Ekim Yönteminin 
Seçimi  

  İklim-toprak-kültür bitkisi 
üçlüsü dikkate alınarak kültür 
bitkisinin gelişmesini teşvik eden, 
ancak yabancı otlar için uygun 
olmayan ekim yöntemlerinin 
uygulanması gerekir. Örneğin 
kışlık tahıllarda ekim 5-7 cm'lik 
nemli toprak tabakasına 
yapılmaktadır.  



  Burada çimlenme için yeterli nem 

ve sıcaklığı bulan tahıl tohumları 

hemen çimlenerek bir kaç gün 

içerisinde toprak yüzeyine 

çıkmaktadır. Yabancı ot 

tohumlarının yoğun olarak 

bulunduğu 3-5 cm'lik toprak 

derinliğinde ise nem oranı düşük 

olduğu için çimlenme 

olmamaktadır. 



 Tahıllar çimlenip rekabet edecek boya 
ulaştığında, yani ekimden bir hafta sonra 
sulamanın yapılması halinde, yabancı ot 
tohumlarının çimlenmesi 
sağlanabilmektedir. Böylece tahıl fideleri 
toprak yüzeyine çıkıp yabancı otlara karşı 
üstün rekabet gücü elde edecek aşamaya 
geldikten sonra, yabancı ot fideleri toprak 
yüzeyine çıkmakta ve zayıf rekabet 
gücüne sahip olmaktadır. Ekimi takiben 
sulamanın hemen yapılması halinde 
öncelikle yabancı ot tohumları çimlenip 
rekabeti ele geçirmektedir. 

   



  Diğer taraftan kurak mevsimlerde 

tahılların çizi tabanına ekilmesi 

yabancı otlara karşı üstün rekabet 

ortamı sağlamaktadır. Bu 

yöntemde çizi tabanına ekilen 

tahıl tohumları, yabancı otlara 

oranla daha çabuk çimlenip üstün 

rekabet gücü elde etmektedir. 
 



 K. Ekim Zamanının Ayarlanması  

  Yabancı otların çoğu mevsimlere 
bağlı olarak çimlenirler. Kışlık tek 
yıllık yabancı otların çimlenmesi 
sonbaharda, yazlık tek yıllıkların ise 
ilkbaharda olmaktadır. Yabancı ot 
tohumlarının çimlendiği aylarda 
ekilen kültür bitkisi fideleri, yabancı 
otlarla yoğun rekabete girmektedir.  



  Kültür bitkisi ekimini yabancı otların 

çimlendiği periyottan öne veya sona 

almak suretiyle yabancı ot zararını 

azaltmak mümkün olabilmektedir. 

Öne alınması halinde kültür bitkisi 

rekabet üstünlüğünü ele geçirmekte, 

sona alınmasında ise oluşan yabancı 

ot fideleri ekim işlemi sırasında 

tahrip edilmektedir. 



 L. Münavebe (Ekim Nöbeti) 
Uygulanması  

  Her kültür bitkisine özgü 
yabancı ot topluluğu 
bulunmaktadır. Bir başka 
ifadeyle herhangi bir kültür 
bitkisinde sorun oluşturan bir 
yabancı ot türü, diğer kültür 
bitkisinde sorun olmayabilir.  

   



  Örneğin yabani yulaf (Avena fatua) 

tahıllarda yoğun olarak bulunduğu 

halde, yoncada daha az bulunmaktadır. 

Burada yonca münavebeye alınarak 

yabani yulafla mücadele yapmak 

mümkündür. Bir başka örneği küsküt 

(Cuscuta spp.) oluşturmaktadır. 

Konukçusu yonca olan küskütle 

mücadelede, tahılların münavebeye 

alınması etkili mücadele sağlamaktadır. 



 Diğer taraftan bazı yabancı otların 

mücadelesinde etkili olan herbisitler 

ancak bazı kültür bitkilerinde seçici 

olarak kullanılabilmektedir. Örneğin 

patates içerisinde köygöçürenin 

(Cirsium arvense) sorun oluşturması 

halinde münavebeye tahıllar alınarak, 

seçici özelliğe sahip 2,4-D veya MCPA 

kullanılabilmektedir. Bu herbisitler 

patateste fitotoksik (zehirli) olmaktadır. 



 M. Rakip Kültür Bitkisi 
Yetiştirme  

  Yabancı ot mücadelesinde rakip 
kültür bitkisi yetiştirme ucuz ve 
pratik yoldur. Bu yöntemde kültür 
bitkisinin yabancı otu toprak üstü 
organları ile bastırması, yani 
yabancı otları gölgelemesi ve 
topraktan su ve besin maddeleri 
alımında üstün rekabet gücüne sahip 
olması gerekmektedir.  

   



   Yonca üstün rekabet gücüne sahip olup 

ülkemizde birçok yabancı otun 

mücadelesinde münavebe bitkisi olarak 

kullanılabilmektedir. Yoncanın üstün 

rekabet gücü, boyunun nispeten uzun 

olması, toprak üzerinde bitki 

yoğunluğunun fazla oluşu, köklerinin 

güçlü ve derine gitmesi, yabancı otların 

tohum bağlamasına fırsat vermeyecek 

kadar sık biçilmesi ile 

sağlanabilmektedir. 



  Diğer taraftan yabancı 
otlara karşı üstün rekabetin 
sağlanması için bazen rekabet 
gücü yüksek kültür bitkileri 
karışık olarak ekilmektedir, 
Buna örnek olarak keten ve 
yazlık buğdayın karışık ekimi 
verilebilir.  

   



  Kültür bitkisi içerisinde uygulanan yabancı 

ot mücadelesi, rekabet gücünü 

artırmaktadır. Nitekim yabancı otların bir 

kısmının ortadan kalkması kültür 

bitkisinin rekabetini güçlendirmektedir. 

Genellikle rekabet gücü yüksek olan 

bitkiler çabuk çimlenir ve etrafındaki 

bitkileri baskı altına alır. Baskı altına alma 

topraküstü organları ile olabildiği gibi 

toprakaltı organları ile de olmaktadır. 

 



2. Fiziksel Mücadele  

  Fiziksel mücadele yöntemlerinden bazıları 

yabancı otlara karşı uygulanan eski mücadele 

yöntemlerinden birisi olup bu gün hala 

geçerliliğini korumakta ve ekonomik olarak 

uygulanmaktadır. Fiziksel mücadele yabancı 

otların elle yolunması, yabancı otların 

mekanik (bir alet kullanılarak kesilmesi, 

kazılması vb.), termik (ısı), elektromanyetik 

dalgalarla ortadan kaldırılması yollarını 

içerisine alır. Fiziksel mücadele yöntemlerini 

şöyle sıralayabiliriz: 



A. Yabancı Otların Elle Yolunması 

  Kültürel mücadele yöntemi olarak da 
nitelendirilen elle yolma en eski mücadele 
yöntemi olup bu gün hala bazı kültür 
bitkilerinde ekonomik olarak 
uygulanmaktadır. İçerisinde bulunduğu 
kültür bitkisinin ekonomik değeri ve işçi 
ücretleri bu yöntemin uygulanabilirliğini 
belirler. Elle yolma yönteminde genel 
prensipleri şöyle sıralayabiliriz:  

 (a) Elle yolma işlemi yabancı otlar tohum 
bağlamadan önce yapılmalıdır.  

  
  



b) Elle yolma işleminden 

takriben 2-3 gün önce tarım 

arazisi sulanmalı ve bunu 

takiben yabancı otlar elle 

yolunmalıdır. Böylece yolunan 

çok yıllık yabancı otların toprak 

altı organlarıyla birlikte kısmen 

çıkarılması sağlanmaktadır. 



   c) Elle yolma işlemi daha çok tek 
yıllık ve iki yıllık yabancı otlarda 
etkili olmaktadır. Çok yıllık yabancı 
otlarda bu işlem tekrarlandığı ve 
toprak altı organları çıkarılabildiği 
ölçüde etkili olmaktadır.  

 d) Elle yolma işlemi kültür bitkisi 
gençken yapılmalıdır. Böylece 
çiğnenmeden ileri gelen zararlanma 
azaltıldığı gibi yabancı otlardan ileri 
gelen zarar en aza indirilmiş 
olmaktadır.  

  



e) Elle yolma işlemi çoğu kez ailede 

bulunan boş iş gücünün kullanılarak 

yapılması halinde ekonomik 

olmaktadır. Dışarıdan ücretle iş gücü 

kiralanması karlılık oranını 

azaltmakta, hatta ortadan 

kaldırmaktadır. Bulaşmayı önlemek 

amacıyla yapılan elle yolma bunun 

dışında tutulmaktadır. 



 Elle “yolma yöntem”' genellikle 
aşağıda belirtilen alanlarda 
uygulanmaktadır:  

 (1) Küçük Tarım Alanlarında: 
Tarım alanlarının küçük olması 
halinde topraküstü organları 
büyük olan yabancı otlar elle 
yolunarak uzaklaştırılabilir.  

   



Örneğin tahıllarda ban otu (Hyocyamus 

niger), labada (Rumex crispus) ve köy 

güçüren (Cirsium arvense); sebzeliklerde 

horoz ibiği (Amarantus retroflexus) ve 

yabani hardal (Sinapis arvensis) gibi 

büyük yapılı ve rekabet gücü fazla olan 

yabancı otlar elle yolma ile kolayca 

ortadan kaldırılabilmektedir. Küçük 

yapılı yabancı otların rekabet gücü az ve 

seçilmesi zor olduğu için elle 

yolunmasına gerek yoktur. 



    (2) Tarım Aletlerinin Ulaşamadığı 
Alanlarda: Daha çok Karadeniz Bölgesinde 
bulunan ve tarım aletlerinin ulaşamadığı 
sarp yörelerde yabancı otların elle 
yolunması zorunluluğu doğmaktadır.  

 (3) Yeşil Alanlarda: Özellikle yeni 
oluşturulan yeşil sahalarda çim bitkilerinden 
önce, onlarla birlikte veya onlardan sonra 
çıkan yabancı otlar elle yolunarak, 
yayılması ve yerleşmesi önlenebilmektedir. 
Bu yöntem ekonomik ve etkili bir şekilde 
uygulanmaktadır. Burada elle yolma 
işlemini sulamadan 2-3 gün sonra yapmak 
gerekir.  

  



(4) Yeni Bulaşmanın Olduğu 

Alanlarda: Yabancı otların yeni 

bulaşması halinde, elle 

yolunması verim artışından çok 

bulaşan yabancı otun 

yayılmasını önlemek, yani 

eradike etmek amacıyla 

yapılmaktadır. 



 B. Çapalama  

  Çapalama bazı kültür bitkilerinin 
arasında bulunan yabancı otlara 
karşı uygulanan ekonomik ve etkili 
mücadele yöntemidir. Bu işlem 
sadece yabancı ot mücadelesi için 
değil yağmur suyunun toprakta 
tutulması, toprağın üst 
tabakalarının gevşetilmesi vb. 
amacıyla da yapılmaktadır.  

   



  Çapalama genelde yabancı otları 

kök boğazının hemen altından 

kestiği için daha çok tek yıllık ve 

iki yıllık yabancı otların 

mücadelesinde etkilidir. Bu işlemin 

mutlaka yabancı otlar tohum 

bağlamadan önce ve tercihen kurak 

periyotlarda yapılması 

gerekmektedir. 



 Çok yıllık yabancı ot mücadelesinde ise 
kesilen bitkiler genellikle tekrar sürdüğü 
için etkililik nispeten daha az olmaktadır. 
Bu grup bitkilerde çapalamanın, toprakaltı 
organlarda depo maddelerinin birikmesine 
fırsat verilmeyecek şekilde tekrarlanarak 
uygulanması, bir başka ifadeyle toprakaltı 
depo maddelerinin en az olduğu 
dönemlerde yapılması gerekir.   

  Çapalama çoğu kez dar alanlarda 
yapılan sebze, çiçek ve endüstri bitkileri 
yetiştiriciliğinde herbisitlerin yerini 
almaktadır.  

   

 



 C. Tırmık Geçirme  

  Toprak tipine ve kültür bitkisinin 
çeşidine bağlı olarak çok çeşitli 
tipte tırmıklar kullanılmaktadır. 
Tırmık işlemi daha çok sıraya 
ekilen kültür bitkilerinde 
uygulanmaktadır. Tırmık genelde 
saatte 6 km hızla giden değişik 
araçlarla çekilmektedir.  



  Tırmıklama ile kesilen yabancı otların 

dişlere takılması arzu edilmektedir. 

Böylece kesilen yabancı otlar, kolayca 

toplanarak uzaklaştırılmakta ve 

çoğalmaları önlenmektedir. Tırmıklama 

mutlaka yabancı otların gelişmesinin 

başlangıç dönemlerinde 

uygulanmalıdır. Daha sonraki 

dönemlerde yabancı otlar tırmıklamaya 

karşı dayanıklı hale gelmektedir. 



  Tırmıklamanın yabancı otların 

mücadelesinde etkili olabilmesi için bir 

kaç kez tekrarlanması gerekir. Böylece 

çok yıllık yabancı otların toprakaltı depo 

maddelerinin boşaltılması sağlanmış 

olur. Diğer mekanik yabancı ot 

mücadelesinde olduğu gibi tırmık 

geçirmede de her uygulamadan sonra 

tohumların çimlenmesi teşvik edilmekte 

ve topraktaki canlı yabancı ot tohumu 

sayısı azalmaktadır. 



 D.  Sürme  

  Toprağın sürülmesi her grup yabancı 
otlarla mücadelede pratik ve ekonomik 
bir yöntemdir. Özellikle tek yıllık ve iki 
yıllık yabancı otlar bu yöntemle 
kolayca ortadan kalkmaktadır. Toprağın 
yüzlek sürülmesi ile tohum 
bankasındaki yabancı ot tohumları 
çimlenmeye zorlanmakta ve sonuçta 
toprakta tohum bankasında canlı 
yabancı ot tohumu azalmaktadır.  

   



  Yüzlek toprak işleme, genellikle 

hasadı takiben hemen yapılmalı, 

o yıl veya daha önce toprağa 

dökülen tohumlar çimlenmeye 

zorlanmalıdır. Oluşan fideler 

kışı soğuk geçen bölgelerde 

donların etkisiyle ortadan 

kalkmaktadır. 



 Toprağa dökülmüş tohumlar yüzeye yakın 

olduğundan toprak derin sürülmemelidir. 

Derin sürüm halinde yüzeydeki tohumlar 

toprak derinliğine iner ve yıllarca toprağın 

bulaşık kalmasına neden olur. Çok yıllık 

yabancı otların mücadelesinde ise ilk sürüm 

derin, bunu takip eden sürümler yüzlek 

yapılmalıdır. Toprağın sürülmesiyle yapılan 

yabancı ot mücadelesinde aşağıdaki 

konuların göz önüne alınması 

gerekmektedir: 



 (a) Sürme işlemi mutlaka yabancı otlar 

tohum bağlamadan önce yapılmalıdır.  

  (b) Toprağın sürülmesi olanaklar ölçüsünde 

kurak ve serin periyotlarda yapılmalıdır. 

Böylece yabancı ot parçaları sürgün 

veremeden ölmektedır. Yabancı otun 

vejetatif çoğalmasına elverişli atmosfer ve 

toprak koşullarında yapılan toprak işlemesi, 

tekrarlanmaması halinde yabancı otun 

mücadelesine değil çoğalmasına yardımcı 

olmaktadır.  

  



 (e) Çok yıllık yabancı otların 
mücadelesinde sürme işlemine toprakaltı 
organlarında bulunan depo maddelerinin 
en az olduğu dönemde başlanmalı ve bu 
işlem asimilat maddelerin depo 
edilmesine fırsat verilmeyecek 
aralıklarla tekrarlanmalıdır. Bir başka 
ifadeyle ilk sürümü takiben, toprakaltı 
organlarında depo maddelerinin 
birikimine fırsat verilmeden ikinci 
sürüm yapılmalıdır. 



   Aynı olay bitki parçaları için de geçerlidir. 

Böylece depo maddelerin boşalması 

sağlanmakta ve yabancı otlar açlıktan 

ölmektedir. Örneğin tarla sarmaşığı 

(Convolvulus arvensis) bitkisi 4-6 yapraklı 

(l0-20 cm) döneme kadar toprakaltı 

organlarındakı depo maddelerini harcar ve bu 

maddeleri yeniden depo etmeye başlar. Bu 

nedenle tarla sarmaşığında 4-6 yapraklı 

dönemi geçirmeden mekanik yöntemlerlenin 

tekrarlanması önerilmektedir. 



 f) Yabancı otlarla mücadelede, toprak 
sürüm zamanını toprak altı depo 
maddelerinin miktarları yanında, yabancı 
otun türü, ekolojik koşullar ve içerisinde 
bulunduğu kültür bitkisi belirlemektedir. 
Nitekim kışı soğuk geçen bölgelerde 
sonbaharda yapılan toprak işleme ile 
parçalanan toprak altı organları kış donları 
etkisi ile zarar görmekte ve sürme özelliğini 
kaybetmektedir. Bu nedenle söz konusu 
yörelerde toprak işleme yabancı otlarla 
mücadele yönünden çok etkili olmaktadır. 
İlkbaharda ekimden önce yapılan toprak 
işleme keza yabancı otların mücadelesinde 
etkili olmaktadır.  

  



Nitekim yazlık ekimden önce yapılan 

yüzlek toprak sürümü özellikle yazlık 

yıllık yabancı ot tohumlarını 

çimlenmeye zorlamakta ve oluşan 

fideler ekim işlemi ile tahrip 

olmaktadır. Yabani yulaf (Avena fatua) 

mücadelesinde bu yöntem başarıyla 

uygulanmaktadır. 



  (g) Toprak işleme aletlerinin şekli 

de yabancı otlarla mücadelede 

önemlidir. Toprağı yırtarak işleyen 

aletler çok yıllık bitkilerin toprakaltı 

organlarını kesemeyeceğinden etkili 

olamamaktadır. Bu amaç için 

toprakaltı organlarını kesen aletlerin 

kullanılması çok daha etkili 

olmaktadır.  
 



 E. Biçme 

  Biçme işlemi genellikle 
yabancı otların tohum 
vermelerini önlemek, kültür 
bitkisi ile rekabetini azaltmak ve 
çok yıllık yabancı otların 
toprakaltı organları depo 
maddelerini boşaltmak amacıyla 
yapılır.  

   



   Daha çok fidanlıklarda, meyve 

bahçelerinde, yem bitkilerinde, çayır ve 

meralarda, boş arazilerde ve sıra ekimi 

yapılan yerlerde uygulanan bir yöntemdir. 

Biçme, uzun boylu ve dik büyüyen yabancı 

otlara karşı kolayca uygulanabildiği halde 

biçim aletlerinin bıçaklarına gelemeyecek 

kadar küçük, sürünen ve kısa boylu bitkilere 

karşı uygulanamamaktadır. Bu grup bitkiler 

ancak orak benzeri aletlerle 

biçilebilmektedir. 



 Biçim işlemi yabancı otlar 

tohum vermeden önce 

yapılmalıdır. Bazı yabancı 

otlarda biçimi takiben dormant 

gözler sürer ve yeni sürgünler 

oluşur. Bunların ikinci ve 

üçüncü biçimden sonra tamamen 

ortadan kaldırılmaları gerekir.  



   Genellikle ikinci biçimden sonra 

gövde sertleştiği için yeni sürgün 

oluşturamaz. Diğer taraftan bazı 

yabancı otlarda tohum oluşturan 

organlar biçim aletlerinden 

korunmuş olduğundan biçme, 

tohumla çoğalmayı önleme yolunda 

etkili olmamaktadır. 
 



  Biçmenin tekrarlanarak uygulanması 
çok yıllık yabancı otlarda sadece tohum 
vermeyi önlemez, aynı zamanda 
toprakaltı organlarında depo 
maddelerinin azalmasına da neden olur. 
Bu işlemin tekrarlanarak uygulanması 
halinde toprakaltı depo maddeleri 
azalmakta ve sonuçta bitki ölmektedir. 
Genellikle uzun boylu çok yıllık yabancı 
otların büyük bir kısmı 1-3 yıl içerisinde 
biçimle ortadan kalkmaktadır.  



 Biçmeye başlamak için en uygun 

zaman, toprak işlemede olduğu gibi 

toprakaltı organlarındaki depo 

maddelerinin en düşük olduğu 

devredir. Birçok çok yıllık yabancı 

otlarda bu dönem, vejetatif gelişme 

başlangıcı ile çiçeklenme devresi 

arasında bulunmaktadır. Söz konusu 

gelişme devresi ülkemizde genellikle 

ilkbahara rastlamaktadır. 



 F. Malçla Boğma  

  Malç olarak ifade ettiğimiz saman, kuru 
ot, çiftlik gübresi, pirinç kabukları, kağıt, 
çeşitli plastikler gibi örtü materyalleri 
yabancı ot mücadelesinde 
kullanılmaktadır. Yabancı otların malçla 
örtülüp ışıkla temasını keserek 
öldürülmeleri amaçlanmaktadır. Bu 
yöntem ananas ve çilekte olduğu gibi 
genellikle sıraya ekilmiş, pazar değeri 
yüksek kültür bitkilerinde başarıyla 
uygulanmaktadır. 



 Sıra üzeri ve arası malçla örtüldükten 

sonra kültür bitkilerinin bulunduğu yer 

delinir, yapraklar dışarı çıkarılır ve 

bitkinin ışık alması sağlanır. Yabancı 

otlar ışık alamadığı için ölür. Burada 

örtü materyalinin içeriye ışık 

sızdırmayacak cinsten ve koyu renkli 

olması gerekir. Zamanımızda bu amaçla 

daha çok siyah renkli plastikler 

kullanılmaktadır. 



 G. Solarizasyon  

  Solarizasyonu, "güneş enerjisi kullanılarak 
toprak yüzeyinde sıcaklığın artırılması ve 
yabancı otların öldürülmesi" olarak 
tanımlayabiliriz. Bu amaçla 1-1,5 ay süreyle 
toprak yüzeyi şeffaf polietilenle örtülür. 
Solarizasyonda, 

 Yüksek sıcaklığın etkisiyle toprak yüzeyindekı 
yabancı otların bir kısmı ölür.  

 Toprak yüzeyindeki yabancı ot tohumlarının bir 
kısmı çimlenme gücünü kaybeder ve kalan 
tohumlar zayıfladığı için mikrobiyal saldırıya 
uğrar.  



Toprakta dormansiye sahip olan. 
yabancı ot tohumlarının bazılarında 
yüksek sıcaklık etkisiyle dormansi 
kalkabilir ve oluşan fideler yüksek 
sıcaklık etkisiyle ölür.    

Solarizasyondan genellikle tek yıllık 
yabancı otlar etkilenir, ancak bu 
arada faydalı toprak 
mikroorganizmalarının bir çoğu da 
ölür.  

 



 H. Su Altında Bırakma  

  Genellikle Avrupa ve Amerika 
ülkelerinde uygulanmaktadır.  

  Taban suyu kireçli ve tuzlu 
olmayan topraklarda iyi sonuç 
vermektedır. Yanlış uygulama 
toprakların çoraklaşmasına neden 
olmaktadır.  

     



 Bu yöntem, yabancı otları 

gelişmelerinin başlangıcında su altında 

bırakarak hava ile ilgilerini kesme esasına 

dayanır. Çeltik tarlalarında zorunlu olarak 

bu işlemin uygulanmasıyla bir çok 

yabancı ot türü sorun olmaktan çıkmıştır. 

Bu yöntem deve dikeni (Alhagi 

camelorum) ve yabani tere (Cardaria 

draba) mücadelesinde başarıyla 

kullanılmıştır.  

 



 Su altında bırakma kumlu 

topraklarda, killi topraklara göre 

daha başarılı sonuç vermiştir. 

California'da tarlalar 60 gün su 

altında bırakılarak gökbaşın 

(Centaurea repens) tamamı ortadan 

kaldırılabilmiştir. 



 I. Yakma  

  Bazı yabancı otlarla türüne, 
içerisinde bulunduğu kültür 
bitkisine ve bulunduğu yere 
bağlı olarak yakma ile 
mücadele edilebilmektedir.  

   
   



  Yabancı otların tohumları ve çok 

yıllık yabancı otların toprakaltı 

organları diğer bitki organlarına 

nazaran daha yüksek sıcaklığa 

dayanabilmektedir. Tohumlar ne 

kadar fazla oranda su içerirse 

yüksek sıcaklık derecesinden o 

kadar fazla zarar görür.  



  Bitki üzerinde bulunan ve henüz 

dökülmemiş tohumlar bitki 

tutuşturulduğunda kısmen zarar 

görmektedir. Kısa süreli yüksek 

sıcaklığa maruz kalan bazı yabancı ot 

tohumlarında dormansi kısmen 

kalkmakta ve yakmadan sonra bu 

otların yoğunluğunda artma 

görülmektedir. 



 Bu yöntem daha çok sıraya ekilen 

kültür bitkilerinde sıra aralarında, 

demir ve kara yollarının 

kenarlarında, boş arazilerde, sulama 

kanal ve banketlerde bulunan 

yabancı otlara karşı uygulanır. 

Yakmanın sakıncalı olmadığı 

yerlerde yabancı otlar yakılarak 

kısmen ortadan kaldırılabilmektedir.  



  Yakma aynı zamanda, bitkiler 

üzerindeki hastalık ve zararlıları 

etkisiz hale getirmekte ve göze 

çirkin görünen yabancı ot 

yığınlarını ortadan kaldırmaktadır. 

Bazen yakma işlemi, sera ve bahçe 

topraklarındaki yabancı ot 

tohumlarını ortadan kaldırmak 

amacıyla yapılmaktadır. 



  Yakma işlemi diğer mekanik 
mücadele yöntemlerinde olduğu gibi 
yabancı otlar tohum bağlamadan 
yapılmalıdır. Diğer taraftan bu 
işlemin, çok yıllık yabancı otların 
toprakaltı depo maddelerinin en az 
olduğu dönemde yapılması ve 
tekrarlanması gerekir. Böylece bitki 
yeniden sürmeye zorlanıp depo 
maddelerinin boşaltılması ve ölmesi 
temin edilir.  

   
  



  Bu yöntem sıcak buhar saçan 
veya bütan gazıyla çalışan alev 
makinalarıyla yapılmaktadır.  

  Yakma işlemi amaca ve 
uygulama yerine bağlı olarak 
değişik şekillerde 
yapılmaktadır. Bunlar;  

 



-Toprak Yüzeyinde Bütün Bitkilerin 
Seçici Olmadan Yakılması:  

  Seçici olmadan yapılan yakma 
işleminde toprak yüzeyi tamamen 
ateşle kaplanır ve bitkilerin tamamı 
yakılır. Bu işlemin kültür. bitkisinin 
ekiminden ve toprak yüzeyine 
çıkışından önce uygulanması 
halinde kültür bitkisi zarar görmez.  

 



   Bu yöntem özellikle soğan ve havuç 

gibi yavaş çimlenen kültür bitkilerinde 

başarıyla uygulanır. Nitekim bu bitkiler 

toprak yüzeyine çıkıncaya kadar 

yabancı otların çoğu çimlenir ve yakma 

işlemi ile ortadan kaldırılabilir. Yakma 

işleminden, toprak yüzeyinden itibaren 

0,5-1 cm derinliğindeki tohumlar 

etkilenirler. 



 -Band Şeklinde veya Sıra Arası 
Yakma: Bu tip uygulama şeker 
pancarı, mısır, pamuk gibi sıraya 
ekilen kültür bitkilerinde uygulanır. 
Kültür bitkilerinin zarar görmemesi 
için sıra kenarlarına engeller 
konulabilmektedir.  

  
  
   



-Toprak Yüzeyindeki Bitkilerin Seçici Olarak 

Yakılması: Seçici olarak yakma, kültür 

bitkisi ile yabancı otların yanmaya karşı 

gösterdikleri tolerans farklılığından ileri 

gelmektedir. Bu yöntem özellikle 

fidanlıklarda, meyve bahçelerinde, pamuk ve 

mısır gibi kuvvetli odunlaşmış gövdeye 

sahip kültür bitkilerinin içerisinde sorun 

oluşturan yabancı otlara karşı 

uygulanmaktadır. Yakma işlemi genelde sıra 

aralarında yapılmaktadır. 



-Hasat Öncesi ve Sonrası Yakma: Hasadı 

kolaylaştırmak veya üründeki hastalık ve 

zararlıları yok etmek amacıyla hasattan 

önce yakma uygulanmaktadır. Hasat 

sonrasında bitki kalıntıları ve yabancı 

otların yakılması hastalık, zararlı ve yabancı 

ot yoğunluğunu azaltmaktadır. Nitekim 

birçok hastalık ve zararlı kışı bitki 

kalıntıları ve yabancı otlar üzerinde geçirir. 

Bunların ortadan kaldırılması zararlı 

etkenlerin bir sonraki yıla taşınmasını önler. 



 4.  Biyolojik Mücadele  

  Biyolojik mücadeleden, yabancı otlara karşı 
doğal düşmanlar kullanılarak yapılan mücadele 
anlaşılmaktadır. Doğal düşmanlar parazit 
bitkiler, bakteriler, virüsler, funguslar, 
böcekler, kuşlar, balıklar gibi aktif ajanlar 
olabilmektedir. Yabancı otlarla biyolojik 
mücadelede böcekler başarıyla 
kullanılmakta, bakteri ve funguslar ancak 
sekonder parazit olarak etkili olmaktadır.  

   Yabancı otlarla biyolojik mücadelede en 
klasik örneği Avustralya'da bir kaktüs cinsinin 
(Opuntia spp.) mücadelesi oluşturmaktadır.  

   



  Amerika'da çit bitkisi olarak 
yetiştirilen bu cins kaktüsler aynı 
amaçla Avustralya'ya götürülmüştür. 
Yeni yetişme bölgelerinde çok fazla 
çoğalan bu kaktüs türü 1870 yılında 
Avustralya'nın hemen her tarafına 
yayılmıştır. 1925 yılında 240 milyon 
dekarlık alanı kaplamış olan bu 
kaktüs cinsine karşı uygulanan 
mekanik ve kimyasal mücadele 
yöntemleri bütün çabalara rağmen 
başarılı olamamıştır.  

   



 Nihayet entomologların önerisi üzerine, 

Amerika'da söz konusu kaktüs türleri 

üzerinde zararlı olan Cactoblastis 

cactorum (Lepidoptera) Avustralya'ya 

getirtilerek çoğaltılmış ve doğaya 

salınmıştır. Doğada çok kısa zamanda 

çoğalma olanağı bulan doğal düşmanlar 

kaktüsleri zayıflatmış ve üzerine sekonder 

parazit olan bazı bakteriler arız olarak söz 

konusu bitkilerin ölümünü 

kolaylaştırmıştır. 



  ABD'nin batısında sorun oluşturan ve 

zehirli oluşu nedeniyle hayvanların 

ölümüne neden olan kantaron otu 

(Hypericum perforatum) mücadelesinde 

Chrysolina spp. (Coleoptera) başarılı 

olarak kullanılmış ve bu ot sorun 

olmaktan çıkmıştır. Bu yabancı ot türü 

ile aynı yolla Avustralya ve Yeni 

Zelanda’da da başarılı bir şekilde 

mücadele yapılabilmiştir.  

 



  Kara bitkilerinde olduğu gibi su 
içi yabancı otlarına karşı da 
biyolojik mücadele başarıyla 
uygulanmaktadır. Bu amaçla bazı 
balıklar yetiştirilerek, su 
bitkileriyle mücadelede etkili bir 
şekilde kullanılmaktadır. Örneğin 
sazan balığı (Cyprinus carpio) 
Sicilya'da göllerdeki yabancı 
otlara karşı başarıyla 
kullanılmıştır.  

   



 Ayrıca ot sazanı 

(Ctenopharyngodon idella) özellikle 

yüzen yabancı otların 

mücadelesinde kullanılmaktadır. Bu 

balık türünün sindirim sisteminin 

kısa olması nedeniyle yenen bitki 

tamamen sindirilmeden dışarı 

atılmakta ve balık çok çabuk 

acıkmaktadır.  



 Bunun sonucu olarak da söz 

konusu balık fazla miktarda bitki 

tüketmektedir. Ancak, bu tür 

balıklar sindirilmemiş bitki 

artıklarını fazla miktarda dışarıya 

attıkları için suyu çabucak 

kirletmektedir. 
 



  Yabancı otların biyolojik 

mücadelesinde kullanılan 

daha birçok zararlı ve 

patojen mikroorganizmalar 

vardır.    

   
  



 Soya ve çeltik tarlalarında sorun olan 

Aeschynomene virginica adlı yabancı otun 

mücadelesinde Colletotrichum 

gloeosporioides f. sp. aeschymonene 

mikoherbisiti (COLLEGO) başarılı 

olmuştur. Florida’da turunçgil bahçelerinde 

problem olan Morrenia odorata adlı 

yabancı otun mücadelesinde  Phytophthora 

palmivora mikoherbisiti (Devine) 

kullanılmıştır. 



Abutilon theophrasti mücadelesinde 

Colletotrichum coccoides 

mikoherbisiti (VELGO) 

bulunmaktadır. Malva pusilla’ya 

karşı Colletotrichum gloeosporioides 

f. sp. malvae sporlarındandan ibaret 

bir mikoherbisit de mevcuttur 

(BioMal).   
 



 Biyolojik mücadelede temel prensipleri 
şöyle sıralayabiliriz;  

- Biyolojik mücadele yabancı otun ana 
vatanında uygulanamaz  

  Genel olarak yabancı otları ana 
vatanlarında biyolojik mücadele yoluyla 
ortadan kaldırmak mümkün olamamaktadır. 
Zira, bu otların o bölgede yoğunluğunu 
dengede tutan doğal düşmanları vardır. Bu 
doğal düşmanlar ve yabancı otlar daima bir 
arada denge halindedir, herhangi birini 
diğerinin aleyhine çevirebilme olanağı 
azdır.  



 Buna karşın herhangi bir bölgeye sonradan 

bulaşmış olan yabancı otlara karşı 

uygulanan biyolojik mücadelenin başarı 

şansı çok daha yüksek olmaktadır. Zira, bu 

yabancı otların sonradan bulaştığı bölgede 

doğal düşmanları çoğunlukla 

bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu 

otların çoğalma ve yayılmaları hızlı 

olmaktadır. Sonradan bulaşan yabancı 

otların mücadelesinde ana vatanından 

getirilen doğal düşmanlar etkili bir şekilde 

kullanılabilmektedir. 



- Mücadelesi yapılacak yabancı 
otun tek tür olması gerekir.  

  Yabancı otların gerek karada ve 
gerekse suda tek tür olması 
biyolojik mücadelesini 
kolaylaştırmaktadır. Biyolojik 
mücadele bütün yabancı ot türlerine 
birden uygulanamaz. Zira her 
yabancı otun doğal düşmanı yoktur 
veya aynı değildir. 

 



- Başlatılan biyolojik mücadele 
durdurulamaz.  

  Fiziksel ve kimyasal yabancı ot 
mücadele yöntemleri lokal olarak 
uygulanabilmekte ve istenildiği 
zaman durdurulabilmektedir; oysa 
biyolojik mücadele uygulanmaya 
başlayınca durdurmak imkansızdır. 
Ancak doğal düşmanların beslendiği 
bitkilerin ortadan kalkmasıyla 
biyolojik mücadele kendiliğinden 
ortadan kalkmaktadır.  

 



-Yabancı otun tamamının ortadan 
kalkması dikkate alınmalıdır.  

 Bazı yabancı otların tamamen ortadan 
kalkması bazı olumsuzlukları beraberinde 
getirmektedir. Örneğin ABD'de güneş 
çiçeği (Centaurea solstitalis) arıların 
beslendiği ve ziyaret ettiği önemli bir bitki 
olduğundan biyolojik mücadelesinden 
vazgeçilmiştir. Bu nedenle biyolojik 
mücadelede yabancı otun tamamen ortadan 
kalkacağı göz önüne alınmalıdır.  

 



- Biyolojik mücadelede kullanılan 
doğal düşmanlar monofag 
olmalıdır.  

  Kullanılan doğal düşmanlar 
sadece mücadelesi yapılan bitki 
üzerinde zararlı olmalıdır. Özellikle 
bunların kültür bitkileri üzerinde 
zararlı olup olmadıkları özenle 
araştırılmalıdır.  

 



 5. Kimyasal Mücadele  
  Yabancı otlarla mücadelede kültürel 
önlemlerin arzu edilen sonucu vermemesi 
halinde ilaçlı mücadele yapma zorunluluğu 
ortaya çıkmaktadır.  Bu gün dünyada 
üretilen bitki koruma ilaçlarında aktif 
madde bazında %47'lik bir payla ilk 
sırayı herbisitIer almaktadır. Ülkemizde 
en fazla herbisit kullanımı   tahıl 
alanlarında olup bunu ayçiçeği ve 
sebzeler izlemektedir.  

  Ülkemizde herbisitlerin %97'si geniş 
yapraklı, geri kalan %3'ü ise dar yapraklı 
yabancı otlara karşı kullanılmaktadır.  



HERBİSİTLER 

  Herbisitleri "bitkileri öldüren veya 
gelişmelerini engelleyen kimyasal maddelerdir" 
diye tanımlıyoruz. Bu etkililiği gösteren kimyasal 
maddeye "aktif madde", aktif maddenin 
kullanımını kolaylaştırmak ve etkinliğini. 
artırmak için eklenen maddelere de "dolgu 
maddesi" denir. Preparatlar daima dolgu maddesi 
ile karışık halde imal edilir ve satılır.   

  

  



 Herbisit - Bitki İlişkileri  

  Toprağa veya yaprağa uygulanan herbisitlerin çok 

az bir kısmı bitkiler tarafından alınabilmektedir. 

Diğerleri çeşitli yollarla topraktan veya yapraktan 

uzaklaşmakta herbisit etkinliğini gösterememektedir. 

Nitekim yapılan bir çalışmada dekara 200 g herbisit  

uygulanmış ve bunun sadece 5-50 g‘ ının bitkiler 

tarafından alındığı tespit edilmiştir.  



a. Herbisitlerin Bitkiler Tarafından 
Absorbsiyonu  

  Herbisitler bitkilerin topraküstü 
organlarına veya toprağa 
uygulanırlar.  

  Yaprağa uygulanan herbisitlerin 
yaklaşık %75'i toprağa düşer, geri kalan 
kısmı yaprakta tutunur. Herbisitler 
genellikle bitkilere emülsiyon (bir sıvının 
diğer sıvı içerisinde karışımı) şeklinde 
püskürtülür. Uygulanan herbisitler 
bitkilere kontakt veya sistemik olarak 
etkiler.  

   



 Kontakt herbisitler yaprakların her 

tarafına tutunduğu ölçüde etkili 

olurlar. Sistemik herbisitlerin ise 

giriş yaptığı organlara uygulanması 

yeterlidir. Her iki grup herbisitlerin 

etkili olabilmesi için bitki yüzeyine 

iyice yayılması ve tutunması 

gerekir. Herbisitlerin bitki yüzeyine 

tutunmasına "Retensiyon" denir. 



 Retensiyon üzerine herbisitlerin ve 

bitkilerin birçok özelliklerinin etkisi 

vardır. Herbisitlerin bitki bünyesine 

giımesi ve absorbe edilebilmeleri için 

her şeyden önce bitki yüzeyine absorbe 

edilebilir formda tutunmak zorunluluğu 

vardır. Bunun yanında herbisitin dozu, 

bitki yüzeyine yayılışı, formülasyonu, 

damla büyüklüğü, damlaların yayılma 

hızı retensiyonda önemli etkenlerdir. 



  Herbisitlerin tutunmasına ve 
absorbsiyon hızına bitkilerin 
morfolojik ve anatomik yapısı, 
epidermis yüzeyinin histolojik 
(dokusal) özellikleri etkili 
olmaktadır. Epidermis üzerindeki 
kütiküla tabakasının şekli, kalınlığı 
ve yoğunluğu, stomaların yeri ve 
sayısı, epidermis üzerinde 
absorbsiyon yüzeyini artırması 
bakımından tüylülüğü gibi birçok 
özellikler etkilemektedir.   

   



 Söz konusu özellikler 

bakımından bitkiler arasındaki 

farklılıklar, herbisitlerin de 

absorbsiyonunu farklı kılar. Bu 

farklılık da herbisitlerin bitkilere 

etkinliği yönünden seçicilik 

özelliğini doğurur. 



 Herbisitlerin bitkiler tarafından 
alınması denilince, penetrasyon ve 
absorbsiyon anlaşılmaktadır. 
Herbisitlerin bitkinin ölü olan hücre 
duvarından stoplasmik zara kadar 
girişine “penetrasyon" denir. 
Sitoplasmik zara (hücre zarı, plazma 
zarı, plasmalemma, ektoplasma) ulaşan 
herbisitlerin diffüzyonla veya aktif 
olarak hücre içerisine alınışına ve 
parankima hücrelerinde taşınarak 
dokulara ulaşmasına “absorbsiyon" 
denir.  

   



 Hormon yapısındaki 

herbisitler daha çok bitkilerin 

yaprak ve köklerinden, bir 

miktar da gövdeden absorbe 

edilmektedir. Bunları 

sırasıyla görelim; 



b. Herbisitlerin Bitki Bünyesine 
Kütiküladan Girişi  

  Epidermisin üzeri farklı 
tabakalardan meydana gelmiştir. En 
dışta kütiküla tabakası bulunur. 
Kütiküla da içte kitin, dışta mum 
olmak uzere iki tabakadan 
oluşmaktadır. Kütiküla tabakası 
yaprağın üzerinde olabildiği gibi 
hücreler arasında da 
bulunabilmektedir.  

   



  Hücrelerarası boşlukların yüzeyi 

yaprak yüzeyinden 30 kez daha 

fazladır. Bu nedenle herbisitlerin 

absorbsiyonu yaprak yüzeyinden çok 

iç kütiküla yoluyla olmaktadır. Diğer 

taraftan hücrelerarası boşlukta 

kütiküla kalınlığı yaprak yüzeyine 

nazaran daha incedir ve herbisitlerin 

bu yüzeyden girişi çok daha kolay 

olmaktadır.  
 



 Kütikülanın kalınlığı ve üniform 

oluşu bitkinin türüne, gelişme 

devresine ve ekolojik koşullara 

bağlı olarak değişir. Gölgeli 

yerlerde yetişen bitkilerde 

kütiküla ince, bol güneşli 

yerlerde yetişenlerde kalın olur. 



 Kütikülanın kalınlığı herbisitlerin 

girişinde engel oluşturmaktadır, 

Herbisitler ince kütikülaya sahip 

yabancı otlarda, kalın kütikülaya 

sahip olanlara göre daha fazla giriş 

yaparlar. Bu farklılık da 

herbisitlerin seçiciliğini doğurur. 

   



 Kütiküla tabakası apolar yapıya 

sahiptir. Apolar kimyasal maddeler 

elektrik akımında iyonize olmayan 

bileşiklerdir. Polar yapıya sahip 

olanlar ise anyon ve katyon olarak 

ayrılır ve iyonize olurlar. Örneğin 

yağlar elektrik akımında iyonize 

olmadığı için apolar, su ise hidrojen 

ve oksijene ayrıldığı için polardır. 



  Kimyada önemli bir kural 
vardır. Apolar bileşikler 
apolar eritkenlerde, polar 
bileşikler ise polar 
eritkenlerde erir. Apolar 
bileşikler polar eritkenlerde 
erimez.  



 Örneğin, ester, asit ve fenol 
yapısındaki herbisitler apolardır 
ve su içerisinde erimez. Bunlar 
apolar yapıda olan kütiküla ve 
mum içerisinde kolaylıkla 
eriyerek hızlı giriş yaparlar. Bu 
nedenle apolar herbisitler 
yapraklara uygulandığında 
çabucak etkilerini gösterirler.  

   
 



 Amin tuzu yapısındaki herbisitler 

ise polar yapıdadır ve suda erirler. 

Bunlar apolar yapıdaki kütiküladan 

çok az giriş yaparlar ve etkilerini 

çok yavaş gösterirler. Bitkilerin 

toprakaltı organları ise polar 

yapıdadır ve polar yapıdaki 

herbisitler bu yolla kolayca bitki 

dokusu içerisine girerler.  



 Apolar yapıdaki herbisitlerin 

bitkinin toprakaltı 

organlarına uygulanması 

halinde, önce polar yapıya 

dönüşür ve ancak bu yolla 

bitki doku içerisine giriş 

yaparlar. 



  Apolar yapıdaki herbisitler 
yaprak yüzeyindeki kütiküla ve 
mum tabakasından eriyerek 
direkt giriş yapabildikleri gibi 
lipofil kanallardan da giriş 
yaparlar. Lipofil kanallar daima 
açıktır ve yağla doludur. Bu 
kanallar apolar herbisitlerin girişi 
için elverişlidir.  

   



 Polar yapısındaki herbisitlerin ise 

söz konusu yüzeylerden girişi sadece 

hidrofil kanallar yoluyla olmaktadır. 

Bu kanallar su ile doludur ve polar 

yapıdaki herbisitlerin girişi için 

elverişlidir. Hidrofil kanallar yüksek 

nemde su ile dolu olduğu için polar 

herbisitlerin nemli havalarda 

uygulanması önerilmektedir. 



 Herbisitlerin kütiküladan girişi 
esas itibariyle diffüzyona 
dayanır. Girişin sürati giren 
çözeltinin çeşidine, absorbe 
ediliş kuvvetine, iyonların 
büyüklüğüne, absorbe edilen 
maddenin konsantrasyonuna, 
erime derecesine vb. bağlıdır.  

   
 



 Kütiküla kalınlığı herbisitlerin 

girişini etkilemektedir. Bu 

kalınlık bitkinin türüne, yetiştiği 

çevre faktörlerine, gelişme 

devrelerine bağlı olarak değişir. 

Bitkilerde kütiküla kalınlığındaki 

farklılık herbisitlere karşı 

seçiciliği doğurmaktadır. 



 -Herbisitlerin Stomalardan 
Girişi  

  Stomalar yaprak yüzeyinin 
giriş kapılarını oluştururlar. 
Stomaların sayısı ve yeri bitkinin 
türüne ve ekolojik koşullara bağlı 
olarak değişmektedir. Herbisitler 
stomalardan gaz veya çözelti 
halinde giriş yaparlar.  

   



 Sulu çözeltiler yaprak yüzeyinde 

yüksek gerilime sahip olmaları 

halinde stomalardan giriş 

yapamazlar. Ancak bu tip herbisitlere 

yüzey gerilimi azaltıcı belirli 

kimyasal maddelerin ilavesiyle 

stomalardan girişleri sağlanmış 

olmaktadır. Buna en güzel örneği 

dalapon oluşturmaktadır. 



 Stomalardan giren herbisit miktarı 

yapraktaki stoma sayısına ve 

stomaların bulunma yerlerine 

(yaprağın altında veya üstünde) 

bağlı olarak değişir. Herbisitlerin 

stomalardan giriş yapması halinde 

bitki tarafından absorbsiyonu çok 

çabuk olmaktadır.    



 Gaz halindeki herbisitler 

stomalar yoluyla kolayca giriş 

yaparlar demiştik. Hormon 

yapısındaki herbisitlerden ester 

bileşimli olanlar çok çabuk gaz 

haline geçtikleri için stoma 

yoluyla kolaylıkla bitki 

bünyesine girerler. 



Herbisitlerin Toprakaltı Organlarından 
Girişi ve Absorbsiyonu  

  Herbisitlerin toprakaltı organlarından 
alınması su ve mineral maddelerin 
alınmasında olduğu gibi daha çok emici 
tüyler yardımıyla olmaktadır. 
Herbisitlerin, toprakaltı organları 
tarafından kolayca alınabilmesi için 
toprakta serbest halde yani toprak 
partikülleri tarafından adsorbe edilmemiş 
olması gerekmektedir. Herbisitlerin bitki 
toprakaltı organları ile buluşması çeşitli 
yollarla olmaktadır. Bunlar:  



 -Gelişmekte olan toprak altı organları, 
kontakt olarak herbisit iyonlarını 
yakalar ve bu iyonlar bitki dokusu 
içerisine geçer.  

 -Herbisit iyonları pasif olarak su ile 
toprakaltı organları yüzeyine gelir ve 
kütle halinde bitki dokusu içerisine 
geçer.  

  -Gaz haline geçen herbisitler 
diffüzyonla toprakaltı organlarına 
ulaşır ve bitki dokusu içerisine geçer.  

   



 Bu yollarla bitkinin toprakaltı 
organlarına ulaşan herbisitIer 
yapraktakine benzer şekilde 
direkt epidermise 
(gelişmesiyle yerini 
ekzodermise bırakır) ve 
oradan hücrelerarası 
boşluklardan bitki hücresi 
içerisine giriş yaparlar.  

   



 Burada görüldüğü gibi toprakaltı 
organlarına ulaşan herbisitlerin girişi 
aktif yolla olabildiği gibi diffüzyonla 
da olabilmektedir. Özellikle gaz 
haline geçen herbisitler diffüzyonla 
giriş yapmaktadır. 

  Yukarıda belirtildiği gibi çeşitli 
yollarla stoplasmik zara ulaşan 
herbisitler buradan aktif veya pasif 
yolla hücre içerisine alınırlar yani 
absorbe olurlar.  

 



 Herbisitlerin Sürgünlerden Girişi ve 
Absorpsiyonu  

  Herbisitlerin gövde ve sürgünlerden 
girişi ve absorbsiyonu yapraktaki 
mekanizmaya benzemekte, ancak bu yolla 
giriş çok az olmaktadır. Herbisitlerin bu 
yolla girişi ve absorbsiyonu daha çok 
bitkinin toprakaltı sürgünleri ile 
olmaktadır. Belirli herbisitler bazı 
bitkilerde bu yolla giriş yapar ve absorbe 
olurlar.  

   



 Herbisitlerin bir kısmı 
çimlenmekte olan 
tohumun koleoptil ve 
toprak yüzeyine çıkmamış 
sürgünleri tarafından 
absorbe olmaktadır.  

   
 



 Odunsu bitkilerde kabuk, 

herbisitlerin girişi için engel 

dokuları oluşturmaktadır. Buradan 

herbisitlerin girişi lentisel, yara ve 

çatlaklardan olmaktadır. Bu nedenle 

ağaçlara karşı herbisit uygulaması, 

gövdede yapay yaralar açılarak 

veya enjeksiyonla yapılmaktadır.  
 



 (b) Herbisitlerin Bitki 

Bünyesinde Taşınması 

(Translokasyon)  

 Yapraktan, toprakaltı 

organlarından, az da olsa gövde 

ve sürgünlerden bitki bünyesine 

giriş apan herbisitler bitki 

içerisinde üç yolla taşınırlar.  



Bunlar; 

 -Hücre içerisinde taşınma,  

 -Dokular arasında taşınma 

(parankimatik taşınma),  

 -İletken dokular içerisinde 

taşınma şeklinde olmaktadır.  
 



 a. Hücreler İçerisinde Taşınma  

  Hücrenin yapısından hatırlanacağı 
gibi stoplazmanın etrafı ektaplast, 
organallerin etrafı tonoplast adı 
verilen zarla çevrilidir. Söz konusu 
zarlara ulaşan herbisitler belirli 
taşıyıcılar yardımıyla ve zarda 
bulunan deliklerden giriş 
yapmaktadır. Ektoplast yoluyla hücre 
içerisine ulaşan herbisitler kısa 
zamanda diffizyonla hücrenin her 
tarafına yayılırlar.  



 Herbisitler hücre içerisindeki 

organallere tonoplasttan genelde 

enerji kullanarak girerler. 

Herbisitlerin bir kısmı vakuollere 

girerek orada depo edilirler. 

Hücrenin faal hale geçmesiyle 

herbisitler vakuollerden çıkarak 

stoplazma içerisine yayılırlar.  



 Herbisitlerin etkili olabilmeleri 

için mutlaka organellere 

ulaşması gerekmektedir. 

Organellere giren herbisit1er, o 

organelde metabolik faaliyetleri 

bozarak bitkinin ölümüne veya 

zararlanmasına neden olur. 
 



b) Dokular Arasında (Parankimatik) 
Taşınma  

Herbisitlerin dokular arasında taşınması 
parankima dokusundaki taşınmasını 
ifade eder. Bu tip taşınma dört yolla 
olmaktadır. BunIar;  

-Simplastik yolla,  

-Apoplastik yolla,  

-Simplastik-Apoplastik yolla,  

-Hücrelerarası boşlukta  

taşınmadır.  



- Simplastik Yolla Taşınma  

  Hücre ve dokuların canlı 
kısımlarındaki taşınmaya "Simplastik" 
taşınma diyoruz. Su içerisinde erimiş 
herbisitler hücrenin canlı kısımlarında 
hareketle doku içerisinde yayılmaktadır. 
Herbisitlerin bu yolla taşınması günde 
birkaç cm olmaktadır. Canlı bitki doku 
ve hücreleri yoluyla taşınan herbisit 
molekülleri hiçbir engelle karşılaşmadan 
floeme ulaşmaktadır. Genç bitkilerdeki 
hareket, yaşlı bitkilerden daha hızlı 
olmaktadır.  



 Simplastik yolla taşınan herbisitler 
asimilat maddelerine paralel yönde 
taşınmaktadır. Bu ve diğer taşınma 
şekillerinde hareket yönünü ayrıca 
herbisit konsantrasyon farklılığı tayin 
etmektedir. Herbisitlerin taşınma 
yönü, konsantrasyonunun yüksek 
oIduğu ortamdan, düşük olan ortama 
doğru olmaktadır. 

  Simplastik yolla taşınan herbisitlere 
örnek olarak MH (maleic hydrazid) ve 
amiben verilebilir.  

 



- Apoplastik Yolla Taşınma  

  Hücre ve dokuların ölü kısımlarındaki 
taşınmaya 'Apoplastik' taşınma diyoruz. 
Hücre çeperleri ölü olup herbisitler 
burada apoplastik yolla taşınmaktadır. 
Su ve suda erimiş organik ve inorganik 
herbisitIer bu yolla taşınabilmektedir. 
Örneğin atrazin, diuron, monuron, 
pyrazon, propharn, simazin ve TCA 
(trichloracetic acid'in sodyum tuzu)'nın 
taşınması geniş ölçüde apoplastik yolla 
olmaktadır.  

   



- Simplastik-Apoplastik Yolla 
Taşınma  

  Herbisitlerin çoğu hem simplastik 
ve hem de apoplastik yolla 
taşınmaktadır. Bu yolla herbisitlerin 
parankima dokusunda taşınması çok 
büyük öneme sahiptir. Herbisitlerin 
bazıları floem ve ksileme bu yolla 
ulaşmaktadır.  

    
  



  Apoplastik ve simplastik 

yolla taşınan herbisitlere 

örnek olarak amitrol, 

dalapon, dicamba ve 

picloram verilebilir. 



 c) İletim Dokularında Taşınma  

  Herbisitler iletim dokularında 

kısa sürede uzak mesafelere 

taşınmaktadır. Bu tip taşınmanın 

önemi, herbisitin uygulandığı 

yerle, öldürülmesi arzu edilen 

yerin birbirinden ayrı ve uzak 

oluşundan ileri gelmektedir.  

   



 Yüksek bitkiler iki tip iletim dokusuna 

sahiptir. Birincisi topraktan alınan su 

ve suda erimiş mineral maddeleri 

bitkinin topraküstü organlarına taşıyan 

ve cansız hücrelerden meydana gelen 

ksilem, diğeri yapraklarda sentezlenen 

organik maddeleri diğer bitki 

organlarına taşıyan ve canlı 

hücrelerden "meydana gelen floemdir. 



a. Herbisitlerin Ksilemde Taşınması  

  Toprakaltı organları tarafından su ile 
alınan herbisitler apoplastik yolla 
endodermise ve oradan da ksileme 
ulaşırlar. Kök basıncıyla alınan su, 
transprasyonla kaybedilen sudan az 
olduğunda ksilem borularında emme 
kuvveti doğmaktadır. Böylece su ve 
içerisinde erimiş herbisit1er bitkinin 
sürgün uçlarında fazla olmak üzere 
emilmektedir.  

   



 Suda erimeyen bazı herbisitler ksilem 

yardımıyla toprakaltı organlarından diğer 

bitki organlarına taşınırlar. Toprağa 

uygulanan ve bitkinin toprakaltı organları 

tarafından alınan hormon yapısındaki 

herbisitlerin taşınması suda olduğu gibi 

transprasyonla suyunu kaybetmiş ve suya 

ihtiyacı olan organlar doğrultusunda 

olmaktadır. Sadece ksilemde taşınan 

herbisitlerin yapraklara uygulanması halinde, 

taşınma yaprak kenarları ve sürgün ucu 

doğrultusunda olmaktadır. 



 Phenoxy grubu herbisitler 

yanında, triazin, üre 

bileşikleri. klorlandınhnış 

yağ asitleri ksilemde su ile 

birlikte bitkinin topraküstü 

organlarına taşınırlar.  

  



 Bitkinin topraküstü organlarına 

taşınan bu herbisitler orada 

solunum ve fotosentez gibi 

metabolik faaliyetlere etki ederek 

bitkiye zarar verirler. Ksilemi 

oluşturan hücreler canlı olmadığı 

için herbisit dozlarının 

artırılmasının hiçbir olumsuz etkisi 

olmamaktadır. 



b. Herbisitlerin Floemde 
Taşınması  

  Bazı herbisitler yapraklara 
uygulandıklarında, burada 
sentezlenen asimilat 
maddelerinin hareketine paralel 
olarak bitkinin diğer organlarına 
taşınmaktadır. Bu tip taşınma 
floem yoluyla olmaktadır. 

   
 
  



 Asimilat maddeler yapraklarda 

sentezlendikten sonra bitkinin bütün 

organlarına taşınırlar. Floemde taşınan 

herbisitlerin de aynı şekilde taşınmaktadır. 

Taşınma yönü geniş ölçüde yeşil 

kısımlardan depo organlarına doğru 

olmaktadır. Daha sonra bu organlarda depo 

edilen asimilat maddeleri ihtiyaç 

duyulduğunda mobilize olup yeniden 

ihtiyaç duyulan organlara taşınmaktadır. 

Herbisitlerin taşınması da aynı yönde 

olmaktadır. 



  Floem hücreleri ksilem hücrelerinin 

aksine canlı hücrelerden oluştuğu için 

uygulanan herbisit dozlarının iyi 

ayarlanması gerekir. Zira yüksek 

dozda herbisit uygulaması floem 

hücrelerini öldürerek iletim 

borularının tıkanmasına neden 

olmakta ve sonuçta herbisitlerin uzak 

bitki dokularına taşınması 

önlenmektedir.  



 Ayrıca hormon yapısındaki herbisitler 

bazı hallerde floem içerisinde hücre 

bölünmesini teşvik ederek ek doku 

oluşmasına ve bunun sonucunda da 

floemde tıkanmalara sebep olmaktadır. 

Bu nedenle floemde taşınan 

herbisitlerin yüksek dozda bir kez 

uygulanması yerine düşük dozda 

birkaç kez uygulanması tercih 

edilmelidir. 



  Herbisitlerin floemde taşınma hızı 

üzerine ışık intensitesi ve alınan bazı 

mineral maddelerin miktarı etki 

etmektedir. Fotosentez için uygun 

olan ışıklanma, herbisitlerin floemde 

taşınmasını hızlandırır. Genç 

bitkilerde bu hız yaşlılardan daha 

fazladır. Diğer taraftan potasyum ve 

fosfor seviyesi taşınma hızını 

artırmaktadır.  

   



 Benzoil asit, fenil, sirke 

asidi, carbamatlar ve 

phenoxy bileşiklerden 2,4-D, 

MCPA ve 2,4,5-T'nin geniş 

ölçüde floemle taşındığı 

tespit edilmiştir. 



 Herbisitlerin Etki Mekanizması  

  Bitkilere uygulanan herbisitler onların 
anatomisini, fizyolojik ve biyokimyasal 
olaylarının normal seyrini bozarak ya 
öIümlerine veya gelişmelerinin 
bozulmasına neden olurlar. Bu gün 
uygulanan bütün herbisitler bitkinin hayat 
olayları seyrini az çok değiştirme 
özelliğindedir. Bitkide cereyan eden 
fizyolojik olaylar arasında daha çok 
fotosentez, solunum, nükleik asit 
sentezi, hücre bölünmesi ve protein 
sentezi herbisitlerin etkisiyle 
bozulmaktadır.  



 Herbisitler yukarıda sayılan fizyolojik 

olaylardan biri veya birkaçı üzerine etkili 

olurlar. Herbisitler bu fizyolojik 

olayların meydana geldiği organellere 

ulaşarak onların yapısını bozabilir. 

Öncelikle organellere ulaşan herbisitlerin 

çoğu dıştaki zarın (tonoplast) yapısını 

bozarak etkili olur. Herbisitlerin, 

bitkilerin hayat olayları üzerine olumsuz 

etkilerini şöyle sıralayabiliriz: 



(a) Herbisitlerin Fotosentez 

Üzerine Etkisi  

  Herbisitlerin bir kısmı 

fotosentezde ışık reaksiyonunu 

bozarak etkili olmaktadır. Bu 

zamana kadar fotosentezin 

karanlık reaksiyonu üzerine etkili 

olan herbisit tespit edilememiştir.  



  Fotosentez üzerine etkili olan 

herbisitlere örnek olarak phenoxy 

bileşikler, benzimidazol, imidazol, 

bipridilium, carbamat, 

hidroxybenzonitril, pyrichlor, triazin, 

uracyl ve üre grubu verilebilir. Bu 

herbisitlerin etkili olabilmesi için 

bitkinin mutlaka yapraklı ve yaprakların 

fotosentez yapabilir olması gerekir.  

 



(b) Herbisitlerin Solunum Üzerine 

Etkisi  

  Hücrede solunum olayı 

mitokondriler içerisinde 

gerçekleşmektedir. Birçok herbisit 

elektron taşınması, elektronların 

bağlanması, mitokondriler içerisinde 

ATP oluşumu ve oksidatif 

fosforilizasyon gibi olaylar üzerine 

etkili olmaktadır.  



 Halihazırda bilinen bazı herbisitler son üç 

fizyolojik olayı bozarlar. Buna örnek olarak 

propanil, chloropropham, benzonitril, 

benzimidazol grubu herbisitler verilebilir. 

Sayılan bu herbisitler düşük dozda 

kullanıldıklarında elektronların 

bağlanmasını, yüksek dozda ise oksidadif 

fosforilizasyonu önlemektedirler. Oksidadif 

fosforilizasyonu önleyen diğer herbisitler ise 

carbamat‘lar, phenoxy asitler, DMTT, 

naptalam, 2,3,6- TBA, monuron ve alil 

alkol'dur. 

 



 (c) Herbisitlerin Protein Sentezi ve 
Nükleik Asitler Üzerine Etkisi  

  Phenoxy (2,4-D, MCPA, 2,4,S-T 
vb.) ve benzoik asitler grubu 
herbisitler yüksek dozda 
verildiklerinde RNA sentezinde 
artışlar meydana gelmektedir. Bu 
artışlar bitkilerde meristematik 
aktiviteyi artırmakta ve bunun 
sonucu olarak da anormal 
büyümelere neden olmaktadır.   



  Protein sentezi ve nükleik asitler 

üzerine etkili olan herbisitler aynı 

zamanda oksidatif fosforilizasyon ve 

ATP oluşumunu önlemektedir. Nükleik 

asit ve protein sentezi üzerine etkili olan 

herbisitlerden önemlileri benzoik asit, 

carbamat‘ lar, dinitro phenol‘ ler, 

phenoxy asitler, thiocarbamat1ar ve 

triazin'ler dir. 

 



(d) Herbisitlerin Lipit Sentezi Üzerine 
Etkisi  

 Herbisitlerin bazıları hücre ve organel 
zarlarının geçirgenliğini bozarak lipit 
sentezini önlerler.   

 Lipit sentezini önleyen herbisitlerden 
önemileri; dinoben, CDAA, endothal, 
dichlobenil, ioxynil ve PCP'dir. Düşük 
konsantrasyonlu bazı phenoxy bileşikleri 
(2,4-D, picloram, 2,4,S-T ve kloramben) 
lipit sentezini canlandırmaktadır.  



(e) Herbisitlerin Mitoz Bölünme 
Üzerine Etkisi  

  Bazı herbisitler mitoz 
bölünmenin bazı dönemlerini 
durdurarak bitkilerin ölümüne 
neden olurlar. Bu grup herbisitlere 
örnek olarak carbamatlar, 
chloracylamid ve anilin verilebilir.   

  



  Herbisitler bunlardan başka 

karbonhidrat metabolizması, enzim 

mekanizması, tohumların 

çimlenmesi, yapraklarda klorofil 

oluşumu, yaprak şekli, gövdenin 

kıvrılması ve köklerin uzaması gibi 

bitkinin degişik anatomik ve 

fizyolojik yapısı üzerine de etkili 

olmaktadır.  
 



Herbisitlerin Bitki Bünyesinde 
Aktivitesini Kaybetmesi ve 

Parçalanması  

  Herbisitlerin bitki bünyesinde 
parçalanması hakkında yetersiz bilgiye 
sahibiz. Bitkilerin herbisitlere karşı 
hassasiyeti tür özelliğine bağlı olarak 
değişmektedir. Bu hassasiyet, herbisitlerin 
bitki türlerine bağlı olarak farklı oranlarda 
absorbsiyonu ve taşınması, değişik 
oranlarda ve zamanlarda herbisitlerin 
parçalanması ve aktivitesini 
kaybetmesinden ileri gelmektedir. 



  Örneğin phenoxy grubu herbisitler B-

oksidasyonla herbisit özelliği olmayan 

phenoxy asetik asite dönüşmektedir. Bu 

dönüşüm bitki tüıüne bağlı olarak 

değişmektedir. Bazı hallerde ise 

herbisit özelliğine sahip olmayan bazı 

kimyasal maddeler, bitki içerisinde 

değişikliğe uğrayarak herbisit özelliği 

kazanmaktadır. Bu dönüşüm bitkinin 

türüne bağlıdır. 



 Örneğin chlorthiam bazı bitki 

türlerinde fitotoksik etkiye sahip 

dichlobenil'e; 2,4-DB ise baklagillerin 

dışındaki bitkilerde 2,4-D'ye 

dönüşerek herbisit etkisi gösterir. 

Mısırda, simazin uygulanmasında 

olduğu gibi bir kısım herbisitler, bazı 

bitki türlerinde hızla parçalanarak 

herbisit özelliğini kaybederler 



 Herbisitlerin bitki türlerine bağlı 

olarak parçalanma sonucu ve 

herbisit özelliği kazanması veya 

herbisit özelliğine sahip 

kimyasalların bazı bitki 

türlerinde hızla parçalanarak 

herbisit özeliğini kaybetmesi 

seçiciliği doğurmaktadır. 
 



Herbisit - Toprak İlişkileri  

  Toprağa ulaşan herbisitlerin miktarı 
herbisitin dozuna ve uygulama zamanına 
(çıkış öncesi veya çıkış sonrası) bağlı 
olarak değişmektedir. Toprağa ulaşan 
herbisitlerin aktivitesi ve toprakta kalıcılık 
süresi üzerine ise herbisitin kimyasal 
yapısı, toprak faktörleri, topraktaki bitki 
türleri ve yoğunlukları, iklim faktörleri 
etkilemektedir. Bir başka ifadeyle 
herbisitlerin toprakta kalıcılık süresini;  



 Herbisit - Toprak - Atmosfer - Bitki 

 interaksiyonu belirler.  

  Herbisitlerin toprakta kalıcılık 
süresinin bilinmesi pratikte son derece 
önemlidir. Nitekim toprağa uygulanan 
herbisit yeterli derecede parçalanmadan 
kültür bitkisi ekimi yapıldığında önemli 
ölçüde ürün kaybı olmaktadır. Hatta 
bazı hallerde bu tip topraklarda 
çimlenme yok denecek kadar az olur. 

 



 Uygulama yapılan topraklarda herbisit 

kalıntısının yeteri kadar ortadan kalkıp 

kalkmadığını tespit amacıyla modern 

analik yöntemler ve test bitkileri 

kullanılmaktadır. Bu amaçla herbisit 

uygulanan topraklara test bitkileri 

ekilerek çimlenmeleri ve gelişmeleri 

gözlenmekte ve topraktaki kalıntısı 

hakkında bilgi edinilmektedir.  



 Test bitkilerinin sağlıklı yetişmesi halinde 

toprakta herbisit kalıntısının zararsız 

düzeye indiği kanısına varılır. Her 

herbisitin kendine' özgü test bitkisi tespit 

edilmiştir. Herbisitlerin topraktaki 

kalıntısının tespitinde genellikle marul 

(Lactuca sativa), narin alçı otu 

(Gypsophila elegans), şalgam (Brassica 

repens), darı (Panicum sp) ve sarı tüylü 

darı (Setaria glauca) test bitkisi olarak 

kullanılmaktadır. 



Herbisitlerin Topraktan Kaybolma 

Yolları  

 Herbisitlerin toprakta kalıcılığı 

herbisit ve toprak özelliklerine bağlı 

olarak değişmektedir. Bazı herbisitler 

toprakta birkaç hafta içinde 

aktivitesini kaybettiği halde bazıları 

aylarca kalabilmektedir.  



a. Herbisitlerin Toprak Kolloidleri 
Tarafından Adsorbsiyonu  

   Herbisitlerin toprakta 
yıkanmasını ve diffüzyonunu 
sağlayan en önemli etken, 
herbisitlerin toprak zerreleri 
tarafından tutunması yani 
adsorbsiyonudur. Adsorbsiyonun 
şiddeti adsorbe eden ve edilenlere 
bağlı olarak değişmektedir.  



 Burada adsorbe eden toprak 

kolloidleri (0,001-1 mm çapında), 

edilen ise herbisit molekülleridir. 

Toprak kolloidleri ne kadar 

küçükse yüzeyleri o denli 

fazladır. Buna bağlı olarak 

adsorbe edilen herbisit molekülü 

miktarı fazla olmaktadır. 



 Toprak kolloidleri kil ve humustan 
ibarettir. Burada kil kolloidleri 
negatif yüklü bir asit köküne 
benzemektedir. Negatif yüklü 
toprak kolloidi kendisine pozitif 
iyonları çekmektedir. Bu iyonlar 
H2, Ca, Mg, Na, NH4 vb. 
olabilmektedir. Diquat ve paraquat 
etkili maddeli herbisitlerin 
adsorbsiyonu bu esasa 
dayanmaktadır.  



 Bitkiler genellikle toprak 

kolloidleri tarafından adsorbe 

edilmiş herbisitleri 

alamamaktadır. Ancak toprak 

kolloidleri arasında su içerisinde 

serbest halde bulunan herbisit 

iyonları bitkiler tarafından 

alınabilmektedir. Buna monuron'u 

örnek olarak verebiliriz. 
 



 Toprağın adsorbsiyon kapasitesi, 

içerdiği inorganik ve organik kolloidlere 

bağlıdır. İnorganik kolloidler killerdir. 

Killer kaolinit ve montmorillonit olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Kaolinit 

killer, sonbaharda fazla yağış alan, 

sıcaklığı normalin üstünde olan 

bölgelerde yaygındır. Bir başka ifadeyle 

tropik bölgelerin toprakları genellikle 

kaolinit yapıdadır.  

 



 Montmorillonit killer kaolinit'lerin aksine 

sonbaharda orta derecede yağış alan ve 

sıcaklığı nispeten düşük olan yerlerde 

yaygındır. Montmorillonit killerin 

herbisitleri adsorbe etme kapasitesi 

kaolinitler'den 3-5 defa fazladır. O halde 

ınontmorillonit topraklara uygulanan 

herbisit dozlarının kaolinit'e oranla daha 

fazla olması gerekir. Buna örnek olarak 

monuronu verebiliriz. 



 Organik kolloitler toprağın 
humusunu ifade etmektedir. 
Bunlar çok yüksek adsorbsiyon 
kapasitesine sahiptir. Yapılan 
çalışmalar organik kolloidlerin 
herbisitleri adsorbe etme 
kapasitesi, montmorillonit'lere 
göre 4 misli, kaolinitlere nazaran 
20 misli daha fazla olduğunu 
göstermiştir.  
 



 Uygulamada herbisit dozlarının 

belirlenmesinde toprağın 

adsorbsiyon kapasitesinin 

mutlaka göz önüne alınması 

gerekir. Adsorbsiyon kapasitesi 

yüksek olan topraklarda yüksek 

doz uygulanmalıdır. 



 Kumlu ve tınlı topraklarda 
adsorbsiyon kapasitesi 
düşüktür. Bu tip topraklarda 
herbisit dozları nispeten düşük 
tutulmalıdır. Diğer taraftan 
toprağın adsorbsiyon kapasitesi 
üzerine toprağın pH'sı, tekstürü 
ve strüktürü etkili olmaktadır.  

  



 Toprağın adsorbsiyon kapasitesi 

üzerine ayrıca herbisitin kimyasal 

yapısı da etki etmektedir. Örneğin 

TCA, dalapon, 2,3,6- TBA toprak 

kolloidleri tarafından çok az adsorbe 

edildiği halde, monuron, diuron, 

DNBP, CIPC, simazin, atrazin, 

diquat ve paraquat daha fazla 

adsorbe olmaktadır. 



 Bütün kimyasal maddeler ve 
bu arada herbisitler, katı veya 
sıvı olsun belirli basınç 
altında buharlaşırlar. Katılara 
naftalin, sıvılara suyu örnek 
olarak verebiliriz.  



 Toprağa uygulanan herbisitlerin 

bazılarının buharlaşması çabuk 

olduğu için uygulamadan hemen 

sonra üzerleri örtülerek veya yüzlek 

toprak işlemesi yapılarak (5-7 cm) 

buharlaşmalan önlenebilir. Bu grup 

herbisitlere alil alkol, thiocarbamat, 

diallat ve triallat örnek olarak 

verilebilir. 



 Ayrıca genellikle   yaprağa 

uygulanan  2,4-D‘nin ester 

formülasyonları çabuk gaz 

haline geçtiği için sürüklenen 

zerreler çevredeki bitkilere 

zarar vermektedir.  



 Diğer herbisitler az veya çok 

buharlaşma özelliğine sahiptir.  

 Herbisit ne kadar çabuk gaz haline 

geçerse topraktan kaybolması o kadar 

çabuk olmaktadır. Ayrıca herbisitlerin 

topraktan buharlaşarak kaybolması 

topraktaki neme bağlı olarak 

değişmektedir. Toprak ne kadar nemli 

olursa herbisitler o kadar çabuk 

kaybolmaktadır.  



 Zira herbisitlerin adsorbsiyonu kuru 

topraklarda, nemli topraklara göre daha 

fazla olmaktadır. Diğer taraftan 

buharlaşma toprak yüzeyindeki sıcaklık 

yükseldikçe artmaktadır. Toprak 

yüzeyinde suyun buharlaşması, toprak 

derinliğinden yüzeye doğru suyun ve 

herbisitlerin hareketini sağlamakta ve 

buharlaşarak kaybolmasına neden 

olmaktadır. 



b. Herbisitlerin Buharlaşması 

Toprağa uygulanan herbisitlerden bazıları 

çabuk buharlaştığından dolayı 

uygulamadan hemen sonra üzerleri 

örtülerek veya yüzlek toprak işlemesi (5-

7 cm) yapılarak buharlaşmaları 

önlenebilir. Ayrıca yapraklara kullanılan 

2,4-D ‘nin ester formülasyonları da çabuk 

gaz haline geçmektedir. 



Herbisitler ne kadar çabuk buharlaşıyorsa 

topraktan kaybolması da o kadar çabuk 

olmaktadır. Herbisitlerin topraktan 

buharlaşmaları üzerine toprak neminin de 

büyük etkisi vardır. Toprak ne kadar 

nemliyse herbisit o derece çabuk gaz 

haline geçmektedir. Ayrıca sıcaklık artışı 

da buharlaşmayı artırmaktadır.  

 



c. Herbisitlerin Yıkanması  

 Herbisitler yağmur ve sulama suyu 
ile az veya çok yıkanarak 
uzaklaşırlar. Herbisitlerin 
yıkanmasına sulama suyu ve yağış 
miktarı, toprak zerreleri arasındaki 
gözeneklerin miktarı, toprak 
sıcaklığı, herbisitin suda erirliliği 
ve toprak kolloidleri tarafından 
adsorbsiyonu etki etmektedir.  



 Herbisitler bu etkenlerin tesiri 

altında az veya çok toprakta 

yatay ve dikey olarak hareket 

ederler. Herbisitlerin toprakta 

yıkanması aynı zamanda 

seçiciliği doğurmaktadır. 



d. Herbisitlerin Bitkiler 
Tarafından Alınması  

  Bitkiler, herbisitlere karşı ister 
hassas ister dayanıklı olsun 
topraktaki herbisitlerin çok az bir 
kısmını alırlar. Alınan herbisitlerin 
bir kısmı bitki içerisinde aktivitesini 
kaybeder. Buna örnek olarak 
simazin'in mısır bitkisine alındıktan 
sonra hızlı bir şekilde herbisit 
özelliğini kaybetmesi verilebilir.  

 



e. Herbisitleriu Mikrobiyal 
Parçalanması  

 Toprak mikroorganizmaları genel 
olarak algler, Actinomycetes‘ ler, 
bakteriler ve funguslardır. Bu 
mikrorganizmalardan bazıları 
çoğalma ve büyümelerinde 
kullandıkları enerjilerini topraktaki 
organik maddeleri parçalayarak 
elde ederler.  



 Ayrıca organik maddeler 

içerisinde bulunan karbon ve azot 

mikroorganizmaların gıdasını 

oluşturur. Organik herbisitler 

diğer organik maddelerde olduğu 

gibi mikroorganizmalar 

tarafından parçalanırlar. 



 Toprağa tekrarlanarak uygulanan 

herbisitler aynı özellikteki toprağa 

ilk defa uygulananlardan daha 

çabuk parçalanırlar. 
 



Herbisitlerin toprakta mikrobiyal 
parçalanması üzerine:  

-Topraktaki Organik Maddenin Etkisi  

  Herbisitlerin toprakta parçalanma 
süresi topraktaki organik madde 
miktarına bağlı olarak değişmektedir. 
Toprak ne kadar organik maddece 
zenginse o kadar fazla ve sağlıklı 
mikroorganizma içerir. Bunun sonucu 
olarak da herbisitler söz konusu 
mikroorganizmalar tarafından daha 
kolay parçalanırlar.  



-Herbisitlerin Kimyasal Yapılarının 
Etkisi  

 Herbisitlerin toprakta parçalanması 
üzerine kimyasal yapıları etkili 
olmaktadır. Örneğin phenoxy ve alifatik 
yağ asitleri oldukça hızlı, üre bileşikleri 
kısmen az, benzol asit bileşikleri ise 
çok az parçalanmaktadır. Fenac ve 
picloram‘ın bu güne kadar mikrobiyal 
parçalanması saptanamamıştır. Bu 
herbisitlerin uzun süre toprakta 
aktivitelerini sürdürdükleri tesbit 
edilmiştir.  

 



- Çevre Koşullarının Etkisi  

 Toprak mikroorganizmalarının 
gelişmelerini olumlu yönde etkileyen 
faktörler (sıcaklık, nem, oksijen) 
herbisitlerin parçalanmasını da 
hızlandırmaktadır. Nitekim 
mikroorganizmalar gelişme için uygun 
ortamlarda daha çabuk çoğalmakta ve 
daha fazla aktivite göstermektedir. 
Toprağın çeşitli şekillerde sterilize 
edilmeleri halinde bu grup herbisitlerin 
parçalanması durmaktadır.  



- Toprak Asiditesinin Etkisi  

 Toprak pH'sı mikroorganizmaların 
gelişmesi ve dolayısıyla 
herbisitlerin parçalanması üzerine 
etkilidir. Nitekim bakteriler ve 
Actinomycetes‘ ler pH 6-8’de iyi 
geliştikleri halde funguslar pH 
yönünden seçici değildir. pH'nın 5,5 
olduğu yerlerde bakteri faaliyeti 
azalmaktadır. 

 



f. Herbisitlerin Kimyasal Yolla 
Parçalanması  

 Birçok herbisit toprakta kimyasal 
yolla parçalanarak aktivitelerini 
kaybetmektedir. kimyasal 
parçalanma oksidasyon, 
redüksiyon ve hidroliz yoluyla 
olmaktadır.  



 Toprağın su ile doyması 
halinde oksijen miktarı çok 
fazla azalmakta ve topraktaki 
organik herbisitlerin 
anaerobik yolla parçalanması 
beklenmektedir. Bu tip 
parçalanma anaerobik yolla 
olabildiği gibi kimyasal yolla 
da olabilmektedir.  

 



 Herbisitlerin redüksiyon yoluyla 
parçalanması bileşimindeki 
oksijenin çeşitli yollarla ayrılması 
esasına dayanmaktadır.  

 Herbisitlerin toprakta kimyasal 
olarak parçalanması üzerine 
herbisitin kimyasal yapısı, toprağın 
asitliği, içerdiği hava kapasitesi, 
sıcaklığı ve nem oranı etki 
etmektedir.  

 



g. Herbisitlerin Işıkta Parçalanması  

  Herbisitlerin bazıları ışıkta 

parçalanmaktadır. Bu parçalanma 

herbisit moleküllerinin ışık 

enerjisini aborbe etmesiyle 

elektronların ve kimyasal bağların 

kopması sonucunda olmaktadır.  



 Birçok herbisitte parçalanma, 

150-400 nm dalga boylu ultraviyole 

ışın bölgesindeki radyasyon 

absorbsiyonu ile olmaktadır.  

 Dinitroanilines (DNA's), s-

triazine’ler ve urea’lar gibi herbisitler 

ışığa hassastırlar. 



NEDEN KİMYASAL 
MÜCADELE 

 

 Hızlı sonuç, 

 Uygulama kolaylığı, 

 Düşük maliyet!!! 



UYGULAMA ALANI 

Herbisitler tüm alana (Kaplama uygulama), bir 
şerit halinde (Bant uygulama), belirli bir 
doğrultuda (yönlendirilmiş uygulama), veya 
nokta şeklinde uygulanabilirler.  

Bunların dışında herbisitler bazen sıralar üzerine 
düşük doz, sıralar arasında yüksek doz olmak 
üzere farklı dozlarda uygulanabilir. Buna zone 
uygulaması adı verilir. Sonuçta kaplama 
uygulamasına göre %50’ye kadar az herbisit 
kullanılmış olur. 

Bazen ürün perdelenerek herbisit sadece otlara 
atılır, buna perdelenmiş uygulama denir.  



Kalibrasyon (yani birim alana 

düşecek ilaç miktarının 

ayarlanması) herbisit 

kullanımında çok önemli bir 

konudur. Herbisit eşit dağılımlı 

olarak istenen dozda hedef alanı 

kaplamalıdır. 



 Bunun için belirli zamanda belirli 

basınçta her ilaçlama memesinin ne 

kadar ilaçlı su akıttığı belirlenmeli, ve 

belirli hızda giden bir ilaçlama aleti ile 

ne kadar alanın ilaçlanacağı 

bulunmalıdır. Böylelikle belirli bir 

alana atılacak herbisit hesaplanmış 

olur. Çünkü herbisitlerin doz birim 

alana atılacak ilaç miktarı hesabına 

göre yapılır. Örneğin g/da gibi. 

 



HERBİSİTLERİN 

SINIFLANDIRILMASI  



 Herbisitler Kuru veya Sıvı formülasyonlarda üretilmişledir.  

Katı Formülasyonlar 

  

 Granül (G) ve Pellet (P) şeklindedir. Bunlar toprağa bir sıvı ile 
karıştırılmadan doğrudan uygulanırlar ve sulama veya yağışla 
eriyerek toprağa karışırlar. 

 Suda Eriyebilir Toz (WS) formülasyon. Burada toz preparat su 
ile karışarak tam bir solusyon oluşur. Burada su hem solvent 
(çözücü) ve hem de taşıyıcıdır.  

 Islanabilir Toz formülasyon (WP). Su ile seyreltilerek uygulanan 
toz halindeki ürünlerdir. Su ile seyreltildiklerinden, aktif madde 
dışında ürün zerrelerinin suda ıslanmasını, zerrelerin birbirinden 
ayrılmasını ve zerrelerin su içerisinde çökmeden askıda kalmasını 
sağlayan yardımcı maddeler içerir. Islanabilir toz ürünler, toz 
ürünlere göre daha küçük partiküllere sahiptirler. Kullanmadan 
önce homojenliği sağlamak için karıştırılmayı gerektirir. 

 Eriyebilir Toz (SP) formülasyon. Kuru bir formülasyon olup 
%50’den fazla aktif madde içerir. Bu formülasyon su ile karıştırılır 
ve ıslanabilir toz formülasyona benzese de ondan farklı olareaktam 
bir solüsyon oluşur.  

 



Sıvı Formülasyonlar 

  

 Emülsiyon Konsantre (EC) formülasyon. 
Genellikle %20 ile %50 arasında aktif madde 
içerirler. Formülasyonda aktif madde dışında çözücü  
ve emülgatör bulunur. EC formülasyonlarda 
kullanılan aktif madde suda çözünmeyip, ancak 
organik bir çözücüde çözünebilmektedir. Aktif 
maddeyi çözen solvent doğrudan su ile karışmaz. 
Çözücü ve aktif madde hydrophob’dur, yani suyu 
sevmez. Bu nedenle bu maddelerin su ile 
karışımlarını sağlayan emülgatör adı verilen maddeler 
ilave edilir.  

 Suda Eriyebilir Konsantre (WSC) formülasyon. 
Su ile karıştırıldığında gerçek bir solüsyon oluşur.   

 



  Herbisitler çok değişik özelliklerine göre 
sınıflandırılmaktadır. Sınıflandırmaya esas olan özellikler şöyle 
sıralanabilir:  

 Herbisitlerin Etki Mekanizmasına Göre Sınıflandırılması  

 Herbisitler, içerdikleri kimyasal maddenin yapısına ve özelliğine 
bağlı olarak bitkileri değişik yollarla öldürür. Bu kimyasallardan 
bazıları bitkilerin hayat olaylarını bozarken, bazıları da anatomik 
yapısında değişiklikler oluşturarak ölümlerine neden olurlar. 
Herbisitlerin, bitki bünyesindeki etki mekanizmasına göre 
sınıflandırılmasında genel olarak şu gruplar ortaya çıkmaktadır. 

  -Fotosentezi önleyen herbisitler (uracil'ler, üre bileşikleri, 
triazin)  

 -Solunumu önleyen herbisitler (dinitrophenol, pentachlorophenol, 
benzonitril, anilin'ler),  

 - Büyütücü hormonlar (phenoxy bileşikler)  

 - Mitoz bölünmeyi önleyen herbisitler (carbamat, chloracyl amid, 
anilin'ler)  

 - Çimlenmeyi önleyen herbisitler (carbamat'lar, anilin vb.)  

   

   



Herbisitlerin Bitki Bünyesinde Taşınma Özelliğine Göre 

Sınıflandırılması  

 Herbisitlerin bitki bünyesinde taşınma özelliği de 

sınıflandırmada bir kriter olarak alınmıştır. Buna göre 

herbisitler iki gruba ayrılmıştır:  

Kontakt herbisitler: Bitki ile temas ettiği kısımda etkili olan, 

diğer bitki organlarına taşınmayan herbisitlerdir.  

Sistemik herbisitler: Bitki ile temas eden dokulardan giriş 

yapan ve buradan diğer bitki organlarına taşınan 

herbisitlerdir. 

 

 Ancak bipyridylium grubu herbisitlerde olduğu gibi hem 

kuvvetli kontakt ve hem de sistemik özelliğe sahip birçok 

herbisit vardır.  



 Herbisitlerin Kullanılma Amaçlarına Göre 
Sınıflandırılması  

  Kullanılış amaçlarına göre herbisitler iki 
gruba ayrılmaktadır:   

-Total herbisitler: Toprak üstündeki bütün 
bitkileri öldürmek amacıyla kullanılan 
herbisitlerdir.  

-Seçici (selektif) herbisitler: Bitkilerin bir 
grubuna zarar vermeden diğerlerini öldürmek 
için kullanılan herbisitlerdir.  

 Ancak bazı herbisitler yüksek dozlarda total, 
düşük dozlarda seçici olarak 
kullanılabilmektedir.  



 Herbisitlerin Uygulama Dönemleri ve Yerlerine Göre 

Sınıflandırılması  

 Herbisitler kullanılma amaçlarına uygun olarak değişik 

dönemlerde farklı yerlere uygulanmaktadır. Herbisitler 

uygulama yerlerine göre ikiye, uygulama dönemlerine 

göre ise üçe ayrılırlar. Herhangi bir herbisit bu 

dönemlerden sadece birisinde uygulandığı halde bazı 

herbisitler birkaç dönemde uygulanabilmektedir. 

Herbisitler genel olarak doğrudan toprağa veya yaprağa 

uygulanmaktadır.  

(A) Toprağa Uygulama Çimlenen yabancı ot tohumları 

üzerine etkili olan herbisitler genel olarak doğrudan 

toprağa uygulanmaktadır. Herbisitlerin toprağa 

uygulanması değişik şekillerde yapılmaktadır.  



 1. Ekim veya Dikim Öncesi (Pre-
sowing/Pre-planting) Uygulama  

  Kültür bitkisinin ekiminden veya 
dikiminden önce toprağa uygulanmaktadır. 
Bu devrede yabancı ot tohumlarının büyük 
bir kısmı çimlenmiş veya vegetatif organlar 
sürmüştür. Çimlenen tohumlara veya süren 
bitki organlarına herbisitlerin etkisi kontakt 
ya da sistemik olmaktadır. Bu tip 
uygulamanın çimlenmemiş tohumlara veya 
sürmemiş bitki organlarına etkisi ya çok az 
veya hiç olmamaktadır. 

   



 Çoğu defa şeker pancarı, patates, tahıllar ve 

sebze gibi kültür bitkilerinde toprak 

hazırlığı yapıldığında kültür bitkilerinin 

ekiminden önce toprağın yüzeyi çimlenen 

yabancı ot fideleri ile kaplanmaktadır. Bu 

fidelerin ekimden önce ortadan 

kaldırılmaları gerekmektedir. Bu amaçla 

değişik yöntemler uygulanmaktadır. Bu 

yöntemlerden en etkili olanlarından birisi 

kontakt herbisitlerin kullanılmasıdır.  



 Toprak içerisinde çimlenmiş ve 

çimlenmekte olan, ancak toprak 

yüzeyine çıkmamış yabancı otların 

öldürülmesinin amaçlanması halinde 

sistemik herbisitlerin kullanılması 

gerekir. Herbisitler, yabancı otların 

çimlenme öncesinde kullanılması 

halinde genellikle tek yıllık, iki yıllık ve 

kökleri yüzeysel olanlara karşı etkili 

olmaktadır. 



2. Çıkış Öncesi (Pre-emergens) Uygulama  

  Burada herbisitler kültür bitkisinin 
ekiminden veya dikiminden sonra, fakat 
toprak yüzeyine çıkışından önce 
uygulanmaktadır. Bu grup herbisitlerin etkisi 
kontakt veya sistemik olabilmektedir. Bu 
devrede yabancı otların bir kısmı ya 
çimlenerek veya sürerek toprak yüzeyine 
çıkmaktadır. Kültür bitkisi toprak yüzeyine 
çıkmadığı veya herbisitlerin etkisinden 
korunacak derecede toprak derinliğinde 
bulunduğu için herbisit uygulamasından 
zarar görmemektedir.  



 Böylece seçicilik ortaya çıkmaktadır. 

Herbisitlerin kültür bitkilerinin çıkış 

öncesinde uygulanması genellikle tek 

yıllık, iki yıllık ve yüzeysel köke 

sahip yabancı otların mücadelesini ve 

toprak işleme ile parçalanan toprak 

altı organlarının ortadan 

kaldırılmasını amaçlamaktadır. 



(B) Yaprağa Uygulama  

 Bu tip uygulamada herbisitler doğrudan bitkinin 
yapraklarına uygulanmaktadır. Kontakt etkiye 
sahip olan herbisitler bitkide temas ettiği kısmı, 
sistemik özelliğe sahip olanlar ise bitkinin her 
tarafını etkisi altına almaktadır.  

 Çıkıştan Sonra (Post-emergens) Uygulama 
Herbisitlerin bir kısmı, kültür bitkisi çimlenerek 
veya sürerek toprak yüzeyine çıkışından sonra 
uygulanmaktadır. Genelde bu tip uygulamayı 
seçici özelliğe sahip herbisitlerde görüyoruz. 
Ayrıca total herbisitler de bitkinin genel olarak 
yaprağına uygulanmaktadır. Bu grup herbisitler 
kontakt  ya da sistemik olabilirler.  



 Son zamanlara kadar aşağıda da 

görüleceği üzere herbisitlerin kimyasal 

yapılarına göre sınıflandırılması esas 

alınmaktaydı. Bununla birlikte, 

günümüzde herbisitin bitkide etkilediği 

yer esas alınarak yapılan sınıflandırma 

daha çok kabul görmektedir.  



KİMYASAL YAPILARINA 
GÖRE ORGANİK 
HERBİSİTLER 



1. Phenoxy Grubu 

  Phenoxy grubuna giren herbisitler sentetik hormon 

yapısında olup insanlar ve sıcak kanlı hayvanlar için 

genellikle zehirli değillerdir. Yabancı otlara etkilerinin 

fazla, tahıllarda seçici ve ucuz olmaları nedeniyle bu 

gün en fazla bu grup herbisitler kullanılmaktadır. 

Phenoxy grubu herbisitler yaprak ve köklerden giriş 

yapmaktadır.  

  2,4-D, MCPA, Diclofop, Fenoxaprop, Aclonifen, 

Clodinafop, Cyhalafop, Oxyfluorfene, Picloram, 

Propaquizafop, Quizalafop yurdumuzda ruhsatlı bu 

gruba giren herbisitlerdir. 



 Kullanıldığı Yerler  

  Bu grup herbisitlerin bir kısmı geniş yapraklı 

bitkilere diğerleri dar yapraklı yabancı otlara veya 

her ikisine karşı etkilidir. Bu nedenle tahıllarda 

seçici olarak kullanılmaktadır.  

  Sistemik özelliğe sahip olduklarından çok 

yıllık yabancı otlara karşı başarıyla 

kullanılmaktadır.  

  Bu grup herbisitler, üre bileşikleri, triazin, 

nitril, dinitrophenol, benzoik asitle ve kendi 

aralarında karışım halinde kullanılmaktadır. 

Böylece etki spektrumu artırılabilmektedir.  



 2,4-D bileşikleri genel olarak tahıllarda 
geniş yapraklı yabancı otlara karşı 
seçici olarak kullanılmaktadır. 
Tahılların kardeşlenme devresini 
bitirip (3-5 yapraklı) sapa 
kalkmadan önce ilaçlamanın 
yapılması gerekir. Anadolu'nun iç 
kesimlerinde tahıllarda sarı ot (Boreava 
orientalis), ve gökbaşın (Centaurea 
cyanus) yaygın olması nedeniyle 
mücadelelerinde 2,4-D'nin ester 
formülasyonu tercih edilmektedir.  

   



   2,4-D amin, mısırda yabancı ot 
mücadelesinde kullanılmakta, ancak 
mısır bitkisine bir miktar 
fitotoksiktir.   

  2,4-D amin düşük dozlarda yeşil 
sahalarda kullanılmaktadır.  

  2,4-D amin meyve ağaçları ve 
bağlarda sürgün vermenin 
yavaşladığı dönemlerde 
uygulanmaktadır.  

 



Phenoxy Grubu Herbisitlerin Bitki 
Bünyesine Alınması ve Taşınması  

  Genellikle apolar yapıda olanlar 
yapraklar, polar yapıda olanlar ise 
kökler tarafından absorbe edilir. 
Köklerden absorbsiyon nispeten azdır. 
Bu grup herbisitlerin girişi genellikle 
kütiküladan, az miktarda stomalardan 
olmaktadır. Bitki dokusuna yapraklar 
yoluyla giren herbisitler bitkinin bütün 
organlarına taşınır. Taşınma genellikle 
floem yoluyla olmaktadır.  



Phenoxy Grubu Herbisitlerin Etki 
Mekanizması  

  Başta nükleik asitler olmak üzere 
çok sayıda metabolik faaliyetleri 
bozarlar. Özellikle fotosentezi ve besin 
maddesi alımını engelleyerek, bitki 
bünyesinde doğal hormonların ve 
enzimlerin yapısını tahrip etmektedir. 
Sonuçta bitkinin ölümüne neden 
olurlar. Düşük konsantrasyonları ise 
büyümeyi teşvik eder.  

 



 Bitki bünyesine alınan phenoxy grubu 

herbisitler aromatik zincirin hidrolize 

olması ve bitki içerisindeki maddelerle 

birleşmesi yoluyla parçalanır ve inaktif 

hale dönüşür. 2,4-DB herbisit özelliğine 

sahip değildir. Bu kimyasal madde 

ancak bitki bünyesinde 2,4-D'ye 

dönüşerek herbisit özelliği 

göstermektedir. 



Phenoxy Grubu Herbisitlerin Hassas 
Bitkilerde Oluşturduğu Simptomlar  

  Gelişme bozuklukları, gövdede 
kalınlaşma, bükülme, yapraklarda 
büyüme, havai köklerin oluşumu gibi 
büyümeyi teşvik eden hormonların 
bütün simptomlarını görmek 
mümkündür. Aktif organların 
meristematik uçlarına daha fazla 
taşındığı için bu kısımlarda 
deformasyonlar daha fazla olur.  



 Phenoxy Grubu Herbisitlerin Toprakta 
Kalıntı Etkisi  

  Bu grup herbisitler, değişik toprak 
tiplerinde çok zayıf adsorbe olur ve az 
miktarda depolanır. 2,4-D'nin topraktaki 
kalıcılığı birkaç hafta, MCPA'nın ise 1-3 aydır. 
2,4,5-T'nin parçalanması çok daha yavaş 
olmaktadır.  

  Phenoxy grubu herbisitler normal dozlarda 
kullanıldığında bitki organlarında tolerans 
sınırının altında kalıntı bırakmaktadır. Bu grup 
herbisitlerin, meyve, sebze ve tahıllardaki 
tolerans sınırı ortalama 0,05 ppm'dir.  

 



2. Aliphatic Grup 

Bu gruba giren ülkemizde ruhsat almış 
herbisitler. 

-Dalapon (2,2-Dichloropropionic acid)  

Kullanıldığı Yerler  

- Dar yapraklı yabancı otlardan özellikle ayrık 
(Elymus repens), kanyaş (Sorghum 
halepense), köpek dişi (Cynodon dactylon) 
Mücadelesinde 2-3 defa (550-1100 g/da) 
uygulama yapılarak başarılı sonuçlar 
alınmaktadır.  

-Typha spp. mücadelesinde yaprak 
dökümünden 3-4 hafta önce bir kez uygulama 
(550 g/da) yeterli olmaktadır.  

 



Glyphosate (N-(Phosphonomethyl) glycine)  

  Dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş 
kullanım alanı bulunan bir total herbisittir.   

 Kullanıldığı Yerler  

- Çok yıllık dar yapraklı yabancı otlarından 
özellikle kanyaş (Sorghum halepense) ve 
ayrık (Elymus repens) mücadelesinde 
kullanılmaktadır.  

- Dar ve geniş yapraklı yabancı otların 
mücadelesinde kullanılmaktadır.  

-  Total herbisit özelliğinde olduğu için sıraya 
ekilen kültür bitkileri içerisinde ancak 
engeller kullanılarak uygulanmaktadır.  

 



 Aliphatic Grubu Herbisitlerin Bitki 
Bünyesine Alınması ve Taşınması  

  Dalapon bitki bünyesine yaprak ve 
köklerden giriş yapmaktadır. Dalapon 
bütün bitki organlarına taşınmaktadır. 
Dalapon'un önemli bir kısmı 6 saatte, 
tamamı 48 saatte absorbe olur.  



 Dalapon yüksek dozda akut 

toksisite (floem borularda tıkanma 

şeklinde) oluşturduğu için düşük 

dozda tekrarlanarak uygulanması 

önerilmektedir. Glyphosate daha 

çok yapraklardan alınmaktadır. 

Ancak az da olsa köklerden de 

absorbe olabilmekte ve bitkinin 

bütün organlarına yayılmaktadır. 



 Aliphatic Grubu Herbisitlerin Etki 
Mekanizması  

  Dalapon, bitkinin protein yapısını 
bozarak, enzimlerini değişikliğe 
uğratarak ve hücrede stoplazmik zarının 
yapısını değiştirerek etkili olur. 
Dalapon uygulanan bitkilerde kütiküla 
kalınlığı azalmakta ve diğer kontakt 
etkiye sahip herbisitlere karşı 
hassasiyeti artırmaktadır.  



 Dalapon bitki bünyesinde genellikle 

kısa zamanda parçalanmaktadır. 

Glyphosate yapraklara uygulanmakta, 

buradan bitkinin diğer organlarına 

taşınmaktadır. Bitkiler üzerinde kalıntı 

etkisi uzun süre devam etmektedir. 

Bitkilere toksisitesi 1-3 hafta içerisinde 

görülmektedir. Bitkilerde bazı 

aminoasitlerin sentezini bozarak 

bitkilerin ölümüne neden olmaktadır. 



 Aliphatic Grubu Herbisitlerin Hassas 

Bitkilerde Oluşturduğu Simptomlar  

  Dalapon bitkinin sürgün vermesini önler 

ve yüksek dozlar süratle kloroza ve nekroza 

neden olur. Yapraklarda koyu gri renk 

değişikliği meydana gelir. Yapraklarda 

gelişme durur.   Glyphosate gelişmenin 

durmasına neden olur, bitki sararır ve 2-3 

hafta içerisinde ölür. İlk simptomlar 

uygulamadan birkaç gün sonra görülür.  



 Aliphatic Grubu Herbisitlerin 
Toprakta Kalıntı Etkisi  

  Dalapon toprak partikülleri 
tarafından zayıf adsorbe olurlar ve 
çok az depoIanırlar. Bu herbisit 
çabuk parçalanır. Bu grup 
herbisitlerin yüksek dozları, hassas 
bitkiler için birkaç ay toksik 
olabilmektedir. Glyphosate‘nin 
büyük bir kısmı toprak tarafından 
çabucak adsorbe olmaktadır.  



 Şiddetli adsorbsiyonu ve kökten 

alımının zayıf oluşu nedeniyle 

kalıntı etkisi bir aydan azdır. 

Parçalanma yavaş olmaktadır. 

Dalapon su içerisinde fazla 

miktarda eridiği için kuvvetli bir 

yağışla toprak derinliğine 

inmektedir.  



3. Amide ve Thioamide Grubu 

Bu gruba ait olan herbisitlerin çoğu ekim 
öncesi ve çıkış öncesi kullanılmaktadır. 

Pronamid: Tek yıllık dar ve geniş 
yapraklı yabancı otlara karşı 

Naptalam: Hıyar ve karpuzda dar ve geniş 
yapraklı yabancı otlara karşı 

Propachlor: Çıkış öncesi tek yıllık dar ve 
geniş yapraklı yabancı otlara karşı 

 



Amide ve Thioamide Grubu Herbisitlerin 
Bitki Bünyesine Alınması ve Taşlilması  

  Propachlor topraktan ve yapraktan 
özellikle, genç bitkilerin sürgün ucu 
tarafından alınmakta ve bitkinin bütün 
organlarına yayılmaktadır. Naptalam'ın 
yer çekiminin aksi yönünde taşınma 
özelliği vardır. Sürgünlerin yukarı, 
köklerin aşağı doğru büyüme yeteneğini 
azaltır. Ayrıca tohumların çimlenmesini, 
indolasetik asit ve gibberellik asit 
sentezini önlemektedir.  



 Amide ve Thioamide Grubu 
Herbisitlerin Etki Mekanizması  

  Topraktan alınan bu grup 
herbisitler kök gelişmesini ve 
muhtemelen fotosentezi engeller.  



Amide ve Thioamide Grubu Herbisitlerin 
Hassas Bitkilerde Oluşturduğu 
Simptomlar  

  Yapraktan alınan bu grup herbisitler 
lokal nekrozlar oluştururlar. Kökler 
tarafından absorbe edilenler ise genç 
bitkilerin büyümesini engellerler.  

Amide ve Thioamide Grubu Herbisitlerin 
Toprakta Kalıcılığı  

  Amideler toprakta süratle adsorbe olur 
ve yavaş depolanır.  



4. Benzoik Asit Grubu  

 

-Dicamba (2,Melhoxy-3,6-dichlorbenzoik 
asit) 

Kullanıldığı Yerler  

- Arpa, mısır, yulaf, sorgum ve buğdayda 
seçici olarak kullanılmaktadır.  

-  Yeşil saha yabancı otlarına karşı da 
seçici olarak başarıyla uygulanmaktadır.  

     



Benzoik Asit Grubu Herbisitlerin Bitki 
Bünyesine Alınması ve Taşınması  

 Bu herbisit yaprak ve kökler tarafından 
alınmaktadır. Dicamba bütün bitki 
organlarına dağılmaktadır. Bu herbisit 
simplastik ve apoplastik yolla iletim 
dokusuna ulaşmakta, floem ve ksilem 
yoluyla bitkinin bütün organlarına ve 
özellikle sürgün uçlarına taşınarak orada 
depo edilmektedir. Ancak dicamba'nın bir 
kısmı yaprak üzerinde ışıkta parçalanarak, 
bir kısmı ise buharlaşarak kaybolmaktadır. 
Bitki içerisinde parçalanması çok yavaş 
olmaktadır.  

 



 Benzoik Asit Grubu Herbisitlerin Etki 

Mekanizması  

  Henüz bu konuda yeterli araştırma 

yapılmamıştır. Muhtemelen etkisi 

phenoxy grubu herbisitlerinkine 

benzemektedir.  

 Benzoik Asit Grubu Herbisitlerin Hassas 
Bitkilerde Oluşturduğu Simptomlar  

  Bu grup herbisitler phenoxy grubuna 
benzer simptomlar oluşturmaktadır.  

  

 



Benzoik Asit Grubu Herbisitlerin 
Toprakta Kalıcı Etkisi 

   Her üç herbisit, toprak kolloidleri 
tarafından çok az adsorbe olmakta ve 
bu nedenle az depolanmaktadır. 
Phenoxy grubu herbisitlere oranla 
yavaş parçalanmaktadır. Dicamba, pH 
6-7 olan topraklarda çok çabuk 
parçalanmaktadır. Bu pH sınırlarının 
üzerinde ve altında kalıcılık süresi 
artmaktadır.  

   



5. Bipyridilium Grubu  

 Diquat, Morphamquat  

 Kullanıldığı Yerler 

 -Her iki herbisit dar ve geniş yapraklı 
bitkilerde etkilidir. Ancak diquat geniş 
yapraklılara karşı kullanılmaktadır.  

-Her iki herbisit de tohum yatağının 
hazırlanmasında ekimden önce kısa 
süreli yabancı ot mücadelesinde 
kullanılmaktadır.  

 



-Diquat patateste ve şeker pancarında 
hasadı kolaylaştırmak için defoliant 
(yaprak dökücü) olarak 
kullanılmaktadır. Uygulamanın 
mutlaka gündüz yapılması 
gerekmektedir. Gece uygulanması 
halinde herbisit toprakaltı organlarda 
depo edilmektedir.  

-Morphamquat ise tahıllarda tek yıllık 
yabancı otlara karşı seçici olarak 
kullanılmaktadır.  

 



 Bipyridilium Grubu Herbisitlerin Bitki 
Bünyesine Alınması ve Taşınması  

  Bitki bünyesine geniş ölçüde 
yapraklarla, çok az miktarda da köklerle 
alınmaktadır. Kökler tarafindan alınması 
sulama suyuyla olmakta, topraktan ise 
hemen hiç alınamamaktadır. Işıklı ortamda 
bu grup herbisitlerin taşınması yok denecek 
kadar azdır. Karanlıkta toprak üstü organlar 
yönünde az miktarda taşınma 
kaydedilmiştir. Zira, bu grup herbisitler 
bitki bünyesine kütiküla yoluyla girmekte, 
stomalardan giriş olmamaktadır.  



 Bipyridilium Grubu Herbisitlerin Etki 
Mekanizması  

  Kontakt etkiye sahip olup etkisini 
göstermesi ışık ve klorofile bağlıdır. 
Uygulamayı karanlık peryodun takip 
etmesi halinde, kontakt etki 
görülmemekte ve herbisit diğer 
organlara sistemik olarak 
taşınmaktadır. Bu tip taşınma hücreden 
hücreye ve ksilem yoluyla olmaktadır. 
Bu grup herbisitler bitkide fotosentezin 
ışık reaksiyonu üzerine etkili 
olmaktadır.  

 



 Bipyridilium Grubu Herbisitlerin 

Hassas Bitkilerde Oluşturduğu 

Simptomlar  

  Bütün yeşil bitkiler zarar 

görürler. Daha çok nekroz ve 

solgunluk ortaya çıkar. ilaçla temas 

haline geçen bitki organı kurur. 

Simptomlar birkaç saat içerisinde 

görülür.  



 Bipyridilium Grubu Herbisitlerin 

Topraktaki Kalıntı Etkisi  

  Toprakla temasa geldiğinde derhal 

adsorbe olur. Killi topraklarda adsorbsiyon 

organik topraklardan biraz daha fazladır. 

Adsorbe olan bu grup herbisitleri bitki 

alamaz ve pratik olarak depolanmazlar. Bu 

grup herbisitlerin toprakta 

depolanmasından ileri gelen herhangi bir 

sorun yaşanmamıştır. Diquat’ın topraktaki 

kalıcılık süresi bir aydan azdır. 

 



6. Carbamate'lar Grubu  

 Carbamate'lar kimyasal olarak carbamik asit içeren 

herbisitlerdir. Geniş kullanım alanı bulan bir grupdur.  

 Kullanıldığı Yerler  

- Daha çok soğan, havuç, fasulye, bezelye, marul, biber, 

ıspanak, domates gibi sebzelerde ve yonca, üçgül, çilek 

ve şeker pancarında çıkıştan önce tek yıllık dar 

yapraklılara ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı 

kullanılır.  

-  Patates yumrularının depolama sırasında sürmesini 

önlemek için, hasat öncesinde yapraklara uygulanır.  

-  Süs bitkilerinde yabancı ot mücadelesinde geniş 

kullanım alanı bulmuştur. 



-Phenmedipham (methyl-m-chloro-carbinilate m-methyl 
carbanilate) Kullanıldığı Yerler 

 - Şeker ve hayvan pancarında çıkıştan sonra geniş yapraklı 
yabancı otlara karşı seçici olarak kullanılmaktadır. 
Sadece çimlenen yabancı otlara karşı etkilidir. 
Uygulamayı yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde 
yapmak gerekir. 

 -Ekimden ve çıkıştan önce şeker pancarı fideleri 
phenmedipham uygulamasına karşı hassasiyet kazanır. 
Dolayısıyla bu dönemlerde kullanmamak gerekir.  

Molinate : Çeltikte darıcan, Potamageton  pectinatus (dip 
otu), Alisma plantago-aquatica (kurbağa kaşığı, kaşık 
otuna) karşı 

Prosulfocarp: Patateste geniş yapraklı yabancı otlara karşı 

Diallat: Pancarda dar yapraklı yabancı otlara karşı 

Metham: Toprak sterilantı 



Carbamat Grubu Herbisitlerin Bitki 
Bünyesine Alınması ve Taşınması  

 Bu grup herbisitler genellikle toprak ve 
yaprak yüzeyinden alınırlar. Yapraktan 
alınmanın pratik önemi yoktur. 

   Molinate kökler tarafından alınmakta ve 
topraküstü organlara doğru taşınmaktadır. 
Diallat ve triallat yabani yulafta 
koleoptilden alınmaktadır.  

 Phenmedipham yapraklardan alınır ve 
toprakaltı organlarda depo edilir.  



 Carbamat Grubu Herbisitlerin Etki 
Mekanizması  

 Bu grupta bulunan bazı herbisitler dar 
yapraklılarda meristematik bölgede dokuların 
büyümesini durdurur ve metabolik faaliyetleri 
bozar. Bu grup herbisitler esasen nükleik asit 
metabolizması ve protein sentezini bozmaları 
ile tanınırlar.  Phenmedipham ve desmedipham 
hariç diğerleri hücre bölünmesi üzerine etkili 
olurlar. Phenmedipham ve desmedipham 
fotosentezi önleme etkisine sahiptir. 
Chlorpropham hücre bölünmesini ve 
dolayısıyla kökün uzamasını önler. 
Yapraklarda taşınma az, köklerde fazla 
olmaktadır.  

   



  Desmedipham ve phenmedipham büyümeyi 

engelleyici etkiye sahip olup yapraklarda kloroz ve 

nekroza neden olur. Phenmedipham fotosentezin ışık 

reaksiyonu üzerine etki ederek engelleyici özellik 

göstermektedir. Pancar bitkisi karanlık periyotta (gece) 

süratle düzelerek normal hale dönmekte, bu özellik de 

seçiciliği doğurmaktadır. Seçiciliği doğuran bir başka 

özellik de absorbe edilen phenmedipham'ın birkaç gün 

zarfında şeker pancarı bünyesinde parçalanmasından 

ileri gelmektedir. Bu herbisitin yapraklarda önemli 

ölçüde kalıntı bırakması nedeniyle, süt hayvanlarına 

yedirilmesinde dikkatli olunması gerekir. Bu grup 

herbisitlerin tamamı yüksek bitkilerde kısa sürede 

parçalanır.  

 



 Carbamat Grubu Herbisitlerin Hassas 
Bitkilerde Oluşturduğu Simptomlar  

  Çoğu defa dar yapraklılarda gelişme 
ve büyüme durur. Çim yaprakları 
kalınlaşır ve kendi etrafında kıvrılırlar. 
Bitkiler çoğunlukla grimavi renk 
alırlar. Desmedipham ve 
phenmedipham hariç diğerleri 
sürgünlerde büyümeyi engelleyici etki 
yapar. Ayrıca gövdede burulma ve 
şişmelere neden olurlar. Yapraklarda ise 
bükülmeler, kloroz ve nekroz oluşur.  

  



 Carbamat Grubu Herbisitlerin Toprakta 
Kalıntı Etkileri  

 Desmedipham ve phenmedipham diğerlerine 
göre toprak partiküllerine daha kuvvetli adsorbe 
olmakta ve az miktarda depo edilmektedir. 
İkincisinin topraktaki kalıcılık süresi 1-2 aydır.  

 Chlorpropham’ın toprakta kalıcılık süresi 1-4 ay 
olarak bulunmuştur. Toprak derinliğine az 
taşındığı için derine ekilen kültür bitkilerinde 
seçici olarak kullanılmaktadır. Bu grup 
herbisitler toprakta uzun süre kalıcı olmayıp, 1-2 
ay içerisinde parçalanmaktadır. Molinate ve 
vernolate kurak topraklarda kısa sürede adsorbe 
olur, kolayca yıkanabilir topraktaki kalıcılığı 1-3 
ay arasında değişmektedir.  

 



7. Dinitroaniline Grubu 

Dinitramine: Ekim öncesi geniş ve 

dar  yapraklı yabancı otlara karşı 

Pendimethaline: Ayçiçeği, domates, 

mısır, pamuk, patates ve soğanda 

dar ve geniş yapraklı yabancı otlara 

karşı  

Benefin: Ekim öncesi geniş ve dar  

yapraklı yabancı otlara karşı 
 



-Dinitramine (N4, N4-diethyl-x,x,x-
trifloro-3,5 dinitrotoluene-
2,4diamine)  

- Kullanıldığı Yerler  

- Soya fasulyesi ve pamuk ekiminden 
önce tek yıllık dar yapraklı ve bazı geniş 
yapraklı yabancı otlara karşı 
kullanılmaktadır.  Özellikle horoz ibiği 
(Amaranthus retroflexus) ve yabani 
semizotuna (Portulaca oleracea) karşı 
etkilidir.  

 



- Dinitroaniline Grubu Herbisitlerin 
Bitki Bünyesine Alıınması ve 
Taşınması  

- Geniş ölçüde çimlenen tohum, sürgün 
ve kökler tarafından alınmaktadır. 
Bitki bünyesinde taşınması çok azdır. 
Bu nedenle toprak herbisitidir.  

-  Dinitroaniline Grubu Herbisitlerin 
Etki mekanizması  

- Çimlenmeyi ve kök gelişmesini 
önlerler 



 Dinitroanilin  Grubu Herbisitlerin 
Hassas Bitkilerde Oluşturduğu Sinıptomlar  

 Büyümeyi ve sürgün vermeyi önlerler.  

Dinitroanilin Grubu Herbisitlerin Toprakta 
Kalıntı Etkisi  

  Çok şiddetli bir şekilde adsorbe olur ve çok 
az toprakta depolanırlar. Yıkanmağa karşı 
dayanıklı olup yavaş parçalanırlar. Bu nedenle 
bir sonra ekilen kültür bitkilerinde zarar 
oluşturabilirler. Pendimethalin 4-8 ay 
içerisinde toprakta parçalanmaktadır. 
Kullanıldığı bitkiler üzerinde çok az kalıntı 
etkisi saptanmıştır.  



8. Dinitrophenol Grubu  

 Bu grubun bütün üyeleri kontakt etkiye 
sahiptir.  

Dinosebacetat: Tahıllarda, sebze ve yem 
bitkilerinde çıkış sonrası, fasülye ve 
patateste çıkış öncesi yabancı otlara 
karşı 

Dinoterb: Şev ve yol kenarlarında 
yabancı otlara karşı, ayrıca yaprak 
dökücü olarak da kullanılır. 

Medinoterb acetat: Pancarda yabancı 
otlara karşı   



 Dinitrophenol Grubu Herbisiterin Bitki 
Bünyesine Alınması ve Taşınması  

 Bu grup herbisitlerden medinoterb hariç 
diğerleri genellikle yapraklar tarafından 
alınır ve taşınır. Medinoterb ise kökler 
tarafından alınır; kontakt etkiye sahiptir. 

  Dinitroplıenol Grubu Herbisiterin Etki 
Mekanizması  

 Oksidadif fosforilasyonu bozar ve enerji 
metebolizmasını tahrip ederek etkili olur. 
Proteinleri denetüre eder ve hücre 
çeperini bozar.  



 Dinitroplıenol Grubu Herbisiterin Hassas 
Bitkilerde Oluşturduğu Simptomlar  

 Bu grup herbisitlerin yüksek dozları fitotoksik 
etkiye sahiptir. Yaprakları kurutur ve 
kahverengileştirerek nekrozlara neden olur. 
Düşük dozlarda büyümeyi engeller ve bitki 
gri-yeşil renk alır. Uygulamanın güneş 
ışığında ve sıcakta yapılması halinde 
simptomların oluşumu hızlı olmaktadır.  

 Dinitrophenol Grubu Herbisitlerin Toprakta 
Kalıntı Etkisi  

 Yaprak tarafından alınan phenol zayıf bir 
şekilde adsorbe olmakta ve çok az 
taşınabilmektedir.  

 



9. Üre Bileşikleri  

 Genellikle toprak yüzeyine uygulanmaktadır.  

 Bu gruba giren ve ülkemizde ruhsatlı olan bazı 
önemli herbisitler: 

-Diuron (N-3,4-Dichlorophenyl) N,N- 
Dimethylurea)  

 Kullanıldığı Yerler  

- Yonca, kuşkonmaz, arpa, çilek, pamuk, mısır, 
kışlık buğday, asma, şeker kamışı ve meyve 
bahçelerinde dar ve geniş yapraklı yabancı otlara 
karşı kullanılmaktadır. 

-  Kültür bitkisi bulunmayan yerlerde total herbisit 
olarak uygulanmaktadır.  



- Linuron ((N-3,4-Dichlorophenyl) N-Methoxy-
N-Methyl urea)  

Toprağa uygulanır ve çimlenmekte olan yabancı ot 
tohumlarının mücadelesinde etkilidir. Yaprağa 
uygulandığında kontakt etki gösterir. En iyi sonuç 
yabancı otların genç döneminde ve hava sıcaklığı 
2l 0C’nin üzerinde olduğunda yaprak ilaçlamasında 
alınabilmektedir. Genellikle diğer herbisitlerle 
karışım halinde kullanılmaktadır.  

- Kullanıldığı Yerler  

- -Havuç, mısır, patates, sorgum, soya fasulyesi ve 
kışlık buğdayda çıkıştan önce uygulanmaktadır.  

- -Havuç, pamuk ve soya fasulyesinde dozu 
azaltılarak çıkış sonrası uygulanabilmektedir.  

 



9. Nitril Grubu 

Bromoxynil  

Arpa ve buğdayda çıkıştan sonra 2,4-D ve 

MCPA’ya karıştırılarak dayanıklı yabancı otlar 

karşı kullanılmaktadır.  

Tahıllar bu herbisite 2 yapraklı dönemden 

kardeşlenmenin bitimine kadar dayanıklıdır. 

Dichlobenil 

Dar ve geniş yapraklı yabancı otların çimlenmesini 

önlemektedir. 

Meyve bahçelerinde, havuzlarda, rezervuarlarda ve 

göllerde yabancı otlara karşı kullanılmaktadır.    



 Nitril Grubu Herbisitlerin Bitki Bünyesine 

Alınması ve Taşınması  

  Bromoxynil ve ioxinyl yapraktan alınır ve 

çok az taşınır. Kontakt özelliktedirler. 

Dichlobenil ise kökler tarafından alınır. 

  Nitril Grubu Herbisitlerin Etki Mekanizması 

  Bromoxynil ve ioxinyl fotosentezi ve 

oksidatif fosforilasyonu enleyerek etkili 

olmaktadırlar. Sonuçta bitkiler hızla ölürler. 

Dichlobenil ise tohumların çimlenmesini ve 

sonuçta oluşacak fidelerin gelişmesini 

önlemektedir.  



 Nitril Grubu Herbisitlerin Hassas Bitkilerde 

Oluşturduğu Simptomlar  

  Bromoxynil ve ioxinyl uygulamanın 1. günü 

yapraklarda kloroz ve nekrozlara yol açarlar. 

Sonuçta bitkiler hızla ölürler. Dichlobenil de 

tohumla temas ederek ölmesine yol açar. 

   Nitril Grubu Herbisitlerin Toprakta Kalıntı 

Etkisi 

  Bromoxynil ve ioxinyl toprakta çok zayıf 

adsorbe olur, toprakta 1-2 ay içerisinde parçalanırlar. 

Dichlobenil özellikle organik topraklarda kuvvetli 

adsorbe olur. Bunun topraktaki kalıcılığı çok 

uzundur. Yüksek dozlarının parçalanması 1-2 yılı 

bulmaktadır.  



 Chloridazon 

  Daha çok şeker pancarı ve hayvan pancarı 

sahalarında tek yıllık geniş yapraklı yabancı 

otlara karşı seçici olarak kullanılmaktadır. 

Uygulama çıkış öncesi veya sonrası 

yapılabilmektedir. Dar yapraklıları da  

öldürebilmek için içerisine dalapon veya 

phenmedipham karıştırılmaktadır. Uygulama 

yabancı otların 2-4 yapraklı, pancarın 2-5 

yapraklı devresinde yapılmalıdır.  

  Süs bitkilerinde ekim öncesi ve sonrası 

kullanılabilmektedir.     



 Diazin Grubu Herbisitlerin Bitki Bünyesine 

Alınması ve Taşınması  

  Chloridozan kökler ve yapraklar tarafından 

alınır. Kökler tarafından alındığında bitkinin bütün 

organlarına taşındığı halde yapraklardan önmeli bir 

taşınma olmamaktadır.  

 Diazin Grubu Herbisitlerin Etki Mekanizması  

  Chloridazon fotosentezi önlemektedir. 

  Diazin Grubu Herbisitlerin Hassas Bitkilerde 

Oluşturduğu Simptomlar  

  Chloridazon büyümeyi önler, kloroz ve nokroz 

oluşturur; sonuçta bitki yavaş yavaş ölür.    

 



 12. Triazin Grubu  

 Bu grup herbisitler dikotil ve monokotil 

yabancı otların mücadelesinde etkilidir. 

-Terbumeton (4-Ethylamino-6-
tertbutylamino-2-methoxy-striazin) 
Kullanıldığı Yerler   

Meyve bahçeleri ve bağlarda dar ve geniş 
yapraklı yabancı otlara karşı kullanılmaktadır. 

  -Terbutylazine (4-Ethylamino-6-
tertbutylamino-2-chlor-s-triazin) 
Kullanıldığı Yerler 

Meyve bahçeleri ve bağlarda dar ve geniş 
yapraklı yabancı otlara karşı kullanılmaktadır.  

 



- Triazin Grubu Herbisitlerin Bitki 
Bünyesine Alınması ve Taşınması 

  Prapazin tamamen kökler tarafından 
alınmaktadır. Triazin grubunun diğer 
herbisitleri ise kökler ve yapraklar 
tarafından alınarak topraküstü organları 
yönünde taşınmaktadır.  

- Triazin Grubu Herbisitlerin Etki 
Mekanizması  

  Fotosentezi önler ve diğer 
mekanizmaları olumsuz yönde etkiler.  



 Triazin Grubu Herbisitlerin Hassas 
Bitkilerde Oluşturduğu Simptomlar  

  Büyümeyi önler, yaprak 
kenarlarında ve uçlarında kloroz ve 
nekroz oluşturur. Uygulamadan 2-3 
hafta sonra gözle görülebilir 
simptomlar ortaya çıkar. Yabancı 
otların öncelikle yaprakları dökülür. 
Zayıf simptomların meydana gelmesi 
halinde bitkide yeniden sürgünler 
oluşabilir. Üre bileşiklerindeki 
simptomların aynısına bu grup 
herbisitlerde de rastlanır.  

 



 Triazin Grubu Herbisitlerin Toprakta 

Kalıntı Etkisi  

  Toprakta kuvvetli adsorbe olurlar, 

ancak az depo edilirler. Toprakta bir 

kaç ay içerisinde parçalanırlar. Yüksek 

dozların kullanılması halinde 

topraktaki kalıcılığı 1 yıl sürebilir. 

simazin 4-8 ayda, terbutylazin 3-6 

ayda parçalanır. 

 



13. Uracile Grubu  

  Uracile grubu herbisitler mono- ve dikotiledon 
yabancı otlara karşı etkilidir. 

 Lenacil (3-Cyclohexyl-6, 7-dihidro-III -
cyclopenta-pirirnidin 2,4(3H)-dion) 

 Kullanıldığı Yerler  

 Daha çok ıspanak ve kısmen çilek içerisinde 
çimlenmekte olan yabancı otlara karşı seçici 
olarak kullanılmaktadır. Ancak kumlu topraklarda 
derine yıkandığı için kullanılmamaktadır.  

- Uracile Grubu Herbisitlerin Alınması ve 
Taşınması 

  Genel olarak kökler tarafından alınır ve toprak 
üstü yönünde taşınır.   



14. Sulfonilüre Grubu  

 Geniş kullanım alanı bulunmaktadır. 

Azimsulfuron: Çeltikte dar yapraklı 
yabancı otlara karşı 

Chlorsulfuron: Tahıllarda başta Bifora 
radians (kokarot) olmak üzere geniş 
yapraklı yabancı otlara karşı 

Metsulfuron: Buğdayda Bifora radians 
(kokarot) olmak üzere geniş yapraklı 
yabancı otlara karşı 

  



Nicosulfuron: Mısırda tek yıllık dar 
ve geniş yapraklı yabancı otlara 
karşı 

Rimsulfuron: Mısır ve domateste dar 
ve geniş yapraklı yabancı otlara 
karşı 

Tribenuron: Arpa ve buğdayda 
geniş yapraklı yabancı otlara karşı    

 



Sulfonilüre Grubu Herbisitlerin Alınması ve 
Taşınması  

  Kökler tarafından alınır apoplastik ve 
simplastik olarak taşınır.  

 Sulfonilüre Grubu Herbisitleriıı Etki 
Mekanizması  

  Yabancı otlarda aminoasit sentezini bozar. 
ALS (asetalaktatsentaz enzimini), AHAS 
(Acetylhydroxyacid) inhibitörüdür. Üst üste 
kullanılması halinde buğdayda bazı geniş yapraklı 
yabancı otlarda çarpraz dayanıklılığa neden 
olmuştur. Toprakta hydrolis yoluyla parçalanır. 
Düşük pH'ya sahip topraklarda adsorbsiyon ve 
parçalanma az olmaktadır.  



 Sulfonilüre  Grubu Oluşturduğu 
Simptomlar  

  Uygulama sonucunda bitkilerde 
kloroz, nekroz ve büyüme noktalarında 
ölümler görülür.  

 Sulfonilüre Grubu Herbisitlerin 
Toprakta Kalıntı Etkisi  

  Topraktaki kalıcığı uzun olup 4 ay 
sonra ekim yapılabilmektedir.  

 



15. Siklohexone Grubu  

 Yeni geliştirmiş bir herbisit grubudur. 

Siklohexone Grubu Herbisitlerin Etki 

Mekanizması  

  Bitkilerde lipit sentezini engeller. ABD'de 

yapılan çalışmalarda 20 tür Gramineae bitkisinde 

dayanıklılık oluşturduğu saptanmıştır. ACC'ase 

(acetyl-CoA carboxylase) inhibitörüdür. 

  Siklohexone Grubu Herbisitlerin Toprakta 

Kalıntı Etkisi  

 Topraktaki kalıcılığı 1 aydan azdır  



16. Triazolopyrimidine Grubu  

 Henüz yeni geliştirilmiş bir herbisit 
grubudur.  

 ALS ve AHAS inhibitörü olup geniş ölçüde 
dayanıklılık oluşturma riskine sahiptir. 

 

Penoxulam: Çeltikte dar yapraklı yabancı 
otlara karşı 

Florasulam: Tahıllar ve mısırda geniş yapraklı 
yabancı otlara karşı 

 



17. İmidazolinone Grubu  

Kanolada yabacı ot mücadelesinde 
kullanılmaktadır.   

-Aminotriazol (Amitrol) (3 amino-l,2,4 triazol) 

 Selektif değildir.  

Kullanıldığı Yerler  

- Toprak yüzeyine çıkmış yıllık ve bazı çok yıllık 
yabancı otlara karşı total herbisit olarak 
kullanılır. Uygulama toprağa yapılmaktadır.  

- Dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı 
etkilidir.  

-Meyve bahçelerinde ve asma yapraklarına 
değdirmemek koşuluyla yabancı ot 
mücadelesinde kullanılmaktadır. 

-   



 İmidazolin Grubu Herbisitlerin 
Alınması ve Taşınması  

  Bitkinin yaprakları ve kökleri 
tarafından alınarak bütün bitkiye 
yayılır. Taşınması apoplastik ve 
simplastik olarak sulfonilürea'lar 
gibidir, ancak daha yavaştır.  
 



 İmidazolin Grubu Herbisitlerin 
Etki Mekanizması  

  Kloroplast sentezini önleyerek 
etkili olur. ALS ve AHAS 
inhibitörüdür. Çok az dayanıklılık 
oluşturma riskine sahiptir. Neden 
olunan dayanıklılık genelde çapraz 
dayanıklılıktır. Keratin ve protein 
sentezini bozar. Üç yıl üst üste 
uygulandığında çok az dayanıklılık 
oluşmuştur.  
 



 İmıidazolin Grubu Herbisitleriıı Hassas 
Bitkilerde Oluşturduğu Simptomlar  

  Yapraklarda klorotik lekeler oluşur. 
Tipik olarak albino yaprak oluşur. Yaşlı 
yapraklar sararır ve kahverengileşir.  

 İmidazolin Grubu Herbisitlerin Toprakta 
Kalıntı Etkisi  

  Toprakta hafif adsorbe olur ve nispeten 
az yıkanır. Kalıntı etkisi 34 ay devam 
eder, 4 ay sonra ekim yapılabilmektedir.  



18. Oxadiazole Grubu  

  Oxadiazon karanfilde darıcan ve geniş 
yapraklı yabancı otlara karşı ruhsatlıdır.  

 Oxadiazoller Grubu Herbisitlerin Etki 
Mekanizması 

   Protox (protoporphyrinogen oxydase) 
inhibitörüdür. Dayanıklılık oluşturma riski azdır.  

 Oxadiazoller Grubu Herbisitlerin Toprakta 
Kalıntı Etkisi  

  Toprak kolloidleri tarafından kuvvetli 
adsorbe edilir. Az miktarda yıkanır. Topraktaki 
kalıcılığı uzun süre devam eder.  

 



Diğer Herbisitler 
 Bentozan 

   Özellikle tahıllarda geniş yapraklı 
yabancı otlara karşı kullanılmaktadır. 
Yaprak ve köklerden alınmasına rağmen 
yapraklarla çok az taşınır. Fotosentezi 
etkileyerek etkili olmaktadır.  Toprakta çok 
çabuk parçalanır.  

 Mesotrione: Mısırda dar yapraklı yabancı 
otlara karşı 

 Ethofumesat: Pancarda dar ve geniş 
yapraklı yabancı otlara karşı 

 



 -Diclofop-methyl (2-( 4-(2,4-Dichlorophenoxy) 
phenoxy) propionasitmethylester)  

 Genel olarak yapraklardan alınır ve kök yönünde 
az miktarda taşınır. Kök ve gövde ucunda 
meristematik dokunun büyümesini önler. Ayrıca 
bitkide klorofil oluşumunu azaltır. Yabani yulafa 
uygulandıktan 12 hafta sonra rengini kırmızı 
kahverengiye dönüştürür. Uygulamadan 50 gün 
sonra test bitkileri ile yapılan kontrollarda 
toprakta tamamen parçalandığı ortaya çıkmıştır. 

  Kullanıldığı Yerler  

 Pancarda yabani yulaf (Avena fatua, A. sterilis) 
ve yabani darı (Panicum spp.) mücadelesinde 
kullanılmaktadır. 

 



- Ethoumesat (2-aethoxy - 2,3-dihydro-
3,3-dimethyil-benzofuran -5- y 
1methansulfonat)  

  Toprak herbisiti olup daha çok 
çimlenen tohumların kökleri ve sürgünleri 
tarafından alınmaktadır. Yapraklar 
tarafından alınması çok azdır.  

  Bu herbisit hücre bölünmesini süratle 
önlemektedir. Tek yıllık dar yapraklıların 
sürmesini, yapışkan otların (Galium 
aparine, G. trikorne) gelişmesini önler.  



 Özellikle topraktaki organik maddeler 
tarafından süratle adsorbe olur. Yavaş 
parçalanır. Yarı parçalanma ömrü 5-20 
haftadır. Bundan sonra ekilen bitkilerde 
sorun oluşturabilir. 

 Kullanıldığı Yerler  

 -Tahıllarda  yapışkan  ot  (Galium 
aparine, G. trikorne) mücadelesinde 
kullanılabilmektedir.  

-Pancarda monokotiledon ve dikotiledon 
bitkilerin mücadelesinde kullanılmaktadır.  

 



Etki mekanizmalarına göre ise herbisitler şu 

şekilde sınıflandırılabilir:  

1. Fotosistem II İnhibitörleri  

(Ureas, uracils, triazines, benzothiadiazoles, 

benzonitriles, phenylcarbamates, pyridazinones ve 

phenylpyridazines) 

  Bu herbisitler genelde toprağa uygulanırlar, 

normal olarak bitki çimlenir, toprak yüzeyine çıkar 

ve kökler tarafından ksilem ile yapraklara taşınan 

herbisit etkisi ile fotosentez engellenir; klorofil 

parçalandığından dolayı da bitki sararır, yapraklar 

kurur dökülür, yalnızca gövde kalır.  
  

 



 Eğer yaprağa uygulanacaksa tüm 

bitki ilaçla yıkanmalıdır, zira bu 

herbisitler daha çok kontakt 

etkilidirler, aşağıya doğru 

taşınmaları çok zayıftır. Yabancı 

otlar bu gruptan bazı herbisitlere sık 

uygulandıklarından dolayı 

dayanıklılık kazanmışlardır. 

Memelilerde toksiteleri düşüktür. 



2. Pigment İnhibitörleri 

(Amitrol, Norflurazon, Fluridone, Clomazone, 

Mesotrione),  

  Bu herbisitler amitrol (yaprağa uygulanır) ve su 

yabancı otlarına karşı kullanılan fluridone dışında 

çoğunlukla çıkış öncesi kullanılırlar. Bu herbisitler 

karotenoid pigment sentezinde görevli değişik 

enzimleri inhibe ederler. Karotenoid pigmentler 

klorofili fotooksidasyondan korurlar. Karotenoid 

pigmentlerin yokluğunda klorofil ışıktan dolayı 

parçalanır ve bitki yavaşça ölür. Yapraklar bu durumda 

beyazlaşır, saydamlaşır; bazan yaprağın her tarafı 

beyazlaşmaz, damarlararası pembeleşme veya kızarma 

görülür.     

 



3. Membran (Zar) Parçalayıcılar 

 Bunların çoğu çıkış sonrası kontakt 

herbisitlerdir. Bununla birlikte oxidiazon, 

sulfentrazone ve oxyfluorfen çıkış öncesi 

toprak herbisitleridir. Protoporphyrinogen 

oxidase (PROTOX) inhibisyonundan 

dolayı fotosistem I inhibitörü olsalar da 

yaprak uygulamalarından sonra glutamine 

synhase inhibisyonundan dolayı bitki ölür.   
 



Başlangıçta yabancı ot yapraklarında su lekesi 

şeklinde lekeler görülür, sonra hücre zarlarının 

tahrip olamasından dolayı yaprak dokuları 

kurur. Membranlar bu herbisitlerden dolayı 

bitki içerisinde oluşan serbest radikaller (güçlü 

biyolojik oksidantlar) tarafından parçalanırlar.   

A. Fotosistem I inhibitörleri (Diquat, Paraquat) 

B. PROTOX inhibitörleri (Oxyfluorfen, 

Acifluorfen) 

C. Glutamine synhase inhibitörleri 

(Glufosinate) 



4. Hücre Gelişimini Bozucu ve Engelleyiciler 

 Bu herbisitler toprağa, çıkış veya ekim-dikim 

öncesi uygulanmakta olup yabancı otların kök ve/veya 

çıkmış çimlerin sürgün gelişimini engellerler. Bu 

herbisitler mitozu bozanlar, sürgün ve/veya kök 

inhibitörleri, kök inhibitörleri ve sürgün inhibitörlerini 

de içerir. Bu herbisitler bitkide ya hiç yayılmazlar veya 

çok düşük oranda yayılırlar.  

A. Mitozu bozanlar (Dinitroaniline grubu herbisitler)  

B. Sürgün ve/veya kök inhibitörleri (Chloroacetamide, 

Alachlor, Dimethenamid, Propachlor) 

C. Kök inhibitörleri (Napropamide) 

D. Sürgün inhibitörleri (Thiocarbamate’ler)  

 



5. Selüloz Biyosentez İnhibitörleri  

Nitril grubu 

 Bu herbisitler genel olarak çıkış öncesi kullanılırlar. 

Bitkilerde bodurluk ve köklerde şişmeler görülür.    

6. Büyüme Düzenleyici Herbisitleri 

(2,4-D, MCPA, diğer bazı Phenoxy bileşikleri (dichlorprop, 

ve mecoprop), Benzoik asit bileşikleri)   

 Bunlar topraktan köklerce absorbe edilirler. Bununla 

birlikte bu herbisitlerin çoğu çıkış sonrası uygulanırlar. Bunlar 

sonuçta sürgün sisteminde birikme eğilimdedirler. İlk 

simptomlar yeni gelişen yapraklarda hemen görülür ve 

sürgünler kıvrılmış, bükülmüşlerdir, yapraklar kaşık şeklini 

almış ve buruşuk durumdadırlar, yapraklar adeta kayış şeklini 

almışlardır, gövde şişmiş ve floem ile taşıma sistemi tahrip 

olmuştur.  

 



7. Lipit Biosentez İnhibitörleri 

(Diclofop-Methyl, Fluazifop-p-Butyl, Fenoxaprop-p-

Ethyl, Sethoxydim)  

 Çoğunlukla çıkış sonrası uygulanırlar.  Bu 

herbisitler dar yapraklılara karşı kullanılmaktadır. Bundan 

dolayı bunlara Graminisitler de denmektedir. Dikotiledon 

ve kültür dar yapraklılar toleranttırlar. Bunlar floem ve 

ksilem ile taşınırlar. Sürgün ve kök gelişimi durur, 

yapraklarda renk değişikliği (morlaşma veya 

kırmızılaşma) görülür, sonunda da bitkide gitgide ilerleyen 

bir nekroz görülür. Bu herbisitler bitkilerde lipid 

biyosentezinde görev alan acetyl-CoenzymeA carboxylase 

(ACCase) enzimini inhibe ederler. Lipidlerin yokluğunda 

hücre bütünlüğü bozulur, yeni gelişme olmaz ve bitki ölür.  

 



8. Aminoasit Biyosentez İnhibitörleri  

(Glyphosate, Imidazolinone’lar, 

Imazamethabenz, Imazapyr, Imazapic, 

Imazethapyr, Sulfonylurea’lar) 

  

9. Etki Mekanizması Tam Olarak 

Bilinmeyen Herbisitler 

(Dazomet, Metham, Pelargonik asit) 

 Bu herbisitlerin bitkide hedef noktası tam 

olarak belli değildir.   

 



ORGANİK TARIMDA 

KULLANILAN HERBİSİTLER 

1.Sabunlar 

  Ammonium nonanoate (octane-1-

carboxylic asit, amonyum tuzu). Selektif 

olmayan, toz formülasyonda suyla 

karıştırılarak en fazla %6 konsantrasyonda 

çıkış sonrası kullanılan kullanılan bir 

sabundur. Geniş yapraklılara ve genç 

bitkilere daha etkilidir. Başarı tekrarlama 

sayısı arttıkça artmaktadır.    

 



2. Esansiyel Yağlar (Karanfil, tarçın, turunçgil 

yağları).  

Çıkış sonrası selektif olmayan herbisitlerdir. Geniş 

yapraklılara karşı daha etkilidir. Karanfil yağının sarımsak 

ve yukka ekstraktları gibi doğal adjuvantlarla karıştırılarak 

uygulanması başarıyı artırmaktadır. d-limonene (turunçgil 

yağı) de çıkış sonrası selektif olmayan dar ve geniş 

yapraklılara karşı kullanılan bir biyoherbisittir.      

3. Sirke (%20’yi geçmeyecek konsantrasyonda): 

Selektif olmayan bir kontakt herbisittir. Geniş yapraklılara 

göre dar yapraklılara daha az etkilidir. Çok yıllık yabancı 

otlara göre tek yıllık yabancı otlara karşı daha etkilidir. 

Uygulamanın tekrarlanma sıklığı başarıyı artırmaktadır.  

 



4. Mısır gluten unu  

Selektif olmayan çıkış öncesi ve 

ekim/dikim öncesi. Kök gelişimini 

engeller, sürgün uzamasını azaltır.  

5. Hardal tohumu unu  

Selektif olmayan çıkış öncesi ve 

ekim/dikim öncesi. Kök gelişimini 

engeller, sürgün uzamasını azaltır.  
 

 



 YABANCI OT MÜCADELESİNDE  

İLAÇLAMA TEKNİĞİ VE 

KALİBRASYON 

•Uygulamalarda yelpaze püskürtme yapan 

memeler kullanılmalıdır. Dekara atılacak su 

miktarı kullanılan aletin tipine  göre 

değişebileceğinden tarla koşullarında  

kalibrasyon yapmak gerekir.  

•İlaçlama aletinin kalibrasyonu yapılmadan 

önce şu konuların göz önünde bulundurulması 

gereklidir. 



•Aletin deposu temiz su ile yıkanıp 

temizlenmelidir.   

•Tüm memeler çıkartılıp temizlenmelidir. 

•Alet çalıştırılarak hortum ve ilaçlama kolu 

içindeki maddeler temizlenmelidir.  

•Memeler ilaçlama kolu üzerine takılmalı 

uygun çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli 

bağlantı yerlerinden sızıntı olup 

olmadığına bakılmalıdır.  



•İlaçlamalar sırasında hava sıcaklığı 8 Cºden az, 

25 Cº den fazla olmamalıdır. İlaçlamalar sakin 

havada yapılmalı rüzgar çıktığında ilaçlamaya 

ara verilmelidir. Kapalı, bulutlu ve yağmur 

olasılığı olan günlerde ilaçlama yapılmamalıdır. 

  

•2,4 D aminlerde ilaçlamadan sonra 6 saatlik 

sürenin, 2,4 D esterle yapılan ilaçlamadan sonra 

1 saatlik sürenin yağmursuz olması 

gerekmektedir. Diğer sistemik etkili herbisitlerde 

ilaçlamadan bir saat sonra yağmur yağarsa ilaç 

etkisiz olabilir. 



HERBİSİTLERİN ETKİNLİĞİ 

ÜZERİNE SU KALİTESİNİN ETKİSİ 

1. Herbisit Solusyonunun pH’sı 

 Herbisitler suyun pH’sına bağlı olarak 

nötr veya iyon formlarında bulunabilirler. 

Hafif asitik olan glyphosate, 2,4-D, dicamba 

ve diğer pek çok herbisit asitik su içerisinde 

nötr olarak kalırlar ve alkali sularda ise 

negatif iyonlarla yüklenirler.  



 Yaprak kutikulası ve hücre membranları 

negatif yüklü herbisitlerin absorbsiyonu 

için bir engel oluşturur. Bundan başka 

herbisitlerde negatif yük sudaki pozitif 

yüklü iyonlara bağlanır. Bu şekilde 

kompleksler oluşarak herbisitin bitkiye 

absorbsiyonu sınırlanır. Buna ters olarak 

ALS herbisitleri gibi bazı temel herbisitler 

de alkali pH’larda nötr kalırlar ve sprey 

solüsyon pH’sı asitik olursa etkinliği 

azalır. 



Aşırı pH değerleri (pH 5’in altı ve pH 

8’in üzeri) herbisitlerin iyon yüklerini 

etkileyerek hem su içerindeki 

eriyebilirliklerini ve hem de yarılanma 

ömrünü de etkileyerek stabilitesini de 

düşürür. Bu yüzden pH’sı uygun 

olmayan suların pH’ları pH 

dengeleyiciler kullanılarak 

düzeltilebilmektedir.     

 

 



2. Sudaki Katyonlar ve Suyun Sertliği    

 Herbisitlerin etkinliğini etkileyen diğer 

bir faktör de suda metal katyonların varlığı ve 

suyun sertlik derecesidir. Suda çözünmüş 

katyonlar herbisit ile etkileşime girerek 

kompleksler oluşturabilir ve sonuçta herbisitin 

bitkiye girişini sınırlar. Örneğin Ca,  Mg, Zn, 

Fe ve Mn glyphosate ile kompleksler 

oluşturabilir ve yabancı ot kontrolunu olumsuz 

etkileyebilir.  
 



Diamonyum sülfat (amonyum sülfat) sudaki 

katyonların konsantrasyonlarını düşürmede 

kullanılabilir. Amonyum sülfattaki sülfat iyonları 

sudaki Ca+2, Mg+2+, Na+ vb. gibi iyonlara 

bağlanarak onların herbisitlerle kompleks 

oluşturmaları engellenir. Aynı zamanda amonyum 

iyonları herbisitlerle kompleks oluşturarak yaprak 

kutikulasından ve hücre membranından herbisitin 

absorbsiyonunu artırır. Bu hücre dışındaki asitik 

pH düzeyinin korunmasına yardım eder ki 

buradaki asitik pH düzeyi glyphosate gibi hafif 

asitik herbisitler için çok uygundur. 



3. Karbonat ve Bikarbonatlar 

 Karbonat ve bikarbonatların varlığı 

da özellikle hormon tabiatlı herbisitler 

(2,4-D) herbisitlerinin performansını 

olumsuz etkileyebilmektedir. 500 

ppm’den daha yüksek konsantrasyonda 

bikarbonat düzeyi bu herbisitlerin 

etkinliği azaltmaktadır. Diamonyum 

sülfat bu durumu düzeltmede 

kullanılabilir.   
  



4. Bulanıklık ve Yeraltı Su Sıcaklığı 

  Suda toprak veya organik maddelerin 

varlığı da herbisit etkinliğini 

etkileyebilmektedir. Suda suspanse halde 

bulunan bu partiküller herbisitlere bağlanabilir 

ve etkinliklerini düşürebilir. Yeraltı su 

sıcaklığı herbisit etkinliğini 

etkileyebilmektedir. Örneğin, özellikle 

ilkbahar başlarında soğuk suyla ilaçlama 

herbisitin çözünürlüğünü azaltabilir ve tank 

tabanında bir çökelti oluşumuna yol açabilir.        

 



 Doğal olarak lipofilik karakterde olan kutikula 

dolayısıyla su damlacıklarını itecektir. Bu yüzden 

ilaçlama solüsyonlarına damlacığın bitkiyi kaplama 

alanını artırmak için surfaktantlar (surfactant) 

eklenebilir. Surfaktantlar ilaç damlacığının yüzey 

gerilimini azaltarak damlacığın bitki üzerinde daha 

geniş açılı bir şekilde tutunmasını sağlar.  

 Surfaktantlar kimyasal olarak lipofilik (yağ 

seven/apolar) kuyruk ve hidrofilik (su seven/polar)  

baş kısımlarına sahiptir.  

 Surfactant = SURFace ACTive AgeNT (yüzey 

aktif ajan) 
 



HERBİSİTLERİN KARIŞABİLİRLİKLERİ 

 

•Zamandan ve uygulama masraflarından tasarruf etmek amacıyla 

bazı durumlarda ilaçlar karıştırılabilir 

•Karıştırılacak ilaçların fiziksel özellikleri bakımından karışabilir 

yapıda olması, kültür bitkisine zarar vermemesi ve yabancı otlara 

gerekli etkiyi göstermelidir 

HERBİSİTLERİ KARIŞTIRARAK KULLANMANIN YARARLARI 

•Daha fazla yabancı ot türünü kontrol etmek mümkün olur 

•Herbisitlerin uygulama dozları azaltılabilir 

•İlaçların sinerjistik etkisinden yararlanılabilir. 

HERBİSİTLERİ KARIŞTIRARAK KULLANMANIN ZARARLARI 

•Bitkinin toleransının azalması 

•Herbisitin etkisinin azalması 



HERBİSİTLER NE ZAMAN KARIŞTIRILAMAZ? 

 

•Fiziksel yapıları uygun değilse 

•İki ilaç karıştığında kimyasal reaksiyona giriyorsa 

•İlaçların sürfektanları reaksiyona giriyorsa 

PROBLEM NASIL ÇÖZÜLÜR? 

 

•İlaç etiketi iyice okunmalı 

•Karışım tabloları incelenmeli 

•İlaç firması ile görüşülerek bilgi alınmalı 



YABANCI OTLARLA 

MÜCADELE ZAMANI 

1. Ekonomik Zarar Eşiği (Mücadele Eşiği) 

 Yabancı otlarla mücadelede kimyasalların 

kullanımı her zaman ekonomik değildir. İlaçlamanın 

gerekliliğine karar verebilmek için ekonomik zarar 

eşiğinin bilinmesi gereklidir. Kimyasal mücadelenin 

ekonomik olması için yabancı ot yoğunluğu belirli 

bir düzeyde olmalıdır. Bu noktaya ‘ekonomik zarar 

eşiği’ veya ‘mücadele eşiği’ denmektedir.  

 



2. Kritik Peryod 

 Kültür bitkilerinin bazı gelişme dönemlerinde 

yabancı otların zararı daha fazla olmaktadır. Yabancı 

otların kültür bitkileri ile rekabeti genellikle gelişme 

mevsimin başlangıcında fazla, sonraki dönemlerde 

ise zayıflamaktadır. Bir kültür bitkisinin gelişme 

dönemi içerisinde yabancı ot mücadelesi sonucu 

verim artışının en üst düzeye yaklaştığı nokta ile 

başladığı nokta arasındaki süreye ‘kritik peryod’ 

denir. Yani kritik peryod kültür bitkisinin yabancı 

otsuz tutulması gereken dönemdir.     

 Kritik peryod kültür bitkilerinin türü ve 

yetiştikleri bölgeye bağlı olarak değişmektedir.  





HRAC Grup: A: ACCase İnhibitörleri   

 Yabancı otlara karşı çıkış sonrası 

kullanılan Aryloxyphenoxypropionate 

(FOPs) ve cyclohexanedione (DIM’ler) 

herbisitleri acetylCoA carboxylase 

(ACCase) enziminin faaliyetini 

engellerler, bu enzim kloroplastlarda 

yağ asit sentezini katalize etmektedir. 

Yağ asit sentezinin engellenmesi hücre 

gelişimi için gerekli yeni membranların 

yapımında kullanılan fosfolipidlerin 

üretilmesini bloklamaktadır.   



 Geniş yapraklı bitki türleri 
cyclohexanedione ve aryloxyphenoxy 
propionate herbisitlerine ACCase 
enzimine karşı hassas olmadıklarından 
doğal olarak dirençlidirler. Bu yüzden bu 
grup herbisitler Graminisitler olarak 
adlandırılırlar. Bu grup herbisitlere 
ACCase enzimi farklı olduğundan dolayı 
kullanıldıkları kültür dar yapraklılar 
dayanıklıdırlar. FOP grubu herbisitlerin 
çoğu suda çok az çözündüklerinden 
dolayı piyasada bunların ester formları 
satılmaktadır.   

 



 Bu herbisitler yapraklarca absorbe 
edilir, floem vasıtasıyla da büyüme 
noktalarına ulaşır ve sonuçta 
meristematik aktiviteyi engeller. 
Gelişmenin hızlı bir şekilde durması, 
yeni yaprak kınlarının 
kahverengileşmesi, yeni oluşan 
yaprakların sararması,  sürgün 
meristemlerinin ölümü, yaşlı 
yaprakların kırmızı veya turuncu bir 
renk alması ve 1-3 hafta içerisinde 
bitkide genel bir nekroz bu grup 
herbisitlerin simptomlarıdır.  

  
 



 Bu herbisitler toprakta 

mikroorganizmalar tarafından hızla 

parçalanırlar. Topraktaki yarılanma 

ömrü 15-60 gün arasındadır. Dim 

grubu herbisitlerin topraktaki 

yarılanma ömürleri ise çok daha kısa 

olup 3-5 gün arasındadır. Dim’ler 

ışıkta parçalanırlar ve toprakta 

hidrolize olurlar, aynı zamanda toprak 

mikroorganizmalarınca hızla 

parçalanırlar. 





HRAC Grup: B: ALS İnhibitörleri   
 Imidazolinone, pyrimidinylthiobenzoate, 

sulfonylaminocarbonyltriazolinone, 
sulfonylurea ve triazolopyrimidine 
herbisitleri acetohydroxyacid synthase 
(AHAS) olarak da adlandırılan acetolactate 
synthase (ALS) enziminin faaliyetini 
engellemektedir. Bu enzim dallanmış zincir 
amino asitlerden isoleucine, leucine ve 
valine’nin biyosentezinde rol alan anahtar 
enzimdir. Sonuçta ALS’nin inhibisyonu ile 
daha az dallı aminoasit sentezi ile bitkiler 
ölüme gider.  



 Bu grup herbisitler çıkış 
sonrası ve çıkış öncesi 
toprağa da uygulanan 
herbisitlerdir. Yaprak ve 
köklerce kolaylıkla absorbe 
edilir ve floem ve ksilem 
vasıtasıyla büyüme 
noktalarına ulaşır.  

  
 



 Herbisitin belirtileri uygulandıktan birkaç 
gün sonra önce klorozla kendini gösterir. 
Bu kloroz parlak bir renkle kendini 
gösterebilirken benekli bir şekilde de 
olabilir. Yaprakların alt tarafları genellikle 
morumsu/kırmızımsı bir renktedir. 
Sonuçta yapraklar nekroze olur ve ölür. 
Bununla birlikte tam gelişmiş yapraklarda 
herbisitin etkisi daha düşüktür. Böyle 
yapraklar solar, kıvırcıklaşır ve sararır. 
Uygulamadan sonra çıkan yapraklar 
sararmış, kıvırcık, bodur ve bozuk 
şekillidir.  

 



 Herbisit uygulanmış bitkiler 
damarlar arası kloroz, klorotik 
bantlanma, yaprak damarlarının 
kırmızılaşması, yapraklarda 
morarma, yaprak kenarlarının 
nekrotikleşmesi ve sonuçta 
ölüm şeklinde de belirti 
gösterebilir. Gövdelerde 
nekrotik leke ve çatlaklar ve 
kırmızı bir renk dikkati çeker. 







  Photosystem II’de Fotosentez 
İnhibitörleri C1,C2 ve C3 olmak 
üzere 3 grup altında 
sınıflandırılmaktadır. Bunların 3’ü 
de kloroplastların tilakoid 
membranlardaki D1 proteinine 
bağlanarak etkili olmaktadır. Bu 
ayrım tamamiyle bu herbisitlerin D1 
proteininde bağlanma yerleriyle 
ilgilidir. Yani D1 proteininde 3 
bağlanma yeri bulunmaktadır.  



HRAC Grup: C1: Photosystem II’de 

Fotosentez İnhibitörleri   

 Phenylcarbamate, pyridazinone, triazine, 

triazinone ve uracil herbisitleri 

kloroplastların tilakoid membranlarda D1 

proteinine bağlanarak fotosistem II’yi 

bozarak fotosentezi engeller. Bu 

engelleme sonucunda elektron transferi 

bloklanır, CO2 fiksasyonu ve ATP ile 

NADPH2 üretimi durur; sonuçta enerji 

üretiminin bloklanmasıyla bitki ölüme 

gider.  



 Bu grup herbisitler çıkış 

öncesi veya hemen çıkış 

sonrası kullanılan 

herbisitlerdir. Bu herbisitler 

sürgün ve köklerce 

absorbe edilir ve yalnızca 

ksilemde taşınır.  

  
 

 



 Çıkış öncesi herbisit uygulanmış 
bitkiler fotosentez başlayana kadar bir 
belirti göstermezler. Hassas geniş 
yapraklı bitkiler damarlar arası kloroz 
veya damar klorozu gösterir. Yaprak 
kenarları etrafında nekroz başlar ve 
yaprağın ortasına doğru ilerler. Hassas 
dar yapraklı yabancı otlar klorotikleşir, 
yaprak kenarlarında nekroz başlar ve 
yaprak tabanına doğru ilerler. Çıkış 
sonrası uygulamalarda yaprak yanıklığı 
görülür. 





 HRAC Grup: C2: PSII’de Fotosentez İnhibitörleri (Urea 

ve  amidler)  

 Urea ve amid’ler de fotosistem II’yi bozmak suretiyle  

fotosentezi engelleyerek bitkileri ölüme götürmektedir.    

 

 



HRAC Grup: C3: PSII’de Fotosentez 

İnhibitörleri (Nitril’ler)  

 Benzothiadiazinone, nitrile ve 

phenylpyridazine herbisitleri  de fotosistem 

II’yi bozmak suretiyle fotosentezi engelleyerek 

bitkileri ölüme götürmektedir.    

 

Bu herbisitler hemen çıkış sonrası kullanılan 

kontakt  herbisitlerdir.  



HRAC Grup: D: PSI Elektron 

Yönlendiricisi   

 Bipyridylium’lar kontakt etkili 

fotosistem I’den elektron alan ve bir 

herbisit radikali oluşacak şekilde 

indirgenen herbisitlerdir. Bu radikal 

sonra çok reaktif ve tehlikeli 

hidroksil moleküllerine indirgenir.   

 

 



 Bu moleküller membran lipidlerini, 

klorofili ve hücre membranlarını  

parçalar. Hücre membranlarının 

parçalanması sonucu bitkilerde 

hızlı solgunluk ve kuruma görülür. 

Simptomlar uygulamadan sonra 1-2 

saat sonra görülmeye başlar; ilk 

göze çarpan simptom sanki su 

lekeli yaprak şeklindedir, sonra 

bunu dokuların nekrozu izler.  

 
 





HRAC Grup: E: Protoporphyrinogen 
oxidase (PPO) İnhibitörleri   

 Diphenylether, N-phenylphthalimide, 
oxadiazole, oxazolidinedione, 
phenylpyrazole, pyrimidindione, 
thiadiazole ve triazolinone’ler 
protoporphyrinogen oxidase (PPG 
oxidase veya Protox) enzimini inhibe 
ederler. Bu enzim bir klorofil enzimi 
olup protoporphyrinogen IX’in 
(PPGIX) protoporphyrin IX’e (PPIX) 
oksidasyonunu katalizlemektedir.  

 
 



 Bu enzimin inhibisyonu sonucu 
klorofil üretilmemeye başlar. 
PPO’nun inhibisyonu klorofil 
oluşumun engellenmesinin yanı 
sıra  aynı zamanda oldukça reaktif 
moleküllerin oluşumuna da yol 
açar. Bu moleküller lipidleri ve 
membran proteinlerini tahrip eder. 
Membranlardaki lipidler tahrip 
edildiğinde hücreler bütünlüğünü 
kaybeder ve kururlar. 



 Bu herbisitler bitkilerde sınırlı bir 
translokasyona sahiptir ve bunlara 
bazen kontakt herbisitler 
denilmektedir. Bu herbisitler 
çoğunlukla geniş yapraklı yabancı 
otlara karşı kullanılmaktadır, 
bununla birlikte bazı dar 
yapraklılara karşı da 
kullanılabilmektedir. Bu herbisitler 
bitkileri birkaç saat veya günde 
yakmaktadır.  

 





HRAC Grup: F1: Phytoene desaturase 

Basamağında Karotenoid biyosentez 

İnhibitörleri   

 Amide, anilidex, furanone, 

phenoxybutan-amide, pyridiazinone ve 

pyridine’ler phytoene desaturase’ın 

inhibisyonu ile karotenoid biyosentezini 

bloklayan kimyasallardır. Bu blokajdan 

dolayı klorofil, membran yağları ve 

proteinler parçalanır. Sonuçta dokular 

hızla beyazlaşıp kururlar.   
 





HRAC Grup: F2: 4-Phydroxyphenyl 
pyruvate dioxygenase (HPPD) 
İnhibitörleri   

 Callistemone, isoxazole, pyrazole ve 
triketone’ler  4-phydroxyphenyl pyruvate 
dioxygenase’i (HPPD) inhibe eden 
herbisitlerdir.  Bu enzim p-hydroxymethyl 
pyruvate’ı p-hydroxymethyl pyruvate’e 
dönüştürür. Bu enzim plastoquinone 
(fotosentezde, kloroplastta elektron taşıma 
zincirinde elektron taşıyıcı olan bir kinon 
molekülü) biyosentezinde anahtar 
aşamadır, bunun inhibisyonu yeni 
gelişmelerde beyazlık simptomlarına yol 
açar.  

 



 Bu simptomlar phytoene desaturase’in bir 

kofaktörü olan plastokinon’un müdahalesi 

yüzünden karotenoid sentezinin dolaylı 

inhibisyonundan kaynaklanmaktadır. 

 

 

 



HRAC Grup: F3: Karotenoid Biyosentezi 

İnhibitörleri (bilinmeyen hedef) 

 Son kanıtlar clomazone’nin clomazone’in 5-keto 

formuna metabolize olması sonucu herbisit 

özelliği kazandığını göstermektedir. 5-keto formu 

plastid isoprenoid sentezinde anahtar bir yapı 

olan 1-deoxy-D-xyulose 5-phosphate 

synthase’nin (DOXP) inhibe etmektedir. Amitrole 

ışıkta klorofil ve karotenoid birikimini inhibe 

etmektedir. Amitrole pigment biyosentezinden 

çok hücre bölünmesi ve gelişmesi üzerinde 

büyük bir etkiye sahip olabilir. Aclonifen 

karotenoid/beyazlama herbisitlerine benzer 

şekilde davranmaktadır. 





HRAC Grup: F4: 1-deoxy-d-xylulose 5-

phosphate (DOXP) synthase inhibitörleri 

 Henüz belirlenememiştir.  

 



HRAC Grup: G: EPSP synthase 

inhibitörleri 

 Glisinler (glyphosate) şikimik asit yolağında 

shikimate-3-phosphate ve 

phosphoenolpyruvate’den EPSP üreten 5-

enolpyruvylshikimate-3-phosphate (EPSP) 

synthase sentezini inhibe eden herbisitlerdir. 

EPSP’nin inhibisyonu protein sentezi ve gelişmeye 

yol açan biyosentetik yolaklar için gerekli 

tryptophan, tyrosine ve phenylalanine 

aminoasitlerinin tamamen tüketilmesine yol açar.     

 

 



 Glyphosate yeşil aksama 

uygulandıktan hemen sonra 

bitki gelişmesi durur, 

çimlenmiş bitkiler 2-4 gün 

içerisinde ölür, gelişmiş bitkiler 

uygulamadan birkaç gün veya 

hafta sonra sararmaya başlar, 

zaman geçtikçe kahverengileşir 

ve sonuçta bitki kurur ve ölür.     
 



 HRAC Grup: H: Glutamine synthase inhibitörleri 

 Phosphinic asitler (glufosinate ve bialophos) 

glutamate ve amonyaktan glutamine dönüşümü 

sağlayan bir enzim olan of glutamine synthetase’nin 

aktivitesini inhibe eder. Bitkide amonyak birikimi 

doğrudan fotosistem I ve II reaksiyonlarını inhibe eder 

ve hücreleri tahrip eder.    

 Uygulamadan 3-5 gün sonra bitkilerde kloroz ve 

solgunluk başlar. Bu belirtileri 1-2 hafta içerinde 

bitkinin nekrozu izler. 

 



 HRAC Grup: I:  7,8-dihydropteroate (DHP) 

synthase İnhibitörleri 

 Carbamate herbisitlerden asulam bitki 

meristemlerinde hücre bölünmesi ve büyümesini 

inhibe eder. Asulam aynı zamanda pürine nükleodidi 

biyosentezi için gerekli folik asit sentezinde rol alan 

bir enzim olan 7,8-dihydropteroate (DHP) synthase’yi 

inhibe etmektedir.    

 



HRAC Grup: K1: Mikrotübül 
inhibitörleri 

 Benzamide, benzoik asit (DCPA), 
dinitroaniline, phosphoramidate ve 
pyridine herbisitleri ana mikrotübül 
protein olan tubulin’e bağlanan bir 
herbisittir. Herbisit-tubulin kompleksi 
protein bazlı mikrotübülün birleşme 
ucundaki mikrotübüllerin 
polimerizasyonunu inhibe etmektedir 
ve mikrotübülün yapısı ve fonksiyonu 
kaybolmaktadır.  
 



 Sonuçta mitoz sırasında kromozomların 

düzenlenmesi ve ayrılması engellenmektedir. 

Herbisite bağlı mikrotübülün kaybolması kök 

uçlarında şişkinliklere yol açabilmektedir, 

buradaki hücreler ne bölünürler ne de uzarlar. 

 



 Bu grup herbisitler genellikle 

tek yıllık dar yapraklıları ve 

bazı geniş yapraklıları kontrol 

etmek için çıkış öncesi 

kullanılmaktadır. Bunlar kök ver 

sürgünlerce absorbe 

edilmektedir.  



 Bitkilerde sürgün uçlarında şişkinlikler 
görülmektedir. Dar yapraklılarda kısa, 
şişkin coleoptiller göze çarpar. Geniş 
yapraklılarda da hipokotiller şişkindir. Bu 
herbisitler bazen toprak yüzeyine yakın 
kısımda  gövdeleri kırılganlaştırır ve 
kallus oluşumuna yol açar. Hem dar 
yapraklılar ve hem de geniş yapraklılarda 
kısa, kalın sekonder kökler ve lobut 
şeklinde kökler gelişebilir. Sonuçta bitkiler 
bodurlaşabilir ve besin maddesi 
eksikliğine benzer veya susuzluk 
belirtileri gösterir.      

 



HRAC Grup: K2: Mitoz/Mikrotübül 

İnhibitörleri 

 Carbamate herbisitlerden 

carbetamide, chlorpropham ve 

propham hücre bölünmesi, mikrotübül 

organizasyonu ile polimerizasyonu 

inhibe ederler.  
 

 



HRAC Grup: K3: Uzun zincirli yağ 

asit inhibitörleri (Hücre 

bölünmesinin engellenmesi)  

 Acetamide, chloroacetamide, 

oxyacetamide ve tetrazolinone 

herbisitleri çok uzun zincirli yağ 

asit sentezini engellemektedirler. 

Bu herbisitler tipik olarak yabancı 

otları çıkış öncesi etkilerler, fakat 

tohum çimlenmesini engellemezler. 





HRAC Grup: L: Hücre Duvarı (Selluloz) 

Sentez İnhibitörleri  

 Benzamide (WSSA Group 21) ve nitrile’ler 

(Group 20) hassas yabancı otlarda hücre 

duvarı biyosentezini (sellüloz) inhibe 

ederler.   

 



HRAC Grup: M: Membran bozucular 

 Oksidatif fosforilasyonu engelleyen 

dinitrophenol’ler (dinoterb) sonuçta hemen 

membranın parçalanmasına ve nekroza yol 

açacak şekilde oksidatif fosforilasyon 

prosesini engelleyen herbisitleridir.  

 



HRAC Grup: N: Lipid Sentezi 
İnhibitörleri 

 Benzofurane (WSSA Group 16), 
chlorocarbonic acid (Group 26), 
phosphorodithioate (Group 8) ve 
thiocarbamate’ler (Group 8) değişik bitki 
proseslerini etkilerler. Bunlar: 1) yağ 
asitleri ile lipidlerin biyosentezini, 2) 
proteinler, isoprenoidler (örn. 
gibberellinler) ve flavonoidler (örn. 
antosiyaninlar) ve 3) gibberellin 
sentezinin engellenmesi. Fotosentez de 
engellenebilir.    
 



 Herbisit uygulanmış hassas bitkilerin 

uygulamadan birkaç hafta sonra 

büyüme noktaları ve iç kısımdaki 

yapraklar ölür. Yaşlı dış yapraklar 

uygulamadan birkaç gün sonra bile 

sağlıklı görünürler ancak birkaç 

hafta sonra bitkiler solmaya başlar ve 

sonuçta bitki ölür. Hassas dar 

yapraklılar genellikle ölmeden önce 

morarırlar.     
 





HRAC Grup: O: Indol Asetik Asit 
(Sentetik Oksinler) Benzeri 
Davranış Gösteren Herbisitler 

 Benzoic acid, phenoxycarboxylic 
acid, pyridine carboxylic acid ve 
quinoline carboxylic asitler 
oksininkine (IAA) benzer davranan 
herbisitlerdir. Bu herbisitler floem 
ve ksilemle taşınmaktadır ve yeni 
yaprak ve meristemlerde 
birikmektedir.  



 Bu herbisitlerin ana fonksiyonu hücre 

duvarının esnekliğini ve nükleik asit 

metabolizmasını bozmasıdır. Bunun 

sonucunda hücre duvarı oluşmaz. Düşük 

konsantrasyonlarda oksin benzeri 

herbisitlerin kullanılması sonucu bunlar 

RNA, DNA ve protein biyosentezini 

artırarak kontrolsüz hücre bölünmesi ve 

gelişmesi ve bunun sonucunda iletim 

demetlerinin tahribine yol açmaktadır.  
 



 Yaprak damar hücreleri hızla bölünür ve 
uzarken damarlar arasındaki hücreler 
bölünemez dolayısıyla uzun, dar, kayışa 
benzer yapraklar oluşur. Bitkilerin su 
içeriği artar dolayısıyla bitkiler kırılgan 
hale gelirler. Hücre bölünmesi, solunum 
artar ve fotosentez azalır. Bitki kökleri 
topraktaki besin maddelerini alamaz hale 
gelir ve gövde dokuları besin 
maddelerini bitkiye etkin bir şekilde 
iletemez. Ölümlerine yakın bir zamanda 
herbisit uygulanmış hassas bitkilerin 
besin kaynakları tüketilmiş olur.  

 

 



Bu grup herbisitlere maruz kalmış 

geniş yapraklı bitki yaprakları 

kıvırcıklaşır, kabarcıklaşır, kayış 

benzeri bir şekil alır, kısalır ve şekli 

bozulur; yaprak damarları ağ 

görünümünü kaybeder ve paralel 

bir durum alır, gövde çarpık, bükük, 

kırılgan ve kısa boğum aralıdır.   
 





HRAC Grup: P: Oksin Transfer 

inhibitörleri  

 Phthalamate (naptalam) ve 

semicarbazone’ler (diflufenzopyr) 

oksin transferini inhibe ederler. Bu 

transferin engellenmesi bitki 

gelişimi için gerekli uygun oksin 

dengesini bozarak meristematik 

sürgün ve kök bölgelerinde anormal 

IAA ve sentetik oksin birikimine yol 

açar.  
 



 Diflufenzopyr ve dicamba’nın birlikte 

kullanımı sonucu hassas geniş yapraklı 

yabancı otlarda hormon dengesizliğine hızlı 

(saatler içinde)  ve şiddetli etkiler (örn. 

epinastik) ile birkaç gün içinde bitki ölümü 

görülür. Hassas tek yıllık Poaceae’lerde ise 

bodurluk göze çarpar. Mısırlar diflufenzopyr 

ve dicamba’yı hızla metabolize etmeleri ile 

bunlara toleranttır. 

 



HRAC Grup: Z: Bilinmiyor  

 Bu herbisitler henüz sınıflandırılamamıştır.  

  

 



HRAC Grup: Z: Nükleik asit 
inhibitörleri 

 Organik arsenikli bileşikleri de içeren 
bileşikler henüz sınıflandırılamamıştır.   

 
HRAC Grup: Z: Mikrotübül mitoz 

engelleyicileri 
 Arylaminopropionic asit gibi bazı 

herbisitler henüz sınıflandırılamamıştır.  
  
HRAC Grup: Z: Hücre genişlemesi 

inhibitörleri  
 Pyrazolium’lar gibi bazı herbisitler henüz 

sınıflandırılamamıştır. 
  

 



YABANCI OTLARDA  

HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK 





Dayanıklı bireyler popülasyondaki hassas 

bireylerin aksine yaşamaya ve çoğalmaya devam 

ederler. Sürekli herbisit etkisine maruz kalma 

seleksiyon baskısını arttırır ve böylece 

populasyondaki dayanıklı bireylerin sayısı hızla 

artar. 

Bazı yabancı otlar dayanıklılık geliştirme 

yeteneğine sahiptirler. Çok fazla sayıda tohum 

üretmekle beraber bu tohumlarının çoğunun bir 

yıl içinde çimlenmesiyle dayanıklılık oluşum 

süreci hızlanmaktadır. Fazla sayıda tohum 

üretilmesi genetik varyasyonla bağlantılı olarak 

dayanıklılık oluşma olasılığını arttırır.  



Özellikle vejetatif çoğalma yapılarıyla çoğalan çok 

yıllık yabancı otlar daha az genetik varyasyon 

gösterdikleri ve tohumla çoğalmaya daha az bağlı 

olduklarından, tek yıllık yaşam döngüsü olan ve 

çok fazla sayıda tohum üreten yabancı otlara 

göre dayanıklılık oluşumu daha yavaştır. 

 

Yapılan gözlemler sonucunda Triazin grubundan 

herbisitlerin düzenli kullanımı durumunda 

dayanıklılık 10 yıla yakın bir süreçte ortaya 

çıkarken sulfonylurea grubu herbisitlerde bu süre 

sadece 4 yıldır.  

 



Örneğin sulfonylurea grubu herbisitlerde 

dayanıklılığın yabancı ot türüne bağlı olmakla 

beraber 1 milyon yabancı otta bir bireyde 

bulunduğu tahmin edilmektedir. Metre karede 

10 yabancı ot olduğunu düşünürsek ortalama 10 

hektarlık bir alanda 1 dayanıklı birey var 

demektir. 

 

Amaranthus türlerinin her bir bitkide 100.000’ den 

fazla, Chenopodium türlerinin ise 50.000’den 

fazla tohum ürettiğini göz önüne alırsak sadece 

10 hektarda 1 dayanıklı bireyden başlayan 

popülasyonun  4-5 yıl sonra ne duruma 

geleceğini hesaplamak zor değildir.   



 Bir yabancı ot populasyonunu etkili 
olarak kontrol etmek için normal 
kullanım koşulları altında bir herbisit 
uygulaması yapılan populasyon 
içindeki bazı yabancı ot biyotiplerinde 
görülen ve genetik olarak ortaya 
çıkan hayatta kalma yeteneğine 
DAYANIKLILIK denir. 

 

  



 Yabancı ot populasyonu oldukça değişken 

olduğu halde bireyler görünüş olarak aynı 

olmakla beraber genetik düzeyde çok küçük 

farklılıklar vardır. Genetik yapı olarak farklı 

bireylerin sayısı normal bir yabancı ot 

popülasyonunda milyonda bir veya milyarda 

bir gibi oldukça düşük seviyededir. Normal 

olarak dayanıklı bireylerin olduğu bu 

popülasyona bir herbisit uygulaması 

yapıldığında bütün popülasyon değişir ve 

hassas bireylerin büyük çoğunluğu öldürülür. 

Bu durum hassas bireylerden daha az 

rekabetçi olan dayanıklı bireylere eşsiz bir 

fırsat sağlar.  



  

 Eğer aynı herbisit birkaç yıl üst üste kullanılırsa 
normal bir popülasyondaki hassas birey sayısı 
önemli ölçüde azalırken, dayanıklı birey sayısı 
çarpıcı biçimde artacaktır. Morfolojik olarak 
hassas bireylerden dayanıklı bireyleri ayırmak 
zordur.  

 

 Önceki hassas popülasyon ile sonraki dayanıklı 
popülasyon arasındaki hiçbir farklılığı ayırt 
edemeyiz. Gözlemleyeceğimiz tek farklılık bir 
herbisitin daha önce kontrol edebildiği belirli 
yabancı ot türlerini artık daha fazla kontrol 
edemeyeceğidir. Bu durumda yabancı ot 
türlerinin belirli herbisitlere karşı dayanıklılık 
geliştirdiğini söyleriz.    



Çapraz Dayanıklılık:  

Çapraz dayanıklılık, bitkide genetik farklılık 

sonucunda ortaya çıkan ve bu özellik sayesinde 

değişik kimyasal sınıflardan herbisitlere karşı 

koyabilme kabiliyetidir. 

 

Çoklu Dayanıklılık  

Çoklu dayanıklılık aynı bitkide birden fazla 

dayanıklılık mekanizmasının ortaya çıkması 

şeklinde açıklanabilir.  



 Herbisitlere dayanıklılıkla ilgili ilk 
öngörüler neredeyse ilk selektif 
herbisitin kullanılmaya başladığı 
tarihlere kadar uzanmaktadır. 
Herbisitlere karşı ilk dayanıklılık olayı  
1957’de ABD’de simazine dayanıklı 
Senecio vulgaris’in ortaya çıkmasıdır. 
Bundan sonra başka herbisitlere karşı 
da dayanıklılık vakaları belirlenmiştir.  



Farklı Herbisitlere karşı dayanıklılık gelişimi 

 
Herbisit Kullanıma başlama 

yılı 

Dayanıklılığın ilk 

rapor edildiği yıl 

2, 4-D 1945 1963 

Dalapon 1953 1962 

Atrazine 1958 1968 

Piclorom 1963 1988 

Trifluralin 1963 1973 

Diclofop 1977 1982 

Trillate 1962 1987 

Chlorosulfuron 1982 1987 

(Le Baron, 1991) 

 



Lolium rigidum 

Avena fatua 

Amaranthus retroflexus 

Chenopodium album 

Setaria viridis 

Echinochloa crus-galli 

Eluisine indica 

Kochia scoparta 

Conyza canadensis 

Amaranthus hybridus 

Sinapis arvensis 

Herbisit Dayanıklılığı Gösteren Bazı Önemli Yabancıotlar 



Doğu Akdeniz Bölgesi’nde buğday alanlarında 
Avena sterilis’in (yabani yulaf) graminisitlere 
oluşturduğu dayanıklılık üzerinde yapılan çalışma 
ile ülkemizde ilk defa dayanıklılık ortaya 
konulmuştur. Bu çalışma sonucu yabani yulafın bu 
bölgede yoğun kullanımı olan fenoxaprop’a karşı 
dayanıklılık oluşturduğu saptanmıştır. Ayrıca 
fenoxaprop’a dayanıklı popülasyonların, 
clodinafop’e çapraz, flamprop’a çoklu dayanıklılık 
oluşturduğu ortaya konmuştur (Uludağ, 2003). 

2003 yılında yayınlanan diğer bir çalışmayla yine 
Çukurova Bölgesi buğday ekim alanlarında sorun 
olan tilki kuyruğunda  (Alopecurus myosuroides) 
clodinafob-propargyl ve phenoxaprop-p-ethyl 
etkili maddeli herbisitlere karşı dayanıklılık geliştiği 
bildirilmiştir. 



2007 yılında da Marmara Bölgesi’nde yabani 

hardalın sulfonylurealardan chlorsulfuron’a karşı 

dayanıklık kazandığı belirlenmiş ve bu da 

ülkemizde ALS inhibitörü herbisitlerde geniş 

yapraklı yabancı otlara karşı meydana gelen ilk 

dayanıklılık olayı olarak kaydedilmiştir. 

 Ülkemizde yapılan çalışmalar sadece oldukça 

az sayıda olup daha çok bölgede daha çok 

yabancı ot türünün de dayanıklılık şüphesi ile ilgili 

olarak testlenmesi gerekmektedir.  

 Dünyada yabancı otlarda herbisit dayanıklılığı 

ile ilgili araştırmalara http://www.hracglobal.com 

adresinden ulaşılabilir.  
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