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ÖNSÖZ
Son yıllarda dünya nüfusunun hızla artmasına paralel, dünyadaki gıda ihtiyacı da artmaktadır. Yaşamın en temel ihtiyaçlarından olan bitkisel ürünlerin yetiştirildiği alanlarda,
üretimdeki kültür bitkileri ile bulunması istenmeyen ve faydadan çok zararı olan bitkiler de
bulunabilmektedir. “Yabancı ot” olarak adlandırılan bu bitkilerin çoğu, bulundukları yerin
iklim ve toprak koşullarına iyi uyum sağlamış olduklarından, üretimi yapılmakta olan kültür bitkileriyle güçlü bir rekabete girebilmektedirler.
Dünyada canavar otu (Orobanche spp., Phelipanche spp.) kadar toprakta uzun yıllar canlı kalabilme özelliğine sahip, binlerce tohum üretebilen ve bitkisel üretimde önemli verim
kayıplarına yol açabilen çok az yabancı ot türü vardır. Canavar otunu bu kadar özel yapan
bu özellikler aynı zamanda mücadeleyi de o derece zorlaştırmaktadır.
Uzun yıllardır canavar otu konusunda yapılan çalışmalar, sadece tek başına hiç bir mücadele yönteminin canavar otunu kontrol altına alınamadığını göstermiştir.
Genel Müdürlüğümüze bağlı araştırma kuruluşlarımızda yürütülen çalışmalar sonucunda, ülkemizde canavar otu sorununun boyutu bilimsel verilerle ortaya konarak haritalandırılmış, canavar otları üzerindeki tüm etmenler saptanarak canavar otu ile biyolojik
mücadele çalışmalarının temeli oluşturulmuştur.
Ayçiçeği yetiştiriciliğinde canavar otuna karşı dayanıklı çeşit geliştirmek ıslahçıların en
büyük uğraşısı olmaktadır. Çünkü canavar otu ıslah edilen çeşitlere karşı sürekli ırk geliştirmektedir. Ayrıca tam parazit bir bitkiyi kontrol edebilmek herbisit üreticileri açısından da
önemli bir pazar oluşturmaktadır.
Piyasaya sürülen Imi-tolerant ayçiçeği çeşitleri çiftçilerimizin yüzünü güldürürken,
mercimek, domates ve tütün başta olmak üzere canavar otu sorunu ile baş etmeye çalışan
çiftçilerimize de umut ışığı olmaktadır.
Araştırma kuruluşlarımızca yürütülen “Ülkesel Canavar Otu” projesi ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan ıslah çalışmaları çerçevesinde, sonuçların bütüncül bir yaklaşım içinde değerlendirilerek uygulamaya verilecek hususların paylaşılması
açısından “Canavar Otu Kitabı”nın ülke tarımına, tarımın tüm paydaşlarına önemli katkılar
sağlamasını temenni eder, bu konuda çalışan, emeği geçen tüm araştırmacılarımıza başarılar dilerim.

Doç. Dr. Masum BURAK
Genel Müdür

TEŞEKKÜR

Ülkemizde canavar otu sorununu duyurmak ve bu konuda yapılan çalışmaları, üretilen
çözüm önerilerini paylaşmak amacıyla 9-10 Haziran 2014 tarihlerinde Edirne’de, Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) organizasyonu ile “Canavar Otu
Paneli” düzenlenmiştir. Bu panelde paylaşılan bilgilerin üreticilere, özel sektöre ve kamu
çalışanlarına iletilmesi açısından “Canavar Otları (Orobanche spp., Phelipanche spp.) ve
Mücadelesi” adlı kitap hazırlanmıştır.
Bu kitabın hazırlanması konusunda bizleri teşvik eden TAGEM Bitki Sağlığı Araştırmaları
Dairesi Başkanı Doç. Dr. Birol AKBAŞ’a, “Ülkesel Canavar Otu Projesi”nde görev alan
tüm hocalarımız ve araştırmacılarımıza, projeyi destekleyen TÜBİTAK’a, canavar otunun
ayçiçeğindeki zararı ve dayanıklılık çalışmaları kısımlarının hazırlanmasında önemli
katkıları olan Dr. Göksel EVCİ’ye, M. İbrahim YILMAZ’a, Doç. Dr. Yalçın KAYA’ya ve
bu kitabın basımını üstlenen Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Adnan
TÜLEK’e çok teşekkür ederiz.
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CANAVAR OTLARI
(Orobanche spp., Phelipanche spp.)
VE MÜCADELESİ

CANAVAR OTLARI (Orobanche spp., Phelipanche spp.) ve MÜCADELESİ
1. CANAVAR OTU
Canavar otu, bağlandığı bitkide bulaşmanın şiddetine göre değişmekle birlikte
%100’e varan oranda verim kaybı yapan bitkiler alemindeki en küçük tohumlu bitkidir.
Canavar otu taksonomisinde en önemli uzmanlardan olan Prof. Dr. Edward S. Teryokhin, canavar otunu ifade eden Orobanche cinsini Orobanche ve Phelipanche
olmak üzere iki önemli kısma ayırmıştır. Phelipanche ilk olarak P. ramosa’ya Auguste Pomel (1821-1898) tarafından verilmiş olup son yıllarda artan moleküler çalışmaların da desteğiyle Orobanche cinsinin Orobanche ve Phelipanche olmak üzere
iki genera’ya ayrılması kabul görmüş, yabancı ot araştırmalarında O. ramosa ve O.
aegyptiaca yerine P. ramosa (L.) Pomel ve P. aegyptiaca (Pers.) Pomel kullanılmaya
başlamıştır.
2. DÜNYADAKI DAĞILIMLARI, ZARAR VERDIĞI KÜLTÜR BITKILERI, 		
YÖRESEL ISIMLERI
Tam parazit yabancı otlardan olan canavar otları (Orobanche spp. ve Phelipanche
spp.) dünyada genellikle Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde görülmektedir. Orijinlerinin merkezi Türkiye, İtalya, İspanya ve Fas olsa da, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve
Kuzey Afrika’da pek çok ülkede sorun oluşturmaktadır. Son yıllarda Güney Amerika ile Avustralya’da görülmeye başlamıştır. Canavar otları pek çok geniş yapraklı
kültür bitkilerinde önemli derecede verim kayıplarına neden olmaktadır.
Ülkemizde canavar otunun 36 türü bulunsa da bunlardan sadece 5’i ciddi verim
kayıplarına neden olmakta ve ekonomik anlamda zarar vermektedir. Bunlar; ayçiçeğinde zarar veren ayçiçeği canavar otu ve boğumlu canavar otu (Orobanche
cumana / O. cernua), domates, patates, patlıcan ve tütünde zarar veren mavi çiçekli canavar otu (Phelipanche ramosa), mercimek ve domateste zarar veren mısırlı
canavar otu (P. aegyptiaca), mercimek, bakla gibi baklagillerde zarar veren beyaz
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çiçekli canavar otu (O. crenata)’dur (Şekil 1-4). Ayrıca ülkemizde olduğu kadar
dünyada da kayısı yetiştiriciliğinde önemli bir il olan Malatya’da son yıllarda kayısı
alanlarında canavar otunun sorun olduğu da belirlenmiştir. Ülkemizde yetiştirilen
kültür bitkilerinde sorun olan canavar otlarıyla ilgili fotoğraflar Şekil 15-24’de verilmiştir.

Şekil 1. Ayçiçeğinde zararlı ayçiçeği canavar otu

Şekil 2. Domates, patates, patlıcan ve tütünde
zararlı mavi çiçekli canavar otu

Şekil 3. Baklagillerde zararlı beyaz çiçekli
canavar otu

Şekil 4. Mercimek ve domateste zararlı mısırlı
canavar otu
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Canavar otu ülkemizin farklı bölgelerindeki üreticiler tarafından çok farklı isimlerle bilinmektedir. Bu yöresel isimler Çizelge 1’de verilmiştir.

Çizelge 1. Canavar otuna verilen yöresel isimler
ASALAK

DAVUN

İNEKBASTIRAN

SARI OT

ASALAK OT

DAVUN OTU

KANSER OTU

SEBİĞ

ASLANAĞZI

DELİ YÜREK

KARPI

SIĞIR KUYRUĞU

ASLANBAŞ

DİBA

KAZIK OTU

SÜMBÜL

BAKLA

DİBE

KITLIK OTU

SÜNBÜL OTU

BAKLA DAVUNU

DİNLENDİREN

KÖKSÜZ OT

SÜNGÜL DİBİ

BAKLA MARAZI

DİP ÇİÇEĞİ

KÖY GÖÇÜREN

TABAN OTU

BALLIBABA

DİP OTU

KUMPİR

TEMBEL OTU

BELEŞÇI OT

GIHA

KUMPİR OTU

TETERE

BOĞARSAK

GÖBEK OTU

MACIK

TETRA

BOĞARSAK OTU

GÖÇÜREN

MECIK

TORAMAN

BOĞARSATAN

GÜNNÜK

MOR OT

TORAMAN OTU

BOĞASAK

GÜRRÜK

NEMATOD OTU

TUĞ OTU

BUHUR

GÜRÜK

ODAN OTU

VEREM OTU

ÇAKAL OTU

HALIK

ORTAK

YABANI MANTAR

CANAVAR

HILLIK

PATATES

YUMURCAK

CANAVAR OTU

İNEK GÖVLEDEN

PATATESLENME

ZIBE

ÇİÇEK OTU

İNEK MEMESİ

PİS OT

ZIPIR

ÇOR

İNEK TAVSITAN

SARI ÇİÇEK

ZÜMBÜL

Yapılan görüşmeler sonucunda belirlenmiştir.
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Ülkemizde bazı kültür bitkilerinde görülen canavar otu resimleri aşağıda verilmiştir (Şekil 5-7).

Şekil 5. Biberde canavar otu

Şekil 6. Turpta canavar otu
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Şekil 7. Maydanozda canavar otu

3. BIYOLOJISI
a. Tohum özellikleri: Canavar otları genellikle tek yıllık olup tohumla çoğalır ve
bitkiler aleminde bilinen en küçük tohumlu bitkilerdir (Şekil 8a ve Şekil 8b). Tohumların ağırlıkları 0,0004-0,0009 mg arasında olup, boyutları 0,2 x 0,3 mm civarındadır. Canavar otunun her bir çiçeği bir meyveyi oluşturur ve bu meyveye
kapsül adı verilir. Her kapsül 500-5000 adet arasında tohum oluşturur. Bir canavar
otu bitkisinde en fazla 100 adet kapsül bulunur. Beyaz çiçekli canavar otu gibi uzun
boylu canavar otları yüz binlerce tohum üretirken, mavi çiçekli canavar otu gibi
kısa boylu türler ise 5000-20000 civarında tohum üretir. Bu tohumlar toprakta 10
yıldan daha fazla süre canlılığını yitirmeden kalabilmektedir.
b. Çimlenme: Taze olarak toprağa dökülen canavar otu tohumları, günlerce ya
da aylarca çevre koşullarının çimlenme için uygun hale gelmesini bekler. Çevre
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koşulları çimlenme için uygun hale geldikten sonra canavar otları çimlenmek için
konukçu bitkiden gelecek olan uyarıcı salgı maddelerini bekler. Toprakta bulunan
su ile bu konukçu bitki köklerinden salınan bu uyarıcı canavar otu tohumuna kadar ulaşır. Ülkemizde en fazla sorun oluşturan mavi çiçekli ve beyaz çiçekli canavar
otlarının tohumlarının çimlenebilmesi için 15-25 0C sıcaklığa ihtiyaç duyulur. Canavar otları genellikle 5 0C’nin altında ve 30 0C’nin üstünde çimlenemezler. Uygun
sıcaklık ve konukçudan gelen uyarıcı maddeler de olduktan sonra canavar otu tohumu çimlenmeye başlar. Çimlenmeye başlayan tohumlardan, çimlenme tüpü adı
verilen zarımsı yapıda bir tüp oluşur (Şekil 8c). Çimlenme tüpü konukçu köküne
doğru uzayabilme yeteneğine sahip olup, konukçu bitkinin köküne doğru 3-4 mm
uzayarak köke yapışır. Uzayan bu çimlenme tüpü birkaç gün içerisinde konukçu
kökünü bulamaz ise ölür. Kökleri bulan çimlenme tüpleri köke bağlanma noktasında kalınlaşarak köke sıkıca yapışır. Yapışmanın olduğu bu noktada yapı büyüyerek tüberkül adını alır (Şekil 8d ve Şekil 8e). Böylece canavar otuna konukçu
bitkiden su, mineral maddeler ve organik bileşiklerin geçişi sağlanır.
c. Sürgünlerin gelişmesi ve toprak yüzeyine çıkması: Konukçu bitkinin köklerindeki tüberküller büyüyerek genç sürgünleri oluşturur (Şekil 8f ve Şekil 8g).
Canavar otu toprak altında geçen sürede bünyesine besin maddesi depo ederek
büyümeye devam eder. Depolanmış bu besinler sayesinde, toprak yüzeyine çıkmasından kısa bir süre sonra yeni sürgünler oluşur, çiçeklenir (Şekil 8h) ve meyve içerisinde tohum oluşturur. Canavar otlarının toprak altındaki yaşam süresi, çevresel
faktörlere bağlı olarak 30-100 gün arasında değişir. Bir canavar otu tohumunun
çimlenmesinden tekrar tohum oluşturup ölümüne kadar geçen süre 3-7 ay arasında değişmektedir. Canavar otlarının taze sürgünlerinde depolanmış olan besinlerden dolayı, konukçu bitki ölse ya da canavar otları kesilse bile bu sürgünlerdeki
meyvelerde yer alan tohumların pek çoğu olgunlaşarak çevreye yayılabilir.
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Şekil 8. Canavar otunun tohumları (a), tohumunun yakından görünüşü (b), çim tüpü (c), tüberkülü
(d, e), genç sürgünü (f), sürgünü (g) ve mercimek köküne tutunmuş çiçeklenmiş bir sürgünü
(h).

4. CANAVAR OTUNUN KÜLTÜR BITKILERINE VERDIĞI ZARAR VE
EKONOMIK ÖNEMI
Canavar otu kültür bitkisinden suyu, mineral ve organik bileşikleri çektiği için,
kültür bitkisinde büyüme gecikir, verim düşer ve hatta ağır bulaşıklık durumlarında hiç verim alınamaz duruma gelir. Canavar otundan dolayı kültür bitkisindeki
büyük zarar canavar otu sürgünleri toprak yüzeyinde görülmeden önce meydana
gelir. Canavar otu bitkisinin kuru ağırlığının % 88’i çiçeklenmeden önce oluşmuştur. Örneğin bir bakla bitkisi kökünü sadece dört adet beyaz çiçekli canavar otu
parazitlemişse verim % 50 düşer.
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Canavar otu toprak altında geçirdiği sürede konukçusu olan kültür bitkisinden su
ve besin maddelerini alarak gelişmesini sürdürür ve toprak yüzeyine çıktığında,
konukçu bitkide canavar otunun verdiği zarar gözle görülebilecek boyuta gelmiş
olur. Kültür bitkisi susuz kalmış gibi sararıp solabilir, diğer bitkilere göre gelişmesi
geri kalır, verimi düşer, çok ağır bulaşmalarda kültür bitkisi çok zayıf düşerek ölebilir (Şekil 9 ve Şekil 10). Özellikle su stresinde olan parazitlenmiş bir konukçu bitkide solgunluk erken dönemde görülmeye başlar. Canavar otundan dolayı oluşan
zarar sınırlı besin ve su olan ortamlarda daha da ağır olur. Canavar otları konukçu
bitkideki verim kaybının yanı sıra tütün ve ayçiçeğinde olduğu gibi kalitenin de
düşmesine neden olabilir. Canavar otlarının kültür bitkilerinde oluşturdukları verim kaybı, bu parazit yabancı otun kültür bitkisine tutunma zamanına ve yoğunluğuna göre % 5-100 arasında değişebilir. Verim kaybı ile ilgili yapılan çalışmalarda
canavar otundan dolayı tütünde % 33, baklada % 50-100, ayçiçeğinde % 33, havuçta % 24, domateste ise Amerika Birleşik Devletlerinde % 21-29, Türkiye’de %24
olarak verim kayıpları olduğu bildirilmiştir.

Canavar otsuz bakla

Canavar otlu bakla

Şekil 9. Canavar otlu ve canavar otsuz bakla bitkilerindeki gelişme farkları
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Canavar otları dünyanın farklı bölgelerinde farklı kültür bitkilerinde önemli verim
kayıplarına neden olmaktadır. Bu verim kayıplarının önüne geçebilmek için canavar otlarıyla en uygun mücadele şeklini bilmek ve bunu en uygun zamanda uygulamak, gerektiğinde de birkaç mücadele yöntemini entegre etmek gerekmektedir.
Canavar otlarının sorun olduğu her kültür bitkisinde etkili ve ekonomik mücadele
yönteminin olmaması nedeniyle öncelikle canavar otu ile bulaşık alanlardan temiz
alanlara canavar otlarının bulaşması önlenmelidir.

Canavar otlu domates

Canavar otsuz domates

Şekil 10. Aynı zamanda dikilmiş olan domates fidelerinde canavar otundan dolayı meydana gelen
gelişme farkı

5. CANAVAR OTLARININ MÜCADELESI
a. Kültürel önlemler ve mekanik mücadele
Bulaşmayı önleme: Bulaşmayı önleme canavar otlarının mücadelesinde dikkat
edilmesi gereken en önemli, en kolay ve en ekonomik yöntemdir. Canavar otları
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bir üretim alanına bulaştıktan sonra, tohumlarının toprakta 10 yıldan uzun süre
canlı kalabilmesi, bu tohumlarının çok küçük, toz benzeri ve çok sayıda olmasından dolayı çok çabuk ve kolayca yayılması mücadelesini zorlaştırmaktadır. Bulaşmayı önlemek için;
• Temiz tohum ve fide kullanılmalı, öncelikle sertifikalı tohum tercih edilmelidir.
Sertifikalı tohum kullanılmayacak ise canavar otu ile bulaşık olan tarlalarda yetiştirilen kültür bitkilerinin tohumu kullanılmamalıdır. Fide üretimi yapılacak
olan toprağın canavar otu tohumu içermemesine dikkat edilmelidir.
• Üretim alanına uygulanacak olan hayvan gübrelerinin iyi yanmış olmasına dikkat edilmelidir. İyi yanmamış olan gübrelerin içinde canavar otu ve diğer başka
yabancı ot tohumlarının bulunabileceği unutulmamalıdır.
• Bulaşık tarlalardan toplanan canavar otları kesinlikle tarla içine ve kenarlarına
bırakılmamalı, sulama kanallarına atılmamalıdır. Toplanan canavar otları derin
çukurlara gömülmeli veya yakılmalıdır.
• Sulama suyu ile bulaşmanın önlenmesi için canavar otu tohumu içermeyen temiz suların kullanılmasına dikkat edilmelidir. Bu nedenle sulamada drenaj suyu
kullanılmamalıdır.
• Canavar otu tohumları bulaşık alanlardan temiz alanlara, kullanılan tarımsal
alet ve makinelerle kolayca bulaşabilir. Bu nedenle bulaşık alanlarda kullanılan
tarımsal alet ve makineler başka bir alanda kullanılmadan önce iyice temizlenmelidir. Bu alet ve makineler öncelikle temiz alanlarda kullanılmalı, tarımsal uygulamaların en son bulaşık alanlarda yapılmasına özen gösterilmelidir. Benzer
şekilde üreticilerin ayakkabı ya da çizmelerine yapışan canavar otu tohumları
temiz üretim alanlarına bulaşabileceğinden bu konuda da gerekli önlemler alınmalıdır.
• Canavar otu tohumu bulaşık alanlarda otlayan hayvanlar ile temiz alanlara bulaşabilir. Canavar otu tohumları otlayan hayvanlara yapışarak direkt olarak taşın-
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dığı gibi, hayvanların sindirim sisteminden geçerek de temiz alanlara bulaşabilir.
Elle çekme: Elle çekme özellikle küçük tarlalarda, canavar otu yoğunluğu çok fazla
olmayan alanlarda ve diğer mücadele yöntemlerini destekler nitelikte uygulanabilir. Elle çekmenin pratik olarak uygulanabilirliği canavar otu türüne ve konukçuya
göre değişir. Örneğin uzun boylu, dallanmayan canavar otu türlerinde ( beyaz çiçekli canavar otu ve boğumlu canavar otu) yabancı otu kolayca kavrayıp çekmek,
kısa boylu ve çok dallanan türlere (mavi çiçekli canavar otu) göre daha kolay ve
uygulanabilir. Ayrıca ayçiçeği ve tütün gibi ekim sıklığı düşük olan kültür bitkilerinde canavar otunu görmek ve çekmek daha kolayken bakla ve domates gibi
kültür bitkilerinde canavar otunu bulup çekmek daha zordur.
Elle çekme kısa vadede kültür bitkisinde sonuçlanacak olan zararı aza indirmeye yaradığı gibi uzun vadede de toprağa yeni tohumların düşmesini engelleyerek
problemin azalmasına katkıda bulunacaktır. Tarlada uygulanacak elle çekmenin
sıklığı da önemlidir. Örneğin mavi çiçekli canavar otunun meyvelerindeki tohumlar bir hafta içinde olgunlaşır ve ikinci hafta da dökülmeye başlar. Bu nedenle tarlada mavi çiçekli canavar otu var ise iki haftada bir elle çekmenin uygulanması
gerekir.
Sonuç olarak elle çekme de dikkat edilmesi gereken husus canavar otu tohum bağlamadan önce toplanmalı, toplanan canavar otları tarlada bırakılmamalı, mutlaka
yakılmalı ya da derin çukurlara kireçlenerek gömülmelidir.
Geç ekim: Bu yöntemin tüm konukçu bitkilerde uygulanması mümkün olmamakla birlikte mercimek ve bakla gibi bitkilerde canavar otu yoğunluğunu azaltmak
için kullanılabilen bir yöntemdir. Bu yöntemde kültür bitkisinin çeşit seçimi oldukça önemlidir. Geç ekim yapılacaksa erken olgunlaşan çeşitler seçilmelidir. Geç
ekimin verime olumsuz etkisinin olup olmadığı bilinmeli, olumsuz etkisi yoksa geç
ekim tercih edilmelidir.
Tuzak bitki ekimi: Tuzak bitkiler, canavar otu tohumlarının çimlenmesi için ge-
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rekli uyarıcı maddeyi salgılayarak çimlenmelerini sağlar ancak çimlenen canavar
otu bu bitkilerin köklerine tutunmadan ölür. Böylece tuzak bitki kullanımı ile topraktaki canavar otu tohum miktarı azaltılmış olur. Bu yöntem üretici koşullarında
çok yaygın olarak kullanılan bir yöntem olmamakla birlikte mercimek ekiminden
önce tuzak bitki olarak yetiştirilen keten bitkisinin canavar otu yoğunluğunu azalttığı bilinmektedir.
Derin sürüm: Toprağın ilk 10 cm derinliğinde yer alan canlı canavar otu tohumlarını daha derinlere gömerek, canavar otu yoğunluğunu azaltmak için kullanılan
bir yöntemdir. Toprak bir kereliğine 45-50 cm derinliğinde sürüldüğü takdirde
canavar otu bulaşıklığı % 80-90 oranında azalmaktadır. Ancak tekrar bir derin
sürümün kesinlikle yapılmaması gerekir aksi takdirde derinlere gönderilmiş olan
tohumlar tekrar yüzeye çıkarak yoğun bulaşıklığa neden olur.
Canavar otunun konukçusu olmayan kültür bitkilerinin yetiştirilmesi: Tarlada
canavar otuna karşı tüm mücadele yöntemleri uygulanmasına rağmen bu parazit yabancı otun yoğunluğu bir türlü azaltılamıyorsa, verim kayıpları çok büyük
değerlere ulaşıyorsa artık o tarlada canavar otunun konukçusu olmayan bitkiler
yetiştirilmelidir. Örneğin yazlık kültür bitkilerinden mısır, pamuk, kışlık kültür
bitkilerinden buğday, arpa gibi kültür bitkileri canavar otunun konukçusu değildir
ve eğer bu bitkilerin ekimi yapılırsa tarlada canavar otu sorunu kalmamış olur.
Ancak daha önceden yoğun canavar otu olduğu bilinen tarlalara tekrar canavar otu
konukçusu olan bitkiler 8-10 seneden önce ekilmemelidir.
Dayanıklı çeşitlerin kullanımı: Bu yöntem özellikle ayçiçeği yetiştiricilerinin
kullanabileceği bir yöntemdir. Ayçiçeği yetiştiricileri bölgelerinde bulunan tarım
teşkilatı ya da üniversitelere başvurarak canavar otuna dayanıklı çeşitler hakkında
bilgi alıp, yetiştireceği ayçiçeği çeşidine karar verebilirler.
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b. Fiziksel mücadele
Solarizasyon: Nemli toprağın şeffaf polietilen örtülerle kapatılarak ısıtılması işlemine solarizasyon adı verilmektedir. Solarizasyon ile elde edilen yüksek sıcaklıktan dolayı toprak içerisindeki canavar otu ve birçok yabancı ot tohumu canlılığını
yitirmektedir. Bu işlem özellikle örtüaltı sebze üretiminde kullanılmakta ve solarizasyon ile canavar otu dışında pek çok yabancı ot tohumları ayrıca toprak kökenli
hastalık etmenleri ve nematodlar da yok edilebilmektedir. Örtüaltı sebze üretiminde eğer kültür bitkileri sırta dikim yapılacaksa önce sırtlar yapılmalı daha sonra
solarizasyon örtüsü serilmelidir (Şekil 11 ve Şekil 12). Solarizasyondan sonra asla
derin toprak işlemesi yapılmamalıdır, aksi takdirde solarizasyonun etki etmediği
toprak derinliğinde bulunan canlı tohumlar toprağın üst kısmına çıkacağı için canavar otu yoğunluğunda herhangi bir azalma olmayacaktır. Eğer hayvansal gübre
kullanılacak ise solarizasyondan önce bu gübre toprağa karıştırılmalıdır.

Şekil 11. Sırtlar yapıldıktan sonra solarizasyon
örtüsünün serilmesi

Şekil 12. Düz alana solarizasyon örtüsünün
serilmesi

Solarizasyon nasıl yapılmalıdır: Uygulama yapılacak olan alan önce 30-40 cm
derinliğe kadar işlenmeli, kesekleri kırılmalı ve tesviyesi yapılmalıdır. Isının toprağın derinliklerine kadar geçmesini sağlamak için toprak 40-50 cm derinliğe kadar
karık, salma, yağmurlama ya da damla sulama sistemlerinden biri ile sulanmalıdır.
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Toprak tava gelince düzgün bir yüzey oluşturulmalı, 0,025-1 mm kalınlığında deliksiz, şeffaf plastik örtü ile kapatılmalıdır. Bu sırada toprak ve örtü arasında, hava
keseleri oluşmamasına, örtünün gergin durmasına ve toprak yüzeyinin örtü ile temasının sağlanmasına özen gösterilmelidir. Örtü kenarları, önceden açılmış 15-20
cm derinliğindeki karıklar içine gömülmelidir. Uygulama süresince toprağın nemli
kalması önemlidir. Örtü kenarları iyi kapatıldığında toprağın yapısına bağlı olarak
uygulama süresince toprak nemini koruyabilmektedir. Toprak nemini kaybederse
örtülerin altında bırakılan damla sulama sistemi özellikle akşamları çalıştırılmalıdır. Uygulama süresi, genellikle 4-6 hafta olmalıdır. Uygulamadan sonra toprak
yüzeyinde canlı canavar otu tohumu kalmayacağından dışardan bulaşmaların olmamasına özen gösterilmeli ve toprak asla derin işlenmemelidir.
Malçlama: Özellikle domates gibi sıraya dikilen kültür bitkilerinde önerilen bir
yöntemdir. Sırtlar hazırlandıktan sonra malç tekstili serilip fidanlar dikilir. Malç
tekstili hava ve suyu geçiren fakat ışığı geçirmeyen bir yapıya sahip materyaldir.
Canavar otlarının çıkışını engellediği için hem verime olumlu yansıması olmakta
hem de tohum oluşmasını engellediği için daha sonraki yıllarda canavar otu yoğunluğunun gittikçe azalmasını sağlayacaktır (Şekil 13).

Şekil 13. Malç tekstili serilmiş bir seradan görüntü

24

c. Biyolojik mücadele
a

b

c

d

Şekil 14. Canavar otu ile beslenen sineğin (Phytomyza orobanchia) pupası (a), ergini (b), larvası (c) ve
canavar otu gövdesine verdiği zararı (d) (Fotoğraflar S. Uygur’dan alınmıştır)

Canavar otlarının üzerinde beslenen ya da barınan pek çok böcek türü bulunmasına rağmen gerek dünyada gerekse de ülkemizde yapılan çalışmalarda canavar otu
üzerinde en etkili böceğin Phytomyza orobanchia Kalt. adında bir sinek olduğu
tespit edilmiştir (Şekil 14). Bu sinek sadece canavar otu tohumlarıyla ya da gövdesiyle beslenmektedir. Bu sineğin erginleri yumurtalarını canavar otlarının sürgünlerine, çiçeğine ya da gövdesine bırakmakta, yumurtadan çıkan larvalar özellikle
canavar otlarının kapsül adı verilen meyveleriyle ve de gövdesiyle beslenmektedir.
Böylece canavar otlarının meyve içerisindeki tohumlarına zarar vermekte, daha az
tohum üretmesine neden olmaktadır. Ayrıca gövdede beslendikleri yere hastalık
etmenleri olan bazı mantarlar yerleşerek canavar otlarını hastalandırıp öldürebilmektedir. Bu sinekler bir sonraki döneme kadar pupa olarak kurumuş canavar ot-
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larının özellikle toprağa yakın gövdelerinde kalırlar. Bir sonraki dönem canavar
otu çıkışı başladığında bu pupalar içerisinden de sinekler çıkarak tekrar yeni çıkan
canavar otları üzerinde yaşamını geçirmeye başlarlar.
Ülkemizde yapılan bazı çalışmalarda özellikle mercimek ekim alanlarında bu sineğe rastlanmış olmasına rağmen, özellikle sera gibi yoğun böcek öldürücü ilaç kullanılan alanlarda bu sinek bulunamamıştır. Yoğun ve bilinçsizce kullanılan böcek
öldürücü ilaçlar canavar otunun doğal düşmanı olan bu sineği de öldürmektedir.

d. Kimyasal mücadele
Ülkemizde kırmızı mercimek, tütün ve ayçiçeğinde tavsiyesi olan Imazapic etkili
maddeli yabancı ot öldüren ilaç (herbisit) Bakanlığımızın talimatı ile 31.12.2014’de
kullanımı sonlanacaktır. Bu nedenle şu an sadece IMI tolerant ayçiçeği çeşitlerinde
tavsiyesi olan tek bir aktif madde (Imazamox 40 g/l) bulunmaktadır. Bu herbisit
IMI tolerant ayçiçeği tarlalarındaki Orobanche cernua’ya karşı tavsiyesi vardır.

Şekil 15. Ayçiçeğinde canavar otu
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Şekil 16. Ayçiçeğinde canavar otu
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Şekil 17. Domateste canavar otu

Şekil 18. Domateste canavar otu
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Şekil 19. Mercimekte canavar otu

Şekil 20. Mercimekte canavar otu
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Şekil 21. Havuçta canavar otu

Şekil 22. Havuçta canavar otu
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Şekil 23. Kayısıda canavar otu

Şekil 24. Kayısıda canavar otu
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6. ÜLKESEL CANAVAR OTU (Orobanche spp.) PROJESI
Bakanlığımıza bağlı kurumlara, üreticiler tarafından canavar otu konusunda sürekli soru ve şikâyetler gelmesi üzerine TÜBİTAK’ın da desteğiyle üniversitelerden değerli hocalarımızın, Bakanlığımıza bağlı kurumlarımızda çalışan kıymetli
araştırıcılarımızın ve özel sektörün teknik elemanlarının katılımıyla 2006 yılında
başlatılan “Ülkesel Canavar Otu (Orobanche spp.) Projesi” 2010 yılında tamamlanmıştır. Bu projede; ülkemizdeki canavar otu sorunun boyutu tam olarak ortaya
konmuş ve hem üreticilerin hem de teknik elemanların faydalanabileceği “TÜRKİYE CANAVAR OTU HARİTASI” oluşturulmuştur (Şekil 25 a, b, c, d, e, f, g, h,
i, j, k, l, m, n, o, p, r). Söz konusu haritalarda, ilerideki zamanlarda canavar otu
konusunda yapılacak olan çalışmalara ışık tutacak ve canavar otu sorununda artış olup olmadığı anılan bu haritalardan yararlanılarak belirlenecektir. Projede alt
başlıklar halinde birçok konuda araştırma yapılmış ve çok önemli sonuçlar elde
edilmiştir. Canavar otunun mücadelesi konusunda yapılan araştırmalardan birinde, canavar otlarının çimlenme biyolojilerinin belirlenmesi çalışmasında, sentetik
stimulant maddelerin (GR24, GR7 ve GA3) bitki eksudatlarına göre O. aegyptiaca ve O. ramosa’nın tohumlarının çimlenme oranını önemli derecede arttırdığı
saptanmıştır. Allelopati denemelerinde; kekik uygulamasının, domateste sorun
olan O. ramosa’nın hem çıkış ve hemde tüberkül oluşumuna % 50’den fazla etki
gösterdiği ve yine domateste, tavuk gübresinin pelet formunda (Organica) ya da
doğal kullanımında canavar otu çıkışını % 50’ye varan oranlarda etkilediği ve domates verimini de artırdığı, patateste ise yine tavuk gübresinin hem canavar otu
dal sayısını ve hem de kuru ağırlığını % 65’in üzerinde azalttığı tespit edilmiştir.
Örtüaltı domates yetiştiriciliğinde zeytin karasuyunun domates üretim alanlarında canavar otu mücadelesinde kullanımının mümkün olduğu saptanmıştır. Oroser isimli doğal preparatın domates ve mercimekte kullanımı ile toprakta bulunan
canavar otu tohum rezervine tohum katılımının azalacağı tespit edilmiştir. Tuzak
bitki konusunda yapılan çalışmalarda ise domates dikiminden önce şalgam turpu
ekiminin domateste sorun olan mısırlı canavar otunun mücadelesinde ve kırmızı
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mercimek ekiminden önce de keten ekiminin mercimekte sorun olan beyaz çiçekli canavar otunun mücadelesinde kullanılabilecek ümitvar tuzak bitkiler olduğu
tespit edilmiştir. Domates tarlalarındaki canavar otuna karşı farklı ekim zamanı
ve çeşit uygulamalarının etkisinin araştırıldığı çalışmada erken ekim zamanında
Hibrit 2710 çeşidinin en uygun olduğu belirlenmiştir. Mercimek tarlalarında sorun olan canavar otlarına karşı farklı mercimek çeşidi ve ekim zamanının etkisinin araştırıldığı çalışmada canavar otu bulaşıklığın azalması ve verimin artması
için mercimek ekiminin kasım ayının ikinci yarısından sonra yapılmasının uygun
olduğu belirlenmiştir. Denemede kontrol olarak kullanılan yerli kırmızı çeşidine
göre Fırat-87, Çağıl ve Altıntoprak çeşitlerinin daha verimli olduğu saptanmıştır.
Denemelerde kullanılan solarizasyon ve malç tekstili uygulamalarının canavar otu
mücadelesinde başarılı sonuçlar verdiği saptanmıştır. Domates ve patateste sorun
olan canavar otu (Orobanche ramosa / O.aegyptiaca)’na karşı bazı herbisitlerin etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen denemelerde canavar otu dal sayısı ile
yaş ve kuru ağırlığını kontrole göre önemli ölçüde azaltan, buna karşın verimi artıran herbisitler tespit edilmiştir. Doğal düşmanların belirlenmesiyle ilgili yürütülen
çalışmalarda ise incelenen 3373 canavar otu sürgününden % 15.50’nin bir doğal
düşmanla bulaşık olduğu ve ayrıca tespit edilen etmenlerin başında Phytomyza
orobanchia olmak üzere Polyodaspis sulcicollis, Smicronyx fulvipes, Trogoderma
sp., Dasytiscus sp., Lasioderma semirufulum, Dasytes sp., Dasytes seriatopunctatus,
Anaspis sp. türleri ile bir Phytomyza orobanchia parazitoidi olan Pronotalia orobanchiae türü olduğu saptanmıştır. Böcek türlerinin dışında hastalık etmeni olarak ta
Fusarium oxysporium ve Alternaria sp. türleri belirlenmiştir. Konu ile ilgili yapılan
tüm çalışmaları toparlanmış şekilde tanıtmak ve ülke üreticilerini canavar otu konusunda bilgilendirmek amacı ile broşür ve kitapçıklar hazırlanarak, ülkemizin
25 ilinde düzenlenen eğitim toplantılarında toplam 2328 kişinin eğitimi tamamlanmıştır. Ayrıca hem projeyi duyurmak ve hem de daha yaygın kitlelere canavar
otu konusunda bilgi vermek amacıyla ulusal-yerel televizyon, radyo ve gazetelerde,
internet haberlerinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunulmuştur. Sonuç olarak;
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Türkiye’de canavar otu konusunda yapılması gereken çalışmaların hemen hepsi
tamamlanmıştır. Bunda sonra yapılması gereken ise başarılı bulunan bu uygulamaların yeni projelerle üretici koşullarında denenerek üreticilere benimsetilmesi
ve canavar otu entegre mücadele yönetiminin oluşturulmasıdır. Bu proje; tarımsal
üretimde önemli olduğu kadar öncelikli de olan bir yabancı ot sorunun çözümü
için farklı kurumlardaki bilim insanlarının güç birliği yaparak çözümler üretebileceği ve uygulanabilir sonuçlar ortaya koyabileceğini gösteren ve diğer çalışmalara
da örnek teşkil eden önemli bir çalışmadır.

a. Ülkesel canavar otu (Orobanche spp.) projesi ile bilimsel, teknik, teknolojik,
ekonomik ve/veya sosyal gelişmeler ve kazanımlar
• Bu proje çalışılmadan önce de Türkiye’de canavar otu bulaşıklığı ve sorunu olduğu bilinmekle beraber canavar otlarının hangi illerde, hangi kültür bitkilerinde
ve hangi yoğunlukta olduğu bilinmiyordu. Proje kapsamında ülkemizdeki toplam şehir sayısının yaklaşık % 40’ını oluşturan 32 ilde, 2041 tarla/serada toplam
66235,23 da alanda survey çalışması yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucuna göre
canavar otunun ana konukçularından olan domates, ayçiçeği, tütün, kırmızı
mercimek ve patates bitkilerinde sorun olan canavar otlarının türleri ve yoğunlukları belirlenmiş ve elde edilen veriler doğrultusunda “TÜRKİYE CANAVAR
OTU HARİTASI” oluşturulmuştur. Ülkemizde hangi kültür bitkilerinde, hangi
canavar otunun ne kadar yoğunlukta olduğu bu haritadan yararlanılarak anlaşılacağı gibi, daha sonra yapılacak çalışmalara da ışık tutacaktır.
• Üreticilerden gelen çok sayıda şikâyet üzerine Malatya ili’ne gidilerek kayısı
ağaçlarında canavar otu tespit edilmiş olup bu durum ülkemiz için ilk kayıt olma
özelliğini taşımaktadır (Ülkemizde meyve ağacında canavar otu kaydı ilk kez bu
proje çalışmalarında belirlenmiştir). Tespit edilen canavar otu yurtdışı dergide
yayınlanmıştır.
• Çalışmanın başladığı ilk dönemlerde 33 ilden 1997 üretici ile anket çalışma-
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sı yapılmış ve bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre canavar otunun kendi
arazisinde olduğunu ifade eden üretici sayısının hiç de azımsanmayacak oranda
olduğu belirlenmiştir. Bu durum, canavar otu bulaşıklığından kaynaklanan ve
çok önemli bir miktarda verim ve dolayısı ile ekonomik kayıplara neden olan
canavar otu sorunun boyutlarını göstermesi açısından da önemlidir. Bulgular
bölümünde verilen bilgiler ışığında, söz konusu kültür bitkilerine ilişkin olarak
canavar otunun yaygın olarak görüldüğü bölgelerde, uygun mücadele yöntemlerinin üreticilere aktarılmasının bir zorunluluk olduğu ortaya çıkmıştır. Üreticilerin büyük bir çoğunluğunun canavar otu konusunda bilgilendirme toplantılarına katılma isteğinin olması, hazırlanacak olan yayım programının başarısını
olumlu yönde etkileyeceğinin bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Anket çalışmalarına genel olarak bakıldığında ise oldukça önemli bulgular elde edildiği
görülmektedir. Üreticilerin özellikle canavar otu hakkında bilgi eksikliklerinin
olduğu ve mücadelesine yönelik olarak da yanlış bilgilere sahip olduğu belirlenmiştir.

b. Genel olarak anket çalışmaları
• Üreticilerin tarım teşkilatı ile özel şirket elemanları hakkındaki düşünceleri konusunda genelde, teknik elemanların ilgisizliğinden şikâyetçi oldukları tespit
edilmiştir.
• Sera domatesi haricindeki diğer üreticilerin büyük çoğunluğu toprak tahlili yaptırmamaktadır.
• Üreticilerin, kullandıkları kimyevi gübrelerin doz ayarını genellikle kendi bilgi
ve tecrübelerine dayanarak yaptıkları belirlenmiştir.
• Canavar otlarının yayılmasında çok önemli rol oynayan toprak işleme aletlerinin temizliği konusunda ise üreticilerin çoğunun maalesef kullandıkları aletleri
temizlemediği saptanmıştır.
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• Zirai mücadele sorunları yönünden; ayçiçeği ve mercimek üreticilerinin öncelikli sorunlarının yabancı otlar olduğu, patates ve tütün üreticilerinin birincil
sorununun böcekler olduğu ve genel olarak domates üreticilerinin ise öncelikli
sorununun hastalıklar olduğu belirlenmiştir.
• Yapılan anketlerde, patates üreticileri dışında kalan öteki üreticilerin hemen
hepsi canavar otunu bildiğini ifade etmişlerdir. Sadece bu sonuç bile survey
yapılan kültür bitkileri içerisinde, canavar otu bulaşıklığının en az patateste olduğunu göstermektedir.
• Yukarıdaki konuya benzer şekilde patates üreticileri haricindeki diğer üreticilerin çoğunun, canavar otunun nasıl zarar verdiğini bildiklerini ifade etmekle
beraber patates üreticileri dışındaki üreticilerin büyük bir kısmı canavar otu ile
nasıl mücadele yapıldığını bilmediklerini belirtmişlerdir.
• Canavar otunun mücadelesine yönelik olarak da hem sera ve hem de açık alan
domates üreticilerinin yaklaşık ¼’ü kimyasal mücadele uyguladıklarını bildirmişlerdir. Canavar otuna karşı domateste kullanılacak, ruhsatlı herhangi bir herbisit olmadığı dikkate alındığında, üreticilerin yanlış uygulama yaptıkları ortaya
çıkmaktadır.
• Anket yapılan üreticilerin çoğu canavar otu konusunda yapılacak olan bilgilendirme toplantısına katılacaklarını ifade etmişlerdir.
• Anketler sonucunda canavar otunun 81 farklı yöresel isminin olduğu belirlenmiştir.
• Projenin başlangıçında yapılan bu anketlerin sonucuna göre “Kitle Yayım Faaliyetleri”nin yapılması zorunluluğu ortaya çıkmış ve projenin sonunda yapılan
eğitim çalışmalarında sözkonusu kitle yayım faaliyetleri tamamlanmıştır.
• Proje tasarlandığında, canavar otu konusunda 500 kişinin eğitilmesi hedeflenmiş, ancak yapılan eğitim çalışmalarında 25 ilde toplam 2328 kişinin eğitimi
tamamlanarak hedefin çok üzerine çıkılmıştır. Yapılan bu eğitimlerle canavar
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otunun önemi, yayılma yolları ve mücadelesi hakkında ayrıntılı bilgiler verilerek, üreticilerin canavar otu konusunda bilgi eksiklikleri giderilmiştir.
• Proje kapsamında canavar otu konusunda broşür ve kitapçık hazırlanarak yüzlerce üretici, teknik eleman, bitki koruma konusunda çalışan akademisyenler,
öğrenci ve diğer meslek grubundan kişilere dağıtılmıştır. Böylece verilen eğitimin daha kalıcı olması sağlandığı gibi, kitapçıklarda projede çalışan kurum ve
araştırıcılar hakkında iletişim bilgileri de verilerek, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında ulaşabilecekleri adresler bildirilmiştir.
• Projenin son dönemlerinde yapılan eğitim çalışmalarından hemen sonra verilen eğitimin hangi ölçüde başarılı olduğunu saptamak amacı ile ülkemizin 21
ilinde, çoğunluğu üretici olmak üzere, teknik eleman, öğrenci ve diğer meslek
gruplarından toplam 1260 kişi ile anket çalışması yapılmıştır. Eğitim sonrası yapılan ankete katılan kişilerin % 78,07’nin tarla ya da serasının canavar otu ile
bulaşık olduğu ve yine üreticilerin yaklaşık olarak % 20’si, teknik elemanların
% 7’si, öğrencilerin % 12’si ve diğer meslek gruplarından kişilerin ise % 39’nun
canavar otunu verilen eğitim sırasında duydukları tespit edilmiştir. Ankete katılan üreticilerin % 43’ü canavar otunun nasıl zarar verdiğini eğitimden önce bildiklerini ifade etmekle beraber geri kalan çoğunluk, canavar otunun nasıl zarar
verdiğini kısmen bildiğini ya da ilk kez verilen eğitim sırasında öğrendiklerini
bildirmişlerdir. Ankete katılan öğrencilerin % 82’si, diğer meslek grubundan
kişilerin %61’i ise canavar otunun nasıl zarar verdiğini kısmen veya tamamen
verilen eğitim sırasında öğrendiklerini bildirmişlerdir. Bu durum araştırma konusu yönünden çok önemli bir bulgu olup yapılan eğitimin ne denli başarılı
olduğunu ortaya koymaktadır. Eğitim sonrası yapılan anketlerde saptanan en
çarpıcı sonuçlardan biri ise ankete katılan üreticilerin % 84’ü, teknik elemanların %49’u, öğrencilerin % 95’i ve son olarak da diğer meslek gruplarından kişilerin % 83’ünün canavar otu ile mücadeleyi kısmen ya da tamamen bu toplantıda öğrendiklerini bildirmiş olmalarıdır. Elde edilen bulgular; projenin başında
yapılan anket çalışmaları ile üreticilerin bilgi eksikliklerinin tam olarak tespit
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edildiğini ve projenin sonunda yapılan eğitim çalışmaları ile bu bilgi eksiklikleri
büyük oranda giderilmeye çalışılarak hedeflenen amaca ulaşıldığını göstermektedir.
• Projenin son aşamasında televizyon ve radyolarda canlı yayınlara katılarak, canavar otu konusunda bilgiler verilmiş, üreticilerden gelen sorular yanıtlanmıştır.
Bu canlı yayınlarla sadece üreticilere değil, üreticilerin ailesine ya da tarımla
ilgisi olan ya da olmayan pek çok insana ulaşılmış ve onlara tarımda yaşanan bir
sorun karşısında resmi kurumlarda, özel sektörde ve üniversitelerde çalışan bilim insanlarının güçlerini birleştirebildikleri, sorunun çözümü için büyük çaba
sarf ettikleri kanıtlanmıştır. Bu televizyon ya da radyolardaki yayınların geri
dönüşümü telefon, e-posta ya da mektupla olmuş, üreticilere bilgiler verilmeye
devam edilmiştir.
• Bu proje kapsamında bir araştırıcı doktora çalışmalarını tamamlamış olup, tez
yazımı aşamasına gelmiştir.
• Bu proje ile 17 farklı kurum işbirliği yaparak aynı amaç için çalışmış ve projeyi
sorunsuz olarak tamamlamıştır. Yapılan çalışmalar sırasında farklı kurumlardaki araştırıcılar arasında ilişkiler gelişmiş ve bundan sonraki dönemlerde de
yabancı ot konusunda tüm ülke sorununu ele alan projelerin hazırlanması hakkında görüş birliğine varılmıştır.
• Ülkemizde daha önce yapılan çalışmalarda canavar otu tohumlarının çimlendirilmesinde sentetik stimulantların kullanımıyla ilgili çalışmalar bulunmamaktadır. Bu projede sentetik stimulantlar kullanılarak canavar otu tohumları çimlendirilmiş olup, bundan sonra yapılacak olan canavar otu tohumu çimlendirme
çalışmalarında rehber olma özelliği taşıyacaktır.
• Mücadelesi oldukça zor olan canavar otlarına karşı yapılan çalışmalardan; allelopatik bitki ekstraktları uygulamaları, tavuk ve diğer hayvansal gübreler, powhumus, perl humus ve zeytin karasuyu uygulamaları, oroser uygulaması canavar
otu bitkisine değişik oranlarda ya da topraktaki tohum bankasına karşı etkili
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bulunmuştur. Bu çalışmaların hemen hepsi ülkemizde ilk kez Ülkesel Canavar
Otu (Orobanche spp.) Projesi kapsamında yapılmıştır. Benzer şekilde canavar
otlarına karşı tuzak ve yakalayıcı bitki kullanımı ilk kez bu projede çalışılmış ve
ümitvar sonuçlar elde edilmiştir. Yine domates ve mercimekteki canavar otlarına karşı dikim-ekim zamanı ve çeşit çalışmalarından ve örtüaltında yetiştirilen
domatesteki canavar otuna karşı solarizasyon ve malç uygulamalarından da tolerant olduğu düşünülen çeşit ve ümitvar sonuçlar elde edilmiştir. Domates ve
patatesteki canavar otlarına karşı yapılan herbisit uygulamalarından da başarılı
sonuçlar elde edilmiş olup özellikle dünyada daha önce denenmemiş bazı herbisitler kullanılarak içerisinden bir tanesinin başarılı bulunması ise kayda değer
bir bulgu olarak projede yerini almıştır. Tüm bunlara ilaveten ülkemizdeki canavar otları üzerinde bulunan etmenlerin dökümü çıkarılmıştır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda ülkemizin 16 ilinden mercimek, ayçiçeği, tütün, tarla
ve sera domatesi alanlarından toplanan farklı türlere ait canavar otu sürgünleri
laboratuvar koşullarında incelenmiş 3373 canavar otu sürgününden 523 tanesi
(%15.50) bir doğal düşmanla bulaşık olarak bulunmuştur. Ayrıca toplanan canavar otu örnekleri kese kâğıtlarına konularak soğuk ortamda 10 oC’de bekletilerek
yapay olarak kışlatılmış ve olası ergin böcek ve larva çıkışları araştırılmıştır. Başta Phytomyza orobanchia olmak üzere Polyodaspis sulcicollis, Smicronyx fulvipes,
Trogoderma sp., Dasytiscus sp., Lasioderma semirufulum, Dasytes sp., Dasytes
seriatopunctatus, Anaspis sp. türleri ile bir Phytomyza orobanchia parazitoidi
olan Pronotalia orobanchiae türü saptanmıştır. Böcek türlerinin dışında hastalık
etmeni olarak Fusarium oxysporium ve Alternaria sp. türleri önemli olarak belirlenmiştir. Mercimek, ayçiçeği, tütün, domates (tarla+sera) alanlarından toplanan farklı türlere ait canavar otu sürgünleri karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Bulaşık bitkilerin tümü, aynı sayıdaki sağlıklı bitkilerle bitki boyu, kök çapı
ve çiçek/kapsül sayısı açısından karşılaştırılmıştır. Belirlenen doğal düşmanların
etkinliği ise yüzde etkileri hesaplanarak verilmiştir. Ayrıca canavar otu biyolojik
mücadele etmeni Phytomyza orobanchia ile ilgili etkinlik parametreleri ve ümit-
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var etmen Fusarium oxysporium ile patojenite çalışmaları yapılmıştır. Ümitvar
etmenlerden Fusarium oxysporium ile ilgili patojenite çalışmalarının bir bölümü
yine bu çalışma döneminde tamamlanmış ve etmenin canavar otlarında çok ciddi zararlanmalar meydana getirmesine karşın testlemeleri tamamlanan domates, mercimek ve nohutta da patojen olduğu belirlenmiştir.
• Bu proje çalışmalarından bu güne kadar çok sayıda yayın hazırlanmış olup hala
da devam etmektedir.
• Canavar otu hakkında detaylı bilgiler “Ülkesel Canavar Otu (Orobanche spp.)”
projesinden şu ana kadar yapılan yayınlardan alınabilir. Yayınların listesi “c. Proje çıktıların yayımı” kısmında verilmiştir.
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Şekil 25a.

Türkiye’de Survey Yapılan Domates Tarlalarındaki Mavi Çiçekli Canavar Otunun (Orobanche ramosa L.) Yaygınlığı
(% Rastlama Sıklığı)
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Şekil 25b.

Türkiye’de Survey Yapılan Domates Tarlalarındaki Mavi Çiçekli Canavar Otunun (Orobanche ramosa L.) Yaygınlığı
(Bulunduğu Tarlalardaki Dal Sayısı=adet/m2)
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Şekil 25c.

Türkiye’de Survey Yapılan Örtüaltı Domates Alanlarındaki Mavi Çiçekli Canavar Otunun (Orobanche ramosa L.) Yaygınlığı
(Rastlama Sıklığı)
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Şekil 25d.

Türkiye’de Survey Yapılan Örtüaltı Domates Alanlarındaki Mavi Çiçekli Canavar Otunun (Orobanche ramosa L.) Yoğunluğu
(Bulunduğu Seralardaki Dal Sayısı=adet/m2)
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Şekil 25e.

Türkiye’de Survey Yapılan Ayçiçeği Tarlalarındaki Boğumlu Canavar Otunun (Orobanche ramosa L.) Yaygınlığı
(% Rastlama Sıklığı)
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Şekil 25f.

Türkiye’de Survey Yapılan Ayçiçeği Tarlalarındaki Boğumlu Canavar Otunun (Orobanche ramosa L.) Yaygınlığı
(Bulunduğu Tarlalardaki Dal Sayısı = adet/m2)
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Şekil 25g.

Türkiye’de Survey Yapılan Tütün Tarlalarındaki Mavi Çiçekli Canavar Otunun (Orobanche ramosa L.) Yaygınlığı
(% Rastlama Sıklığı)
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Şekil 25h.

Türkiye’de Survey Yapılan Tütün Tarlalarındaki Mavi Çiçekli Canavar Otunun (Orobanche ramosa L.) Yoğunluğu
(Bulunduğu Tarlalardaki Dal Sayısı = adet/m2)
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Şekil 25i.

(% Rastlama Sıklığı)

Türkiye’de Survey Yapılan Kırmızı Mercimek Tarlalarındaki Beyaz Çiçekli Canavar Otunun (Orobanche crenata Forsk.) Yaygınlığı
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Şekil 25j.

(Bulunduğu Tarlalardaki Dal Sayısı = adet/m2)

Türkiye’de Survey Yapılan Kırmızı Mercimek Tarlalarındaki Beyaz Çiçekli Canavar Otunun (Orobanche crenata Forsk.) Yoğunluğu
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Şekil 25k.

(% Rastlama Sıklığı)

Türkiye’de Survey Yapılan Kırmızı Mercimek Tarlalarındaki Mısırlı Canavar Otunun (Orobanche aegptiaca Pers.) Yaygınlığı
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Şekil 25L.

(Bulunduğu Tarlalardaki Dal Sayısı = adet/m2)

Türkiye’de Survey Yapılan Kırmızı Mercimek Tarlalarındaki Mısırlı Canavar Otunun (Orobanche aegptiaca Pers.) Yoğunluğu
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Şekil 25m.

Türkiye’de Survey Yapılan Patates Tarlalarındaki Mavi Çiçekli Canavar Otunun (Orobanche ramosa L.) Yaygınlığı
(% Rastlama Sıklığı)
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Şekil 25n.

Türkiye’de Survey Yapılan Patates Tarlalarındaki Mavi Çiçekli Canavar Otunun (Orobanche ramosa L.) Yoğunluğu
(Bulunduğu Tarlalardaki Dal Sayısı = adet/m2)
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Şekil 25o.

Türkiye’de Bazı Kültür Bitkilerindeki Bazı Canavar Otu Türleri (Orobanche spp.) ile
Bunların Yaygınlık ve Yoğunluklarını Belirlemek Amacıyla Survey Yapılan İller
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Şekil 25p.

Türkiye’de Ayçiçeği, Domates (Tarla ve Örtüaltı), Kırmızı Mercimek, Patates ve Tütün Alanlarındaki
Mavi Çiçekli (Orobanche ramosa L.), Boğumlu (Orobanche cernua Loefl.), Mısırlı (Orobanche aegptiaca Pers.)
ve Beyaz Çiçekli (Orobanche crenatu Forsk.) Canavar Otlarının Yaygınlığı (% Rastlama Sıklığı)
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Şekil 25r.

Türkiye’de Ayçiçeği, Domates (Tarla ve Örtüaltı), Kırmızı Mercimek, Patates ve Tütün Alanlarındaki Mavi Çiçekli (Orobanche ramosa L.),
Boğumlu (Orobanche cernua Loefl.), Mısırlı (Orobanche aegptiaca Pers.) ve Beyaz Çiçekli (Orobanche crenatu Forsk.) Canavar
Otlarının Yaygınlığı (Bulunduğu Tarlalardaki Dal Sayısı = adet/m2)
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Ülkesel canavar otu projesi kapsamında yapılan eğitim çalışmalarından bazı görüntüler Şekil 26-41’de verilmiştir.

Şekil 26. Erbeyli (Kilis)

Şekil 27. Kapcağız Köyü (Gaziantep)

Şekil 28. Tapuerli köyü (Erdemli/Mersin)

Şekil 29. Tarsus (Mersin)

Şekil 30. Kızıltepe (Mardin)

Şekil 31. Çınar (Diyarbakır)
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Şekil 32. Bismil (Diyarbakır)

Şekil 33. Samandağ (Hatay)

Şekil 34. Şahinli köyü (Niksar/Tokat)

Şekil 35. Muğla

Şekil 36. Denizli

Şekil 37. Balıkesir

Şekil 38. Çanakkale

Şekil 39. Edirne

63

Şekil 40. Samsun

Şekil 41. Viranşehir (Şanlıurfa)

Ülkesel Canavar Otu (Orobanche spp.) Projesinde görev alan araştırmacılar Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2. Projede görev alan araştırmacılar
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7. CANAVAR OTUNUN AYÇIÇEĞINDEKI ZARARI VE TÜRKIYE’DEKI
DURUMU
Canavar otu (Orobanche spp.) ülkemizde ve ayçiçeği tarımı yapılan Avrupa ve
Balkan ülkelerinde ayçiçeğinde önemli verim azalmalarına sebep olan bir parazit
bitkidir (Şekil 42). Bugün ülkemizde tüketilen bitkisel yağların yarısından fazlasını ayçiçeği karşılamaktadır. Ancak, Orobanche adlı parazitin özellikle en fazla
üretimin yapıldığı Trakya bölgesinde yoğun zarar meydana getirmesi, uygulanan
yetersiz taban fiyat politikası, bazı yıllarda yaşanan aşırı kuraklık ve verim düşüklüğü yanında ekim alanlarında ortaya çıkan azalmalar nedeniyle ayçiçeği üretimde
düşüşler görülmektedir.
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Canavar otu, konukçusunun köklerini yakalamakta ve yaşamı için gerekli olan
su ve besin maddelerini almaktadır. Bu nedenle konukçusunun gelişimini yavaşlatmakta ve önemli ölçüde verim kayıplarına neden olmaktadır. Canavar otunun
konukçu kökünde beslenmesi sonucunda karbonhidratların parazit tarafından
alınması sebebiyle konukçu kökünde enerji yetersizliği görülmektedir. Böylece
bitkinin köklerle su alımında azalma meydana gelmekte ve solgunluk belirtileri
görülmektedir.
Canavar otu (Orobanche spp.) değişik çevre ve iklim koşullarında yeni fizyolojik
ırklar oluşturmakta ve bunlara dayanıklı ayçiçeği geliştirilse bile tekrar ortaya çıkarak problem olmaktadır. Ayçiçeğinde zararlı olan canavar otu türü Orobanche
cumana’dır (Şekil 45).
Ayçiçeğinde canavar otu tane verimini azaltması yanında, önemli birçok karakteri
de etkilemektedir. Ayçiçeğinde canavar otu parazitinin bin dane ağırlığını, tanedeki yağ ve protein oranını, bitki boyunu, tabla çapını ve bitki başına verimi azalttığını, ancak tanenin yağ asitleri ve kalite kompozisyonunda herhangi bir değişiklikte
bulunmadığı ortaya konulmuştur.
Yapılan araştırmalar sonucunda ayçiçeğinde canavar otu parazitine dayanıklılığın
bitki kök hücrelerinin çeperinin kalınlığıyla ilgili olduğunu ve kalın hücre çeperine
sahip çeşitlerde canavar otunun çimlendikten sonra kökçüklerin kalın hücre çeperinden içeri giremediği ve öldüğü tespit edilmiştir.
Ülkemizde ayçiçeği tarımı, birinci dünya savaşından sonra, Balkanlardan gelen
göçmen yurttaşlarımızla başlamış, daha sonra ekimi ülke çapında yayılmıştır.
Ülkemizdeki ayçiçeği üretiminde canavar otu sorunu ilk olarak 1956 yılında görülmüştür. 1951-1955 yıllarında 86-100 kg/da olan ortalama verim, 1956’da 60 kg.
kadar düşmüştür. 1960’ ların başında Rusya’dan canavar otuna dayanıklı Vniimik
çeşidinin getirilmesiyle bu sorun çözülmüştür. 1981 yılında canavar otunun yeni
ırkları tekrar Trakya bölgesinde görülmüş ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü
(Trakya TAE) ve özel şirketlerce geliştirilen dayanıklı çeşitlerle sorun çözülmüştür.
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1985 yılında ayçiçeği üretim sahalarında canavar otunun görüldüğü yerler en çok
Edirne, Keşan, Havsa-Kırklareli ili arası, Malkara, Uzunköprü ve Hayrabolu’dur.
Yoğunluk bu sahalarda diğer yerlere nazaran daha fazladır. Canavar otu ile bulaşma Tekirdağ’a kadar yayılmış, diğer taraftan Çorlu’ya kadar gelmiştir.
1982-1987 yılları arasında yapılan anket çalışmaları sonucu, Trakya bölgesindeki ayçiçeği tarlalarının % 84’ünde canavar otu görüldüğü tespit edilmiştir. Trakya
Tarımsal Araştırma Enstitü arazisinde bölgeden toplanan canavar otu ile bulaştırılarak kullanılan test bahçesinde, ayçiçeği çeşitleri ve ıslah materyali denemeye
alınarak dayanıklı hat ve çeşitler elde edilmiştir. Yine Romanya’dan ırk ayırıcı set
temin edilerek, bölgedeki canavar otunun 5 yeni ırktan (A, B, C, D, E) oluştuğu
ortaya çıkmıştır.
Trakya Bölgesinde canavar otunun yeni ırkları öncelikle 1994 yılında Malkara Şahin ve Hayrabolu Faraş köylerinde görülmüş ve daha sonra diğer bölgelere sıçramıştır. Bugün Trakya’da ayçiçeği ekim alanlarının yaklaşık üçte ikisinden fazlasında canavar otunun yeni ırkları görülmüş ve yarısında da ciddi tehdit olarak
ortaya çıkmıştır. Ancak, Trakya TAE tarafından yürütülen Trakya’da problem olan
canavar otu parazitinin yeni ırklarla bulaşık olan bölgelerin belirlenmesi amacıyla
yapılan projede, 2004’den sonra yeni ırk canavar otlarının tüm Trakya bölgesine
yayıldığı belirlenmiştir.
Son birkaç yıldır ise hem ülkemizde hem de Doğu Avrupa ülkelerinde canavar
otunun yeni ırk veya ırklar ortaya çıkararak tekrar problem olmaya başladığı bildirilmektedir. Bu durum, canavar otu parazitinin dayanıklı çeşitlere karşı yaklaşık
her yirmi yılda bir kendini yenileyerek dayanıklılık mekanizmasını kırdığı anlamına gelmektedir.
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Şekil 42. Ayçiçeğinde parazit bitki canavar otu

Şekil 43. Ayçiçeğine zarar veren canavar otu türü Orobanche
cumana

8. CANAVAR OTUNA KARŞI AYÇIÇEĞINDE DAYANIKLILIK
ÇALIŞMALARI
Canavar otu (Orobanş) ile en iyi mücadele, genetik dayanıklı çeşitlerin kullanılmasıdır (Şekil 47). Bunun yanında son yıllarda Imidazolinone grubu herbisitlere
dayanıklı çeşitler kullanılarak ta canavar otu ile mücadele yapılmaktadır. Trakya
Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan ıslah çalışmalarında hem genetik
dayanıklılık hem de Imidazolinone grubu herbisitlere dayanıklılık çalışmaları yapılmaktadır (Şekil 48).

a. Genetik dayanıklılık çalışmaları
Islah çalışmaları geliştirilmiş ebeveyn hatlar ve hibrit çeşitler, iklim odasında yapay
olarak canavar otu karıştırılmış toprak kullanılarak saksılarda test edilmektedir
(Şekil 44 ve Şekil 45). Aynı zamanda, yeni ırkların bulaşık olduğu Tekirdağ-Malkara’da doğal koşullarda da canavar otu testi yapılarak dayanıklı olan hat ve hibritler
belirlenmektedir (Şekil 46).

68

Çizelge 3. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yapılan canavar otu testinde denenen
materyal miktarları

2009
2010
2011
2012
2013

İklim odasında canavar otu
testi (popülasyon)
3237
2631
2260
3230
3444

Doğal koşullarda canavar otu
testi (popülasyon)
347
628
529
374
-

Toplam

14802

1878

Yıllar

Şekil 44. İklim odasında canavar otu testlerinden bir görünüm

Şekil 45. İklim odasında canavar otu testi

Şekil 46. Doğal koşullarda canavar otuna karşı
dayanıklılık testi
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Islah çalışmalarında yeni genotipler elde etmek amacıyla yabani kaynaklar ile melezlemeler ve mutasyon ıslahı yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucu, farklı gen kaynağına sahip canavar otuna dayanıklı ve toleranslı hatlar elde edilmiştir.

Çizelge 4. Trakya TAE tarafından canavar otuna dayanıklılık amacıyla yapılan mutasyon
ıslah çalışmasındaki materyal

Yıllar

Mutasyon yoluyla elde edilen hatlarda
kendilenen populasyon sayısı

2009

22

2010

30

2011

19

2012

26

2013

57

Toplam

154

Çizelge 5. Trakya TAE tarafından tescile verilen canavar otuna dayanıklı ebeveyn hat ve
hibrit miktarları

Yıllar

Tescile verilen
hibrit
(adet)

Tescile verilen
ana ebeveyn
hattı (adet)

Tescile verilen restorer
ebeveyn hattı
(adet)

2009

-

-

2

2010

3

4

3

2011

7

1

4

2012

1

1

1

2013

2

2

2

Toplam

13

8

12
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b. Canavar otuna dayanıklı tescilli hibritlerimiz
08 TR 003: 2012 yılında tescil edilmiş olup, canavar otuna dayanıklı, yüksek verim
potansiyeli ve erkenci, yağ oranı çok yüksektir (% 48-52). BİOTEK Tohumculuk
tarafından üretilip satılan çeşitten 2013 yılında yaklaşık 150 ton üretim yapılmıştır.
DUNA: 2013 yılında tescil edilmiş olup, canavar otuna dayanıklı, orta oleik asit
oranına sahip olan çeşit SARİ Tohum tarafından üretilip satılmaktadır. 2013 yılında yaklaşık 25 ton üretim yapılmıştır.
KAAN: 2013 yılında tescil edilmiş olup, canavar otuna dayanıklı olan çeşit ALFA
Tohum tarafından üretilip satılmaktadır. 2013 yılında yaklaşık 20 ton üretim yapılmıştır.
SARAY: 2013 yılında tescil edilmiş olup, canavar otuna dayanıklı, orta oleik asit
oranına sahip olan çeşit SERTA Tohum tarafından üretilip satılmaktadır. 2014 yılında 50 ton üretim yapılması planlanmıştır.
11 TR 077: Canavar otuna ve mildiyöye dayanıklı, yüksek oleik asit oranına sahip
olan çeşidimiz 2014 yılında tescil edilmiştir.

Şekil 47. Canavar otuna dayanıklı ve dayanıksız çeşitlerden bir görünüm
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Aynı zamanda canavar otuna dayanıklı olan Trakya TAE tarafından geliştirilen 10
TR 302 ve 12 TR 54 çeşitlerine 2013 yılında, 13 TR 009 çeşidine de 2014 yılında
üretim izni alınmıştır.

c. Imidazolinone grubu herbisitlere dayanıklılık çalışmaları
Ülkemizde ve dünyada ilk defa olarak ayçiçeğinde bu uygulama BASF ve SYNGENTA firmaları tarafından 2003 yılında CLEARFIELD (Temiz tarla) uygulamaları olarak çok sayıda yapılan demonstrasyonlar ile çiftçilere tanıtılmıştır. Bu yöntem ile hem canavar otu, hem de birçok yabancı otla mücadele edilebilmektedir.
Trakya TAE’nde yapılan çalışmalarda, seçilen bitkilerde ilaçlama sonucu oluşan
hafif sararma, ilaçlamadan itibaren, ikinci haftada büyük ölçüde kaybolduğu belirlenmiştir. Gözlemlenen yabancı otlardan domuz pıtrağı (Xhantium strumarium
Wallr.), köy göçüren (Circium arvensis L.), yabani yulaf (Avena sterilis L.), tarla
sarmaşığı (Colvolvulus arvensis L.), sirken (Chenopodium album L.), darıcan (Echinochloa cruss-galli) yabani hardal (Sinapsis arvensis L.) horoz ibiği (Amaranthus albus)’nin büyüme noktalarının tamamen öldüğü belirlenmiştir. Yurtdışında yapılan
çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilerek, ilaç uygulamasında olan bu sarılığın
geçici olduğu ve bitkilerin uygulamadan belli bir süre sonra, bu sarı rengini atarak,
yeşil renge kavuştuğu vurgulanmıştır.
Kullanılan ilaçların uygulama zamanı, genel yabancı otlar için ayçiçeği bitkilerinin
4-8 yapraklı olduğu dönem, canavar otu kontrolü için de ayçiçeği bitkilerinin 6-10
yapraklı olduğu dönemdir. Dekara 125 ml doz ile tek uygulamada, iyi bir zamanlama ile yeterli sonuç alınabilmektedir.
Bu sistem, özellikle hem canavar otu problemi, hem de yabancı ot problemi olan
bölgelerde başarıyla uygulanmaktadır. Özellikle geniş alanlarda üretim yapan ve
çapalamayla yabancı ot kontrol için işgücünün pahalı ve temininde güçlük çekilen
yörelerde daha fazla tercih edilmekte olup, son yıllarda imidazolinone grubu herbisitlerine dayanıklı çeşitlerin kullanımı Trakya bölgesinde % 40’lara ulaşmıştır.
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Trakya TAE’nce yapılan imidazolinone grubu herbisitlere dayanıklılık çalışmaları
ile (Şekil 49 ve Şekil 50) imidazolinone grubu herbisitlere dayanıklı ebeveyn hatlar
ve hibritler elde edilmektedir. Elde edilen ebeveyn hatların çoğaltılması ve melezleme çalışmalarına devam edilerek IMI test hibritleri oluşturulmakta ve bu hibritler
verim denemelerinde test edilmektedir. Aynı zamanda yurt dışındaki enstitüler ve
özel şirketler ile ortak hibritler oluşturulmaktadır. Bu çalışmalarda ön plan çıkan
çeşitler tescile verilmektedir.
Çizelge 6. Trakya TAE tarafından kurulan IMI verim denemeleri

Yıllar

IMI verim denemesi
(adet)

Toplam çeşit sayısı
(adet)

2009

5

163

2010

8

277

2011

6

185

2012

4

110

2013

6

144

Toplam

29

879

Şekil 48. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ayçiçeği ıslah bahçesinden bir görünüm
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Çizelge 7. Trakya TAE tarafından oluşturulan imidazolinone grubu herbisitlere dayanıklı
test hibriti miktarları

Yıllar

Oluşturulan IMI test
hibriti (adet)

Oluşturulan IMI yurtdışı
ortak test hibriti (adet)

2009

200

14

2010

193

17

2011

311

13

2012

163

18

2013

112

8

Toplam

979
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Bu çalışmalar sonucunda 2012 yılında 10 IMI TR 029, 2013 yılında 11 TR 015 CL
çeşitleri tescile verilerek üretim izni alınmıştır.

Şekil 49. Imidazolinone grubu herbisitlere
dayanıklılık testlerinden bir görünüm

Şekil 50. Imidazolinone grubu herbisitlere
dayanıklılık testlerinden bir görünüm
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