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14. KONU:
BİTKİ HASTALIKLARI İLE MÜCADELE
Hijyen ve Terapi (Hastalıklardan Korunma ve Tedavi Bilimi)
Bitki hastalıklarıyla mücadelede öncelikle hijyenik tedbirler önem kazanır.Bitkide hastalığın
meydana gelmesinden önce alınacak tedbirlere Hijyen denir. Hastalık oluĢtuktan sonra hastalığın
tedavi edilme iĢlemlerine de Terapi denir.
Bitki hastalıklarıyla mücadele yöntemleri
 Kanunsal (Yasal) Mücadele
 Kültürel Mücadele
 Fiziksel Mücadele
 Biyolojik Mücadele
 Kimyasal mücadele
1.Kanunsal Mücadele
a) Karantina: Bitki hastalıklarının bir ülkeye dıĢarıdan girmesini veya ülke içinde bir yerden
baĢka bir yere taĢınmasının engellenmesi için yapılan yasal iĢlemlere Karantina denir.
Karantina DıĢ ve Ġç karantina olarak 2 ye ayrılır.
Karantina tedbirleri çıkarılan bir yasa ile belirlenmiĢ olup (6968 sayılı zirai mücadele ve zirai
karantina yasası ) bu yasaya göre yurt dıĢından getirilecek her türlü bitki ve bitki materyali bu
yasanın bazı hükümlerine uyularak yurt içine sokulabilir. Aynı Ģekilde yurt içinde bazı
hastalıkların önlenmesi açısından iç karantina yasa ve hükümleri uygulanır. Ülkemizdeki bitki ve
bitkisel ürünleri zararlı organizmalardan korumak amacıyla T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından hazırlanan “Zirai Karantina Yönetmeliği” uygulanmaktadır. Bu yönetmelikte;

ülkemizde varlığı bilinmeyen ve ithale engel teĢkil eden zararlı organizmalar,


sınırlı olarak bulunan ve ithale engel teĢkil eden zararlı organizmalar


bazı bitki ve bitkisel ürünlerde bulunması halinde ithale engel teĢkil eden zararlı
organizmalar listelenmiĢtir.
b)Sertifikasyon : Sertifikasyonun amacı, üreticiye çeĢit özellikleri ve saflığı belli sınırlar
içinde olan, temiz (yabancı maddeden ari), çimlenme gücü yüksek, belli hastalıkları en az
düzeyde veya hiç içermeyen tohumlukların kullanımını sağlamaktır. Üretici bu yolla daha
yüksek verim elde edecek, hastalıkların yayılmaları ve zararları da önlenmiĢ olacaktır.
c) Regulasyon :Hastalıkların bir yerde yayılmalarını önlemek amacıyla yasalarla hastalıklı
bitkilerin yok edilmesi (eradikasyon), bazı bitkilerde yasalarla münavebe zorunluluğu
getirilmesi (rotasyon) veya tohum ilaçlamaları gibi önlemlerin tümüne regülasyon
denilmektedir.
2. Kültürel Mücadele
Kültürel mücadele daha çok hijyenik tedbirlere yönelmiĢ bir mücadele biçimidir.Kültürel
mücadelede alınacak tedbirlerin çoğu bitkinin hastalanmasını önlemek, hastalığa yakalanmasına
mani olmak için yapılan önlemlerdir.Bunları 3 kısımda toplayabiliriz.
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2.1.Bitkiyi sağlıklı yetiştirmek:
Zayıf yetiĢen bitkiler çeĢitli hastalıklara karĢı daha duyarlı olurlar.Böyle bitkiler zafiyet
parazitlerinin hücumuna uğrarlar. Örneğin, zayıflayan kavak ağaçları zafiyet paraziti Cytospora
spp. fungusunun hücumu ile tamamen kuruyabilirler.Bu nedenle bitkileri sağlıklı yetiĢtirmek için
kültürel iĢlemleri en uygun biçimde yapmak gerekir.Toprak iĢleme, gübreleme, ekim, dikim ve
sulama iĢlemlerinin en uygun biçimde, en uygun zamanda yapılması bitkilerin sağlıklı
geliĢmesini sağlayacaktır.Her bitkinin optimum geliĢtiği koĢullar vardır. Bu koĢullardan ne kadar
uzaklaĢılırsa bitkiler hastalıklara o derece kolay yakalanırlar.
2.2. Hastalık etmenleri için uygun olan koşulları ortadan kaldırmak:
Bunun için aĢağıdaki önlemlere baĢ vurulur.
2.2.1 Bitkinin vejetasyon devresinin ayarlanması: Normalde bitkinin geliĢimi ile
patojenin geliĢimi paralellik gösterir. Ama biz bitkinin vejatasyonunu ekimi erken veya gece
almak suretiyle değiĢtirirsek bitkilerin hassas devrelerini patojenin yaygın olarak bulunduğu
devreden uzaklaĢtırmıĢ oluruz. Örneğin Orta Anadolu’ da erken ekim yapmak suretiyle hububatı
kara pastan nispeten korumuĢ oluruz.
2.2.2. Ekim nöbeti (Münavebe) : Bilhassa belirli kültür bitkilerine adapte olmuĢ patojenlerden
bitkileri korumak için münavebe çok yararlıdır. Çünkü aynı yere üst üste ekilen aynı cins veya
türden kültür bitkilerinin kendilerine öz bir takım hastalıkları gittikçe yoğunlaĢır.Bu Ģekilde
topraktan veya topraktaki kalıntılardan geçen hastalıklar artarak zararları Ģiddetlenir.Aynı
zamanda münavebe ile toprağın mineral besin maddelerince tek taraflı sömürülmeside önlenir.
2.2.3. Bitkinin tarımından vazgeçmek: Bazı durumlarda bitkideki hastalığın hiç bir ekonomik
yolla mücadele olanağı kalmayabilir.Bu durumda belirli bir süre veya devamlı olarak o bitkinin
tarımından vazgeçilir.GeçmiĢ yıllarda Seylan’ da kahve pası hastalığı yüzünden kahve tarımı
terk edilmiĢ, çay tarımına dönülmüĢtür.Küsküt ve Canavar otu çok zararlı oldukları alanlarda
tarla sürülüp uzun bir süre bu zararlı parazit bitkilere konukçu olmayan bitkiler ekilmelidir.
2.3.Hastalık Etmenlerinin Yayılmasına Engel Olmak: Bunuda 2 baĢlık altında inceleyebiliriz.
2.3.1 Sanitasyon : Bir hastalığın baĢlamasına ve bulaĢmasına engel olmak için alınan
önlemlerin tümüdür. Bu önlemler; yere dökülen hastalıklı yaprak, dal ve meyvelerin toplanması,
yakılması veya derine gömülmesi, budama aletleri ve bıçakların her kullanılıĢta dezenfekte
edilmesi, temiz ve hastalıksız ambalaj malzemelerinin kullanılması gibi.
2.3.2. Eradikasyon : Bazı hastalıklarda ara konukçuların tamamen yok edilmesi hatta kültür
bitkisiyle birlikte tüm bitkilerin ortadan kaldırılmasına gerek duyulabilir. Bu iĢleme eradikasyon
denir.
3. Fiziksel Mücadele
Bu mücadele Ģekliyle kullanılan metotlar yüksek ve düĢük sıcaklık uygulamaları, radyasyon
uygulamaları ve elektromanyetik dalgaların kullanımıdır.
3.1.Sıcaklık Uygulaması:
Sıcaklığın canlılar üzerindeki öldürücü etkisine dayanarak bitki hastalık etmenlerinin
öldürülmesinde değiĢik sıcaklık uygulama alanları geliĢtirilmiĢtir.
3.1.1. Toprak sterilizasyonu: Toprak patojenlerine karĢı toprağa sıcaklık uygulaması en etkili
fakat en pahalı yoldur. Bu amaçla ekseri buhar kullanılır, bu da yüzeysel ya da toprağa
enjeksiyon Ģeklinde uygulanır. Yüzey muamelesi ucuzdur ve kenarları örtülü ağır bir plastik
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tabaka altına buharın püskürtülmesi ile uygulanır. Örtü altında tutulan buhar toprağa nüfuz eder
ve genellikle etkili sıcaklığa (65 - 75 C) 0-5 cm derinlikte 10 dakika, 15 - 20 cm' de 6-8 saat
sonra ulaĢır.
Buhar enjeksiyonu, toprağa değiĢik Ģekilde planlanmıĢ delikli metal borular veya drenaj künkleri
ile yapılır. Drenaj künkleri devamlı olarak toprakta bırakılır. Buhar sürücüleri seranın bir
yerinden diğer yanına kadar kazılıp yerleĢtirilen metal borulardan ibarettir. Hangi enjeksiyon
metodu kullanılırsa kullanılsın, genellikle toprağın yaklaĢık olarak 30 dakika muamele edilmesi
gerekir, fakat herhangi bir zamanda uygulanan yöntem küçük alanlarda daha az etkili olsa bile
örtü metodundan çabuktur.Az miktarda toprağı sterilize etmek için elektrikli ısıtıcılar
kullanılabilir.
Solarizasyon
Solarizasyon yılın en sıcak aylarında toprağın iyi bir Ģekilde iĢlenerek keseklerinden ve yabancı
otlardan temizlenmesinden sonra iyice sulanarak, Ģeffaf polietilen örtü ile kaplanması ve 30-45
gün bu Ģekilde güneĢ ıĢınlarına maruz bırakılması Ģeklinde uygulanır. Solarizasyonda kullanılan
polietilen örtüler ultraviyole ıĢığa dayanıklı malzemelerden özel olarak üretilir. Örtü ile toprak
yüzeyi arasında boĢluk bulunmamalı, solarizasyon süresince toprak nemli olmalıdır. Bu
yöntemde toprağın 10-15 cm derinliğine kadar patojen fungusun, yabancı ot tohumlarının ve
nematodların öldüğü saptanmıĢtır
3.1.2. Çoğaltma organlarının sıcak su ile muamelesi: Örneğin buğday ve arpa açık
rastıklarında tohumlar once 4 saat süreyle 25-30 0C lik suda bekletilir. Sonra 10 dakika 50-55 0C
lik suyla muamele edilir. Keza çicek soğanları 1.5- 4 saat 40-44 0C lik suda bekletilerek
etmenler öldürülür veya inaktif hale getirilir.
3.1.3 Çoğaltma organlarının sıcak hava ile muamelesi: Genelde 70 0C de 2-7 gün sıcak
havada tutma en fazla uygulanmaktadır. Daha çok viral hastalıklara karĢı.
3.1.4 Depolanan bitkisel ürünlere sıcak hava uygulaması: Depolanan patateslerde sıcak hava
uygulaması yumru yüzeyindeki fazla nemin uzaklaĢmasını ve yaraların daha çabuk iyileĢmesini
sağlar. Bu Ģekilde yara parazitlerinin giriĢi engellenir.
3.1.5 Soğuk muamelesi ile hastalıkları önleme: Bitki patojenlerinin çoğu düĢük sıcaklıklarda
iyi geliĢemezler. Bu nedenle daha çok, taze meyve ve sebzelerde hasat sonu çürümelerini
önlemek için düĢük sıcaklıkta depolama önerilmektedir. Bu amaçla, bitkilerin donmadan,
kurumadan ve fizyolojik bozukluk oluĢturmadan dayanabilecekleri en düĢük sıcaklık derecesi
uygulanır.
3.2. Radyasyon Uygulaması
Radyasyonun öldürücü etkisine dayanarak bitki patojenlerini önleme çalıĢmaları yapılmaktadır.
Bu yöntem bazı ürünlerde depo ve ulaĢım sırasındaki çürümeleri geciktirmek için
kullanılmaktadır.
3.3. Elektromanyetik Dalgaların Kullanımı
Radyo frekanslarının ve mikrodalgaların tohumların çimlenmesini artırıcı etkileri yanında
özellikle depolanan ürünlerdeki mikroorganizmaların öldürülmesi açısından da etkili oldukları
bilinmektedir.

4. Biyolojik Mücadele
Bitki hastalıklarıyla biyolojik mücadele kısaca; bitki hastalıklarının patojen dıĢındaki canlılar
yardımıyla kontrol edilmesidir. Daha geniĢ anlamda ise, bitkide hastalık oluĢturan etmenlere
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karĢı canlı materyal kullanmak suretiyle yapılan mücadeledir.Bu anlamda dayanıklı çeĢit
geliĢtirmek ve kullanmakta biyolojik mücadele kapsamına dahil edilebilir.







4.1. Dayanıklı Çeşit Islahı ve Kullanımı:
Dayanıklılık kalıtsal olmakla beraber dayanıklılığın ortaya çıkıĢında çevre faktörlerinin de rolü
vardır. Dayanıklı çeĢit ıslahı bilhassa diğer yollarla mücadelesi güç olan hastalıklar için
önemlidir.
Dayanıklı çeĢit elde etme yolları:
a. Seleksiyon
b. Melezleme
c. Mutasyon
d. Biyoteknolojik yöntemler

4.2.Bağışıklık Kazandırma (Induced resistance- Acquired resistance)
Bitkilerde kazanılmıĢ dayanıklılık, değiĢik abiotik ve biotik etmenlerle bitkilerin ön
inokulasyonundan sonra geliĢen dayanıklılıktır.
4.3. Hiperparazit ve Antagonist Etmenler Kullanılarak yapılan Biyolojik Mücadele:
Bir patojeni parazitleyen etmenlere Hiperparazit denir. Bazı mikroorganizmalarda çıkardıkları
salgılarla patojenin geliĢmesini engellerler. Bunlarada Antagonist organizmalar denir. Bazı
mikroorganizmalar da hem hiperparazit hemde antagonist olabilir. Patojenlere karĢı hiperparazit ve
antagonistlerin kullanımı biyolojik mücadelenin esasını oluĢturur.
4.4. Bitkisel ekstraktların kullanımı
Bitki hastalıklarıyla savaĢımda bazı bitki ekstraktları da kullanılmaktadır. Son yıllarda yapılan
araĢtırmalar sonucunda bitki ekstraktlarının bitkilere uygulanması ile bitkilerin hastalıklara karĢı
dayanıklılıklarının arttığı gözlenmiĢtir.
5. Kimyasal Mücadele
Kimyasal mücadele veya kimyasal savaĢ hastalık etmenlerine karĢı bazı kimyasal maddeler
kullanılarak yapılan mücadele Ģeklidir. Ülkemizde ve dünyada halen en çok uygulanan mücadele
yöntemi olma özelliğini halen sürdürmektedir. Bunun nedenlerini Ģöyle sıralayabiliriz:
1.Kimyasal mücadele sonuçlarının kısa zamanda görülmesi
2. Uygulanmasının oldukça kolay olması
3. Diğer mücadele yöntemlerine göre bir çok durumda daha ekonomik oluĢu
Kimyasal mücadelede kullanılan ilaçlara genel olarak Pestisit adını vermekteyiz. Bunlar hedef
alınan patojen organizmaya veya zararlıya göre değiĢik isimler alır.Bakterileri öldüren pestisitlere“
Bakterisit“ , Yabancıotları öldüren pestisitlere “.Herbisit“ denir. Bakterisit olarak bazı
Antibiyotikler etkili ise de ekonomik olmadıklarından pratikte pek kullanılmazlar.
Ancak bazı fungisitlerin bakterisit etkiside bulunmaktadır. Örneğin bazı bakırlı preparatlar aynı
zamanda bakteriyel hastalıklara da etkilidir. Bu nedenle bu baĢlık altında daha çok
fungisitlerden bahsedilecektir. Fungisitlerin etki Ģekli ya patojene karĢı konukçunun dayanıklılığını
artırarak enfeksiyonu azaltırlar ya da patojenin direkt kendisine etkili olurlar. Buradaki etki
patojenin hücre duvarının ana maddelerinden bazılarının sentezlenmesini engelleyerek veya hücre
duvarına zarar verecek bir takım kompleksler oluĢturarak iĢ görürüler. Bu yolla patojenin bazı
gerekli koenzimlerini inaktif hale getirerek patojen proteinlerinin bozulmasını neden olurlar.
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Etki Şekline Göre Fungisitler;
 A)Koruyucu fungisitler. Enfeksiyondan önce uygulanan ve yalnız koruyucu
etkili olup yeni oluĢacak enfeksiyonları önleyen ilaçlardır.
 B)Sistemik fungisitler. Bitki içerisinde, sınırlı da olsa taĢınabilen fungisitlerdir.
Genelde xylem iletim demetlerinde traspirasyon yolu ile taĢınırlar.
 C)Yarı sistemik (mezo sistemik) fungisitler. Atıldıkları bitki yüzeylerinde
yaprağın bir tarafınfdan diğer tarafına kadar girebilen fungisitlerdir.
 Bitkide uygulandığı yerdeki etmeni, daha önce yerleĢmiĢ olsa bile, öldüren
fungisitlere Eradikant fungisitler veya tedavi edici (Curative) fungisitler denir.
Genelde sistemik olan fungisitler eradikant'tırlar, ancak koruyucu fungisitlerin
de eradikant olanları vardır.
Kullanma Yerlerine Göre Fungisitler;
1. Yaprak veya yeĢil aksam ilaçları
2. Tohum ilaçları
3. Toprak ilaçları
4. Ağaç yaralarına ve gövdelerine uygulanan ilaçlar
5. Hasat sonu (depo) ilaçları
YABANCI OT
Kültür bitkisinin geliĢmesine ve verimine olumsuz yönde etki eden kültür bitkisi dıĢındaki
herhangi bir bitki yabancı ot olarak tanımlanır.
Yabancı Otların Sınıflandırılmaları:
Hayat formlarına, yaĢam sürelerine, yerleĢme olanakları kendi baĢına ya da parazitik yaĢayıĢta
olup olmadıkları dikkate alınarak yapılmaktadır.
-Çoğalma ġekilleri Dikkate Alınarak Yapılan Sınıflandırma:
1.Sadece tohumları ile çoğalan yabancı otlar.
2.Tohumla fakat aynı zamanda stolon ve rizomları ile çoğalan çok yıllık yabancı otlar.
3.Yalnız stolon ve rizomları ile çoğalan çok yıllık yabancı otlar.
-Morfolojik Özellikleri Dikkate Alınarak Yapılan Sınıflandırma:
1.Dar yapraklılar.
2.GeniĢ yapraklılar.
-YaĢama Süreleri Dikkate Alınarak Yapılan Sınıflandırma:
1.
Tek yıllıklar
2.
Ġki yıllıklar
3.
Çok yıllıklar
Yabancı Otların Meydana Getirdiği Zararlar:
1. Yabancı otlar, kültür bitkisi ile ıĢık, su, besin maddeleri ve havalanma yönünden rekabete girer
ve kültür bitkisinin geliĢmesi ve verimine engel olur.
2. Yabancı otlar toprak iĢlemlerini, dolayısıyla iĢ gücünü artırmakla fazladan bir iĢ gücü ve iĢçilik
masraflarını gerektirmektedir.
3. Yabancı otlardan zehirli olanları Ġnsan ve hayvanlarda zehirlenmelere ve alerjik reaksiyonlara
neden olarak, insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkiler.
4. Yabancı otlar, tarımsal ürünlerin kalite değerini de azaltırlar. Örneğin; Yabani soğan(allium
spp.), Yabani Hardal(Snapsis arvense) gibi yabancı otların kokusu ineklerin sütüne geçer.
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5. Yabancı otların birçoğu hastalık ve zararlıların da konukçusudur. Örneğin; Çoban Çantası
(Capsela bursa-pastoris L.) üzerinde barınan yaprak bitleri virüs taĢıyıcısıdır.
Yabancı Otlarla Savaş Yöntemleri:
1. MEKANĠK SAVAġ:
A) Elle yolmak
B) Çapalamak
C) Toprağı sürmek
D) Biçmek
E) Su altında bırakmak
F) Yakmak
G) Toprağa gömmek
2. REKABET BĠTKĠSĠ ile SAVAġ:
3. BĠYOLOJĠK SAVAġ(parazitler ile)
4. KĠMYASAL SAVAġ:
A) SELEKTĠF HERBĠSĠT:
1. Yaprak Uygulaması
a) Kontak
b) Sistemik
2. Kök Uygulaması
B) NONSELEKTĠF HERBĠSĠTLER:
1. Yaprak Uygulaması
a) Kontak
b) Sistemik
2. Kök Uygulaması
C) DĠĞER KĠMYASAL UYGULAMALAR:
1. Gövde Enjeksiyonu(odunsu bitkilerde)
2. Sulama Kanallarının Ġlaçlanması(su bitkileri)
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