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ÖNSÖZ
Bitkilerin beslenmesi kök sistemleri ile olur. Eğer bitkinin kök sistemi bozulmuşsa bitki
ihtiyaç duyduğu su ve besin maddesini karşılayamadığından gelişmede gerilik ve
hastalıklara karşı duyarlılık artar. Bunun neticesinde, kardeş sayısında azalma, başak
oluşumunda olumsuz etkiler ve üründe ekonomik anlamda ciddi kayıplar meydana gelir.
Bitkilerin kök sistemini bozan birçok etken olsa da, bunların başında ilk akla geleni kök
ve kökboğazı hastalıklarıdır. Serin iklim tahılları (buğday, arpa, tritikale, çavdar ve
yulaf) kök ve kökboğazı çürüklüğünü bir tek etmene bağlamak mümkün değildir. Kök
ve kökboğazı çürüklüğü hastalıkları kompleks grub tarafından meydana getirilir. Bu
kompleks etmenler grubu içinde, bölgelere göre hakim türler mevcut olup, bu hakim
türler ülkeden ülkeye, ülke içerisindeki bölgeler arasında ve hatta yörelere göre
değişebilmektedir.
Ülkemizde buğday yetiştirilen her alanda görülen hastalıklarla ilgili olarak hem Genel
Müdürlüğümüz araştırma kuruluşları hem de üniversiteler ve diğer kamu kuruluşları
(TÜBİTAK, CIMMYT vb.) tarafından birçok bilimsel çalışmalar yürütülmüştür.
Yapılan bu çalışmaların kitap halinde bir araya getirilmesiyle uygulayıcılara, araştırma
kuruluşlarında ki araştırıcılara, üniversite öğrencilerine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığımızın il Müdürlükleri çalışanlarına, konu ile ilgili firmalara ve çiftçilere
yararlı olacaktır.
Ülkemizde bugüne kadar hastalık etmenleri ile ilgili yapılmış çalışmaların yanında,
dünyada bu konularda yürütülen önemli araştırma bulgularına da bu kitapta yer
verilmiştir. Ayrıca hastalıkların tarihçeleri, belirtileri, bölgelere göre etmenlerin coğrafi
dağılımı, ekonomik önemleri, konukçuları, epidemiyolojisi ve mücadelelerine esas
çözüm önerileri yer almaktadır.
Serin iklim tahıllarında ülkemiz ve dünyada sorun olan kök ve kökboğazı hastalıkları
konusunda hazırlanmış olan bu kitabın, hazırlanmasında emeği geçen Genel
Müdürlüğümüz ve Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüzde
çalışan personelimize teşekkür eder, kitabın Türk ve Dünya hububat tarımına hayırlı
olmasını temenni ederim.

Dr. Suat KAYMAK
Müdür

TEŞEKKÜR
Dünyada ve ülkemizde en fazla kültürü yapılan tarımsal bitkilerin başında gelen serin
iklim tahıllarının en önemli hastalıklarından olan kök ve kökboğazı hastalıklarının ilk
tespit edilmesinden bu yana Bakanlığımız araştırma kuruluşları, üniversite ve Tübitak
tarafından birçok çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmaların sonuçları araştırıcıların
yaptıkları bilimsel yayınlar çeşitli dergi, kongre ve sempozyum kitaplarında
yayınlanmıştır. Ayrıca Bakanlığımız yayım faaliyetleri yolu ile de taraflar bu konularda
bilgilendirilmiştir.
Hastalıkla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında çok sayıda yayın olmasına rağmen,
ülkemizde ve dünyada yürütülmüş olan araştırmalar ve sonuçlarını gösteren bir kitabın
olmaması bir eksiklik olarak düşünülmüş ve bu eksikliğin giderilmesi amacıyla bu
kitabın hazırlanmasına karar verilmiştir.
Kitabın yazımı ve hazırlanması konusunda bizleri teşvik eden Tarımsal Araştırmalar ve
Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Doç. Dr. Birol
AKBAŞ’a, Koordinatör (Bitki Hastalıkları Araştırmaları Çalışma Grubu) Ahmet Yasin
GÖKÇE’ye teşekkür ederiz. Ayrıca serin iklim tahılları kök ve kökboğazı hastalıkları
konularında çok değerli araştırmalar yürüten bilim insanlarına, bizlerin bu konularda
yetişmemize vesile olan değerli hocalarımıza, araştırıcı büyüklerimize, uygulama
kuruluşlarında çalışan teknik personel arkadaşlara ve kitabın hazırlanması ve basımında
bizlere olanaklarını sunan Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü
Dr. Suat KAYMAK’a, Teknik Koordinatör Dr. Ayşe ÖZDEM’e, İdari Koordinatör Dr.
M. Selçuk BAŞARAN’a ve Bitki Hastalıkları Bölüm Başkanı Dr. Aynur KARAHAN’a
teşekkürlerimizi sunarız.
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ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 4.

Fusarium etmenlerinin tarlada, buğdayda oluşturduğu kök ve kökboğazı
çürüklüğü hastalığı zararları.
Hastalık etmenine hassas reaksiyon gösteren Kınacı-97 buğday çeşidinde F.
culmorum ve F. graminearum’un köklerde yaptığı zarar.
Kınacı-97 çeşidinin köklerine kolonize olarak zarar yapan F. culmorum
miseli.
F.culmorum’un oluşturduğu akbaşak zararı.

Şekil 5.

PDA ortamında F. graminearum kolonileri.

Şekil 6.

SNA ortamında F. culmorum kolonileri

Şekil 7.

F. culmorum’un mikroskoptaki spor görünümü (x 40).

Şekil 8.

Gaeumannomyces graminis’in oluşturduğu akbaşakların görünümü(solda)
ve hastalıklı kök yapısı (sağda).

Şekil 9.

G. graminis etmeni ile bulaşık buğday kökleri ve zarar şekli.

Şekil 1.
Şekil 2.
Şekil 3.

Şekil 10. G. graminis etmeninin besi ortamında buğday köklerindeki zararı.
Şekil 11.

G.graminis’in Trakya Bölgesinde buğday tarlasında meydana getirdiği
yatmalar.

Şekil 12.

G. graminis ile hastalıklı buğday tarlaları.

Şekil 13. G. graminis ile bulaşık bitkilerin başaklarındaki cılız daneler (solda) ve
sağlam bitkilerin başaklarından alınan daneler (sağda).
Şekil 14. G. graminis ile enfekteli tarlada saprofit fungusların zararı.
Şekil 15. G. graminis askospor ve mikrosporlar (phialospor)’ın görünüşü.
Şekil 16. Bipolaris sorokiniana ile bulaşık buğday kökleri ve zararı.
Şekil 17.

B. sorokiniana ile bulaşık yapraktaki lekeler.

Şekil 18.

B.sorokiniana ‘nın başaktaki ve embriyo kararmasının danedeki zararı.

Şekil 19. B. sorokiniana etmeninin spor ve misel yapıları (x 40).
Şekil 20. Rhizoctonia solani etmeninin saptaki zarar belirtileri.
Şekil 21. R. cerealis keskin göz lekesinin saptaki zarar görünümü
Şekil 22.

Besi ortamında R. solani AG 4’nin misel görünümü.

Şekil 23. Besi ortamında R. cerealis’nin misel görünümü.
Şekil 24.

Rhizoctonia hiflerinin T şeklinde dallanması ve bu noktada oluşan
bölme’nin görünümü.

Şekil 25. Pseudocercosporella herpotrichoides’in bitkinin kökboğazındaki görünüşü
ve zarar şekli.
Şekil 26. P. herpotrichoides’in sporlarının görünüşü.

ÇİZELGELER DİZİNİ
Çizelge 1. Kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığı değerlendirme skalası.
Çizelge 2. Buğday ve arpada kök ve kökboğazı çürüklüğü etmenlerine karşı
kullanılan Bitki koruma ürünleri ve dozları.

GİRİŞ
Ülkemiz gerek iklim, gerekse coğrafi yapı özellikleri nedeniyle çok zengin tarımsal
ürün çeşitliliğine sahip olup, ağırlıklı olarak tarımsal ürünleri tahıllar oluşturmaktadır.
Türkiye buğday üretiminde dünyada 7. sırada olup, buğdayın gen merkezi
konumundadır. Tarla Bitkileri ekilişinde buğday %40 paya sahip olup, kurak yıllar hariç
olmak üzere genel olarak, yılda yaklaşık 9,5 milyon hektar ekim alanından 20-22
milyon ton buğday ve 3,5 milyon hektar ekim alanından 7-8 milyon ton arpa üretimimiz
olmaktadır. Buğday ve arpa dünyada ve ülkemizde en çok üretilen ve ülkelerin
beslenme, ticaret ve ekim nöbeti sisteminde vazgeçilmez bir kültür bitkisi
konumundadır. Bunun yanında, tritikale ve yulafın insan ve hayvan beslenmesinde,
ayrıca arpanında malt endüstrisinde ki önemi unutulmamalıdır.
Dünya nüfusu ile besin maddesi üretiminin aynı oranda artmaması açlık sorununu
ortaya çıkarmaktadır. Akdeniz ve Balkan ülkelerinin ana gıda maddesi buğday ve
buğday ürünleridir. Ülkemizde kişi başına buğday tüketimi 250 kg civarında olup, kişi
başına günlük ekmek tüketimi ortalama 360 gramdır. Ürünlerdeki doğa şartlarından
kaynaklanmayan verim düşüklüğünü nispeten önlemek mümkündür. Hastalıkları
oluşturan etmenler ve üründeki verim kayıpları ülkelere ve bölgelere göre değişiklik
göstermektedir.
Buğday ve arpa verimini kalite ve kantite olarak etkileyen hastalık etmenlerinin başında
kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalık etmenleri gelmektedir. Bitkilerin normal olarak
gelişerek en iyi verimi verebilmesi için sağlıklı bir kök sistemine sahip olmaları
gerekmektedir. Hastalık etmenleri buğdaygil bitkilerinin çoğunda zarar oluşturabilir.
Bunların başında buğday, arpa, tritikale, yulaf ve çavdar gelmektedir. Genellikle buğday
ve arpa bitkilerindeki kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalık etmenleri metrekareye düşen
bitki sayısını, bitki başına düşen başaklı kardeş sayısını, başak uzunluğunu ve
dolayısıyla başak başına düşen dane sayısını azaltmaktadır. Bu etmenler her şeyden
önce bitkinin kök ve kökboğazı kısımlarında etkili oldukları için bitki köklerinin besin
ve su emme kapasitelerini düşürmektedir.
Fusarium culmorum ve Gaeumannomyces graminis gibi kök ve kökboğazı çürüklüğü
hastalık etmenleri hastalığın yoğun olduğu tarlalarda bitkinin başaklanma döneminde
bazı başakların beyaz bir görünüm almasına neden olmaktadırlar. Böyle başaklar dane
oluşturamamakta veya cılız dane oluşturmaktadır. Böylece hastalık etmenleri danenin
hektolitre ağırlığını düşürerek kalite yönünden zararlar oluşturmaktadır. Trakya’da 1978
yılında oldukça yaygın görülen kök ve kökboğazı hastalıkları nedeniyle başakta ki dane
ağırlığının %30-60 arasında azaldığını ve hastalıklı tarladan elde edilen ürünün 1000
dane ağırlığının sağlamlara nazaran %17 oranında azalma gösterdiği bazı araştırıcılar
tarafından tespit edilmiştir.
Kök ve kökboğazı hastalık etmenleri genelde toprak kökenlidir. Aynı zamanda tohum
ve bitki artıklarıyla da taşınırlar. Toprakta uzun yıllar yaşamlarını sürdürebilme
özelliklerinden dolayı bu etmenler ile mücadele oldukça zordur. Kök ve kökboğazı
çürüklüğü hastalıklarına bitkinin tüm gelişme dönemlerinde rastlamak mümkündür.
Hastalık etmenlerinin birçoğu tohum ve toprak kaynaklı olabildikleri gibi, bitkinin kök
ve kökboğazından başka yaprak ve başaklarında da değişik hastalıklar
oluşturturduklarından önemleri bir kat daha artmaktadır. Örneğin Fusarium spp. başak
yanıklığına ve Dreschlera spp., Fusarium spp., Alternaria spp. dane de embriyo
kararması (kara benek) hastalığına da neden olabilmektedirler.
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Kök ve kökboğazı hastalıklarının gelişmesi, çevre koşulları ile de ilgilidir. Genellikle
ılık kış, serin ilkbahar, fazla yağış, yüksek toprak nemi, hastalığın artmasına neden
olmaktadır. Fusarium türlerinin çoğu aynı zamanda kuru toprakta da zarar meydana
getirmekte, nem yönünden ise seçicilik göstermemektedirler. Buna bağlı olarak hastalık
birkaç yıl ardışık olarak tahıl ekilen ve aşırı derecede azotlu gübre kullanılan tarlalarda
daha fazla görülmektedir. Bu etmenler kök ve kökboğazında çürüklük yapmakta, verim
ve kaliteyi olumsuz yönde etkilemekle bitkilerde bitkilerde yatmaya neden
olmaktadırlar.
Serin iklim tahıllarındaki kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalıkları konusunda çeşitli
kuruluşlar tarafından birçok araştırmalar yapılmış olup, tespit edilebilen bu çalışmaları
ve son gelişmeleri toplamayı amaçlayan bu kitabın uygulayıcı elemanlara, bu konularda
çalışacak genç araştırıcılara ve çiftçilere yararlı olacağı kanısındayız.
2. KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIK ETMENLERİNİN
TÜRKİYE’DEKİ TARİHÇESİ
Ülkemizde hububatta kök ve kökboğazı hastalıkları konularında yaklaşık 50-60 yıldan
beri çalışmalar yürütülmektedir. Ülkemizde ilk tespit edilebilen çalışma, Bremer
(1948)’in yaptığı araştırma olup; çeşitli kültür bitkilerinde, antraknoz etmeni
(Mycosphoerella rabiei), pas hastalığı (Uromyces cicerisarietini), kök çürüklüğü
(Pythium ultimum) ve solgunluk (F. oxysporum, F. acuminatum) hastalıklarının yaygın
olduğunu tespit etmiştir. Bunu takip eden çalışmada, Göbelez (1952) Hububat
tohumlariyle bazı Fusarium spp. (F. nivale, F. herbarum) mantarları geçerek, bunların
taze fidecikleri çürüttüklerini ve bu mantarların danenin çimlenip sürmesine mâni
olurduklarını ortaya koymuştur Ayrıca Fusarium spp. mantarlarının kolayca spor
verdikleri nedeniyle teşhislerinin kolay olduklarından bahsetmektedir. Yine Göbelez
(1956), Ereğli (Konya)'de bir arpa tarlasından izole ettigi Drechslera sorokiniana’nın
yaklasık %50 oranında zarar yaptığını ve arpa danelerinin %15-40 oranında etmenle
bulaşık olduğunu bildirmistir. İren (1962) buğday kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalık
etmenlerinin tek tek veya birlikte hastalık oluşturduğunu, buğday kök ve kökboğazı
etmenlerinin en önemlilerinin Pythium spp, Fusarium culmorum, Helminthosporium
sativum, Cercosporella herpotrichoides ve Ophiobolus graminis olduğunu
bildirmektedir. Daha sonraki ayrıntılı çalışmada, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illerinde
fungal hastalıklarını buğday kök ve bu hastalıkların dağılışına toprak pH’sı ve neminin
etkisi üzerinde yapılan araştırmada 137 tarladan 28 türe ait toplam 905 izolat elde
edilmiştir. Bu izolatların 574’unu Fusarium spp, 108’ini Alternaria spp, 68’ini
Helminthosporium spp ve Dreschlera spp. ve 33’ünü Pythium türlerinin oluşturduğu
belirtilmiştir (Yılmazdemir 1976). Mardin İlinde 1976 yılında, buğdayın başaklanma
döneminde iken kurumalar, akbaşak oluşumu ve kökboğazı çürüklüğü hastalığı
belirtileri gösteren hastalıklı bitki örneklerinde Drechslera sorokiniana fungusunu izole
edilmiştir. Fungus üzerinde laboratuar ve sera çalışmaları yapılmıştır. Spor
süspansiyonu püskürtmek suretiyle yapraklarda yapılan patojenisite denemesinde
buğday, arpa ve yulafta yaprak lekesi oluşturduğu, toprak inokulasyonu ile yürütülen
patojenisite denemesinde ise fungusun kullanılan buğday ve arpa varyetesinde kök
çürüklüğü hastalığını oluşturduğunu bildirilmiştir (Ataç 1977). Ülkemizde
Gaeumannomyces graminis var. tritici patojeninin varlığına ait ilk gözlemsel tespitin
1971-1972 yılları arasında Güney Doğu Anadolu Bölgesinde olduğu belirtilmektedir
(Varol, 2005). Finci 1979 yılında, Trakya bölgesinde buğdayın kök ve kökboğazı
hastalıkları konusunda çalışmalar yürütmüş ve hastalık belirtileri ve korunma çareleri
9

üzerinde öneriler sunmuştur. Ayrıca Trakya’da 1978 yılında oldukça yaygın görülen
kök ve kökboğazı hastalıkları nedeniyle başaktaki dane ağırlığının %30-60 arasında
azaldığını bildirmiştir. Özer ve Soran (1991) Fusarium ile ilgili yaptıkları çalışmada;
Türkiye’de buğday, arpa, çavdar ve yulafta Fusarium oxysporum, F. equiseti ve F.
culmorum etmenlerini tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Bu tarihlerden sonraki yürütülen
çalışmalara ileriki bölümlerde yer verilmiştir.
3. HASTALIK ETMENLERİNİN COĞRAFİ DAĞILIŞI
3.1 Hastalık Etmenlerinin Dünyadaki Yayılışı
Dünya’da genel olarak serin iklim tahıllarının yetiştirildiği her yerde kök ve kökboğazı
çürüklüğü hastalıkları görülmektedir. Buğday ve arpa ekim alanlarının çoğunda
görülen bu hastalıklara birçok fungus türü neden olmakta ve daha çok ılıman iklim
kuşağında rastlanmaktadır.
Cook (1968) tarafından Amerika’nın Kuzey Batı Pasifik Bölgesinde yürütülen bir
araştırmada; buğday kökboğazında çürüklüğe sebep olan fungusların sırasıyla
Fusarium culmorum, F. graminearum ve F. avenaceum türlerinin izlediği tespit
edilmiştir.
Amerika’nın Colorado ve Wyoming eyaletlerinde yapılan iki yıllık bir çalışmada, kök
ve kökboğazı çürüklüğüne neden olan fungal etmenler incelenmiştir. İzolasyonlardan
elde edilen 852 farklı fungal izolattan 408’inin patojenik olduğu saptanırken
bunlardan Bipolaris sorokiniana türü %34 oranında elde edilmiştir. Bunlardan başka
Fusarium acuminatum, F. avenaceum, F. culmorum, F. equiseti, F. graminearum, F.
oxysporum, F. sambucinum, F. solani ve F. tricinctum türlerini içeren Fusarium cinsi
funguslar %55’lik bir oranda izole edilmiştir (Hill et al. 1983).
Avustralya’da buğday ve arpa köklerinde hasar gözlenen ve çıplak alanlardan alınan
bitkilerden yapılan izolasyonlar sonucu, elde edilen 165 örneğin %90’ının çok
çekirdekli, %10’unun ise çift çekirdekli Rhizoctonia olduğu saptanmış ve izolatların
%90’lık kısmı hastalıklı bölgenin merkezinden izole edilmiştir. Çift çekirdekliler ise
arazinin kenarlarından daha fazla izole edilmiştir. Çok çekirdekli R. solani AG 2-1,
AG 2-2 ve AG 8 izolatlarının buğdayda en patojen gruplar olduğu tespit edilmiştir
(Roberts ve Sivasithamparam 1986).
Buğday üretilen bölgelerin ekolojisi ve toprak koşullarına bağlı olarak Bipolaris,
Fusarium, Gaeumannomyces, Pseudocercosporella, Pythium ve Rhizoctonia cinslerine
bağlı çeşitli fungus türleri; buğday bitkilerinin kök, kökboğazı ve sap kısmında
yanıklık veya çürüklük benzeri hastalık belirtilerine neden olan önemli fungal etmenler
olarak bilinmektedirler. Fusarium cinsi içerisinde yer alan türlerden; Fusarium
culmorum, F. pseudograminearum (=F. graminearum), F. avenaceum, F. acuminatum,
F. crookwellense, F. poae ve Microdochium nivale (F. nivale) türlerinin buğdayda
kök, kökboğazı ve sap çürüklüğüne neden olan esas sorumlu türler oldukları
bildirilmiştir (Wiese 1987).
Sturz ve Bernier (1989) Kanada’da yaptıkları çalışmada; kışlık buğdayın kök ve kök
tacı bölgelerinde Nisan ve Temmuz aylarını kapsayan dönemde yaptıkları patojen
izolasyonların da Gaeumannomyces graminis var. tritici, Cochliobolus sativus,
Fusarium culmorum, Gerlachia (Monographella) nivalis, Microdochium bolleyi, F. f.
sp. avenaceum (Gibberella avenacea) F. equiseti ve Periconia macrospinosa’yı tespit
etmişlerdir.
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Çin’in Jiangsu Bölgesi’ndeki buğday ve arpa tarlalarında yapılan bir çalışmada, R.
solani ve R. cerealis türleri tespit edilmiştir. Buğday bitkilerinden izole edilen 50
izolatın CAG 1 (44), CAG 3 (1), CAG 6 (1), AG C1 (2) ve AG 5 (2) anastomosis
gruplarına, arpadan izole edilen 23 izolatın ise CAG 1 (18), CAG 2 (1), AG E (1) ve
AG 5 (2) gruplarına ait olduğu saptanmıştır. Yapılan patojenisite testlerinde R. cerealis
CAG 1, buğday ve arpada en yaygın virulent grup olarak bulunmuştur. Bunu AG 5
izlemiştir. Bu çalışma ile buğday ve arpada görülen keskin göz lekesinin ana sebebinin
CAG 1 anastomosis grubu olduğu ortaya konulmuştur (Xia ve Li 1989).
Mathre (1992) F.culmorum ve F. pseudograminearum etmenlerinin Ortadoğu,
Akdeniz, A.B.D. Kuzey Pasifik’te yaygın olduğunu belirtmektedir.
Pakistan’da yapılan bir çalışmada buğday alanlarında R. solani’nin kök ve kökboğazı
çürüklüğüne neden olduğu ve hastalık yoğunluğunun az yağışlı ve yüksek sıcaklığa
sahip alanlarda ve üst üste hububat yetiştiriciliği yapılan yerlerde daha yüksek olduğu
belirlenmiştir (Kishwar et al. 1994).
Rush ve arkadaşları (1994), Teksas buğday ekim alanlarında hastalıklı bitkilerden izole
ettikleri 45 izolatın %95’inin R. solani AG 4 anastomosis grubuna ait olduğu
bildirmişlerdir.
Yang ve arkadaşları (1994) ise Batı Avustralya’daki buğday alanlarında yaptıkları bir
çalışmada, hastalıklı bitki alanlarından (çıplak yama) ve arazi dışındaki sağlıklı
bitkilerden aldıkları örneklerin %81’inde çok çekirdekli R. solani AG 8 ve pektik
zymogram grup 1-1 bulmuşlar, diğer örneklerden (%19) ise çift çekirdekli Rhizoctonia
spp. tespit etmişlerdir.
Washington ve Oregon’da buğday, arpa ve diğer bazı bitkilerden izole edilen R. solani
AG 10’un karakterizasyonu, morfolojisi ve patojenisitesi incelenmiş ve AG 10’un
buğday ve arpada patojen olmadığı tespit edilmiştir (MacNish et al. 1995).
İtalya’da yapılan bir çalışmada; Microdochum nivale, B. sorokiniana, Fusarium spp.,
Pythium spp., R. cerealis, P. herpotrichoides ve G. graminis var. tritici adlı hastalık
etmenleri bulunmuştur (Rossi et al.1995).
Amerika’nın Kuzeybatı Pasifik Bölgesi’nde buğday ve arpa alanlarından izole edilen
19 adet R. oryzae izolatından 12’si, hem buğdayda çıkış öncesi çökerten hastalığına,
hem de 12 OC’deki doğal toprakta yetişen 21 günlük fidelerin köklerinde biokütle
azalmasına neden olmuştur. Buna karşın 7 izolatın aynı koşullarda bitkilerde ya çok az
ya da hiç zarar yapmadığı gözlenmiştir. R. solani AG 8’e ait izolatların ise fide
oluşumunda ve kök gelişiminde hiçbir etkisinin olmadığı fakat 8 izolattan 4’ünün
buğdayda kök çürüklüğüne sebep olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada, R. solani AG 8
ve R. oryzae’nin buğdayda patojen olarak farklı zararlara neden olduğu ve önemlerinin
alanlara göre ve konukçu bitkinin fenolojisine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir
(Mazzola et al. 1996).
Pettitt ve Parry (1996) İngiltere’de yürüttükleri bir çalışmada Fusarium culmorum, F.
avenaceum, M. nivale ve F. graminearum türlerinin buğdayda sap çürüklüğü
hastalığına neden olduğu ortaya konmuş ve bu ülkedeki ekim alanlarında ki hastalık
çıkışı ile sıcaklığa bağlı olarak gün derece ilişkileri incelenmiştir.
Polonya’nın Olsztyn Bölgesinde münavebe uygulanarak ekilen hastalıklı şekerpancarı
ve keskin göz lekesi belirtisi gösteren buğday ve arpalardan alınan örneklerden R.
cerealis CAG 1 anastomosis grubu izole edilmiştir (Frugal-Wegrzycka et al. 1997).
Yine Polonya’da aynı araştırıcıların 1998 yılında yaptıkları diğer bir çalışmada,
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hastalıklı buğday ve arpa alanlarından izole edilen etmenlerin %89’u çok çekirdekli R.
solani AG 8, AG 2-2 ve AG 4, diğer etmenlerden ise çift çekirdekli Rhizoctonia tespit
edilmiştir. R. solani AG’larının hepsi patojen bulunmuştur. Hastalıkla bulaşık alan
dışından izole edilen AG 8 grubu Rhizoctonia’ların ise virülensinin düşük olduğu kayıt
edilmiştir (Frugal-Wegrzycka et al. 1998).
Güney Afrika’da buğdayda R. solani’nin neden olduğu “Krater” hastalığının hangi AG
ve tür içi gruplarla (ISGs) ilişkili olduğunu araştırmak amacıyla yapılan bir çalışmada,
hastalığa AG 6 anastomosis grubunun neden olduğu belirlenmiş ve genetik olarak 2
farklı tür içi gruba ayrılmıştır (AG 6 HG ve AG 6 GV). Fakat AG 6’nin GV’ye daha
yakın olduğu tespit edilmiştir. Üstelik Krater hastalığına sebep olan grubun moleküler
olarak ‘çıplak yama’ hastalığına sebep olan diğer tüm R. solani’lerden farklı olduğu
ortaya konmuştur (Carling et al. 1996, Meyer et al. 1997, 1998).
Buğdayda kök ve kökboğazı ve sap çürüklüğüne neden olan fungal etmenler
içerisindeki Fusarium cinsi funguslar büyük bir öneme sahiptirler. 1930’lu yıllarda ilk
kez Amerika’da varlığına rastlanan bu hastalığın daha sonraları Asya, Avrupa, Afrika
ve Avustralya kıtasında yer alan ülkelerde de varlığı çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir
(Burgess et al. 2001).
Kurowski (2002), Polonya’da kışlık buğday, tritikale, çavdar, yazlık arpa ve yulaf
bitkilerinde çalışma yürütmüştür. Çalışmasında; köklerden izole edilen en yaygın
etmenlerin Fusarium türleri (F.culmorum, F.oxysporum, F.equiseti, F.avenacea),
Gaeumannomyces graminis, Aureobasidium pullulans, Microdochium nivale
(Monographella nivalis), Rhizoctonia solani, Bipolaris sorokiniana (=Cochliobolus
sativus) ve Cylindrocarpon destructans (Nectria radicicola) olduğunu tespit etmiştir.
Ayrıca, hububat fidelerinde F. culmorum ve Rhizoctonia solani’nin yüksek seviyelerde
patojeniteye sahip olduğunu ve izole edilen etmenler arasında patojenitesi en yüksek
olanlar da bulunmuştur.
İran’da kök ve kök boğazı çürüklüğü gözlenen buğday alanlarından alınan örneklerden
Rhizoctonia AG I, AG-G, AG Bb, AG 4 ve AG 5 izole edilmiş fakat sadece AG 5’in
bitkide çürüme ve kahverengi renge dönüşmeye neden olduğu belirlenmiştir (Ravanlou
ve Banihashemi 2002).
İngiltere’de 260 farklı bölgede yapılan örneklemenin sonucunda; F. culmorum, F.
avenaceum ve M. nivale adlı türlerin buğdayda sap çürüklüğünün nedeni olan
Fusarium türleri olduğu belirlenmiştir. F. culmorum bu türler arasında en sık izole
edilen tür olup, bunu sırasıyla M. nivale ve F. avenaceum türleri takip etmiştir (Pettitt
et al. 2003).
Batı Avustralya’da yürütülen bir çalışmada arpa ve dar yapraklı acı baklalarda ‘Eradu
patch’ hastalığına sebep olan ve Rhizoctonia ‘çıplak yama’ hastalığıyla benzerlik
gösteren etmenin ince, çift çekirdekli bir Rhizoctonia türünden ileri geldiği tespit
edilmiştir. Bu araştırma patojenin yaygın olduğunu, acı bakla, buğday, arpa ve yulafta
görülebileceğini göstermiştir. Etmen arpanın aksine buğday ve yulaf arazilerinde zarar
belirtisi belirti göstermemiştir (MacNish ve O’Brien 2003).
ABD’de yapılan bir çalışmada Rhizoctonia solani AG 8 ve R. oryzae’nin kuru tarım
yapılan buğday ve arpa alanlarında en yaygın kök çürüklüğü patojeni olduğu
belirlenmiştir. Geniş arazilerde topraktan yapılan izolasyonlarda R. solani aktivitesi
arazinin merkez ve köşe noktalarında en yüksek bulunurken, R. oryzae için böyle bir
farklılık saptanmamıştır (Paulitz ve Schroeder 2005).
Tewoldemedhin ve ark. (2006) Güney Afrika’nın Western Cape Bölgesinde münavebe
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uygulanarak yetiştirilen arpa, buğday, kanola, yonca, adi yonca ve acı bakla
bitkilerinden yaptıkları izolasyonlar sonucunda Rhizoctonia türlerinden en yaygın
olarak çok çekirdekli AG, AG 4 HG-II(%69)’yi bulmuşlardır. Bunları sırasıyla AG 2-1
(%19), AG 3(%8), AG 2-2(%2) ve AG 11(%2) takip etmiştir. Çift çekirdekli
Rhizoctonia türleri AG K(%53), AG A(%10), AG I(%5) olarak tespit edilmiştir.
Buğdaydan ise AG 2-1, 3, 4 HG II, K ve I grupları izole edilmiştir. Tanımlanamayan
AG grubu ise izolatların %32‘ini oluşturmuştur. AG 2-2 ve AG 4 HG-II en virülent
gruplar olarak belirlenmiştir. Yine bu çalışmada, Rhizoctonia türleri için en uygun
izolasyon zamanı bitkide çiçeklenme dönemi (ekimden 20-22 hafta ) olarak tespit
edilmiştir.
Çin’in Jiansu Bölgesindeki 13 şehirden toplanan 171 Rhizoctonia izolatının 169 tanesi
R. cerealis AG D, 2 tanesi de R. solani olarak teşhis edilmiştir. R. solani ‘nin her iki
izolatınında AG 2 grubuna ait olduğu tespit edilmiştir. Buğdaya yapılan yapay
inokulasyonlarda izolatlar arasında patojenisite bakımından büyük farklılıklar olduğu
belirlenmiştir. R. cerealis AG D izolatlarının R. solani’den daha virülent olduğu
görülmüştür. Farklı coğrafik bölgelerden alınan izolatların patojenisitesinde önemli
derecede farklılıklar olduğu da gözlenmiştir (Fang et al. 2006).
Tomaso-Peterson ve Trevathan (2007) Mississipi’de buğday, arpa, mısır, pamuk,
bezelye ve çim alanlarından izole ettikleri 23 adet Rhizoctonia izolatının teşhis ve
patojenisitesi üzerinde yaptıkları çalışmaların sonucunda; 12 izolat R. solani (AG 1-IB,
AG 2-2, AG 4, AG 5, AG 13), 8 izolat R. cerealis dahil çift çekirdekli Rhizoctonia spp.
ve diğerleri R. zeae ve R. oryzae olarak teşhis edilmiştir. AG 1-IB tüm Graminea
familyasına ait bitkilerde patojen bulunmuştur. R. oryzae, AG 5, AG 2-2 ve çift
çekirdekli Rhizoctonia türleri’nin patojeniteleri konukçular arasında farklılık
göstermiştir. AG 4 ise tüm konukçularda en virülent izolat olduğu bildirilmektedir.
Polonya’nın farklı bölgelerinden toplanan buğday, arpa, tritikale ve çavdar bitkilerinin
sap ve köklerinden izole edilen 94 adet R. cerealis izolatının laboratuar koşullarında
petri denemeleri yürütülerek, patojenisiteleri Lemanczyk (2008a) tarafından
araştırılmıştır. Çalışmada hassas Tonadja buğday çeşidi ile Antek arpa çeşidi
kullanılmıştır. Kök ve saplardan hesaplanan hastalık indeksleri arasında önemli
farklılıklar saptanmıştır. Buğday saplarındaki hastalık indeksi %3,1 ile %94 arasında
bulunurken, arpada bu değer %0 ile %93 arasında tespit edilmiştir. En yüksek hastalık
indeksi %4,6 ile % 61 arasında arpa köklerinden elde edilirken, en düşük hastalık
indeksi ise %1,6 ile % 23 arasında buğday köklerinden elde edilmiştir.
Polonya’da Lemanczyk (2008b)’in yaptığı diğer bir araştırmada dört farklı sistemle
kültürü yapılan kışlık buğday tarlalarında buğdayın sapa kalkma ve süt olum
dönemlerinde Rhizoctonia türlerinin varlığı farklı açılardan değerlendirilmiştir.
Organik, entegre, konvansiyonel ve monokültür yetiştiricilik yapılan buğday
tarlalarında yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda R. cerealis’in varlığının yukarıdaki
dört yetiştirme sistemi ile yüksek oranda bağlantılı olduğu tespit edilmiştir.
Konvansiyonel ve organik sistemde en yüksek bulaşıklılık tespit edilirken, entegre
sistemde en az bulaşıklılık gözlenmiştir. Monokültür buğday tarımı yapılan alanlarda
R. cerealis’in varlığına, mineral gübreleme, bitki sıklığı ve bitki koruma
uygulamalarının da etkilerinin değerlendirildiği çalışmada, fungisit ve herbisit
kombinasyonları uygulamalarında yüksek oranda R. cerealis enfeksiyonu gözlenmiştir.
Sık ekim yapılan ve düşük doz mineral gübre uygulamalarının yapıldığı tarlalarda daha
çok hastalık belirtisi gözlenmiştir. Ekim sistemlerinin ve bitki koruma uygulamalarının
kök ve saptan izole edilen fungus türlerini etkilemediğini fakat çoğunlukla buğday
saplarının, R. cerealis tarafından, köklerinin ise R. solani tarafından istila edildiği
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belirlenmiştir.
3.2 Hastalık Etmenlerinin Ülkemizdeki Yayılışı
Ülkemizde kök ve kökboğazı çürüklüğüne neden olan etmenlerin büyük bir bölümü
belirlenmiştir. Kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalıkları üzerine ülkemizde yapılan
çalışmalarda, baskın patojenlerin bölgeden bölgeye ve yıllara göre farklılık gösterdiği
bildirilmiştir. Bölgelere göre etmenlerin dağılımı değişmekte olup, Fusarium
pseudograminearum ve Pseudocercosporella herpotrichoides Marmara ve Ege
Bölgesinde, F. culmorum ve Rhizoctonia cerealis etmenlerine her bölgede yaygın
olarak rastlanmaktadır. Marmara bölgesinin Trakya bölümünde buğday alanlarında
yapılan çalışmalarda; Fusarium spp., Bipolaris sorokiniana ve Pythium spp. gibi
fungal etmenler tespit edilmiştir (Yılmazdemir 1976).
Türkiye’de belirlenen buğday kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığını oluşturan
etmenler tek tek veya birlikte hastalık oluşturmaktadır. Hastalık oluşturan etmenler
bölgelere ve yıllara göre değişmekle birlikte, Fusarium spp., Rhizoctonia spp.,
Alternaria spp., Dreschlera spp., Pythium spp., Gaeumannomyces graminis var. tritici,
Pseudocercosporella herpotrichoides olarak bildirilmektedir (Oswald 1950, İren 1962,
Yılmazdemir 1976, Aktaş 1982, Aktaş ve ark. 1996).
Buğdayda göçerten hastalığı (G. graminis) ülkemizde, ilk olarak 1972 yılında
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tespit edilmiştir. Hastalık ülkemizde Çukurova ve
Trakya’da daha fazla görülürken son yıllardaki iklim değişiklikleri ve hastalığa hassas
çeşitlerin ekilmesi ile İç Anadolu Bölgesi ekiliş alanlarında da görülmüştür (Varol
2005).
Finci (1979) Trakya’da kök ve kökboğazı hastalığı olan buğday tarlalarından alınan
örneklerden yapılan incelemelerden, bu hastalığı meydana getiren etmenlerin başında
%62,47 gibi bir oranla Fusarium türlerinin olduğunu belirtmektedir. Saptanan başlıca
Fusarium türleri F. avenaceum, F. flocciferum, F. oxysporium ve F. equiseti adlı
etmenlerdir. Bu türler, buğday’ın fenolojisinde gelişme döneminin geç dönemlerinde
daha çok ortaya çıkmaktadır. Buğday’ın gelişmesinin ilk dönemlerinde
Helminthosporium sativum’un daha etken olduğunu ve bunlardan başka Alternaria
alternata, Cercosporella herpotrichoides ve Sclerotium türünü tespit ettiğini
bildirilmektedir.
Soran ve Damgacı (1980) tarafından, Ankara ili buğday alanlarında yapılan survey
çalışmaları sonucunda, R. solani, Pythium spp., Fusarium spp. ve Helminthosporium
sativum türlerinin buğdayda kök ve kök boğazı çürüklüğüne yol açtığını
belirlemişlerdir.
Kınacı (1984) Türkiye’de Orta Anadolu bölgesindeki buğday kök ve dip çürüklüğü
üzerine yaptıkları çalışmaları sonucunda; Helminthosporium spp. ve Fusarium spp.’nin
oluşturdukları çürüklüklüklerin en yaygın olduğunu, bunu Gaeumannomyces graminis
var. tritici ve Pseudocercosporella herpotrichoides adlı çürüklük etmenlerinin
izlediğini bildirmiştir.
Yıldırım ve Derin (1993) Konya İli buğday ekiliş alanlarında, 1992 yılında yaptıkları
çalışma sonucunda; Çumra İlçesi ve çevresindeki tarlaların toprak tesviyelerinin iyi
olmadığını ve sulanan arazilerde, özellikle Bezostaya buğday çeşidi ekilen alanlarda
kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığının yoğun olduğunu ortaya koymuşlardır. Bunun
yanında yapılan analizler sonucunda Helminthosporium sativum (=Drechslera
sorokiniana), Rhizoctonia cerealis, Fusarium culmorum, F. moniliforme ve Alternaria
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alternata funguslarının bulunduğunu belirtmişlerdir.
Samsun ve yöresinde hububat kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalık etmenleri olarak;
Rhizoctonia cerealis, Alternaria alternata, F. graminearum, F. moniliforme, F.
equiseti, F. culmorum, Acremonium kiliense, Drechslera sorokiniana,
Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis, Phoma spp., Pythium
graminicola ve Stemphylium herbarum saptanmıştır. Bu etmenlerden Rhizoctonia
cerealis, F. moniliforme, F. culmorum, Drechslera sorokiniana, Ophiobolus graminis,
Pythium graminicola ve Pseudocercosporella herpotrichoides'in hububat kök ve
kökboğazı çürüklüğü hastalık etmenlerinden yöre için en önemlileri olduğu tespit
edilmiştir (Aktaş ve Tunalı 1994).
Konya ilinde hububat ekim alanlarında kök ve kök boğazı hastalık yoğunluğu %28
olarak saptanmış ve hastalığa neden olan etmenlerin Fusarium spp., R. cerealis ve
Drechslera sorokiniana olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Konya İli arpa ekiliş
alanlarında hastalık etmenlerinden Fusarium culmorum yörede en yaygın tür olarak
bulunmuştur. F. culmorum Konya İlinin Cihanbeyli, Sarayönü, Selçuklu, Karatay,
Meram, Çumra ve Beyşehir ilçelerinde dominant tür olarak saptanmıştır. Arpa kök ve
kökboğazı çürüklüğü hastalık etmenleri içerisinde ikinci sırayı Drechslera sorokiniana
almaktadır. Konya ili Çeltik, Yunak, Tuzlukçu, Akşehir, Ilgın, Altınekin ve Karapınar
ilçelerinde yaygın ve diğer patojenler içinde baskın türdür. Konya İli arpa ekiliş
alanlarında üçüncü sırayı Rhizoctonia cerealis almaktadır. Bu patojen ise Kulu,
Kadınhanı ve Emirgazi ilçelerinde baskın türdür. F. moniliforme ise Konya ili Ereğli
ve Seydişehir arpa ekiliş alanlarında baskın tür durumundadır. (Aktaş ve ark.1995).
Muratçavuşoğlu ve Hancıoğlu (1995) tarafından Ankara ili buğday ekim alanlarında
kök ve kökboğazı hastalıklarına neden olan Fusarium cinsi funguslardan F.
gramineum, F. culmorum, F. acuminatum ve F. heterosporum türleri saptanmış,
bölgede en çok yaygınlık gösteren türün F. acuminatum olduğu belirtilmiştir.
Bölgeden izole edilen türlerin %57,1’ini F. acuminatum %28,6’sını F. graminearum
ve %14,2’sini F. culmorum türü oluştururken çok az sayıda da F. heterosporum türüne
rastlamışlardır.
Ankara İli buğday ekim alanlarında R. cerealis ve R. oryzae ’nin kök ve kök boğazı
çürüklüğü hastalığına neden olan fungal etmenler arasında yer aldığı Muratçavuşoğlu
tarafından 1995 yılında saptanmıştır.
Aktaş ve ark.(1996) tarafından Sakarya ili ve yöresinde buğday alanlarında görülen
kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığının %63,9 oranında yaygınlık gösterdiğini ve
ayrıca Fusarium cinsi fungusların, Rhizoctonia cerealis’ten sonra en baskın patojen
cinsi olduğunu vurgulamışlardır.
Yıldırım ve Aktaş (1997) Konya ilinde yürüttükleri çalışmada, çinko noksanlığı
bulunan topraklarda, hububat kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalık etmenlerinden
Drechslera sorokiniana, Fusarium culmorum ve Rhizoctonia cerealis’in Dağdaş-94
(Ekmeklik buğday) ve Çakmak-79 (Makarnalık buğday) çeşitlerinde tohumun
çimlenmesi ve dane verimine olan etkilerini araştırmışlardır. Çakmak-79 ve Dağdaş-94
çeşitlerinde çinko uygulanmayan parsellerde yüzde hastalık entansitesi %25 olarak
tespit edilirken, çinko uygulananlar da yüzde hastalık entansitesini en fazla %19 olarak
bulmuşlardır. Buna göre çinko uygulamalarının kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalık
oranlarını azalttığını vurgulamışlardır. Kök ve kökboğazı çürüklüğü etmenleri ile
inokule edilmeyen ve çinko uygulanan Çakmak-79 çeşidinde %8,8; Dağdaş-94
çeşidinde ise %10,2 oranında verim artışı tespit etmişlerdir.
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Erzurum’da 1992-95 yılları arasında buğday ve arpadan 98 Rhizoctonia spp. izole
edilmiştir. Bunların %78’inin R. solani AG 2 tip1, AG 3, AG 4, AG 5 ve AG 11, %
10’unun AG I ve AG K ve diğerlerinin ise Waitea circinata var. circinata olduğu tespit
edilmiştir. Tokak (arpa) ve Kirik (buğday) çeşitlerinde yapılan patojenisite testlerinde
AG 4 ve AG 11 en virulent gruplar olarak bulunmuştur (Demirci 1998).
Bursa ili buğday alanlarındaki kök ve kökboğazı fungal hastalıkları üzerinde yürütülen
bir çalışmada ise, bölgedeki hastalığa yakalanma oranı, 1996 ve 1997 yıllarında
sırasıyla %14.53 ve % 1.27 belirlenmiş, yaygınlık oranı ise %8.82 ve %37.97 olarak
saptanmış, yapılan izolasyonlarda en yüksek oranda Fusarium spp., R. cerealis, A.
alternata ve D. sorokiniana elde edilmiştir (Arslan 1999).
Aktaş ve ark. (1999) Konya yöresinde yaptıkları çalışmada, hububat kök ve kökboğazı
çürüklüğü patojenleri, bu patojenlerin verime etkileri, dayanıklılık kaynakları ve
kimyasal mücadele olanaklarını araştırmışlardır. Konya ilinde hububat kök ve
kökboğazı çürüklüğü hastalık şiddeti %36,21 olarak tespit edilmiştir. Alınan
örneklerde 29 farklı fungus türü saptanmış olup bunlardan Drechslera sorokiniana,
Ophiobolus graminis, Fusarium culmorum, F. moniliforme ve Rhizoctonia cerealis bu
çalışmanın diğer kısımlarında hastalık etmeni olarak kullanılmıştır. Bu patojenlerin
%5-9 oranında dane veriminde kayıplara neden oldukları belirlenmiştir.
Yıldırım ve ark.(1999) Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illerinde üretilen tahıl
çeşitlerine göre hastalıkların yaygınlık oranı, hastalık şiddeti ve önemli hastalıklara
karşı dayanıklılık kaynaklarının araştırılması amaçlanan projede ilk iki yılda sürvey
çalışmaları yürütmüşlerdir. Sürvey yapılan illerdeki gözlemlere göre başak
hastalıklarından rastık, en yaygın hastalık olarak görülmüştür. Bunu sırası ile kök ve
kökboğazı çürüklüğü hastalıkları, arpa çizgili yaprak leke hastalığı (Drechslera
graminea), pas hastalıkları ve sürme hastalığı takip etmiştir. Yapılan teşhislere göre
kök ve kökboğazı çürüklüğü etmenlerinden Konya çevresinde Fusarium culmorum,
Karaman ve Niğde illerinde Drechslera sorokiniana, Aksaray ilinde ise Rhizoctonia
spp. hastalık etmenlerinin daha yaygın olduğu belirlenmiştir.
Buğdayda kök ve kökboğazı hastalıklarına neden olan en yaygın etmenler Fusarium ve
Rhizoctonia türleri olup bunların yanı sıra Drechslera sorokiniana, Pythium
graminicolum, Pseudocercosporella herpotrichoides ve Ophiobolis graminis sıklıkla
görülen patojenlerdir (Aktaş 2001).
Bursa ili buğday ekim alanlarında sap çürüklüğüne yol açan patojenlerden Fusarium
culmorum, F. graminearum ve Rhizoctonia cerealis türü funguslara karşı 8 farklı
buğday çeşidinin dayanıklılık seviyeleri ve bazı fungisitlerin hastalık gelişimine
etkilerinin incelenmiştir. Bu çalışmada, denemeye alınan 8 farklı buğday çeşidinden
Atilla-12, Çakmak-79, Gediz-15, Kate-A-1, Kırkpınar-79, MV-20 ve Seri-82 adlı
çeşitlerinin sözü edilen patojenlerin tümüne duyarlı, Saraybosna adlı buğday çeşidinin
ise orta düzeyde duyarlı olduğu saptanmıştır. Ayrıca F. culmorum’un neden olduğu
hastalık gelişiminin, carbendazim, tebuconazole, maneb ve triticonazole içeren
fungisitlerle yapılan tohum ilaçlamaları sırasıyla %80, %80, %60 ve %28 oranında
hastalığı engellendiği bildirilmiştir (Arslan ve Baykal 2001).
Ege bölgesine bağlı İzmir, Aydın ve Denizli illerinde yapılan bir çalışmanın
sonucunda; Fusarium spp., R. cerealis ve B. sorokiniana adlı fungal etmenlerin zararlı
olduğu bulunmuş olup, bölgenin bu etmenlerden bir veya bir kaçı ile tamamen bulaşık
olduğu bildirilmektedir (Uçkun, 2001).
Erzurum yöresinde yapılan sürveylerde hastalık oranı 1994 yılında buğdayda %46.8;
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arpada %51.1; 1995 yılında buğdayda %48.9, arpada %54.5 olarak tespit edilmiştir
(Eken ve Demirci 1998). Aynı yörede yapılan diğer bir çalışmada, F. acuminatum
%34.8, Fusarium equiseti %32.3, Fusarium oxysporum %16.9, Microdochium nivale
%15.0, F. tabacinum %0.6 ve F. solani %0.4 oranında bulunmuştur (Demirci and
Dane 2003).
Nicol ve ark. (2003) Türkiye’de kışlık buğday üretilen kuru şartlarda nematod ve kök
çürüklüğü arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla, birisi Eskişehir Çifteler’de çiftçi
tarlasında, diğeri Ankara Haymana’da Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
deneme tarlasında olmak üzere iki ayrı nematod denemesi kurmuşlardır. Kuru
alanlardaki kök ve kökboğazı hastalıkları için kurulan 3 yıllık denemelerden sonra
dayanıklılık seviyesi iyi olan 31 kışlık buğday hattını belirlemişlerdir. Tarla gözlem
parsellerinde kök çürüklüğü hastalık türlerinin bir karışımı (Fusarium
pseudograminearum, F. culmorum ve Bipolaris sorokiniana) ile inoküle edilen ve
edilmeyen parsellerin belirtileri karşılaştırılarak değerlendirmişlerdir. Plato’dan
yapılan bir sürveyden alınan 450’nin üzerindeki bitki örneğinde, kuru şartlarda ki kök
çürüklüğünün ana etmeni olarak Fusarium culmorum’u belirlemişlerdir. Bipolaris
sorokinana, Fusarium culmorum ve Fusarium pseudograminearum karışımı ile
inoküle edilen verim denemelerinde kışlık buğdayda %45 verim kaybı meydana
geldiğini, azalan tolerans’ın sırasıyla tritikale> arpa>ekmeklik buğday>makarnalık
buğday olarak bulunduğunu bildirmişlerdir.
Uçkun ve Yıldız (2004) İzmir, Aydın ve Denizli illeri buğday alanlarında 2000-2001
yıllarında yürüttükleri çalışmada; kök ve kökboğazı çürüklüğüne neden olan fungal
etmenler ile hastalıkların yoğunluğunu araştırmışlardır. Çalışmalar tarla ve laboratuar
koşullarında yürütülmüştür. Araştırma alanındaki hastalığa yakalanma oranı ve
hastalık şiddeti sırasıyla, %58.28 ve %25.07 olarak saptanmış, ayrıca tüm araştırma
alanının hastalık etmenleriyle bulaşık olduğu tespit edilmiştir. Kök ve kökboğazından
yapılan izolasyonlarda en yüksek oranda izole edilen funguslar, Fusarium spp.,
Rhizoctonia cerealis van der Hoeven, Alternaria alternata (Fr.) Keissler ve Drechslera
sorokiniana (Sacc.) Subram and Jain’dır. R. cerealis ve Fusarium spp. izolatlarının
patojenisiteleri sırasıyla %26-76 ve %0-72 arasında değişmiş olup, izole edilen
funguslar içerisinde patojenisitesi en yüksek türler R. cerealis ve F. culmorum
(W.G.Sm.) Sacc. olarak tespit edilmiştir.
Toprak kaynaklı tahıl patojenlerinden kök ve kökboğazı çürüklüğü ve nematodlar
Türkiye ve dünyada tahıl yetiştirilen her bölgede özellikle kuru alanlarda önemli verim
kayıplarına yol açmaktadır. Fusarium pseudograminearum ve F. culmorum en yaygın
kök ve kökboğazı çürüklüğü oluştururken, en önemli kök çürüklüğü hastalık etmenini
Bipolaris sorokiniana olarak bulunduğu belirtilmektedir (Bolat ve Nicol 2008).
Türkiye’deki buğday ekim alanlarına bağlı 518 farklı tarlada, 2 yıllık bir sürvey
çalışması ile kök ve kökboğazı çürüklüğünün dağılımı belirlenmiştir. Örnekleme
yapılan alanların %26’sından fazlasında en az bir veya daha fazla sayıda, kuraklığa
bağlı sap çürüklüğü patojenine rastlanırken, bunların %14’ünü Fusarium culmorum,
%10’unu Bipolaris sorokiniana ve %2’sini F. pseudograminearum türü funguslar
oluşturmuştur. Hastalıklı bitkilerden izole edilen diğer Fusarium türü funguslardan, F.
oxysporum ve F. chlamydosporum %11, F. sporotrichioides %10 ve F. avenaceum ve
F. solani türleri ise %8’lik paya sahip olmuşlardır. Yıllık yağışın fazla olduğu
alanlarda daha çok Gaeumannomyces graminis, Pythium ve Rhizoctonia türü
funguslara rastlanmıştır. Yapılan bu çalışma ile elde edilen fungus türlerinin belli bir
bölgede lokalize olmadıkları ifade edilmiştir (Tunalı ve ark. 2008).
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Akgül (2008) yürüttüğü çalışmasında; Çukurova bölgesi buğday ekim alanlarında kök,
kökboğazı ve sap çürüklüğü hastalığının durumu ortaya konularak bu hastalıkta rolü
olabilen Fusarium türlerini belirlemiştir. Bunun yanında, bu türler içerisinde, patojenik
karakterdeki F. culmorum’un neden olduğu hastalığa karşı bazı ekmeklik buğday
çeşitlerinin reaksiyonları, farklı gübre ve fungisit uygulamalarının hastalık gelişimine
etkileri araştırılmıştır. İki yıllık sürvey çalışması ile 135 farklı tarlada, hastalık çıkışı
%8-100, hastalık şiddeti %2-33,4 oranları arasında değişim göstermiş ve örnek alınan
alanların tamamında hastalığın var olduğu tespit edilmiştir. Hastalıklı bitki
örneklerinden Fusarium culmorum, F. equiseti, F. oxysporum F. semitectum ve F.
verticilloides türleri izole edilmiş ve Fusarium cinsinin dokulardaki fungal flora
içerisinde %29,4 oranla en sık rastlanan cins olduğu görülmüştür. Denemeye alınan 12
farklı buğday çeşidinde hastalığa karşı kayda değer ve istikrarlı bir tolerans
gözlenemediğini bildirmiştir.
Trakya Bölgesi Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illeri buğday ekim alanlarında kök ve
kökboğazı fungal hastalıklarının durumunu ortaya koymak için sistematik örnekleme
sürvey yöntemine göre 2006-2007 yıllarında bir sürvey çalışması yürütülmüş ve
bölgede hastalığa sebep olan fungal etmenler belirlenmiştir. Çalışma sonucunda her iki
yılda da örnekleme yapılan tarlaların %100’ünde hastalık simptomları görülmüş,
bütünüyle temiz tarlaya rastlanmamıştır. Ortalama değerler üzerinden Edirne ilinde
hastalıklı bitki oranı %85, Tekirdağ ilinde %73, Kırklareli ilinde ise %75 olarak
belirlenmiştir. Trakya Bölgesi buğday ekim alanlarında tespit edilen kök ve kökboğazı
çürüklüğü ortalama hastalık şiddetleri Edirne ilinde %37, Tekirdağ İlinde %29,
Kırklareli ilinde ise %30 olarak belirlenirken çalışma alanının genelinde %32 olarak
tespit edilmiştir. Hastalığa sebep olan patojenler Fusarium sp., Pseudocercosporella
sp., Rhizoctonia sp., Cochliobolus sp., Rhizopus sp., Cephalosporium sp.,
Gaeumannomyces sp., Pythium sp. ve Alternaria sp. olarak belirlenirken en yaygın
patojenin de F. culmorum olduğu bildirilmiştir (Hekimhan ve Boyraz 2011 a).
Ünal ve arkadaşları (2014) Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray illerine ait buğday
üretim alanlarında Rhizoctonia tür ve anastomosis grupları ile patojenisitelerini
belirlemek amacıyla 2011 ve 2012 yılı üretim sezonunda sürveyler yapmışlar, kök ve
kökboğazında lezyon ile cüceleşme belirtisi gözlenen bitkilerden ve rizosfer
toprağından 320 bitki ve toprak örneği toplamışlardır. Bitkilerden yapılan izolasyonlar
sonucunda 45, topraktan yapılan izolasyonlar sonucunda ise 8 olmak üzere toplam 53
adet Rhizoctonia izolatı elde edilmiştir. Yapılan klasik teşhis çalışmaları ve DNA
sekans analizleri sonucunda; elde edilen multinükleat izolatların Rhizoctonia solani
AG 3, AG 4 HG II, AG 5 ve Waitea circinata var. circinata anastomosis gruplarına ait
olduğu belirlenmiştir. Binükleat Rhizoctonia izolatları ise AG I ve AG K olarak tespit
edilmiştir. Yapılan patojenisite testleri sonucunda AG 4 HG II ve Waitea circinata var.
circinata grupları buğdayda patojen bulunmuş ve en virulent grubun ise AG 4 HG II
olduğu belirlenmiştir.
Ölmez (2015) Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Buğdayda Kök ve Kökboğazı
Çürüklüğü etmeni Fusarium Türleri ve Fusarium graminearum SSP Genlerinin
Moleküler Karakterizasyonu isimli doktora çalışmasında; Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin
ve Adıyaman illerine ait buğday üretim alanlarından 19 farklı türe ait 143 Fusarium izolatı
elde etmiştir. Teşhisi yapılan türler içerisinde en yoğun olarak %17.4 ile F. proliferatum
izole edilirken, en önemli buğday kök çürüklüğü etmenlerinden F. culmorum ve F.
pseudograminearum’un izolasyon sıklığını %13 olarak bulmuştur.
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4. KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ ETMENLERİNİN EKONOMİK
ÖNEMİ VE ÜRÜNE YANSIYAN ÖNEMLİ KAYIPLAR
Dünyada ve ülkemizde buğday kök ve kökboğazı çürüklüğünün, bölgelere ve etmenlere
bağlı olarak uygun koşullarda %80'lere kadar zarar yapabildiği belirlenmiştir (Mıshra
1973, Finci 1979, Huber and McCay-Buis 1993, Aktaş ve ark. 1997b).
Fusarium türlerinin oluşturduğu hastalığın şiddetli olduğu bölgelerde elde edilen ürün
azalışının zaman zaman %50-70 düzeylerine kadar ulaştığı belirtilmektedir (Cook,
1968; Booth, 1971; Smiley et al. 1996; Hekimhan ve ark. 2005).
İklim, toprak koşulları, üretim yapılan bölgenin ekolojik ve coğrafi özellikleri hastalık
yaygınlığını, hastalık şiddeti ve verim seviyelerini etkileyen önemli unsurlardır. Bunun
yanı sıra bölgedeki ürün deseni, konukçu olmayan bitkilerle münavebenin yapılıp
yapılmaması, ekimi yapılan hububat çeşitlerinin hastalık etmenine karşı gösterdiği
tolerans, gübreleme, toprak işleme ve fungisit kullanımı gibi faktörlerde hastalık
etmeninden kaynaklanan olumsuzlukların seyrinde önemli rol oynamaktadır. Çoğu
Fusarium spp’lerinin aynı zamanda kuru topraklarda da zarar oluşturduğu ve nem
yönünden bir seçicilik göstermediği, ilkbaharda meydana gelen don olaylarının da
bitkiyi hastalığa hazırladığı bildirilmektedir. Özellikle ağır topraklarda meydana gelen
don olayının sonucunda toprağın hacmi genişleyerek çatlamakta, dolayısıyla genç
bitkinin köklerini çekerek kopartmakta ve bu topraklarda hastalık etmeni ile bulaşıksa,
fungus yaralanmış köklerden bitkiye penetrasyon yaparak enfeksiyonlara neden
olabilmektedir. Buğdaylar da kök ve kökboğazı hastalıkları sonucu; bitkiler zayıf
gelişmekte, kardeş ölümleri oluşmakta, boş ve beyaz başaklar meydana gelerek başaklar
cılız olmakta, hektolitre ağırlığı ve 1000 dane ağırlığında azalmalar meydana
gelmektedir. Trakya Bölgesin de 1978 yılında oldukça zarar yapan kök ve kökboğazı
hastalıkları sebebiyle başaktaki danelerin ağırlığının %30-60 arasında azaldığı ve
hastalıklı tarlalardan alınan ürünün 1000 dane ağırlığının sağlamlara nazaran %17
oranında düşüklük gösterdiğini vurgulamaktadır. (Finci 1979).
Kök çürüklüğü mevsimin ve münavebenin, hastalığın çoğalmasına uygun olduğu
yerlerde %50 veya daha fazla ürün kaybına neden olabilmektedir (Wallwork 2000).
Ülkemizde serin iklim tahılları ekilen alanlarda, kök ve kökboğazı hastalıkları önemli
bir yere sahiptir. Ülkemizde buğday ve arpada kök ve kökboğazı çürüklüğü nedeniyle
%10-40 ürün kaybı meydana gelmektedir (Aktaş 2001).
Drechslera sorokiniana’nın ülkemiz de hububatta %8,25 oranında hastalık şiddeti
görüldüğünde 121 kg/da verim kaybına neden olduğu bildirilmektedir (Aktaş ve Bora
1981).
Mathre (1985) tarafından R. cerealis’den dolayı oluşacak hastalık riskinin asitli, kumlu
ve kuru topraklarda (su tutma kapasitesi %20’den daha az olan topraklarda) daha
yüksek olduğu rapor edilmiştir.
Yine ülkemizde Konya yöresinde yapılan bir çalışmada D. sorokiniana’nın %8,
Fusarium culmorum’un %9, F. moniliforme’nin %5 ve Rhizoctonia cerealis’in %8
verim kaybına neden olduğu saptanmıştır (Aktaş ve ark.1999).
Hekimhan ve arkadaşları (2004) İç Anadolu Bölgesinde kuru tahıl alanlarında hastalıkla
bulaşık alanlarda yapılan çalışmalarda verim kaybının bölgede yetişen önemli çeşitlerde
kök ve kökboğazı hastalığından dolayı %42 olduğunu bildirmişlerdir.
Yaygın olarak yetiştirilen hububat ürünlerinde kök ve kökboğazı çürüklüğü
hastalıklarının ortalama %26 verim kaybına sebep olduğu, bu verim kaybının
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makarnalık buğdaylarda %42, ekmeklik buğdaylarda %24, tritikale de %18 ve arpada
%12 olarak tespit etmişlerdir (Hekimhan ve ark. 2005).
Nicol ve ark. (2008) Fusarium tarafından oluşturulan kökboğazı çürüklüğünün
dünyanın birçok sulanan buğday ekim sisteminde verimi kısıtlayan önemli biotik
faktörlerden birisi olduğunu, F. culmorum’un Türkiye'de dominant tür ve kışlık
buğdaylarda %43 üzerinde verim kayıplarına neden olduğunu vurgulamışlardır.
Hububatta Cochliobolus sativus Fransa’da %15-70 arasında (Simard and Ludwig 1950;
Whittle and Richardson 1978), Fusarium türleri Almanya’da %60-80 (Mıshra 1973),
Pseudocercosporella herpotrichoides Sovyetler Birliğinde %80 (Dimitrijeviç 1967)
yine aynı patojenin ABD’de %40 oranında verim kaybına sebep olduğu bildirilmektedir
(Higgins and Fitt 1985).
Buğdayda mücadele yapılmadığı takdirde R. cerealis’in Türkiye’de %2-20 (Aktaş ve
ark. 1999), Yeni Zellanda’da %18 (Cromey et al. 2002), İngiltere’de % 20’nin üzerinde
(Clarkson and Cook 1983), R. solani’nin ise ABD’de %17-52, Avustralya’da %25
oranında ürün kaybı oluşturduğu bildirilmektedir (MacNish and Neate 1996).
Rhizoctonia cerealis (keskin göz lekesi)’in ürün ve dane kalitesine etkisinin araştırıldığı
bir çalışmada, R. cerealis’in bitki ve dane kuru ağırlığı, her bir başaktaki dane sayısı,
her bir başaktaki kuru dane ağırlığı, bin dane ağırlığı, danedeki protein ve yaş gluten
oranlarındaki artışla ilişkili olduğu saptanmıştır. Ayrıca aynı çalışmada bitkideki keskin
göz lekesi varlığı ile danede ki Alternaria alternata ve Epicoccum nigrum gibi saprofit
fungusların varlığı arasında da bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (Lemańczyk and
Kwaśna 2013).
Bunların yanında; Fusarium türleri ürettikleri mikotoksinler nedeniyle insan ve hayvan
sağlığını tehdit etmektedir. Fusarium türlerinin oluşturduğu mikotoksinlerin ölüme neden
olduğu açıktır. Fusarium toksinlerinden trikotesenler grubuna; deoksinivalenol, nivalenol,
diasetoksisirpenol, HT-2 ve T-2 adlı toksinler girmektedir.
Fusarium toksinlerinden; Trikotesen, Zearalenon, Fusarin C ve Fumonisin’in; F.
culmorum, F. equiseti, F. graminearum, F. moniliforme, F. poae, F. sambucinum, F.
sporotrichoides, F. verticillioides türleri tarafından oluşturulduğunu bildirmektedir.
Avrupa ve Amerika gibi soğuk-serin kuşak iklim bölgelerinde Fusarium spp. iyi
gelişmekte, özellikle bu klimada trikotesen içerikli yemler hayvan zehirlenmelerine ve
ölümlere neden olmaktdır. Zearalenon (F-2) toksininin F. graminearum, F. culmorum
ve F. equiseti tarafından üretildiği belirlenmiş, toksinin memeli hayvanlarda östrojen
benzeri bir etki yaptığı bulunmuştur. Toksinin varlığı mısır, buğday, fasulye, pirinç ve
yemde de tespit edilmiştir (Weidenbörner 1999).
Fusarium cinsinin bazı türleri “Fumonisin”, “Zearelenone”, “Deoxynivalenol” gibi
insan ve hayvan sağlığına zararlı mikotoksinler üretmekte, bu bileşikler hem gıdalar
hem de hayvan yemlerinde oluşabilmektedir (Alm et al. 2006). İngiltere’de 1900
yıllarının başlarında küflü mısırların yenmesiyle hayvanlarda hastalıklar meydana
gelmiş, bu hayvanların yediği yemdeki fungusun Fusarium moniliforme olduğu tespit
edilmiştir.
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5. ÖNEMLİ KÖK VE KÖKBOĞAZI HASTALIK ETMENLERİNİN TANIMI,
YAŞAYIŞI, EPİDEMİYOLOJİSİ, KONUKÇULARI, BELİRTİLERİ VE
MÜCADELE YÖNTEMLERİ
Serin iklim tahılları kök ve kökboğazı çürüklüğü ve fide yanıklığına sebep olan
etmenlerin büyük bir çoğunluğu Oomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes ve
Deuteromycetes funguslarına aittir. Etmen fungusların hastalık belirtilerine göre kesin
olarak tanınmaları oldukça zordur. Bu etmenler izolasyon, kültür çalışmaları,
steromikroskop ve mikroskop incelemeleri ve patojenisite testleri sonucunda
tanımlanabilmektedir. Serin iklim tahıllarını kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalıklarını
oluşturan etmenleri, bazı ana bölümlere ayırarak incelemek daha yararlı olacaktır.
Buğdayda kök ve kökboğazı çürüklüğüne neden olan etmenlerin başında Fusarium
culmorum (WG Smith) Sacc., F. pseudograminearum Aoki&O'Donnell,
Gaeumannomyces graminis (=Ophiobolus graminis (Sacc.)), Bipolaris sorokiniana
(=Helminthosporum sativum, Rhizoctonia cerealis ve Pseudocercosporella
herpotrichoides (=Oculimacula yallundae), gelmektedir. Diğer Fusarium türlerinden
bazıları da hastalık şiddetini artırmaktadır. Bu fungusların kesin tanıları ancak ayrıntılı
laboratuar çalışmalarıyla yapılabilir. Toprakta bitki artıkları üzerinde iki yıldan fazla
canlı kalabilirler. Bitki artıklarının toprak yüzeyinde bekletilmesi durumunda
canlılıklarını sürdürürler. Bu funguslar toprak kökenli olup tohumla da
taşınabilmektedir.
5.1 ÖNEMLİ BAZI FUSARİUM TÜRLERİNİN TANIMI VE YAŞAYIŞI
Serin iklim tahıllarında kök, kökboğazı ve sap çürüklüğüne neden olan Fusarium
cinsine ait olan funguslar tür sayılarının fazla, enfekte ettikleri konukçu dizilerinin geniş
ve dünya üzerindeki farklı ekolojik ortamlarda varlıklarına rastlanabilir olmaları
nedeniyle ayrı bir öneme sahiptirler (Booth 1971). Fusarium cinsi funguslar içinde
patojen ve saprofit türler de bulunmaktadır (Liddell 1991). Fusarium spp.’nin kök ve
kökboğazı çürüklüğü hastalığı yanında başak yanıklığına da neden olduğunu
bildirilmiştir (Bora ve Karaca 1968).
Bu cins’e ait türler toprak ve tohum ile taşınabilmektedir. İklim, toprak koşulları, üretim
yapılan bölgenin ekolojik ve coğrafi özellikleri hastalığın yaygınlığını, hastalık şiddetini
ve verim seviyelerini etkileyen önemli unsurlardır. Bunun yanı sıra o bölgedeki ürün
deseni, ekimi yapılan çeşitlerin hastalığa karşı gösterdikleri tolerans düzeyleri,
gübreleme, toprak işleme ve fungisit kullanımı gibi faktörler de hastalığın zarar yapma
potansiyelini etkilemektedir. Patojenle bulaşık bir alanda, bitkilerin enfeksiyona
yakalanma olasılıkları yüksek olmakla birlikte, hastalığın seyri toprak ve bitkide ki su
potansiyeli ile de yakından ilişkilidir. Özellikle başak çıkışı ve çiçeklenme aşamasında
hava sıcaklığı yüksek ve toprakta ki su içeriğinin düşük olduğu durumlarda hastalığın
çok şiddetli olabileceği bildirilmiştir (Smiley and Patterson 1996).
Patojenik türler, konukçusunun olmadığı dönemleri, hasat artıkları içerisinde
miselyum, bazıları ise toprak veya bitki artıklarında klamidospor ve bazıları ise
konukçu doku üzerinde ürettikleri peritesyumlar halinde ya da buğdaygil familyasına ait
yabancı otların köklerinde parazit halde geçirmektedirler (Purss 1969, Cook 1970,
Cook 1980).
Bu hastalık etmenleri taban arazide ve stres faktörlerinin olduğu durumlarda daha etkili
olmaktadır. Fusarium pseudograminearum ve F. culmorum bitkinin taçında ve yaprak
kınının altında pembe bir renklenme oluşturur. Enfekteli kökler plastik bir torbaya
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konulursa çok kısa bir sürede bu pembe renklenme çok bariz bir hal alır. Bu hastalık
için uygun şartlar oluştuğunda üründe %50 veya daha fazla kayıplara neden olabilir.
Buğday tohumlarının çimlendiği dönemden başak çıkışının başladığı zamana kadar
geçen tüm zamanlarda, konidiler veya klamidosporların çimlenmesiyle bitki
enfeksiyonları gerçekleşebilmektedir. Bu enfeksiyonlar, çoğunlukla toprağa yakın
kökboğazı bölgesi veya kökboğazının hemen alt kısmındaki boğum aralarından
başlamaktadır. Fide döneminde başlayan düşük seviyedeki enfeksiyonlar bitkileri fazla
etkilememekte ve bitkiler normal gelişimine devam edebilmektedirler. Ancak, ileri
dönemlerde, artan transpirasyona bağlı olarak hızlı bir hastalık belirtisi gelişimi ortaya
çıkmaktadır (Beddis and Burgess 1992).
Hastalığa yakalanan bitkilerin kök, kökboğazı ve sap kısmında şeritler halinde uzayan
ya da tüm silindiri tamamen sarmış kahverengi lekeler görülür. Bu lekeler daha çok,
sözü edilen bölgelerde ortaya çıkmalarına rağmen, enfeksiyonun yoğunluğu ve
hastalığın gelişimine bağlı olarak bazen yaprak kınları ve gövdede 4. ve hatta 5.
boğuma kadar ilerleyebilir. Şiddetli enfeksiyona uğramış bitkilerin alt yaprak
kınlarında, kök, sap ve boğumda bal rengi bir görünüm alır ve bazen misel oluşturabilir
(Şekil 1, 2, 3).

Şekil 1. Fusarium etmenlerinin tarlada buğdayda oluşturduğu kök ve kökboğazı
çürüklüğü hastalığı zararları.
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Şekil 2. Hastalık etmenine hassas reaksiyon gösteren Kınacı-97 buğday çeşidinde F.
culmorum ve F. graminearum’un köklerde yaptığı zarar.

Şekil 3. Kınacı 97 çeşidinin köklerine kolonize olarak zarar yapan F. culmorum miseli.

Bazı dönemlerde bitki gelişme döneminin ortasında çiçeklenme döneminde yaşanan su
stresi ile birlikte bitkilerde beyaz başak (akbaşak) oluşumu ve erken ölümler
gözlenebilmektedir (Şekil 4). Bu belirtileri gösteren bitkilerde, önce su iletiminin
normal bir şekilde sağlanmaması söz konusudur. Bitki köklerinin besin alma
kapasitesinde azalmalar oluşur ve buna bağlı olarak zamanla fizyolojik bozukluklar
ortaya çıkar. Bitkiler normal yaşam süresinden daha kısa bir sürede ömrünü tamamlar
ve ürün veriminde önemli düzeyde azalmalar meydana gelir. Hastalık etmeni bitkide
kardeş ölümleri oluşturmakta, boş ve akbaşaklar meydana gelmektedir, ayrıca hektolitre
ağırlığı ve 1000 dane ağırlığında azalmalar oluşmaktadır. F. culmorum ve F.
graminearum genellikle yaprak kını altında veya kökboğazı bölgesinde pembeleşme
yapmaktadır. Yoğun beyaz veya pembe fungal gelişmelerin bazen enfekteli köklerin iç
kısmında, merkezden itibaren geliştiği görülebilir (Wallwork 2000).
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Şekil 4. F.culmorum’un oluşturduğu akbaşak zararı.

Fusarium spp. besiyerinde geliştirildiklerinde meydana getirdikleri pigmentler
nedeniyle farklı renkler oluşturmaktadır (Şekil 5 ve 6).

Şekil 5. PDA (Patates Deskroz-Agar )ortamında F. graminearum kolonileri.

24

Şekil 6. SNA (Sentetik Nutrient Agar) ortamında F. culmorum kolonileri.

F. culmorum kültürde (Patates Deskroz-Agar) besiyerinde bol miktarda kısa ve kalın
görünümde makrokonidiyum ve klamidospor (dayanıklı spor) oluşturabilmektedir. F.
culmorum mikrokonidi ve perites oluşturmaz (Zillinsky 1983). Bu makrokonidiyumlar
genellikle 4-5 bölmeli olup, belirgin bir ayak hücresi bulunmamaktadır (Şekil 7). Leslie
ve Summerbell, 2006 yılında yayınladıkları çalışmada, Fusarium cinsini 70 tür altında
toplamışlardır. Ayrıca seksüel evreler, yaygın sinonimler, coğrafik ve konukçu dağılımı,
besiyerleri ve önemli karekterler, taksonomi-patoloji-ekoloji ve yeni türlerin
tanımlamalarına yer vermişlerdir.

Şekil 7. F. culmorum’un mikroskoptaki spor görünümü (x 40).
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Makrokonidiyumlar kültürde klamidospor oluşturmakta ve meydana getirdiği
pigmentler nedeni ile pembe renkli koloniler oluşmaktadır. Fusarium cinsinde genel
olarak türlerin tespitinde; besi yerinde oluşturdukları pigmentasyon (renk özellikleri),
makro ve mikrokonidilerinin büyüklüğü, şekli, klamidospor oluşumu, ayrıca
oluşturdukları sporların şekli, büyüklükleri, ayak hücresinin bazı türlerde olup,
bazılarında olmaması gibi özellikler morfolojik olarak Fusarium türlerinin teşhislerinde
anahtar rol oynamaktadır. F. culmorum klamidosporları toprakta 8-9 yıl canlı
kalabilmekte, F. graminearum sporları ise 5 yıl kadar toprakta yaşabilmektedir (Mathre
1992).
F. pseudograminearum’un fialitleri üzerinde boğumun hemen yanında bir bölme oluşur.
Makrokonidileri belirgin ayak hücreli ve genellikle 5–6 bölmeli olup hafifçe kıvrık ve
düz şekillidir. Besi yerinde klamidospor oluşturmakta, PDA (Patates Deskroz-Agar) ve
SNA(Sentetik Nutrient Agar ) gibi ortamlarda bordo bir renk almaktadır.
Kök ve kökboğazı çürüklüğü monokültür tarım yapılan alanlarda, topraktaki inokulum
yoğunluğu zamanla artış göstermektedir. Fusarium türleri kurak geçen uzun ilkbahar
periyodundan sonraki yağışlarda şiddetli hastalık oluşturabilir. Oksijenin yetersiz
olduğu ağır topraklarda ve zayıf topraklarda hastalık daha fazla ortaya çıkmaktadır.
5.2 HUBUBATTA GÖÇERTEN HASTALIĞININ TANIMI VE YAŞAYIŞI
[Gaeumannomyces graminis (Sacc. Arx & Oliver), (=Ophiobolus graminis)]
Karabacak ya da Göçerten (Take-all) olarak isimlendirilen hastalığın etmeni
Gaeumannomyces graminis (Sacc. Arx & Oliver), tüm dünyadaki tahıl kök hastalıkları
içinde en fazla zarar yapan etmenlerden biridir. Toprak kökenli olan fungusun
konukçuları buğday, arpa, tritikale çavdar ve çimensi bitkilerdir. Etmene en dayanıklı
serin iklim tahılı çavdardır. Bunu sırasıyla tritikale, arpa ve buğday izlemektedir.
Hastalık etmeni hayatını tarladaki enfekteli bitki artıklarında geçirmektedir. Etmenin en
hassas konukçuları olan buğday ve arpa ekiminin üst üste 2 yıl süre ile yapılması
hastalık şiddetinin artmasına neden olur. Hastalık hava şartlarının uygun olduğu
ilkbahar aylarında 20oC’de, fazla yağışlı ve aşırı sulanan tarlalarda daha şiddetli olarak
kendini göstermektedir.
Ülkemizde Gaeumannomyces graminis var. tritici patojeninin varlığına ait ilk gözlem
1971-1972 yıllarında Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yapılmıştır (Varol 2005).
Hastalık ülkemizde Çukurova ve Trakya’da daha fazla görülürken son yıllardaki iklim
değişiklikleri ve hastalığa hassas çeşitlerin ekilmesi ile İç Anadolu Bölgesi ekiliş
alanlarında da görülmektedir.
Türkiye’de buğdayda kök ve kökboğazı çürüklüğü etmenlerinin belirlenebilmesi ve
yaygınlığı üzerine yapılan iki yıllık sürvey çalışmasında incelenen tarlaların %2’sinde
Gaeumannomyces sp. gözlemsel olarak tespit edilmiştir (Tunalı ve ark. 2008).
Trakya bölgesi buğday ekim alanlarında kök ve kökboğazı hastalıklarının durumunu
ortaya koymak ve hastalığa neden olan fungusları saptayarak patojenisitelerine etki eden
bazı faktörleri araştırmak için 2006 - 2009 yıllarında yürütülen bir doktora
çalışmasında; hastalığa neden olan yaygın patojenler arasında Gaeumannomyces sp.
gözlemsel olarak tespit edilmiştir (Hekimhan 2010). Ancak bu çalışmada bu etmenin
izolasyonu ve patojenitesi üzerine çalışılmamıştır.
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Hastalık, sağlıklı bitki köklerinin toprakta enfekteli bitki artıklarına temas etmesiyle
başlamaktadır. Etmenin bitki dokusunda ilerlemesi sonucunda kök sisteminin
zayıflamasına bağlı olarak bitkide, bodurlaşma, erken olgunlaşma, dane bağlayamama
ve hastalığın tipik belirtisi olan köklerde koyu kahverengi-siyah lezyonlar
görülmektedir. Buna bağlı olarak enfekteli alanlarda kuru ve sıcak havaları takiben
aniden beyaz başak gelişimi görülmektedir (Şekil 8).

Şekil 8. G.graminis’in oluşturduğu akbaşakların görünümü(solda) ve hastalıklı kök yapısı (sağda).

Hastalık etmeni kışlık ekilen hububatlarda daha fazla zarar oluşturan, toprak kökenli bir
fungusdur. Hastalık, optimum 10-20°C’de zayıf drenajlı, yüksek nemli alkali
topraklarda enfekteli bitki artıklarına sağlıklı bitki köklerinin temas etmesi ile başlar. Bu
hastalık kök ve kökboğazı hastalıkları içinde en önemli ve tahripkar olanıdır. Trakya,
Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde yaygın olarak kendini göstermektedir.
İnokulum kaynağı genellikle bir yıl önceden, hastalıklı hububat kalıntıları ve yabani
buğdaygil bitkileri, özellikle ayrık (Elymus repens)'ın kök kalıntıları üzerinde gelişen
misellerdir.
Hastalıklı bitkilerin bodur kalması ve açık renkli görünüm alması erken dönemde
görülebilecek belirtiler olup zor fark edilmekte kuraklık ve bitki besin elementi
eksikliğine bağlı belirtilerle karıştırılmaktadır. Başaklanma zamanı ve sonrasında
kökboğazında koyu kahverengileşme, kararmalar olmakta ve bitkilerin boyu
kısalmaktadır. Etmen fungus hifler ile ilerler ve kök yüzeylerini takip ederek yayılır.
Etmen hiflerin bitki kök dokularına girişi ile enfeksiyon gerçekleşir. Enfeksiyondan kısa
bir süre bitkilerin kökboğazı dokuları siyahlaşarak çürür (Şekil 9, 10). Kökboğazındaki
bu siyahlık 2 veya 3. boğuma kadar çıkabilmekte ve bitkiler yatmaya eğilimli olup,
kökboğazından kolaylıkla kırılabilmektedir.
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Şekil 9. G. graminis etmeni ile bulaşık buğday kökleri ve zarar şekli.

Şekil 10. G. graminis etmeninin besi ortamında buğday köklerindeki zararı.

Şiddetli yağmur ile beraber kuvvetli rüzgarlar hastalıklı bitkilerde yatmalara sebep olur
(Şekil 11). Hastalık, hububatta kardeşlenmede azalmaya neden olur.

Şekil 11. G.graminis’in Trakya Bölgesinde buğday tarlasında meydana getirdiği yatmalar.
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Enfeksiyona uğramış bitkide su ve besin maddelerinin alınması aksamaktadır. Bunun
sonucunda bitki ya ölmekte ya da bitkide boş dane bağlamamış veya cılız daneli
başaklar oluşmaktadır (Şekil 12,13).

Şekil 12. G. graminis ile hastalıklı buğday tarlaları.

Şekil 13. G. graminis ile bulaşık bitkilerin başaklarındaki cılız daneler (solda) ve sağlam bitkilerin
başaklarından alınan daneler (sağda).

Yüksek yağış hastalığın artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle toprak yüzeyindeki
hastalıklı bitki kalıntılarının tarladan toplanarak yakılması hastalığı kısmen azaltabilir.
Çünkü toprak altındaki hastalıklı bitki kalıntıları yine tarlada inokulum kaynağı
olacaktır. Hastalık etmeninin enfeksiyonu, sağlıklı bitki köklerinin toprakta hastalıklı
bitki artıklarına temas etmesiyle başlamaktadır.
Hastalıklı bitkiler daha sonra genellikle saprofit fungusların (Cladosporium spp,
Alternaria spp. vb) istilası ve onların siyah renkli kolonileri ile kaplanır (Şekil 14).
G. graminis’in, uygun şartlar altında buğday bitkisinin kökboğazında peritesyumları
gelişir ve bunun içinde askosporları oluşur. Olgun peritheciumlar uzun, dar, renksiz,
bölmeli, 70–90µm x 2,5–2,5 µm ebatlarındaki ascosporları etrafa dağıtırlar. Peritesyum
ve askosporlar teşhis yönünden çok önemli özelliklere sahiptirler, fakat genellikle yapay
besi ortamında nadiren oluşurlar. Bunun yerine 1–1,5 x 4–7 µm çapında renksiz
mikrosporlar (phialospor) gelişir (Şekil 15).
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Şekil 14. G. graminis ile enfekteli tarlada saprofit fungusların zararı.

Şekil 15. G. graminis askospor ve mikrosporlar (phialospor)’ın görünüşü.

5.3 Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoem. (anamorph) (= Helminthosporium sativum)
ve Cochliobolus sativus (Ito & Kurib.) Drechs. ex Dastur (teleomorph)
ETMENLERİNİN TANIMI VE YAŞAYIŞI
Cochliobolus sativus (=Bipolaris, Drechslera sorokiniana ve daha önceki ismi
Helminthosporium) olan etmenin oluşturduğu hastalık bazı araştırıcılar tarafından
“noktalı yaprak lekesi” olarak isimlendirilmistir. Daha sonra ilk enfeksiyonun kök ve
kök boğazında görülmesi, sıcak ve az yağışlı bölgelerde ise hastalığın sadece bu
durumda seyretmesinden dolayı bu hastalık “kök çürüklügü” olarak da kaydedilmiştir.
Eken ve Demirci (1998) buğday ve arpanın verimini ve kalitesini etkileyen birçok
hastalık etmeninin yanında, Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram and Jain [Eşeyli
dönemi Cochliobolus sativus (Ito and Kurib.) Drechler ex Dastur]'nın oluşturduğu kök
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çürüklüğü hastalığı da büyük bir öneme sahip olduğunu bildirmektedirler. Orta Anadolu
Bölgesi’nde hastalığın buğdaydan daha çok arpada görüldüğü ve arpa ekiliş alanlarının
1/3'ünün patojenle bulaşık olduğu belirlenmiştir (Aktaş 1982).
Serin iklim tahılları (buğday, arpa, tritikale, çavdar ve yulaf) daneleri, çeşitli Fusarium
türleri ile başaklanma döneminde enfeksiyona uğrayabilir ve böyle danelerden meydana
gelen fideler çeşitli oranlarda hastalanabilir. Yüksek oranlarda ki enfeksiyonlarda fide
ölümleri görülür. Daha düşük oranlardaki enfeksiyonlar da ise bitkilerin daha sonraki
gelişme dönemlerinde kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalık belirtileri ortaya çıkabilir.
Bu kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığına hububat yetiştirilen tüm alanlarda sık sık
rastlamak mümkündür. C. sativus etmeni bitkinin en önemli kök ve kökboğazı primer
patojenidir.
Etmen fungus tohumlarla ve toprakta kalan hastalıklı bitki artıkları ile bir yıldan diğer
yıla geçmekte ve bitkilerde tüm gelişme dönemlerinde ve tüm organlarda hastalık
meydana getirebilmektedir. Fide döneminde başlayan düşük seviyedeki infeksiyonlar
bitkileri fazla etkilememekte ve bitkiler normal gelişimine devam edebilmektedirler.
Etmen fungusun kök ve kökboğazında meydana getirdiği hastalık belirtileri koyu renkli
ve soluk kahverengi lekelerdir (Şekil 16).

Şekil 16. Bipolaris sorokiniana ile bulaşık buğday kökleri ve zararı.

Bu nedenlerle dane ölümleri, fide yanıklığı, kök ve kökboğazı çürüklüğü, yapraklarda
noktalar halinde lekeler (Şekil 17), başakta kavuz ve dane yanıklığı embriyo kararması
meydana getirmektedir (Şekil 18). Fungusun kök ve kökboğazında meydana getirdiği
lekeler koyu veya soluk kahverengi görünmektedir.

Şekil 17. B. sorokiniana ile bulaşık yapraktaki lekeler.
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Şekil 18. B.sorokiniana ‘nın başaktaki ve embriyo kararmasının danedeki zararı.

B. sorokiniana’nın konidioforları koyu kahverengi, kısa ve çoğunlukla tek veya küçük
guruplar halinde düz veya kıvrık 110-150 x 6–10 m boyutlarında, konidiosporları ise
3–10 bölmeli ve 60-120 x 5–20 m boyutlarındadır (Şekil 19). Hastalık etmeni bir
yıldan ertesi yıla tohumlarla ve tarlada kalan hastalıklı bitki artıklarıyla geçmektedir.

Şekil 19. B. sorokiniana etmeninin spor ve misel yapıları (x 40).

Erzurum yöresinde kışlık olarak ekilen buğday çesitlerinin yöreden izole edilen D.
sorokiniana’ya karsı duyarlılıgını belirlemek amacıyla yapılan patojenite
çalısmalarında, kullanılan buğday çesitleri içerisinde en yüksek hastalık siddeti Hawk
çesidinde (2,08), en düşük ise Lancer çesidinde (1,58) olduğu belirlenmiştir (Eken ve
Demirci 1998). Buğday kök bölgesinden izole edilen Fluorescent pseudomonas’ların
%50-60’nın Helminthosporium sativum’a karşı antagonistik etki sergilediği tespit
edilmiştir (Gaur et al. 2004).
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5.4 RHİZOCTONİA TÜRLERİNİN TANIMI VE YAŞAYIŞI

Rhizoctonia cinsi kendi içerisinde çeşitlilik gösteren, geniş ve kompleks bir fungus
grubudur (Carling ve Summer 1992). Çevresel koşullara yüksek oranda adaptasyon
göstermesi nedeniyle tüm dünyaya yayılmıştır ve dünya’da ekonomik açıdan önemli
200’ü aşkın bitkide yıllık ortalama %20 den fazla ürün kaybına neden olmaktadır
(Clarkson ve Cook 1983, MacNish ve Neate 1996, Cromey et al. 2002). Neredeyse
limitsiz konukçu çeşitliliğine sahip yıkıcı bir patojen olan Rhizoctonia konukçularında
tohum çürüklüğü, kök ve sap çürüklüğü, gövde ve taç kanseri, meyve çürüklüğü, yaprak
ve kın yanıklığı, cüceleşme, fidelerde çökerten (damping-off), çıplak yama gibi
hastalıklara neden olmaktadır (Sneh et al. 1996). Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray
İllerindeki buğday ve arpa alanlarından izole edilen toplam 104 izolatın %20,2’sinin
Rhizoctonia spp.’ye ait olduğu tespit edilmiş ve Aksaray hastalığın en yaygın olduğu il
olarak belirlenmiştir (Yıldırım et al. 1999). Türkiye’de buğdayda kök ve kökboğazı
çürüklüğü etmenlerinin tespiti ve yaygınlığı ile ilgili yapılan çalışmada örnek alınan
alanlardan izole edilen kök çürüklüğü patojenlerinin %22’sinin Rhizoctonia spp.’ne ait
olduğu belirlenmiştir. Bu türlerin %2’si R. solani olarak teşhis edilmiş olup
tanımlanamayan diğer Rhizoctonia spp.’lerin R. cerealis olduğu düşünülmüştür. Ayrıca
çalışmada Rhizoctonia türlerinin Ege (%39), Marmara (%37) ve İç Anadolu Bölgesinde
(%31) yaygın ve ekonomik kayıplara yol açan patojenler arasında yer aldığı
vurgulanmıştır (Tunalı et al. 2008).
Rhizoctonia cinsinin bazı patojen olan türlerinin yanı sıra saprofitik mikorizal
karakterde ve biyolojik savaş etmeni olarak önem taşıyan türleri de mevcuttur.
Rhizoctonia cinsi dünyanın her yerinde ve ülkemizde yaygın olarak bulunan en önemli
toprak patojenlerinden birisidir ve en az 150 farklı bitki türünün patojeni olarak
tanımlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 14 bölgede 114 buğday ve arpa
tarlasından toplanan toprak örneklerinden yapılan izolasyonlar sonucunda elde edilen 51
izolatın %27’sini Rhizoctonia solani AG 2-1 ve 39%’unu R. oryzae (Waitea circinata)
izolatları oluşturmuştur. Geriye kalanlarını ise Rhizoctonia solani AG 3, AG 4, AG 10,
AG 11 ve Ceratobasidium sp. AG A and AG I oluşturmuştur. Serada yapılan
patojenisite çalışmalarında izolatların çoğunluğu cüceleşme ve tipik kök hastalığı
simptomları meydana getirmiştir (Schroeder et al. 2011).
Rhizoctonia cinsinin patojen olmayan türleri diğer patojenik Rhizoctonia spp. biyolojik
kontrol ajanları olarak önemlidirler. Son yıllarda yapılan çalışmalarda patojen olmayan
türler ve bazı binükleat’lar patojen olan türlerin mücadelesinde hipovirülent ırk olarak
kullanılmaktadır.
Rhizoctonia türleri buğdayda genel olarak çökerten, kök ve sap çürüklüğü (Şekil 20),
yaprak ve kın yanıklığı, cüceleşme ve kardeşlenmede azalmaya sebep olmaktadır.
Ayrıca etmenin anastomosis grupları da buğdayda farklı dönemlerde farklı şekildeki
spesifik belirtilerin sorumlusudur. Örneğin, R. solani AG 8 buğdayda çıplak yama
belirtisine, çift çekirdekli Rhizoctonia AG-D (=CAG 1) kar küfüne, R. solani AG-4 ve
R. cerealis CAG 1 keskin göz lekesi belirtisine, R. solani AG 6 ise Krater hastalığına
sebep olmaktadır (Xia ve Li 1989, Sneh et al. 1994, Frugal-Wegrzycka et al. 1996,
Meyer et al.1998, Priyatmojo et al. 2001, Tunalı et al. 2008).
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Şekil 20. Rhizoctonia solani etmeninin saptaki zarar belirtileri.

R. cerealis’in oluşturduğu hastalığın tipik belirtileri erken devrede başlar. Bitkilerde
gelişme geriliği olur. Toprak kaynaklı olan etmen fungus çeşitli anastomosis grupları
buğdayın çeşitli gelişme dönemlerinde etkili olur. Enfekteli bitkiler donuk, mor veya
koyu yeşil bir renk alır. Bitkilerin kök sistemleri daha kısa olur ve kökleri kahverengi
bir görünüm alır. Bitkilerin saplarında kenarları belirgin oval lekeler oluşur (Şekil 21).
Hastalık buğdayın çeşitli gelişme dönemlerinde etkili olur. Bu nedenle bitkilerde fide
yanıklığı, kök ve kökboğazı yanıklığı ile sap çürüklüğü de meydana getirir.

Şekil 21. R. cerealis keskin göz lekesinin sapta ki zarar görünümü.

R. cerealis’in hifleri dik açı oluşturacak şekilde yan dallar oluşturur. Yan dallar üzerinde
boğumun hemen yanında bir bölme oluşur. Miseller bölmeli gençken şeffaf sonra
sarımtırak olup yaşlandıkça koyu kahve bir hal alır. Sonbaharda yağışların ve sulamanın
iyi olması durumunda bitkiler R. cerealis’in oluşturduğu hastalığa daha dirençli olurlar.
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Toprak işlemesinin az yapıldığı veya hiç yapılmadığı tarlalarda ise hastalık daha şiddetli
gelişmektedir. Hastalık etmeni toprakta uzun süre canlı kalabilmekte ve hifleri ile
bitkileri enfekte etmektedir.
Rhizoctonia sklerotları ile toprakta uzun süre canlı kalabilmektedir. Ayrıca saprofitik
rekabetçiliği, patojenik özellileri, çok hızlı gelişimi ve geniş konukçu dizisi nedeniyle
sorun oluşturan bir cins olarak bilinmektedir. Bu nedenle hastalığın kimyasal
mücadelesi zordur ve ancak sınırlı alanlarda kısmen başarılı olabilir (Mohammadi et al.
2003).
Günümüzde R. solani izolatları 14 anastomosis grubuna (AG 1-13 ve AG BI) ayrılmıştır
(Carling et al. 2002). Japonya’dan izole edilen BN Rhizoctonia spp., R. repens ve R.
anaticula hariç 21 anastomosis grubuna ayrılmıştır (AG A-U). Kuzey Amerika’dan elde
edilen izolatlar 7 anastomosis grubuna ayrılmıştır (CAG 1-7). R. zeae WAG-Z ve R.
oryzae WAG-O anastomosis grupları da mevcuttur.
Buğdayda, şu ana kadar dünyada yapılan çalışmalarda R. solani AG 1 IB, AG 2-1, AG
2-2, AG 3, AG 4, AG 5, AG 6, AG 8, AG 11, R. oryzae WAG-O, R. zeae WAG-Z ve R.
cerealis CAG 1 (AG D) anastomosis grupları patojen bulunmuştur. Besi ortamında R.
solani AG 4’ün görünüşü Şekil 22’de ve R. cerealis’nin görünüşü Şekil 23’de
verilmiştir.

Şekil 22. Besi ortamında R. solani AG 4’nin misel görünümü.
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Şekil 23. Besi ortamında R. cerealis’nin misel görünümü.

Rhizoctonia türlerinin genç hifleri kültür ortamında büyüme yönünde dik açıyla dallanır
ve ana hiflerle birleşme noktasında daralır (Şekil 24). Daralmanın yakınında bir septum
meydana gelir. Fungusun genç hifleri şeffaf ve renksizdir. Olgunlaştıkca hücre
duvarlarındaki melanin birikimi nedeniyle koyulaşırlar. Olgun R. solani hifleri sarımsı
sonra da kahverengi hale gelirken olgun R. zeae ve R. oryzae hifleri ise başlangıçta
beyazımsı krem iken yaşlandıkca somon, turuncu renge dönüşür. R. repens hiflerinin
rengi ise beyazdır (Sneh et al. 1994).

Şekil 24. Rhizoctonia hiflerinin T şeklinde dallanması ve bu noktada oluşan bölme’nin görünümü.

36

Ülkemizde buğdayda Rhizoctonia anastomosis grupları ile ilgili detaylı yapılmış olan
iki çalışma mevcuttur. Erzurum’da yapılan bu çalışmada anastomosis grupları
saptanmış, AG 4 ve AG 11 virülent bulunmuştur. AG 2-1, AG 3, AG 5 ve Waitea
circinate var. circinate ise orta derecede virulent bulunmuştur (Demirci 1998). Konya,
Ankara, Yozgat, Eskişehir ve Kırıkkale illerinde 2009 ve 2010 yıllarında buğday
tarlalarından toplanan bitki ve toprak örneklerinden yapılan izolasyonlar sonucunda 16
anastomosis grubuna ait 99 Rhizoctonia izolatı elde edilmiştir. İzolatların %71,7’sini
multinukleat (MN), %28,3’ünü binukleat (BN) izolatlar oluşturmuştur. Klasik teşhis
yöntemleri sonucunda MN Rhizoctonia izolatlarının R. solani AG 2, AG 3, AG 4, AG 5,
AG 8, AG 11, Waitea circinata var. circinata, Waitea cir. var. zeae ( R. zeae)WAG Z,
Waitea cir. var. oryzae grup I ( R. oryzae grup I), BN Rhizoctonia izolatlarının ise R.
cerealis AG D, AG I, AG A, AG C, AG E, AG G ve AG H olduğu tespit edilmiştir. En
fazla izole edilen grup Waitea circinata var. circinata olmuştur. Yapılan patojenisite
çalışmalarında AG 4 en virülent grup olarak belirlenmiştir (Ünal ve ark. 2013).
Çeşitli ürünlerden izole edilen Rhizoctonia türlerini, anastomosis gruplarını ve
morfolojik karakterlerini belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada hastalıklı buğday ve
arpadan izole edilen örneklerin beyazdan açık sarıya kadar değişen renklerde ve 3-4
mikron çapında çift çekirdekli apikal hücrelerden oluşan kolonilerin R. cerealis CAG 1
e ait olduğu tespit edilmiştir. Miseliyal gelişim için optimum sıcaklık 20-25 OC olarak
tespit edilmiştir (Li ve Xia 1988). İtalya’da buğday, sorgum, marul, soğan, kavun,
şekerpancarı, patlıcan, kuşkonmaz, soya fasulyesi ve devedikeninden yapılan
izolasyonlar da ise en yaygın olarak R. solani AG 5 tespit edilmiş bunu AG 4, AG 2 ve
AG 1 takip etmiştir (Manzali ve D’ercole 1992).
Chen et al. (1990) tarafından gerçekleştirilen bir çok ürünü kapsayan çalışmada yaprak
kını lekesi belirtisi gösteren buğday ve arpa bitkilerinden çift çekirdekli Rhizoctonia
spp., çeltikden AG 11A, mısırdan ise AG 11A ve AG 4 anastomosis grupları izole
edilmiştir.
Yapılan diğer bir çalışmada R. solani AG 11’in karakteristik özellikleri ortaya konulmuş
ve buğdayda da zarar yaptığı tespit edilmiştir (Carling et al. 1994).
Frugal-Wegrzycka et al. (1996) tarafından keskin göz lekesi belirtisi gözlenen buğday
saplarından izole edilen R. solani AG 4 ve R. cerealis CAG 1’in koloni özellikleri ve
patojenisiteleri incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Grupların her ikisi de sapta keskin göz
lekesi belirtisi oluştururken CAG 1 buğday fidelerinde kök çürüklüğü yapmamıştır.
Etmenin bir toprak patojeni olması ve rekabetçi özelliğinden dolayı kimyasal savaşımı
zordur. Kimyasal savaşımın yeterli sonuç vermediği ve kimyasalların zararlı etkileri
düşünüldüğünde alternatif mücadele yöntemleri önem kazanmaktadır. Bu yöntemlerin
en önemlilerinden birisi de hastalığa karşı dayanıklı çeşitlerin kullanılmasıdır. Yeni
Zelanda’da 12 buğday çeşidi ile yapılan bir çalışmada Regency ve Centaur çeşitleri R.
cerealis’e dayanıklı bulunurken, Equinox, Savannah, Claire ve Alberic çeşitleri ise
yüksek derecede hassas bulunmuştur (Cromey et al. 2005).
Çin’de yapılan ve 50 buğday çeşidinin üç yıl boyunca tarla denemeleri ile R. cerealis’e
dayanıklılığının test edildiği bir çalışmada test edilen çeşitlerin çoğunluğunun R.
cerealis’e karşı hassas olduğu ve bu çeşitlerde yüksek hastalık oranı tespit edildiği
bildirilmiştir. Çalışmada sadece 3 çeşit (Yumai 18, Yanzhan 4110 ve Gaomai 8901)
dayanıklı bulunmuştur (Axing et al. 2008).
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Polonya’nın 4 farklı bölgesinde tarla denemeleri şeklinde yapılan bir çalışmada 30
tritikale çeşidinin R. cerealis ve R. solani AG 5’e karşı reaksiyonları tespit edilmiş ve
tüm çeşitler R. solani AG 5 ve R. cerealis’e hassas bulunmuştur (Lemanczyk 2012).
Sakarya yöresinde buğdayda kök ve kökboğazı çürüklüğüne neden olan etmenler; R.
cerealis, Fusarium spp., Drechlera sorokiniana, Pythium graminicolum,
Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolis graminis ve Phoma spp. olarak
saptanmış ve bu etmenlerden R. cerealis, Fusarium spp., D. sorokiniana, O. graminis ve
P. graminicolum’a karşı 26 buğday çeşit ve hattının reaksiyonları belirlenmiştir. Test
edilen çeşitlerden hiç birisinin dayanıklı olmadığı tespit edilmiştir (Aktaş ve ark. 1996,
1997a). Konya’da yapılan bir çalışmada buğdayda kök ve kökboğazı çürüklüğüne sebep
olan 29 fungus türü teşhis edilmiş ve bunlar arasında %13 yaygınlık oranıyla R. cerealis
ikinci sırada yer almıştır. Çeşit reaksiyonu çalışmalarında ise Kutluk 94 ve Doğu 88
ekmeklik buğday çeşitleri etmene dayanıklı olarak bulunmuştur (Aktaş ve ark. 1999).
5.5 GÖZ LEKESİ (Pseudosercosperella herpotrichoides Fron Deighton (1973),
(=Oculimacula yallundae) TANIMI VE YAŞAYIŞI
Zararın en belirgin şekli hububatın kökboğazında enfeksiyona uğrayan bitki dokularının
kısmen veya tamamen çürümesi ve bunun neticesinde hastalıklı bitkilerin yatmasıdır.
Etmen fungus tarafından hastalandırılmış bitkilerin kökleri sağlıklı kalmaktadır. Sapa
kalkma ile başak çıkarma gelişme dönemlerinde sapın dip kısmında belirgin oval,
griden sarımsı kahverengiye varan renkte göz lekesi şeklinde çürümeler oluşur. Bu
lekeler merkeze doğru koyulaşır ve sağlam dokuya doğru olan dış kısımlarda koyu
renklidir (Şekil 25).
Bu etmen toprakta bitki kalıntıları üzerinde erken ilkbaharda konidi oluşturur ve toprak
yüzeyine yayılarak yeni enfeksiyonlar meydana getirir. Hasta bitki kalıntıları üzerinde
oluşan konidiler yağmur damlalarının sıçratması ve rüzgar yardımıyla çevreye
dağılmakta, toprak yüzeyinde genç yaprak kınlarını enfekte edebilmektedirler.

Şekil 25. P. herpotrichoides’in bitkinin kökboğazındaki görünüşü ve zarar şekli.
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P. herpotrichoides’in vejetatif miselleri genellikle sarı ile kahverengi uzun hücrelere
sahip olup, stroma miselleri ise çok hücreli kalın duvarlı ve poligonal şekildedir. Bitkide
yaralar içinde fungusun miselleri gelişir. Sporları çoğunlukla 5-7 bölmeli olup, PDA
besi yerinde az sayıda da olsa gelişebilen, ince uzun yapıda, genellikle 40-60 x 1,5-3,5
m boyutlarındadır.

Şekil 26. P. herpotrichoides’in sporlarının görünüşü

6. KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIKLARI İLE İLGİLİ
SÜRVEYLERDE ÖRNEKLEME
Kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalıklarına hububatın tüm gelişme dönemlerinde
rastlanır. Bu nedenle hububatta kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalık şiddetinin
saptanması amacı ile yapılacak sürvey, bitkinin fide döneminden hasada kadar olan
devrede yapılabilir. En iyisi kardeşlenme döneminden başlayarak 20 gün ara ile 3 kez
sürvey yapılmasıdır.
Sürveyde incelenecek tarla alanının, bölgedeki hububat ekim alanlarını, güvenilir bir
şekilde temsil etmesi lazımdır. Bu nedenle sürveyin, “Sistematik Örnekleme Yöntemi”
ne göre planlanması gerekir. Bunun için önce bölgedeki hububat ekim alanları ile bölge
içindeki dağılışına ilişkin veriler çıkartılır. İncelenecek tarla sayısı o bölgedeki ekim
alanının en az %1'i kadarını içermelidir. İl, ilçe hatta köyler düzeyinde örnekleme
noktaları ve sayıları saptandıktan sonra sürvey güzergahı çizilir. Güzergah üzerindeki
duraklama noktasında seçilen tarlanın köşegenleri doğrultusundan yürünerek tarlanın
büyüklüğüne göre de örnek sayısı saptanır.
Hububat kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığı için yapılacak örneklemede her bir farklı
alanda, ya 1 m2’lik çerçeve atılarak ya da mibzer ile ekilmiş hububat tarlalarında
seçilecek bir sıradaki 100 bitki sayılarak değerlendirmeleri yapılır. Hububat kök ve
kökboğazı çürüklüğü hastalığının, hastalık şiddetinin saptanması Aktaş ve Bora
(1981)'ya göre verilen skala esas alınarak yapılır (Çizelge 1).
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Çizelge 1. Kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığı değerlendirme skalası
Skala
değerleri

Hastalık Şiddeti

0

Sağlam %0

1

Az sararma (Kök ve kökboğazı sararmış), %1–15

3

Orta derecede sararma (Kahverengileşme birinci yaprak kınına
kadar ilerlemiş), %16–40

5

Şiddetli sararma (Kök ve kökboğazı kahverengi ve yapraklarda
lekeler var), %41–70

7

Bitki ölmüş, %71–100

Örnekleme noktasındaki hastalık şiddetinin saptanmasında her skala değerine giren bitki
sayısı o skala değeri ile çarpılır, çarpımlar toplamı, en büyük skala değerinin bitki sayısı
ile çarpımına bölünür ve tüm işlem yüzle çarpılarak örnekleme noktasındaki yüzde
hastalık şiddeti Townsend-Heuberger formülü’ne göre heaplanır.
Yüzde hastalık şiddetinin hesabında kullanılan formül “Hastalık şiddeti (%)= Toplam (n
x V / Z x N) x 100 olup, n: skalada farklı hastalık derecesine giren bitki sayısı; V: skala
değeri; Z: en yüksek skala değeri; N: gözlem yapılan toplam bitki sayısı” şeklindedir
(Karman 1971).
7. TÜRKİYE’DE SERİN İKLİM TAHILLARINDA KÖK VE KÖKBOĞAZI
ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIKLARI İLE İLGİLİ BUGÜNE KADAR YAPILMIŞ
ÇALIŞMALAR
Ülkemizde konuyla ilgili olarak, farklı ekiliş alanlarında birçok araştırıcı tarafından
tespit edilebilen çalışmalar yürütülmüştür. Yapılan bu çalışmalara göre;
Göbelez (1956) Ereğli (Konya)'de bir arpa tarlasından izole ettigi Drechslera
sorokiniana’nın yaklasık % 50 oranında zarar yaptığını ve arpa tanelerinin %15-40
oranında etmenle bulaşık olduğunu bildirmiştir.
İren (1962) buğday kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalık etmenlerinin tek tek veya
birlikte hastalık oluşturduğunu, buğday kök ve kökboğazı etmenlerinin en önemlilerinin
Pythium spp, Fusarium culmorum, Helminthosporium sativum, Cercosporella
herpotrichoides ve Ophiobolus graminis olduğunu tespit etmiştir.
Yılmazdemir (1976) Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde buğday kök ve kökboğazı
hastalığına neden olan fungal etmenleri belirlemek amacıyla yaptığı bir çalışmada, 137
tarladan 28 farklı türe ait toplam 905 izolat elde ettiğini bildirmiştir. Bu 905 izolatın
574'ünün Fusarium spp., 108’inin Alternaria spp., 68’inin Helminthosporium spp. ve
Dreschlera spp., ve 33’ününde Pythium spp. olduğunu belirtmektedir.
Ataç (1977) Mardin ilinde buğday çürüklüğü etmeni (Drechslera sorokiniana) üzerinde
yaptığı çalışmada; Mardin ilinde buğday başaklanma döneminde iken kurumalar,
akbaşak oluşumu ve kökboğazı çürüklüğü hastalığı dikkatini çekmiş ve alınan hastalıklı
bitki örneklerinden Drechslera sorokiniana fungusunu izole etmiştir. Fungus üzerinde
laboratuar ve sera çalışmaları yürütmüştür.
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Finci (1979) buğdaylarda kök ve kökboğazı hastalıkları sonucu bitkinin zayıf geliştiğini,
kardeş ölümlerinin olduğunu, boş ve beyaz başaklar meydana geldiğini, başakların cılız
olduğunu ve hektolitre ağırlığı ve 1000 dane ağırlığında azalmaya sebep olduğunu
belirtmiştir. Trakya’da 1978 yılında oldukça zarar yapan kök ve kökboğazı hastalıkları
sebebiyle başaktaki danelerin ağırlığının %30-60 arasında azaldığını ve hastalıklı
tarlalardan alınan ürünün 1000 dane ağırlığının sağlamlara nazaran %17 oranında
düşüklük gösterdiğini vurgulamıştır. Çoğu Fusarium türünün aynı zamanda kuru
topraklarda da zarar meydana getirdiğini bildirmiştir.
Soran ve Damgacı (1980) Ankara’da Fusarium acuminatum, F. equiseti, F. dimerum, F.
oxysporum, F. solani etmenlerini tespit etmişlerdir.
Ülkemizde, Aktaş ve Bora (1981), D.sorokiniana’nın buğday ve arpa ekim alanlarında
% 8,25 hastalık şiddeti oluşturduğunu belirlemişlerdir.
Kınacı (1984) Bezostaja 1 ve Çakmak 79 çeşitlerinin kök ve sap çürüklüğü hastalık
etmenlerine hassas olduğunu bildirmektedir.
Çukurova bölgesinde Fusarium türleri’nin tespit edildiği bildirilmektedir (Biçici ve
Çınar 1988).
Özer ve Soran (1991a) Fusarium ile ilgili yaptıkları çalışmada; Türkiye’de buğday,
arpa, çavdar ve yulafta Breemer (1948) tarafından Fusarium oxysporum, F. equiseti ve
F. culmorum bulduğunu belirtmişlerdir.
Aktaş ve Tunalı (1994) tarafından Samsun ve yöresinde hububat kök ve kökboğazı
çürüklüğü hastalık etmenleri olarak; Rhizoctonia cerealis, Alternaria alternata, F.
graminearum, F. moniliforme, F. equiseti, F.culmorum, Acremonium kiliense,
Drechslera sorokiniana, Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis,
Phoma spp., Pythium graminicola ve Stemphylium herbarum saptanmıştır. Bu
etmenlerden Rhizoctonia cerealis, F. moniliforme, F. culmorum, Drechslera
sorokiniana, Ophiobolus graminis, Pythium graminicola ve Pseudocercosporella
herpotrichoides'in hububat kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalık etmenlerinin yöre için
en önemlileri olduğunu tespit etmişlerdir.
Ankara ili merkez ve bazı ilçelerinde yapılan sürveyler sonucunda; kökboğazı ve sap
çevresinde kahverengileşme, çürüklük bulunan zayıf gelişme ve cücelik gösteren
bitkilerden izolasyonlar yapılmış, Fusarium graminearum, F. culmorum, F.
acuminatum, F. heterosporum’un patojen olduğu tespit edilmiştir (Muratçavuşoğlu ve
Hancıoğlu 1995).
Aktaş ve arkadaşları (1995) Konya ili arpa ekiliş alanlarında arpa verimini ve kalitesini
etkileyen kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalık etmenlerinin saptanması çalışmalarında
Konya ili ekiliş alanlarından 90 örnek almışlar ve ortalama hastalık şiddetini %27,73
olarak bulmuşlardır. Hastalık etmenlerinden Fusarium culmorum Sacc., Alternaria
alternata (Fn) Keissele, Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram and Jain, F.
moniliforme Sheld, Rhizoctonia ceralis Kühn, F. equiseti (Corda) Sacc., F. acuminatum
(Ellis and Everhart)’u belirlemişlerdir.
Sakarya ilinde 1990-1993 yıllarında yürütülen çalışmada yörenin, hububat kök ve
kökboğazı çürüklüğü hastalık etmenleri ile çok yoğun bir şekilde bulaşık olduğu sürvey
sonucu ortaya konulmuştur. Ortalama hastalık oranı Sögütlü'de %81.29, Seyitler'de
incelenen bir tarlada da %100 olarak bulunmuştur. Dağdibi köyünde incelenen bir
tarlada ise %97 oranında hastalık yaygınlık göstermiştir. Sakarya ili yöresinde ise
buğday kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığının yayılışı % 63.9 olarak bulunmuştur.
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Yapılan incelemelerde, Hububat kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalık etmenler ile
buğdayın yetiştirme teknikleri arasındaki interaksiyonlar ve kültür bitkisinin yatması ile
olan ilişkileri aydınlatılmıştır. İncelenen toplam 112 buğday bitkisinin köklerinde; kök
ve kökboğazı çürüklüğü hastalık etmenleri olarak; Rhizoctonia cerealis Kühn.,
Alternaria alternata (Fr.) Keissler, Fusarium graminearum Schwabe, F.moniliforme
Snyd. et Hans, F.equiseti (Corda) Sacc., F. culmorum Sacc., Acremonium kiliense
Grüts., Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram. and Jain, Pseudocercosporella
herpotrichoides (Fron) Deighton, Ophiobolus graminis Sacc., Phoma spp., Pythium
graminicola Subr. ve Stemphylium herbarum Rabenh. tespit edilmiştir. Bu etmenlerden
Rhizoctonia cerealis, F.moniliforme, F.culmorum, Drechslera sorokiniana, Ophiobolus
graminis, Pythium graminicola ve Pseudocercosporella herpotrichoides'in hububat kök
ve kökboğazı çürüklüğü hastalık etmenlerinden yöre için en önemlileri olduğu
belirlenmiştir. Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün, enstitü ve Pamukova
arazilerindeki parsellerde 1990 yılında yeralan buğday çeşitlerinin kök ve kökboğazı
çürüklük hastalığına karşı Momtchill, Sivka, Lonja, Zombor, Orsa ve Gemini
çeşitlerinin dayanıklı, Ata-81 ve Öthalom ise hassas olduğu görülmüştür (Aktaş ve ark.
1996).
Aktaş ve arkadaşları (1997b) Konya bölgesinde 200 tarlayı içeren sürvey çalışmalarında
ortalama hastalık şiddetinin %36 olduğunu, hastalık şiddetlerinin Emirgazi’de %80,
Kadınhanı’nda %73, Tuzlukçu’da %67, Güneysınır’da %62, Ereğli’de %61, Kulu’da
%59, Karatay’da %47, Ilgın’da %47 ve Akşehir’de %43 olarak bu ilçelerde yüksek
rakamlara ulaştığını saptamışlardır. En fazla gözlenen hastalıkların ise Drechslera
sorokiniana, F. culmorum, F. moniliforme ve Rhizoctonia cerealis olduğunu
bildirmişlerdir. Ayrıca alınan bu 200 örnekten 28 fungus cins ve türü saptanmıştır.
Bunlardan Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram and Jain, F. culmorum Sacc., F.
moniliforme Sheld, R. cerealis Kühn ve Ophiobolus graminis Sacc., hububat kök ve
kökboğazı çürüklüğü hastalığı patojenleri olarak tüm çalışmalarda kullanılmıştır.
Hububat kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalık etmenleri, hububatta ortalama %5-9
oranında dane kayıplarına neden olmaktadır. Bu kayıpların çeşitten çeşide ve etmenlere
göre değiştiği de belirlenmiştir. Ayrıca hububat çeşitlerinin, farklı etmenlere karşı
tepkimelerinin farklı olduğu, dolayısı ile hastalık etmenlerinin bitkinin m2 deki başak
sayısına, 1000 dane ağırlığına ve ortalama verimine (kg/da) farklı derecelerde etkili
olduğu saptanmıştır. Aynı sonuçlar çinko uygulamalarında da görülmüştür. Çinko
uygulanan parsellerde, çinko uygulanmayanlara göre yüzde hastalık yoğunluğunun daha
az olduğu tesbit edilmiştir. Fakat hububat kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalık
etmenlerinin bulunuşunu, sadece topraktaki çinko noksanlığına bağlanamayacağı
gerçeği de bir kez daha vurgulanmıştır. Hububat kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalık
etmenlerinden D.sorokiniana (Sacc.) Subram and Jain, F.culmorum Sacc., F.
moniliforme Sheld, R.ceralis Kühn ve O.graminis Sacc.,’e karşı doğada 28, iklim
odasında ve serada 30 hububat çeşit ve çeşit adayları ile yapılan reaksiyon
çalışmalarında bu çeşit ve çeşit adaylarının farklı reaksiyon gösterdikleri saptanmıştır.
Her üç koşulda da Erginel-90 ve BDMA-13 arpa çeşit ve çeşit adayı ile BDMT-6 ve
BDMT-19 tritikale çeşit adaylarının reaksiyonlarının değişmediği ve reaksiyona giren
hububat kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalık etmenlerinin beşinin de sürekli bir
dayanıklılık oluşturdukları görülmüştür. İlaçlı mücadelede, tohum ilacı olarak 6 ilaç ve
ilaçların ikişer dozları kullanılmıştır. En iyi sonuç, Premis Universal ilacının
(Iprodione+triticonazole 250+25 g/l aktif maddeli) 250 ml/100 kg tohum ve Dividend 2
DS (Difenoconazole aktif maddeli)’nin 300g/100 kg tohuma dozlarında iyi bir sonuç
alınmıştır. Çinko noksanlığı görülen alanlarda, makarnalık (Çakmak 79) ve ekmeklik
(Dağdaş 94) iki buğday çeşidi ile çalışmalar yapmışlardır. Çalışmada; istatistiksel olarak
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önemli olmasa bile hastalık yoğunluğunun 4 ayrı hastalık etmenine (F. culmorum, D.
sorokiniana, F. moniliforme, R. cerealis) göre %0,1 ile %4,5 arasında değiştiğini, çinko
uygulaması ile m2’de başak sayısının %5 seviyesinde önemli şekilde (% 6-16) arttığını,
etmen etkisinin ve çeşit toleransının farklı olduğunu bulmuşlardır. Bütün hastalık
etmenlerinin dane verimini önemli derecede düşürdüğü belirlenmiştir. Bu düşüş D.
sorokiniana ile Çakmak 79’da %26, Dağdaş 94’te %27 olmuştur. Çinko noksanlığı
giderilince dane verimi hastalık etmenlerine bağlı olmaksızın artmış, çinko uygulaması
ve hastalık etmeni ilişkisi önemli bulunmamıştır.
Mamluk ve ark.(1997) 1992, 1993 ve 1994 yılında, Orta Anadolu Platosu (CAP)
buğday ve arpa hastalıklarının kapsamlı tarla sürveyi yapmışlardır. Yetişme alanlarını
temsilen sistematik olarak fungal, viral ve nematodlar için 299 buğday ve 79 arpa alanı
incelendiği bildirilmiştir. Buğdayda en sık olarak görülen hastalık kök ve kökboğazı
hastalıkları olup Fusarium spp. en baskın patojen olarak tespit edilmiştir. Arpa ekilen
alanlarda en sık görülen hastalık yaprak çizgi hastalığı olup bunu kök ve kökboğazı
hastalıkları takip etmiştir. Cochliobolus sativus kök ve kökboğazı hastalığını oluşturan
ana patojendir. Buğday ve arpadaki hastalık şiddeti %10 olarak belirlenmiştir.
Ülkemizde buğdayda Rhizoctonia cinsinin anastomosis grupları ile ilgili çalışmalardan
biri Demirci (1998) tarafından yapılmıştır. Erzurum’da yapılan bu çalışma sonucunda
anastomosis grupları saptanmış, AG 4 ve AG 11 virülent olarak bulunmuştur. AG 2-1,
AG 3, AG 5 ve Waitea circinate var. circinate ise orta derecede virulent bulunmuştur.
Erzurum yöresinde yapılan sürveylerde hastalık oranı 1994 yılında buğdayda %46,8;
arpada %51,1; 1995 yılında buğdayda %48,9; arpada %54,5 olarak tespit edilmiştir
(Eken ve Demirci 1998).
Ülkemizde yapılan başka bir çalışma da, Fusarium culmorum’un bitkide en önemli
belirtisinin bitkinin erken sararması ve kuruması ile akbaşak oluşumuna neden olduğu,
Rhizoctonia cerealis’in hububattan başka birçok bitkide patojen olduğu, belirgin bir
şekilde kökboğazı çürüklüğü oluşturduğu, Drechslera sorokiniana’nın etmeninin ise
dane ölümlerine neden olduğu, hububat sahalarında yer yer boşluklar meydana getirdiği
tespit edilmiştir. Orta Anadolu Bölgesinde Konya ilinde yapılan bir çalışma da; D.
sorokiniana’nın %23,9 hastalık entansitesi ve %8 verim kaybı, F. culmorum’un %21,8
hastalık entansitesine karşılık %9 verim kaybı, F. moniliforme’nin %21,5 hastalık
entansitesi ve %5 ürün kaybı, R. cerealis’in ise %19 hastalık entansitesi ve %8 verim
kaybına sebep olduğu ortaya konmuştur. Hububat kök ve kökboğazı çürüklüğü yapan
kompleks patojenler içindeki hakim tür’ün yıldan yıla, bölgeden bölgeye değiştiği
bildirilmekte, bu durumun nedeninin antagonistik etkiler olduğu belirtilmektedir (Aktaş
ve ark. 1999).
Arslan (1999) Bursa ili buğday alanlarında yürütülen bir çalışmada ise, bölgedeki
hastalığa yakalanma oranı 1996 ve 1997 yıllarında sırasıyla %14,53 ve %11,27 olarak
saptanmıştır.
Yıldırım ve ark.(1999) Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illerinde üretilen tahıl
çeşitlerine göre hastalıkların yaygınlık oranı, hastalık şiddeti ve önemli hastalıklara
karşı dayanıklılık kaynaklarının araştırılması amaçlanan projede; ilk iki yılda sürvey
çalışmaları yürütmüşlerdir. Sürvey yapılan illerdeki gözlemlere göre başak
hastalıklarından rastık, en yaygın hastalık olarak görülmüştür. Bunu sırası ile kök ve
kökboğazı çürüklüğü hastalıkları, arpa çizgili yaprak leke hastalığı (Drechslera
graminea), pas hastalıkları ve sürme hastalığı takip etmiştir. Yapılan teşhislere göre kök
ve kökboğazı çürüklüğü etmenlerinden Konya çevresinde Fusarium culmorum,
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Karaman ve Niğde illerinde Drechslera sorokiniana, Aksaray ilinde ise Rhizoctonia
spp. hastalık etmenlerinin daha yaygın olduğunu tespit etmişlerdir.
Aktaş (2001) Ülkemizde arpa ve buğday bitkilerinde zararlı olan kök ve kökboğazı
çürüklüğü hastalığı etmenleri nedeniyle oluşan ürün kaybının %10-40 arasında
değiştiğini çalışmasında rapor etmiştir.
Arslan ve Baykal (2001) 1996 ve 1997 yıllarında Bursa ilinde yetiştirilen buğdaylarda
kök ve kökboğazı fungal hastalık etmenlerini belirlemek amacıyla çalışmalar
yapmışlardır. Bu çalışmalarda Bursa ilinin Karacabey, Mustafakemalpaşa, Nilüfer,
Orhaneli ve Yenişehir ilçeleri sürvey alanlarında, hastalığa yakalanma oranı 1996 ve
1997 yıllarında sırasıyla %14.53 ve %11.27, hastalık yaygınlık oranı ise %38.81 ve
%37.97 olarak bildirmişlerdir. Hastalıklı buğdayların kök ve kökboğazından en yüksek
oranda izole edilen fungusların Fusarium spp., Rhizoctonia cerealis, Alternaria
alternata ve Drechslera sorokiniana olduğunu belirtmişlerdir. Fusarium spp. ve R.
cerealis izolatları ile yürütülen patojenite testlerinde, patojenitesi en yüksek izolatların
R. cerealis, F. culmorum ve F. graminearum 'a ait olduğunu saptamışlardır.
Arslan ve Baykal (2002) 1996-1997 yılında yürüttükleri çalışmada; kök ve kökboğazı
fungal patojenleri Fusarium culmorum, F. graminearum ve Rhizoctonia cerealis’e karşı
bazı buğday çeşidlerinin reaksiyonlarını ve F. culmorum’a karşı tohum koruyucu
fungusitlerin etkisini belirlemişlerdir. Bursa ilinde buğday ekim alanlarında, sap
çürüklüğüne yol açan patojenlerden Fusarium culmorum, F. graminearum ve
Rhizoctonia cerealis türü funguslara karşı 8 farklı buğday çeşidinin dayanıklılık
seviyeleri ve bazı fungisitlerin hastalık gelişimine etkilerinin incelenmiştir. Bu
çalışmada, denemeye alınan 8 farklı buğday çeşidinden Atilla-12, Çakmak-79, Gediz15, Kate-A-1, Kırkpınar-79, MV-20 ve Seri-82 adlı çeşitlerinin sözü edilen patojenlerin
tümüne duyarlı, Saraybosna çeşidi F. culmorum’a orta derecede duyarlı (MS), F.
graminearum ve R. cerealis’e ise duyarlı reaksiyon göstermiştir. Türkiye’de buğdayda
Sürme (Tilletia foetida, T. caries ve Rastık (Ustilago nuda tiritici) hastalıklarına karşı
ruhsatlı fungisitlerden Carbendazim, Tebuconazole, Maneb ve Triticonazole’un
kullanım dozlarının F.culmorum’a sırasıyla %80, %80, %60 ve %28 oranlarında etkili
olduğunu tespit etmişlerdir.
Aktaş ve ark. (2003) 1998 yılından beri, Türkiye Merkezli CIMMYT ve Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı (TKB) personeli ile işbirliği içinde Türkiye'de Ulusal / Uluslararası
projeler başlatmışlardır. Bunlardan biri tahıl nematodu ve diğeri tahıl kök çürüklüğüne
üzerinedir. Fusarium türlerinin içinde tahıl kökboğazından en çok izole edilen tür F.
culmorum, F. nivale, F. pseudograminearum, F. acuminatum ve F. heterosporum
olmuştur. Nematod ve kök çürüklüğü projeleri populasyon dinamiklerini ve ekonomik
önemini ortaya koymak için çoklu lokasyonlarda uzun yıllar verim denemeleri
yürütülmüştür. Denemede hastalıkla suni inokulasyon yapılmamış daneler ve Fusarium
türleri ve Bipolaris karışımı hastalık etmenleriyle bulaştırılmış daneler kullanılmıştır.
Türkiye'de yetiştirilen kışlık buğday çeşitlerinin çoğu hassas olup tolerant olmayan
çeşidlerde ortalama %37 verim kayıplarının olduğu ortaya konmuştur.
Demirci (2003) yaptığı çalışmada, buğdaylarda özellikle erken dönemde zarar oluşturan
kök ve kökboğazı hastalık etmenlerinden Fusarium graminearum, F.culmorum ve
Bipolaris sorokiniana' nın, ülkemizde halen üretimde kullanılan ve yeni geliştirilen 10
farklı buğday çeşidindeki hastalık şiddeti ve çıkış oranına olan etkilerini belirlemiştir. F.
culmorum'a karşı Bezostaja 1 ve Gün 91 buğday çeşidlerinin orta derecede, B.
sorokiniana' ya karşı Bezostaja 1, Kutluk, Kırgız 95, Gün 91 ve Dağdaş 94'ün orta
derecede dayanıklı olduğu belirlenmiştir. F. graminearum' un ise tüm çeşitlerde yüksek
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hastalık şiddetine sahip olduğunu, sadece Mızrak çeşidinin az bir farkla orta derecede
hassas olduğunu belirlemiştir.
Erzurum ilinde yapılan bir çalışmada; F. acuminatum %34.8, F. equiseti %32.3, F.
oxysporum %16.9, Microdochium nivale %15.0, F. tabacinum %0.6 ve F. solani %0.4
oranında bulunduğu bildirilmektedir. Ayrıca bu bölgede Microdochium nivale (eski adı:
F. nivale) ve F. tabacinum’un varlığının ilk olarak saptandığı kaydedilmiştir (Demirci
and Dane 2003).
Demirci ve Dolar (2003) farklı bitki artıkları ( buğday, mercimek, nohut, arpa, fiğ, kolza
ve yulaf) ile muamele edilen toprak ekstraktlarının laboratuvar koşullarında Bipolaris
sorokiniana, Fusarium culmorum ve F. graminearum'un misel gelişimlerine etkilerini
belirlemişlerdir. Bitki artıklarının tümü F. culmorum'un misel gelişimini teşvik etmiştir.
Ancak, yulaf, mercimek, arpa, kolza ve fiğ artıkları, B. sorokiniana ve F.
graminearum'un her ikisininde misel gelişimini değişik oranlarda engellemiştir.
Saksılarda yürütülen denemelerde, bitki artıklarının tümü, üç hastalık etmeninin
enfeksiyon oranlarının %8.92 ile %71.98 arasında azalmasına neden olmuştur. Arpa,
yulaf ve kolza artıkları bu üç patojenin neden olduğu kök çürüklüğü enfeksiyonlarını
%41.49 ila 71.98 oranlarında engelleyerek en yüksek etkiye sahip olduğunu ortaya
koymuşlardır.
Uçkun ve Yıldız (2004) 2000-2001 yılları arasında, İzmir, Aydın ve Denizli illerinde,
buğday alanlarında kök ve kökboğazı çürüklüğüne neden olan etmenleri ve
yoğunluklarını araştırmışlardır. Araştırma alanındaki hastalığa yakalanma oranı ve
hastalık şiddetini sırasıyla; % 58.28 ve % 25.07 olarak saptamışlar, ayrıca tüm araştırma
alanının hastalık etmenleriyle bulaşık olduğunu tespit etmişlerdir. Araştırıcılar kök ve
kökboğazından yaptıkları izolasyonlarda en yüksek oranda izole edilen fungusların;
Fusarium spp, Rhizoctonia cerealis, Alternaria alternata, Drechslera sorokiniana
olduğunu bildirmişlerdir. R. cerealis ve Fusarium spp. izolatlarının patojenisitelerinin
sırasıyla; % 26-76 ve % 0-72 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. İzole edilen funguslar
içinde en patojen türler R. cerealis ve F. culmorum olarak tespit edilmiştir.
Erdurmuş (2005) yürütmüş olduğu “Hububatta kök ve kökboğazı hastalıkları” isimli
yüksek lisans çalışmasında; hastalık etmenlerinden Fusarium spp., Bipolaris
sorakiniana, Rhizoctonia spp., Pythium spp., Sclerotium rolfsii, Gaeumannomyces
graminis var. tritici ve Pseudocercosporella herpotrichoides hakkında bilgiler
(belirtileri, etmenin tanımı ve biyolojisi) vermiştir.
Hekimhan ve ark. (2005) F. pseudograminearum, F. culmorum ve Bipolaris
sorokiniana patojenlerinden elde edilen 3x105 konidi/ml konsantrasyonundaki spor
süspansiyonu karışımının buğday tohumlarına inokule edildikten sonra ekim
yapılmasıyla, bitkilerde ortaya çıkan verim kayıplarını incelemişler ve 3 yıl boyunca
yürütülen tarla denemelerinde 1. yılda; %15, 2. yılda; %35 ve 3. yılda; %27 oranında
ürün kaybı meydana gelirken tüm yılların ortalaması ele alındığında bu oran %26
olmuştur. Makarnalık buğday, ekmeklik buğday, arpa ve tritikale türlerinden oluşan 20
farklı hububat çeşidi hastalığa karşı tolerans düzeyleri yönünden incelendiğinde,
bunların içerisinde en toleranslı olanın arpa ve daha sonra sırasıyla tritikale, ekmeklik
buğday ve makarnalık buğday türlerinin geldiği bildirilmektedir.
Varol (2005) Buğdayda göçerten hastalığı (G. graminis) ülkemizde, ilk olarak 1972
yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tespit edildiğini bildirmiştir. Hastalık
ülkemizde Çukurova ve Trakya’da daha fazla görülürken son yıllardaki iklim
değişiklikleri ve hastalığa hassas çeşitlerin ekilmesi ile İç Anadolu Bölgesi ekiliş
alanlarında da görüldüğünü belirtmiştir.
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Bentley ve ark. (2006) Türkiye’nin Kuzey bölgelerinde buğdayda ve bazı buğdaygil
yabancı otlarında yaptıkları sürveylerde buğdaydan 15 farklı Fusarium türü ve
buğdaygil bitkilerinden bu türlere ilaveten üç farklı tür tespit etmişlerdir. İzole edilen
patojenik türler içinde en yaygın türün F. culmorum olduğunu ve sürvey alanlarının %
28’inden izole edilebildiğini bildirmişlerdir.
Hekimhan ve arkadaşları (2007) Carboxin, difenoconazole, diniconazole ve
triticonazole etkili maddeli fungisitlerin Bipolaris sorokiniana, F. culmorum ve F.
pseudograminearum türü fungusların neden olduğu buğday sap çürüklüğü hastalığı
üzerine etkilerini araştırmışlardır. Bu fungusların, 3x105 konidi/ml konsantrasyonunda
ki spor süspansiyonu karışımları ile tohumlar inokule edilmiş ve inokulasyondan 1 gün
sonra sözü edilen fungisitlerle ilaçlanmıştır. Bu fungisitler sap çürüklüğünün gelişimini
azaltmış ve üründe sırasıyla %8.7, %15.8, %9.3 ve %17.7 oranlarında artışlar
sağlamıştır. Bitkilerde meydana gelen hastalık şiddeti seviyeleri incelendiğinde
difenoconazole %36, carboxin %33, triticonazole %31 ve diniconazole %20 oranlarında
hastalık şiddetini azaltmışlardır.
Akgül (2008) Çukurova bölgesi buğday ekim alanlarında iki yıl süren bir sürvey
çalışmasının sonuçlarına göre; 135 farklı tarlada hastalık çıkışının; %8-100, hastalık
şiddetinin; %2-33,4 oranları arasında değişim gösterdiğini ve hastalıklı bitki
örneklerinden; F. culmorum, F. equiseti, F. oxysporum, F. semitectum, F. verticilloides
türlerini izole ettiğini bildirmiştir. Çukurova bölgesinde özellikle F. culmorum’un
patojen olduğunu belirtmiştir. Buğdayda Fusarium cinsine ait funguslardan
kaynaklanan sap çürüklüğü hastalığında, o alanda takip edilen gübreleme ve fungisit
uygulama programlarının büyük önemi olduğunu belirtmiş, çeşit seçiminin öneminin bu
faktörlere göre daha düşük seviyede kaldığını bildirmiştir. Araştırıcı, buğday
yetiştiriciliği içerisinde farklı gübreleme programlarının takibinin hastalığın şiddetini
kayda değer ölçüde etkilediğini, makro elementler yönünden yeterince beslenen
bitkilerde sap çürüklüğünün daha düşük oranda oluştuğunu ve gübrelenmeyenlerde,
hastalık şiddetinin yüksek olduğunu tespit etmiştir. Taban gübresi olarak kullanılan
gübrelerden; üç onbeş (15.15.15) kalsiyum amonyum nitrat (CAN, %26 N), yirmi
yirmi (20.20.0)’ye göre daha iyi sonuçlar verdiğini, ancak bu iki gübreden birinin tercihi
yapılırken, buğday ekimi yapılacak alanda toprak analizi sonuçlarının göz önünde
tutulması gerektiğini bildirmiştir. Toprak pH’sının düşük olduğu yerlerde kalsiyum
amonyum nitratın taban uygulamasının tercih edilebileceğini, diğer taraftan bunun tersi
olduğu durumlarda da üçonbeş’in, yirmi yirmi’ye tercih edilmesinin, hastalık şiddetinin
azalmasına katkı sağlayabileceğini çalışmasında belirtmiştir. Buğday ekilişlerinde
tabana uygulanan gübrelerden başka, üstten yapılacak gübrelemede hastalığın gelişimi
üzerine etkilerinin bulunduğu bu çalışmada; üre formundaki azotlu gübrenin hem saksı
hem de tarla denemelerinde kök ve kökboğazı hastalık şiddetini arttırdığı, ancak
amonyum nitrat formundaki gübrenin ise hastalığı azalttığı tespit edilmiştir. Bu çalışma
kapsamında; bitkilerin sapa kalkma ve bayrak yaprak oluşturma dönemlerinde iki kez
tekrarlanan yeşil aksam ilaçlamasının, sadece tohumlara yapılan fungisit uygulamasıyla
kıyaslandığında daha başarılı olduğu bulunmuş, Triazole grubu fungisitlerden
“tebuconazole, fluquinconazole” veya “epoxyconazole + carbendazim” içerenler,
hastalık şiddetini % 90’ın üzerinde bir oranda engellemişlerdir. Diğer taraftan yine
tebuconazole ile yapılan tohum ilaçlamaları yalnız başına hastalık gelişimini %47,8
düzeyinde azaltmış ve tüm fungisitler içerisinde istikrarlı bir etki sergilediği
kaydedilmiştir.
Bağcı ve arkadaşları (2008) farklı münavebe sistemlerinin hububat kök ve kökboğazı
çürüklüğü hastalığı üzerine etkisi çalışmalarında; Konya ili Çumra ilçesinde 2000-2004
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yıllarında münavebe denemeleri yürütmüşlerdir. Denemede 10 farklı münavebe
uygulaması ve 4 tekerrürlü olarak beş farklı bitki (buğday, fasulye, şeker pancarı, kolza
ve mısır) kullanılmıştır. Test edilen tüm ekim nöbeti uygulamaları arasında
Şekerpancarı+Buğday+Mısır+Buğday en uygun münavebe yöntem olarak
değerlendirilmiştir. Ayrıca her yıl üst üste buğday ekimi durumunda hastalık şiddetinde
artışın ve verimin bakımından ciddi kayıpların olduğu belirlenmiştir.
Erdurmuş ve Katırcıoğlu (2008) Buğday kök ve kökboğazı patojenleri (Fusarium
culmorum, F.pseudograminearum, Bipolaris sorokiniana ve Rhizoctonia solani)’ne
karşı Trichoderma harzianum izolatlarının engelleme ve etkileri, steril ve doğal toprak
koşullarında 2006 yılında araştırılmıştır. Engelleme denemesinde F. culmorum’a karşı
T10 izolatı %82.6, F. pseudograminearum’a T7 %72.2, B. sorokiniana’ya T7 %76.4, R.
solani’ye T1 %67.8 engelleme göstermiştir. T. harzianum izolatları Kınacı 97 çeşidi
buğday tohumuna kaplama şeklinde uygulanmıştır. Steril toprakta F. culmorum’a karşı
T10 %65.6, F. pseudograminearum’a T4 %51.9, B. sorokiniana’ya T6 %63.5, R.
solani’ye T5 %73 etki göstermiş olup, doğal toprakta F. culmorum’a karşı T3 %23.3, F.
pseudograminearum’a T6 %15.8, B. sorokiniana’ya T6 %60.4 ve R. solani’ye T10
%26.8 etki gösterdiğini bildirmektedir.
Kök ve kökboğazı çürüklüğünü içeren toprak kökenli hastalıklar, buğdayda önemli
derecede verim kaybına neden olmakta ve önemli bir problem oluşturmaktadır.
Hastalığın oluşmasına neden olan etmenlerden biri olan F. culmorum Orta Anadolu
bölgesinde yapılan sürvey çalışmalarında yaygın olarak tespit edilmiştir. Hastalık
etmenleri bitkinin çeşitli kısımlarına kök ve/veya kökboğazına saldırmakta su ve besin
alımını etkilemektedir. Hastalıkla mücadelede anız yakma, toprağın sürülmesi, rotasyon
ve kimyasal kontrol uygulanmakta fakat yetersiz olmaktadır. Bu yöntemlere alternatif
olarak, hastalığın neden olduğu zararlı etkilerin azaltılabilmesi için en ekonomik ve en
güvenilir yöntem dayanıklı çeşitler geliştirerek bunların üretilmesini sağlamaktır. Bu
amaçla 47 adet ulusal kışlık ekmeklik buğday çeşidi serada kontrollü koşullarda
denemeye alınmıştır. Denemelerde kullanılan kök çürüklüğü hastalık etmeni F.
culmorum Konya-Çumra arazisinden izole edilmiştir. İzolat SNA besiyeri üzerinde 2
hafta süreyle 24 ºC sıcaklık koşullarında inkübasyona bırakılmıştır. Çalışmada, 70:29:1
(kum, toprak, gübre) oranında hazırlanan karışım, altı toprakla sıkıştırılan 3x13 cm.
boyutlarındaki tüplere doldurulmuştur. Her tüpe çimlenen bir tohum ekilmiştir. Tohum
ekim tarihinden 1 hafta sonra her tüpteki bitkiye gövde ile toprağın birleşim noktasına
250 µl (1x106 spor/ml) olacak şekilde inokülasyon yapılmıştır. Dokuz hafta sonra, bitki
kökleri yıkanarak 0-9 skalasına göre hastalık şiddeti değerlendirilmiştir. Kök ve
kökboğazı çürüklük etmeni F. culmorum’a karşı yapılan dayanıklılık kaynaklarının
tespiti çalışması sonucunda 10 adet ulusal kışlık ekmeklik buğday çeşidinin (Kıraç 66,
4-22, ES 86-7, Doğu 88, Pehlivan 98, Prostor 99, Demir 2000, Müfitbey, Saroz 95 ve
Yakar 99) dayanıklı veya orta dayanıklı olduğu tespit edilmiştir. Hastalık kontrölünde
dayanıklı çeşitlerin kullanımının en ekonomik ve sürdürülebilir yöntem olduğunu ve
dayanıklı bulunan çeşit ve hatların buğday ıslah programlarında kullanılabileceğini
belirtmişlerdir (Kılıç ve ark. 2008).
Tunalı ve ark. (2008) Türkiye’deki buğday ekim alanlarından 518 farklı tarlada 2
yıllık bir sürvey çalışması ile kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalıklarının dağılımını
araştırmışlardır. Örnekleme yapılan alanların %26’sından fazlasında en az bir veya
daha fazla sayıda kuraklığa bağlı sap çürüklüğü patojenine rastlanırken; bunların
%14’ünü; Fusarium culmorum, %10’unu; Bipolaris sorokiniana, ve %2’sini; F.
pseudograminearum türü funguslar oluşturmuştur. Hastalıklı bitkilerden izole edilen
diğer Fusarium türü funguslardan; F. oxysporum ve F. chlamydosporum %11, F.
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sporotrichioides %10 ve F. avenaceum ve F. solani türleri ise % 8’lik bir paya sahip
olmuşlardır. Yıllık yağışın fazla olduğu alanlarda daha çok Gaeumannomyces graminis,
Pythium ve Rhizoctonia türü funguslara rastlanmıştır. Yapılan bu çalışma ile elde edilen
fungus türlerinin belli bir bölgede sınırlı olmadıkları bulunmuştur.
Adana ve bölgesinde yapmış olduğu sürvey çalışmasında 2007 ve 2008 yıllarında
Adana ve İçel illerinden toplam 68 buğday tarlasında kök ve kökboğazı hastalıkları,
ayrıca toprak üstü aksamında karşılaşılan bazı hastalık ve zararlılar belirlenmiştir.
Yapılan izolasyonlar sonucunda; Fusarium oxysporium, F. semitectum, F.
crookwellense türleri yanında iki tane Rhizoctonia ve bir tane Pythium türü patojen
olarak elde edilmiştir (Uyanık 2008).
Araz ve ark. (2009) 2007-2008 yılları arasında Sakarya Tarımsal Araştırma
Enstitüsünde ve Kirazca İşletmesinde yetiştirilen 18 buğday çeşidinde ve Sakarya
Merkez ilçeye bağlı 4 bölgede de, kök ve kökboğazı hastalıklarının belirlenmesine
yönelik sürveyler yapmışlardır. Hastalıklı bitki örnekleri, Sakarya Tarımsal Araştırma
Enstitüsünün deneme parsellerinden ve Hanlı, Esence, Esenler, Kirazca Merkez
köylerinden alınmıştır. Toplam 44 hastalıklı buğday kök örneği toplanmış, bu örnekler
PDA (Patates Dekstroz Agar) ve SNA (Synthetic Nutrient Agar) besi yerleri
kullanılarak izolasyonları yapılmıştır. Toplanan örneklerden Fusarium graminearum, F.
culmorum, F. subglutinans, F. crookwellense, F. oxysporum, F. moniliforme, F.
dimerum, F. solani, F. equiseti, F. acuminatum, F. sporotrichoides, Rhizoctonia spp. ve
Alternaria spp. belirlenmiştir. Fusarium graminearum 10 adet buğday çeşidinden, F.
culmorum 5 buğday çeşidinden elde edilmiştir. İzolatların patojenisitelerinin
belirlenmesinde toprak inokulasyonu yöntemi kullanılan bu çalışmanın sonucunda; F.
culmorum ve F. graminearum patojen bulunmuştur. Ayrıca çalışmada bulunan diğer
funguslar da ön patojenisite testlerinde patojen bulunmuştur.
Gezgin ve Boyraz (2010) arazi gözlemlerinde özellikle arpa tarlalarında, kök çürüklüğü
hastalığı ile azot yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkan sarılık (kloroz) durumunun
üreticiler tarafından birbirine karıştırıldığını ve bundan dolayı da gereksiz yere fungisit
uygulamalarının yapıldığını tespit etmişlerdir. Kıştan çıkan arpa tarlalarında ilkbaharda
azotlu üst gübrelemenin uygulanmasında gecikme olduğunda veya zamanında
uygulanıp, havaların soğuk gitmesinden dolayı, bitki verilen azotlu gübreyi yeterli
düzeyde bünyesine alamamakta, bitkilerde genel bir gelişme geriliği ve sarılık durumu
oluşabilmektedir. Bu durum yapılan gübrelemeyle beraber havalar ısındığında
kendiliğinden 10 gün içerisinde geçebilmektedir. Bu durumun kök çürüklüğünden mi
yoksa yetersiz azottan mı kaynaklandığını çoğu durumda üretici ayırt edememektedir.
Bu nedenle araştırıcılar, bu tip tarlaların uzman gözüyle değerlendirilip sorunun
çözümünde üreticilerin doğru bir şekilde yönlendirilmeleri gerektiğini belirtmektedirler.
Türkiye’de bu güne kadar yapılan çalışmalarda çok çeşitli kültür bitkilerinde 84
Fusarium spp’ünün bulunduğu ve zarar yaptığı belirlenmiştir (Asan 2011).
Çetin ve ark. (2011) Söke, Güney Marmara, Trakya ve Adana’da önemli buğday ekim
alanlarında Pythium spp’nin yaygınlığını belirlemek amacıyla sürveyler yapmışlardır.
Sürvey için Söke’de 6, Güney Marmara’da 8, Trakya’da 10 ve Adana’da 6 olmak üzere
toplam 30 farklı noktada örnekleme yapmışlardır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda
Söke’de örneklerin %83.3’ü, Güney Marmara’da %75’i, Trakya’da %50’si ve Adana’da
%16.7’si Pythium spp. ile bulaşık bulduklarını belirtmektedirler.
Erginbaş ve ark. (2011) yaptıkları çalışmada; sekiz farklı inokulasyon yöntemi (spor
süspansiyonunun tohuma bulaştırılması, toz inokulum, disk yöntemi, buğday kepeği +
spor süspansiyonu, gövdeye spor süspansiyonu, agar ile gövdeye inokulasyon, gövdeye
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damla, pipet inokulasyon yöntemi ve kontrol) kullanmışlardır. Bir patojen F. culmorum
izolatı 3 adet orta dayanıklı (Altay, 2-49, Burbot-6) ve 3 adet hassas (Müfitbey,
Bezostaya, Süzen) olduğu bilinen buğday çeşidlerini, kontrollü koşullarda test
etmişlerdir. Çalışma sonucunda; en yüksek hastalık şiddetini PDA disk yöntemi, en
düşük hastalık şiddetini ise agar ile gövdeye inokulasyon göstermiştir. Kısmi(orta)
dayanıklı çeşitlerin hassas çeşitlere göre kökboğazı hastalık skorları daha düşük
olmuştur (P≤ 0.05). Kısmi dayanıklı ve hassas çeşitler arasındaki en iyi ayırımı sağlayan
yöntemler; spor süspansiyonunun tohuma bulaştırılması, toz inokulum yöntemi, Disk
yöntemi ve gövdeye spor süspansiyonu olarak belirlenmiştir.
Hekimhan ve Boyraz (2011) 2006-2007 buğday ekim sezonunda, Trakya Bölgesinde
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinin buğday ekim alanlarında fungal kök ve
kökboğazı hastalıklarının durumunu ortaya koymak amacıyla sistematik örnekleme
sürvey yöntemi kullanılarak, bir sürvey çalışması yürütülmüş ve hastalıklara sebep olan
etmenleri belirlenmiştir. Haziran ayının ikinci yarısında buğdayın süt olum dönemi
sonlarında yürütülen sürvey çalışmasında 2006 yılında 53, 2007 yılında ise 56 tarlada
örnekleme yapılmıştır. Çalışma sonucunda her iki yılda da örnekleme yapılan tarlaların
%100’ünde hastalık simptomları görülmüş, bütünüyle temiz tarlaya rastlanılamamıştır.
Edirne ilinde hastalıklı bitki oranı %85, Tekirdağ ilinde %73, Kırklareli ilinde ise %75
olarak belirlenmiştir. Trakya bölgesi buğday ekim alanlarında tespit edilen kök ve
kökboğazı çürüklüğü ortalama hastalık şiddetleri Edirne ilinde %37, Tekirdağ İlinde
%29, Kırklareli ilinde ise %30 olarak belirlenirken çalışma alanının genelinde hastalık
oranı %32 olarak tespit edilmiştir. Hastalığa sebep olan patojenler Fusarium spp,
Pseudocercosporella sp., Rhizoctonia sp., Cochliobolus sp., Rhizopus sp.,
Cephalosporium sp., Gaeumannomyces sp., Pythium sp., ve Alternaria spp. olarak tespit
edilmiştir. Bu çalışmada patojenler içerisinde en yaygın fungusun F. culmorum olduğu
tespit edilmiştir.
Karahan ve ark. (2011) 2007-2009 yıllarında Ankara, Eskişehir, Sakarya illerinden 105
adet patojen olmayan floresan Pseudomonas izolatı elde ettikleri çalışmalarında; in vitro
testlerde Patates Dekstroz Agar (PDA) içeren petrilerde antagonistik bakterilerin
patojen F. culmorum’a karşı oluşturdukları engelleme zonlarını ölçmüşler, bakteri
izolatlarından 6 tanesini güçlü antagonist (engellenme zonu>10 mm), 32 tanesini etkili
antagonist (engellenme zonu 5-9 mm arası), 67 tanesini zayıf antagonist (engellenme
zonu<5 mm) olarak tespit etmişlerdir. Antagonist bakteriyel izolatlardan üçünün
Pseudomonas fluorescens, birinin P. putida, ikisinin ise Pseudomonas spp. olarak teşhis
edildiğini bildirmektedirler. In vivo denemelerde, patojen F. culmorum’a karşı
bakteriyel izolatların hiçbirinin antagonistik etkinlik gösteremediği bildirilmiştir.
Ölmez ve ark. (2011) tarafından, Muş, Bitlis ve Van illeri buğday ekim alanlarında, kök
ve kökboğazı çürüklüğü hastalık etmenlerinin yaygınlık ve yoğunluğunu belirlemek için
2009 ve 2010 yıllarında yapılan sürveyler sonucunda; hastalığın yaygınlık oranları
sırasıyla; Muş’ta %77.0 ve %73.7, Bitlis’te %71.4 ve %68.5, Van’da % 69.0 ve % 63.2
olarak belirlenmiştir. Hastalık şiddeti oranlarının ise yine sırası ile Muş’ta % 12.5 ve %
11.2, Bitlis’te %14.2 ve %12.6, Van’da %8.4 ve %7.1 olarak tespit edildiği
bildirilmiştir. Bu çalışmada, Fusarium, Bipolaris, Rhizoctonia, Pythium, Curvularia,
Alternaria, Epicoccum, Torula, Penicillium, Rhizopus gibi birçok fungus cinslerine ait
izolat elde edilmiştir. En yaygın türlerin B. spicifera (%17) ve F. acuminatum (%16,5)
olduğu tespit edilmiştir.
Arıcı ve ark.(2013) Isparta ve Burdur illerinde yaptıkları çalışmada, Isparta ve Burdur
illerindeki buğday ekim alanlarında kök ve kökboğazı hastalıkları araştırılmıştır.
Araştırma alanında toplam 83 buğday kök örneği toplanarak, bu örneklerden PDA
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(Patates Dekstroz Agar) kullanılarak izolasyonları yapılmıştır. İnkubasyon süresinin
sonunda buğday köklerinden gelişen funguslar cins ve tür düzeyinde belirlenmiştir.
Toplanan örneklerden Rhizoctonia spp., Fusarium spp. Sclerotium sclerotinia, F.
culmorum, F. graminearum, F. crookwellense ve F. poae izolatlarının da bulunduğu
toplam 80 izolat elde edilmiştir. Fusarium izolatlarının patojenitelerinin belirlenmesinde
toprak inokulasyonu yöntemi kullanılmış ve yapılan patojenite test değerlendirme
sonuçlarına göre F. culmorum'un 14 numaralı izolatının patojenitesinin en fazla olduğu
tespit edilmiştir. Ülkemizde buğday tarlalarında yoğun olarak bulunan ve ekonomik
zarara neden olan kök ve kökboğazı hastalıklarının Isparta ve Burdur illerinde buğday
üretim alanlarında yapılan sürvey çalışmalarında da tespit edilmiştir. Kök ve kökboğazı
hastalıklarına karşı tam dayanıklı bitkiler olmadığı gibi, etkili ve ekonomik bir fungusit
de bulunmamaktadır. Tahıllarda bu hastalık etmenlerine karşı tam dayanıklılığın olması,
bu hastalık etmenlerinin kompleks yapıları nedeniyle oldukça zordur. Bu nedenlerle
ıslah çalışmalarında çeşitlerin hastalıklara toleranslarının izlenmesi gerektiğini
belirtmişlerdir.
Hekimhan ve Boyraz (2013) ekmeklik buğdaylarda (Triticum aestivum L.) salisilik
asitin bir analogu olan bitki aktivatörü acibenzolar-S-methyl (ASM)’in kök ve
kökboğazı çürüklüğüne sebep olan F.culmorum’un gelişimine etkisini araştırmışlardır.
Çalışma, sera koşullarında, deneme kasalarında 8 ekmeklik buğday çeşidi ile 0.24 ve
0.48 g/l ASM dozları kullanılarak 2007–2008 yılında yürütülmüştür. F.culmorum 1x106
yoğunluğunda toprağa inokule edilmiş, ASM ise bitkiler kardeşlenme döneminde iken
yapraktan uygulanmıştır. ASM’nin 0.48 g/l dozu fitotoksik etkiden dolayı
değerlendirilememiştir. Hastalık şiddeti, bitki boyu, bitkide başak sayısı, başak boyu ve
kök uzunluğu değerleri yönünden istatistikî olarak bütün uygulamalar %1 seviyesinde
önemli bulunmuştur. ASM uygulaması ile hastalık şiddetinde ortalama %21.81 oranında
görülen düşüşün yanında; bitki boyunda % 23.36, başak sayısında % 48.31, başak
boyunda %24.31 ve kök uzunluğunda ise %7 oranında azalma görülmüştür. Denemede
kullanılan çeşitlerin hastalık şiddeti yönünden ASM uygulamasına tepkileri farklı
olmuştur. ASM uygulaması ile hastalık şiddetinde Ceyhan–99 çeşidinde % 11.42,
Karacabey’de %13.43, Beşköprü’de % 15.36, Hanlı’da % 21.14, Adana-99’da % 21.49,
Pandas’da %23.77, Seri-82’de % 26.65, Bandırma çeşidinde ise %37.22 oranında
azalma meydana geldiği tespit edilmiştir. ASM’nin buğdaylarda kök ve kökboğazı
çürüklüğü hastalıklarının kontrolünde sistemik kazandırılmış dayanıklılık yolu ile yeni
yaklaşımlar sağlayabileceği, fakat pratikte kullanımı için fitotoksik etkisinden dolayı
üzerinde çalışılması gerektiği bildirilmektedir.
Gökçe (2013) buğday kök çürüklüğüne neden olan Bipolaris sorokiniana (Sacc.)’ya
karşı PGPR ve biyoajan bakterileri kullanılarak kontrollü koşullarda biyolojik mücadele
imkanlarının araştırılması adlı yüksek lisans çalışmasında; PGPR ve biyoajan bakteriler
kullanılarak buğday kök çürüklüğü hastalığı Bipolaris sorokiniana (Sacc.)’nın kontrolü
ve bitki gelişimi üzerine etkisini belirlemiştir. Çalışmada; daha önce yapılmış olan farklı
araştırmalarda yabani ve kültür bitkilerinin toprak altı veya toprak üstü aksamlarından
izole edilerek, Mikrobiyal Tanı Sistemi (MIS) ile tanılanan 25 faklı türe ait toplam 212
antagonist bakteri izolatı kullanılmıştır. Bu antagonist bakteriler in-vitro koşullarda
patojene karşı antifungal özelliklerinin belirlenmesi için test edilmiştir. Antifungal
özellikleri, azot fiksasyonu ve fosfatı çözebilme özellikleri dikkate alınarak seçilen 39
antagonist bakteri izolatı sıvı taşıyıcı formülasyonda geliştirilmiştir. Tohum kaplama
yöntemi kullanılarak saksı denemelerinde hastalık gelişimi ve buğday bitkisinin gelişim
parametreleri üzerine etkinlikleri bakımından test edilmiştir. Antagonistik bakterilerin
pek çoğunun hem hastalığı baskılamakta etkili olduğu hem de bitki gelişiminde önemli
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katkılar sağladığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, antagonist bakteri izolatlarından
oluşturulan sıvı formülasyonlardan bazılarının (Bacillus megaterium TV-6D,
Brevibacillus choshinensis TV-53D ve Bacillus pumilus TV-3C) hem buğday kök
çürüklüğü hastalığını kontrolünde biyopestisit ve hem de buğday yetiştiriciliğinde
mikrobiyal gübre olarak kullanılabileceğini tespit etmiştir.
Ünal ve arkadaşları (2013) Konya, Ankara, Yozgat, Eskişehir ve Kırıkkale illerinde
2009 ve 2010 yıllarında, buğday tarlalarından topladıkları bitki ve toprak örneklerinden
yaptıkları izolasyonlar sonucunda 16 anastomosis grubuna ait 99 Rhizoctonia izolatı
elde ettiklerini bildirmişlerdir. İzolatların %71,7’sini multinukleat (MN), % 28.3’ünü
binukleat (BN) izolatlarının oluşturduğunu belirtmişlerdir. Klasik teşhis yöntemleri
sonucunda, MN Rhizoctonia izolatlarının R. solani AG 2, AG 3, AG 4, AG 5, AG 8,
AG 11, Waitea circinata var. circinata, Waitea cir. var. zeae ( R. zeae)WAG Z, Waitea
cir. var. oryzae grup I ( R. oryzae grup I), BN Rhizoctonia izolatlarının ise R. cerealis
AG D, AG I, AG A, AG C, AG E, AG G ve AG H olduğunu tespit etmişlerdir. En
fazla izole edilen grup içerisinde Waitea circinata var. circinata’nın olduğunu ve
yapılan patojenisite çalışmalarında AG 4’ün en virülent grup olduğunu bildirmişlerdir.
Organik gübreler ve ekim sıklığının organik buğdayın kök ve kökboğazı çürüklüğü
hastalığı etmenlerine etkisi, 2008-09 ürün yılında Erzurum da sulama olmayan
koşullarda incelenmiştir. Deneme tesadüf blokları deneme deseni göre 4 tekrarlamalı
olarak yürütülmüştür. Araştırmada; 2 adet buğday çeşidi (Doğu-88 ve Kırik), 2 adet
ekim sıklığı (475 tohum/m2 ve 625 tohum/m2) ve 7 adet gübre kaynağı (kontrol,
standart inorganik (NP), Biyo- Organik, Biyo- Organik SR, Leonardit, Organik Gübre
ve sığır gübresi) yer almıştır. Organik buğdayın kökboğazından yapılan izolasyonlarda
Alternaria alternata, Arthrinium urticae, Bipolaris sorokiniana, Chaetomium spp.,
Chrysosporium spp., Cladosporium spp. Curvularia pallescens, Fusarium spp.,
Microdochium nivale, Mucor spp., Penicillium spp., Rhizopus stolonifer, Clonostachys
spp., Ulocladium atrum ve steril misel tespit edilmiştir. Kullanılan ekim sıklıkları
arasında fungus florası bakımından herhangi bir fark tespit edilememiştir. Organik
buğdayın kök ve kökboğazı çürüklüğü etmenleri üzerine etkisi bakımından kullanılan
gübre kaynakları arasında ise farklılıklar saptanmıştır (Eken ve ark. 2014).
Ölmez (2015) Güneydoğu Anadolu Bölgesinde buğdayda kök ve kökboğazı çürüklüğü
etmeni Fusarium türleri ve Fusarium graminearum SSP genlerinin moleküler
karakterizasyonu isimli doktora çalışmasında; Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve
Adıyaman illerine ait buğday üretim alanlarından 19 farklı türe ait 143 Fusarium izolatı
elde etmiştir. Teşhisi yapılan türler içerisinde en yoğun olarak %17,4 ile F. proliferatum
izole edilirken, en önemli buğday kök çürüklüğü etmenlerinden F. culmorum ve F.
pseudograminearum’un izolasyon sıklığı %13 olarak bulmuştur. F. graminearum
sekretome’unu oluşturan 1369 gen içerisinden tipik fungal efektör kriterlerini karşılayan
16 adet gen seçilmiş ve bu genlerin sekans analizleri yoluyla karakterizasyonu
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sekans verileri üzerinden dünyanın farklı bölgelerinden
9 adet farklı F. graminearum, 4 adet F. culmorum, 2 adet F. pseudograminearum ve 1
adet F.venenatum izolatında bu genlerin genetik çeşitliliği, oluşan mutasyonların
proteinlerin yapısına etkileri incelenmiştir. Seçilen genlerin tam genom sekansı
tamamlanan diğer funguslardaki varlığı ve benzerlik durumları ortaya konulmuştur. Bu
bilgilerin çalışılan türlerin ayrımında ve F. graminearum efektörlerinin belirlenmesinde
kullanım olanaklarını tartışmıştır.
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8. MÜCADELESİ
Kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalık etmenlerinin uygun koşulları buldukların da kısa
sürede inokulum üretebilmeleri, hem toprak hemde tohum kökenli olmaları, tohum ve
bitki artıklarıyla da taşınımaları, toprakta uzun yıllar yaşamlarını sürdürebilmeleri ve bir
veya birkaç etmenin aynı anda bir arada bulunması özelliklerinden dolayı bu etmenler
ile mücadele oldukça zordur. Bunun için uygulanabilir tüm metotların bir araya
getirildiği entegre mücadele yönteminin yürütülmesi uygun olacaktır.
8.1 Kültürel Önlemler: Etmenler hem tohum hem de toprak kökenli funguslar
oldukları için kültürel önlemlere mutlaka uyulmalıdır. Kültürel önlemler büyük
oranda kök ve kökboğazı çürüklüğünün etkisi ve şiddetine azaltabilmektedir.
a-Kök ve kökboğazı çürüklüğü etmenleri mücadelesi için en etkili yöntem, bu
etmenlere konukçuluk etmeyen bitkilerle (ayçiçeği, kanola, baklagiller vb.) 2-3
yıllık münavebe (rotasyon) uygulanmalıdır. Münavebe uygulamak hastalık oranını
azaltmaktadır. Buğdayı takiben mısır ve buğday ekiminden kaçınılmalıdır.
b-Derin sürüm ile anızların gömülmesi veya tarladan uzaklaştırılması, hastalığın
enfeksiyon seviyesini düşürmektedir.
c- Toprak işlemesi iyi yapılmalı, ekim derinliği ve toprak tavı uygun olmalıdır.
d- Kışlık buğdayı önerilen tarihte ve bölgeniz için tavsiye edilen çeşidi ekiniz.
e- Toleranslı ve geçci çeşitlerin ekimi tercih edilmelidir. Çünkü erkenci çeşitler bu
hastalıklara daha duyarlıdır. Arpa diğer türlere göre kök sistemini daha iyi
geliştirdiği için daha az zarar görmektedir. Bunu sırasıyla tritikale, ekmeklik buğday
ve makarnalık buğday izlemektedir.
f- Sık ekim ve aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.
g-İyi bir yabancı ot kontrolü ve dengeli gübreleme yapılmalıdır. Tarla kenarındaki
çimensi otlar hastalığı taşıdıklarından yok edilmelidir. Amonyum sulfat rizosferdeki
yüksek pH’yı düzenlediğinden tercih edilmelidir. Yüksek toprak pH’ sı hastalığın
şiddetli olmasına sebep olmaktadır.
h- Fusarium spp.’nin yoğun olduğu tarlalarda bu etmenlerin konukçusu olmayan
bitkilerin yanında yulafta ekilebilir. Yulaf bu etmenlerin saldırısına hassastır, ancak
bu funguslar yulaf içinde çok yavaş geliştiği için kısa sürede yok olmaktadır.
8.2 Kimyasal Mücadele
Kök ve kökboğazı hastalıklarına kısmen etkili olan kimyasal mücadele de, tohum ve
yeşil aksam ilaçlaması için ruhsatlı bitki koruma ürünleri bulunmaktadır. Öncelikle
ekimden önce uygun bir fungusitle tohum ilaçlaması yapılmalıdır. Buğday ve arpada
kök ve kökboğazı çürüklüğü etmenlerine karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleri ve dozları
Çizelge 2’de verilmiştir.
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Çizelge 2. Buğday ve arpada kök ve kökboğazı çürüklüğü etmenlerine karşı ruhsatlı
bitki koruma ürünleri ve dozları (Tosun ve Onan, 2014).
Aktif madde adı ve Form. Ruhsatlı olduğu kök ve Doz
oranı
kökboğazı etmenleri
tipi
Carboxin+Thiram
205,9+205,9 g/l

FS

Buğdayda fide yanıklığı, 300 ml/ 100kg tohuma
kök ve kökboğazı çürüklüğü
(Fusarium spp.)

Prochloraz+Tebucon
azole 267+133 g/l

EW

Buğdayda kök ve kökboğazı 150 ml/ 100kg tohuma
çürüklüğü (Fusarium spp.)

Prochloraz+
Triticonazole

FS

Arpa ve Buğdayda fide 200 ml/ 100kg tohuma
yanıklığı, kök ve kökboğazı
çürüklüğü (Fusarium spp.)

FS

Buğdayda kök ve kökboğazı 50 ml/ 100kg tohuma
çürüklüğü(Pseudocercospor
ella spp., Rhizoctonia spp.,
Fusarium spp.,)

FS

Buğdayda kök ve kökboğazı 15 ml/ 100kg tohuma
çürüklüğü(Pseudocercospor
ella spp., Rhizoctonia spp.,
Fusarium spp.,)

EC

Arpa ve Buğdayda
kökboğazı yanıklığı
(Pseudocercosporella
herpotrichoides,
Rhizoctonia cerealis,
Fusarium culmorum)

100 ml/da

Prochloraz+
Carbendazim
300+80g/l

EC

Arpa ve Buğdayda
kökboğazı yanıklığı
(Pseudocercosporella
herpotrichoides,
Rhizoctonia cerealis,
Fusarium culmorum)

150 ml/da

Prochloraz+
Epoxiconazole

DC

Arpa ve Buğdayda fide 200 ml/da
yanıklığı, kök ve kökboğazı
çürüklüğü (Fusarium spp.,
Rhizoctonia spp.)

Prochloraz+Propicon EC
azole 400+90 g/l

Buğdayda kök ve kökboğazı 125 ml/da
çürüklüğü (Fusarium spp.)

Spiroxamine+
Prothioconazole

Arpa ve Buğdayda fide 100 ml/da
yanıklığı, kök ve kökboğazı
çürüklüğü (Fusarium spp.,
Rhizoctonia spp.)

60+20 g/l
Prothioconazole+
Tebuconazole
150+200 g/l
Prothioconazole+
Tebuconazole
250+150 g/l
Prochloraz
450 g/l

150+42 g/l

EC

300+160 g/l
FS: tohum ilaçlaması için akıcı sıvı
EC: emülsiye olabilen konsantre

EW: emülsiyon, suda yağ
DC: disperse olabilen konsantre
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G. graminis için Biyolojik Etkinlik çalışmaları devam etmekte olup, yeni ruhsat almış
bitki koruma ürünleri (BKÜ) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün Web sayfasından
veya güncel BKÜ veri tabanına http://bkubeta.tarim.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
9. DÜNYADA SON 5 YILDA KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ
HASTALIKLARININ MÜCADELESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Hububatta bitki kökü ve kökboğazını etkileyen mikroorganizmalar tarım topraklarında
yaygın olarak bulunmaktadır. Toprak kökenli kök hastalıklarının genel özellikleri, geniş
bir konukçu dizisini enfekte edebilme özelliklerine sahip olmalarıdır. Geniş konukçu
dizisinin varlığı bu hastalıklarla mücadelede özel şartları da beraberinde getirmektedir.
Uygulanan mücadele yöntemlerinin hastalık ve diğer agronomik faktörlerle entegre
edilerek uygulanması bu hastalıklarla mücadelede önemli bir noktadır.
9.1 KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIKLARINA KARŞI
ROTASYON (MÜNAVEBE)
Münavebe kök hastalıklarıyla mücadelede en önemli yöntem olup, genel yaklaşım
hastalık etmenlerinin konukçusu olmayan veya en az zarar oluşturduğu konukçu
bitkileri ardışık olarak konukçusu olan bitkilerin yerine ekilmesidir. Böylece hastalık
yoğunluğu minimuma indirilebilmektedir. Enfekteli bitkiler hastalığın bir sonraki
seneye taşınmasında enfeksiyon kaynağı olarak görev yapmaktadır. Hastalık etmeni
uygun konukçu bulamadığında 12-24 aylık dönem içerisinde dereceli olarak
azalmaktadır. Bu yüzden hububat kök ve kökboğazı hastalıklarında rotasyon en önemli
mücadele yöntemidir (Lougman et al. 2010).
Gaeumanomyces graminis (Take-all) ve Rhizoctonia soloni hububatta kök çürüklüğüne
neden olan iki önemli etmendir. Bu iki fungus buğday dışında arpa ve diğer yabani
buğdaygillere hızlı bir şekilde enfekte edebilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle bu iki
fungusun konukçusu olmayan bitkilerle rotasyon bu hastalıklarla mücadelede en önemli
yöntemdir.
Gaeumanomyces graminis etmeninin neden olduğu göçerten hastalığının başlıca
konukçuları buğday ve arpadır. Ayrıca birçok yabani buğdaygil bitkisini de enfekte
edebilmektedir. Avusturalya’da yapılan uzun süreli münavebe denemesi sonucunda
konukçusu olan bitkilerin ekilmesi ve bir önceki yıldan gelen yabani buğdaygil
bitkilerinin hastalık yoğunluğunu artırdırdığı görülmüştür (Lougman et al. 2010).
Göçerten (take-all) ile etkili mücadelede yapılması gereken kültürel önlemlerin;
a-En az 12 ay öncesinde hastalığa hassas hububat bitkisi ekmemek ve konukçusu olan
yabani buğdaygillerin gelişmesini engellemek,
b-Konukçusu olmayan bitkiler özellikle geniş yapraklı kültür bitkileri ile rotasyon
uygulaması yapmak,
c-Nitrogen kaynağı olarak üre içerikli gübreler yerine amonyum içerikli gübreler
kullanmak,
d-Alkali topraklar take-all yoğunluğunu artırdığı için pH’sı düşük kireçli olmayan
topraklarda hububat ekimi yapmanın önemli olduğunu belirtilmektedir (Lougman et
al. 2010).
Fusarium kök çürüklüğüyle mücadelede de en önemli yaklaşım yine konukçusu
olmayan baklagil ve kanola bitkileriyle en az 2 yıl münavebe yapmaktır. Ayrıca fungus
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maksatıyla ekilebilir. Rotasyonun mümkün olmadığı hastalıklı alanlarda anızın
yakılması önerilmektedir (Lougman et al. 2010). Ülkemizde anız yakılması toprağın
organik yapısını değiştirdiği ve doğal dengeyi bozduğu için yetiştirme tekniği
konusunda çalışan araştırıcılar ve Bakanlığımız tarafından kesinlikle tavsiye
edilmemekte ve yakan tespit edildiğinde para cezası uygulanmaktadır.
Sürekli kışlık buğday ekiminin geleneksel tarım yöntemleriyle yapıldığı (sürme, anız
yakma) bir alanda sulama sistemlerinin tarımsal ve ekonomik alternatiflerini incelemek
ve tahıl kök hastalıkları yönetim uygulamaları tarafından nasıl etkilendiğini belirlemek
için doğu-merkez Washington State’de 6 yıl süreyle bir çalışma yürütülmüştür. 4 yıl
süreyle sürekli kışlık buğday ekimi, toprak işleme ve anız yakma işlemi yapılan
alanlarda Göçerten hastalığının (take-all) ve inoculum yoğunluğunun sürüm yapılmayan
(no-till) ve rotasyon uygulanan alanlara kıyasla bitki gelişimini azalttığı ve toprakta ki
hastalık yoğunluğunun arttığı tespit edilmiştir. Rhizoctonia solani AG-8’nin inokulum
yoğunluğunun ise toprak işleme yapılan alanlarda yapılmayan alanlara göre daha düşük
olduğu tespit edilmiştir. Fusarium konsantrasyonunun ise toprağı anızlı bırakma ve
mekanik uzaklaştırma işlemi uygulanan alanlarda anız yakılan alanlara göre daha yoğun
olduğu tespit edilmiştir. Kalıntı yönetimi metodunun (anız yakma, toprak işleme)
Rhizoctonia inokulumu üzerine hiçbir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Ancak yazlık
arpalarda bu yöntemin arpanın kök ve kökboğazı gelişimini artırdığı gözlenmiştir. Altı
yıl boyunca yapılan bu çalışmalar sonucu; sürümsüz bir başka deyişle toprak işleme
yapılmadan (no-till) uygulanan, ürün rotasyonu üründe büyük hastalık kayıplarına
neden olmadan buğday yetiştirilebildiği ve zamanla toprak kaynaklı tahıl hastalıklarının
ve inokulum dinamiklerinin olumlu yönde değiştiğini göstermiştir (Paulitz ve Schroeder
2010).
Cochliobolus sativus (=Drechslera sorokiniana)’un sporları 20 aydan daha fazla süre
toprakta canlılığını koruyabilmektedir. Etmenin en yüksek sporulasyonu buğdaygillerde
(arpa, buğday tritikale, yulaf) ve yabani buğdaygillerde iken orta derecede sporulasyonu
baklagillerde (bezelye, mercimek) en düşük sporulasyonu ise yağlı tohumlu bitkilerde
(ayçiçeği, kanola, keten) olmaktadır (Duczek et al. 1996). Bu nedenle etmenin
topraktaki yoğunluğunu azaltabilmenin en etkili yolunun en az 2 yıl süreyle konukçusu
olmayan ürünlerin ekilmesi olduğu, yapılan birçok araştırma sonucunda önerilmektedir
(Ledingham 1961, Piening ve Orr 1988, Conner et al. 1996, Bailey et al. 2001, Bailey
ve Lazarovits 2003).
2010 yılında Gerbert ve arkadaşları tarafından yayınlanan bir derlemede monokültür
olarak yetiştirilen bir bitkinin sürekli ekimi; rotasyon ve birden fazla bitkinin aynı
tarlada aynı anda tarımının yapılmasına imkan sağlayan karışık ekim modeli olmak
üzere farklı üç tarım sisteminde toprak kökenli patojenlerin oluşumu ile karşılıklı
ilişkileri irdelenmiştir. Sürekli monokültür ekim ve rotasyon modellerinde patojenisite
ile ilgili çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu nedenle bu derlemede karışık ekim
sistemlerinde toprak kökenli patojenler, bunlardan kaynaklanan hastalıkların
baskılanması ve baskılanma süreçlerinde çalışan mekanizmalar gibi konular ağırlıklı
olarak ele alınmıştır. Genel olarak karışık ekim, bitki besinlerinin alımını optimize
etmek, toprak erozyon kontrolü sağlamak, birim alandan elde edilen ürün düzeyini
artırmak ve hava yolu ile bulaşan patojenleri baskılamak gibi amaçlara yönelik olarak
uygulanmaktadır. Karışık ekim modelinin hava yoluyla bulaşan böcek ve patojenler
üzerindeki baskılayıcı etkisi giderek artan bir ilgi görmüş olmakla birlikte toprak
kökenli patojenler üzerine etkisine ilişkin bilgi birikimi yeterli değildir. Bu derlemede
ele alınan 36 araştırmanın 30’unda karışık ekimin toprak kökenli hastalıkları önemli
düzeyde azalttığı; 6’sında ise herhangi bir etki göstermediği veya hastalık sıklığı ve
55

şiddeti açısından pozitif bir etki sergilediği ifade edilmiştir. Onbeş araştırma verisinin
10’unda havada asılı kalan patojen etkisinin karışık ekim sistemlerinde daha düşük
hastalık şiddeti gösterdiği belirtilmiştir. Sürekli monokültür tarımı ile kıyaslandığında
karışık ekim modelinin hastalık yoğunluğunda %63 azalma ile %100 artış arasında
değişen bir etki gösterdiği saptanmıştır. Konukçu bitkinin azalması (host dilution) 12
farklı araştırmada toprak kökenli ve diğer 5 farklı araştırmada ise havayla taşınan
patojenlerden kaynaklanan hastalıkların baskılanmasında önemli bir faktör olarak tespit
edilmiştir. Toprak kökenli hastalıkların baskılanmasında karışık ekim modelinin
kullanılması henüz çok yeni bir yaklaşım olmasına rağmen, örneğin en uygun kök
sistemlerinin oluşumunu sağlayan bitki türü ve toprak işleme aletlerinin seçimi gibi
interaksiyonlar ve oluşan biyolojik etkiler toprak kökenli hastalıkların gelecekteki
yönetimi ve optimizasyonu açısından umut vericidir (Gerbert et al. 2010).
9.2 KÖK VE KÖBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIK ETMENLERİNE
SÜRÜM/TOPRAK İŞLEMENİN ETKİSİ
Enfekteli bitki artıklarının topraktan uzaklaştırlması ile çıkış öncesi herbisit
uygulamalarından önce uygulanan farklı sürüm tekniklerinin kök hastalıklarını azalttığı
bilinmektedir. Ancak bu etkinin münavebe ile kıyaslandığında daha az olduğu
düşünülmektedir. İstisna olarak Rhizoctonia solani için sürüm uygulaması hastalık
yoğunluğunu azaltmaktadır. Bu etmen sezon yağışlarıyla aktif hale gelmekte ve toprak
içerisinde miselyal gelişimine başlamaktadır. Sürüm gelişen fungus misellerini tahrip
ederek enfeksiyon yoğunluğunu azaltmaktadır. Sürüm aynı zamanda tohum yatağının
hazırlanmasını sağlayarak bitki kök gelişiminin daha hızlı olmasını teşvik eder. Kök
gelişimi daha iyi olan bitkiler kök hastalıklarıyla daha iyi mücadele edebilmektedir
(Lougman et al. 2010).
Uygulanan sürüm teknikleri toprağı karıştırma düzeyine göre değişebilir. Geleneksel
sürümde birinci ve ikinci üründe tohum yatağını hazırlamak için kullanılır. Burada
toprak yüzeyi önemli derecede karıştırılırken azaltılmış sürüm veya sürümsüz
uygulamalarda toprağın karıştırılma düzeyi çok düşüktür. Sürümün azaltılması
toprakdaki karbonun tutulmasıyla organic maddenin birikmesini sağlarken (Lupwayi et
al. 1999) topraktaki mikroflora ve mikrofaunanın ayrıştırma işleyişini artırmasına
yardımcı olmaktadır (Doran 1980; Kennedy ve Smith 1995).
Toprakta ki organik madde seviyesinin artmasıyla buğdayda kök çürüklüğüne neden
olan Cochliobolus sativus (=Drechslera sorokiniana)’un çimlenme sporlarını
engellediği görülmüştür (Chinn 1967). Toplam mikrobiyal popülasyonun turba
topraklarda (%40,3 organik madde), kumlu topraklardan (%2,3 organik madde oranı)
daha fazla olması zararlı fungusların gelişmesini engelleyen fungustatik etkiyi arttırarak
fungusların çimlenmesini azaltmaktadır.
Hububat tarımı yapılan alanlarda en sık görülen ve ayrıca İran’da çeşitli tarımsal
bölgelerde yüksek ekonomik zarar oluşturan toprak kökenli fungal patojenlerin başında
Fusarium türleri gelmektedir. Bu patojenle mücadele etmek amacıyla hastalığın
yayıldığı üç farklı alanda, yaz döneminde toprak solarizasyonun yapıldığı bir çalışmada
seçilen bu yöntem patojenin popülasyon yoğunluğunu 2, 4 ve 6. haftalarda 1833 CFU
g-1/toprak düzeyinden 500, 266 ve 100 CFU g-1 /toprak düzeylerine düşürmüştür.
Toprak solarizasyonu basit ve efektif olup hafif sıcak-ılık dönemlerde yüksek
çeşitlilikteki tarım alanlarında uygulanabilir bir yöntemdir (Saremi ve ark. 2011).
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9.3 KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIKLARINA TOPRAK
NEMİ VE İKLİMİN ETKİSİ
Toprak nemi, kök hastalıkların enfeksiyonunu doğrudan ve bitkilerin kök hastalıklarına
toleransını dolaylı olarak etkilemektedir. Aynı zamanda topraktaki nem, bitki
artıklarının bozulmasınada etki etmektedir. Toprak nemi kök hastalıklarının tipi ve
yoğunluğu üzerine direkt etkisi bulunmaktadır. Erken dönemde toprağın ıslaktan–aşırı
ıslak olma durumuna kadar olan yapısı Pythium etmeni için en uygun koşuldur. Pythium
spp. bitkinin kılcal köklerine zarar verirler. Toprak aşırı ıslak olmadığında Pythium
sporları az yüzebileceğinden kılcal köklere ulaşarak enfeksiyon yapmasını
sınırlayacaktır. Bu durum hastalık yoğunluğunun azaltılmasına neden olacaktır. Nemli
ama aşırı ıslak olmayan topraklar, Gaeumannomyces graminis ve Rhizoctonia fusgusları
için en uygun enfeksiyon koşullardır. Bitkilerin kök sisteminin zarar görmesi nedeniyle
bitkinin topraktan su, besin maddesi alımı aksamaktadır Fazla ıslak topraklarda ve
kuraklık stresininde bitkinin toleransıda azalmaktadır. Toleransı düşen bitkiler
enfeksiyonlara hassas hale gelir. Sonuç olarak toprakta ki su miktarı, kök hastalıklarının
ortaya çıkmasında ve oluşturacağı zararın boyutlarında önemli rol oynar (Lougman et
al. 2010).
Toprak mikro florası ve faunası; organik madde ayrışması ve dolayısıyla besin döngüsü,
organik madde döngüsü, toprak kökenli hastalıkların görülme sıklığı ve bastırılması,
zirai ilaçların bozunması ve toprak yapısı için önemlidir. Toprağın nem, sıcaklık ve
enerji kaynağı (karbon) mevcudiyeti, bu organizmaların etkinliğini belirler. Biyolojik
etkinlik ve bitki büyümesi bu faktörlerin mutlaka senkronize edilmesi gerekir. Toprak
kaynaklı kök patojenlerinin kontrolünde su kullanım verimliliği çok önemlidir. Toprak
mikro florasının yararlı etkileri; azot fiksasyonu, besin döngüsü, toprak yapısının
iyileştirilmesi, bitkinin kök gelişiminin teşviki ve toprak kökenli hastalık kontrolü veya
baskılanmasında önemli rol oynamaktadır (Vadakattu et al. 2011).
Su miktarı düşük olan toprakların yönetimi, biyolojik faktörleri de etkilemektedir
(French ve Schultz 1984a,b). Sandras ve Angus 2006 yılında yaptıkları survey
sonucunda; Güney Avusturalya’daki birçok ürünün toprakdaki su miktarını dikkate
almadan kendi verim potansiyellerinin %30-50’ sini başardığını, ancak etkili su
kullanımında besin maddesi eksikliği ve kök hastalıklarının topraktaki etkinliklerinin
azaltabileceğini vurgulamışlardır
İklim değişikliğinin buğday patojenleri ve sebep oldukları hastalıklarla ilgili çalışmalar
yürütülmüştür. İklim değişikliğinin buğday hastalıkları problemlerini sürekli olarak
daha kötüye götürdüğü ileri sürülmemelidir. Çünkü iklim değişiklikleri lokasyona bağlı
olarak buğday bitkisinin sağlığına katkılar da sağlamaktadır. İlerideki hastalık
risklerinin uzun süreli simülasyon sonuçları dikkatli değerlendirilmelidir (Juroszek ve
Tiedemann, 2013).
Bu noktada tespit edilen buğday hastalıkları ile ilgili simülasyon çalışmalarından elde
edilen çok sayıda kantitatif verinin iklim değişikliği risk analizlerinde hastalıklardan
kaynaklanan ürün kayıpları potansiyeli ile entegre edilmesi gerekmektedir. Bu işlem
bitki gelişimi ve hastalık epidemik modelleme gibi farklı disipinlerde çalışan çok sayıda
araştırmacının (iklim ve toprak bilimci ve bitki pataloğu vs.) yoğun işbirliğini
gerektirmektedir. İklim değişikliği araştırmalarında bitki gelişimi üzerindeki etkileri
itibariyle her zaman üzerinde durulan sıcaklık, yağış, karbondioksit, metan ve ozon gibi
abiyotik faktörlerin etkilerine ek olarak fungal hastalıklar gibi biyotik problemler de
geleceğin iklim değişikliği kadar önemli olabilecektir (Juroszek ve Tiedemann, 2013)
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9.4 KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIK ETMENLERİNE
TOPRAK TİPİNİN ETKİSİ
Toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik yapısıda toprak patojenlerine direkt olarak etki
etmekdedir. Göçerten(take-all) hastalığına sebep olan Gaeumanomyces graminis. var.
tritici alkali toprak koşullarına daha iyi adapte olabilmektedir. Rhizoctonia kök
çürüklüğüne neden olan etmen ise kumlu topraklarda daha iyi gelişebilmektedir. Sürüm
uygulanmayan toprakların yapısında biyolojik aktivitede ki artış G. graminis ve
Rhizoctonia gibi ve kök hastalıklarına antagonist özelliği bulunan mikroorganizmaların
biyolojik aktivitelerini artırır. Toprak tipi aynı zamanda buğdayın yetişmesine ve ürüne
etki edecek kök hastalıkların bulunma sıklığına etki eder. Toprak yapısı aynı zamanda
kuraklık stresi boyunca toprağın su tutmasına etki eder.
9.5 KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIK ETMENLERİNE
BESİN MADDELERİNİN ETKİSİ
Bitki gelişiminine katkıda bulunan her şey, hastalıkların etkisinin azalmasına yardımcı
olur. Bitki köklerinde meydana gelen zarar bitkinin topraktan yeterli besin alınımını
etkileyerek bitkide besin maddesi noksanlığına sebep olur. Bazı patojenler toprağın
pH’sından etkilenir. Azotlu gübre (pH artırır) veya kireç uygulamaları (pH’yı azaltır)
toprak pH’sını değiştiren düzenlemelerdir ve bu düzenlemeler az da olsa çoğu kök
hastalığına etki eder. Bunun en güzel örneği Take-all hastalığıdır, Aşırı kireç kullanımı
hastalığın artmasına neden olur. Kireç uygulaması toprağın pH’sını nötr hale getiriyorsa
hastalığa hiçbir etkisi olmaz. Ancak uygulanan kireç pH’sının 8 veya daha üzerine
gelmesine yani toprağın bazik hale gelmesine sebeb olursa Take-all hastalığının
yoğunluğu artar. Toprağa uygulanan makro ve mikro elementler doğrudan hastalıkları
etkilemektedir. Dengeli besin maddesi uygulamaları bitki gelişimini teşvik ederek
bitkiyi kök hastalıklarına karşı daha dayanıklı hale getirmektedir (Lougman et al.
2010).
Çinko uygulamasının bitkinin sürgün verimine, kök geçirgenliğine ve Fusarium
enfeksiyonu üzerine etkisini belirlendiği bir araştırma sonucunda, çinko uygulamasının
buğdayda kök çürüklüğüne sebep olan F. soloni kök çürüklüğü hastalığını engellediği
tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada ayrıca çinko ve hastalık toleransı arasındaki
ilişkinin pozitif olabilmesi için fungusit uygulaması yapılmadan önce topraktaki çinko
eksikliğinin giderilmesi önerilmektedir (Khoshgoftarmanesh et al. 2010).
9.6 KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIK ETMENLERİNE
KARŞI DAYANIKLI ÇESİT KULLANIMI ve BİYOTEKNOLOJİK
GELİŞMELER
Buğday dünyada insan beslenmesinde temel besin kaynağını oluşturmasından dolayı
dünyada yaygın olarak yetiştirilmektedir. Kök çürüklüklerine neden olan hastalıklarla
mücadelede dayanıklı çeşit kullanımı hastalıklarla mücadelede önemli bir yaklaşımdır.
Ancak dünyada bu hastalıklara dayanıklı çeşit oldukça sınırlıdır ve bu konuda
çalışmalar sürüdürülmektedir (Lougman et al. 2010, Nicol et al. 2001). Örneğin; Batı
Avusturalya’da kök hastalıklarıyla mücadelede ürün rotasyonu dayanıklı çeşit
kullanımından daha önemlidir. Batı Avusturalya’da bölgenin önemli bir zararlısı
olmayan buğday kist nemotodlarına karşı dayanıklı çeşit bulunmasına rağmen;
Gaeumannomyces graminis, Fusarium kök çürüklüğü ve Rhizoctonia kök çürüklüğüne
karşı dayanıklı çeşit bulunmamaktadır (Lougman et al. 2010, Andrew 2011).
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Günümüzde bitkideki dayanıklık mekanizmalarını anlamak ve dayanıklıktan sorumlu
olan genleri tespit ederek bu genlerin kök hastalıklarına etkisi moleküler olarak tespit
edilmektedir. Bitkide bulunan hastalık dayanıklılığından sorumlu genlerin DNA ve
RNA düzeyinde elde edilmesine yönelik çalışmalar, günümüzde dayanıklı çeşitlerin
geliştirilmesinde klasik ıslaha ilave bir çalışma olarak kullanılmaktadır (Dong et al.
2010). Dayanıklı çeşitlerin bitkisel ıslah yoluyla elde edilmesi ve yeni geliştirilen
tarımsal kimyasallara ilaveten bitkileri mikrobiyal hastalıklara karşı korumaya yönelik
alternatif yaklaşımlardan biri de gen teknolojileridir. Yapılan araştırmalar bitkilere
transfer edilen bazı genlerin fungal hastalıklara karşı olan direnci artırabildiğini
göstermiştir. Söz konusu gen teknolojileri;
a-Proteinleri, peptidleri ve patojene doğrudan toksik olan veya doğal koşullarda
patojen gelişimini engelleyen antimikrobiyal bileşikleri oluşturan,
b-Patojen virülens ürünlerini inhibe eden veya bitkinin yapısal savunmasını
geliştiren,
c-Genel bitki savunma tepkilerini doğrudan veya dolaylı olarak aktive eden,
d-Virülens faktörleri ile interaksiyona giren genler ve hipersensitiv reaksiyon ile
ilgili direnç genleri şeklinde sıralanabilir.
Tabtoksin asetiltransferaz, stilbene synthase, ribozom-inaktivasyon protein geni ve
glükoz oksidaz gibi genlerin bitkiye transferi farklı bitkilerde hastalık direncini
artırmıştır. Fungal hücre duvarlarını yıkan kitinaz ve glükonaz gibi hidrolitik enzimleri
kodlayan genler bitkiye gen transferi yaklaşımında ilgi gören gen kaynaklarından biri
olup fungal hastalıklara dirençli bitki varyetelerinin eldesinde tercih edilmektedir. Buna
yanında RNA üzerinden gen susturma yaklaşımı da fungal patojenlerden kaynaklı
hastalıkların önlenmesinde başvurulan bir diğer yaklaşımdır.
Fungal hastalıklar, buğday ve arpa gibi majör bitkilerin üretiminde ürün kayıplarına
neden olan en önemli sorunlardır (Huang ve Gill 2001, Smith 2002). Fungal bitki
hastalıkları genellikle kimyasal fungisitler kullanılarak kontrol altına alınmaktadır. Bazı
hastalıklar açısından kimyasal mücadele oldukça etkin bir yaklaşım olmakla birlikte
diğer bazı durumlarda patojenlerle aynı hedefte olmayan faydalı mikroorganizmalar da
uygulanan kimyasal mücadele unsurundan etkilenmekte ve ayrıca insan sağlığı, gıda ve
çevre güvenliği gibi açılardan istenmeyen etkiler sergileyebilmektedir (Manczinger et
al. 2002). Ancak ıslah programları ve süreçlerinde bir dizi dirençli çeşitler geliştirilmiş
olmakla birlikte bu türler fitopatojenlerin hızlı evrimsel değişimi ve bitki direncini
aşabiliecek virülent formların ortaya çıkması nedeniyle kısa sürede kullanılamaz hale
gelmektedir. Bitki ıslahçıları ıslah programarında sıklıkla sınırlı sayıda bitki kullanma
sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. İstenmeyen birtakım özellikler de hedef direnç
genleri ile birlikte kaynak bitkiden yeni bitkiye geçebilmekte ve daha da önemlisi son
yıllarda potansiyel gen kaynakları azalmaktadır. Biyoteknologlar açısından hastalık
kontrolü çok önemli bir ilgi odağıdır. Hastalık direncine sahip varyetelerin geliştirilmesi
alanındaki en önemli gelişme fungal hastalıklara karşı transgenik direncin elde
edilebilmesi için genetik izolasyon ve genetik transformasyon tekniklerinin
kullanılmasıdır.
Toprak kökenli patojenlerden Rhizoctonia ve Pythium A.B.D. ve dünya ölçeğinde geniş
bir bitki grubunu etkilemektedir. Bu patojenler, neden oldukları hastalıkların fungisit
uygulamaları ve bitki rotasyonu gibi önlemlerle yeterince kontrol edilememesi ve birçok
konukçu bitki açısından mevcut doğal genetik direncin yeterli olmaması gibi
nedenlerden dolayı üreticiler açısından sorun teşkil etmektedir. Her ne kadar
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Rhizoctonia ve Pythium ile mücadelede farklı düzenleme pratikleri kombine edilmek
suretiyle hastalık düzeyi kontrol edilmek istense de genetik dirençlilik konusu hala
netlik kazanmamıştır. Rhizoctonia’nın gen transferi ve genom tabanlı girişimlerle
kontrol altına alınması ile ilgili kaydedilen son bilgi ve tecrübeler üç patojenik sistemde
buğdayda Rhizoctonia solani AG8, pirinçte R. solani AG1-IA, ve patateste R. solani
AG3 veya AG4 değerlendirilmiştir. Rhizoctonia ve Pythium türlerine dirençlilik ile ilgili
beklentiler kuşkusuz patojenite stratejileri, konukçu savunma geni aksiyomu, patojen
enfeksiyon aşamaları ve patojen-konukçu interaksiyonları gibi önemli konularda
yapılacak yeni araştırmalar ve elde edilecek bulgularla artacaktır (Patricia et al. 2014).
9.7 KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIKLARINA KARŞI
KİMYASAL MÜCADELE
Kök hastalıklarının kimyasal kontrolünde az sayıda seçenek bulunmaktadır. Tohum
ilaçlaması kök hastalıklarıyla mücadelede en çok önerilen ilaçlama yöntemidir. Ancak
burada geleneksel yöntemlerle yapılan tohum ilaçlamalarının kullanılan dozu genç
bitkilerde fitotoksik etkiler oluşturabilmektedir. Bu problemin üstesinden gelebilmek
için kullanılan fungusit tohum ekimi sırasında gübre ile tohum yatağına verilebilir. Bu
yaklaşım en çok Take-all hastalığının yoğun olarak görüldüğü alanlarda
uygulanmaktadır (Lougman et al. 2010).
Avusturalya Tarım Bakanlığı tarafından Rhizoctonia kök çürüklüğüne karşı yürütülen
iki yeni fungusitin (Vibrance ve EverGol Prime) etkinliğinin denendiği çalışma
sonucunda etkinliği denenen her iki tohum ilaçınında uygun ekim zamanı ve 10 cm
ekim derinliğine uygulandığında hastalığı kontrol altına aldığını tespit etmişlerdir.
Ayrıca hububat ekiminin ardından kanola ekimi ve kimyasal mücadele ile hastalık
yoğunluğunu azalttığını belirtmişlerdir (Hüberli et al. 2013).
Triazole grubu fungusitler Rhizoctonia ceralis ile mücadelede tohum ilaçı olarak etkin
bir şekilde kullanılmaktadır (Chen et al. 2010). Difenoconazole grubu fungusitlerde
Gaeumanomyces graminis ile mücadelede etkili olarak kullanılan fungusitlerdir (Liu et
al. 2003). Dicarboximide grubu fungusitlerden iprodione Rhizoctonia spp. ya karşı
oldukça etkilidir (Leroux ve Descotes 1996, Hamada et al. 2011).
Brassicase türleri bitki dokuları içerisinde bulunan glukosinolates içeriği nedeniyle
pestisit özelliği göstermektedirler. Brassica türlerinin bilinen bu fitotoksik özellikleri,
buğday kök çürüklüğüne neden olan Rhizoctonia solani’yi engellemeye olan etkisi in
vitro koşullarda gerçekleştirilmiştir. Denemede brassica tohumlarından elde edilen
küspenin R. solani’nin neden olduğu kök çürüklüğünü engelleyebildiği tespit edilmiştir
Fakat bu konuda brassica tohumu küspesinin bitki gelişimini engelleyici etkisi üzerine
çalışmaların yapılması gerektiği belirtilmektedir (Handisenia et al. 2013).
9.8 KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIKLARINA KARŞI
BİYOLOJİK MÜCADELE
Rizosfer, bitki köklerini çevreleyen ve aynı zamanda köklere yapışık olan gevşek toprak
materyalinden oluşan toprak katmanına verilen isimdir. Bitki gelişimini destekleyen
rizobakteriler (BGDR) olarak adlandırılan özel toprak mikroorganizmaları rizosferde
yaşam sürer ve bitki patojenleri ile biyolojik mücadelede önemli rol oynar. El-Meleigi
ve Hassan (2000) Suudi Arabistan’da yazlık buğday’da kök çürüklüğüne karşı biyolojik
kontrol olarak Bacillus spp. ve Trichoderma spp. ile tohum kaplaması yapmışlardır. Bu
grubun üyesi olan bir biyokontrol ajanı konukçusu olduğu bitkinin rizosferinde yüksek
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düzeyde çoğalarak patojen etmene karşı toksik etki gösteren birtakım metabolitler
(hücre-dışı sentez ürünleri) üretmek suretiyle bitkiyi hastalığa karşı korur. BGDR etkisi
olarak bilinen bu olgu içinde görev alan metabolitler hidrojen siyanid (HCN), phenazin,
pyrrolnitrin, pyoluteorin ve diğer enzimler, antibiyotikler ve fito-hormonlardır. Yapılan
araştırmalar BGDR olarak bilinen toprak bakterilerinin Acinetobacter, Bacillus,
Pantoae, ve Pseudomonas gibi yaygın toprak bakteri familyalarının üyesi olduğunu
göstermiştir (Olubukola 2010).
Gökçe (2013) çalışmasında, kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalık etmenlerinden
Bipolaris sorakiniana’ya karşı biyolojik mücadelede kullanılabilecek antagonist bakteri
izolatları belirlemiştir. Bu izolatların aynı zamanda bitkinin vejetatif gelişimi üzerine de
etkili oldukları tespit etmiştir. Hem bitki gelişimi hem de hastalık şiddeti üzerine etkili
bulunan bu izolatların (B. megaterium TV-6D, B. choshinensis TV-53D ve B. pumilus
TV-3C) tek tek ya da kombinasyonlarının arazi koşullarında da test edilmesi gerektiğini
vurgulayarak farklı lokasyonlarda kurulacak denemeler sonucu hububat tarımında kök
hastalıklarının önlenmesine ve bitki gelişimi üzerine etkili olan bir biyolojik ürünün
geliştirilebileceğini belirtmektedir. İn-vitro koşullarda patojen fungusa karşı petride
oluşturdukları inhibasyon zonu açısından 40 mm inhibasyon zonu oluşturarak en etkili
bulunan izolatlar P. fluorescens FDG-37, B megaterium KBA-10, TV-3D ve TV-6D, P.
agglomerans RK-79 ve RK-92 ve B. pumilus TV-3C izolatları olmuştur. Patojen fungus
B. sorokiniana’ya karşı in-vivo koşullarda patojene karşı etki değerlendirme sonucuna
göre ise; %79,39 engelleme ile en etkili 32 nolu B. megaterium TV6D izolatı olmuştur.
Bunu sırası ile; %78,39 engelleme ile 11 nolu B. subtilis TV-93B, %75,90 engelleme ile
17 nolu B. pumilus TV3C, %70,66 engelleme ile 15 nolu B. choshinensis TV53D izolatı
ve %70,31 engelleme ile 14 nolu B. megaterium TV56F izolatı olmuştur. Buğday
bitkisinde vejetatif aksamdaki elde edilen olumlu etkilerin bir kısmının bakterilerin
hormonal aktivitenin yanısıra azot fiksasyonu ve fosfat çözebilme özelliklerinden
kaynaklandığını belirtmektedir.
Hububat kök hastalıklarının kontrolüne yönelik fungal ya da bakteriyel organizmalar
kullanılarak çok sayıda araştırma yapılmıştır (Duczek 1994; Erdurmuş ve Katırcıoğlu
2008). Bacillus cereus, B. licheniformis, B. subtilis, B. pumilus, Brevibacillus
laterosporus ve Paenibacillus polymyxa türlerine ait bakteri izolatları buğday
patojenlerinden Septoria tritici, Drechslera tritici-repentis, Bipolaris sorokiniana ve
Alternaria triticimaculans’a karşı biyolojik mücadele etkinlikleri açısından laboratuar
ve sera koşullarında, biyoajan bakterilerin etkinliklerinin patojen türlerine göre faklılık
gösterebildiğini tespit etmiştir.
Söz konusu bakteriler bazı metabolik ürünleri ile bitki gelişimini stimüle ederken
hidrojen siyanid (HCN), 2,4-diacetylphloroglucinol (DAPG) ve siderofor (bitkinin
alabiliceği organo-demir formu) gibi metabolitler ise antifungal bileşikler olup toprak
kökenli hastalıkların mücadelesinde önemli rol oynamaktadır. Bunlardan DAPG
(Diacetlyphloroglucinol) Gaeumannomyces graminis var. tritici ve Fusarium
oxysporum f. sp. radicis-lycopersici gibi etmenleri içeren geniş bir toprak kökenli
patojen grubunu baskılayan önemli bir poliketid antibiyotiktir (Duffy et al. 2004, Kwak
ve Weler 2013). Örneğin P. fluorescens Q2-87 DAPG üretmek suretiyle tohum ve kök
hastalıklarının kontrolünde etkin bir BGDR’dir (Duffy et al. 2004, Kwak ve Weler
2013). Benzer şekilde bazı Bacillus türleri de antibiyotik sentezlemek suretiyle bitki
gelişimini desteklemektedir (Choudhary ve Johri 2009). Phenazine grubu
antibiyotiklerin üretimi ile yerli mikro flora patojen etmenlerle rekabet oluşturarak
toprağın ekolojik sağlığını desteklemektedir. Söz konusu antibiyotiklerin kök
hastalıklarını baskıladıkları bilinmektedir. Bu etkinin pyoluteorin, pyrolnitrin ve iturin
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gibi metabolitlerin antifungal özellikleri ile ilgili olduğu tespit edilmiştir (Principe et
al.2007).
Bitki gelişimini destekleyen bu rizobakteriler (BGDR) aynı zamanda sentezledikleri
metabolitlerle inorganik fosfor formlarını bitkiye yarayışlı organik formlara
dönüştürmek, atmosferik azotu fikse ederek bitki kullanımına sunmak ve indole asetik
asid (IAA) ve indole acetamide (IAM) gibi oksinler üretmek suretiyle bitki gelişimini
teşvik ettikleri bilinmektedir (Saharan ve Nehra 2011).
BGDR’nin bir diğer fonksiyonu fitopatojenlerin çoğalmasını engelleyerek bitki
gelişimini dolaylı olarak desteklemeleridir. Bu etki Pseudomonas fluorescens gibi
bakteriler tarafından üretilen 2,4-diacetyl phloroglucinol gibi fitopatojenik fungusların
gelişimini engelleyen antifungal antibiyotiklerin rizosfere salınımı ile gerçekleşmektedir
(Nowak-Thompson et al. 1994). Bazı BGDR’ler Fusarium sp. tarafından üretilen
fusarik asidi ayrıştırmak suretiyle patogenezi önleyebilmektedir (Toyoda ve Utsumi
1991). Diğer bazı BGDR’ler ise fungal hücre duvarlarını tahrip eden enzimler
üretmektedir. Örneğin Pseudomonas stutzeri, Fusarium solani’nin miselyum yapısını
parçalayan hücre-dışı kitinase ve laminarinase enzimlerini üretmektedir (Mauch et al.
1988). Florasan Pseudomonas’lar rizosferdeki yüksek kolonizasyon yetenekleri ve
bitkiyi buğday kök çürüküğü gibi birçok önemli fungal hastalığa karşı korumaları
nedeniyle potansiyel biyolojik mücadele unsuru olarak görülmektedir. Son yıllarda bu
organizmaların genetik yapılarında gerçekleştirilen değişikliklerle biyokontrol
etkinliklerinin daha da artırılabildiği görülmüştür (Dowling ve O'Gara F 1994). Çeltik
rizosferinden izole edilen Pseudomonas fluorescens’ın sentezlediği antifungal
metabolitler sayesinde P. oryzae ve R. solani etmenlerine karşı yüksek bir antifungal
aktivite gösterdikleri tespit edilmiştir (Reddy et al. 2008). Buğday kök bölgesinden
izole edilen Fluorescent pseudomonas’ların %50-60’nın Helminthosporium sativum’a
karşı antagonistik etki sergilediği tespit edilmiştir (Gaur et al. 2004).
Burgess ve ark. 2001 Doğu Avustralya’nın kuzey buğday kuşağında kök çürüklüğü
hastalık şiddetini minimuma indirmek için yaygın olarak kullanılan temel uygulamaları
belirlemişlerdir. Bu temel uygulamalar ise;
a-hassas hububatlar dışında olan bitkilerle en az iki yıl süre ile münavebe uygulamak,
b-konukçu yabancı otların kontrolü, azot uygulama oranının dikkatli seçimi,
c-toprakta eksikliği bulunan yerlerde Zn uygulaması,
d-nadas alanlarında alt toprak nemini artırıcı toprak işlemesi yapmak,
e-geç dönem nem stresi riskini azaltmak ve sonbaharda anız yakmadır (son
başvurulan tercih olarak).
Ama ülkemizde anız yakma Bakanlığımız tarafından kesinlikle yasaklanmıştır.
10. SONUÇ VE KANAAT
İnsan beslenmesinde dünyada en çok kullanılan kültür bitkileri içerisinde yer alan
ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) ve makarnalık buğday(Triticum durum Desf)
ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde temel besin maddelerinin esasını
oluşturmaktadır. Tarıma dayalı sanayide, gıda sanayisinin alt dalı olan un ve unlu
mamuller sanayisine (un, ekmek, bulgur, irmik, makarna, bisküvi, nişasta v.s.)
hammadde olmasının yanısıra kepek, saman v.s. olarak da hayvancılık sektörünün
önemli bir unsuru olan buğday, strateji uzmanlarına göre 21. yüzyılın en önemli
jeoekonomik gücüdür (Koca 1999).
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Tüm dünyada buğday üretiminin ülkeler ekonomisinde ve toplum beslenmesindeki
önemi bilinen bir gerçektir. Buğday, dünya besin kalorisinin yaklaşık % 20'sini karşılar
ve bazı ülkelerde kişi başına düşen buğday tüketimi diğer besinlerden daha fazladır
(Wiese 1991).
Buğdaya karşı artan talepleri karşılayabilmek amacıyla, üretimde ürün artışı için birinci
yol ekim alanlarının arttırılması olsa da, ülkemiz gibi tarım yapılan alanları çeşitli
nedenlerle günden güne azalan ülkelerde esas yol birim alandan alınan ürün miktarını
arttırmaktır. Buğday kök ve kökboğazı fungal hastalıkları buğday verimini sınırlayan en
önemli faktörler arasında yer almaktadır. Bitki kök sağlığı, bitkinin ortamdaki besin
maddelerini en iyi şekilde değerlendirmesi ve değişik çevre koşullarına uyumu
açısından oldukça önemlidir. Kök sisteminin hastalıklı olması halinde, kök yoğunluğu
ve derinliği azalmakta, bu nedenle bitki topraktaki besin maddelerini yeterince
alamamakta, kullanabildiği toprak profili daha yüzeysel kalmakta, hareketli besin
maddeleri topraktan yıkanıp gitmekte ve sonuçta önemli verim kayıpları meydana
gelmektedir (Cook 1992). Buğdayda kök ve kökboğazı hastalıklarına neden olan en
yaygın etmenler Fusarium ve Rhizoctonia türleri olup bunların yanı sıra Drechslera
sorokiniana, Pythium graminicolum, Pseudocercosporella herpotrichoides ve
Ophiobolis graminis sıklıkla görülen patojenlerdir (Aktaş 2001).
Dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalarda, hastalıktan sorumlu etmen kompozisyonu
içerisinde Fusarium türlerinin hem sayısal hem de tür bazında farklılık arzettiği
görülmektedir. Aktaş ve ark. (1996, 1997a,b, 1999) hastalıklı bitkilerden yaptıkları
izolasyonlar da Fusarium türlerinden F.culmorum, F.graminearum, F.equiseti,
F.acuminatum, F.moniliforme, F.solani ve F.oxysporum’u izole etmişlerdir.
Yılmazdemir (1976), Trakya bölgesinde yaptığı çalışmada F.avenaceum, F.flocciferum,
F.oxysporum ve F.equiseti’yi hastalıktan sorumlu Fusarium türleri olarak saptamıştır.
Bursa yöresinde yapılan çalışmada ise hastalıklı bitkilerden F.acuminatum,
F.culmorum, F.graminearum, F.oxysporum ve F.solani izole edilmiştir (Arslan 1999).
Ayrıca Tunalı ve arkadaşları (2000) Çanakkale ve Balıkesir illerinden aldıkları buğday
başaklarından F. poae, F. culmorum, F. heterosporum ve F. sporotrichoides izole
etmişlerdir. İtalya’da yapılan bir çalışmada hastalığa neden olan Fusarium türlerinden,
F.culmorum, F.avenaceum, F.graminearum, F.equiseti, F.moniliforme, F.solani ve
F.oxysporum tespit edilmiştir (Rossi ve ark.1995). Yine İtalya'da 5 farklı lokalitede
yapılan bir çalışmada da farklı olarak F.acuminatum, F.proliferatum, F.tricinctum,
F.compactum ve F.(microdochium) nivale tespit edilmiştir (Corazza ve ark. 1999).
Ukrayna’da yapılan bir çalışmada ise (Kryuchkova 2000), F.oxysporum ve F.culmorum
başta olmak üzere F.avenaceum, F.graminearum, F.sporotrichoides, F.solani ve
F.verticillioides tespit edilmiştir.
Bitkilerin hastalığa yakalanma oranı, hastalık şiddeti ve yaygınlığı ile ilgili çalışmalar
yapılmıştır. Bunlardan Rusya’da 1967-1968 yıllarında, bölgelere göre yakalanma oranı
%90-95 arasında saptanmış olup, bölgemizdeki yakalanma oranına göre (%58.28)
oldukça yüksektir (Grigorev 1972). Ülkemizde, Aktaş ve Bora (1981), D.
sorokiniana’nın buğday ve arpa ekim alanlarında % 8.25 hastalık şiddeti oluşturduğunu
belirlemişlerdir. Konya ilinde 1995 yılında Aktaş ve ark. tarafından yapılan çalışmada
kök ve kökboğazı hastalık yoğunluğu %28 olarak tespit edilirken, 1997 yılında yine
Konya ilinde aynı araştırıcılar tarafından hastalık şiddeti %36.21 olarak bulunmuştur
(Aktaş ve ark.,1995, 1999). Sakarya ilinde ise 1990 yılında yapılan sürveylerde hastalık
şiddeti %63.90 olarak tespit edilmiştir (Aktaş ve ark. 1996). Bursa ili buğday
alanlarında yürütülen bir çalışmada ise, bölgedeki hastalığa yakalanma oranı 1996 ve
1997 yıllarında sırasıyla %14,53 ve %11,27 olarak saptanmıştır (Arslan 1999).
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Görüldüğü gibi kök ve kökboğazı çürüklüğünün hastalık etmenleri, yakalanma oranı ve
hastalık şiddetine yönelik değerler bölgelere, yıllara ve etmene göre oldukça değişiklik
gösterebilmektedir.
Kök ve kökboğazı hastalıkları genelde toprak kökenlidir. Aynı zamanda tohum ve bitki
artıklarıyla da taşınmaktadır. Toprakta uzun yıllar yaşamlarını sürdürebilme ve bir veya
birkaç etmenin bir arada bulunması özelliklerinden dolayı bu etmenler ile mücadele
oldukça zordur. Sürüm gelişen fungus misellerini tahrip ederek enfeksiyon yoğunluğunu
azaltmaktadır. Etmenlerin diğer önemli bir konukçusu olan buğday ve mısır bitkisinin
ülkemizde geniş alanlarda yetiştirilmesi ve etmenlerin birçoğunun yaprak ve başak
hastalıklarına da yol açabilmesi nedeniyle, kök ve kökboğazı çürüklüğü etmenlerinin
ülkemiz için sorun oluşturmaya devam edebileceği düşünülmektedir. Ama serin iklim
tahıllarındaki ki kök ve kökboğazı hastalıklarını alınacak kültürel tedbirler yanında
tohumlukların ekiminden önce veya kardeşlenmeden sonra yeşil aksam ilaçlaması
olarak uygun ilaçlardan biriyle ilaçlayarak hastalık şiddetini minimum seviyelerde
tutmanında mümkün olabileceği kanısındayız.
Ayrıca buğday ıslah programlarında kullanımı için önemli kök ve kökboğazı
hastalıklarına dayanıklılık kaynaklarının belirlenmesi de önem arzetmektedir.
Dayanıklı çeşitlerin buğday ıslah yoluyla elde edilmesi ve yeni geliştirilen tarımsal
kimyasallara ilaveten bitkileri mikrobiyal hastalıklara karşı korumaya yönelik alternatif
yaklaşımlardan biri de gen teknolojileridir. Yapılan araştırmalar bitkilere transfer edilen
bazı genlerin fungal hastalıklara karşı olan direnci artırabildiğini göstermiştir. Gen
susturma yaklaşımı da fungal patojenlerden kaynaklı hastalıkların önlenmesinde
başvurulan bir diğer yaklaşımdır.
Sonuç olarak; kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalık etmenlerinin hepsine karşı tam
dayanıklı çeşitlerin bulunmayışı, çevre faktörlerinin etkisi ve hastalık etmenlerinin
kompleks yapısı nedeniyle, kök hastalıklarının kontrolü için entegre bir kontrol
yönteminin uygulanması gerekmektedir. Bu yöntem toleranslı çeşit, rotasyon, bitki
yetiştirme teknikleri ve önce biyolojik kontrol, yok ise kimyasal kontrolü içine alan bir
yöntemi kullanmak gerekmektedir.
11. TÜRKİYE’DE SERİN İKLİM TAHILLARINDA KÖK VE KÖKBOĞAZI
ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIKLARI KONUSUNDA YAPILMIŞ OLAN
YAYINLARIN KRONOLOJİK SIRALAMASI
Ülkemizde serin iklim tahılları kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalıkları konusunda,
yabancı bilim adamları ve ülkemiz bilim adamları tarafından birçok araştırmalar
yürütülmüştür. Bunlardan tespit edilebilenler aşağıda verilmiştir.
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F.Y.
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neminin etkisi üzerinde
araştırmalar

Uzmanlık Tezi,
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Finci, S.

Buğdayın kök ve kökboğazı
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Soran, H. ve
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Ankara İli buğday ekim
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etmenlerin saptanması
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alanlarında kök ve kökboğazı
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ürünlerindeki küf florası
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R.W.Stubbs, Institut voor
Plantenziektenkundig
Onderzoek(IPO)
Wageningen, The
Netherlands) and J.M.
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Sakarya yöresinde buğday
kök ve kökboğazı
çürüklüğüne neden olan
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Anadolu Tarımsal
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Yolları Sempozyumu. 811 Haziran, Bahri
Dağdaş Milletlerarası
Kışlık Hububat

69

Araştırma Merkezi
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Trichoderma harzianum ile
toprak kökenli bazı bitki
patojenlerinin kontrolü

Anadolu Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü,
Biyoloji Anabilim Dalı,
80 s. (Yüksek lisans
tezi).

2000

Yıldırım, A.F. ve
Hekimhan, H.

Tahıllarda tohumla taşınan
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yaygınlık oranlarının
belirlenmesi

IX. Türkiye Fitopatoloji
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Çanakkale): 99.

2003

Demirci, F.

Bazı buğday çeşitlerinin
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ürünlerinde saptanan
fungal infeksiyonlar ve
sonuçlanan bazı
mikotoksinler
.
İzmir, Aydın ve Denizli illeri
buğday alanlarındaki kök ve
kökboğazı hastalıklarının
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