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itki hastalıkları ve yabancı otlar başta insanın beslenmesinde doğrudan gıda olarak kullanılan ayrıca yakıt 

ve endüstri için ham madde olarak değerlendirilen bitkilerin ve ürünlerinin gerek kalite gerekse 

verimlerinde önemli kayıplara neden olmaktadır. Bu durum bitkisel kaynaklı ham madde ve yakıta 

gereksinim duyan endüstriyel üretimin de düşmesine yol açar. Bunlara ek olarak bitki hastalıkları ve yabancı otlar 

park ve diğer rekreasyonel alanlara ve binalarda tahribata neden olmaktadır. Hastalık sonucu büyük çapta bitki 

ölümleri bazı bitki türlerinin yok olmasına neden olduğu gibi buna bağlı olan endüstriyi de sınırlamaktadır. Bitki 

çeşitliliğinin azalması özellikle ormanlarda ekolojik dengeyi de olumsuz yönde etkiler. Bazı bitki hastalıkları ve 

yabancı otlar insan ve hayvan sağlığını da etkilemektedir. Şöyleki bazı hastalık etmenleri üzerinde geliştikleri 

bitkileri ve ürünlerini insan ve hayvanlar için zehirli hale sokarlar. 

Tüm bunlara ek olarak hastalıklarla ve yabancı otlarla yapılan 

mücadeleden dolayı oluşan iş gücü ile ekonomik kayıp ve pestisit 

kullanımının neden olduğu çevre kirliliği de bitki hastalıklarının ve 

yabancı otların getirdiği olumsuz sonuçlardandır. Bu nedenlerden 

dolayı bitki hastalıkları ve yabancı otlar insan yaşamını çok büyük 

çapta etkileyen faktörlerin başında yer almaktadır.  

Bitki hastalılarının neden olduğu kayıpları tahmin etmek oldukça güçtür. Bu kayıplar coğrafik bölgeden bölgeye, 

mevsimlere, tarımsal uygulamalara, bitkiye, hastalığı oluşturan nedene dayalı olarak çok büyük bir varyasyon 

göstermektedir. Dünyada bitkiye zarar veren faktörlerin, bunların arasında hastalıkların oluşturduğu kayıpların 

boyutları hakkında kesin bilgilere sahip değiliz. Genel olarak tarımsal yönden gelişmiş ülkelerde hastalık, zararlı ve 

yabancı otların oluşturdukları yıllık verim kayıplarının % 10 – 20 arasında değiştiği ileri sürülmektedir. Daha az 

gelişmiş ülkelerde bu değerler çok daha yüksek olmaktadır. 

Günümüzde hastalık ve zararlılara karşı kullanılan kükürt bilinen en eski kimyasal ilaç olup, üç bin yıl önce Yunanlı 

Homer (M.Ö. 1000) kükürdün bitki hastalıklarını önlemedeki yararından bahsetmiştir. İsrail’de MÖ 520 yıllarında 

hububat danelerinde Mildiyö ve Yanıklık gibi bir hastalıktan söz edilmiş olmakla birlikte günümüzde bunun hangi 

hastalık olduğu bilinmemektedir. Bitki hastalıkları ile ilgili en eski bulgulardan biri de eski Roma dönemine aittir. 

Bu dönemde yaşamlarını etkilediği için Hububat Paslarının zararı Romalıların dikkatlerini çekmiş ve uzaklaştırmak 

için özel festivaller düzenlemişlerdir. 

Ondokuzuncu yüzyıl bitkilerde hastalık oluşturan patojenler olan fungus, bakteri ve virüslerin tanımlanmaya ve 

patojenisitelerinin ortaya konmaya başladığı çağdır. Bitki hastalıklarını oluşturan etmenler içinde ilk tanımlananlar 

funguslar olmuştur. Ondokuzuncu yüzyılın ortalarında bakterilerin insan ve hayvanlarda hastalık etmeni olduğu ve 

doğada organik maddelerin parçalanmasında rol oynadıkları özellikle Pasteur’un çalışmalarıyla ortaya konmuş, 

ancak aynı dönem içinde bakterilerin bitki patojeni olabileceği bir çok fitopatolog tarafından kabul edilmemiştir. 

Virüslerle ilgili bilgiler son yüzyıla dayanmakla birlikte bitki virüs hastalıklarının çok daha önceleri de var olduğuna 

dair kanıtlar bulunmaktadır  
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Yirminci yüzyıl fitopatolojinin her dalında önemli buluşların yapıldığı, yeni kavramların ortaya konduğu bir çağdır. 

Bu süreç içinde katlayarak çoğalan bilimsel çalışmalar ve ayrıca yüzyılın sonlarına doğru bu çalışmalara moleküler 

tekniklerin girmesi ile fitopatoloji de büyük bilimsel atılımlar gerçekleştirilmiştir. Hava kirleticilerinin de bitki 

hastalıklarına neden olduğu ilk kez 1950 yılında Middleton tarafından ortaya konmuş, Benedict ve arkadaşları da 

1971’de bu maddelerin bitki verimliliği üzerindeki etkilerini belirlemeğe çalışmışlardır.  

Fitopatolojinin Tanımı ve Konusu 

itki hastalıkları ile uğraş veren ve Türkçe olarak fitopatoloji olarak adlandırılan bilim dalı Eski Yunanca 

kökenli olup, Phytos (bitki), Pathos (hasta) ve Logos (inceleme, çalışma) = kelimelerinin birleşmesinden 

oluşmuştur ve hasta bitkinin incelenmesi anlamındadır. Fitopatoloji çevre faktörleri ile 

mikroorganizmaların neden olduğu hastalık olaylarını çeşitli yönleri ile inceleyen bir bilim dalıdır. Fitopatoloji 

başlıca: 

 Bitki hastalıklarını oluşturan canlı etmenleri ve çevresel koşulları, 

 Bu faktörlerin bitkilerde hastalık oluşturma mekanizmalarını, 

 Hastalık etmenleri ile hastalıklı bitkiler arasındaki ilişkileri inceler.  

 Hastalık öncesi veya sonrası hastalığın önlenmesi, oluşturduğu zararın azaltılması veya hastalığın kontrol 

edilmesi ile ilgili yöntemleri araştırır. 

Fitopatoloji kendi içinde çalışmaların yapıldığı konular açısından beş ana bölüme ayrılmıştır. Bunlar: 

 Simptomatoloji (Hastalık belirtileri bilimi) 

 Etioloji (Hastalık nedenleri bilimi) 

 Patoloji ( Hastalık oluşumu bilimi) 

 Epidemiyoloji (Hastalık salgınları bilimi) 

 Hijyen ve Terapi (Hastalıklardan korunma ve tedavi) 

Bitkilerde Hastalık Kavramı ve Tanımı 

enelde bitkilerde hastalık daha çok canlı hastalık etmenleri tarafından oluşturulmakla birlikte, olumsuz 

çevre faktörleri ve bitkide kalıtsal bozukluklar da hastalık nedenleri olarak değerlendirilmektedir. 

Özellikle canlı etmenlerin veya başta iklim koşulları olmak üzere çeşitli çevresel faktörlerin bitkiyi sürekli 

taciz etmesi ile hastalık oluşmaya başlar. Bu durum bitkilerin yaşam fonksiyonları olan çeşitli fizyolojik olayların ve 

bunların birbirleriyle olan koordinasyonunun normal sınırlar 

içinde yürümesini olumsuz yönde etkiler. Bitkilerdeki bu fizyolojik 

fonksiyonlar hücre bölünmesi, farklılaşma, gelişme, topraktan su 

ve mineral maddelerin alımı, bunların bitki içinde taşınması, 

fotosentez, fotosentetik ürünlerin taşınma ve depolanması, 

depolanan fotosentetik maddelerin kullanımı, transprasyon, 

solunum, üreme gibi çeşitli olaylardır. Bu fizyolojik fonksiyonların 

herhangi birinde normalin dışına sapma diğer fizyolojik 

fonksiyonları da etkileyebilir. Bitkiler canlı etmenler veya çevresel 

faktörler tarafından taciz edildiğinde bitkinin normal fizyolojik 

fonksiyonlarında etkilenme süresine ve şiddetine bağlı olarak 

bozulmalar olur. Bu durum çeşitli histolojik değişmelere yol açar. 

B 
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Bunun sonucu bitkilerde makroskobik olarak görülebilen çeşitli morfolojik değişiklikleri içeren belirtiler ortaya 

çıkar (Şekil 1). Hastalık oldukça kompleks bir olay olup, onu tam anlamıyla tanımlamak oldukça güçtür. Ancak çok 

öz ve anlamlı bir şekilde hastalığı “Bitkinin normal yapısının ve yaşamsal aktivitelerinin bozulması” olarak 

tanımlayabiliriz. 

 
 

Şekil 1 Bitkide başlıca fizyolojik fonksiyonlar (Sol taraf) ve bu foksiyonların bozulması  ile ortaya çıkan 
simptomlar (Sağ taraf) 
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Hastalıkların Sınıflandırılması 

azı hastalıklar birden fazla bitki çeşidinde görülürken bazı hastalıklar veya etmenleri sadece tek bir bitkiye 

özelleşmiş olabilir. Bazı bitki hastalıkları birkaç etmen tarafından da oluşturulabilir ki bunlar kompleks 

hastalıklar olarak bilinirler. 

Bitki hastalıkları farklı kriterlere göre çeşitli şekillerde gruplandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalarda dikkate alınan 

kriterler: 

 Konukçu bitki grupları: Hububat, sebze, meyve, yağ bitkileri, vd hastalıkları.  

 Bitki türleri: Domates, buğday, çay, pamuk , vd hastalıkları.  

 Bitkide etkilenen organları veya dokular: Yaprak, çiçek, kök, meyve, vasküler, vd. hastalıkları. 

 İnokulum kaynakları ve yayılma yolları: Tohum, toprak, hava kökenli, vd. hastalıklar.  

 Yaygınlık ve çıkış durumu: Epifitotik, endemik, sporadik hastalıklar. Bir hastalık bir yerde sürekli var ve 

her yıl ortaya çıkıyorsa endemik, eğer periyodik olarak çok geniş alanlarda ortaya çıkıp, büyük tahribat 

yapıyor ise epifitotikdir. Sporadik ise sınırlı alanlarda periyodik bir çıkış göstermeyen hastalıklardır. 

 Hastalık belirtileri (Simptomlar): Nekrotik, atrofik (hipoplastik), hipertropik (hiperplastik) veya daha 

spesifik olarak Mildiyöler, Paslar, Kök Çürüklükleri, Yaprak Lekeleri vd . 

 Hastalık nedenleri: Paraziter hastalıklar (fungal, bakteriyel, vd. hastalıklar), paraziter olmayan hastalıklar 

(olumsuz toprak koşulları, hava kirliliği, düşük hava sıcaklıkları vd.), kalıtsal hastalıklar. 

Hastalıklar önce primer nedenlere bağlı olarak abiyotik ve biyotik hastalıklar olmak üzere iki grup altında 

toplanmaktadır. 

Abiyotik olanlar enfeksiyonel olmayan, paraziter olmayan hastalıklar olarak da bilinmektedir. Bu hastalıkların 

nedeni genelde olumsuz çevre faktörleridir. Bu hastalıklar geri dönüşümlü olabilir. Şöyle ki hastalığa neden olan 

olumsuz koşul ortadan kaldırıldığında hastalık belirtilerinde gerileme olabilir, bitki sağlıklı olarak yaşamını 

sürdürebilir. Ayrıca bu gruptaki hastalıkların bitkiden bitkiye bulaşarak yayılmaları söz konusu değildir. Sadece 

olumsuz çevre koşullarının etkilediği (Yetersiz veya aşırı su, uygun olmayan fiziksel yapı, oksijen noksanlığı, yüksek 

ve düşük sıcaklıklar, gıda maddeleri noksanlığı, mineral madde toksisiteleri, uygun olmayan toprak reaksiyonu 

[pH] ) bitkilerde hastalık oluşur. 

 Olumsuz meteorolojik koşulların neden olduğu hastalıklar (ışık noksanlığı, uygun olmayan atmosferik 

sıcaklıklar, düşük orantılı nem, yağış noksanlığı, şiddetli rüzgar veya fırtına, dolu, kar, yıldırım) 

 Endüstriyel ve diğer kimyasal atıklar 

 Hava kirliliği 

 Pestisit toksisitesi 

 Hatalı tarımsal uygulamalar 

Biyotik Hastalıklar 

iyotik hastalıklar ise canlı organizmalarca oluşturulan 

hastalıklardır ve paraziter veya enfeksiyonel hastalıklar 

olarak da adlandırılmaktadır. Genelde geri dönüşümlü 

hastalıklar değillerdir. Hastalık etmeninin hasta bitkiden 

sağlıklılara bulaşması ile hastalık yayılır.  

 

B 
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Canlı bir organizma olan 

bitkiden sağladığı gıda 
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 Fungusların oluşturduğu hastalıklar 

 Bakterilerin oluşturduğu hastalıklar 

 Virüs ve Viroidlerin oluşturduğu hastalıklar 

 Parazitik yüksek bitkilerin oluşturduğu hastalıklar 

Funguslar mikroskop yardımıyla rahatlıkla görülüp tanılanabilirken, bakteriler çok ufak bir şekilde zorlukla 

görülürler ve mikroskop kullanılarak tanılanamazlar. Virüsler ise mikroskop ile bile görülemeyecek kadar ufaktırlar 

ve incelemek için elektron mikroskobuna ihtiyaç vardır. Biyotik (Paraziter, Enfeksiyonel) hastalıklarda canlı bir 

organizma olan bitkiden sağladığı gıda maddeleri ile yaşamını sürdüren diğer bir canlı organizmaya parazit 

denilmektedir. Parazitlenen canlı bitki ise konukçudur. Parazitin kendi gelişimi ve çoğalması için bitkiden gıda 

maddeleri ve su alarak bitkide normal gelişme düzeyini düşürmekle birlikte birçok durumda parazitleme olayı 

patojenite ile de bağlantılıdır. Patojenite; patojenin hastalık oluşturma yeteneğidir. Bazı parazitleme 

durumlarında örneğin mikorizal enfeksiyonlarda ve baklagilerde kök nodülü bakterilerde olduğu gibi bitki ve 

mikororganizma bu birliktelikten karşılıklı olarak yararlanmaktadır. Bu durum simbiyosis olarak bilinmektedir. 

Bazı bitki parazitleri örneğin virüs, viroid, bazı bakteriler ve Külleme, Pas, Mildiyö gibi hastalıklara neden olan 

funguslar doğada sadece canlı konukçular üzerinde gelişir ve çoğalırlar. Bunlara obligat parazitler 

denilmektedir. Diğer bazı parazitler (bir çok fungus ve bakteri) ise canlı veya ölü konukçu üzerinde ayrıca çeşitli 

besin maddeleri üzerinde yaşayan obligat olmayan parazitlerdir. Bazı obligat olmayan parazitler çoğunlukla veya 

yaşam döngüsünün büyük bir kısmında parazit olarak bulunurlar 

fakat bazı koşullarda saprofit olarak ölü organik maddeler üzerinde 

de gelişebilirler. Özellikle obligat parazitler enfekte ettikleri türler 

açısından oldukça özelleşmişlerdir. Bazı patojenler yoğunlukla 

bitkinin belirli bir organında örneğin kökünde, yaprağında veya 

meyvesinde gelişirler. Bazılarında da doku seçiciliği vardır, bazı doku 

veya dokulara arız olurlar. Örneğin vasküler patojenler floem ve 

ksilem dokusunda gelişerek enfeksiyon yaparlar. Patojenler içinde 

dokuların yaşı açısından bir kısmı fide gibi genç dokuları tercih ederken, diğerleri olgun dokularda gelişme 

gösterirler.  

Funguslar 

unguslar canlılar dünyasında Fungi alemi içerisinde yer 

alan ve ökaryotik hücre yapısına sahip oldukça geniş bir 

gruptur. Fungusları inceleyen bilim dalı Mikoloji 

(Yunanca “Mycos= fungus + logy=bilim”) dir. Tüm yüksek canlılar 

(insanlar, hayvanlar ve bitkiler) üzerinde parazit olarak yaşamlarını 

sürdürebilen funguslar onların hastalanmasına ve hatta ölümüne 

yol açarlar. Fungusların önemli bir kısmı (100.000 den fazla) 

doğada saprofitik olarak yaşamını sürdürmektedir. Buna ilave 

olarak yaklaşık 50 fungus türü insan ve hayvanlarda hastalığa 

neden olurken 10.000 türü de bitkilerde hastalığa neden 

olabilmektedir. Bitkilerin sadece yetişme sürecinde değil aynı 

zamanda hasat sonrasında taşıma ve depolama sürecinde de 

F 
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bitkisel ürünlerde önemli kayıplara neden olurlar. Bu kayıplar doğrudan beslenme sonucu oluşan nitelik ve 

niceliğini değiştirip bozulması yoluyla ortaya çıkan zararlar olduğu gibi, Penicillium spp. Apergillus spp. Fusarium 

spp. ve Alternaria spp. başta olmak üzere bazı fungusların oluşturdukları mikotoksin denen sekonder 

metobolitleri ile de zarar verirler. Fungusların zararları yanında sayısız faydaları da vardır. Özellikle doğada organik 

maddeler üzerinde yaşayarak onları parçalayıp organik artıkların birikimini önledikleri gibi bunları bitkilerin 

faydalanabileceği forma dönüştürürler. Toprakta bulunan ve mikoriza adı verilen bazı funguslar çeşitli yüksek 

bitkilerin köklerinde simbiyotik faaliyet göstererek, bu bitkilerin 

topraktan bazı besin maddelerini alınımına yardımcı olurlar. İnsan 

beslenmesinde yeri olan zehirsiz şapkalı mantarlar da vardır. Ayrıca 

peynir ve alkol üretiminde, antibiyotik maddelerin üretiminde de 

kullanılmaktadır. Bazı fungus türlerinden biyolojik savaşta 

yararlanılmaktadır. 

Fungusların vücudunu oluşturan diğer bütün organların da kaynağı 

olan temel yapıya “Tallus” denir. Tallus, genellikle hif adını 

verdiğimiz dallanmış ipliksi yapıdan oluşmuştur. Funguslarda 

büyüme apikaldir, yani büyümesi hif ucundan olur fakat vücudun 

diğer kısımları da gelişme potansiyeline sahiptir. Hiflerin toplu 

haline misel denir. Hif hücreleri bazen birbirlerinden bir bölme (septum) ile ayrılırlar ve her bir hücrede bir, iki 

veya çok sayıda çekirdek bulunabilir. Bazen hiflerde bölme bulunmaz çekirdekler sitoplazma içinde dağınık olarak 

bulunur ve bölmesiz hif olarak tanımlanır.  

Funguslarda üreme 

Funguslarda hem seksüel (eşeyli) hem de aseksüel (eşeysiz) üreme görülür. Fungusların çoğu spor oluşturarak 

ürerler. Sporlar aynı zamanda fungusun yayılmasında ve kışlamasında görev alırlar. Üreme eşeyli veya eşeysiz 

olsun genellikle spor oluşumu ile son bulur. Ancak spor oluşturmadan da funguslar üreyebilirler. Örneğin hiften 

kopan bir parça kendisi için besin maddesi içeren ortama ulaştığında yeni bir birey olarak gelişmeye devam 

edebilir.  

Eşeysiz üreme 

Funguslarda görülen eşeysiz çoğalma 4 yolla gerçekleşir.  

Somatik Yapının Parçalanması: Bazı funguslarda, hiflerdeki hücrelerin bölünüp farklılaşarak spor halini alması 

sonucu thallospor denen sporlar oluşur. 

Somatik Hücrenin Bölünmesi: Eşeysiz üremede görülen yollardan bir tanesi de somatik iki yavru hücreye 

bölünmesi şeklindedir. Ayrılan bu hücrelerden her biri bir spor olarak çimlenip yeni bir somatik yapıyı oluşturur. 

Tomurcuklanma: Mayalarda sıklıkla rastladığımız bir çoğalmada vejetatif hücre bir noktada tomurcuk oluşturur. 

Yeni maya hücresi çoğunlukla ana hücreden ayrılmaz, hücre zincirlerini meydana getirir. 

Fungusların vücudunu 

oluşturan diğer bütün 

organların da kaynağı olan 

temel yapıya “Tallus” denir. 

Tallus, genellikle hif adını 

verdiğimiz dallanmış ipliksi 

yapıdan oluşmuştur 
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Şekil 2 Eşeysiz sporlar ve oluştukları yapılar 

Spor Vererek Çoğalma: Fungusların büyük bir çoğunluğu konidi adı verilen eşeysiz spor oluşturur. Bunlar, hif 

üzerinde ya da hiflerden farklılaşan özel taşıyıcı uzantılar (konidiofor) üzerinde yada özel yapılar (piknidium, 

aservulus) içerisinde tek tek, zincir şeklinde veya küme şeklinde oluşmaktadır (Şekil 2). 

Sporlar bazen de bağımsız bir hifin ucunda oluşmak yerine bir kese içinde oluşur. Bu spor 

keselerine sporangium denilmektedir ve sporangiofor adı verilen hif uzantıları ucunda yer 

almaktadırlar. Sporangiumların içinde sporangiospor adı verilen sporlar bulunmaktadır. 

Genellikle aseksüel üreme sonucu oluşan yeni bireyler genetik olarak ebeveyn fungusun 

aynısıdır. Eşeysiz üreme sonucunda çok sayıda spor oluşur ve genellikle mevsim içinde birçok 

defa tekrar eder ve yeni enfeksiyonlar ya da salgınlar yapmasını sağlar. Türe ve çevre 

koşullarına bağlı olarak birçok kez tekrarlanan bu enfeksiyonlara sekonder enfeksiyon 

denir. 

Bazı funguslar ise olumsuz koşulları geçirmek için hiflerin bir araya gelmesiyle, sert dayanıklı bir yapı olan sklerot 

oluştururlar.  

Eşeyli üreme 

Eşeyli üreme imperfekt funguslar dışındaki bütün funguslarda görülür. Gamet, gamatangia veya hiflerin birleşmesi 

sonucu gerçekleşir. Eşeyli üreme sonucu gamet hücrelerinin çekirdeklerinin birleşmesi sonucu kromozomlar 

karışarak genetik rekombinasyon oluşur ve meydana gelen bireyler ebeveynleri ile farklı genetik yapıya 

sahiptir. Zygomycota şubesinde eşeyli üreme sonucu oluşan spora zygospor denir. Ascomycota şubesinde ise 

eşeyli üreme sonucu genellikle askus denilen kese biçiminde bir yapı içerisinde oluşan sporlara askospor denir. 

Basidiomycota şubesinde bezbol sopası benzeri zygot hücresi basidium olarak adlandırılır ve oluşan sporlara da 

basidiospor denir. Fungus benzeri organizmalar olan Oomycota şubesi üyelerinde ise farklı büyüklüklerde 

gametlerin birleşmesi sonucu oluşan zygot oospor olarak isimlendirilir. 

Eşeyli üreme üç safhada oluşur. 

 Plazmogami: İki hücre arasındaki plazma zarının erimesi eşey hücrelerinden birinden diğerine 

plazmalarıyla birlikte çekirdeklerin geçmesi söz konusudur. Ancak çekirdekler bu dönemde birleşmezler 

yanyana eşleşir. 

 Karyogami: Çekirdeklerin arası birleşme gerçekleşir ve diploid (2n) çekirdek oluşur.  

 Mayoz bölünme. Diploid (2n) karakterde olan bu çekirdekte kromozom sayısı yeniden redüksiyonla yarıya 

iner. Böylece haploid(n) çekirdek oluşur ve haploid karakterli sporlar oluşur. 

Funguslar bitkilerde nekrotik simtomlar, yaprak lekeleri, yanıklıklar, gövde ve dal kanserleri, geriye 

doğru ölüm, kök çürüklüğü, çökerten, gövde veya sap çürüklükleri, yumuşak çürüklük, yaprak 

kıvırcıkılığı, kök uru ve antraknoz gibi belirtilere neden olurlar (Şekil 3). 
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Şekil 3 Bazı fungal hastalık belirtileri 

Bakteriler 

akteriler tek hücreli, çok küçük, genetik materyali (DNA) sitoplazma içinde serbest olarak bulunan yani 

çekirdek, mitokondri gibi membranla çevrelenmiş organelleri bulunmayan ilkel çekirdek yapısında 

prokaryotik mikroorganizmalardır. Bakteriyoloji bilim dalı altında araştırılan bu canlıların dünyada 

1600 kadar bakteri türünün varlığı bilinmektedir. Bunların büyük bir çoğunluğu saprofitik karakterde 

olup insan, hayvan ve fabrikalar tarafından üretilen veya ölü hayvan ve bitkilerden oluşan organik artıkların 

parçalanmasında rol oynamaktadır. Bazı türleri insan ve hayvanlarda önemli hastalıklara neden olmaktadır. 

Yaklaşık 100 kadar tür de bitkilerde hastalık oluşturmaktadır. Pek çok bakteri türü hücre duvarının dışına 

polisakkarit yapısında yüksek molekül ağırlıklı karbonhidratlardan oluşan yapışkan sümüksü yapıda bir madde 

salgılamaktadır. Kapsül olarak adlandırılan bu madde özellikle hastalık oluşumunda, bakterinin dış etkenlerden 

korunmasında ve yüzeye tutunmasında rol oynamaktadır. Bakterilerin çoğu dış yüzeyinde yer alan ve pervane gibi 

dönerek sıvı ortamda bakterinin hareket etmesini sağlayan kamçıya (flagella) sahiptir. 

Bakteriler DNA’sı dairesel formdadır. Nukleoid olarak adlandırılan bu yapı bir ucundan sitoplazmik zara bağlı 

olup her gen tek kopya yani “haploid” yapıdadır. Bakteriler basit ikiye bölünme olarak bilinen basit eşeysiz 

üreme ile çoğalırlar. Eşeyli üreme yoktur. Bitki patojeni bakterilerin büyük bir çoğunluğu çubuk (basil) şekillidir. 

Yuvarlak şekilli (kokus) bakteriler bitkilerde hastalık yapmazlar. Ancak fitoplasma olarak adlandırılan 

bir grup bakteri şekilsizdir. Bitki patojeni bakterilerin büyük bir kısmı fakültatif parazit özellikte yani besi 

ortamında kültüre alınabilmektedir. Bakteriler genel olarak hücre duvarının yapısına göre Gram boyama sonucu 

başlıca iki ana gruba ayrılmaktadır. Gram boyama sonrası mor renkli olan gram pozitif olarak bilinmektedir. 

Diğer grup ise Gram boya ile boyanmazlar ve gram negatif olarak adlandırılır. Bitki patojeni bakterilerin 

büyük çoğunluğu gram negatif özelliktedir.  

Bir bitki bakteriyel hastalığının tanısında hastalığın gelişme devresinin başlangıcında en önemli üç farklı belirti tipi 

dikkati çekmektedir (Şekil 4).  

 Pek çok durumda fitopatojen bakteriler tarafından saldırıya uğrayan doku enfeksiyon başlangıcında suda 

haşlanmış gibi sulu bir görünüm alır.  

 Bitki bakteriyel hastalıklarında tipik belirti şekillerinden biri bakteriyel polisakkaritler nedeniyle belirti 

yerinde akıntı oluşumudur ki bu akıntıya “ooze” adı verilir. Genellikle ilk oluştuğunda süt renginde ve 

yapışkandır. Zamanla kurur ve renk sarımsı kahverengine döner. 

 Bir diğer belirti tipi genellikle yapraklarda ortaya çıkan köşeli lekelerin olmasıdır. Pek çok yaprak leke 

hastalığında köşeli lekeler tipiktir. 

B 
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Şekil 4 Soldan sağa 1) Suda haşlanmış gibi görünen belirti 2) bakteriyel akıntı (ooze) 3) köşeli lekeler 

Bakterilerin neden olduğu hastalıklarda; yaprak sürgün ve meyvelerde leke ve nekrozlar, kanser ve geriye doğru 

ölüm, iletim demeti solgunlukları, yumuşak çürüklük, ur oluşumu belirtileri görülmektedir. 

Virüsler 

irüsler sadece canlı hücreler içerisinde çoğalabilen ve ancak elektron mikroskopla görülebilen 

varlıklardır. Viroloji bilim dalı altında incelenen virüslerin özel metabolizmaları yoktur ve nükleik asit ve 

protein molekülünden oluşmuşlardır (Şekil 5). Eğer protein molekülü yok, sadece nükleik asitten 

oluşuyorsa viroid olarak adlandırılır. Enfeksiyon yapma yeteneğinde olan virüs partikülü tek tip nükleik 

asit içerir, bu ya DNA ya da RNA dır. Virüsler nükleik asitleri sayesinde çoğalırlar. Virüslerin çoğalması; konukçu 

hücresi içinde, onun hücre elemanlarını kullanılarak, nükleik asidin replikasyonu ve protein kapsülün 

sentezlenerek birleşmesi sonucu olur. Virüsler diğer canlı hücrelerinde olduğu gibi hücre ana bileşenlerinden 

yoksundurlar. Bu nedenle kendi kendilerine beslenemez, metabolik işlevlerde bulunamaz ve çoğalamazlar. 

Virüsler obligat parazit oldukları için sadece canlı konukçu hücrelerinde çoğalabilirler ve bulundukları canlı 

hücreye sadece yeni virüs partikülleri oluşturmak için etki edebilirler. Buna bağlı olarak da ekonomik kayıplara yol 

açabilirler. Virüsler; fungal ve bakterilerin aksine cins ve tür isminden oluşan Latince bilimsel isimlere sahip 

değillerdir. Genellikle virüslerin ilk bulunduğu bitkilerdeki en tipik belirtilere göre ikili ve ingilizce olarak isim 

verilmiştir. Daha sonra aynı virüsün başka bitkilerde çok farklı simptomlar oluşturduğu belirlense bile ilk verilen 

isim değiştirilmemiştir. Virüsler bitkileri lokal olarak veya sistemik olarak enfekte ederler. Bazı virüsler normal 

şartlarda konukçularında simptom oluşturdukları halde belirli koşullarda geçici olarak herhangi bir hastalık 

belirtisi oluşturmadan konukçuyu enfekte edebilir. Buna maskelenme adı verilir. Enfeksiyon olduğu halde belirti 

görülmüyorsa virüs çoğalmıyor ve bitki içerisinde yayılmıyorsa bu virüse latent virus, konukçusuna da 

simptomsuz taşıyıcı denir. Genelde virüsler; cücelik, mozayik, kloroz, nekroz, damar bantlaşması, damar 

açılması, yaprakların kıvırcıklaşması, çizgi, renk kırılması, sarılık, halkalı leke, büyüme ve gelişmede anormallikler, 

meyvelerde taşlaşma, rozetleşme vb., belirtileri sergilerler. 

 

Şekil 5 Çubuk şekilli virüs partiküllerinin elektron mikroskobunda görünümü 

Virüsler bir bitkiden diğerine genel olarak parazit yabancı otlar (ör: küsküt), böcekler, akarlar, nematodlar ve 

funguslar gibi canlı vektörlerle taşınmaktadır. Buna ek olarak bitki özsuyu, vejetatif üretim materyali, tohum ve 

çiçek tozu ile de taşınabilmektedirler. 

  

V 
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Yabancı Otlar 

stenmeyen yerde yetişen ve yararından çok zararı olan bitkilere yabancı ot denir. Herboloji bilim dalı altında 

araştırılırlar. Kültür bitkisi olarak yetiştirilen bir bitki, ortama bağlı olarak yabancı ot olarak 

değerlendirilebilir. Örneğin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilen buğday, hasat edilirken toprağa 

düşen daneleri bir sonraki yıl çimlenerek mercimek bitkisinin gelişimini engelleyebilmekte ve yabancı ot 

konumuna geçebilmektedir. Yabancı otlar kültür bitkilerine doğrudan ve dolaylı olarak zarar vermektedirler. 

Doğrudan zararlar kapsamında; 

 Rekabet: Yabancı otlar kültür bitkileri ile ortamda bulunan su, bitki besin maddeleri ve ışığın kullanımı 

açısından bir rekabet içerisindedirler. Söz konusu kaynakların yabancı otlar tarafından kullanılması aynı 

kaynaklara ihtiyaç duyan kültür bitkilerinin gelişiminde sorunlar oluşturmaktadır. 

 Parazitik etki: Bazı yabancı otlar yaşamının bir kısmını ya da tamamını kültür bitkileri üzerinde parazit 

olarak geçirirler (parazit yabancı otlar kısmında ayrıntılı olarak anlatılacaktır) (Şekil 6). 

 Allelopatik etki: Bazı yabancı otlar bulundukları ortamda salgıladıkları bazı maddelerle kültür 

bitkilerinin gelişimini engelleyebilmektedirler. 

Yabancı otların dolaylı zararları ise; toprak sıcaklığına olumsuz etkide bulunarak kültür bitkilerinin homojen 

gelişimini ve olgunlaşmasını engellemeleri, bazı hastalık ve zararlı etmenlerine yataklık yapmaları, toprak işlemeyi 

arttırmaları, hasat sırasında biçim makinelerine olumsuz etkide bulunmaları, insanlara ve çiftlik hayvanlarına zehir 

etkisinde bulunmaları, yangın tehlikesini arttırmaları, bina ve tesislere olumsuz etkide bulunmaları, ürünlerde 

kalite bozukluğuna sebep olmaları ve besin maddelerine kötü özellik vermeleri sayılabilir. 

Yabancı otlar sadece tohumlarıyla ya da sadece yumru, rizom, stolon ve soğanlarıyla çoğalabilirler. Her iki yöntemle 

birlikte çoğalabilen yabancı otlar da vardır. Dar ya da geniş yapraklı türleri bulunan yabancı otların bir kısmı tek bir 

kısmı iki yıllıktır. Bazıları ise uzun yıllar canlılığını sürdürebilir. 

 

 

Şekil 6 Bazı yabancı otlara örnekler (Küsküt, canavar otu, ökse otu) 

  

İ 
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Hastalık Üçgeni 

itkide biyotik kökenli bir hastalığın oluşması için sadece canlı organizmanın konukçu bitkiyle temasa 

geçmesi yeterli değildir. Enfeksiyonel hastalıkların oluşmasında konukçu bitki, patojen ve çevre 

faktörleri olmak üzere üç ana bileşen rol oynamaktadır. Enfeksiyonel hastalıkların oluşma prensiplerini 

ortaya koymada bu üç bileşenin yer aldığı bir hastalık üçgeninden yararlanılmaktadır. Bu üçgenin iyi 

değerlendirilmesi hastalıklarla etkili kontrol programlarının 

planlamasında yardımcı olur. Çok basit anlamda bitkilerde biyotik 

hastalıklara karşı mücadele bu üçgeni oluşturan bacaklardan 

birinin kırılmasına yönelik uğraşlardır. 

Hastalık üçgenin her bir köşesinde yer alan konukçu bitki, patojen 

ve çevre koşulları bileşenlerinin birbirleriyle uyumlu interaksiyonu 

sonucunda hastalık oluşur ve gelişir (Şekil 7). Aksi durumda 

hastalık oluşmaz veya koşulların karşılanabildiği ölçüde düşük 

gerçekleşebilir. 

 

Şekil 7 Hastalık üçgeni 

Hastalık üçgeni bileşenleri ayrı ayrı değerlendirildiğinde öncellikle aktif saldırgan bir patojenin ırkının var olması 

gerekir. Konukçu açısından ise bitkinin mevcut patojen ırkına karşı duyarlılığı, bitkinin gelişme dönemi, bitkinin 

sağlık durumu, bitkilerin yoğunluğu ve aralarındaki genetik homojenite hastalığın oluşmasını tayin eden 

faktörlerdir. Çevre koşulları ağırlıklı olarak bitki gelişmesini, hastalığı ve yayılmayı teşvik eden toprak ve hava 

koşullarıdır. Bunlar içinde de en etkin faktörlerin başında sıcaklık ve nem, rüzgar yer almaktadır. İklimin çok sıcak 

veya soğuk olması ve kuraklık hastalık oluşumu için uygun değildir. Çevre koşullarının patojeni teşvik edici ve bitki 

duyarlılığını arttırması hastalığın o derecede yüksek çıkmasına neden olabilir. Konukçunun dayanıklı veya 

konukçunun hastalık etmeni ile karşılaştığı gelişme döneminin duyarlı olmaması, ayrıca bitkiler arası mesafenin 

fazla olması durumunda hastalık düşük çıkabilir veya hiç oluşmayabilir. Tam tersi ise hastalığı teşvik edicidir. 

Patojenin aktif, saldırgan ve populasyonunun yüksek olması, hastalığın yüksek düzeyde gerçekleşmesine neden 

olabilir. 

Hastalık Çemberi 

atojenlerin neden olduğu enfeksiyonel hastalıkların oluşumu ve devamı birbirini seri halinde takip eden 

belirli evrelerde gerçekleşir. Bir zincir şeklinde bu evreleri içeren döngüye hastalık çemberi adı 

verilmektedir. Hastalık çemberinde yer alan başlıca evreler sırası ile inokulasyon, penetrasyon, enfeksiyon, 

B 

P 

Enfeksiyonel hastalıkların 

oluşmasında konukçu bitki, 

patojen ve çevre faktörleri 

olmak üzere üç ana bileşen 

rol oynamaktadır. 
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kolonizasyon, yayılma ve kışlamadır (Şekil 8). Bazı hastalıklarda bir hastalık çemberi içinde birden fazla 

enfeksiyon çemberi oluşabilir. Patojenlerden bazıları bir yılda sadece tek bir hastalık çemberini oluştururken, bazı 

hastalıklarda bu çember birkaç yılda tamamlanabilmektedir. Hastalık çemberinde yer alan evreler: 

 

Şekil 8 Hastalık çemberi 

İnokulasyon  

Patojenin konukçu bitki ile temasa gelme olayıdır. Konukçu 

dokuların üzerine gelerek bitki ile temasa geçen patojenlere veya 

patojenlere ait yapılara inokulum denir. Bakteri, virüs ve 

viroid’lerde inokulum mikroorganizmanın partikül olarak 

doğrudan kendisidir ancak funguslarda spor, misel parçası, sklerot 

gibi yapılar inokulumu oluşturur. Parazitik yüksek bitkilerde ise 

tohum veya bitkinin bir parçasıdır. İki vejetasyon dönemi 

arasındaki olumsuz iklim koşullarını içeren süreyi dormant olarak 

geçiren ve ilk orijinal enfeksiyonları oluşturacak inokuluma 

primer inokulum adı verilmektedir. Primer inokulumların 

oluşturduğu enfeksiyonlarda primer enfeksiyonlardır ve bu 

enfeksiyonlar sonucu oluşan inokulum sekonder inokulumdur. 

Bu inokulumlar sekonder enfeksiyonları oluşturur. Başlıca primer inokulum kaynakları bitki artıkları, toprak, 

tohum, yumru, soğan gibi vejetatif üretim materyali, yabancı otlar, alternatif konukçulardır. Bazı çok yıllık bitki 

türlerinde oluşan hastalıklarda primer inokulum çok yıllık bitkidedir. Bazı inokulum kaynakları bitkini yetiştiği 

alanlarda veya çok yakınlarında olabildiği gibi çok uzaklarda da olabilir. Bunlar sağlıklı bitkilere genellikle su, hava 

akımları gibi çevresel faktörler tarafından veya böcek, kuş, insan gibi canlılarca taşınabilir. Bu taşıma işlemini 

İki vejetasyon dönemi 

arasındaki olumsuz iklim 

koşullarını içeren süreyi 

dormant olarak geçiren ve ilk 

orijinal enfeksiyonları 

oluşturacak inokuluma 

primer inokulum adı 

verilmektedir. 
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gerçekleştiren canlılara vektör denilmektedir. Çok az sayıda patojen örneğin bazı funguslar doğrudan kendi 

başlarına konukçu bitkiye ulaşırlar. 

Penetrasyon 

Penetrasyon bitkiye ulaşan inokulumun dokuya girmesidir. Patojen bitkiye girmeden penetrasyon öncesi dönemde 

bitki üstüne bazı olaylar oluşur. Bunlar etmenin dokuya yapışması, tutunması veya bağlanması, fungal sporların ve 

parazit bitki tohumlarının çimlenmesi ayrıca patojenin üzerine geldiği bitkiyi tanıması. Bu tanıma olayı bitkinin 

kendi konukçusu olup olmadığının patojen tarafından belirlenerek konukçu patojen ilişkisinin kurulmaya 

başlamasıdır. Patojenlerin bitki dokuları penetrasyonu 

 Doğrudan hücre duvarlarını delerek,  

 Doğal açıklıklardan (stoma, hidatod, lentisel, nektar boşlukları) girerek, 

 Yaralardan girerek  

gerçekleşmektedir. Bazen penetrasyonda vektörlerlerin de rolü bulunmaktadır. Bazı funguslar dokulara girişte bu 

üç yolun hepsini kullanırken, diğerleri bir veya iki yolla giriş yaparlar. Bakteriler genellikle yaralardan, düşük 

oranda doğal açıklıklardan girerler. Yaprak döküm yaraları, yaprak tüylerinin kırılması ile oluşan yaralar 

patojenlerin girişi için yeterlidir. Ayrıca don, dolu, kum fırtınalarının açtığı yaralarda göz önünde 

bulundurulmalıdır. Diğer etmenlerin penetrasyonu genellikle vektörlerinin yaptığı yaralardan olmaktadır. Ancak 

virüs ve viroidler diğer yollarla oluşan yaralardan da giriş yaparlar. Parazit bitkilerin penetrasyonu doğrudan 

olmaktadır. Penetrasyon her zaman enfeksiyonla sonuçlanmaz. Birçok organizma hassas olmayan bitki hücrelerine 

girebilir ancak olay penetrasyondan ileriye gidemez ve etmen hastalık oluşturmadan ölür. Doğrudan bitki 

dokularına giriş fungusların en genel giriş yollarındandır (Şekil 9). Bu girişi miselden veya sporun çimlenmesi 

oluşan çim tüpünden gelişen ince hif gerçekleştirir. Obligat parazitlerde bu girişi appressorium dan oluşan 

enfeksiyon çivisi adı verilen ince hif yapar. Enfeksiyon çivisi çim tüpünün bitki yüzeyine temas ettiği noktada 

oluşur, kutikula ve hücre duvarlarını mekaniksel kuvvet ve ek olarak enzimatik faaliyetle delerek geçer. Hücre içine 

girdikten sonra normal hif çapına ulaşırlar. Funguslara benzer bir şekilde doğrudan doğrudan giriş yapan parazitik 

bitkilerde de appressorium ve enfeksiyon çivisi oluşmaktadır. 
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Şekil 9 Hastalık etmenlerinin bitkiye penetrasyonu 

Enfeksiyon 

Patojenin hassas konukçu hücre ve dokuları ile temas ederek 

onlardan gıda maddeleri sağlaması olayı enfeksiyondur. 

Enfeksiyonla birlikte patojenler bitki bünyesinde yayılmaya 

başlarlar ve bulundukları dokularda gelişip, çoğalarak kolonize 

olurlar. 

Patojenin inokulasyonda bitkiyle temasa geçmesi ile, görünebilir 

simptomların ortaya çıkışı arasındaki dönem inkubasyon 

dönemi olup, süresi patojenlere ve patojen konukçu ilişkilerine 

göre değişmektedir. Örneğin otsu bitkilerde optimum koşullarda 

oluşan lokal virüs enfeksiyonlarında inkubasyon süresi 2-4 gün sürerken, ağaçlarda bazı virüs, mollicuteslerin 

yaptığı enfeksiyonlarda simptomlar 2-3 yıl sonra ortaya çıkabilmektedir. Ancak hastalıkların çoğunda inkubasyon 

süresi birkaç gün ile birkaç hafta arasında değişmektedir. 

Bitkide Yayılma 

Patojenlerin bitki bünyesinde yayılma yolları ve penetrasyon noktasından itibaren yayılabilecekleri uzaklıklar 

patojenlere göre değişiklik göstermektedir. Fungusların çoğu bitkinin tüm organlarındaki dokularda intersellüler 

(hücreler arası), intrasellüler (hücreler içi) olarak yayılırlar. Bakteriler genellikle intersellüler olarak bulunurlar. 

Solgunluk oluşturan fungus ve bakteriler ise ksilem borularını istila ederler. Diğer hastalık etmenleri olan virüs, 

viroid ve iletim demetlerinde yaşayan bakteriler intrasellüler olarak hücreden hücreye geçerek dokulara yayılırlar. 

Fungus, bakteri, virüs ve paraziter bitkilerin oluşturduğu enfeksiyonların çoğu bir, birkaç hücreyi veya ufak bir 

alanı kapsayan lokal enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar tüm vejetasyon dönemi içinde lokalize kalabildiği gibi 

genişleyebilirler de. Etmen ilk enfeksiyonu oluşturduğu noktadan itibaren bitkinin büyük bir kısmına veya 

Etmen ilk enfeksiyonu 

oluşturduğu noktadan 

itibaren bitkinin büyük bir 

kısmına veya tamamına 

ulaşıp, istila ediyor ise bu 

enfeksiyon sistemiktir 



15 
 

tamamına ulaşıp, istila ediyor ise bu enfeksiyon sistemiktir. Virüs, viroid ile ksilem ve floem de yaşayan 

bakterilerin oluşturduğu doğal enfeksiyonlar sistemiktir. 

Kolonizasyon (Büyüme ve çoğalma) 

Hastalık etmenleri giriş yaptığı noktadan itibaren yayıldığı 

dokularda büyüyerek ve/veya çoğalarak kolonize olurlar. 

Fungus’lar ve parazitik yüksek bitkiler büyüyerek ve dallanarak 

gelişirler ve bu gelişmeleri genelde bitki yaşamı boyunca sürer. 

Vasküler solgunluklara neden olan funguslar iletim demetlerinde 

oluşan sporlarının bitki özsuyu akıntısıyla taşınması ile tüm 

vasküler dokuları istila edebilirler. 

Etmenlerin bitkide çoğalmaları patojenlere göre değişir. Fungus’lar 

başlıca seksüel ve aseksüel sporları ile, parazitik bitkiler tohumları ile, bakteri ikiye bölünme ile virüs ve viroid’lerde 

bitki hücresinde replike edilerek çoğalırlar. Bitki patojeni fungusların büyük bir kısmında etmen bitki bünyesinde 

vejetatif yapı olan misel halinde gelişir. Çok az sayıda fungus konukçu bitki yüzeyinde gelişir. Ancak fungusların 

büyük bir çoğunluğu sporlarını konukçuda enfekteli alanın yüzeyinde veya hemen altında oluşturur ve sporlar 

buralardan serbest kalarak dışarıya, doğaya yayılırlar. Bakteriler bitki içinde çoğalırlar, dağılmak üzere bitki 

yüzeyine yaralardan çatlaklardan ve doğal deliklerden çıkarlar. Hücre içinde çoğalma gösteren virüs, viroid, 

protozoa mollicutesler ve iletim demetlerinde yaşayan bakteriler bitki yüzeyine ulaşmazlar veya buralarda 

bulunmazlar. 

Simptom oluşumu 

Simptom basit anlamda bitkide hastalık durumunu yansıtan bir belirti olarak tanımlanabilir. Hastalığı oluşturan 

nedenlerin etkileri ile bitki fizyolojisindeki sapmaların sonucu çeşitli yapısal değişiklikler olarak ortaya çıkan 

simptomlar bitkinin tamamında ortaya çıkabileceği gibi, organ, doku ve hatta hücre ile sınırlı olabilir. Herhangi bir 

bitki hastalığının konukçu bitkide oluşan simptomları kendine özgü tipik belirtiler olabileceği gibi, bu simptomlar 

birden fazla hastalığa ait ortak belirtiler de olabilir. Hastalığın tipik 

simptomları hastalık nedenini ortaya koymada önemli bir 

bulgudur. Ancak ortak belirtilere bakarak hastalık tanısına gitmek 

yanıltıcı olur. Hastalığın bir bitkinin değişik organlarında oluşan 

simptomları birbirinden farklı olabileceği gibi, herhangi bir 

simptomun gelişme süresindeki görümleri de değişiklik 

gösterebilir. Bazı durumlarda aynı bitki üzerinde oluşan farklı 

simptomlar birden fazla hastalık etmeninin faaliyetleri sonucu da 

oluşabilir. Bu durum simptoma dayalı tanıyı oldukça 

güçleştirmektedir. 

Simptomların Sınıflandırılması 

Bitkilerde oluşan simptomlar hücre ve doku patolojisi açısından sınıflandırıldığında simptomlar üç ana grup 

altında incelenmektedir. Bunlar nekrotik, hipoplastik ve hiperplastik (hipertrofik) simptomlardır. Bitkilerde 

çeşitli nedenlere dayalı olarak hücre ve doku ölümleri oluşmuş ise bunlara nekroz adı verilmekte ve oluşan 

belirtiler nekrotik simptomlar olarak gruplandırılmaktadır. Doku ve organlarda hücre sayısı ve büyüklüğü 

Patojenin inokulasyonda 

bitkiyle temasa geçmesi ile, 

görünebilir simptomların 

ortaya çıkışı arasındaki 

dönem inkubasyon dönemi 

adı verilir. 

Simptomlar üç ana grup 

altında incelenmektedir. 

Bunlar nekrotik, hipoplastik 

ve hiperplastik (hipertrofik) 

simptomlardır. 
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normalden düşük ise bunun sonucu oluşan belirtiler hipoplastik simptomlardır. Tam tersi hücre sayısı ve 

büyüklüğü normale göre artmış ise oluşan belirtiler de hiperplastik simptomlar adı altında toplanmıştır. 

1- Nekrotik Simptomlar 

Hücre ve dokuların ölümü sonucu ortaya çıkan nekrotik simptomlar ölümler gerçekleşmeden nekrozların oluşma 

başlangıcında sulanma (hidrosis), solgunluk, sararma gibi görünümler sergilemektedir. Bu belirtiler de bu grup 

içinde değerlendirilmektedir. Ancak ölümün gerçekleşmesi ile yanıklık, kanser, leke, çürüklük şeklinde 

görünümlere dönüşürler. Nekrotik simptomlar şunlardır: 

Solgunluk 

Bitkilerin transpirasyonla kaybettikleri suyu karşılayamamaları 

sonucu hücrelerinde turgor basıncının düşmesidir (Şekil 10). 

Solgunluk bitkinin yapraklarında ve sulu organlarda pörsüme 

şeklinde kendini gösterir. Pörsümeyi sararma takip eder. Daha 

sonra bu organların nekroze olması ile kurumalar ve dökülmeler 

oluşur. Solgunluğun birçok nedenleri bulunmaktadır. Bunlardan 

başlıcaları: 

 Toprakta yeterli suyun bulunmaması sonucu oluşan 

kuraklık,  

 Yüksek hava sıcaklığı ve sıcak kuru rüzgarlar sonucu aşırı transprasyon nedeniyle bitkinin aldığı sudan 

fazlasını vermesi,  

 Toprak sıcaklığının düşüklüğü ve don nedeniyle bitki kök aktivitesinin yavaşlaması veya durması, 

 Toprakta tuz konsantrasyonun yüksekliği nedeniyle bitkinin topraktaki suyu alamaması, 

 Bitkilerin vasküler sistemini tahrip eden başta funguslar ve bakteriler olmak üzere paraziter hastalık 

etmenleridir. 

Kloroz (Sararma)  

Kloroz bitki hücrelerine yeşil rengini veren klorofil pigmentini içeren kloroplastların tahrip olması ile yeşil renkte 

olan dokularda rengin sararmasıdır. Bu kloroz bir tahribat sonucu ortaya çıktığından bir nekrotik klorozdur. Bu tip 

klorozu çeşitli bitki patojenleri, yüksek dozda kükürtdioksit (SO2), flor gibi gazlar oluşturur. Bazı mineral madde 

noksanlıkları da kloroza neden olur, ancak bu kloroz hipoplasik simptomlar içinde yer almaktadır. Sararmanın şekli 

ve yeri bu simptoma neden olan faktörlere göre değişiklik gösterdiğinden 

hastalık tanısında önem arzeder (Şekil 11). 

Sulanma (Hidrosis) 

Herhangi bir nedenle hücrelerde bulunan suyun hücreler arası boşluklara 

dolması sonucu, dokuların sulumsu şeffaf bir görünüm almasıdır. Bunu 

çürüklük, lekelenme gibi diğer nekrotik simptomlar izler. Bu belirtilere daha 

çok yaprak ve meyvelerde rastlanmaktadır. Buna bazı bakteriyel patojenler 

neden olduğu gibi, gece gündüz sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde gündüz 

alınan suyun geceleri sıcaklığın fazla düşmesi sonucu transprasyonla 

verilememesi ve bu suyun hücreler arasında toplanması da neden olabilir. Fazla su içeren yapraklarda don olayı da 

bu simptomu oluşturur.  

Şekil 10 Solgunluk 

Şekil 11 Kloroz 
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Lekeler 

En yaygın olarak görülen nekrotik simptomlardır. Bitkilerin başta yaprakları olmak üzere çeşitli organlarında 

görülen ve dokunun kendi renginden farklı açık veya koyu belirgin nekrotik alanlardır. Çok çeşitli nedenleri 

bulunmaktadır. Bunlar paraziter etmenler, olumsuz çevre 

faktörleri, mekaniksel etkiler ve zararlılar olabilir. Bu belirtiler 

boyut, renk, şekil ve sınırları yönünden farklılıklar gösterirler. 

Bazen küçük lekeler birbirleriyle birleşerek daha büyük lekeler 

oluşturabilirler. Sap ve meyvelerde genelde çökük yapıdadır. 

Bazıları dairesel veya düzenli olmayan sınırları olan konsantrik 

lekeler şeklindedir. Lekeler bazı hastalıklarda bitki damarları ile 

sınırlandırılmıştır. Özellikle bakterilerin neden olduğu hastalıklarda lekeler damarlar ile sınırlı olduğundan 

köşelidir. Lekeler bazen klorotik bir hale ile çevrilidir. Hastalık ilerledikçe enfekteli dokular tamamen kurur ve 

bazen kuruyan doku parçalanıp dökülerek yapraklarda saçma deliği şeklinde delikler oluşur (Şekil 12) 

 

Şekil 12 Çeşitli yaprak ve meyve lekeleri 

Yanma  

Dokuların çok hızlı ve yoğun olarak su kaybetmesi sonucu ortaya çıkan nekrotik bir simptomdur. Dokunun 

tamamen kurumasına neden olan bu durum bitkinin toprak üstü organlarında ve daha çok genç sürgünlerde 

yaprak, çiçek ve sulu meyvelerde görülmektedir. Yüksek sıcaklıklar, sıcak ve kuru rüzgarlar, yüksek dozda atılan 

pestisitler ve diğer kimyasal maddeler ve bazı patojenler yanma simptomunun nedenleridir. 

Kanser yaraları 

Genelde gövde, dal ve köklerde kabuk ve kortikal dokularda oluşan nekrotik simptomlardır. Kanserler çoğunlukla 

çok yıllık bitkilerde görülür ve paraziter hastalık etmenlerinin faaliyeti sonucu ortaya çıkar. Bu nekrotik yara 

dokusunda mantarımsı kallus dokusu oluşur. Bitkinin kallus dokusu ile yarayı kapatmaya çalışması ile patojenin 

karşılıklı faaliyetleri sonucu iç içe şişkinlikler şeklinde, derin ve açık kanser yaraları oluşur. Şiddetli enfeksiyonlarda 

kanser yarası gövde veya dalı çepeçevre sararak ölümüne neden olur. 

Çürüklük 

Nekrotik dokunun parçalanması sonucu oluşan bir simptomdur. Bitkinin tüm organlarında görülür. Yapısına, 

rengine göre yumuşak, sert, kuru, ıslak, pembe, beyaz, siyah çürüklükler şeklinde sınıflandırılır. Bazı meyvelerde 

çürümenin ileri dönemlerinde meyve tamamen suyunu kaybedip büzüşüp, kuruyarak mumyamsı bir yapıya 

dönüşür, buna mumyalaşma denir. Çürümeler genelde fungal ve bakteriyel enfeksiyonlar sonucu oluşur. Ancak 

meyve ve yumrularda görülen koku genelde saprofitlerin saldırısından kaynaklanır. 

Özellikle bakterilerin neden 

olduğu hastalıklarda lekeler 

damarlar ile sınırlı 

olduğundan köşelidir 
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Çökme/Çökerten  

Bitkinin ölümüne neden olan simptomdur. Fidelik ve fidanlıklarda genç 

bitkilerin toprak düzeyine yakın kök ve kök boğazı dokularında toprak 

kökenli patojenlerin oluşturduğu ani ve şiddetli nekrozlar sonucu 

bitkilerin kısa sürede solarak kök boğazlarından kıvrılarak toprak üstüne 

devrilerek ölmesidir. Fideliklerde bazı kısımlarda hastalığın şiddetli ve 

yoğun olması sonucu bu kısımlarda oluşan toplu ölümler fideliklerde yer 

yer boşalmalara neden olmaktadır(Şekil 13).  

Akıntılar  

Enfeksiyona karşıt bir reaksiyon olarak hastalıklı dokulardan sızan sıvılar genel olarak akıntı olarak adlandırılır. 

Akıntılar sadece bitki öz suyunun akması şeklinde olabildiği gibi bazı bakteriyel enfeksiyonlarda yaralarda 

bakterinin özsuya karışması ile akıntı sümüksü bir yapı alır. Akıntının patojen içermesi patojenin yayılmasına 

yardımcı olur. Akıntılar yoğunlukları ve içerikleri açısından değişiklik gösterirler, buna bağlı olarak da akıntılara 

zamk akıntısı, bal damlası gibi adlar verilmiştir. Olumsuz çevre koşullarının neden olduğu bazı hastalıklarda ise 

şekerli maddeler içeren bir akıntı görülür. Nemli koşullarda bu akıntı üzerinde saprofit fungusların gelişmesiyle 

yaprakla üzerinde fumajin adı verilen siyahlaşma oluşur. 

Geriye doğru ölüm 

Genelde meyve ve orman ağaçları gibi çok yıllık bitkilerde görülür. Bu 

bitkilerde dalların veya sürgünlerin uçtan itibaren aşağıya doğru 

kurumasıdır, bitkinin ölümüyle sonuçlanabilir. Bu simptomlara genelde 

fungal ve bakteriyel etmenler neden olmaktadır (Şekil 14).  

2- Hipoplastik (Atrofik) simptomlar  

Boyutsal olarak bitki veya organlarının yeterince gelişmemesi şeklinde 

görülen belirtilerdir. Genelde yavaş hücre çoğalması ve hücrelerin normal 

boyutlarına ulaşamaması sonucu oluşur. Bu grupta yer alan simptomlar: 

Renksizleşme 

Bu simptom genel olarak bitkinin yaprak, meyve ve çiçeklerinde kendine 

özgü rengi veren pigmentlerin yeterince veya hiç oluşmaması sonucu normal 

rengin oluşmamasıdır. Renksizleşme bitkinin tamamında veya bir veya birkaç organında görülebilir. Sararma, 

kahverengileşme, gümüşi renk alma en yaygın olanlarıdır. Hastalığın şiddetine göre renklerin tonu daha açık ve 

koyu olabilir. Bu belirtiler bitkinin sürgün ve tomurcuk gibi taze dokularında yaşlı kısımlara göre daha belirgindir.  

Nekrotik simptomlar grubunda kloroplastların hasara uğraması sonucu oluşan ve kloroz olarak adlandırılan 

sararma eğer bitkide yeşil rengi veren klorofilin oluşumu için gerekli maddelerin yetersizliğinden dolayı ortaya 

çıkıyorsa bu bir hipoplastik simptomdur. Eğer hiç klorofil oluşamıyor ise dokular tamamen renksizleşir, beyaz renk 

alır, bu simptom beyazlaşma veya albinismus olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca ksantofil, antosiyan gibi 

pigmentlerin de yeterince veya hiç oluşmaması sonucu bu renksizleşme ortaya çıkabilir. Bu durum genelde 

akromatizm olarak ifade edilmektedir. Renksizleşme içinde değerlendirilen bir simptom da etiolasyon dur. Bu 

simptom yetersiz ışıkta klorofilin yeterince oluşamaması ile ortaya çıkar. Bitki dokularında sararma veya 

Şekil 13 Çökerten 

Şekil 14 Geriye doğru ölüm 
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beyazlaşmayla birlikte yapraklar normalden küçük, gövde ince ve uzun yapıda olup bitkiler kolayca toprak üstüne 

devrilir.  

Başta yapraklar olmak üzere yeşil renge sahip organların dokularda bazı hücrelerde klorofil pigmentinin 

oluşmaması sonucu parçalar halindeki beyazlıklar şeklinde belirtilerin ortaya çıkması da renksizleşme simptomu 

olarak ele alınmaktadır. Hücrelerde klorofilin homojen gelişmemesi de mozaik adı verilen renk değişim 

simptomuna neden olur. Parçalar halinde farklı tonlarda yeşil rengin bir arada bulunduğu mozayik simtomu 

genelde virüs enfeksiyonları sonucu yeşil dokularda görülür. Virüslerin neden olduğu ve bitkilerde damarlarda 

klorofil oluşmaması nedeniyle ortaya çıkan simptom da damar bantlaşması olup, damar araları normal yeşil 

renktedir. 

Gelişmede durgunluk  

Bitki organlarının tam olarak gelişememe durumudur. Bu belirti bitkinin çiçek veya meyvelerinin gelişememesi 

şeklinde belirli bazı organlarda oluşabildiği gibi bitkinin tümünde de görülebir. Genelde beslenme yetersizliği ve 

olumsuz iklimsel faktörler bu simptomların nedenidir. 

Cüceleşme  

Cüceleşme veya bazen bodur büyüme olarak adlandırılan bu simptom bitkinin yeterince gelişme gösterememesi 

sonucu normal büyüklüğüne erişememesidir. Biyotik veya abiyotik etmenler bitkilerde cüceleşmeye neden olabilir. 

Rozetleşme  

Bitkilerde uzunlamasına olan gelişmenin yavaşlaması sonucu sürgün, dal ve gövdelerde boğum aralarının kısa 

kalması halidir. Fungus, bakteri, virüs gibi paraziter hastalık etmenleri ile besin maddeleri noksanlıkları 

rozetleşmeye neden olurlar.  

3- Hiperplastik (hipertrofik) Simptomlar 

Bitkilerin bazı organlarında veya tamamında boy ve renk bakımından normalin üzerinde bir gelişme veya bitki 

organlarında şekil değişikliği olması, ayrıca bazı organların zamanından önce gelişmesi hiperplastik simptomları 

oluşturmaktadır.  

Aşırı büyüme  

Hücre, doku, organ veya bitkinin tamamında normalin üzerinde bir büyümenin 

ortaya çıkardığı simptomlardır. Bunlardan en çok bilinenleri genelde 

patojenlerin etkisiyle bitkinin çeşitli organlarında oluşan ve ur adı verilen 

şişkinliklerdir. Çeşitli boyutlarda olabilir. Genellikle enfekteli organa bağlı 

düzgün olmayan yuvarlağa yakın şekilsiz yapılardır ve farklı renklerde ve 

sertliklerde olabilir. Urlar karakteristik özelliklerine göre gal ve tümör olarak ta 

adlandırılmaktadır (Şekil 15). Galler lokal olarak gelişir, etmen etki ettiği sürece 

oluşur, gelişmesini sürdürür, büyüme sınırlıdır. Tümörlerde kontrolsüz bir 

büyüme söz konusudur. Tümöre neden olan etmenin etkisi kalksa bile tümör 

büyümeye devam eder. Bazı paraziter hastalık etmenleri, böcekler, ve 

nematodlar gal oluştururlar. Tümörler paraziter kökenli olmakla birlikte, 

genetik kaynaklı da olabilmektedir.  

Şekil 15 Bağda ur 
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Aşırı büyüme simptomlarından biri de uyuz olarak bilinmektedir. Yaprak, meyve veya yumrularda, epidermis ve 

altındaki dokuların aşırı gelişmesiyle oluşan kabarık, pürüzlü, sertleşmiş yapılar şeklinde görülür. Yaprak damarları 

üzerinde oluşan kulak şeklindeki çıkıntılara ise enasyon denilmektedir.  

Biçimsiz oluşumlar 

Bitkilerin çeşitli organlarında dengeli büyümenin olmayışı sonucu ortaya çıkan simptomlardır. Bunun sonucunda 

doku veya organ şeklinde çeşitli anormal yapılar ortaya çıkar. Bitkilerin tüm organlarında bu tip simptomlara 

rastlanmaktadır. Dal ve sürgünlerde yassılaşma (Fassiation), dal ve sürgünlerin kendi etrafında helezoni bir şekilde 

bükülmesi (Tortion), sürgünlerin süpürge şeklinde toplanması (Cadı süpürgesi) dikkati çeken anormal 

oluşumlardandır. Ayrıca diğer organlardan köklerde aşırı yan kök oluşumu sonucu sakallanma, çiçeklerde çiçek 

kısımlarının yaprak benzeri yapılara dönüşmesi (Phyllody), buruşması, yapraklarda ise deformasyonlar sonucu 

oluşan kıvrılma, bükülme, kalınlaşma, buruşma, yaprak simetrisinin bozulması biçimsiz oluşumlar olarak 

değerlendirilmektedir. Bu anormal oluşumlara genetik faktörlerde dahil olmak üzere gerek abiyotik, gerekse biyotik 

bitki hastalık etmenleri neden olabilmektedir.  

Anormal renklenme  

Bitki de normal rengin değişmesidir. Yeşil renkte olmayan dokularda klorofil oluşumu, yeşil dokularda normalin 

üzerinde klorofil oluşumu sonucu sırası ile çiçek petallerinin yeşil renge dönüşmesi ve normal yeşil rengin yerini 

mavi-yeşil renk alması anormal renklenme simptomlarıdır. Yine hücrelerde antosiyan pigmentlerinin fazlalığında 

dokuların rengi kırmızı veya mora dönüşmektedir. Bu duruma bazı çevresel faktörler neden olabildiği gibi bazı 

paraziter hastalıklarda da bu belirtilere rastlanmaktadır. 

Olgunlaşmadan yaprak, meyve ve çiçek dökümü  

Bazı hastalıklarda bitkilerin yaprak, meyve ve çiçekleri tam olgunlaşmadan zamanından önce dökülürler. Yaprak, 

meyve ve çiçeklerde saplarının dip kısımlarında normal dökülmeyi sağlayan ayırım dokusunun erken oluşması 

sonucu ortaya çıkan bir belirti olup, halk arasında çiçek veya meyve silkmesi olarak da adlandırılmaktadır. 

Yayılma 

Patojenlerin çoğu enfekteli bitkide çoğaldıktan sonra sekonder enfeksiyonları oluşturmak üzere sağlıklı bitkilere 

yayılmaktadır. Fungus hifleri toprakta kendine çok yakın olan köklere doğru aktif olarak gelişirler. Hastalıkların 

patlak vermesinden sorumlu patojen yayılmaları başta hava akımları ve böceklerle olmaktadır. Patojenler daha 

düşük derecede su, diğer hayvanlar ve insanlarla yayılmaktadır (Şekil 16). Patojenlerin yayılmasında rol oynayan 

faktörler: 

Hava Akımları: Genelde bitkilerin toprak üstünde hastalık oluşturan fungusların sporları ve bazı parazitik 

bitkilerin tohumları hava akımları ile çeşitli uzaklıklara taşınarak yayılmaktadır. Hava akımıyla uçan sporlar ıslak 

bitki yüzeyine temas ettiğinde ona yapışırlar. Hububat paslarını oluşturan fungusların sporları oldukça dayanıklı 

olup, yeryüzünden binlerce metre yukarılara ve yüzlerce kilometre uzaklıklara hava akımlarıyla canlı olarak 

taşınarak ulaştıkları alanlarda salgınlara neden olabilirler. Hava akımları fungus sporları ve bakterileri içeren 

yağmur damlalarını da taşıyarak bu etmenlerin yayılmalarını sağlar. 

Su: Fungus sporlarının ve bakterilerin bulunduğu ortama düşen su damlaları fungus sporlarının ve bakterilerin 

serbest kalmasında ve bunların su damlacıkları içinde etrafa saçılarak veya hava akımlarıyla taşınarak 

dağılmalarında çok etkili olmaktadır. Akan su tek başına doğrudan sucul ve toprak kökenli fungusları taşıdığı gibi, 
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bakteri ve fungusları bulunduğu enfekteli bitki parçalarıyla da taşınarak bunların yayılmasında rol oynar. Su 

etmenlerin yayılmasında üç yönden önemlidir. 

Toprak yüzeyinde veya toprak içinde akan yağmur ve sulama suları toprakta bulunan bakterileri ve fungal yapıları 

yayar. 

Yağmur veya yağmurlama sulama suyu yapışkan akıntılar içinde bulunan fungal sporları ve bakterileri serbest hale 

getirerek onları ortamdan sürükleyerek veya damlalarla sıçratarak çeşitli yönlerde dağıtır 

Yağmur ve yağmurlama sulamada düşen damlalar havadaki fungus sporları ve bakterileri toprak ve bitki üzerine 

taşırlar. 

Böcekler, Kırmızı örümcekler ve Nematodlar: Böcekler virüslerin en önemli vektörleridir. Böcekler bazı 

bakteri ve fungusların yayılmalarında da rol oynarlar. Kırmızı örümceklere ait bazı türler vektör olarak bazı 

virüslerin yayılmalarından sorumludur. Nematodlar da bazı fungal, bakteriyel ve viral etmenleri sağlıklı bitkilere 

taşımak suretiyle yayılmalarına neden olurlar.. 

Diğer hayvanlar: Bitkiler arasında haraket eden ve bitkilere sürünen tüm büyük ve ufak hayvanlar fungus 

sporlarının, bakterilerin, parazitik bitki tohumlarının ve hatta bazı virüs ve viroidlerin yayılmasında rol oynarlar. 

Bu patojenler hayvanların ayaklarına ve vücutlarının çeşitli kısımlarına tutunarak veya yapışarak, ayrıca 

beslenmeleri sırasında ağız parçalarına bulaşarak taşınırlar. 

Funguslar ve parazit bitkiler: Bazı bitki patojeni fungusların zoosporları bazı virüsleri ulaştıkları sağlıklı 

bitkilere taşıyarak ilgili virüs hastalığını yayarlar. Hasta ve sağlıklı bitkileri birlikte parazitleyen tam parazit bir bitki 

olan küsküt iki bitki arasında köprü gibi görev yaparak viral etmenlerin hasta bitkiden sağlıklıya ulaşmasında köprü 

rolü oynamaktadır. 

Üretim materyali ve polen:  Bazı virüsler enfekte ettikleri bitkilerin polenleri ile taşınmaktadır. Virüs taşıyan 

polenlerle gerçekleşen dölleme sonucu sadece döllenen bitkilerden oluşan tohum değil, aynı zamanda bitkide 

enfekte olmaktadır. Ayrıca bir çok patojen hastalıklı bitkilerden elde edilen generatif (tohum) veya vejetatif (çelik, 

aşı gözü, yumru, vd) üretim materyalinin üzerinde veya içinde yakın veya uzak mesafelere taşınmaktadır. Bu yol 

hastalığın bir sonraki vejetasyon dönemine taşınmasında ve yayılmasında önemli olduğu kadar hastalığın hiç 

görülmediği temiz alanlara bulaşmasında çok etkin bir yoldur. 

İnsan: İnsan bitki hastalıklarının belli bir alan içinde bitkiden bitkiye bulaşmasında etkin oldukları kadar, daha 

uzak mesafelere yayılmasında çok önemli role sahiptirler. Bunlardan biri insan vücüduna veya giyisilerine 

bulaşmak suretiyle olan taşınmadır. Diğer bir yol bitki patojenlerinin genelde tarımda kullanılan alet ve makinalara 

bulaşarak sağlıklı bitkilere veya alanlara ulaşmasıdır. Bulaşık toprağın taşınması, hastalıklı bitki artıklarının 

saçılması, bulaşık veya enfekteli üretim materyalinin kullanılması hastalığın yayılmasında etkili yollardır. Dünyada 

ülke içi veya ülkeler arası düzeyde yapılan gerek üretim materyali veya gerekse tüketime yönelik çeşitli tarımsal 

ürün ticareti de bitki hastalıklarının yayılmasında yer alan etkinliklerdendir. İnsanoğlu bu taşıma işleminin doğal 

yollarla gerçekleşmesi çok zor olan çok uzak mesafelere özellikle kıtalararası gerçekleşmesinde rol alan yegane 

faktördür. 
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Şekil 16 Hastalık etmenlerinin taşınma yolları 

Kışlama 

Patojenlerin başta sıcaklık ve nem açısından olmak üzere uygun olmayan koşulların yer aldığı dönemleri nerede ve 

nasıl geçirdiği bu hastalık etmenleri ile savaşımda kullanılacak en önemli veriler arasındadır. Ülkemiz açısından 

genelde kışlama olarak adlandırdığımız bu dönem genelde iki vejetasyon dönemi arasındaki süreyi kapsamaktadır. 

Çok yıllık bitkileri enfekte eden patojenler bu dönemi bu bitkilerde geçirebilirler. Tek yıllık bitkileri enfekte eden 

patojenler ise vejetasyon dönemi sonunda bitkilerin ölmeleri ile konukçusuz kalır. Bu durumda patojenler bir 

sonraki vejetasyon dönemine canlı konukçusunda olmaksızın ulaşırlar. 

Patojenler çok yıllık bitkilerin doğrudan enfekteli canlı dokuları içinde veya üstünde, tomurcuklarında özellikle 

olumsuz çevre koşullarından daha az etkileneceği kısımlarında bu dönemi geçirirler. Patojenler çok yıllık bitkilerin 

dökülen yaprak, meyve gibi organlarında, tohumlarında da bir sonraki vejetasyon dönemine ulaşabilirler. Tek yıllık 

bitkilerde ise kışlamaları genellikle bitki artıklarında, toprakta, bitkinin tohum, yumru gibi çoğalma organlarında 

gerçekleşir. Ayrıca yıl boyu birbiri ardına tarımı yapılan tek yıllık bitkilerde patojen birinden diğerine geçerek 

sürekli olarak canlı konukçu bitki üzerinde yaşamını sürdürür. Bunun yanında alternatif çok yıllık konukçuyu da 

enfekte ederek kış dönemini bu bitkide geçirebilir. Sayıları az olmakla birlikte bazı fungal, bakteriyel ve viral 

etmenin kışlamaları vektörleri olan böceklerde olmaktadır. Bazı fungus ve bakteriler kışlama koşullarına dayanıklı 

yapılar oluşturabilirken, diğer etmenler böyle bir özelliğe sahip değillerdir. Parazitik bitkiler kış dönemini tohum 

olarak genellikle toprakta veya vejetatif yapı halinde konukçusunda geçirmektedir. 

Tarımsal Mücadele 

arımsal savaş olarak da adlandırılan zirai mücadele; bitkilerin hastalık, zararlı ve yabancı otların 

etkilerinden ekonomik ölçüler içinde korunarak ürünün kalite ve kantitesinin arttırılmasıdır. Tarımsal 

mücadele içinde değişik yöntemler uygulanmaktadır. Ülkemizde; tarımsal mücadele denildiğinde kimyasal 

mücadele anlaşılmaktadır. Tarımsal mücadele içinde kimyasal mücadelenin ağırlık kazanması; ekonomik açıdan 

olduğu kadar, çevre kirliliği ve sağlık açısından da çok önemli sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Tarımsal savaş yöntemleri aşağıda verilmiştir. 

 Karantina  

 Kültürel Önlemler 

 Fiziksel Mücadele 

 Dayanıklı Çeşit Yetiştirilmesi 

 Biyolojik Mücadele 

T 
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 Kimyasal Mücadele 

 Entegre Mücadele 

 

Zirai Karantina  

Kanunsal Mücadele olarak da adlandırılan Zirai karantina yasalarla yürütülen bitki koruma önlemlerini 

içermektedir. Mevcut yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak ülkeler, her türlü bitki ve bitkisel ürünün, hastalık etmeni 

ve zararlının ülke içine sokulması veya ülke dışına çıkarılmasını, ya da ülke içinde dolaşımını kontrol altında 

tutmaktadırlar. Zirai Karantina dış ve iç karantina olmaz üzere iki başlık altında incelenir. Dış Karantina; her 

türlü bitki ve bitkisel kökenli materyalin giriş ve çıkışında uygulanan; kanun, tüzük ve yönetmeliklere dayalı bitki 

sağlığı açısından tehlikeli hastalık ve zararlıları dikkate alarak yapılan muayene kontrol ve diğer faaliyetleri içeren 

çalışmalar bütünüdür. İç karantina ise yurda girmiş fakat henüz tümüyle yayılmamış tehlikeli böcekler ve 

hastalıklar ile bunların konukçularının temiz bölgelere bulaşmaması, yayılmaması, yerleşmemesi için alınan yok 

edici, sınırlayıcı, uzaklaştırıcı faaliyetleri içine alan uygulamalardır. Patojenler şüpheli olmayan taşıyıcılarda 

bulunan sporlarla, göçmen kuşlar ile, vektör böcekler ile giriş yapabilir. En sık rastlanan giriş nedenlerinden biride 

insanlar tarafından yeni çeşitler getirmek amacıyla üretim materyali (tohum, fide, fidan) ithalatı ya da yolcu 

beraberinde gizlice yurda sokulması sonucu olmaktadır.  

Kültürel Önlemler  

Kültürel önlemler; bitkileri en iyi koşullarda yetiştirerek hastalık, zararlı ya da yabancı otları önlemeyi 

amaçlamaktadır. Bu amaçla değişik uygulamalar yapılmaktadır. Bunlar; 

 Yer seçimi 

 Sanitasyon 

 Ekim nöbeti 

 Toprağa organik madde uygulama ve malçlama  

 Toprak işleme  

 Gübreleme  

 Sulama  

 Ekim dikim zamanı 

 Hasat tarihleri ve uygulamalarıdır. 

Yer Seçimi 

Bitkilerin yetiştirildiği alanların ekolojik koşulları, ürünün sağlıklı yetiştirilmesini etkileyen önemli bir faktördür. 

Örn; sıcak iklim bitkisi muzu daha serin bir yerde yetiştirmek istersek hem ürün alınamaz hem de hastalıklardan 

daha fazla etkilenir. Her kültür bitkisini kendi optimum sıcaklıklarında yetiştirmek, sağlıklı bir üretim için ön 

koşuldur.  

Sanitasyon 

Sanitasyon; hastalıktan korunmak için alınan sağlık önlemleridir. Sanitasyon bir bitkide, bir tarlada veya bir 

depoda bulunan inokulum miktarını azaltmak veya yok etmek ve patojenin sağlıklı bitkilere veya bitkisel ürünlere 

yayılmasını önlemek amacıyla yapılacak tüm aktiviteleri içermektedir. Bu önlemlerin amacı inokulumun tarlaya 

girişini önlemek ve hastalıklı tarla veya bahçedeki inokulumu yok etmek veya azaltmaktır.  
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Bu amaçla yapılacaklar aşağıda verilmiştir: 

 Üretim materyali ile inokulumun girişini engellemek 

 Sulama ve drenaj suyu ile inokulumun dağılmasını önlemek 

 İnokulumun insan ve aletlerle girişinin engellenmesi 

 Konukçu eradikasyonu (Hastalık kaynaklarının ya da ara konukçularının yok edilmesi) 

 Bitki artıklarının yokedilmesi 

Ekim Nöbeti 

Bir kültür bitkisinin aynı yerde ard arda yetiştirilmesi, topraktaki canlı ve cansız faktörler üzerine etkilidir. Aynı 

kültür bitkisinin bir yerde sürekli yetiştirilmesi, tek taraflı beslenme sonucu toprağı bazı besin maddelerince 

zayıflatacağı gibi, o kültür bitkisine özgü hastalıkların da yoğunlaşmasına yol açacaktır. Bu nedenle takip eden 

yıllarda farklı ürün gruplarının ekilmesi faydalı olacaktır. Ekim nöbeti yaşamını uzun yıllar toprakta geçiren toprak 

orijinli hastalıklar için önerilemez.  

Toprağa Organik Madde Uygulama ve Malçlama 

Toprağa organik madde uygulama ve malçlama arasında kesin bir ayırım olmamasına rağmen; toprağa organik 

madde uygulaması toprağa karıştırılan her türlü materyali, malçlama ise toprak üzerine bırakılan organik 

maddeyi içermektedir. Toprağa organik madde uygulaması toprak mikroorganizması ile ilgilidir. Malçlama ise; 

rutubetin korunması, bazen de yaprak ve meyvelerin toprakla direkt temasının önlenmesi açısından önemli olduğu  

gibi yabancı ot çıkışını da engellemektedir.  

Toprak İşleme 

Toprak işleme; ürünler arası (ekim ve dikim için toprağın hazırlanması, toprağa organik madde uygulanması), ürün 

sırasında yapılmaktadır. Bu yolla inokulum ya toprağa gömülür ya da toprak yüzeyine getirilerek güneş ışığına, 

sıcağa ve kurağa maruz bırakılır. İnokulumun toprak altına gömülmesiyle birçok üründe hastalık etmenleri 

azalmaktadır.  

Gübreleme 

Bilinçsiz ve tek taraflı gübrelemeler hastalık etmenlerinin bitkileri daha hızlı hastalandırmasına yol açmaktadır. 

Toprağın gübreleme yoluyla organik maddece zenginleştirilmesi mikrobiyal aktiviteyi arttırır. Azot ile gübrelemede; 

azot; bitkilerin gevşek dokulu, büyük ve ince duvarlı hücreler, bol hücre arası boşluklar ve çok açık stomalar 

oluşturmasını sağlar. Bu da hastalıklara davetiye çıkarmaktadır.  

Sulama 

Sulanan bitkilerde alt yapraklarda rutubet fazla olacağı için bu yapraklar bu koşullardan hoşlanan fungal ve 

bakteriyel hastalıkları teşvik edecektir. Yağmurlama sulamayla daha da teşvik edilmektedir. Yağmurlama sulama 

birçok patojenin ya toprağın sıçratılmasıyla ya da inokulumun sıçratılmasıyla dağılmasını kolaylaştırmaktadır. 

Salma ve karık usulü sulamalarda her türlü inokulum drenaj suyu ile dağılmaktadır. En uygun sulama şekli ise 

damla sulamadır.  

Ekim Dikim Zamanı 

Genel olarak toprak sıcaklığının düşük, toprak neminin yüksek olduğu erken ekimler toprak patojenlerinin zararını 

arttırmaktadır. Ekim zamanının erken ya da geçe alınması bazı hastalık etmenlerinin zararını azaltabilir. Ancak bir 

bitkide birçok hastalık vardır ve bunlar ekim zamanına farklı reaksiyonlar gösterebilir.  
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Hasat Tarihleri ve Uygulamaları 

Meyve ve sebzelerde ürünler olgunlaştıkça fakültatif patojenlere hassasiyet artmaktadır. Bu nedenle bu gibi 

ürünlerde yaralanma önlenirse depo çürüklükleri azaltılabilir. Erken hasat bazı patojenlerin zararını azaltmaktadır. 

Arka arkaya hasat edilen ürünlerde inokulumun yakın ürünlere taşınma riski vardır.  

Fiziksel Mücadele 

Bitki hastalıklarını önleme açısından en önemli fiziksel mücadele sıcaklık uygulamasıdır. Sıcaklığın canlılar 

üzerindeki öldürücü etkisine dayanılarak bitki hastalık etmenlerinin öldürülmesinde değişik sıcaklık uygulamaları 

kullanılmaktadır.  

a-Solarizasyon; toprak sıcaklığını arttırarak toprak kaynaklı patojen, 

yabancı ot, nematod, zararlı böcekleri öldürmek veya baskı altına almak 

amacıyla güneş ışınlarını yakalamak veya toprağı ısıtmak için toprak 

yüzeyinin şeffaf plastik örtü ile örtülmesi tekniğidir. Kısaca güneş 

enerjisinden yararlanılarak toprağın dezenfeksiyonuna solarizasyon 

adı verilir (Şekil 17). Çok etkili ve ekonomik bir yöntemdir. Bu işlem 

güneş enerjisinin çok olduğu yaz aylarında yapılmalıdır. Toprak derince 

sulanmalı ve işlenmelidir. Naylon örtüler 45-60 gün kadar toprak 

üzerinde kalmalıdır. Bu şekilde naylon örtüler altında yoğunlaşan güneş 

enerjisi birçok zararlı mikroorganizmanın yok olmasına neden olur. 

b-Üretim materyaline sıcak su ve sıcak hava uygulaması: Burada en 

önemli nokta, uygulanacak sıcaklığın hastalık etmenini öldürmesi fakat üretim materyaline zarar vermemesidir. 

Özellikle üretim materyalinin bakteri ve viruslardan arındırılmasında kullanılan bir yöntemdir. 

c-Soğuk muamelesiyle hastalıkları önleme: Bitki patojenlerinin çoğu düşük sıcaklıklarda iyi gelişemezler. Özellikle 

hasat sonu çürümeleri önlemek için düşük sıcaklıkta depolama önerilmektedir.  

Dayanıklı Çeşit Yetiştirilmesi 

Bitki hastalıklarının kontrolünde dayanıklı çeşit geliştirilmesi hastalıkların oluşturduğu kayıpları azaltır veya 

tamamen yok eder. Ayrıca diğer kontrol önlemlerinde yapılan masrafları en aza indirir. Solgunluk etmenleri, paslar 

ve viruslar gibi diğer savaşım yöntemleri ile yeterince mücadele edilemeyen hastalık etmenleri için önemli bir 

mücadele yöntemidir. 

Biyolojik Mücadele 

Biyolojik Mücadele kısaca “biyokontrol” özellikle Entomoloji ve Fitopatoloji alanında kullanılan önemli bir 

mücadele yöntemidir. Antagonist mikroorganizmalar kullanarak bitki patojenleri ya da konukçuya özgü patojenler 

kullanarak yabancı ot popülasyonlarını baskı altına almak demektir. Her iki alanda da zararlı, yabancı ot ve hastalık 

etmenini kontrol eden mikroorganizmaya “biyokontrol ajanı” adı verilmektedir. Biyolojik mücadele aslında 

doğanın içinde mevcuttur. 

Kimyasal Mücadele 

Kimyasal maddeler kullanılarak hastalık, zararlı ve yabancı otları öldürmek ya da populasyonlarını azaltmak için 

yapılan mücadeleye “Kimyasal Mücadele” denilmektedir. Bu amaçla kullanılan kimyasalların tümüne de 

Şekil 17 Solarizasyon 
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pestisit adı verilmektedir. Kimyasal mücadele de kullanılan pestisitler hedef alındıkları organizmaya göre 

gruplandırılabilir. Örneğin; Fungisit > funguslara, Bakterisit > bakterilere, Herbisit > yabancı otlara etkilidir. 

Pestisitler başlıca iki ana kısımdan oluşmaktadır. Bunlar etkili madde ve dolgu maddesidir. Etkili Madde (e.m.): 

Bir pestisitin asıl toksik yapısı ve etkili olan kısmıdır. Dolgu Maddesi : Etkili maddeyi tamamlayan ve taşıyan 

maddelerdir. Formülasyon: Hastalık etmenine, zararlılara veya yabancı otlara etkili herhangi bir aktif maddeye 

dolgu maddesi ve yardımcı maddeler karıştırılarak onun kullanılabilir durumuna getirilmesiyle formülasyon 

oluşur. Formülasyon zararlıları daha etkili, daha ekonomik, insan ve çevre sağlığına daha az zararlı olacak şekilde 

kontrol etmek için biyolojik etkinliği olan bir veya birkaç maddenin yardımcı maddelerle yapılan fiziksel 

karışımıdır. Kullanıma hazır karışıma ilaç veya preparat denir. 

Pestisitlerde toksikolojik ve uygulama dozu adı altında iki ayrı doz terimi kullanılır Toksikolojik Doz; 

Pestisitlerin hedef organizma dışındaki organizmalara olan zehirliliği ile ilgilidir. Bir pestisit deneme hayvanları 

grubunun (fare, sıçan) midesine, derisine veya teneffüs yollarına artan oranlarda verilir. Sonra bu hayvanlar 

incelemeye alınarak 14 gün içinde ne kadarının öldüğü belirlenir. Lethal Doz (LD) : Pestisitlerde öldürücü doz 

demektir ve pestisitin zehirliliğini belirler. Toksikolojik açıdan önem taşır. Genellikle populasyonunun % 50’ sini 

öldüren doz için kullanılır ve LD50 ile belirtilir. LD50 populasyonda % 50 oranında ölüm meydana getirebilmek 

için her kg vücut ağırlığı için mg cinsinden verilmesi gereken pestisit miktarıdır. Uygulama Dozu; Hedef 

organizmaya etkili olan, birim alan veya birim hacimdeki etkili madde miktarına doz adı verilir. Diğer bir deyimle 

belli bir birime veya yüzeye uygulanan kimyasalın miktarıdır.  

Pestisitlerde Tolerans: Pestisitlerin insan ve hayvan yiyeceği olarak kullanılan ürünler üzerinde bulunmasına 

izin verilen, insan ve hayvanlar için zehirsiz olan kalıntı miktarına tolerans adı verilir ve ppm, ppb olarak ifade 

edilir. Bu değerler üzerinde bulunan pestisit kalıntı miktarı insan ve hayvanlar için zararlı veya zehirlidir. Tolerans 

değeri doğrudan değerlendirilen bitki ve ürünlerde, fazla tüketilen ürünlerde küçük olmalıdır. Her pestisitin günlük 

alınabilir miktarı (ADI), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenir. Toplumun beslenme alışkanlığı, ürünün 

değerlendirme şekli dikkate alınarak ADI’ ı aşmayacak şekilde tolerans değeri saptanır. 

Pestisitlerde Bekleme Süresi: Pestisitin son uygulama tarihinden ürünün hasat edilmesine kadar geçmesi 

gereken süreye bekleme süresi denir. Bu insan sağlığı açısından büyük önem taşır. Bu süreye uyulması ile tarım 

ilaçlarının insan ve hayvanlara zehirli etkilerinin ortadan kaldırılması mümkün olmaktadır. 

Bazı kimyasallar, oldukça geniş etki spektrumuna sahiptir ve bunlar patojenlerin hepsine veya büyük bir kısmına 

toksiktir. Kimyasalların bir kısmı ise sadece birkaç patojene veya sadece bir patojene toksiktir. 

Pestisitler; yeşil aksam ilaçlaması, toprak ilaçlaması, damla sulama ilaçlaması, tohum ilaçlaması, fide veya fidanın 

daldırılması ya da fumigasyon (gaz halinde) şeklinde kullanılırlar. Ancak pestisitin bu amaç için üretilmiş olması 

gerekmektedir. 

İlaçlama Hataları 

Pestisitlerin kullanılması sırasında birçok hata yapılır. Bunların pestisidin seçiminde olabileceği gibi, hazırlanması 

ve kullanılması sırasında da olabilir. 

1. Pestisit seçiminde; 

 Bayilerin, komşusunun ve kendisinin etkin olması. 

 Kullanılacağı üründe tavsiyesinin olup olmadığı gözardı edilerek en etkili pestisitin seçimi ve dolayısıyla 

sebze veya meyvede tavsiyesi olmayan pestisitlerin de kullanılması. 

 Sadece hedef alınan organizma ya da zararlıya etkili selektif pestisitlerin seçilmemesi. 
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 Hasattan hemen önce ilaçlama yapılacaksa bekleme süresi göz önüne alınarak seçim yapılmaması. 

 Akut ve kronik toksisite hakkında bayilerin ve üreticinin bilinçli olmaması. 

2. Pestisitlerin hazırlanması ve uygulanması sırasında karşılaşılan sorunlar; 

 Önerilen doza uyulmaması, ölçek yerine başka kapların kullanılması. 

 Etiketin okunmaması, son kullanım tarihine dikkat edilmemesi. 

 2-3 pestisitin karıştırılması, yaprak gübrelerin karışıma dahil edilmesi. Aynı gruptaki e.m.’ lerin 

karıştırılması. 

 Kullanılan pestisitin (zamanında ve dozunda kullanıldığı halde) etkisizliği durumunda bayilere başvurması 

veya birbirleriyle durum değerlendirmesi. 

 Aynı e.m.’ lerin bir sezonda peş peşe hatta yıllarca kullanılması. 

 İlaçların özellikle sıcak yaz günlerinde öğlene kadar devam etmesi (özellikle geniş alanlarda) Normalde 

ilaçlama sabah erken saatlerde veya akşamüzeri yapılmalıdır. 

 İlaçlamadan sonra yağmur yağdığında pestisitin koruyucu ve sistemik olduğuna dikkat edilmeksizin 

ilaçlamanın ya yeniden yada bir sonraki ilaçlamada mevcut duruma göre dozun arttırılması. 

 Aletin seçimine dikkat edilmemesi. 

 Kalibrasyonun yapılmaması. 

 İlaçlama sırasında uygulayıcının gerekli korunma önlemlerini almaması. 

 İlaçlama sonrası aletin temizliliğinin yapılmamasıdır. 

Pestisitlerin kullanılması sırasında alınması gerekli önlemler; 

 Aletin önceden bakımı yapılmalı, yapılmamışsa, sızıntı veya kaçak olup olmadığı ve işlerliği kontrol 

edilmeli, 

 İlaçlamada eldiven, maske kullanılmalı, 

 Rüzgarlı havada ilaçlama yapılmamalı, hafif rüzgarlı havada rüzgar arkaya alınmalı, 

 Hasattan önce bekleme süresi dikkate alınarak ilaçlama yapılmalıdır, 

 Tıkanmış memeler üflenmemeli, 

 İlaçlama sırasında sigara içilmemeli, yiyecek yenilmemeli, 

 İlaçlama sonrası; el, yüz, hatta vücut tamamen yıkanmalı, 

 İlaçlama sonrası aletler sabunlu su ile iyice yıkanmalı, 

 İlaçlama sonrası depoda kalan ilaçlı su rastgele dökülmemelidir, 

 Arılara karşı zehirli olan ilaçlarla çalışırken özel itina gösterilmeli ve ilaçlama öncesi kovan sahiplerine 

haber verilmeli, 

Zehirlenme durumunda yapılması gereken işlemler; 

 Hasta açık havaya çıkarılmalı, temiz hava alması sağlanmalı, 

 Hasta kusturulmalı, 

 İlaçla bulaşık giysilerin çıkarılması, 

 Hastanın hastaneye götürülmesi (kullanılan ilaç kutusu ile birlikte), 

 Solunum yavaşlamışsa suni solunum yapılmalıdır. 

 Hasta çırpınma halinde ise dilini ısırmaması için çenelerinin arasına temiz bir beze sarılmış sert bir cisim 

yerleştirilmeli, takma diş varsa çıkarılmalıdır. 

 Hastanın başı yana dönük olarak yatırılmalıdır, sıcak tutulmalıdır. 
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Bu ders notu; Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyelerinin kendi 

uzmanlık alanlarında hazırladıkları farklı ders notlarının derlenip özetlenmesi ile elde edilmiştir. 


