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Önsöz 

Yabancı Ot Bilimi (Herboloji) ile ilgili bilimsel literatür taraması 

yapmak için güncel kaynaklara ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir. Bu 

eser “istenmeyen bitkiler” olarak adlandırılan yabancı otlar ile ilgili 

toplumda ve özellikle akademik alanda lisans ve lisansüstü 

öğrencilerinin ulaşabilecekleri aktüel bilimsel yazılara gereksinim 

duyulmasından yola çıkılarak harmanlanmıştır. Yayınlanan bu kitap 

ile Herboloji’nin temel amaçları nelerdir, yabancı otları nasıl kontrol 

edebiliriz, yabancı ot yönetimi kültür bitkisinin gelişimine nasıl etki 

eder, gelecekte yabancı ot direnci ile ilgili hangi yeniliklere 

ihtiyacımız olacak gibi sorulara cevap aramaya ve yabancı ot 

dünyasına geniş kapsamlı akademik bir bakış açısı kazandırılmaya 

çalışılmıştır. Bu kitabın yazılması için zaman harcayan, emek veren ve 

kitap bölüm yazarlığı yapan sayın hocalarımıza ve değerli 

arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca bu akademik 

kitabımızın kapak tasarımı için Dr. Oya Gönen’e teşekkür ederiz. Bu 

kitabın Herboloji’nin akademik dünyamızda yeni bir Anabilim Dalı 

olma sürecine katkı sağlaması dileği ile hayırlara vesile olmasını 

dileriz. 
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GİRİŞ 

Yaklaşık 6700 yabancı ot türünün Dünya tarımında problem olduğu 

(Holm ve ark., 1979), bu türlerin 76' sının en büyük problem olan 

yabancı otlar olarak belirlendiği bildirilmektedir (Holm ve ark., 1977). 

Diğer taraftan sadece 15 adet kültür bitkisinden elde edilen tarımsal 

üretimin Dünya gıda gereksiniminin %90' ınını karşıladığı ve bu 

ürünlerin Dünyadaki işlenebilir tarım arazilerinin %75' ini kapsadığı 

rapor edilmektedir (Harlan, 1975). Şüphesiz bu 15 ana kültür 

bitkisinin biyolojik ve fizyolojik özellikleri hakkında bu yabancı 

otlardan çok daha bilgiye sahip olduğumuz bir gerçektir. Ancak bu 

kültür bitkileri ile yetişme ortamlarını beraberce paylaştıkları yabancı 

otlar arasındaki karşılıklı etkileşimler hakkındaki çalışmalar önemini 

koruyarak devam etmekte, elde edilen her yeni bulgu entegre yabancı 

ot mücadelesine önemli katkılar sağlamaktadır. Yabancı otlar ile 

kültür bitkileri arasındaki etkileşim ve rekabet çalışmalarına esas 

"fizyolojik ve çevresel etkenlerin, büyüme ve gelişme analizlerinin, 

kısıtlı ortam koşullarının kültür bitkisi ve yabancı otların gelişme 

performanslarına etkileri" gibi konular yabancı ot bilimi araştırıcıları 

için en önemli ekofizyolojik çalışmaların temelini oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla yaratılan kontrollu çevresel koşulları, fotosentez ve 

solunumda CO2 değişimi, suyun toprak-bitki-atmosfer sisteminde 

dolaşımı, matematiksel modellemeleri içeren büyüme analizleri, 

rekabet ve etkileşim çalışmalarına değer katmaktadır.  

Evrimsel olarak yabancı otlar ile kültür bitkilerinin orijini büyük 

benzerlikler göstermektedir. Ancak yabancı otların içinde 
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bulundukları ortama uyum değerleri kültür bitkilerinden çok daha 

yüksektir. Bu uyum değeri özellikleri genellikle üç ana grupta 

değerlendirilmektedir. Bunlar; "yabancı otların fizyoloji, büyüme ve 

rekabet ile ilgili özellikleri, yabancı otların üreme biyolojisi ile ilgili 

özellikleri ve kültür bitkilerinin üretiminde uygulanan kültürel 

uygulamalara yabancı otların verdiği tepkiler" ile ilgili özelliklerdir 

(Çizelge 1). 

Çizelge 1. Tarım alanlarındaki yabancı otların uyum özellikleri(*) 

1.) Rekabet edebilirlik, fizyolojik ve gelişme ile ilgili uyum özellikleri: 

• Fide dönemlerinde yabancı otların yüksek oransal gelişme oranı; 

• Yüksek fotosentez oranı ve rekabette üstün özelliklerinden biri olan 
güçlü kök sistemlerinin hızlı gelişimi; 

• Fotosentez ürünlerini yeni yaprak alanı üretiminde daha hızlı 

kullanmaları; 

• Üretken aşamalarda hızlı vejetatif büyümeye sahip olmaları; 

• Değişen çevre koşullarına yüksek uyum yetenekleri 

2.) Üreme aşamaları ile ilgili uyum özellikleri 

• Kendilerine yeterli besini sağlamada yüksek beslenme sistem ve 
kapasiteleri; 

• Stresli veya uygun ortam koşullarında aşırı tohum üretme yetenekleri; 

• Böcekler veya rüzgar yoluyla yüksek tozlaşma özellikleri  

3.) Kültürel uygulamalar ile uyum özellikleri 

• Kültür bitkileri ile olan morfolojik ve fizyolojik benzerlikleri; 

• Tohum olgunlukları dönemlerinin kültür bitkilerinin hasat dönemleri ile 
uyumlu olması; 

• Herbisitlere tolerans ve dayanıklılık özellikleri; 

• Mekanik kontrol yöntemlerine dayanıklılık özellikleri (rizom veya diğer 
üreme yapıları ile); 

• Topraktaki tohum rezervlerinin uzun süreli dormansi yetenekleri  

(*) Grime, 1979; Black ve ark. 1969; Baker, 1965 ve 1974; Hill, 1977; Patterson, 1982) 
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Bitkiler arasındaki rekabet esas olarak, aynı ortamda paylaşılan sınırlı 

kaynakların bir diğer bitkinin veya bitkilerin performansında 

diğerlerinin aleyhine veya lehine  oluşan bir azalma veya artmayı 

ifade etmektedir. Bitkiler arasındaki rekabet, hareketliliğin olmaması 

nedeniyle pasif ve paylaştıkları alana özgü bir rekabettir ve mevcut 

kültür bitkisi ve yabancı otların gelişmelerinin başlangıcında daha 

etkin olmasına karşın görünür olmamaktadır. Rekabet aynı alanı 

paylaşan birbirine komşu kültür bitkileri ile yabancı otların  ortamdaki 

mevcut aynı kaynakları birlikte kullandığında ortaya çıkmaktadır. Her 

iki grup da genellikle su, ışık, besin maddeleri ve CO2 gibi benzer 

çevresel faktörlere gereksinim duyduğundan ve genellikle bu 

kaynaklar kültür bitkileri için bile yeterli olmadığından rekabet 

kurulmaktadır. Bu kaynakları, uyum ve ele geçirme yeteneği güçlü 

olan kültür bitkilerinin veya yabancı otların kazanması daha yüksek 

bir olasılıktır. Böylece rekabeti kazanan ve daha rekabetçi olan taraf 

mevcut kaynakları daha hızlı kullanma yetisine ve daha yüksek 

büyüme oranına sahip olmaktadır (Grime, 1979).  Bununla beraber 

Silva ve arkadaşları (2007) rekabetçilikteki başarıyı,  ortamdaki kıt 

kaynakları ekstre ve tolere etme yeteneği olarak tanımlamaktadırlar. 

Yani esas olarak rekabet, mevcut bir kaynağın daha etkin ekstre 

edilmesi ve kullanılmasında daha yüksek bir performans olarak ifade 

edilmektedir.  

İki farklı tür arasındaki rekabete türler arası rekabet (interspesifik 

rekabet); aynı tür içerisinde meydana gelen rekabete de tür içi rekabet 

(intraspesifik rekabet) adı verilmektedir. Örneğin bir buğday 

tarlasında buğday bitkileri arasındaki rekabet intraspesifik yani tür içi; 
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buğday bitkileri ile yabancı otlar arasındaki rekabet ise interspesifik 

yani türler arası rekabet olarak adlandırılmaktadır (Özer ve ark., 

1998).  

Bir yabancı ot bitkisinin belirli bir kültür bitkisine  adaptasyonu, 

tohumdan veya diğer çoğalma organlarından,  olgun bir bitki 

oluşumuna ulaşana değin yaşam döngüsünün tüm aşamalarında 

meydana gelebilir. Tarım alanlarında yaygın olan yabancı otlarda 

kayda değer en önemli adaptasyon değeri, C4 fotosentetik metabolik 

yolu ile ilişkili durumdur. C4 fotosentetik metabolik yolun Black ve 

arkadaşları (1969) tarafından keşfedilmesi ve açıklanmasından sonra 

Dünyadaki başlıca yabancı otların bu metabolik yola sahip olduğu 

bildirilmektedir. C4 metabolik yolunu kullanan bitkilerin C3 metabolik 

yolunu kullanan bitkilerden fotosentetik etkinlik açısından daha fazla 

rekabetçi oldukları ortaya konmuştur. Bu keşiften sonra gerek yabancı 

otlar gerekse kültür bitkileri açısından hangilerinin C3 veya C4 

metabolik yolu kullandıklarının belirlenmesine yönelik araştırmalara 

hız verilmiştir (Black, 1976; Elmore & Paul, 1983).  

Mısır, sorgum ve şeker kamışı gibi C4 bitkileri, pirinç, buğday ve 

patates gibi C3 bitkilerinden yaklaşık %50 daha yüksek fotosentez 

verimliliğine sahiptir. Bunun nedeni karbon fiksasyonunda farklı 

fotosentetik yolları kullanmalarıdır. C4 mekanizmasının işleyişi 

Marshall (2002) tarafından irdelenmiş, mekanizmanın  Hatch ve Slack 

tarafından bulunduğu belirtilmiş, bu yüzdende bu metabolik yol  

"Hatch-Slack" yolu olarak adlandırılmıştır. 
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C3 bitkilerinde fotosentezin karanlık devre reaksiyonları sırasında ilk 

adım olarak RuBis koenzimiyle 3-fosfogliserat içinde CO2 fiksasyonu 

yapılmaktadır. C4 bitkilerinde iki fotosentez yolu birlikte çalıştığı için 

bu bitkilerin fotosentez kapasitesi daha fazladır. Oldukça düşük 

CO2 yoğunluklarında ve stomaların kapalı olduğu durumlarda bile iyi 

fotosentez yapabilmektedirler. C4 bitkilerinde çok yüksek aktiviteye 

sahip olarak bulunan PEP karboksilaz enzimi CO2'e çok duyarlıdır. Bu 

enzim substrat olarak bikarbonat kullanmaktadır. PEP-karboksilazın 

bikarbonatla ilgisi RuBisCo enziminin CO2'e olan ilgisinden çok 

fazladır. Bu yüzden bu enzim düşük CO2 konsantrasyonlarında bile 

yüksek reaksiyon yapmaktadır. İşte bu yüzden C4 bitkilerinde çok 

düşük CO2 derişimlerinde bile fotosentez hızı yükselmektedir (Çizelge 

2). 

Çizelge 2. C3 ve C4 bitkilerinin farkları 

C3 Bitkileri C4 Bitkileri 

Tek fotosentez yolu bulunmaktadır. 2 fotosentez yolu bulunmaktadır. 

CO2'i ilk yakalayan ribuloz1,5difosfat' tır. CO2'i ilk yakalayan fosfoenol pirüvik 

asittir. 

Tümü ışık solunumu yapmaktadır. Çok az ışık solunumu yapmaktadırlar. 

Yapraklarında mezofil hücreleri bulunmaktadır Demet kını hücreleri bulunmaktadır. 

Oluşan ilk ürün 3-fosfogliserikasittir. Oluşan ilk ürün malik asittir. 

Angiosperm ve Gymnospermlerin ve dikotiledonların 

çoğunluğu bu grup bitkilerdir.  

Gramineae familyasının çoğu üyesi ve 

bazı dikotiledonlar bu grup bitkilerdir. 

C3 ve C4 gruplarında yer alan başlıca kültür bitkileri ile yabancı otlar 

Çizelge 3' te özetlenmiştir. 

 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=RuBisCo&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=3-fosfogliserat&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bikarbonat
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Çizelge 3. Başlıca kültür bitkisi ve yabancı otlarının fotosentetik 

metabolik yolu  

Kültür Bitkileri Yabancı Otlar 

C3 C4 C3 C4 

Arachis hypogaea L.    

Avena sativa L.              

Beta vulgaris L.        

Glycine max (L.) 

Meer.      Gossypium 

hirsutum L. Hordeum 

vulgare L.   Ipomoea 

batatas (L.) Lam. 

Medicago sativa L.       

Oryza sativa L.                    

Phaseolus vulgaris L.        

Secale cereale L.                

Solanum tuberosum 

L.          

 

 

Pennisetum 

glaucum     

Saccharum 

officinarum L. 

Setaria italica (L.) 

Moench. Zea 

mays L. 

Abutilon theophrasti 

Medic. Agropyron repens 

(L) Beauv Avena fatua L.                      

Bidens pilosa L.                  

Brassica spp.                    

Chenopodium album L.         

Cirsium arvense (L.) Scop.    

Convolvulus arvensis L.       

Datura stramonium L.         

Galium aparine L.            

Ipomoea spp.                        

Lantana camara L.          

Lolium temulentum L.          

Mimosa spp.                 

Plantago spp.                     

Polygonum spp.                

Rumex spp.                       

Solanum spp.                   

Stellaria media (L.) Cyrill.    

Striga spp.                        

Xanthium spp.           

Amaranthus spp.          

Brachiaria spp.              

Cynodon dactylon (L) 

Pers. Cyperus rotundus 

L.        Cyperus 

esculentus L.       

Digitaria spp.             

Echinochloa spp.            

Eleusine indica (L. 

)Gaertn Euphorbia hirta 

L.            Kochia 

scoparia (L.) Schrad 

Leptochloa spp.              

Panicum repens L.           

Panicum maximum Jacq. 

Paspalum dilatatum 

Poir. Pennisetum spp.              

Portulaca oleracea L.     

Rottboellia exaltata L.f.    

Salsola iberica Sennen 

& Pau. Setaria spp.                     

Sorghum halepense 

(L.)Pers.  Tribulus 

terrestris L. 

Özellikle gramineae' lerde elde edilen önemli verim artışlarının, C4 

bitkilerinin daha yüksek net fotosentetik orana sahip olmaları 

nedeniyle ortamdaki mevcut azotu C3 bitkilerine nazaran daha etkin 

kullanma kapasiteleri ile açıklandığı görülmektedir (Brown, 1978; 

Schimitt ve Edwards, 1981). Bu konuda yürütülen birçok çalışmada 

elde edilen bulgular, iklim, arazi kullanımı ve insan faaliyetleri ile 

yakından ilişkili oldukları için ekolojik çalışmalarda ve entegre ürün 

yönetimi faaliyetlerinde alınacak karar ve planlamalarda fotosentetik 

metabolik yol açısından da türlerin dikkate alınması gerektiğini 

kanıtlamaktadır (Williams and Markley,1973; Wang 2004; Wang 

2005).  
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1. KÜLTÜR BİTKİLERİ İLE YABANCI OTLARIN 

GELİŞMESİNDE VE REKABETİNDE ETKİLİ ÇEVRESEL 

FAKTÖRLER 

Kültür bitkileri ile yabancı otlar arasındaki rekabette ışık, su ve  besin 

maddeleri en önemli çevresel kaynaklardır. Bu kaynakların ortamda 

bulunabilirliği ve kullanılabilirliği bütün bitkiler için fizyolojik, 

morfolojik ve rekabet açısından büyük önem taşımaktadır. CO2 de 

bitkilerin gelişiminde başlıca kaynaktır ve bitki kuru maddesinin 

yaklaşık %40' ı karbondur. Agroekosistemde fotosentezin devam ettiği 

süreçte yabancı otlar veya kültür bitkilerinin birbirlerini gölgelemesi 

durumunda  CO2 difüzyonu sınırlanmaktadır. Ortam sıcaklığı rekabet 

açısından herhangi bir kaynak veya bir madde olmamakla birlikte 

bitkilerin etkileşimini ve etkileşim mekanizmalarını kontrol eden 

başlıca faktördür (Zimdahl, 2004). 

1.1. Işık 

Işık, fotosentetik CO2 fiksasyonunda enerji kaynağıdır (Smith, 1982). 

Işık enerjisinin ekofizyolojik açıdan kültür bitkileri ve yabancı otların  

rekabetindeki etkileşimini anlamak ve değerlendirmek çok önemlidir, 

çünkü yabancı otlar kültür bitkileri ile mevcut ışık enerjisi için rekabet 

etmektedirler. Birçok yabancı ot ve kültür bitkisi maksimum 

fotosentez ve gelişme oranına, tam güneş ışığına maruz kaldıklarında 

ulaşmaktadırlar. Bu nedenle yabancı otlarda veya kültür bitkilerinde 

gölgelenme nedeniyle ışık enerjisinde veya spektral ışık kalitesinde 

meydan gelen bir azalma gelişmeyi de azaltmakta veya 

durdurmaktadır. Gölgede yetiştirilen bitkiler, tam güneşlenme ışığında 
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yetiştirilen bitkilerden tipik olarak daha düşük maksimum fotosentetik 

hıza sahiptirler. Gölgede yetiştirilen bitkiler normal olarak daha düşük 

solunum oranlarına sahiptirler ve bu durum üretilen sınırlı fotosentez 

ürününün korumaya alınmasına  yol açmaktadır. Daha düşük solunum 

oranına sahip olmanın bir sonucu olarak gölgede yetiştirilen bitkiler 

tipik olarak daha düşük bir ışık telafi noktasına sahiptirler. Gölgeleme 

bitkilerin yapraklarındaki mezofil kalınlığını azaltmaktadır.  

Bitkiler farklı ışık ortamlarına maruz kaldıklarında yapraklarının 

fizyolojik ve morfolojik özelliklerinde hızlı değişimler meydana 

gelmektedir. Nitekim mısır bitkisi ve Amaranthus palmeri ' nin düşük 

ışıktan yüksek ışıklı veya yüksek ışıktan düşük ışıklı ortama transfer 

edildiklerinde altı gün içinde fotosentetik oranlarında ve phosphoenol-

pyruvate (PEP) uyumunun gerçekleştiği ortaya konmuştur (Hatch ve 

ark., 1969). Gölge ortamında yetiştirilen Solanum dulcamara L. 

bitkilerinin 1 ile 6 gün arasında yüksek ışığa maruz bırakıldıklarında 

yaprak kalınlıklarında artışların meydana geldiği kaydedilmektedir 

(Gauhl, 1976). Bitkilerin düşük ışıklı ortamdan yüksek ışıklı ortama 

transfer edildiklerinde her bir yaprak alanı ünitesindeki klorofil ve 

eriyebilir protein içeriği, ribulose bis-phosphate carboxylase (RuBP) 

aktivitesi ve ışığa doygun fotosentetik oranın çok hızlı bir şekilde 

arttığı belirlenmiştir.  

Diğer bir çalışmada 120 gün düşük ışıkta yetiştirilen  Eichornia 

crassipes Solms. (Su sümbülü) bitkilerinin 5 gün için yüksek ışıklı 

ortama nakledildiklerinde ışığa doygun fotosentetik oranın genç 

yapraklarda %45 artış gösterdiği ifade edilmektedir (Patterson ve 



Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  | 13 

 

Duke, 1979). Fotosentetik kapasitedeki bu artışlar, her bir ünite yaprak 

alanındaki eriyebilir protein, yaprak ağırlığı ve mezofil dokusundaki 

iletkenliğin artışı ile ilişkilendirilmektedir. Bir bitkinin geliştiği ışık 

ortamı değiştiğinde yaprak alanı indeksinde önemli değişiklikler 

meydana gelmektedir.    

Orta derecede gölgeli bir ortam yabancı otlarda bitki boyunun 

uzamasını stimüle edebilmektedir. Örneğin Rottboellia exaltata ' nın 

40 gün süreyle %60 gün ışığında yetiştirildiğinde, tam gün ışıklı 

ortamda yetiştirilmesine oranla daha uzun boylu bitkiler oluşturduğu 

belirtilmektedir (Patterson, 1979). Thomas ve Allison (1975), 

Rottboellia exaltata ' nın  mısır bitkisi ile rekabetinde su ve bitki besin 

maddelerinden ziyade ışığın daha önemli olduğunu ortaya 

koymaktadırlar.  

1.2. Sıcaklık  

Yabancı otların ve kültür bitkilerinin coğrafi dağılımında çok önemli 

bir çevresel değişkendir. Yabancı otlar ile kültür bitkilerinin optimum 

gelişme gösterdikleri sıcaklık değeri, bir alt eşik ile üst limit 

arasındaki bir sıcaklık değerinde bulunmaktadır. Bitkilerin 

gelişiminde ve fizyolojik reaksiyonlarda sıcaklık, hayati öneme sahip 

enzimlerin etkinliği için kimyasal reaksiyonları yönetmede başlıca 

unsurdur. Sıcaklık arttıkça reaksiyon oranı da artmakta, ancak 

enzimlerde bozulmalar da meydana gelebilmektedir. Sıcaklık suyun 

fiziksel özellikleri üzerine de etkilidir. Soğuk topraklarda suyun 

kökler yoluyla absorbsiyonunun azalması, suyun viskozitesindeki 

artışa bağlanmaktadır. Uzun süreli sıcaklıklar bitkilerin anatomik 
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yapılarında değişikliklere yol açmakta, birim yaprak alanındaki stoma 

yoğunluğunu, yapraktaki mezofil dokusunun kalınlığını ve 

geçirgenliğini de değiştirmektedir. Gelişme sırasındaki sıcaklık 

değerleri, fotosentetik birimlerin yoğunluğunu ve yaprak klorofil 

içeriğini değiştirmektedir.  

Fotosentetik açıdan ortam sıcaklığına uyum kapasitesi bir yabancı 

otun veya kültür bitkisinin rekabet gücünü arttırabilmektedir. Bitki 

gelişimi ve rekabet gücü açısından sıcaklığın uzun  süreli etkileri 

matematiksel gelişme analizleri yoluyla ortaya konmaktadır. Oransal 

büyüme oranlarının ve oransal yaprak alanı genişlemesinin yabancı 

otlarda kültür bitkilerinkilerden daha fazla olduğu belirtilmektedir 

(Potter ve Jones, 1977).  

Kültür bitkileri ve yabancı otların sıcaklığa bağlı davranışlarına ilişkin 

yürütülen rekabet araştırmaları, farklı çevresel şartlar altında bulunan 

yetiştirme alanlarındaki rekabete yönelik etkileşimleri açıklamaya 

yardım etmektedir.   

1.3. Su  

Tarımsal faaliyetlerin hemen hemen tümünde suyun varlığı ve 

erişilebilirliği kültür bitkilerinin verimliliğini sınırlayan ana 

faktörlerden birisidir. Tarım alanlarında su kaynaklarının giderek 

azalması ve kısıtlı bu kaynağın yabancı otlar tarafından paylaşılması 

artan bir problem olarak önümüzde durmaktadır. Kültür bitkilerinin 

terleme ile oluşan su kayıpları, kökler yoluyla aldıkları su miktarını 

aştığında su stresi gelişmektedir. Topraktaki kısıtlı su kaynağının 

yabancı otlar ile paylaşılması sonucunda kültür bitkilerinin su stresi 
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düzeyi artmaktadır. Su stresinin oluşum sürecinde koruyucu 

hücrelerdeki turgorun azalması sonucu stomaların kapanması 

fotosentezi azaltmaktadır. Stomaların kapanması, atmosferik CO2 ' in 

yaprak mezofilindeki ilk karboksilasyon bölgelerine difüzyon hızını 

azaltmaktadır. Su stresi ayrıca yapraklarda klorofil sentezi, elektron 

taşınımı, fotofosforilasyon ve karboksilasyon enzimlerinin aktivitesi 

gibi fotosentez sürecinin çeşitli bileşenlerini doğrudan etkilemektedir. 

Fotorespirasyon su stresi ile azalma eğilimi gösterirken, karanlık 

solunum daha az değişmektedir. Su stresi, yaprak alanı genişleme 

oranını ve sonuç olarak mevcut fotosentetik özümseme alanının 

toplam miktarını azaltarak bitkilerin fotosentetik kapasitelerini 

düşürmektedir. Yaprak alanının genişlemesi, su stresine en duyarlı 

süreçlerden biridir.   

Farklı yabancı ot türleri ve kültür bitkisi türleri, su stresi ve topraktaki 

düşük su miktarına farklı tepkiler vermektedirler. Bu farklı tepkiler su 

stresine bağlı olarak, bitkilerin suyu daha etkin ve rekabetçi olarak 

kullanabilmeleri için köklerinin topraktaki dağılımını ve köklerininin 

uzama oranlarını etkilemekte ve değiştirmektedir. Su için rekabet 

toprağın altında meydana gelmekte olup esas itibariyle köklenme 

özellikleri ve köklerin hacmine göre farklılıklar göstermektedir. 

Kültür bitkileri ile yabancı otlar,  aynı miktar kuru maddeyi 

oluşturabilmek için mevcut suyu etkin kullanabilmeleri açısından 

karşılaştırıldıklarında, yabancı otların daha fazla suyu topraktan 

absorbe ettikleri belirlenmiştir. Örneğin, bir inci darı (Pennisetum 

glaucum) tarlasında bulunan ayrık (Cynodon dactylon) yabancı otunun 

inci darıdan iki kat daha fazla transpirasyon yaptığı belirlenmiş, bu su 
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kaybını karşılamak üzere köklerinin inci darıdan daha derine gittiği 

ortaya konmuştur. Topraktaki kısıtlı su kaynağının bitkilerce etkin 

kullanımında C4 grubu yabancı otları, C3 kültür bitkileri ile 

karşılaştırıldığında C4 grubu yabancı otlarının daha yüksek su 

kullanım etkinliğine sahip oldukları saptanmıştır (Silva ve ark., 2007).  

Mirza (2015), Dillman ile Shantz ve arkadaşlarına atfen 453 gram 

kuru madde üretiminde buğday için 227 litre, sirken (Chenopodium 

album) için 300 litre, mısır için 159 litre, horoz ibikleri (Amaranthus 

spp.) için 132-139 litre suya gereksinim olduğunu bildirmektedir.  

1.4. Besin Maddeleri 

Bitkiler çoğunlukla azot, fosfor ve potasyum için rekabet 

etmektedirler. Tabii ki diğer elementler ve iz elementler açısından da 

aralarında önemli etkileşimler bulunmaktadır. Fosfor genellikle sucul 

(aquatik) ekosistemlerde çok sınırlı bir elementtir. Azot, genellikle 

karasal (terrestrial) habitatlarda sınırlı bir elementtir. Potasyum ise 

genellikle göz ardı edilmekte, ancak bazı karasal yabancı otların 

potasyumca zengin topraklarda daha iyi geliştikleri bildirilmektedir. 

Besin maddeleri için rekabet,  özellikle bu madde kaynaklarının sınırlı 

olduğu durumlarda daha fazla kendini göstermektedir. Yabancı otlar 

genellikle mineral besin maddelerini kültür bitkilerinden daha fazla 

absorbe etmekte ve bunları dokularında daha yüksek miktarlarda 

depolamaktadırlar (Mirza, 2015).   

Gübreleme yapılan bir tarımsal alanda yetiştirilen kültür bitkilerinin 

çoğunun bu gübrelemeye karşı başlıca tepkisi besin maddelerinin 

alınımı ve  verimindeki artıştır. Bu verim artışları, ortamdaki diğer 
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kaynakların sınırlı bir düzeye ulaşmasına değin artmaktadır. Yüksek 

düzeyde sulu tarım yerine kuru şartlarda çeltik tarımı (upland rice) 

yapılan ve topalak (Cyperus rotundus L.) ile yoğun bulaşık olan bir 

alanda yapılan ek bir azot gübresi uygulamasında, topalağın çeltiğe 

nazaran azottan daha fazla yararlandığı, bunun nedeni ise azotun 

yüksek miktarda bulunduğu şartlarda toprak nemi için topalağın daha 

etkili bir rekabet kapasitesi göstermesi ile açıklanmaktadır (Okafor ve 

DeDatta, 1976). Diğer taraftan, tek yıllık yabancı otlar ile rekabet 

eden bir pamuk bitkisine yüksek düzeyde bir azot gübrelemesi 

uygulandığında pamuk bitkilerinin boylarında önemli bir artış elde 

edildiği bildirilmektedir. Bu durum pamuk bitkilerine, ışık için 

yabancı otlarla rekabette düşük azot seviyelerine göre daha yüksek 

rekabet kapasitesi yaratmaktadır (Robinson, 1976).  

Yabancı ot - kültür bitkisi etkileşimleri ve topraktaki bitki besin 

elementleri rekabeti, ortamda mikroorganizmaların varlığı durumunda 

daha da karmaşık bir hal almaktadır. Örneğin, sarı topalak (Cyperus 

esculentus L.), silajlık mısır bitkisi ile birlikte aynı ortamda 

yetiştirildiklerinde ve azot transferinde önemli bakteriyel 

populasyonların (nitrifikasyon bakterileri) ortamdaki varlığında  

silajlık mısır bitkisinde kuru madde veriminde ve toplam azot 

miktarında azalma görülmektedir (Volz, 1977). Daha sonraki 

çalışmalar, ortamda Cyperus köklerinin varlığı durumunda, mevcut 

azotun azalması sonucu, azotu gideren bakterilerin arttığını ortaya 

koymaktadır. Konu yine yabancı otlar - kültür bitkileri etkileşiminde 

diğer önemli bir alan olan allelopati ve allelokimyasallar ile ilgili olup 

bu kitap kapsamında ayrı bir bölümde detaylı olarak incelenecektir.  
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1.5. CO2.  

Hızlı fotosentez kapasitesine sahip yabancı otlar veya kültür 

bitkilerinin gölgelemesi sonucu, CO2 konsantrasyonu normal ortam 

seviyeleri altına düşebilmektedir. Bu durumda, ortamdaki farklı türler 

veya aynı bitkinin komşuları arasında ortamdaki CO2' in düşmesi 

sonucu CO2 için bir rekabet meydana gelmektedir. C3 ve C4 

bitkilerinin karışım halinde oldukları ortamlarda CO2 için rekabet 

oldukça yoğundur çünkü bu bitkilerin havadan fotosentez yolu ile 

CO2' i çekebilme yetenekleri farklılık göstermektedir.  

Global olarak atmosferdeki CO2 konsantrasyonunun artışı ile ilgili 

kaygılar artmakta ve bu artışa farklı bitkilerin reaksiyonları da farklı 

olmaktadır. 1970' li yıllarda yapılan  projeksiyonlar, gelecek 100 yıl 

içinde, mevcut 330 ppm' lik atmosferik CO2 miktarının iki katına 

çıkabileceğini varsaymaktadır (Baes ve ark., 1976). Nitekim 1976' 

larda 330 ppm olarak kaydedilen bu değer günümüzde 410 ppm olarak 

kayıtlara geçmiştir (Kurnaz, 2019). Sera etkisi ve atmosferik CO2 

konsantrasyonunun ikiye katlanması, ortalama global ısınmada önemli 

artışlara yol açacaktır. Artan sıcaklık ve kuraklık gibi dolaylı klimatik 

etkiler, kültür bitkilerinin verimliliğini ve dünya üzerindeki 

dağılımını, ve bunların yabancı otlar ile etkileşimini etkileyecektir. 

CO2 ile zenginleşen ortamlar, en önemli kültür bitkilerinin bulunduğu 

C3 bitkilerini, ve bu kültür bitkileri ile rekabet eden en önemli C4 

bitkisi yabancı otların interaksiyonunu önemli ölçüde 

etkileyebilecektir. Nitekim CO2 konsantrasyonunun 350 ppm' den 600 

veya 1000 ppm' e çıkarıldığında C3 grubu bir yabancı ot olan imam 
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pamuğu (Abutilon theophrasti Medik.) ve yine C3 kültür bitkisi soya 

fasulyesinin net asimilasyon oranlarının arttığı bildirilmektedir 

(Patterson ve Flint, 1980). Ayrıca CO2 zenginleşmesi sonucu C3 

bitkilerde kuru madde üretimi büyük oranda stimule edilmektedir. 

Patterson ve arkadaşları (1984), CO2 konsantrasyonunu 350 ppm' den 

675 ppm' e arttırdıklarında soya fasulyesinde net asimilasyon oranını, 

yaprak alanını ve kuru madde miktarını C4 bitkisi  kanyaş (Sorghum 

halepense L. (Pers)' tan daha fazla arttırdığını belirtmektedirler.  

Global olarak atmosferde CO2 konsantrasyonundaki artışların, yabancı 

ot-kültür bitkisi etkileşimini önemli derecede etkileyeceği gözardı 

edilmemesi gerekmektedir.  

1.6. Allelopati 

Allelopati kavramı günümüzdeki kullanımı ile "bir yüksek bitki 

türünün (verici) bir diğer türün (alıcının) çimlenme, gelişme ve 

farklılaşması üzerindeki olumsuz etkileri" anlamına gelmektedir. 

Allelopatik potansiyele sahip allelokimyasallar bitkilerin yaprak, sap, 

rizom, kök, yumru, çiçek, meyve ve tohum gibi tüm bitki doku ve 

organlarında bulunmaktadır. Aynı yetiştirme ortamını paylaşan kültür 

bitkileri ve yabancı otlar karşılıklı etkileşimlerinde, ortama 

salgıladıkları bu allelokimyasallar yoluyla birbirlerini; tohum 

çimlenmesi, besin maddelerinin alınımı, hücre bölünmesi, fotosentez, 

membran geçirgenliği, enzim aktivitesi, protein sentezi, solunum gibi 

hayati fonksiyonlarda etkilemektedirler (Özer ve arkadaşları, 1998). 

Etkileşimin olumsuz olduğu durumlarda kültür bitkileri, yabancı otlar 

nedeniyle zararlara uğramaktadırlar. 



20 | Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  

 

Allelopati konusunda, bu kitabın ayrı bir bölümünde daha detaylı 

bilgilere ulaşabilirsiniz. 

2. ÖNEMLİ KÜLTÜR BİTKİLERİ İLE YABANCI OTLAR 

ARASINDAKİ REKABET 

Kültür bitkileri ile yabancı otlar arasındaki rekabete yönelik 

araştırmalar ülkemizde genellikle ekonomik zarar eşiği, kritik periyot 

ve daha az yoğunlukla da rekabette kültür bitkilerinin verimi 

konusunda yoğunlaşmaktadır. Ekonomik zarar eşiği ve kritik periyot 

konusunda yine daha detaylı bitkiler bu kitap içinde ayrı bir bölümde 

incelenmektedir. Aşağıdaki bölümde ağırlıklı olarak yabancı otların 

bazı önemli kültür bitkileri ile rekabetlerinde oluşan verim kayıplarına 

yer verilmiştir.   

2.1. Çeltik 

Çeltik tarımı dünyada çok farklı sistemlerde yapılmakta ve doğal 

olarak yabancı ot florası da bu sistemlere göre farklılıklar 

göstermektedir. Çeltik tarımında en önemli yabancı otlar Poaceae 

familyasında yer almaktadır. Dünya çeltik yetiştiriciliğinde 

Echinochloa crus-galli (L.) P.B.), E. colonum L., Cyperus difformis 

L., C. rotundus L., C. iria L., Eleusine indica (L.) Gaertn., 

Fimbristylis littoralis Gaudich., Ischaemum rugosum Gaertn. ve 

Sphenochlea zeylanica Gaertn. türlerinin ekonomik öneme sahip en 

önemli yabancı otlar olduğu bildirilmektedir (Holm ve ark., 1977). 

Çeltikte yabancı otlar nedeniyle oluşabilecek rekabeti engelleyebilmek 

için kültür bitkisinin gelişiminin ilk 30-45 gününün çok önemli olduğu 

bildirilmektedir. Endonezya, Japonya, Kolombiya, Güney Kore, 
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Tayland ve ABD' nde 1985-1990 yılları arasında yürütülen toplam 

484 herbisit denemesinde, herbisit uygulanmayan parsellerde yabancı 

ot rekabeti nedeniyle oluşan çeltik verim kayıplarının %23,3 (Güney 

Kore) ile %61,3 (Endonezya) arasında değiştiği görülmektedir (Oerke 

ve ark., 1994).  Çeltik tarımında yabancı otlardan dolayı oluşan verim 

kayıpları konusunda, çeltik üretimi yapılan dünyanın en önemli 

ülkelerinde 1988-1990 yıllarında yapılan araştırmalar topluca 

değerlendirildiğinde Çizelge 4' deki verilere ulaşılmaktadır. 

Çizelge 4. Dünyada çeltik tarımında yabancı otlar nedeniyle oluşan 

verim kayıpları (1988-1990) (*) 

Bölge / Ülke Tüm Bitki 

koruma 

faaliyetleri 

yapıldığında 

elde edilen 

güncel çeltik 

verimi (mil.t)             

Tüm Bitki koruma 

faaliyetleri 

yapıldığında oluşan 

güncel çeltik verimi 

kayıpları içinde 

yabancı otların 

payı (%) 

Bitki koruma 

faaliyetleri 

yapılmadığınd

a elde edilen 

güncel çeltik 

verimi (mil.t) 

Yabancı otlar 

nedeniyle oluşan 

Potansiyel çeltik 

verimi kayıpları 

(%) 

Afrika 11,1 21,0 4,3 47,0 

Amerika 25,5 20,0 7,8 45,0 

Asya 466,6 15,0 169,1 33,0 

Avrupa 2,2 14,0 0,9 39,0 

Rusya  2,6 17,0 ? 37,0 

Okyanusya 0,8 14,0 0,4 42,0 

Dünya 508,9 16,0 184,0 34,0 

 (*) Oerke ve ark., 1994 

Dünya ortalamaları dikkate alındığında çeltik tarımında yabancı 

otlardan dolayı oluşan potansiyel verim kayıplarının (%34), hastalık 

ve zararlılar nedeniyle oluşan potansiyel çeltik verimi kayıpları ile 

karşılaştırıldığında hastalıkların %20, zararlıların %29 verim kaybına 

neden oldukları ortaya konmuştur.  
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2.2. Buğday  

Buğday tarımındaki dünyada en önemli yabancı otlar incelendiğinde 

buğday ile aynı gelişme özellikleri gösteren yabani yulaf (Avena fatua 

L.)'ın  çok yaygın ve tohum potansiyelinin çok güçlü bir tür olması 

nedeniyle ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Çok yıllık dar 

yapraklı yabancı otlardan adi ayrık (Agropyron (=Elymus) repens (L.) 

P.Beauv.) ise derin kök yapısı ile önemli bir rekabetçi yabancı ot 

olduğu kabul edilmektedir. Diğer önemli türlerden sirken 

(Chenopodium album L.) ve sarmaşık çoban değneği (Polygonum 

convolvulus  L.)' nin tüm kıtalarda yaygın türler olduğu; serçe dili 

(Stellaria media (L.) Vill.) ve tarla kişnişi (Spergula arvensis L.)' nin 

genellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde; köygöçüren (Cirsium arvense 

(l.) Scop.)' in Kuzey ve Batı Avrupa ile Türkiye, Hindistan ve Yeni 

Zelanda' da yaygınlık gösterdikleri bildirilmektedir (Holm ve ark., 

1977). Kanada, Şili, Almanya, Meksika, ABD, Hollanda, İsviçre, 

İngiltere gibi ülkelerde 1985-1990 yılları arasında yürütülen 700' ün 

üzerinde herbisit denemesinde herbisit uygulanmayan parsellerde 

yabancı ot rekabeti nedeniyle oluşan buğday verim kayıplarının %4,8 

(Hollanda) ile %42,9 (Meksika) arasında değiştiği görülmektedir 

(Oerke ve ark., 1994).  Buğday tarımında yabancı otlardan dolayı 

oluşan verim kayıpları konusunda, buğday üretimi yapılan dünyanın 

en önemli ülkelerinde 1988-1990 yıllarında yapılan araştırmalar 

topluca değerlendirildiğinde Çizelge 5' deki verilere ulaşılmaktadır. 
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Çizelge 5. Dünyada buğday tarımında yabancı otlar nedeniyle oluşan 

verim kayıpları (1988-1990) (*) 

Bölge / Ülke Tüm Bitki 

koruma 

faaliyetleri 

yapıldığında elde 

edilen güncel 

buğday verimi 

(mil.t)             

Tüm Bitki koruma 

faaliyetleri 

yapıldığında oluşan 

güncel buğday verimi 

kayıpları içinde 

yabancı otların payı       

(%) 

Bitki koruma 

faaliyetleri 

yapılmadığında 

elde edilen 

güncel buğday 

verimi (mil.t) 

Yabancı otlar 

nedeniyle 

oluşan 

Potansiyel 

buğday verimi 

kayıpları (%) 

Afrika 13,3 19,0 10,3 29,0 

Amerika 105,5 11,0 80,8 23,0 

Asya 191,8 13,0 145,2 26,0 

Avrupa 127,7 9,0 81,2 21,0 

Rusya  94,9 14,0 72,5 24,0 

Okyanusya 14,8 11,0 9,5 23,0 

Dünya 547,9 12,3 399,6 23,9 

 (*) Oerke ve ark., 1994 

Dünya ortalamaları dikkate alındığında buğday tarımında yabancı 

otlardan dolayı oluşan potansiyel verim kayıplarının (%23,9), hastalık 

ve zararlılar nedeniyle oluşan potansiyel buğday verimi kayıpları ile 

karşılaştırıldığında hastalıkların %16,7, zararlıların %11,3 verim 

kaybına neden oldukları ortaya konmuştur. 

 2.3. Mısır 

Mısır tarımı yapılan Dünyanın en önemli ülkelerinde, mısır yetiştirilen 

alanlarda rastlanan; topalak (Cyperus rotundus L.), benekli darıcan 

(Echinochloa colonum L.), kaz çimi (Eleusine indica (L.) Gaertn.) ve 

çatal otu (Digitaria sanguinalis (L.) Scop.) en önemli yabancı otlar 

olarak belirlenmiş; bu yabancı otları köpek dişi ayrığı (Cynodon 

dactylon (L.) Pers.), kanyaş (Sorghum halepense (L.) Pers.), darıcan 

(Echinochloa crus-galli (L.) P.B.) ve semizotu (Portulaca oleracea 

L.) izlemiştir (Holm ve ark., 1977). Almanya, İsviçre, Güney Afrika 
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ve ABD gibi ülkelerde 1985-1990 yılları arasında yürütülen toplam 

127 herbisit denemesinde herbisit uygulanmayan parsellerde yabancı 

ot rekabeti nedeniyle oluşan mısır verim kayıplarının %15,5 

(Almanya) ile %38,8 (ABD) arasında değiştiği görülmektedir (Oerke 

ve ark., 1994).  Mısır bitkisi özellikle suyun ve bitki besin 

maddelerinin kısıtlı olduğu alanlarda yabancı ot rekabetine çok hassas 

bir kültür bitkisidir. Mısır tarımında yabancı otlardan dolayı oluşan 

verim kayıpları konusunda, mısır üretimi yapılan dünyanın en önemli 

ülkelerinde 1988-1990 yıllarında yapılan araştırmalar topluca 

değerlendirildiğinde Çizelge 6' deki veriler elde edilmektedir. 

Çizelge 6. Dünyada mısır tarımında yabancı otlar nedeniyle oluşan 

verim kayıpları (1988-1990) (*) 

Bölge / Ülke Tüm Bitki 

koruma 

faaliyetleri 

yapıldığında elde 

edilen güncel 

mısır verimi 

(mil.t)             

Tüm Bitki koruma 

faaliyetleri 

yapıldığında oluşan 

güncel mısır verimi 

kayıpları içinde 

yabancı otların 

payı       (%) 

Bitki koruma 

faaliyetleri 

yapılmadığında 

elde edilen 

güncel mısır 

verimi (mil.t) 

Yabancı otlar 

nedeniyle 

oluşan 

Potansiyel 

mısır verimi 

kayıpları (%) 

Afrika 34,9 18,0 21,0 30,0 

Amerika 230,4 13,0 149,9 28,0 

Asya 117,0 12,0 79,8 29,0 

Avrupa 50,3 9,0 32,2 29,0 

Rusya  15,8 15,0 11,4 28,0 

Okyanusya 0,4 9,0 0,2 30,0 

Dünya 448,8 13,1 294,6 28,8 

 (*) Oerke ve ark., 1994 

Dünya ortalamaları dikkate alındığında mısır tarımında yabancı 

otlardan dolayı oluşan potansiyel verim kayıplarının (%28,8), hastalık 

ve zararlılar nedeniyle oluşan potansiyel buğday verimi kayıpları ile 

karşılaştırıldığında hastalıkların %11,7, zararlıların %19,1 verim 

kaybına neden oldukları ortaya konmuştur.  
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2.4. Patates 

Patates tarımı yapılan Dünyanın en önemli ülkelerinde, en önemli 

yabancı ot türlerinin genelde tek yıllık yabancı otlar olduğu ortaya 

konmuştur. Chenopodium album L., Galinsoga parviflora Cav., 

Stellaria media (L.) Vill., Echinochloa crus-galli (L.)P.B ve Portulaca 

oleracea L. yabancı otlarının Dünyada patateste en yaygın ve en 

önemli türler olduğu belirtilmektedir (Holm ve ark., 1977). Bu 

yabancı otlar patateste doğrudan verim kaybına yol açmalarının yanı 

sıra, yanıklık hastalığı etmenleri için elverişli bir mikroklima 

oluşturmaktadırlar. Ayrıca özellikle Amaranthus türleri ile 

Chenopodium album L. ve Capsella bursa -pastoris (L.) Medik. virus 

hastalıkları için uygun bir kaynak olarak da zararlı olmaktadırlar 

(Bedin, 1986). Almanya, Hindistan, Hollanda ve ABD' nde 1985-1990 

yılları arasında yürütülen toplam 33 herbisit denemesinde herbisit 

uygulanmayan parsellerde yabancı ot rekabeti nedeniyle oluşan 

patates verim kayıplarının %30,5 (ABD) ile %51,7 (Almanya) 

arasında değiştiği belirtilmektedir (Oerke ve ark., 1994). Patates 

tarımında yabancı otlardan dolayı oluşan verim kayıpları konusunda, 

patates üretimi yapılan dünyanın en önemli ülkelerinde 1988-1990 

yıllarında yapılan araştırmalar topluca değerlendirildiğinde Çizelge 7' 

deki veriler elde edilmektedir. 
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Çizelge 7. Dünyada patates tarımında yabancı otlar nedeniyle oluşan 

verim kayıpları (1988-1990) (*) 

Bölge / Ülke Tüm Bitki 

koruma 

faaliyetleri 

yapıldığında elde 

edilen güncel 

patates verimi 

(mil.t)             

Tüm Bitki koruma 

faaliyetleri 

yapıldığında oluşan 

güncel patates 

verimi kayıpları 

içinde yabancı 

otların payı       (%) 

Bitki koruma 

faaliyetleri 

yapılmadığında elde 

edilen güncel patates 

verimi (mil.t) 

Yabancı otlar 

nedeniyle 

oluşan 

Potansiyel 

patates verimi 

kayıpları (%) 

Afrika 7,8 12,0 3,9 22,0 

Amerika 32,5 8,0 12,0 22,0 

Asya 63,7 9,0 33,4 22,0 

Avrupa 101,1 7,0 37,7 24,0 

Rusya  66,2 11,0 35,0 22,0 

Okyanusya 1,4 5,0 0,5 24,0 

Dünya 272,6 8,9 122,6 22,8 

 (*) Oerke ve ark., 1994 

Dünya ortalamaları dikkate alındığında patates tarımında yabancı 

otlardan dolayı oluşan potansiyel verim kayıplarının (%22,8), hastalık 

ve zararlılar nedeniyle oluşan potansiyel patates verimi kayıpları ile 

karşılaştırıldığında hastalıkların %24.4, zararlıların %26,4 verim 

kaybına neden oldukları ortaya konmuştur.  

2.5. Soya Fasulyesi 

Dünyada soya fasulyesi tarımında çok yıllık yabancı otlar çok büyük 

problem oluşturmamaktadırlar. Bunda soya fasulyesi tarımında 

mekanizasyonun ve yetiştirme tekniklerinin rolünün önemli olduğu 

ortaya konmuştur. Bu kültür bitkisinin yetiştirme teknikleri ile bitki 

rotasyonunun bölgeden bölgeye farklılıklar göstermesi nedeniyle 

yabancı ot floralarındaki çeşitlilik de farklılıklar göstermektedir. Soya 

fasulyesi tarımı yapılan Dünyanın en önemli ülkelerinde, en önemli 

yabancı ot türlerinin genelde tek yıllık dar yapraklı yabancı otlar ve 
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Cyperaceae familyası türleri olduğu ortaya konmuştur. En sık 

rastlanan yabancı otların, Eleusine indica (L.) Gaertn., Cyperus 

rotundus L., Digitaria sanguinalis (L.) Scop., Setaria glauca (L.) 

P.Beauv. ve Echinochloa türleri olduğu; Chenopodium album L., 

Ageratum conyzoides L., Amaranthus spp. ve Mimosa pudica L. ' nın 

bu türleri  izlediği kaydedilmektedir (Holm ve ark., 1977). Brezilya, 

Kolombiya ve ABD' nde 1985-1990 yılları arasında yürütülen toplam 

145 herbisit denemesinde herbisit uygulanmayan parsellerde yabancı 

ot rekabeti nedeniyle oluşan soya fasulyesi verim kayıplarının %42,2 

(ABD) ile %61,2 (Kolombiya) arasında değiştiği ortaya konmuştur 

(Oerke ve ark., 1994). Soya tarımında yabancı otlardan dolayı oluşan 

verim kayıpları konusunda, soya üretimi yapılan dünyanın en önemli 

ülkelerinde 1988-1990 yıllarında yapılan araştırmalar topluca 

değerlendirildiğinde Çizelge 8'deki veriler elde edilmektedir. 

Çizelge 8. Dünyada soya fasulyesi tarımında yabancı otlar nedeniyle 

oluşan verim kayıpları (1988-1990) (*) 

Bölge / Ülke Tüm Bitki 

koruma 

faaliyetleri 

yapıldığında elde 

edilen güncel 

soya fasulyesi 

verimi (mil.t)             

Tüm Bitki koruma 

faaliyetleri 

yapıldığında oluşan 

güncel soya 

fasulyesi verimi 

kayıpları içinde 

yabancı otların 

payı       (%) 

Bitki koruma 

faaliyetleri 

yapılmadığında elde 

edilen güncel soya 

fasulyesi verimi 

(mil.t) 

Yabancı otlar 

nedeniyle 

oluşan 

Potansiyel soya 

fasulyesi 

verimi 

kayıpları (%) 

Afrika 0,5 16,0 0,2 30,0 

Amerika 82,6 13,0 51,0 43,0 

Asya 16,2 12,0 9,4 35,0 

Avrupa 2,4 10,0 1,7 55,0 

Rusya  0,9 13,0 0,6 42,0 

Okyanusya 0,09 11,0 0,06 41,0 

Dünya 102,7 13,0 62,9 41,4 

 (*) Oerke ve ark., 1994 
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Dünya ortalamaları dikkate alındığında soya fasulyesi  tarımında 

yabancı otlardan dolayı oluşan potansiyel verim kayıplarının (%41,4), 

hastalık ve zararlılar nedeniyle oluşan potansiyel patates verimi 

kayıpları ile karşılaştırıldığında hastalıkların %10.5, zararlıların %12,7 

verim kaybına neden oldukları ortaya konmuştur. 

2.6. Pamuk 

Pamuk tarımında Dünyada 100' den fazla yabancı ot rapor edilmiş 

olup, bunların 1/3' ü dar yapraklı yabancı otlar, 2/3' ü geniş 

yapraklılar; %24' ü çok yıllık ve %75'i tek yıllık yabancı otlar olduğu 

bildirilmektedir (Frans ve Chandler, 1989). Pamuk yetiştirilen 

alanlarda dünyada en problem olarak bildirilen yabancı otlar; Cyperus 

rotundus L., Echinochloa crus-galli (L.)P.B., Portulaca oleracea L., 

Cynodon dactylon (L.) Pers., Eleusine indica (L.) Gaertn. olarak 

ortaya konmuş, bu yabancı otları Sorghum halepense (L.) Pers., E. 

colonum (L.) Link. ve Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 

izlemiştir (Holm ve ark., 1977). Pamuk tohum ve fidelerinin  optimum 

gelişimleri için toprak sıcaklığına bağlılıkları çok yüksek (27-32 oC) 

olup su, besin maddeleri ve enerji kullanımında pamuk bitkileri C4 

bitkilerine oranla daha az rekabetçidirler. Yabancı ot rekabetinde 

belirtilen bu faktörlere ek olarak güneş ışığından optimum 

yararlanmada ilk 6-8 haftanın çok önemli olduğu belirtilmektedir 

(Frisbie, 1983). Pamuk tarımında yabancı otlardan dolayı oluşan 

verim kayıpları konusunda, pamuk üretimi yapılan dünyanın en 

önemli ülkelerinde 1988-1990 yıllarında yapılan araştırmalar topluca 

değerlendirildiğinde Çizelge 9' daki veriler elde edilmektedir. 
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Çizelge 9. Dünyada pamuk tarımında yabancı otlar nedeniyle oluşan 

verim kayıpları (1988-1990) (*) 

Bölge / Ülke Tüm Bitki 

koruma 

faaliyetleri 

yapıldığında elde 

edilen güncel 

pamuk verimi 

(mil.t)             

Tüm Bitki koruma 

faaliyetleri 

yapıldığında oluşan 

güncel pamuk 

verimi kayıpları 

içinde yabancı 

otların payı       (%) 

Bitki koruma 

faaliyetleri 

yapılmadığında elde 

edilen güncel pamuk 

verimi (mil.t) 

Yabancı 

otlar 

nedeniyle 

oluşan 

Potansiyel 

pamuk 

verimi 

kayıpları 

(%) 

Afrika 3,832 14,0 977 37,0 

Amerika 13,272 10,0 3,006 37,0 

Asya 24,982 13,0 7,248 36,0 

Avrupa 1,031 9,0 301 34,0 

Rusya  8,479 11,0 2,139 36,0 

Okyanusya 809 7,0 207 33,0 

Dünya 52,405 11,8 13,877 36,3 

 (*) Oerke ve ark., 1994 

3. Yabancı ot - kültür bitkisi rekabetini etkileyen faktörler 

Dünyada birçok yabancı ot araştırıcıları, yabancı otlar ile kültür 

bitkileri arasındaki rekabeti etkileyen faktörler konusunda çok fazla 

çalışma ortaya koymuşlardır. Bu çalışmalar Zimdahl (2004)' ın 

çalışmasında detaylı olarak ele alınmış ve başlıca aşağıdaki başlıklar 

şeklinde ortaya konmuştur.  

3.1. Yabancı otların ortamda görülme zamanları 

Bir rekabet ortamında gün ışığı, besin maddeleri ve su kaynaklarını ilk 

kullanan bitkiler ortama daha hızlı adapte olup yerleşmekte ve 

rekabette gelişmesine daha sonra başlayan bitkilerden daha avantajlı 

duruma geçmektedirler. Kültür bitkisi- yabancı ot etkileşiminde, 

yabancı otlar söz konusu floranın yerli elementleri olmaları nedeniyle 

her zaman rekabette avantajlı konumdadırlar. Bu nedenle kültür 
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bitkilerinin genç dönemlerinde bu rekabet her zaman yabancı otlar 

lehine gelişmekte, ve verim kayıplarının çok önemli bir bölümü de bu 

erken dönem rekabetinden kaynaklanmaktadır.  

3.2. Büyüme - Gelişme özelliği  

Büyüme - gelişme özelliği iki ana konuda kendini göstermektedir. 

 3.2.1. Büyüme - gelişme şekli  

Kök gelişimi şekli, bitki yüksekliği, yaprak alanı, dallanma miktarıdır. 

 3.2.2. Büyüme gelişme oranı 

Bir diğeri üzerinde çok hızlı bir şekilde gölgeleme geliştirebilen 

bitkiler, ikinci bitki topluluklarına göre daha yüksek bir gölgeleme 

avantajına sahip olmakta, dolayısıyla gelişme oranları da artmaktadır  

3.3. Yabancı ot yoğunluğu 

Sayısal üstünlükleri, yüksek üreme potansiyelleri ve yoğunlukları 

nedeniyle yabancı otlar, kültür bitkilerinin su, besin maddesi ve ışık 

gereksinimlerini büyük ölçüde azaltmaktadır. Rekabet ortamında 

yabancı otların yoğunluğunun artması sonucu, kültür bitkilerine oranla 

mevcut kaynakları çok daha etkili kullanarak bu kaynakları 

bünyelerinde hızlı bir değişime sokmaktadırlar. Örneğin, yabancı 

otlarda oluşabilecek 1 kg' lık bir kuru madde artışı, kültür bitkilerinde 

1 kg' lık kuru madde azalışına yol açmaktadır.   

3.4. Yabancı otların büyüme - gelişme süresi 

Yabancı otların kültür bitkileri ile etkileşiminde, ortamdaki yabancı ot 

varlığının gelişmesine gereğinden uzun bir süre izin verilmesi 
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durumunda, kültür bitkilerinin verimi şiddetli bir şekilde düşmektedir. 

Yabancı otlar genellikle çıkışlarından itibaren 2-3 hafta içinde kontrol 

edilmedikleri durumlarda kültür bitkilerinin veriminde düşmeye yol 

açmaktadırlar. Birçok kültür bitkisinin yabancı ot rekabetinden en 

fazla, yetiştirme periyotlarının ilk 3-8 haftasında etkilendiği birçok 

çalışma ile ortaya konmuştur. Bu süre rekabette, "kritik periyot" 

olarak adlandırılmakta, bu periyot içinde kültür bitkilerinin yabancı 

otsuz bir ortamda yetiştirilmeleri büyük önem taşımaktadır.  

3.5. Yabancı ot türlerinin özellikleri 

Aynı yabancı ot türleri, aynı yoğunluklarda kültür bitkileri ile farklı 

rekabet yeteneği sergilemektedirler. Bu durum yabancı ot türlerinin 

gelişme şekilleri, gelişme oranları, botanik yapıları ve içerdikleri 

allelokimyasallardaki farklılıklar yoluyla açıklanmaktadır.  

3.6. Kültür bitkilerinin özellikleri 

Kültür bitkilerinin ve bunların farklı varyetelerinin yabancı otlarla 

farklı rekabet yetenekleri bulunmaktadır. Bu yetenekler de yabancı 

otlar gibi gelişme oranları, botanik yapıları ve içerdikleri 

allelokimyasallardaki farklılıklar yoluyla açıklanmaktadır.  

SONUÇ 

Sonuç olarak yabancı otlarla etkin bir entegre mücadele sistemi 

oluşturmada yabancı otların ve kültür bitkilerinin karşılıklı 

etkileşimlerini çok iyi irdelemek büyük önem taşımaktadır. Sözü 

edilen etkileşim faktörlerine yönelik gerek tarla ve gerekse yaratılan 

kontrollu çevresel koşullar çerçevesinde bugün yürütülen fotosentez 
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ve solunumda CO2 değişimi, suyun toprak-bitki-atmosfer sisteminde 

dolaşımı, matematiksel modellemeleri içeren büyüme analizleri, 

rekabet ve etkileşim çalışmalarına değer katmaktadır.  

Günümüzde diğer bilimsel faaliyetlerde olduğu gibi yabancı otlar ve 

kültür bitkileri etkileşimi ve rekabetine ilişkin çalışmalar da, 

teknolojik gelişmelerin, dijitalizasyonun ve büyük datanın etkin 

kullanımı ile daha üst düzeylere taşınmaktadır. Biyogenetik çalışmalar 

sonucu geliştirilen yeni kültür bitkisi varyeteleri,  tarım 4.0 / akıllı 

tarım uygulamaları, toprağın su tutma kapasitesi ve kuraklıktaki 

global artış değerlendirmeleri ve tahminleri, algılama yöntemleri ile 

yabancı ot  türlerinin, populasyonlarının ve oluşturdukları birliklerin 

belirlenmesi, yeni toprak işleme ve yetiştirme tekniklerinin (sıra 

arası-sıra üzeri ekim dikim normlarının ayarlanması) devreye 

sokulması, yeni nesil bitki koruma-bitki gelişim ürünlerinin 

(herbisitler, biostimulantlar, gübreler vb.) yabancı ot-kültür bitkisi 

etkileşimini ve rekabetini daha farklı seviyelere taşıyacak, yeni 

yaklaşım ve modellerin geliştirilmesi (yapay zeka, bulut teknolojileri, 

tanımlayıc sistemler) ile kültür bitkilerinden azami verim alınması 

sağlanacaktır;  tabii ki Dünya tarımının önündeki çevre kirlenmesi, 

global ısınma, CO2 salınımı, kuraklık ve benzeri zorluklarla savaşarak.
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GİRİŞ 

Türkiye, sahip olduğu 167 familyaya ait 3300’ü endemik olmak üzere 

bilinen 11 700 bitki taksonu ile dünyadaki en önemli biyolojik 

çeşitlilik merkezlerinden biri olmasının yanında çok sayıdaki bitki 

türünün de gen merkezi konumundadır (Erik ve Tarıkahya, 2004; 

Özhatay ve ark., 2009). Dünyada tanımlanmış 350000’den fazla bitki 

türü olduğu gerçeğiyle beraber ele alırsak, bu kadar zengin bitki 

varlığını yerinde görmek mümkün değildir, fakat herbaryumlar bunu 

mümkün kılmaktadır. Herbaryum; bilim yöntemleriyle toplanmış 

bitkilerin sahip oldukları özelliklerini kaybetmeden gazete ve kurutma 

kağıtları arasında preslenme gibi basit yöntemlerle veya daha farklı 

yöntemlerle kurutulup, uygun boyutlardaki özel kağıt/karton üzerine 

yapıştırılıp, üzerinde gerekli bilgileri içerecek şekilde etiketlenerek, 

çeşitli sınıflandırma yöntemlerine göre düzenlenip, toza ve böceklere 

karşı korumalı özel dolaplarda saklanan, bitki ya da bitki 

kısımlarından oluşturulan koleksiyonlara verilen isimdir. Bitkilerin 

toplanması kadar bu örneklerin özelliklerini kaybetmeden uzun süre 

kalabilmesi için bazı herbaryumlarda örneklerin bir kısmı özel 

iklimlendirme dolaplarında saklanmaktadır. Kısacası, herbaryum, 

sıkıştırılarak kurutulmuş bitki örnekleri koleksiyonu veya cansız 

bitkiler veya başka bir tabirle kurutulmuş bitkiler müzesidir. Bu 

müzeler bitkilere ait bazı verilerin saklandığı ve/veya depolandığı bir 

çeşit merkez banka görevi de bulunmakta, sistematik, taksonomi, 

ekoloji, anatomi, morfoloji, biyoçeşitlilik, etnobotanik, paleobotanik 

vb. çok sayıdaki bilim dalı için materyal sağlamaktadır (Thiers, 2016).  
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Herbaryumlar; ziraat, biyoloji, tıp, eczacılık, peyzaj, ormancılık, gıda 

ve diğer birçok konu ile ilgili çalışmalara ışık tutan, önemli bir 

dökümantasyon, danışma, eğitim, öğretim ve araştırma merkezi ile 

temel başvuru kaynağı olmasının yanında bitki örtüsünün sistematik 

ve bitki coğrafyası açısından aydınlatılmasında da bir servet ve değeri 

ölçülemeyen bir hazine olarak kabul edilmektedir.  Herbaryumlar 

şahsî olabileceği gibi, özel/resmi kurum ve kuruluşların, 

üniversitelerin, araştırma enstitülerinin vb. çatısı altında yer alabilirler 

(Özer ve ark, 1998). Bu bölümde herbaryumlar; tarihçe, kullanım 

alanları, işlevleri, amaçları, tipleri, bitki toplama, presleme, kurutma, 

teşhis, etiketleme, düzenleme, dolaplara yerleştirme, bakım, koruma 

gibi tüm yönleriyle ele alınmaktadır. 

1. TARİHÇE  

 

Dünya’da ilk herbaryum yapma fikri Lucca Ghini (1490-1556) 

tarafından Bologna/İtalya’da ortaya atılmış ve uygulanmış olup, bu 

amaca yönelik olarak kurutulmuş bitki örnekleri kartonlara 

yapıştırılıp, ciltlenerek raflarda dikey olarak saklanmıştır ve 

öğrencileri tarafından devam ettirilerek Avrupa’da yayılmıştır. 

Carolus Linneaus ise bu herbaryum yapma tekniğinden ayrılarak 

bitkilerin yapıştırıldığı kartonları tek tek ve yatay olarak saklanması 

yöntemini başlatmıştır (Pullaiah ve ark., 2016). İlk araştırmacılar bitki 

örneklerini özel koleksiyonlarında biriktirmeye başlamışlar gelişen ve 

büyüyen koleksiyonlar herbaryum merkezlerinin temelini atmış 

bunların aralarında yaptıkları bitki değişimleri ile hem bu merkezlerin 

gelişimi sağlanmış hem de bitkilerin farklı yerlerde toplanması, 
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saklanması ve günümüze ulaşmasını sağlanmıştır. Bu çeşit 

faaliyetlerin önemi zaman zaman buralarda yaşanan yangın, 

bakımsızlık vb. afetlerden sonra anlaşılmıştır (Geven ve ark., 2008; 

Uma, 2010). Dünyada bilim bağlamında kurulan ilk herbaryum Basel 

Üniversitesi Botanik Enstitüsünde 1588-1589 yılında hayata 

geçirilmiştir. Daha sonra bunu, 1635 yılında Paris Milli Tabii İlimler 

Müzesi Herbaryumu, 1729 yılında Torino Üniversitesi Botanik 

Enstitüsü Herbaryumu ile 1748 yılında Viyana Tabii İlimler Müzesi 

Herbaryumu takip etmiştir (Baytop, 2003). 

 

Anadolu florası üzerinde araştırmalar yapmak ve bitki örnekleri 

toplamak için Türkiye’ye gelen araştırmacıların çoğunluğunu hekim 

ve eczacılar oluşturmuştur. Bunların içerisinde Pierre Belon 1547 

yılında Ege Adaları, Uludağ, İzmir bölgelerinde, Leanhard Rauwolf 

ise 1573- 1576 yılları arasında Birecik, Urfa ve Gaziantep 

bölgelerinde bitki toplayan ve gözlemlerini bir kitapta yayınlayan ilk 

araştırıcılardır (Baytop, 2000). Yabancı araştırıcılar içerisinde 

Anadolu ve Ortadoğu’ya 1700-1702 tarihleri arasında yaptığı geziler 

ve bu gözlemlerini “ Relation D’un Voyage Du Levant, Fait Par Ordre 

Du Roy Contenat “  Volume I, II, III  adlı eseri yazan Joseph Pitton 

De Tournefort’ tur. Bu araştırmayı Fransa Kralı XIV. Louis’ in 

emriyle gerçekleştirmiştir (Tournefort, 1717). 

 

Türkiye bitkilerinden oluşan ilk herbaryum 1839 yılında İstanbul’da 

açılmış olan Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahanenin (Askeri Tıp 

Mektebi) botanik bahçesi müdürü eczacı F.W. Noe tarafından 1845 

yılında bu okulda kurulmuştur. Maalesef 1948 yılında çıkan bir 
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yangında bu herbaryum tamamen yok olmuştur (Özkul ve ark., 2020). 

Noe, İstanbul civarından (Alem Dağı ve Belgrad Ormanı dahil) 

topladığı bitki örnekleri ile 1845 yılında bir herbaryum oluşturmuştur.   

Bu herbaryuma ait örnekler Leningrad herbaryumunda bulunmaktadır 

(Baytop, 2000). Cumhuriyet döneminde, ilk herbaryum çalışmaları 

Sankt Georg Avusturya Lisesi, Saint Benoit Fransız Erkek Lisesi, 

Merzifon Amerikan Koleji ve Robert Kolej tarafından 

gerçekleştirilmiştir. G.V. Aznovour tarafından 1885-1920 yılları 

arasında oluşturulan herbaryumda çoğunluğu İstanbul’a ait olmak 

üzere 20000 kadar örnek bulunmaktadır. Bu herbaryum ve 

Aznovour’un el yazması İstanbul Florası adlı eseri Cenevre’de 

(Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Geneve) 

bulunmaktadır (Baytop 2000). Prof. Dr. Kurt Krause tarafından 1933 

yılında Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsünde (YZE) kurulan Türkiye 

Herbaryumu (Herbarium Turcicum) ilk Cumhuriyet döneminin bilim 

anlamındaki ilk herbaryumudur (Baytop, 2000; Ersoy, 2009). Bunu, 

İstanbul Üniversitesinde Prof. Dr. Alfred Heilbron tarafından 1936 

yılında kurulan Fen Fakültesi Botanik ve Genetik Kürsüsü 

Herbaryumu (ISTF) tâkip etmiştir (Demiriz, 1969). Tarım bakanlığına 

ait ilk herbaryum bugün bünyesinde gen bankası da bulunan 

Menemen’deki Ziraî Araştırma Enstitüsünde 1972 yılında açılmıştır. 

Türkiye’de şu anda 58 herbaryumda 1 milyona yakın örnek 

bulunmaktadır (NYBG, 2021). Dünyada 3100 kadar herbaryumda 

yaklaşık 400 milyona yakın örnek kayıt altındadır, Kew herbaryumu 

bugün bir lokomotif görevi de görmektedir (Thiers, 2016). 
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Dünyadaki tabii kaynakların önemli bir bölümünü bitkiler 

oluşturmaktadır. Ancak, yapılan araştırmalarla yeni bitki türleri 

bulunmakta; daha fazlası ise bir daha görünmemek üzere 

kaybolmaktadır. Bu gerçeğe hassasiyetle yaklaşanlar ister bilim adamı 

ister tabiat meraklısı olsun, mevcut bitkileri ve bitki örtüsü 

kaynaklarını saptamak, değerlendirmek ve zararlanmasını engellemek, 

özellikle nesli kaybolma riski bulunanların ve endemiklerin 

korunmasına destek vermek, bitki tür çeşitliliğini, ekosistem 

çeşitliliğini, genetik çeşitliliği korumak ve devamını sağlamak, her tür 

bitkiye ve bitki olmayan mantar ve alg gibi canlı gruplarına yönelik 

araştırma ve eğitim hizmetlerine zemin hazırlamak ve katkıda 

bulunmak, çocuklardan büyüklere kadar herkesin dikkatini çekmek, 

kamuoyunun ilgi ve desteğini sağlamak vb. gibi amaçlara yönelik 

olarak Botanik bahçeleri,  Herbaryum merkezleri ve gen bankaları 

oluşturmaktadırlar (Demiriz, 1969; Özer ve ark., 1998; Biyologlar, 

2021; DUOF2021  Göçmengil ve Günergun, 2019). Bu çalışmaların 

uygun yöntem ve tekniklerle yapılması, geleceğimiz olan bitkilerin 

korunması ve mevcut zenginliğin devamlılığına yönelik olarak 

hazırlanan bu bölümde herbaryum konusunda (bitkilerin toplanması, 

kurutulması, teşhisi, kartona yerleştirilmesi, etiketlenmesi, saklanması 

vb.) önemli görülen konulara açıklık getirilmiştir. 

2. HERBARYUMLARIN KULLANIM ALANLARI, İŞLEVLERİ 

VE AMAÇLARI  

 

Herbaryumların, hem müze gibi koruma hem de araştırma merkezi 

olarak çalışma gibi iki temel amacı bulunmaktadır. Kurulduğu yerde 
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bulunan bitki örtüsünün ve bitki özelliklerinin bir yansıması olmasının 

yanında canlı bir laboratuvar olarak da kabul edilen herbaryumlar, 

bilim yöntemlerinin ışığında kurulmuşsa bu iki amaca da kolaylıkla 

ulaşabilmektedir. Herbaryumların yüze yakın kullanım alanı olduğu 

tesbit edilmiştir (Funck 2004). Herbaryum yapmanın ve 

herbaryumların kullanım alanları ve kullanılma amaçları değişmekle 

birlikte genel olarak şu şekilde sıralanabilir (Özer ve ark, 1998; 

Yurdakulol ve ark., 2005; Biyologlar, 2021).  

 

▪ Taksonomik ve morfolojik incelemeler için veri ve materyal 

kaynağıdır. Bitkilerin tanınması, bitkilerin morfolojik 

özelliklerinin ve buna bağlı olarak oluşan varyasyonların 

belirlenmesidir. Herbaryumlarda bulunan bitki örnekleriyle, 

morfolojik çalışmalarla birlikte çalışılan bitkinin kök, gövde, 

yaprak ve çiçek gibi organları mikroskobik olarak 

incelenebilmektedir. Herbaryumda bulunan bitkiler, florada yer 

alan ancak ne olduğu henüz bilinmeyen her tür bitkinin 

teşhisinde çok değerli kaynak olmaktadır. 

▪ Bitkilerin yayılış alanları ile ilgili veriler sağlar. Bitkilerin 

yetişme ortamları hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. 

Herbaryum için bitkiler toplandığı sırada alınan toprak 

örneklerinin özellikleri, topoğrafyası, bulunduğu yer gibi 

bilgilere göre bitkinin dağılımına yönelik tahminlere 

yapılabilmektedir.  

▪ Bitkilerin fenolojileri hakkında bilgi kaynağıdır. Bitkinin 

varlığının kanıtlanması (bitkinin nerede ve ne zaman yetiştiğini 
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öğrenmek), özellikle fizikî olarak bitkiye ulaşmanın çok zor 

olduğu koşullarda bu çok önemli bir özellik olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

▪ Etiket bilgilerindeki koordinatları sayesinde bitkinin yerinin 

diğer araştırmacılar tarafından kolayca bulunabilmesini sağlar. 

Bitkiye ulaşmanın mümkün olmadığı zamanlarda elde hazır 

materyal bulunması ve mevsime bağlı olmadan bitkileri görme, 

inceleme ve tanıma imkânı sağlanmaktadır. Öğrencilere ve 

konuyla ilgilenenlere iklim ve mevsimin uygun olmadığı 

durumlarda, bitkilerin tanıtılması ve bu konudaki uygulamalı 

eğitim yapılabilmesi sağlanmaktadır. 

▪ Floristik çalışmalar için veri kaynağıdır. Belirli bölge veya 

yörenin bitki türleri (flora) ve bitki topluluklarının (vejetasyon) 

belirlenmesidir. Böylelikle flora çalışması yapılan alana ait bitki 

gruplarının dağılımına yönelik altyapı çalışmaları yapılmaktadır. 

▪ Yerel floristik çalışmalar veya revizyon çalışmaları için veri 

oluşturur. Bitkilerle ilgili konularda daha sonraki çalışmalara 

ortam sağlar. Herbaryumda yer alan bitkilerden özellikle 

moleküler tanılaması mevcut olanlar birer kanıt anlamındadır. 

▪ Hastalık ve zararlılara konukçuluk yapan bitkilerin toplanması 

ve daha sonra teşhiste kullanılmasıdır. Böylelikle konukçuya 

bağlı olarak teşhislerde büyük faydalar sağlamaktadır. Hastalıklı 

ve başka sebeplerle toplandığında hasarlı olan örnekler tarih ve 

arkeoloji çalışmalarında da faydalı olabilmektedir. Türlerin ve 

habitatların geçmişiyle ilgili çalışmalar için de bir kaynaktır.  
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▪ Ziraat, Gıda, Eczacılık, Tıp, Biyoloji, Orman, Palinoloji ile ilgili 

araştırmalar için veri kaynağıdır. 

3. HERBARYUM TİPLERİ  

 

Günümüzde kabul edilen başlıca beş tip herbaryum olup bazılarında 

alt tipler de bulunmaktadır, bunların işlevleri ebat olarak, alan olarak, 

usûl ve işleyiş olarak farklılıklar göstermektedir. (Özer ve ark, 1998; 

Uma, 2010; Öztürk ve Ege, 2014; Dalgıç ve Aksoy, 2020; DUOF, 

2021; KTÜ-ORF, 2021).   

Çeşitli herbaryum tipleri ve görevleri şöyle açıklanabilir: 

1) Uluslararası Herbaryumlar: Genellikle gerek tip gerekse tarihi 

değeri fazla çok sayıda örneğe sahip herbaryumlardır. Bu özellikleri 

ile çok sayıda ziyaretçiye sahip olmasının yanında örnekleri ödünç 

istenen ayrı binalarda yer almaktadır.  

2) Millî Herbaryumlar: Coğrafik olarak bir bölge ile onun ilgili 

olduğu komşu bölgeler veya fitocoğrafik açıdan benzer bölgelere ait 

bitkileri barındıran herbaryumlardır. Özellikle yeni tanımlanmış, yeni 

türlerin tip örnekleri açısından bu herbaryumlar oldukça zengindirler. 

Ülkemizde bu konuya örnek olarak 1983 yılında kurulan Çukurova 

Üniversitesi Herbaryumu (ADA) verilebilir. 

3) Mahallî Herbaryumlar: Bir ülkeyi oluşturan il, ilçe, avcılık 

alanları veya tabiat koruma alanı gibi sınırlı, küçük bölgelerin 

floralarını bünyelerinde bulundururlar. Bunlar daha az sayıda tip 
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örnek bulundururlar. Bu herbaryumlarda ilgilendikleri bölgenin bütün 

bitkilerinin bulunması gerekmektedir.  

4) Özel Herbaryumlar: Bunlar genellikle az sayıda örnek bulunan, 

küçük ve sınırlandırılmış veya özel bir amaca hizmet eden 

herbaryumlardır. İşlevlerine göre çok sayıda özel tip herbaryum 

vardır. 

a) Tarihî Herbaryumlar: Genel herbaryum içinde (Kew’deki 

Wallich Herbaryumu ile Cenevre Herbaryumu içindeki De Candolle 

Herbaryumu, British Museum’daki Clifford Herbaryumu) kurulmuş 

ayrı tutulan veya ayrı bir kuruma ait örnek tipleri açısından oldukça 

zengin herbaryumlardır. 

b) Konu Herbaryumları: Taksonomik açıdan (Cryptogamik) veya 

Ekolojik (Orman) açıdan sınırlandırılmışlardır. Bu gruba giren pek 

çok herbaryum genişlik ve önem bakımından millî Herbaryumlar 

seviyesindedir. Genellikle büyük herbaryumlar içerisinde ayrı bir 

salonda bulunurlar. 

c) Öğretici Herbaryumlar: Üniversite ve Okullar içerisindeki ayrı 

odalarda yer alan bu herbaryumlarda örneklerin morfolojik yapılarının 

resimleri, arazi çalışmaları sırasında tespit edilmiş bitki birliklerinin 

bitkileri, dünyaca meşhur ekonomik bitkilerle birlikte, kendi 

yörelerinde yetişen lokal tahıl ve diğer ekonomik bitki örnekleri, 

ayrıca taksonomik çalışmalara yardımcı olacak cins ve familya 

serilerinin resimleri bulunmaktadır.  
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d) Meslekî Herbaryumlar: Bunlar belli bir amaca yönelik bitki 

örneklerini bünyelerinde bulundururlar. Meselâ; arıcılar için ballı 

bitkileri, ziraatçılar için yabancı otları içerir. 

e) Özel Araştırma/Program Herbaryumları: Anatomi, sitoloji, 

kimyasal çalışmalar, ekolojik çalışmalar, konukçu bitkiler, mantarlar, 

çayır-mera, ve hayvan yemi bitkiler gibi konularda bitki örneklerinin 

saklandığı herbaryumlardır.  

5) Sanal Herbaryumlar: Dijital veya interaktif herbaryum, bir bitki 

koleksiyonuna ait tüm verilerin yönetilmesinde en üst düzeyde 

verimliliği ve yararlılığı hedefleyen bir herbaryum veritabanı olarak 

tanımlanmaktadır. Ülkemizde, IZEF (Ege Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi) herbaryumu bu alandaki ilk herbaryumdur. 

4. HERBARYUM KURARKEN DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKEN HUSUSLAR  

Herbaryumun tasarımı yapılırken kuruluş amacı göz önünde 

bulundurulmalıdır. Buna göre çalışma, depolama, paketleme, 

montajlama, danışma, laboratuvar vb. alanlar yeterli büyüklükte ve 

konforda olmalıdır. Burada en büyük tehditlerden olan toz, böcek gibi 

unsurlara karşı yeterli yalıtım sağlanmalıdır. Güneş ışığının örneklere 

muhtemel zararından dolayı ışıklandırma gereklidir ve olabildiğince 

kaliteli ışık kaynakları ile sağlanmalıdır. Bunlara ilave olarak gerek 

örnekler gerekse buradaki bulunan insanları göz önünde bulunduran, 

standartlara uygun kaliteli, sağlıklı, güvenli ve kontrollü 

havalandırmaya önem verilmelidir.  
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İletişim, erişim ve bilişim teknolojisi için gerekli altyapı bulunmalıdır. 

Bilhassa çevrimiçi materyaller ve tür bilgileri kullanışlı bir altyapı ile 

kolay erişilebilir olmalıdır. Koleksiyonlar ve yapı için kullanılan 

malzemeler, saklama ve arşivleme için kullanılan dolaplar, örneklerin 

hazırlanmasında kullanılan karton, kâğıt ve yapıştırıcılar, teşhiste 

kullanılan mikroskop, kaynak yayınlar, kamera, fotoğraf makinası, 

dijital malzemeler, vb. her türlü materyal olabildiğince dayanıklı ve 

kullanışlı olmalıdır. Bunlara ilave olarak, koleksiyonun 

sürdürülebilmesi ve zenginleştirilmesine yönelik olarak arazi 

çalışmalarında gerekli olabilecek harita, bitki toplama alet ve 

gereçleri, arazide gerekli her türlü detay malzeme vb. 

unutulmamalıdır. Araştırmacıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 

tam donanımlı laboratuvarlar hazırlanmalıdır. Dolapların hem işlevsel 

hem de olası zararları en az düzeyde tutabilecek malzemeden ve 

ölçüde olacak şekilde tasarlanması ve buna göre bina içerisinde 

yerleştirilmesi gerekmektedir.  

Herbaryumlar için en büyük tehdit unsurunun başta yangın olmak 

üzere sel, toz ve böcek gibi zararlılar olduğu unutulmamalıdır ve bina 

tasarımında, kullanılan her türlü malzemede, yerleşimde hem işleve 

hem de güvenliğe yeterli ölçüde uyulmalıdır. Herbaryumların hitap 

ettiği kesime ve kuruluş amacına yönelik olarak bitki zenginliğini 

yansıtması yanında, tarihi misyonu da bulunmakta olup bunun daha da 

genişlemesi ve devamlılığı için dikkatli olunmalıdır. Burada dikkat 

edilecek bir konu da yoğun uğraşlar sonucunda toplanan ve hazırlanan 

örneklerin nasıl yerleştirileceğidir. Bitki koleksiyonu basit bir 
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alfabetik sıralama ile düzenlenebilir. Bir başka bakış açısıyla, toplanan 

bitkiler, biyolojik sisteme göre (tür, cins, familya, takım, sınıf) 

düzenlenebilir yani akrabalık ilişkilerine göre düzenlenebilirler. 

Böylelikle sınıfına, takımına, familyasına, cins ve türüne göre 

biyolojik sırayla düzenlenmiş koleksiyon sayesinde biçimsel olarak 

birbirine benzeyen bitkiler daha iyi değerlendirilebilir. İkisi bir arada 

hibrit bir düzenleme daha pratik kullanım sağlayabilir.  Çiçekli 

bitkilerde, familyalar baz alınarak yapılan düzenleme yeterli olmakta 

ve alfabetik sıralama cinslerin ve türlerin bulunmasını 

kolaylaştırmaktadır. (Biyologlar, 2021; OMU, 2021).  

5. BİTKİLERİN TOPLANMASI 

5.1. Bitki Toplama  

Arazi çalışmalarında, çoğu zaman büyük masraflara, çaba, fedakârlık 

ve dikkate ihtiyaç bulunmaktadır. Bazen yapılacak basit bir hatanın 

geriye dönüşü mümkün olamamakta veya yeniden maddi külfete yol 

açmaktadır. Bundan dolayı yapılan çalışmanın sağlıklı olabilmesi için 

ilk adımın doğru atılması gerekmektedir. Bunun için öncelikle yapılan 

çalışmanın özelliğine göre ilgili makamlardan müsaade alınması icap 

ediyorsa, izin işlemleri ihmal edilmemelidir, bu çalışmayla ilgili özel 

olarak uyulması gereken hususlar varsa dikkate alınmalıdır.  

Özellikle endemik bitkilere dikkat edilmelidir. Bu çalışmalarda 

herbaryum yapanlar için ilk kuralın tabiatı ve bitkileri korumak 

olduğu unutulmamalıdır. Örnekleme sırasında diğer bitkilere zarar 

vermeden hedef bitkiler dikkatle toplanmalıdır.  Yani diğer bitkiler 
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çiğnenmemeli, bitkilerin kökleri çıkarılırken büyük çukur kazmaktan 

kaçınılmalı, açılan çukurlar tekrar doldurulmalıdır. Mümkün 

olduğunca ateş yakılmamalı, yakıldıysa gerekli önlemler alınmalıdır, 

kısacası çalışma sırasında hiçbir şekilde tabiata zarar verilmemelidir. 

Daha sonra yapılacak çalışmanın amacına yönelik olarak sınırları, 

büyüklüğü, ekolojik özellikleri, coğrafik yapısı, ekonomik değeri, 

habitat çeşitliliği gibi özellikler ışığında çalışma alanı belirlenmeli ve 

bu alana yönelik bilgi toplanmalıdır. Ekipte deneyimsiz kişiler varsa, 

çalışma öncesinde gerekli, eğitim verilmelidir.  

Çalışma alanında olası tehlikeli olabilecek coğrafik özellikler, 

meteorolojik durumlar, yırtıcı ve zararlı hayvanlar vb. durumlar ihmal 

edilmemelidir. Arazi çalışmaları sırasında gerekli olan malzemeler 

aşağıdaki şekilde listelenebilir, ancak çıkıştan önce listenin dikkatle 

kontrolünde fayda bulunmaktadır (Özer ve ark., 1998; Yurdakulol ve 

ark., 2005; Dalgıç ve Aksoy, 2020; Biyologlar, 2021; DUOF, 2021; 

KTÜ-ORF, 2021; OMU, 2021; ARTH, 2021). 

5.2. Arazi Çalışmaları Sırasında Gerekli Olan Malzemeler  

Arazi çıkışları öncesinde ve arazide lazım olan alet, malzemeler 

aşağıda açıklanmıştır (Özer ve ark., 1998; Yurdakulol ve ark., 2005; 

Biyologlar, 2021; DUOF, 2021; KTÜ-ORF, 2021; OMU, 2021; 

ARTH, 2021).  

1) Sağlam sırt çantası. 

2) Çevre ve iklim koşulları düşünülerek, arazide rahat kullanımlı 

yağmurluk da dahil olmak üzere giysiler seçmelidir. Uygun bir 
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ayakkabı, çizme ve bot arazide rahatlığı ve güvenliği 

sağlayacaktır, yedek kıyafetler, şapka, gözlük, uyku tulumu, 

çadır vb. de gerekebilecektir. 

3) Sağlam, kullanışlı bir arazi (not) defteri, kurşun kalem, silgi, 

etiket, çalışmaya yönelik bilgi formu gereklidir. Deftere 

öncelikle ekipte yer alanların isimleri kaydedilmelidir, daha 

sonra arazide bitkiye verilen numara, örneğin alındığı yere ait 

bilgiler (koordinatları, yerin açık tarifi, yönü vb.), toplama tarihi, 

yetişme ortamı (boş alan, tarla, bahçe, orman vb.), bitkinin 

mahallî adları, bilim adı, bitkiye ait özel bilgiler, çiçek rengi, 

varsa kokusu, kabuk durumu, tüylülüğü, dikenleri, gövde şekli 

(dik, yatık, sarkık vb.) çevresindeki bitkiler, bulunduğu yer 

(dere, vadi, kayalık vb.) arazinin yüksekliği ve toprakla vs. 

bilgiler, hatta daha sonra işe yarayabilecek bilgiler yazılmalıdır. 

4) Güçlü iletişim cihazları (telefon vb.), el feneri ve düdük. 

5) Flora kitapları (mümkünse resimli). Cep telefonları ile çevrim 

içi floralara ve teşhis kaynaklarına da ulaşılabilir. 

6) Çalışmanın yapıldığı yere ait harita(lar); 1:100.000'lik harita 

ideal olmakla birlikte 1:250.000'lik haritalar da kullanılabilir. 

Çalışma noktaları harita üzerine işaretlenir. 

7) Altimetre (yükseklikölçer), Pusula, Küresel durum cihazı (GPS). 

Bunları mevcut cep telefonları ile sağlamak mümkündür. 

8) Metre, yükseklikölçer (haga altimetre), meyil ölçer (klinometre), 

gövde çapı ölçer (bant ölçek). 

9) Fotoğraf makinesi, video kayıt cihazı. Cep telefonu ile çözmek 

de mümkündür. 
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10) Büyütmesi 6x veya l0x olan bir el büyüteci ve dürbün. 

11) Sağlam, farklı tipte eldivenler (dikenli, zehirli bitkilerden 

koruyabilen). 

12) Fiksatifler (önceden hazırlanmış alkol, formol vb.), 

13) Bitkilerin kolaylıkla toplanması sökülmesine yarayan çapa, 

zıpkın gibi aletler, kısa saplı kazma, dağcı kazması, sağlam bir 

kürek, testere, güçlü bir cep bıçağı, ağaç dallarını ayırmak için 

bahçe bıçağı, el bıçağı, pens, çakı, budama makası vb. 

14) Amaca göre değişmekle beraber, toplanan bitki örneklerinin 

arazide preslenmesi için 2 cm genişlikte ızgara-kafes biçimli, 45 

x 30 cm. boyutlarında olabildiğince hafif ve sağlam, ahşap veya 

metal değişik tiplerde presler ve bunları bağlamak için örgü 

veya deri kayış gibi uygun malzemeler, 

15) Kurutma kağıtları ve gazete kağıtları (44 x 28 cm), oluklu 

mukavva. 

16) Toplanan bitkileri içine koymak için plastik torba veya metal 

çanta, sünger, kemer ve ip. 

17) Tohumlar için küçük kese kâğıdı veya kağıt zarf. 

18) Su bitkilerini yakalamak için kanca. 

19) Canlı materyal için ıslanmaz küçük kutular, plastik şişe, 

kavanoz. 

20) Toprak örnekleri için küçük bez ve/veya plastik torbalar. 

21) Sağlık seti (ağrı kesici, sargı bezi, pens, bant, güneş yanığı, 

böcek ilacı, kişisel ilaçlar). 

22) Yiyecek, içecek ve yakacak (kibrit, çakmak). 

 



52 | Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  

 

5.3. Arazi Çalışmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

Belli başlı dikkat edilecek hususlar aşağıda listelenmiştir (Özer ve 

ark., 1998; Yurdakulol ve ark., 2005; DUOF, 2021; KTÜ-ORF, 2021; 

OMU, 2021). 

1) Arazi çalışmaları yağışsız, kuru ve güneşli havada yapılması tercih 

edilmelidir. Uygun olmayan hava koşullarında alınan örneklerin 

korunması oldukça zordur. Herbaryum için toplanan bitki örneklerinin 

uzun süre saklanabilmesi için örneklerin iyi seçilmiş olmaları 

gerekmektedir. Bitkileri en uygun toplama zamanı, öğleden önce veya 

akşama doğrudur.  

2) Örnekler, tabiattaki mevcudiyetleri çok fazla tahrip edilmeden 

üzerinde çalışılabilecek büyüklük ve yeterli sayıda (en az üç bitki) 

alınmalıdır. Ancak, bitki yerinden çıkarmadan önce bunun, endemik, 

nadir veya soyu tükenmekte olan bitkilerden olmadığından emin 

olmak gerekmektedir. Böyle bir durum varsa bunları yerinde 

bırakmalı, sadece fotoğraflarının çekilmesi ve yerinde korunması daha 

uygun olacaktır. Çeşitli ve çok sayıda, yüksek çözünürlüklü fotoğraf 

çekilmesi herbaryum materyalinin daha iyi tanımlanmasına da 

yardımcı olabilecektir. 

3) Bitkilerin toprak altı kısımları çamurlu olmamalıdır. Eğer çamurlu 

ise yıkandıktan sonra kurutulmalıdır, 

4) Bitkilerin tüm karakteristik organlarıyla birlikte örneklenmesi 

sağlanmalıdır. Bitkilerin sağlam, eksiksiz, yapraklarının tam, 
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çiçeklerinin açmış, meyve ve tohumların olgunlaşmış olması 

gerekmekte ve bitkiler topraktan bütün olarak çıkarılmalıdır. Bitkilerin 

gölge formları farklıysa bunlar alınmamalı, ancak not edilmeli ve/veya 

gölge formları ayrıca alınmalıdır. Dioik bitkiler her iki cinsiyetiyle de 

örneklenmelidir, 

5) Her bitkiden herbaryum örneği yapılmakta olup, bir bitki örneği 

alırken, bitkinin kolaylıkla teşhis edilmesini sağlayacak şekilde; 

bitkinin kök, soğan, yumru, rizom, stolon, gövde, yaprak, çiçek, 

meyve, tohum gibi tüm karakteristik organlarıyla birlikte 

örneklenmesi sağlanmalıdır. Ancak bir bitki üzerinde aynı anda 

meyve ve çiçek bulunmayabilir. Bu durumda çiçekli ve meyveli 

bitkiler ayrı ayrı toplanırlar. Eksik toplanan örneklerin doğru 

teşhisinin mümkün olamayacaktır. Ayrıca, fide, çiçeklenme öncesi vb. 

dönemlerde yapılan örneklemelerin önemi ortadadır. Toplanan bitkiler 

kurutma kağıtları arasına yerleştirilirken mümkün olduğunca 

karakteristik organları üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirilmeli ve 

kontrolleri unutulmamalıdır. Buna göre; 

a) Gymnospermlerin (Açık tohumlular) örneklerinde kozalak ve 

tohumlar bulunmalı, 

b) Angiospermlerin (Kapalı tohumlular), 

▪ Monokotiledon (Tek çenekli) bitkiler çiçekli ve meyveli 

olmalı, 

▪ Dikotiledon (Çift çenekli) bitkilerde ise çiçek bulunmalıdır. 
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Örneklenen bitkilerden tek yıllıkların çapa vb. yardımıyla topraktan 

sökülmesi genellikle kolayca olabilmektedir. Ancak, soğanlı, yumrulu, 

rizomlu bitkilerin toprakaltı kısımları derinde ve yayılmış vaziyette 

olabilmekte ve dikkat edilmezse kolaylıkla kırılabilmektedir. Bu 

nedenle bu bitkiler topraktan sökülürken dikkat edilmeli, bir taraftan 

kazılmaya başlanıp soğan, yumru gibi kısımlara ulaştıktan sonra 

gövde kazım yönüne yatırılarak çıkarılmalıdır. Çok yıllık bitkiler 

küçükse, bitki bütün olarak çıkarılır, ancak büyükse bitki köke yakın 

yerden kesilerek çıkarılmalıdır. Uzun boylu bitkiler prese 

sığmayacaklarından, bitkinin karakteristik yapraklarını gösterecek 

şekilde ve çiçeklenmesini yansıtacak biçimde örneklenmelidir, ayrıca 

prese “V, N, M, W” şeklinde kıvrılarak yerleştirilmelidir. Ancak, bu 

tip bitkilerin öncelikle fotoğraflarının çekilmesinde fayda 

bulunmaktadır. Birçok bitkinin çiçek ve yaprak renkleri kurutma 

sırasında değişeceğinden bunların renkleri not edilmeli, aynı şekilde 

bilhassa odunsu bitkilerin kabuk özellikleri de not edilmeli ve 

fotoğrafları çekilmelidir. 

6) Büyük bitkiler ve çalı formundaki bitkiler karakteristik parçalar 

halinde örneklenebilir. Bunun için örneklenen bitkiden tipik özellikte 

olan çiçeğin, yaprakların ve dalların bir arada bulunduğu bir dal 

seçilebilir. Ayrıca toplu olarak bitkinin bir fotoğrafının çekilmesi 

gerekmektedir. Özellikle bitki sürgünlerinin tipik olması nedeniyle bu 

kısımlarında örneklenmesi ve fotoğraflanmasında önemli faydalara 

bulunmaktadır, 
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7) Bitkiler toplanırken üzerindeki tozlar, böcekler uzaklaştırılmalıdır. 

Örnekler düzgün ve sağlıklı olmalıdır. Örneklerde kopma, kemirilme, 

mekanik, hastalık ve böcek zararı olmamalıdır. Mecbur değilse veya 

özellikle toplanmıyorsa, hastalık ve böcek zararı bulunan bitkiler 

alınmamalıdır,  

8) Örnekler yumrulu veya soğanlı ise bu organlar bitkiden 

ayrılmalıdır. Bu işlem yapılmazsa bitkiler bu organlardaki depo 

besinlerini kullanarak gelişimleri devam edecektir, 

9) Çiçeksiz bitkilerin örnekleri (Equisetum spp. gibi) mutlaka spor 

üreten organlarıyla birlikte toplanmalıdır,   

10) Çok detaylı lokalite ekolojik vb. bilgiler ve habitat değişikliği göz 

önüne alınarak verilecek örnek numarası hem etikete hem de arazi 

defterine yazılmalıdır. Büyük topluluk oluşturan bitkilerle beraber 

olan bitkiler ve hangi bitkilerin birlikte bulunduğu not edilmelidir. 

11) Arazi çalışmalarında toplanılan bitkilerin teşhisinin sağlıklı 

yapılması ve bitki israfının önlenmesi için familyaların hangi 

kısımların toplanması gerektiği ve arazi esnasında hangi özelliklerinin 

not alınması gerektiği önceden bilinmelidir.  

Örneklemelerde bazı familyalara ait familya düzeyinde dikkat 

edilmesi gereken özellikler aşağıda verilmektedir (Yıldırım ve Erciş, 

1990; Seçmen ve ark., 1995; Özer ve ark, 1998; Yurdakulol ve ark., 

2005; Uma, 2010; Biyologlar, 2021; ARTH, 2021). 
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▪ Amaranthaceae: Olgunlaşmış meyve örnekler alınmalı, 

bitkinin monoik veya dioik olduğu kaydedilmelidir. 

▪ Apiaceae (Umbelliferae): Uzun boylu bitkilerde taban ve 

gövde yapraklarından da örnekler alınmalı, bitki boyu 

kaydedilmeli, özellikle meyveli örnek toplanmalıdır. 

▪ Asteraceae (Compositae): Kapitula'daki tüpsü ve dilsi 

çiçeklerin renkleri ayrı ayrı kaydedilmeli, olgunlaşmış meyve 

ve toprakaltı kısımlar toplanmalı,  büyük kapitulalı örneklerde 

1-2 kapitula ortadan ikiye kesilerek preslenmeli, büyük boylu 

bitkilerde taban ve orta yapraklarından da örneklenmelidir. 

▪ Boraginaceae: Korolla tüpünün iç özelliklerini,  stamenlerin 

bağlanma yerleri kaydedilmeli, meyveli örnekler alınmalıdır. 

▪ Brassicaceae (Cruciferae): meyve özellikleri büyük önem 

taşıdığından, meyvesiz örneklerin teşhisi cins düzeyinde de 

olsa yapılamamaktadır. Bu bakımdan çiçekli örneklerin yani 

sıra olgun meyveli örneklerin toplanmasına dikkat edilmelidir, 

büyük boylu bitkilerde taban yapraklarından da 

örneklenmelidir.  

▪ Campanulaceae: Çiçek ve toprak altı kısımları toplanmalı, 

korolla şekli kaydedilmelidir.   

▪ Fabaceae (Leguminosae): Çiçekli ve meyveli örneklerin 

toplanmalı, korolla rengi kaydedilmelidir.  

▪ Geraniaceae: Olgunlaşmış meyve, yaprak ve toprak altı 

kısımlarından örnekler alınmalı, bitkinin genel duruşu 

kaydedilmelidir. 
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▪ Lamiaceae (Labiatae): Stamenlerin şekli, pozisyonu, sayısı 

ve stilus çıkış yeri kaydedilmeli, çiçekli örneklerin yani sıra 

olgun meyveli örneklerin toplanmasına dikkat edilmelidir, 

büyük boylu bitkilerde taban yapraklarından da 

örneklenmelidir.  

▪ Liliaceae: Yaprak şekilleri kaydedilmeli, meyve, çiçek, toprak 

altı organları ile kesinlikle alınmalı. Soğanları boyuna 

yarılarak preslenmeli, tunikanin doku şekli (ipliksi, levhalı, 

ağsı) kaydedilmelidir.  

▪ Loranthaceae: Çiçek ve meyvelerden örnekler alınmalı, çiçek 

şekilleri ve hangi ağacın üzerinde bulunduğu kaydedilmelidir. 

▪ Malvaceae: Çiçek, olgun meyve ve toprak altı kısımlarından 

örnekler alınmalı, çiçeklerin rengi kaydedilmeli ve yarılarak 

preslenmelidir. 

▪ Orobanchaceae: Çiçek rengi ve hangi bitki kökleri üzerinde 

bulunduğu kaydedilmelidir, ayrıca gövdeleri sukulent 

olduğundan bıçakla boyuna yarılarak veya gövde üzerinde 

boyuna çizilip açıldıktan sonra preslenmelidir. 

▪ Papaveraceae: Çiçek rengi ve petallerin şekli kaydedilmelidir. 

Meyveli örneklerden de toplanmalıdır. Papaver (Gelincik) de 

petaller çok ince ve kolay döküldüğünden bunlar ayrı naylon 

torbalarda toplanmalı ve hemen preslenmelidir.  

▪ Poaceae (Gramineae): Anterlerin renkleri; ligulanın bulunup 

bulunmadığı, şekli ve uzunluğu kaydedilmelidir. 

▪ Polygonaceae: Meyve ve toprak altı kısımlarından örnekler 

alınmalı, bitkinin genel duruşu ve çiçek rengi kaydedilmelidir. 
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▪ Primulaceae: Çiçek, yaprak, olgunlaşmış meyve ve toprak altı 

kısımlarından örnekler alınmalı, çiçek şekli ve rengi 

kaydedilmelidir. 

▪ Ranunculaceae: Meyve ve toprak altı kısımları toplanmalı, 

petallerin sayı, renk ve şekilleri, sepallerin durumu 

kaydedilmelidir. 

▪ Resedaceae: Olgunlaşmış meyvelerden örnekler alınmalı, 

çiçek rengi kaydedilmelidir. 

▪ Rosaceae: Hem çiçekli hem de meyveli örneklerin toplanmalı, 

bitkinin genel durumu kaydedilmeli, drupa ve elma tipi 

meyveye sahip örneklerde birkaç meyve ortadan kesilerek 

preslenmesine dikkat edilmelidir. 

▪ Rubiaceae: Çiçek ve yapraklardan örnekler alınmalı, çiçek 

rengi kaydedilmelidir. 

▪ Scrophulariaceae: Özellikle Verbascum cinsinin taban ve 

gövde yapraklarından örnekler alınmalı; stamenlerin sayısı, 

flamentlerin tüylülük durumu ve tüylerin rengi, anterlerin 

bağlanış şekilleri kaydedilmelidir. Korollalar dikkatle ve hızla 

preslenmelidir. 

▪ Solanaceae: Çiçek ve meyvelerden örnekler alınmalı, çiçekler 

yarılarak preslenmeli ve meyve rengi kaydedilmelidir. 

▪ Typhaceae: Çiçek ve yapraklardan örnekler alınmalıdır. 

▪ Tiliaceae: Yapraklar toplanmalı, çiçek durumu 

kaydedilmelidir. 

▪ Violaceae: Çiçek ve toprak altı kısımları toplanmalı, petallerin 

rengi, mahmuzların rengi ve boyu kaydedilmelidir. 
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6. BİTKİLERİN PRESLENMESİ, KURUTULMASI, 

ETİKETLENMESİ, TEŞHİSİ, YAPIŞTIRILMASI VE 

DÜZENLENMESİ  

Arazide bitki toplanma işlemleri tamamlandıktan sonra herbaryumu 

yapılacak bitkilere ait yoğun işlemlere laboratuvarda devam 

edilmektedir. Bu nedenle işlemlerin sağlıklı ve doğru yapılabilmesi 

için bazı malzemeler gerekmektedir (Özer ve ark., 1998; Biyologlar, 

2021; KTÜ-ORF, 2021).  

6.1. Laboratuvar Çalışmaları İçin Gerekli Malzemeler  

1) Binoküler ve büyüteç (lup), 

2) Bisturi, cetvel, pens, saplı iğne, cımbız, petri kabı veya saat camı, 

su ve sıvı deterjan, damlalık, ısıtıcı, 

3) Kurutma dolabı, 

4) Herbaryum yapıştırmak için karton, koruyucu metal ve yapıştırıcı, 

5) Tohumların saklanması için küçük şişeler. 

6.2. Daha Sonra Gerekli Malzemeler  

1) Teşhiste kullanılacak literatürler, 

2) Bitki isimlerinin yazılması için etiketler, 

3) Herbaryum dolabı, 

4) Herbaryumları korumak için naftalin ya da benzeri koruyucu 

malzemeler. 

6.3. Presleme ve Kurutmada Dikkat Edilmesi Gereken 

Hususlar  

Herbaryum örneklerinin, arazide alındıktan hemen sonra preslenmesi 

en uygun yöntem olarak kabul edilmektedir, bu amaçla alınan örnekler 
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kurutucu kâğıt, karton veya gazete içerisinde pres içine 

yerleştirilebilir. Ancak arazide hemen presleme mümkün değilse, 

alınan örnekler içerisi nemlendirilmiş kâğıt bulunan metal kutu 

içerisinde presleninceye kadar saklanabilir veya bazen de örnekler 

uygun şekilde hazırlandıktan sonra sırt çantası gibi bir taşıyıcı 

içerisinde taşınabilir. Burada unutulmaması gereken nokta örneklerin 

daha sonra hızlı bir şekilde preslenmesinin gerekliliğidir. Bitki presleri 

çeşitli olup, kullanılacağı durum ve kurutma tekniğine göre pres 

seçilmektedir. Bunlar, metal veya ahşap olabilir, ahşap olanlar 

genellikle meşe veya dişbudak gibi dayanıklı ağaçlardan elde edilen 

1x2 cm ebatlı şeritlerden yapılan 30 X 45 cm boyutlarda 

hazırlanmaktadır. Kafes şeklindeki presler hafif olması sebebiyle 

tercih edilirler. Presler esas itibariyle, bitki örneklerini sabit, şeklini 

bozmadan düzenli ve sürekli olarak baskı altında tutabilmeli, doğal 

renkleri mümkün olduğunca korumalı, küflenme ve çürümeye engel 

olmalıdır. Preslemede aralarına bitkilerin kurutma amaçlı 

yerleştirildiği kurutma kağıtlar/kartonları bitkilerden kaynaklanan 

nemi en kısa sürede absorbe etme özelliğine sahip olmalıdır. Ayrıca 

bu kağıtların preslemeden sonra hızla kurumaları istenen bir özelliktir. 

Böylelikle defalarca kullanılabilir. Preslerin baskı gücünü 

desteklemek/tamamlamak ve kurumayı hızlandırmak için oluklu 

karton veya alüminyum folyo ara tabakalar kullanılabilir. Ayrıca, 

presleri sıkmak ve bağlamak için de örgü kemer, ip vb. malzeme 

gerekmektedir. Presleme işleminden sonra tabii veya suni kurutma 

tekniği seçilerek örneklerin kurutma işlemi yapılabilir. Tabii kurutma 

yönteminde örnekler kurutma kağıtları/gazeteler arasına konulmakta 
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ve bunların düzenli değişimi yapılmaktadır. Hazırlanan pres, doğrudan 

güneş almayan, nemsiz ve havanın hareketli olduğu ortamlara 

tutulmadır. Suni kurutma yönteminde, bitki presi hazırlanan bir 

düzeneğe yerleştirilerek bitkilerin hızlı bir şekilde kurutulması 

amaçlanmaktadır (Özer ve ark., 1998; Yurdakulol ve ark., 2005; Uma, 

2010; Uma ve Düzenli, 2012; Biyologlar, 2021; KTÜ-ORF, 2021; 

OMU, 2021). 

6.4. Preslemede Dikkat Edilecek Özellikler  

Araziden toplanan örneklerin preslenmesinde dikkat edilmesi gereken 

bazı özellikler aşağıda verilmektedir (Özer ve ark., 1998; Yurdakulol 

ve ark., 2005; Uma, 2010; KTÜ-ORF, 2021; OMU, 2021).  

1) Araziden toplanan örnekler, kökleri ve toprak altı kısımlarında 

toprak kalmayacak şekilde yıkanıp, üzerinde bulunan toz ve çamur 

uzaklaştırıldıktan sonra pres altına ve nem emici kağıtlar arasına 

yerleştirilmelidir. Pres tahtasının düzgün yüzeyi üste gelecek şekilde 

konulur. Bunun üzerine yüzeyi üste gelecek şekilde oluklu mukavva 

ve üzerine kurutma kağıdı yerleştirilir. Daha sonra araya bir gazete 

konulur. İçerisine bitki örneği yerleştirilir ve kapatılır. Üzerine 

kurutma kâğıdı konulur ve tekrar bir gazete kağıdı açılarak içine bitki 

örneği yerleştirilip kapatılır. Üzerine kurutma kâğıdı konulur. Bu 

işlem her bir bitki örneği için tekrarlanır. Olabildiğince 2–5 bitki 

örneği bulunan kurutma kağıtları arasına oluklu mukavva veya oluklu 

metalden yapılmış sert bir malzeme konularak bitkiler arasından hava 

akımının geçişi sağlanmış olunur. Böylece, kurutma işlemi 

hızlandırılır. Araya konan oluklu mukavvadan ilkinin oluklu yüzeyi 
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aşağıya, ikincisinin ise yukarı gelecek şekilde yerleştirilmesi gerekir. 

Pres belirli bir yüksekliğe eriştikten (20-30 cm.) sonra üzerine 

kurutma kâğıdı konulur. Onun üzerine de oluklu yüzeyi aşağıya 

gelecek şekilde mukavva, son olarak en üste düzgün yüzeyi alta 

gelecek şekilde pres tahtası konularak kemerleri iyice sıkılır. Daha 

sonra üzerine bir ağırlık konulur. Bitkilerden suyun uzaklaştırılması 

ne kadar hızlı bir şekilde yapılabilirse, o derecede renk ve yapı 

korunmuş olur. Ancak bitkinin kurumasında kullanılan gazeteler asitli 

olduğu için bitkiye zarar verebilir. Bu yüzden presleme olayına özel 

bir dikkat gösterilmelidir. 

2) Kurutma kağıtları arasına yerleştirilen bitki örneklerinde bitki 

kısımları üst üste gelmeyecek şekilde preslenmelidir. Örnek 

üzerindeki yapraklar çiçekleri örtmemelidir. Burada, yaprakların alt ve 

üst yüzeyleri görülebilmeli ve üst üste yığılmadan açarak 

yerleştirilmelidir. Bu amaçla, üst üste binmiş bitki kısımları, aralarına 

konulan filtre kâğıdı parçaları ile birbirlerinden ayrılırlar. 

Özelliklerinin incelenebilmesi için bitki yapraklarının alt ve üst 

yüzeyleri ile terminal ve lateral çiçeklerinin de görülebilecek şekilde 

preslenmesi gerekmektedir. Çiçekleri çan ve boru şeklinde olan 

örneklerde, çiçeklerden bazıları uygun bir bıçakla kesilip açılmalı ve 

çiçek organları görülebilir şekilde yerleştirilmelidir. Yapraklar pinnat-

bileşik ise, yapraklardan biri hariç diğerleri kesilebilir. Kalan yaprak 

baskı kağıdına sığmayacak kadar büyükse, uzunluğuna ikiye bölünür 

veya en uçtaki yaprakçık yerinde kalmak üzere, bir tarafın 
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yaprakçıkları kesilir. Palmat (elsi) yapraklar, uzunluğuna kesilerek, 

yarısı atılabilir. 

3) Aynı tür bitkiler bir araya getirilmelidir. Çok sayıdaki küçük 

boydaki örnek tek bir karton içinde uygun şekilde yerleştirerek 

kurutulabilir. Normal boydaki örnekler ise tek kurutma kâğıdı içine 

yerleştirilmelidir. 

4) Carduus spp. (kangal) ve Cirsium arvense (köygöçüren) gibi 

dikenli bazı bitki türlerinin preslenmesinde çeşitli sorunlar ortaya 

çıkabilmektedir. Kalın çiçek başları preste kubbemsileşir, preslenmesi 

zorlaşır. Diğer bazı bitkilerde dikenler çok yer tutar ve kurutma 

kağıdını delebilir. Bu bitkiler iki sert lifli kartonun arasına veya sert 

tahta malzeme arasına konularak preslenir. Ancak, bu baskı bazı 

bitkileri olumsuz etkilemektedir. Özellikle Echinops spp. gibi çiçek 

kısmı dikenli olan bitkilerin, kurutma sırasındaki pres baskısından 

dolayı çiçekleri dağılmaktadır. Bitki preslenmeden önce çiçekleri 

ortadan ikiye ayrılırsa baskı gücü azaltılıp sağlıklı bir şekilde 

kurutulabilir.  

5) Kalın gövdeli bitkilerde kurutma kağıtları parçalar halinde kesilerek 

yaprak ve çiçeklerin üzerine yerleştirilir. Aksi halde bitkinin gövdesi 

kalın, yuvarlak ve çiçekler ince olduğu için gazete kağıdına tam 

değmez ve kurutma sırasında buruşurlar. 

6) Preslenecek bitki örneğinde kopmuş olan çiçek, tohum, meyve ve 

diğer küçük parçalar kağıt torbalara/zarflara konularak, esas örnekle 

birlikte preslenmelidir. 
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7) Preslenen bitkilerin presten dışarıya taşmamasına ve presi aşırı bir 

şekilde doldurmamaya özen göstermelidir. Kurutma kâğıdı ve pres 

boyutlarından büyük bitki örnekleri V, W, N şeklinde kıvrılarak prese 

yerleştirilmelidir. 

8) Iridaceae ve Liliaceae gibi soğanlı, rizomlu bitkilerin toprakaltı 

kısımları bıçakla ikiye bölünerek, Orchidaceae gibi yumrulu olanların 

yumruları ise birkaç yerden iğne ile delinerek veya kaynar suya 

batırılarak yumrudaki nişastanın dışarı çıkması sağlandıktan sonra 

pres altına alınmalıdır. Böylelikle bitkinin preste kururken küflenmesi 

önlenmektedir. 

9) Etli, hassas ve özsuyu zengin olan bitkilerde kalın ara tabakalar 

birkaç saat sonra değiştirilmeli, kurutma kâğıtları da yenilenmelidir. 

Ara tabakalar ve kurutma kağıtlarının değişiminin ilk 24 saat içinde 3 

defa yapılması faydalıdır. Daha sonra günlük olarak değiştirilir. Bunu 

takiben her iki üç günde bir değiştirilir. Tüm bu farklı bitkiler için pres 

değiştirme işlemi bitki tam suyunu kaybedene kadar devam 

ettirilmelidir. Genelde kurutma işlemi 10–14 günde 

tamamlanmaktadır. Kolay kuruyan bitkilerde (çayırlar) ince ara tabaka 

kullanılır ve sadece presin baskı gücünden faydalanılır. Ancak baskı 

zayıf kalabileceğinden pres çok ince olmamalıdır. 

10) Kalın gövdeli bitkilerde kurutma kağıtları parçalar halinde 

kesilerek yaprak ve çiçeklerin üzerine yerleştirilir. Aksi halde bitkinin 

gövdesi kalın, yuvarlak ve çiçekler ince olduğu için gazete kağıdına 

tam değmez ve kurutma sırasında buruşurlar. 
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11) Bitkiler prese yerleştirildikten sonra pres iyice sıkıştırılarak, ancak 

bitkileri ezmeyecek şekilde bağlanır ve böylece pres işlemi 

tamamlanmış olur.  

6.5. Örneklerin Kurutulması  

Presleme işlemi tamamlandıktan sonra uygun kurutma tekniği 

seçilerek kurutma işlemi yapılmalıdır (Özer ve ark., 1998; Yurdakulol 

ve ark., 2005; Uma ve Düzenli, 2012; Dalgıç ve Aksoy, 2020; 

Biyologlar, 2021; KTÜ-ORF, 2021; OMU, 2021). 

1) Hazırlanan presler tabii yollarla, rüzgârlı ve hava akımının olduğu, 

yarı gölge bir yerde kurumaya bırakılmaktadır, 

2) Isıtılmış sıcak/kuru hava oluklu kartonların oluklarından geçirilerek 

kurutma sağlanmaktadır,  

3) Bir kap içerisine yerleştirilen kurutulacak materyalin etrafı iyice 

kurutulmuş kumla doldurulmaktadır. Doldurma işlemine bitki 

tamamen kumla örtülünceye kadar devam edilmektedir. Bitkinin 

durumuna bağlı olarak 5-10 gün sonra kap hafifçe eğilerek kumun 

akıp dökülmesi sağlanarak kurutma işlemi tamamlanmaktadır, 

4) Çiçekleri ve diğer bitki materyallerini kurutmak için Mikrodalga 

kullanılmaktadır. Çok kısa sürede sonuç veren bir yöntemdir. 

Örneklerin mikrodalgada kurutulduktan sonra bir gece boyunca 

kurutma kağıtları üzerinde bekletilmesinde fayda bulunmaktadır, 
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5) Elektrikli fotopreste kurutma, bu yöntemde dolgu maddesi, iki 

filtreli kâğıt levha ve basit bir örgü bez ile kurutma işlemi 

gerçekleştirilmektedir, 

6) Ütüleme, bu işlemde sert lifli kurutma kağıtları arasına yerleştirilen 

bitkiler “Sentetik” ayarında olan elektrikli ütü ile ütülenmektedir. 

6.6. Örneklerin Teşhisi 

Bitkiler herbaryum materyali haline getirildikten sonra çeşitli yol ve 

kaynaklardan faydalanarak teşhis (tayin) edilirler. Ancak sağlıklı ve 

doğru bir teşhis için örneklerde yukarıda kısmen verilen tipik ve doğru 

karakterlerin bulunması şarttır. Teşhis için muhtelif yollar mevcuttur. 

6.6.1.Pratik yolla: Bu şekilde isimlerin tayini bitki herbaryumlarından 

karşılaştırarak veya çeşitli flora ve el kitaplarından resim veya 

fotoğraflarına bakılarak yapılmaktadır. İki bitki arasındaki benzerlik 

ve farklılıklardan faydalanılmaktadır. Ancak, bu şekilde yürütülen 

teşhislerde hata payı yüksek olmaktadır. Az türe sahip küçük cinslerde 

isimlendirme kesin olabilirse de büyük cinslerin türlerini 

herbaryumlardan bu şekilde saptayabilmek çok zor olmaktadır. Son 

zamanlarda çevrimiçi suni zekaya dayalı sitelerden faydalanma 

giderek artmaktadır. Bu yöntem genellikle yakın bir cins veya tür 

bulmada yardımcı olabilmektedir. Sitedeki bitkiler hangi bölgenin 

bitkileri ağırlıklı ise o yöne meyilli teşhislerle sonuçlanmaktadır. 

İleride suni zeka kullanımı ve bilgisayar programcılığındaki 

gelişmelere paralel olarak bu yöntemin daha fazla kullanılması ve 

daha doğru sonuçlar vermesi beklenmektedir. Yine pratik teşhiste 

sanal herbaryumlardan faydalnam da gittikçe artacaktır. 
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6.6.2. Anahtar kullanılarak: Bir bitkinin doğru teşhis edilebilmesi 

için, bitki teşhis anahtarı (Flora of Turkey, komşu ülkelerin floraları 

vb.) kullanılmaktadır. Anahtar, çok sayıda yollardan oluşmakta ve her 

maddede, bitkilerle ilgili ayırt edici özellikler belirtilmektedir. Burada 

bitkinin familyası, familya anahtarından bulunduktan sonra cins 

anahtarından cinsi bulunur, tür anahtarından da türü yazılarak bitkinin 

teşhisi yapılmaktadır. Buna göre teşhis edilecek bitkinin özellikleri 

hangi maddeye uyuyorsa onun gösterdiği yol takip edilir ve bitkinin 

adına ulaşılmaktadır. Daha sonra bu anahtarlarda bulunan geniş 

tanımlama ve yakın akrabalarına ait ayırt edici özellikleri kontrol 

edilmelidir. Teşhisin doğruluğunu kesinleştirmek amacıyla da, 

herbaryumlarda bulunan daha önce teşhis edilmiş örneklerle 

karşılaştırılması gerekmektedir. Flora kitapları ikili, çok girişli vb 

farklı anahtarlar kullanabilmektedir. (Seçmen ve ark,1995; Özer ve 

ark, 1998; Dalgıç ve Aksoy, 2020). 

6.7. Kurutulmuş Örneklerin Herbaryum Kartonuna 

Yapıştırılması  

Bitkilerin kurutma işlemi tamamlandıktan sonra, teşhisi yapılmış 

bitkilerin kartonlara yapıştırılıp herbaryum materyali haline getirilme 

aşamasına geçilir (Özer ve ark., 1998; Yurdakulol ve ark., 2005; Uma, 

2010; Biyologlar, 2021; ; OMU, 2021; ARTH, 2021). Kullanılan 

kartonların (30 x 45 cm) kaliteli, sert ve beyaz renkte olması tercih 

edilmektedir. Bitkinin kartona sabitlenmesi farklı yollarla 

yapılmaktadır. Bunun için bant (kâğıt), yapıştırıcı (silikon, tutkal, 

zamk) ve iplik kullanılmaktadır. Örneklerin karton üzerine 
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yerleştirilmesindeki ana ilke, örneklerin, tüm özelliklerini yansıtacak 

bir düzende gövde, dal ve çiçek sapı üzerinden tutturulmasıdır. Bir 

kartona sığmayan bazı büyük örnekler iki veya üç kartona 

yerleştirilebilir ve kartonlar A, B, C şeklinde işaretlenirler. Herbaryum 

için hazırlanan bitkiler karton üzerine yerleştirildikten sonra genellikle 

3 mm genişlikte olan kâğıt bant kullanarak sabitlenmektedir. Bu 

işlemlerde özellikle selefon bant (seloteyp) kullanımı uygun 

olmamaktadır, çünkü bu tip bantlar zamanla yapışkanlığını 

kaybederek düşmektedir. Bantlama işleminde bitkinin tamamı 

kaplanmamalıdır, özellikle bitkiye ait tipik yapıların görünebilirliği 

sağlanmalı ancak görevini de yapmalıdır. Bantlar, sapı zamanla 

gevşemeyecek ve iyi çevreleyecek biçimde, sapın ve yaprağın uygun 

olan noktalarından yapıştırılır. Fazla miktarda kullanılan yapıştırıcı 

şeritler, herbaryum kartonunda görüntüyü çirkinleştirebilmektedir. 

Köşeli kalın saplar için, önce kartonda bir yer açılarak sapın buradan 

geçirilip, sabitlendikten sonra kartona yapıştırılmasına dikkat 

edilmelidir. Diğer bir yöntem olan silikonlama işleminde bitkiler 

silikonlu yapıştırıcılarla kartona yapıştırılmaktadır. Gerek bant 

gerekse silikon yapıştırıcıların su bazlı olanları tercih edilmektedir, 

ancak bunların bazı durumlarda su yardımı ile sökülmeleri sırasında 

bitkilerin zarar görme riski bulunduğu unutulmamalıdır. Son 

yöntemde bazı kalın gövdeli bitkiler kartona iplikle dikilerek 

sabitlenmektedirler. Bazı özel durumlarda bu yöntemler birleştirilerek 

de kullanılabilmektedir. Tüm yöntemlerde işlemin sonunda karton ters 

çevrilerek tutup tutmadığı/sabitliği kontrol edilmelidir. Bu yöntemler 

içerisinde bantlar zamanla özelliğini kaybetme riski taşımasına 
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rağmen uygulama kolaylığı nedeniyle bantlama en çok tercih edilen 

yöntem olmaktadır. Bitki kartona yapıştırılırken, sağ alt köşede etiket 

için yeterli bir alanın bırakılmasıdır. Çiçekli bitkilere ait tohum ve 

meyveler küçük bir kağıt zarf ile kartona yerleştirilir, bu nedenle 

gerekli durumlarda tohum zarfı için sağ üst köşede bir alan 

gerekebilir. Ayrıca, bitki hakkındaki önemli kaynaklar, fotoğraf, kroki 

vb. kartonda uygun bir bölgeye yerleştirilebilir. 

6.8. Herbaryum Örneklerinin Etiketlenmesi  

Bir herbaryumda önemli kısımlarından biri örneği tanıtan etikettir. 

Etiketin amacı örnekle ile ilgili ancak örnek üzerinde 

bulunmayan/görülmeyen bilgileri kullanıcıya iletmektir. Etiketle ilgili 

kullanıcıların istekleri farklı olmakla birlikte, öncelikli olarak 

örneklenen bitkinin ismi ve toplandığı yere bakmaktadır. Etiketin 

başlığında büyük harfler, diğer açıklamalarda ise küçük harfler 

kullanılır. Etiketin büyüklüğü bunlara uygun olmalıdır. Genel amaçlar 

için etiket boyutları 7 x 11 cm (5 x 8; 7,5 x 12,5 ve 11 x 13 cm) olarak 

tercih edilmektedir. Daha büyük etiketler gereksiz olarak yer işgaline 

yol açabilmektedir. Etiketler olabildiğince kaliteli ve beyaz kağıtlara 

basılmalı, özellikle yabancıların kolayca okuyabilmesi için daktilo 

veya elle (tükenmez hariç) okunaklı biçimde yazıldıktan sonra reçine 

ile sağ alt köşeye yapıştırılmalıdır (Özer ve ark., 1998; Yurdakulol ve 

ark., 2005; Uma ve Düzenli 2012; Biyologlar, 2021; KTÜ-ORF, 202; 

ARTH, 2021). 
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6.9. Etiket Üzerinde Bulunması Gereken Bilgiler  

Herbaryumun etiket bilgileri dikkatle yazılmalıdır. Buraya yanlış 

yazılacak bir bilgi ciddi yanılgılara yol açabilir. Etiket üzerine 

genellikle şu bilgiler yer almalıdır (Özer ve ark., 1998; Yurdakulol ve 

ark., 2005; Uma, 2010; Biyologlar, 2021; KTÜ-ORF, 2021); Etiketin 

üst kısmında herbaryumun uluslararası adı bulunmalıdır. Ancak, bitki 

bir bölge veya ülke florası çalışmasında toplanmışsa çalışılan bölge 

veya ülkenin adı etiketin üzerinde belirtilebilir. 

Bitkinin Latince adı (kurallara uygun biçimde yazılmalıdır, Autor 

(Yazar) ve varsa Sinonimi verilebilir): 

Familyası: 

Mahalli ad(lar)ı:  

Toplandığı yer, lokalite (il, ilçe, köy, mevki) ekolojisi (bulunduğu 

çevre, toprak ve iklim özellikleri): 

Toplanma tarihi: 

Yükseklik (bitkinin yetiştiği yerin denizden yüksekliği):  

Koordinatları: 

Toplayanın adı: 

Teşhis edenin adı: 

Toplayıcının verdiği arazi numarası (Davis’in Türkiye haritasına 

hangi karede olduğunu belirten numara) yazılmaktadır. 

 



Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  | 71 

 

7.   HERBARYUM DOLAPLARI, DOLAPLARIN 

DÜZENLENMESİ VE KARTOTEKS 

7.1. Herbaryum Dolapları  

Herbaryum ve teşhisi yapılan bitki örneklerinin korunması daha sonra 

yapılacak çalışmalar için ehemmiyeti haizdir. Bunun için örnekler 

genellikle hususi olarak yapılmış dolaplarda saklanırlar. Eski 

herbaryum merkezlerinde kullanılan dolaplar ahşap veya benzeri 

malzemeden yapılmış olmakla birlikte günümüzdeki modern 

herbaryumlarda metal (sac veya çelik) dolaplar kullanılmaktadır. Bu 

dolaplar kısmen yangına dayanıklıdırlar, kapaklarında bulunan 

contalardan dolayı tozuve gaz sızıntısını engellerler. Böylelikle 

herbaryumun farklı gazlarla dezenfeksiyonunda da kullanılabilirler. 

Dolaplar tek veya iki kapılı olup genellikle 2-3’ten fazla raflıdır. 

Dolap boyutları bulundukları salona göre ayarlanmakla birlikte 

bitkilerin yerleştirildiği rafların yüksekliğinin 20-25 cm, genişliğinin 

35-40 cm, derinliğinin ise 47-50 cm olması önerilmektedir. Bunlardan 

daha fazla olması halinde alttaki bitkilerde zararlanma olabilmesinin 

yanında, fazla malzeme ve yer kullanımına dolayısıyla maliyette artışa 

neden olunacaktır. Küçük ve genellikle amatör koleksiyonlar, kalın 

kartonlardan özel şekilde yapılan kutularda saklanabilirler. Bu kutular 

herbaryumun rahatlıkla yerleştirilebileceği boyutlarda olmalıdır. 

Kutular örneklere ve kutulara zarar gelmeyecek şekil ve yükseklikte 

üst üste konulabilirler. Ekonomik ve oldukça kullanışlı olan bu tip 

kutular büyük herbaryumlarda da fazla örneklerin geçici olarak 

yerleştirilmesinde kullanılabilmektedir. Ancak kutular toz ve 

böceklerin girmesine yatkın olduğundan dolayı herbaryumun 
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böceklerden zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması 

gerekmektedir (Özer ve ark., 1998; Yurdakulol ve ark., 2005; Dalgıç 

ve Aksoy, 2020; OMU, 2021). 

7.2. Bitkilerin Dolaplara Yerleştirilmesi  

Öncelikle dolaplar, başta küflenme olmak üzere herbaryuma zarar 

verecek olumsuzlukların önüne geçmek için nemsiz, tozsuz ve 

olabildiğince karanlık ortamlarda konuşlandırılmalıdır. Bitki 

örneklerinin herbaryumdaki düzeni herbaryumun kuruluş amacına 

uygun seçilen bir sınıflandırma sistemine göre yapılmaktadır. Ancak, 

herbaryum mahallî ise veya sadece ülkenin/bölgenin endemik 

bitkilerinden oluşturulmuşsa, düzenleme daha kolay olmaktadır. 

Herbaryumun amacına uygun, basit alfabetik bir düşünce ile 

uygulanmalıdır. İyi düşünülmüş bir yapı ve açık seçik düzenleme, her 

bitkiyi hızlı bir şekilde bulmamıza yardımcı olur. Millî 

herbaryumlarda o ülkenin bitkileri ile dış ülkelerden değişim yoluyla 

gelen bitkiler ayrı ayrı dolaplarda bulunmaktadır. Tüm dünya 

bitkilerini herbaryumlarında bulunduran uluslararası yapıdaki 

herbaryum merkezleri sahip oldukları bitkileri farklı şekillerde 

düzenleyebilirler (ülkeler, coğrafik bölgeler vb.). İsimlendirilmiş, 

kartona yapıştırılmış, etiketleri yazılmış ve cinsleri içinde türlerine 

göre ayrılmış örnekler sistematik (sınıf, takım, familya, cins, tür) veya 

alfabetik olarak dolaplara yerleştirilirler. Yani çiçekli bitkilerde, 

familyasına göre düzenleme yapmak yeterli olmaktadır. Ancak, 

kullanışlı olmasından dolayı alfabetik sıralama tercih edilmektedir. 

Böylece cinslerin bulunması kolaylaşır. Cinslerin içinde bulunan 
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türlerin sıralaması da alfabetik olarak yapılır. Bunların dışında özel 

herbaryumlarda kuruluş amaçları (bitkilerin içerikleri vb.) göz önünde 

bulundurularak da düzenleme yapılabilir. Diğer bir bakışla; 

Herbaryum örnekleri, herbaryum kartonlarına yapıştırıldıktan sonra, 

familyalara ve cinslere göre ayrılmaktadır. Her cinse ait örnekler, cins 

örnek dosyasına yerleştirilir ve cins dosyasının sol alt kenarında o 

cinsin ismi yazılmaktadır. Dosya, cinse ait bir tek türün örneklerini 

içeriyorsa, cins isminin baş harfi ve türün ismi dosyanın sağ alt 

kenarına yazılmaktadır. Taksonomik sıralamada ayrı ayrı zarflarda 

korunan herbaryum türleri, cinslere ait zarflarda toplanmış olurlar. 

Cins zarfları alfabetik familya dosyalarında toplanırlar. Buna göre 

bitki örneklerinin dolaplardaki düzeni, familyalar içinde cinslerin, 

cinsler içinde türlerin alfabetik sıraya göre düzenlemesi esasına 

dayanmaktadır. Herbaryum dosyalarının hafif baskı altında yatay 

olarak yerleştirilmesinde daha uygun olmaktadır (Yurdakulol ve ark., 

2005; Dalgıç ve Aksoy, 2020; Biyologlar, 2021; OMU, 2021). 

Herbaryumdaki örneklerle ilgili bilgiler bir kartoteks sistemi ile tâkip 

edilebilirken (Yurdakulol ve ark., 2005) şimdilerde bunlar bilgisayar 

programları ile daha kolay yapılabilmektedir. 

8. HERBARYUM ZARARLILARI VE ALINACAK 

TEDBİRLER  

Herbaryum örnekleri, tatlıkurt (Lasioderme serricorne), bakkal böceği 

(Stegobium paniceum) kitap biti (Atropos divinatoria; Psocid sp. ), 

halı biti (Anthrenus sucrophulariae, A. verbasci), güveler (Lipocelis 

spp.), gümüş böceği (Lepisma sacchanina), hamam böceği (Blatella 

germanica),  herbaryum böceği (Cartodere filum), kuru meyve güvesi 
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(Plodia interpunctella) gibi çeşitli böcekler, bunların dışında akarlar, 

fare ve küf gibi hastalık etmenleri tarafından önemli derecede zarar 

görme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bundan dolayı herbaryumlar 

düzenli olarak kontrol edilmelidirler. Bu böcekler hayat devrelerini 

kuru örnekler içerisinde tamamlayabilirler. Bszı böcekler hayat 

devrelerinin en uzun dönemini larva halinde geçirirler. Herbaryum 

örneklerinin böceklere karşı korunmasında en etkili yol, böcek 

öldürücü ve uzaklaştırıcı maddelerin kullanılmasıdır. Böcek 

öldürücüler ya temas yoluyla veya yeme yoluyla etkilidir.  Bu amaçla 

yaygın olarak kullanılan kimyasal maddeler; Siyanür gazı, 

Paradiklorobenzen, Karbonsülfür, Etilendiklorid-Karbon tetraklorid-

karbonsülfür karışımı, etkilerini gaz halinde (fumigasyon) 

bulundukları zaman gösterirler. Bu gazların etkili olabilmesi için, 

örnekler hava geçirmez bir bölme veya gazları sızdırmayan metal 

herbaryum dolaplarına konması gerekmektedir. Birçok 

herbaryumlarda bu gazlar, mevcut kontrol durumuna bağlı olarak 1, 2, 

3 aylık düzenli aralarla, bütün herbaryumun dezenfekte edilmesinde 

kullanılırlar. Başka herbaryumlardan ödünç alınan örnekler ve 

herbaryuma gelen her örnek herbaryum kartonu üzerine 

yapıştırılmadan, dezenfekte edilmelidir. Bu kimyasallar sadece 

böcekler için olmayıp bütün canlılar için son derece zehirli oldukları 

için yetkili kişlerce uygulanmalıdırlar. Dezenfekte edilmeden 

herbaryuma alınan örnekler, yeni böcek bulaşmalarının başlaması için 

ana sebeptir. Kimyasal kullanımının sakıncalarından dolayı, son 

yıllarda sıcak, soğuk ve kısa dalga şoku daha çok tercih edilmektedir 
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(Özer ve ark., 1998; Yurdakulol ve ark., 2005; Dalgıç ve Aksoy, 2020; 

OMU, 2021).  

Sıcak Şok: Bitkiler 75-80 0C sabit sıcaklığa ayarlı etüvler içerisinde 

24 saat bekletilir. Böylelikle bitkiler üzerinde bulunabilecek tüm 

zararlıların erginleri, yumurta ve larvaları ölmektedir. 

Soğuk şoku: Bitkiler -8 0C sabit sıcaklığa ayarlı dondurucu içerisinde 

48 saat bekletilir. Böylelikle bitkiler üzerinde bulunabilecek tüm 

zararlıların erginleri, yumurta ve larvaları ölmektedir. 

Kısa dalga şoku: 2450 MHz’e ayarlanmış özel üretilmiş mikrodalga 

fırınlarına yerleştirilen bitkiler üzerinde bulunan böceklerin erginleri, 

yumurta ve larvaları kontrol edilmektedir. 

Kimyasal kullanımının sakıncalarından dolayı, son yıllarda ısı, soğuk 

ve kısa dalga şoku daha çok tercih edilmektedir. Yeni hazırlanan 

bitkiler karton üzerine yerleştirildikten sonra gaz sızdırmayan poşet, 

kutu vb. içerisine yerleştirilip böcek öldürücü uygulanır, bunları 

takiben de derin dondurucuda bekletildikten sonra herbaryumdaki 

yerine konulur. Bu işlem yılda 1-2 kez yapılırsa oldukça başarılı 

sonuçlar alınabilmektedir. Ancak, tüm bu yöntemlerin dışında kekik, 

nane, adaçayı, hayıt vb. uçucu yağlara sahip kokulu bitkilerin yaprak 

ve çiçekleri veya tohumları böcekleri uzaklaştırmak amacıyla bez bir 

torba içerisinde herbaryum dolapları içerisine yerleştirilebilir. 
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9. TÜRKİYE VE YURTDIŞINDAKİ ÖNEMLİ 

HERBARYUMLAR  

Farklı amaçlarla kişi ve kurumlarca herbaryumlar oluşturulmaktadır. 

Şahsi herbaryumlar genellikle bitki bilimciler, gezginler ve farklı 

mesleklere sahip tabiatseverler tarafından toplanan örneklerden oluşan 

amatör yapıdadır, ancak Linne, Boissier gibi bu işin duayenleri 

tarafından hazırlanan bazı şahsî herbaryumlar dünyaca ünlü 

herbaryumlarda özel bölümlerde saklanmaktadır.  

Türkiye’de farklı kurumların bünyelerinde herbaryumlar mevcuttur. 

Bunlar arasında  Şeker Pancarı Araştırma Enstitüsü, Ormancılık 

Araştırma Enstitüsü, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Ankara Zirai 

Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü gibi birimlere bağlı 

Herbaryumlar hizmet vermektedir. Ayrıca, Üniversitelerin yöre 

bitkileri ile başladıkları herbaryumlar günümüzde milletlerarası 

düzeye ulaşmıştır. Bunların haricinde yine Eczacılık, Orman, Deniz 

Bilimleri vb. fakülteler de kendi alanlarına (tıbbi ve zehirli bitkiler, 

mantar, alg vb.) yönelik herbaryumlara sahiptirler. Ülkemizde 58 

herbaryum mevcut olup, günümüzde Index Herbarium (Uluslararası 

Herbaryum İndeksi-Index herboriorum) kapsamında olup buralarda 1 

milyona yakın örnek olduğu tahmin edilmektedir, Harita 1 (Özer ve 

ark., 1998; Uma, 2010; Dalgıç ve Aksoy, 2020; KTÜ-ORF, 2021; 

NYBG 2021). 
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Harita 1: Türkiye’deki herbaryumların bulundukları yere göre 

dağılımları, (Kaynak: Map - The William & Lynda Steere Herbarium 

(nybg.org) 

Türkiyedeki önde gelen herbaryumlardan bazıları şunlardır: İstanbul 

Üniv. Fen Fak. Herbaryumu (ISTF), Ankara Üniv. Fen Fak. 

Herbaryumu (ANK), Hacettepe Üniv. Fen Fak. Herbaryumu (HUB), 

Ege Üniv. Ecz. Fak. Herbaryumu (IZEF), Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Fak. 

Herbaryumu (VANF), Şeker Enstitüsü, Ankara (ESK), Ege Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü, İzmir (IZ), Orman Araştırma Enstitüsü, Ankara 

(ANKO), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, İstanbul (NGBB), Bitki 

Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma Merkezi Herbaryumu 

(MKUBK) 

Yurt dışındaki bazı herbaryumlardan bazıları aşağıda verilmiş olup 

buralarda 400 milyondan fazla örneğin bulunduğu tahmin 

edilmektedir:  Kew Herbaryumu, Londra-İngiltere, Edinburgh, 

Edinburgh Kraliyet Botanik Bahçesi Herbayumu, New York, ABD, 
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Botanik Bahçesi Herbaryumu, Berlin, Almanya Herbaryumu, 

Avustralya, Virtual Herbaryumu. 

 

Harita 2: Dünya’daki herbaryumların bulundukları yere göre 

değılımları,( Kaynak: Map - The William & Lynda Steere Herbarium 

(nybg.org)) 

10. BAZI ÖZEL BİTKİ GRUPLARINA VEYA BİTKİ 

OLMAYAN CANLI GRUPLARINA AİT HERBARYUMLAR 

Buraya kadar genel bilgilerin yanı sıra çiçekli bitkilere uygulanan 

bilgi ve teknikler verilmeye çalışılmıştır. Korunmaya alınmış 

bitkilerin toplanması yerine sadece fotoğraflarının çekilmesi 

önerilmektedir. Bazı bitki grupları veya bitki olmayan canlı 

gruplarıyla ilgili herbaryumlar için bazı farklı teknik ve bilgilere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdadır. 
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10.1. Sukulent ve Dikenli Bitkilerin Herbaryumu 

Bu bitkilerin gövdeleri hacimli ve yapılarında fazla miktarda su 

bulundurdukları için toplanmaları ve kurutulmaları değişik 

yöntemlerle yapılmaktadır. Tam bitkinin preslenmesi çok zordur, 

bitkinin hızlı bir şekilde kuruması için gövde boyuna veya enine dilim 

dilim kesilmelidir. Bu durumda dikenlerinin dizilişleri, gövde 

üzerindeki kanallar ve diğer şekiller daha iyi görülebilmektedir. 

Ayrıca gövdeden kesilen parçalar alkol içerinde saklanabilmektedir. 

Herbaryum kartonuna sığabilecek örnekler için bitki bir kaç dakika 

kaynar su içine atılarak bekletilir daha sonra prese yerleştirilerek 

yapay yöntemlerle (ısıtıcı vb.) kurutulur. Kaktüslerin çiçekleri 

gövdeden koparılıp preslenmelidir. Böylelikle çiçekler sağlıklı olarak 

kurutulabilir. Etli meyveler de ortadan kesilerek etli kısım çıkarılır ve 

kabuğu filtre kâğıdı pamuk karışımı ile doldurularak saklanabilir (Saya 

ve Mısırdalı, 1982; Özer ve ark., 1998; Yurdakulol ve ark., 2005; Dalgıç ve 

Aksoy, 2020; Biyologlar, 2021).  

10.2. Eğreltilerin Herbaryumu 

Eğreltiler genellikle dere kenarları gibi nemli yerlerde bulunurlar. 

Bunların toplanmasında sporlu bireylerin seçilmesine dikkat 

edilmelidir. Sporları içeren sporangiumlar yaprakların alt yüzeyinde 

kahverengi sıralar veya demetler halinde bulunmaktadır. Bazı 

cinslerde spor her zaman bulunmamaktadır. Bu durumda steril ve 

verimsiz örnekler toplanmalıdır. Toplamada gövde ve toprak altı 

kısımları alınmalı, ağaçsı eğreltilerde gövdenin kalınlığı ve 

uzunluğu not edilmelidir. Gövdenin dip kısmı isimlendirme için çok 
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önemlidir, bu kısımlar mutlaka alınmalıdır. Örnekte çok yaprak 

bulunuyorsa bir iki yaprak bırakılarak diğerleri çıkarılabilir. Bütün 

özellikleri belirgin olacak şekilde kurutma kâğıdı arasına 

yerleştirilip preslenir ve kurutulur, daha sonra kurutulmuş örnekler 

herbaryum kartonuna yapıştırılır ve etiketlenir (Saya ve Mısırdalı, 

1982; Dığrak ve İlçim, 2002; Dalgıç ve Aksoy, 2020). 

10.3. Su Yosunlarının Herbaryumu 

Plankton organizmalar bir çembere geçirilerek ipek gibi ince tül veya 

perlondan yapılmış ince (50-80 mikron) plankton ağıyla toplanıp, 

sudan çıkarılarak yoğunlaştırılırlar. Mikroskobik olan bu organizmalar 

çeşitli yöntemlerle preparat haline getirilerek uzun süre saklanabilirler 

Tatlı su yosunları ve tuzu giderilmiş deniz yosunları yaklaşık 2-3 cm 

kadar musluk suyu ile doldurulmuş yassı, çukur bir kaba yerleştirilir. 

Daha sonra yosunların üzerindeki yabancı maddeler (kir, diğer su 

yosunları, kabuklular ve böcekler vb.) temizlenir. Karton bir levha, 

yassı ve sağlam bir alt levhasıyla birlikte su yosununun altına sürülür. 

Su yosununun taban kısmı aşağıda olacak şekilde karton üzerine 

çekilir. Su altında iken dal kısımları tabii durumlarına en yakın şekle 

getirilerek düzeltildikten sonra karton, alt levhasıyla birlikte sudan 

çıkarılır. Sudan çıkarılan su yosunları havada biraz kurumaya 

bırakıldıktan sonra filtre kâğıdı arasında hafif basınç altında mümkün 

olduğu kadar çabuk bir şekilde kurutulur. Daha sonra etiketlenerek 

saklanırlar. Deniz yosunları çekme kancası ile veya elle toplanarak 

tatlı su ile doldurulmuş bir kabın içine konularak üzerindeki tuzdan 

arındırılır. Tuzu giderilmiş su yosunları kurutularak karton üzerine 
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yerleştirildikten sonra etiketlenerek saklanırlar (Saya ve Mısırdalı, 

1982; Özer ve ark., 1998; Yurdakulol ve ark., 2005; Dalgıç ve Aksoy, 

2020; Biyologlar, 2021). 

10.4. Mantarların Herbaryumu  

Mikroskobik mantarlar (funguslar) üzerinde yaşadığı ortam parçasıyla 

birlikte toplanmalıdır. Bunların spor yataklarını (spornagium) ve spor 

oluşumlarını (fruktifikasyonları) tamamlamış olmalarına dikkat 

edilmelidir. Funguslar toplandıktan sonra kutu veya cam kaplar içinde 

kuru halde saklanırlar. Şapkalı mantarlar ise ekin ve uygun bir bıçakla 

topraktan sökülür. Bu mantarların tayininde spor renkleri de önemli 

olduğundan sporlar beyaz bir kâğıt üzerinde toplanırlar. Bunun için 

mantarın şapka kısmı kesilerek beyaz kâğıt üzerine konulur. Bir gün 

sonra kâğıt üzerine düşen sporlar toplanırlar. Dolayısıyla bu 

mantarlardan en az iki örnek toplamak gerekmektedir. Bu örneklerden 

biri herbaryum örneği halinde saklanırlar. İkincisi spor elde edilerek 

teşhiste faydalanmak amacıyla kullanılır. Şapkalı mantarlar ya %70'lik 

etil alkol veya %4'lük formal eriyiği içerisine konularak ya da 

dondurma – kurutma yöntemi ile kurutularak cam kaplar içinde 

saklanırlar. Dondurma-kurutma yönteminde kurutmayı hızlandırmak 

amacıyla, mantar ince iğnelerle delinir. Daha sonra kutu içine 

serilerek dondurma aletinde kurutulur ve saklanırlar. Mikroskobik 

olan funguslarda da aynı yöntem uygulanabilmektedir (Saya ve 

Mısırdalı, 1982; Özer ve ark., 1998; Yurdakulol ve ark., 2005; Dalgıç 

ve Aksoy, 2020; Biyologlar, 2021). 
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10.5. Likenlerin Herbaryumu  

Likenler çok farklı ortamlarda bulundukları için toplama şekilleri 

arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Öncelikle likenin 

toplandığı ortamın tam olarak belirlenmesi, tanımlanması ve 

kaydedilmesi (bulunduğu kayanın, taşın, ağacın ne olduğu, ortamın 

gölge ve açıkta olması, nem vb.) gerekmektedir. Likenlerin çoğu 

çok narindir ve bu nedenle dikkatlice toplanmalıdır. Ayrıca, çok 

yavaş kurutulmaya bırakıldıkları zaman üzerlerinde pas ve mantarlar 

kolaylıkla gelişebilir. Bunun için kesinlikle çok iyi 

kurutulmalıdırlar. Yapraksı ve çalımsı likenler kurutma kağıtları 

arasında kurutulmalı ancak pres içinde sıkıştınlmamalıdırlar. 

Çalımsı likenler taze iken pres edilmelidirler. Bunlar üzerine gerekli 

bilgilerin yer aldığı etiketlere sahip, özel olarak hazırlanan kalınca 

kâğıttan yapılmış zarflar içine konularak saklanırlar. Daima düz bir 

durumda tutulmalı, sallama ve titremelerden korunmalıdır. Odun ve 

kabuk üzerinde yaşayan likenler uygun keskin bir bıçakla 

bulundukları yerden çıkarılarak toplanırlar. Teşhiste likenlerin kenar 

şekilleri önemlidir. Birçok tür çok farklı renkte olduklarından, 

bunların renk tonları çok iyi gözlenmeli ve değişik olanların 

toplanmasına dikkat edilmelidir. Sürgünlerde bulunanlar ise bağ 

makası ile kesilerek alınırlar. Taş ve kayalar üzerinde yaşayan kuru 

likenler ise çekiç ve kalem keski yardımıyla çıkarılarak toplanırlar. 

Taş üzerindeki nemlenmiş likenler ise keskin bir bıçakla bulunduğu 

yerden alınabilirler. Kırılma ve birbirine sürtünme riski taşıyan 

likenler yumuşak kağıtlara sarılarak taşınırlar. Üzerinde değişik 

türler bulunan kayalar üzerindeki likenleri toplarken, likenlerin 
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üzerinde geliştikleri kayadan büyükçe bir parça koparılarak alınması 

daha uygundur. Zarf içine yerleştirilen liken ve kara yosunları daha 

sonra herbaryum kartonları üzerine yapıştırılıp ve etiketlendikten 

sonra saklanırlar (Saya ve Mısırdalı, 1982; Dığrak ve İlçim, 2002; 

Dalgıç ve Aksoy, 2020; Biyologlar, 2021). 

10.6. Brofitlerin (Kara Yosunları ve Ciğer Otları) Herbaryumu 

Kara yosunları ve ciğer otları genellikle çok narindir ve bu nedenle 

dikkatlice toplanmalıdır. Bunlar, ağaç kabukları, toprak ve kayaların 

üzerinde bulunurlar.  Daha çok karmaşık ve  iç  içe  

bulunduklarından  arazide bunların türlere  ayırarak toplanmaları 

oldukça zor olmaktadır. Ağaç kabukları üzerinde bulunanlar keskin 

bir bıçakla sıyrılarak kabukla beraber, kayalar üzerinde bulunanlar 

ise kaya çekici ve kalem keski ile kırılarak örneğe zarar vermeden 

alınırlar. Toprak üzerinde bulunanlar keskin bir bıçakla örneğe zarar 

vermeden bulundukları yerden alınırlar. Toplanan kara yosunlarının 

kapsüllü olmasına dikkat edilmeli, ancak kapsüllü olanı yoksa 

vejetatif kısımları (kapsülsüz olanlar) alınmalıdır. Toplanan örnekler 

önceden hazırlanmış gazete/kurutma kağıtlarından yapılmış zarfların 

içerisine konulmalı ve örneğin toplandığı yerin özellikleri 

yazılmalıdır. Bu şekilde zarflara konan örnekler kurutma kağıtları 

arasında kurutulur ancak presin sıkılmamasına dikkat edilmelidir. 

İsimlendirmede öncelikle kurumuş örneklerin kapsüllü ve vejetatif 

kısımlarından alınan parçalar su içerisinde yumuşatılmalıdır. Daha 

sonra örnekler beyaz kağıttan yapılmış zarflar içerisine 

yerleştirildikten sonra bunlar herbaryum kartonuna yapıştırılıp ve 
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etiketlenerek saklanırlar (Saya ve Mısırdalı, 1982; Dığrak ve İlçim, 

2002; Dalgıç ve Aksoy, 2020; Biyologlar, 2021).  
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GİRİŞ 

Tüm canlıların ortak özelliği doğarlar, büyür, ürer ve ölürler. 

Nesillerini devam ettirebilmek için tüm canlıların üremesi ve 

çoğalması gerekmektedir. Bitkiler alemi içinde bu kural geçerlidir. Bir 

bitkinin çoğalmasındaki en temel yapı taşı tohum olarak 

nitelendirilebilmektedir. Çimlenme özelliği taşıyan bir tohumdan 

genetik özellikleri bakımından farklılaşmış olan yeni bitkiler meydana 

gelebilmektedir. Bu nesillerini devam ettirebilme özelliği açısından 

bitkiler çok sayıda (yüzlerce hatta bazıları milyonlarca) tohum 

üretebilme yeteneğine sahiptirler. Bitkiler üzerinde morfolojik olarak 

olgunluğa ulaşan tohumlar daha sonra bulunduğu bitki üzerinden 

ayrılmaktadır. Bitkiden ayrılan bu tohumlar daha sonra toprağa 

düşmektedir. Toprağa düşen bu tohumlar toprak içerisinde birikmekte 

ve burada bir topluluk oluşturmaktadır. Bu topluluğa genel olarak 

tohum bankası olarak isimlendirilmektedir. Roberts ve Neilson 

(1981)’a göre toprak tohum bankası tanımı, bir toprakta bulunan canlı 

tohum deposunu belirtmek için kullanılmıştır. Simpson ve ark. (1989) 

‘a göre ise toprakta ve toprak katmanlarında bulunan canlı tohumların 

oluşturduğu depo olarak isimlendirilmektedir. Topraktaki tohum 

bankasını hem geçen senelerden kalan tohumlar hem de bu üretim 

sezonunda yere dökülen tohumlar oluşturmaktadır. Bununla birlikte 

bu tohumların yanı sıra çok yıllık bitkilerin çoğalma yapıları 

yumrular, rizomlar ve stolonlar gibi vejetatif bitki parçaları da 

toprakta bulunmaktadır. 

İnsanlık ve bilim tarihine bakılacak olur ise topraktaki tohum bankası 

anlayışı ve çalışmaları aslında çokta eski zamanlara gitmemektedir. 
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Başka bir çalışmada ise Candolle (1887), birkaç yüzyıl boyunca 

bozulmamış bir toprakta yapılan teraslama çalışmaları sırasında açığa 

çıkan tohumların yabancı ot fidelerinin filizlendiği gözlemlemiş ve bu 

çimlenmenin uzun süre gömülü bir şekilde kalarak canlılığını koruyan 

tohumlardan olabileceğini bildirmiştir (Turner, 1933). Her ne kadar 

insanlık ve bilim tarihinin uzun bir geçmişi olsa da toprak tohum 

bankası ile ilgili olarak ilk çalışmanın 1859 yılında Darwin tarafından 

bir göl kıyısındaki bataklık türü topraktan almış olduğu toprak 

numunelerinden fidelerin çıkmasını gözlemlemesi ile başlamıştır.  

İlerleyen zamanlar içerisinde ise tohum bankası ve sınıflandırma 

sistemine yönelik çalışmalar başlamıştır. 

1. YABANCI OTLAR 

Dünya genelinde tanımlanan 250.000 bitki türünün 8.000 ‘ini 

oluşturan ve bunların sadece 200 türü ekonomik anlamda zararlı 

olarak kabul edilen, kültür bitkileri ile su, ışık ve besin maddesi için 

rekabete girerek bitkilerin gelişimini engelleyen, verim ve kalite 

kayıplarına neden olabilen yabancı otlar genel olarak insanoğlunun 

istemediği yerde yetişen, yararından çok zararı olan bitkiler şeklinde 

tanımlamak mümkündür (Edwards, 2014). Yabancı otlar olarak 

tanımlanan bu bitkilere herhangi bir etken etki etmedikçe (insanlar, 

diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar vb.) bulundukları yere 

kolaylıkla hâkim olma yeteneği gösterebilmektedirler (Özer ve ark., 

2003). Yabancı otlar, bitki gelişimi için gerekli olan su, besin ve güneş 

ışığı için kültür bitkileri ile rekabete girip verim ve ürün kalitesinin 

azalmasına yol açarak tarımda önemli sorunlara neden olmaktadırlar. 
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Bunlar tarımsal üretim kayıplarına neden olan en önemli zararlı 

gruplarından kabul edilmektedirler. Yabancı otlar kültür bitkisinin 

içerisinde bulunur ise %100’ varan ürün kayıplarının olabileceğinden 

bahsedilmektedir (Cramer, 1967). Bu durumunun ekonomik boyutları 

ise milyar dolarları bulabilmektedir. Örnek olarak Schneider’ın 1985 

yılında yapmış olduğu çalışmada Amerika Birleşik Devletleri’nde 

yabancı otlardan kaynaklı parasal zararın yıllık 5 milyar dolar olduğu, 

Combellak (1987)’ın Avustralya’da yabancı otların vermiş olduğu 

zarar ve mücadelesine harcanan paranın ise 2.7 milyar Avustralya 

dolarına ulaştığını bildirmesi verilebilmektedir.  

2. TOPRAK YABANCI OT TOHUM BANKASININ ÖNEMİ 

Toprakta yabancı ot tohumları sadece tohum ile çoğalan tek yıllık ve 

çok yıllık bitkiler için gelecek generasyonlarını devam ettirebilmeleri 

bakımından önemlidir. Çok yıllık bitkiler sadece tohumlarının başka 

alanlara yayılması ve çimlenmesi yolu ile ana bitkiden uzakta 

populasyon oluşturabilmektedir. Ana bitki etrafındaki çoğalma ise 

vejetatif yolla olmaktadır. Bununla birlikte toprakta tohum 

bankasındaki özellikle tek yıllık bitkiler kışın soğuk ve zorlu 

koşullarından kendilerini koruyabilirler ve ileriki yıllarda uygun çevre 

koşullarında çimlenerek jenerasyonlarını devam ettirebilirler. 

Toprakta farklı türlerden tohumlar farklı zamanlarda çimleneceğinden 

yani çıkış yapacak yeni bitkiler farklı genetik geçmişe sahip 

olacağından yoğun seleksiyon baskısı altında olan bir türde nesilden 

nesile genetik değişim azalmaktadır (Gulden ve Shirtliffe, 2009, 

Hossain ve Begum, 2016). 
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Toprakta tohum bankasında yabancı ot tohumlarının sürekliliğinin 

belirlenmesinde 5 metot kullanılmaktadır. Bunlar; 

▪ Tohum yaşı belirleme 

▪ Tohumların farklı toprak derinliklerine gömülmesi denemeleri 

▪ Çimlenebilen tohumların farklı toprak derinliklerinde 

dağılımlarının belirlenmesi 

▪ Belirli periyotlarda arka arkaya tohum bankasının belirlenmesi 

▪ Toprağa yeni düşen ve toprakta mevcut olan tohum bankasının 

mevsimsel dinamiğinin karşılaştırmalı analizi (Saatkamp ve 

ark., 2009). 

Toprakta tohum bankasında yabancı ot tohumlarının uzun yıllar 

canlılığını koruyarak kalmasında dormansi, tohumun toprak 

katmanında bulunduğu derinlik, hastalık-zararlılar, allelopati gibi 

biyotik faktörler ile sıcaklık nem gibi abiyotik faktörler de rol 

oynamaktadır. Tohumların farklı derinliklerde bulunması mevcut 

tohumların canlı olarak toprakta kalabilmesi dışında çimlenebilmesi 

açısından da önem taşımaktadır. Özellikle yüzeysel çimlenme 

yeteneğinde olan tohumların derinde kalması bakımından önem 

taşımaktadır. Topraktaki canlılıkları bakımından yabancı otlar 

ortalama olarak 50-60 yıl arasında kalabilmektedir. Bu süre bazı 

yabancı ot tohumlarında 1-2 yıla kadar düşerken (Galium tricorne ve 

Agrostemma githago gibi), Amaranthus retroflexus’un yaklaşık olarak 

40 yıl boyunca canlı kaldığı bildirilmiştir (Kaya ve ark., 2010). 

Tohumun bulunduğu derinlik tohumun muhafazası açısından da önem 

taşımaktadır. Toprağın ilk 30 cm derinliğinde olan bir tohumun 
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çimlenme kabiliyeti yüzeysel olanlara göre daha uzun süre 

koruyabildiği bilinmektedir.   

Dünya’da tohumların toprakta kalma süresi ile ilgili çalışmalar çok 

eski tarihlere dayanmaktadır. Kanadalı botanikçiler tarafından yapılan 

bir çalışmada 10.000 yıl önce toprağın 3-6 metre altında silt içerisinde 

donmuş olan Lupinus arcticus S. Watts tohumlarını çimlendirip 

sağlıklı bitki elde etmeyi başarmışlardır (Burnside ve ark., 1996). Yine 

Amerika’da 1879 yılında yürütülen bir başka çalışmada araştırmacılar 

20 farklı yabancı ot tohumunu süt şişelerine koyarak üzerini toprak ile 

doldurmuşlar ve şişeleri toprağın 46 cm derinliğine gömmüşlerdir. 

Gömülen tohumlardan Verbascum blattaria L., Rumex crispus L., 

Oenothera biennis L., yabancı otlarına ait olanlarının 80 yıl sonra 

canlı olduğu tespit edilmiştir (Darlington ve Steinbauer, 1961). Yine 

aynı çalışmada Malva rotundifolia L. ve Verbascum blattaria L.’nın 

ise bazı tohumlarının 100 yıl canlılığını koruduğu gözlemlenmiştir 

(Kivilaan ve Bandurski, 1981).  Burnside ve ark. (1996) tarafından 

Nebraska’da yürütülen denemelerde ise 1976 yılında toprağın 20 cm 

derinliğine gömülen ekonomik öneme sahip 41 yabancı ot türünün 

tohumlarının 17 yıl içerisinde çimlenme durumlarına bakılmıştır. Bu 

41 yabancı ot türünün 11’i tek yıllık, 14’ü tek yıllık geniş yapraklı, 4’ü 

iki yıllık geniş yapraklı ve 12 si çok yıllık geniş yapraklı bitkiler 

oluşturmuştur. Bitkiler ilk 9 yıl her yıl çimlenme testine tabi tutulmuş 

ve daha sonra 12. ve 17. Yıllarda yine çimlendirilmeye çalışılmıştır. 

Çalışma sonrasında Setaria parviflora L., sirken (Chenopodium album 

L.), tarla akçaçiçeği (Thlaspi arvense L.), Solanum sarrachoides L., 
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boru çiçeği (Datura stramonium L.), imam pamuğu (Abutilon 

theophrasti Medik), Amaranthus tuberculatus L., sığırkuyruğu 

(Verbascum thapsus L.),  kıvırcık labada (Rumex crispus L.,) Cirsium 

flodmanii L., Solanum carolinense L., Ipomoea hederacea (L.) Jacq, 

pıtrak (Xanthium strumarium L.), Persicaria hydropiperoides L., 

Ambrosia grayi. (A. Nels.) Shinners yabancı otlarının tohumlarının bir 

kısmının 17 yıl sonra çimlenme kabiliyetini kaybetmediği 

belirlenmiştir. Bu yabancı otlardan Solanum sarrachoides L., Datura 

stramonium L., Verbascum thapsus L., Rumex crispus L.  yabancı 

otlarında 17 yıl sonunda tohum çimlenme oranları sırasıyla % 65, % 

90, % 95 ve % 61 olarak hesaplanmıştır. Ülkemizde yürütülen bir 

başka çalışmada ise Sorghum halepense (L.) Pers., Abutilon 

theophrasti Medik., Amaranthus retroflexus L., Hibiscus trionum L., 

Echinochloa colonum (L.) Link., Setaria verticillata (L.) P. Beauv., 

Solanum nigrum L. yabancı ot tohumları 15 ve 30 cm toprak 

derinliğine gömüşmüş ve 7 yıl boyunca bu ortamda muhafaza 

edilmiştir. 7 yıl sonunda tohum canlılığı Abutilon theophrasti’de % 

6.71±0.77, A. retroflexus’ta % 0.26±0.14, A. sterilis’te % 0.26±0.14, 

E. colonum’da % 1.42 ±0.25, H. trionum’da % 22.74±1.11, S. 

verticillata’da % 1.66±0.35, S. arvensis’te % 38.18±3.29,  S. 

nigrum’da % 5.38±0.79, S. halepense’de % 8.83±0.52 olarak 

belirlenmiştir (Üremiş ve Uygur, 2005). 

Yeni Zellan’da da ise D. stramonium, Nicandra physalodes L., 

Panicum miliaceum L., Setaria pumila, Echinochloa crus-galli L., S. 

verticillata L., Panicum dichotomiflorum L., Digitaria sanguinalis L., 
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Panicum capillare L., yabancı otlarının 50 ve 200 mm gibi farklı 

toprak derinliklerinde 3 yıl süreyle muhafazası sonrasında canlılığının 

incelendiği çalışmada ise 50 mm derinlikte büyük tohumlu yabancı 

otların toprak tohum bankasında sürekliliğini daha kısa olduğu 

saptanmıştır. Tüm yabancı ot türlerinde tohumlar 200 mm ye 

gömüldüğünde ise tohumlar daha uzun süre dayanmıştır. Bununla 

birlikte hafif bünyeli topraklarda tohumlar daha uzun süre dayanırken 

ağır bünyelilerde daha kısa sürede canlılığını kaybetmiştir (Dowsett ve 

James, 2012). 

Yürütülen birçok çalışmada toprak tohum bankasında bazı yabancı ot 

türlerinin tohumlarının % 99’unun çimlenme kabiliyetini kaybettiği 

süre Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1. Bazı Yabancı Ot Tohumlarının Toprak Tohum Bankasında Kalıcılık 

Süresi 
Bilimsel İsmi Türkçe İsmi Toprakta kalıcılık (yıl) 

Agropyron repens Adi ayrık 10 

Agrostis gigantea  Koca Tavusotu 5 

Agrotis tenuis Tavus otu 4 

Alopecurus myosuroides Tilki kuyruğu 4 

Amaranthus retroflexus Horoz ibiği      >5 

Anagallis arvensis Fare Kulağı >5 

Anchusa arvensis Tarla sığır dili >5 

Anthemis cotula Pelin türlerinden 5 

Artemisia vulgaris Yabani pelin 5 

Avena fatua Yabani yulaf 4-6 

Bromus mollis Arpamsı brom 1 

Capsella bursa-pastoris Çoban çantası >20 

Chenopodium album Sirken 78 

Cichorium intybus Yabani hindiba 4 

Cirsium arvense Köy göçüren <5 

Crepis capillaris Tüysüz hindiba 4 

Dactylis glomerata Domuz ayrığı 4 

Datura stramonium Şeytan elması >20 

Daucus carota  Yabani havuç 5 

Elytrigia repens  Ayrık otu 4-6 

Erodium cicutarium İğnelik 5 
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Euphorbia peplus Bahçe sütleğeni 2 

Festuca arundinacea Yüksek çayır yumağı 1 

Festuca pratensis Çayır yumağı 1 

Festuca rubra Kırmızı yumak 1 

Hordeum jubatum  Tilki kuyruğu arpası 7-8 

Hypericum perforatum Yapışkan ot 5 

Lactuca serriola Dikenli yabani marul 3 

Lamium amplexicaule Ballı baba 4 

Lamium purpureum Kırmızı çiçekli ballı baba 4 

Lolium italicum İtalyan çimi 4 

Lolium perenne İngiliz çimi 4 

Matricaria matricarioides  Petalsiz papatya >20 

Medicago sativa Yonca 20 

Phleum nodosum Yumrulu kelpkuyruğu 4 

Phleum pratense Çayır kelp kuyruğu 4 

Plantago media Ortanca sinir otu 4 

Poa annua Tavşan bıyığı >5 

Polygonum aviculare  Çoban değneği 30 

Polygonum convolvulus Sarmaşıklı çoban değneği 4-6 

Potentilla norvegica  Beşparmak otu 12-14 

Rumex crispus Kıvırcık labada >20 

Senecio vulgaris Adi kanarya otu >5 

Setaria faberi Dev tilkikuyruğu 5 

Setaria glauca Sarı tüylü darı 30 

Sinapis alba Ak hardal 5 

Sinapis arvensis Yabani hardal  

Solanum nigrum Köpek üzümü 5 

Sonchus arvensis Eşşek marulu 5 

Sonchus asper Dikenli eşek marulu 5 

Sonchus oleaceus Adi eşşek marulu 2-5 

Spergula arvensis  Tarla kişnişi 18-20 

Stellaria media Serçe dili >20 

Taraxacum officinale  Aslan dişi 4 

Thlaspi arvense Tarla akça çiçeği 38 

Trifolium dubium Tatlı yonca 20 

Trifolium pratense Çayır tırfılı 20 

Trifolium repens Aküçgül 20 

Urtica urens Isırgan otu >5 

Verbascum thapsus Arap baklası >20 

Veronica arvensis  Tarla yavşanı 4 

Veronica hederifolia Adi yavşanotu >5 

Veronica persica İran yavşan otu >5 

Xanthium strumarium Domuz pıtrak  37 
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3. TOPRAK TOHUM BANKASINDA YABANCI OT TOHUMU 

BİRİKMESİ 

Yabancı otlar devamlılıklarını sürdürebilmek için çok sayıda tohum 

oluşturmaktadırlar. Oluşturmuş oldukları bu tohumlar doğada farklı 

tohumların çimlenip gelişmesini engelleyen birçok farklı cansız 

faktörlerle ve canlı etmenlerle karşı karşıya kalmaktadır. Yabancı 

otların oluşturduğu tohum sayıları çeşitli faktörlere bağlı 

olabilmektedir. Bunlar; Yabancı otun türüne, yetiştiği ortama, bin 

dane ağırlığına ve uygulanan mücadele yöntemine göre değişiklik 

göstermektedir (Güncan, 2013). Yabancı otların vermiş oldukları 

tohum sayısını etkileyen bu faktörlerin dışında ayrıca yetiştikleri 

ortamlara bağlı olarak da yabancı ot tohum miktarlarında fark 

oluşmaktadır. Bir başka etmen olarak m2’deki bitki yoğunluğu 

sonucunda da yabancı otların oluşturduğu tohum sayılarında fark 

oluşmaktadır. 

Kültür bitkilerinden farklı olarak yabancı otlarda tohumlar morfolojik 

olgunluğa eriştiği zaman ana bitkiden kolayca ayrılmakta ve toprağa 

düşmektedir (Özer ve ark., 2003). Toprağa düşen ve burada biriken 

tohum miktarı, arazide kültür bitkisi olup olmamasına, üzerinde 

yetişen diğer bitkilerin türüne ve yoğunluğuna, herhangi bir yabancı ot 

mücadelesi yapılıp yapılmadığına ve toprağın kimyasal ve fiziksel 

özelliklerine göre farklılık gösterebilmektedir (Güncan, 2013). 

Tarımsal üretim yapılan arazilerde Amerika Birleşik Devletleri’nde 1 

ha arazi içerisinde 9-43 milyon, Almanya’da 3-3.5 milyon, 
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Filipinler’de 804 milyon, İngiltere’de 15-237 milyon tohum olduğu 

bildirilmiştir (Swarbrick ve Mercado, 1987; Çoruh ve Zengin, 2001).  

Petzoldt (1959)’un yapmış olduğu çalışmada, 36 farklı alanda yoğun 

yabancı otun bulunduğu yerlerde hasat sırasında m2’ye ortalama 5.150 

tohum döktüğü tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmada hububat hasadı 

sırasında toprağa düşen yabancı ot tohum miktarı %10 olduğu 

bildirilmektedir. Warwick (1984) ise İskoçya’da patates alanlarında 0-

20 cm toprak derinliğinde m2 de 80 türe ait 16.000 tohum olduğunu 

belirlemişlerdir. 

Üremiş ve Uygur (2002), Amaranthus retroflexus bitkisinin farklı 

bünyelere sahip topraklarda 0-30 cm toprak derinliğindeki oranlarını 

araştırmışlardır. Hafif bünyeli topraklardaki yoğunluğu 5.067,21 

adet/m2, orta bünyeli topraklarda 10.833,13 adet/m2 ve ağır bünyeli 

topraklarda ise 10.179,59 adet/m2 olarak belirlemişlerdir. Topuz ve 

Nemli (2001) ise buğday alanlarında yapmış oldukları çalışmada 0-25 

cm toprak derinliğinde ortalama 25.500 adet/m2 oranında canlı 

yabancı ot tohumu olduğunu bildirmişlerdir. Çoruh ve Zengin 

(2001)’nin Erzurum ili Aşkale ve Horasan ilçelerinde buğday ekim 

alanlarında yürüttükleri çalışmada         0-20 cm derinlikte almış 

oldukları toprak örnekleri içerisinde Aşkale’de ortalama 10.891,65 

adet tohum bulunur iken, Horasan’da ise 13.330,19 adet tohum tespit 

etmişlerdir. Ayrıca toprakta tespit edilen bu tohumların sırasıyla 

%88,89 ve 89,80’ninin vejetasyonda bulunduğu tohumlar olduğunu 

bildirmişlerdir. Kaya ve ark. (2010), ise Erciş ve Ahlat’da patates 

ekiliş alanlarından 0-25 cm’lik toprak derinliğinde topraktaki yabancı 



Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  | 99 

 

ot tohumlarının yoğunluklarını belirledikleri çalışmada Amaranthus 

retroflexus L.  ve Portulaca  oleracea L. tohumlarının en yoğun türler 

olduğu saptanmıştır.  

Olgunlaşarak toprağa düşen tohumların büyük bir çoğunluğu o sene 

çimlenmezler. Çimlenmeyen bu tohumların büyük bir kısmı bir 

dinlenme-hazırlık dönemi geçirdikten sonra çimlenmeye başlarlar. 

Burada biriken tohumlar sayesinde toprağa tohum bankası ismi 

verilmektedir.  Toprakta 1 m2’de bulunan tohum miktarına göre 

yapılan sınıflandırmaya göre; 

▪ 10.000 – 30.000 yabancı ot tohumu var ise az, 

▪ 30.000 – 300.000 yabancı ot tohumu var ise orta, 

▪ 300.000’den fazla yabancı ot tohumu var ise bu tarz topraklara 

ise fazla bulaşık topraklar denilmektedir (Koch, 1970; Özer ve 

ark., 2003; Güncan, 2013). 

Yabancı otların bitki üzerinde oluşturmuş olduğu tohum miktarı, 

tohum büyüklüğü ve 1000 dane ağırlığı ile alakalıdır. Çizelge 2. ‘de 

bazı yabancı otların bitki başına oluşturmuş olduğu tohum sayıları 

verilmektedir. 

Çizelge 2. Bazı Yabancı Otların Oluşturduğu Tohum Sayıları (Anonim, 1977; 

Anderson 1977; Güncan, 1982; Özer ve ark., 2003; Güncan, 2013). 

Bilimsel İsmi Türkçe İsmi 
Ortalama Tohum 

Sayısı (adet) 

Adonis aestivalis Yaz kanavcıotu 50-300 

Agropyron repens Adi ayrık 50 

Alopecurus myosuroides Tilki kuyruğu 40-400 

Amaranthus retroflexus Horoz ibiği 11.850 

Apera spica-venti Rüzgâr otu 1.000-12.000 

Artemisia vulgaris Yabani pelin 50.000-70.000 
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Artemisia biensis Pelin türlerinden 1.075.000 

Avena fatua Yabani yulaf 50-1.000 

Boreava orientalis Sarı ot 80 

Capsella bursa-pastoris Çoban çantası 2.000-40.000 

Cardaria draba Yabani tere 1.200-4.800 

Caucalis daucoides Büyük pıtrak 28 

Caucalis latifolia Geniş pıtrak 69 

Cephalaria syriaca Pelemir 550 

Chenopodium album Sirken 200-20.000 

Cirsium arvense Köy göçüren 3.000-5.000 

Cuscuta campestris Küsküt 16.000 

Euphorbia helioscopia Güneş sütleğeni 100-800 

Fumaria officinalis Hakiki şahtere 300-1.600 

Galium aparine Dilkanatan 100-500 

Galium tricorne Yapışkan ot 57 

Melampyrum arvense Pembe ot 250 

Mentha arvensis Yabani nane 90-300 

Papaver rhoeas Gelincik 10.000-20.000 

Plantago major Geniş yapraklı sinir otu 38.500 

Plantago media Ortanca sinir otu 900-2.500 

Poa annua Tavşan bıyığı 100-800 

Polygonum aviculare  Çoban değneği 125-200 

Polygonum convolvulus Sarmaşıklı çoban değneği 11.900 

Portulaca oleracea Semiz otu 117.400 

Ranunculus arvensis Tarla düğün çiçeği 200-300 

Rumex crispus Kıvırcık labada 2.000-5.000 

Sinapis arvensis Yabani hardal 200-2.000 

Sonchus arvensis Eşek marulu 6.000-20.000 

Stellaria media Serçe dili 10.000-20.000 

Taraxacum officinale  Aslan dişi 1.000-5.000 

Thlaspi arvense Tarla akça çiçeği 500-2.000 

Urtica urens Isırgan otu 100-1.300 

Vamlaria pyramidata Arap baklası 550 

Veronica hederifolia Adi yavşanotu 200-300 

Veronica persica İran yavşan otu 50-100 

Vicia cramla Yabani fiğ 33 

Vicia hirsuta Kaba tüylü fiğ 230 

Vicia tetrasperma Dört tohumlu fiğ 300 

Tohumların uzun ömürlü oluşuyla ilgili olarak ilk çalışma 

Thephrastus’un (M.Ö. 372-287) “Bitkilerle İlgili Araştırmalar” isimli 

eserinde bazı temel gıda bitkilerinin çimlenmeye karşı dirençleri ve bu 

dirençlerin farklılığından bahsederek kayıt altına almıştır (Turner, 
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1933). Condolle (1832) ise birkaç yüzyıl boyunca hiç bozulmamış bir 

toprakta yapmış olduğu teraslama sırasında bazı yabancı ot 

tohumlarının hala çimleneme bilme yeteneğinde olduğunu, çimlenmiş 

veya filizlenmiş bitkileri kanıt olarak göstermek suretiyle bildirmiştir. 

Turner (1933) ise profesyonel ve amatör araştırmacı raporlarını 

toplamak suretiyle yabancı ot tohumlarının uzun yıllar boyunca 

toprakta canlı olarak kalabildiğini bildirmiştir. Tohumların uzun 

ömürlülüğü ile ilgili modern ve detaylı en önemli araştırma Priestley 

(1986) tarafından yapılmıştır. 

Araştırmacılar tohumların sadece tohum bankasında kaldığı süreleri 

değil genel olarak ne kadar süreyle canlılıklarını koruduğu ile ilgilide 

bir yarışma haline girmişlerdir. Özellikle 19. yüzyılda bununla ilgili 

olarak farklı araştırmacıların önemli çalışmaları söz konusudur 

(Fancourt, 1856; Hemsley, 1895; Brenchley, 1918). Bu tarz çalışmalar 

sırasında özellikle mısır piramitleri içerisinde bulunan tohumlar 

sıklıkla kullanılırken ayrıca geçmiş çalışmalardan yapılan 

herbaryumlardan elde edilen tohumların kullanımı da tercih edilmiştir 

(Priestley, 1986). Yapılan tüm çalışmalar sonucunda çıkan en önemli 

sonuç ise bir tohum bankasının zenginliğinden veya varlığından 

bahsedebilmek için en önemli unsurun toprak içerisinde bulunan 

tohumların canlılığını koruduğu zaman olduğu bildirilmektedir.  

4. TOPRAK TOHUM BANKASI SİSTEMLERİ 

Bitki üzerindeki meyveler zaman içerisinde tohumu meydana 

getirmektedir. Oluşan bu tohumlar olgunlaşarak er ya da geç toprağa 

düşmektedirler. Toprak yüzeyine düşen bu tohumlar ise ya çok kısa 
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bir zaman zarfında veya belli bir süre sonunda çimlenme olayını 

gerçekleştirirler. İşte bu geçen süre zarfında tohumların toprakta 

birikmesi ile toprak tohum bankası oluştuğu farklı araştırmacılar 

tarafından bildirilmiştir. Toprakta tohum bankasının yoğunluğu ve 

öneminden ilk bahis Darwin ile başlamış olup daha sonra farklı 

araştırmacılar tarafından da ele alınmıştır (Darwin, 1859; Grubb, 

1977a; Cook, 1979; White 1985). 

Çok farklı araştırmacılar tarafından günümüze kadar farklı tohum 

bankası sistemleri modelleri oluşturulmuştur. Modern araştırmalar ve 

yaklaşımlar doğrultusunda tohum bankası sistemlerini yaratarak 

sınıflandırmaya yönelik ilk çalışmalar Schafer ve Chilcote (1969) 

tarafından yapılmıştır. Ilıman bölgelere uygun olarak kullanılan en 

ideal sınıflandırma şeması ise Thompson ve Grime (1979)’in yapmış 

oldukları dört tip şemasıdır (Şekil 1). Bu şemaya göre;  

Tip I.; tohumlar sadece yaz aylarında mevcut olan ve sonbaharda 

çimlenen tohumları nitelendirmektedir. 

Tip II; ilkbaharda çimlenme yeteneği olan tohumlar esas itibari ile kış 

aylarında çimlenmeler görülmeye başlanmaktadır. Tip I ve Tip II’de 

tohum dormansisi düşük veya yüksek sıcaklık periyodu sonucunda 

kırılmaktadır. Bu gruptaki bitkiler genellikle toprakta bir yıldan uzun 

süre kalmazlar. 

Tip III ve Tip IV’te ise bitkiden toprağa düşen tohumların büyük bir 

kısmı bir yıldan uzun bir süre burada hayatta kalmak suretiyle toprakta 

kalıcı ve zengin bir tohum bankasını oluştururlar. Genel itibari ile Tip 
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III ve Tip IV birbirini takip eden bir döngü olarak da 

nitelendirilebilmektedir (Cummins ve Miller, 2002). Bu yüzden dolayı 

Tip III ve Tip IV sistemleri birleştirilerek 3’lü sistem olarak da 

isimlendirilebilmektedir. 3’lü sistemde ise geçici türler olarak 

nitelendirilen Tip I ve Tip II bitkilerinin tohumları bir yıldan az sürede 

toprakta kaldığı ve yazlık-kışlık türler arasında bir ayrım yapılmadan 

kabul edildiği bildirilmektedir. Tip III ve Tip IV sistem birleşik olarak 

çok yıllık diye isimlendirilmekle birlikte burada yapılan tek ayrım 

kalıcı türlere göre kısa vadeli tohumlar ve uzun vadeli tohumlar   

olarak iki kısma ayrılmaktadırlar. Kısa vadeli olarak nitelendirilen 

gruptaki tohumlar toprakta 5 yıldan az 1 yıldan uzun süreli kalan 

tohumlar olarak nitelendirilirken, uzun vadeli tohumlar ise toprakta 5 

yıldan fazla süre ile canlılığını koruyan tohumlar olarak 

nitelendirilmektedir (Thompson ve ark., 1997). Bu 3 lük sistemin 

uyarlaması ile özellikle Kuzeybatı Avrupa florasına uygun tohum 

bankası hakkında mevcut olan bilgilerin özeti verilmektedir. 
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Şekil 1. Dörtlü Tanımlamalı Tohum Bankası Sistemi. Açık Renkli Kısımlar 

Dormant (Uyku) Haldeki Tohumları Nitelendirirken Koyu Renkli Kısımlar İse 

Çimlenme Yeteneğindeki Kısımları Göstermektedir. Koyu Renkli Kısımların 

Yapmış Olduğu Pik Değerleri İse Tohumların Çimlenebilme Kapasitesi İle Orantılı 

Olarak Verilmiştir. Çizelgelerin Altındaki Harfler İse Ayları Belirtmekle Birlikte 

Yeşil Olanlar İlkbaharı (sırası ile M; mart, N; nisan, M; mayıs), Kırmızı Olanlar Yaz 

Aylarını (H; haziran, T; temmuz; A; ağustos), Turuncu Olanlar Sonbaharı (E; eylül, 

E; ekim, K; kasım) ve Gri Olanlar İse Kış Aylarını (A; aralık, O; ocak, Ş; şubat) 

Belirtmektedir (Thompson ve Grime, 1979; Walck ve ark., 2005’ten geliştirilerek). 

5. TOPRAK TOHUM BANKASINDA YABANCI OT TOHUM 

SAYISININ AZALTILMA YÖNTEMLER 

Bir alanda topraktaki yabancı ot tohum miktarında artışı önlemenin 

öncelikli yolu o alandaki yabancı otlarla mücadele ederek toprağa yeni 

tohum düşüşünün engellenmesidir. Herbisit uygulayarak yabancı ot 

mücadelesi tohum bankasında almaya neden olabilmektedir. Bununla 

birlikte farklı etmenler nedeniyle toprakta bulunan tohum sayılarında 

azalma (%20-50) söz konusu olmaktadır.  
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Toprak işleme yöntemleri sonucunda da toprakta farklı derinliklerde 

bulunan tohum sayısında değişiklikler olabilmektedir. Şekil 2. 

İncelendiği zaman farklı toprak işleme yöntemlerinin kullanılması 

sonucunda çeşitli derinliklerdeki tohum miktarları verilmiştir. Farklı 

literatürler incelendiği zaman özellikle geniş yapraklı yabancı otların 

toprak işlemesi yapılmayan arazilerde azalış gösterdiği, Poaceae 

üyelerinin ise artış gösterdiği görülmektedir. Schweitzen ve ark. 

(1988) yapmış oldukları bir çalışmada sonbaharda tahıl ekimi 

sırasında yapılan toprak işlemenin Avena fatua popülasyonunu 

azalttığını bildirmiştir. Yapılan başka çalışmalarda ise pulluk ile 

işlenmiş topraklarda Papaver rhoeas ve Stellaria media gibi geniş 

yapraklı bitkilerde artış olur iken, direk ekim yönteminde ise 

Alopecurus myosuroides ve Poa annua gibi dar yapraklılarda artış 

olduğunu tespit edilmiştir (Pollard ve ark., 1981; Pollard ve ark., 

1982; Kocatürk ve ark., 1997). Bununla birlikte farklı sürüm teknikleri 

de tohum çimlenme ve sayısına etki etmektedir. Yüzlek sürüm ya da 

toprağı devirmeden sürümün tohum çimlenmesini arttırdığı 

bildirilmektedir (Gulden ve Shiffle, 2009). 

 

Şekil 2. Üç Farklı Toprak İşleme Yöntemi ve İşlenmemiş Topraklarda Bulunan 

Tohumların 0-15 cm’de Dağılımları (Booth ve ark., 2003; Güncan, 2013) 

38
16 22 18

25
23

44
9

37
61

33
74

Pulluk Çizel Uzun Bacaklı
Çizel

İşlenmemiş
Toprak

0-5 cm

5 10 cm

10 15 cm
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Ürün rotasyonu da topraktaki yabancı ot tohum bankasını 

etkilemektedir. Örneğin tek yıllık ekim alanlarında çok yıllık bitkilerin 

ekilmesiyle bu alanda topraktaki tek yıllık tohum miktarı 

baskılanabilmektedir (Gulden ve Shiffle, 2009). 

Malç uygulaması da farklı şekillerde tohum bankasını etkilemektedir. 

Malç bitkisi olarak kullanılan bitkiler allelopatik etkileriyle tohum 

çimlenmesine etki edebilmektedirler. Bununla birlikte toprak 

yüzeyindeki malç otobur canlılar tarafından tüketilirken yabancı ot 

tohumları da alınarak tohum sayısında azalmaya neden olabilmektedir. 

Yine malç ortamda toprak sıcaklığında değişime neden olarak 

tohumların dormansisini etkilemektedir. Malç uygulamasına benzer 

olarak gübreleme de tohum bankasına oldukça etki etmektedir. 

Özellikle ilkbaharda azotlu gübreleme ile yabancı ot tohum sayısında 

% 50’lere yakın azalma meydana getirilebilmektedir (Gulden ve 

Shiffle, 2009). 
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GİRİŞ 

Canlı bir tohumun çimlenip çimlenmemesi ve çimlenme zamanı bir 

dizi faktöre bağlıdır. İlk olarak, çimlenmeyi destekleyecek koşullar 

tam ve yeterli olmalıdır. Örneğin; su ve tohumun soluması gereken 

oksijen mevcut olmalı bunun yanı sıra çimlenmeyi engelleyici 

kimyasallar bulunmamalıdır. Ayrıca, sıcaklık ve bununla birlikte çoğu 

durumda ışık kalitesi ve miktarı da uygun olmalıdır. Ancak birçok 

durumda tüm bu koşullar yerine getirilse dahi tohum çimlenemez. 

Bunun nedeni, çimlenmenin tamamlanabilmesi için tohumun 

kendisinde var olan ortadan kaldırılması veya aşılması gereken bazı 

engellerin bulunmasıdır. Böyle bir durumda tohumun uykuda 

(dormant) olduğu söylenebilir (Bewley ve ark., 2013).  

Dormansi (uyku hali), birçok türün, sıcak, soğuk ve kuraklık gibi 

elverişsiz ortamlarda hayatta kalma yeteneği için seçilim yoluyla 

evrim sırasında edindiği bir özelliktir. Dormansinin kökeni 

muhtemelen dünya tarihi boyunca meydana gelen iklim 

değişiklikleriyle ilgilidir. Tohum dormansisine sahip bitki türlerinin 

sayısı, yağış ve sıcaklıktaki mevsimsel değişim arttıkça ekvatordan 

coğrafi mesafe ile artma eğilimindedir. Bu nedenle, çok çeşitli 

olabilen çimlenme engelleri, etkili oldukları iklimlerin ve habitatların 

çeşitliliğine uyacak şekilde gelişmiştir. (Bewley ve ark., 2013).  

Tohum dormansisi basitçe bir tohumun çimlenmemesi anlamına gelir 

ancak bu tanım yetersizdir. Olumsuz koşullarda çimlenmenin 

önlenmesi de dormansi olarak tanımlanabilir. Olumsuz çevre koşulları 

ve tohumun sahip olduğu bazı özellikler tohum çimlenmesinin 
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engellenmesine sebep olabilir. Çimlenmenin olmayışı dolayısıyla 

çimlenme eksikliği bir çevre sorunu olmaktan çok bir tohuma bağlı bir 

sorundur (Eira ve Caldas, 2000, Baskin ve Baskin, 2014). Tohum 

dormansinin birçok tanımı vardır, ancak genellikle su, sıcaklık, ışık ve 

gazlar dahil olmak üzere çevresel koşulların çimlenme için uygun 

olmasına rağmen tohumların çimlenmemesi anlamına gelmektedir 

(Koornneef ve Karssen, 1994; Vleeshouwers ve ark., 1995; Bewley, 

1997; Eira ve Caldas, 2000; Geneve, 2005). Dormansi, bitki türlerinin 

farklı coğrafi bölgelere uyum sağlamasını, yeni türlerin gelişmesi ve 

mevcut türlerin başarılı bir şekilde dağılması gibi önemli bir role 

sahiptir (Baskin ve Baskin, 1998).  

Nikolaeva'ya (1977) göre dormansinin endojen (dış) ve eksojen (iç) 

olmak üzere iki türü vardır (Çizelge 1). Endojen dormanside 

embriyonun bazı özellikleri çimlenmeyi engellerken, eksojen 

dormanside endospermin (bazen perisperm) bazı yapısal özellikleri ve 

embriyoyu kaplayan tohum kabukları veya meyve duvarları 

çimlenmeyi önler. Örneğin, tohum (veya meyve) kabukları su 

geçirmez olduğu için tohumlar çimlenmeyebilir. Bu dormansi 

türlerine sahip olan tohumlar çimlenmeden önce bu engellerin 

kaldırılması gerekir.  
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Çizelge 1. Tohum Dormansi Türlerinin Sınıflandırılması (Nikolaeva, 1977) 

Dormansinin 

Türü 
Dormansinin Sebebi 

Dormansi Kırma 

Yöntemi Endojen 

Dormansi 

Fizyolojik 

Çimlenmenin 

fizyolojik engelleme 

mekanizması 

Sıcak ve/veya soğuk 

katlama  

Morfolojik Gelişmemiş embriyo 

Embriyo 

gelişmesi/çimlenmesi 

için uygun koşullar 

Morfofizyolojik 

Gelişmemiş embriyo 

ve çimlenmenin 

fizyolojik engelleme 

mekanizması 

Sıcak ve/veya soğuk 

katlama  

Eksojen Dormansi  

Fiziksel 

Tohum (meyve) 

kabuğunun suya karşı 

geçirimsiz olması 

Özelleşen yapının 

açılması 

Kimyasal 
Çimlenme 

inhibitörleri 

Yıkayarak 

uzaklaştırmak 

Mekanik 
Odunsu yapıların 

büyümeyi kısıtlaması 

Sıcak ve/veya soğuk 

katlama  

 

1. DORMANSİNİN TÜRLERİ 

Tohumun hem morfolojik hem de fizyolojik özelliklerine dayalı bir 

tohum dormansi sınıflandırma sistemi Nikolaeva (1977) tarafından 

oluşturmuştur (Bkz. Çizelge 1). Baskin ve Baskin (1998, 2004) ise bu 

sınıflandırmaya dayanarak daha kapsamlı ve aşamalı bir sınıflandırma 

sistemi önermiştir. Buna göre fizyolojik, morfolojik, morfofizyolojik, 

fiziksel, kombinasyonel (fizyolojik + fiziksel) ve kimyasal dormansi 

şeklinde beş basamaklı bir sınıflandırma sistemi ortaya çıkmıştır.  
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1.1. Fizyolojik dormansi 

Fizyolojik dormansi açık tohumlu ve kapalı tohumlu bitkilerin 

tamamında yaygın olarak görülür ve bu dormansiye sahip tohumlar 

çoğunlukla suya karşı geçirimsiz değildir. Fizyolojik dormansi, 

embriyonun radikula oluşumunu önleyen fizyolojik olarak engelleyici 

bir mekanizması tarafından oluşturulur. Bununla birlikte embriyoyu 

çevreleyen endosperm, tohum kabuğu ve meyve duvarları da 

çimlenmenin engellenmesine sebep olabilir. Fizyolojik dormansi fare 

kulağı teresi (Arabidopsis thaliana L.), ayçiçeği, marul, domates, 

tütün, yabani yulaf (Avena fatua L.) ve birçok tahıl türünde sıklıkla 

karşılaşılan dormansi türüdür. Fizyolojik dormansi; derin, orta ve 

yüzeysel dormansi olmak üzere üç seviyeye ayrılır (Baskin ve Baskin, 

2004). 

Derin dormansi seviyesine sahip tohumların embriyoları ya gelişmez 

ya da anormal fide oluşturur. Giberellik asit (GA) uygulaması 

dormansiyi kırmaz. Çimlenmenin gerçekleşebilmesi için 3-4 ay soğuk 

katlama gerekir. Örneğin akçaağaç (Acer platanoides L.) derin 

dormansi seviyesine sahipken dağ akçaağacı (A. pseudoplatanus L.) 

orta düzeyde dormansiye sahiptir. Tam parazit bir bitki olan yonca 

küskütü (Cuscuta approximata Bab.)’nde 133 gün nemli soğuk 

katlama yöntemi uygulanmış ve en yüksek çimlenme oranı bu 

uygulamadan elde edilmiştir (Yergin Özkan ve Tepe, 2018).  

Orta seviyede fizyolojik dormansiye sahip olan tohumlarda embriyo 

normal fide üretir. GA bazı türlerde çimlenmeyi teşvik edebilir. Bu 
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tohumlarda dormansiyi kırmak için 2–3 aylık soğuk katlama etkili 

olurken kuru depolama soğuk katlama süresini kısaltabilir. 

Yüzeysel dormansiye sahip olan tohumların embriyoları ise normal 

fide oluşturur ve tohumların büyük çoğunluğunda bu tür fizyolojik 

dormansi seviyesi görülür. Bu seviyedeki dormansi türlere bağlı 

olarak aşındırma, GA uygulaması, olgunlaşmadan sonra kuru 

depolama, soğuk (0-10°C) veya sıcak (≥15°C) katlama ile kırılabilir. 

Arenaria patula var. robusta, Ononis sicula, Trigonella arabica ve 

Frasera caroliniensis türlerinin bu seviyede dormansiye sahip olan 

türlerdir. Şeytan elması türleri Datura ferox L. ve D. stramonium 

L.’da var olan fizyolojik dormansinin kırılmasında kırmızı ışığın yanı 

sıra endosperm ve tohum kabuğunun çıkarılması, giberellik asit veya 

benziladenin çözeltilerinin etkili olduğu bilinmektedir (Sanchez ve 

ark., 1986, Brown ve Bridglall, 1987). Benzer olarak horozibiği 

(Amaranthus spp.) türlerinde de ışık, değişken sıcaklıklar, yüksek 

sıcaklık, aşındırma, GA ve etilen uygulamaları çimlenmeyi 

uyarmaktadır. Kırmızı köklü horozibiği (A. retroflexus L.), A. powellii 

(A. bouchonii Thell. dahil) ve melez horozibiği (A. hybridus L.) 

tarafından üretilen ilk tohumları, vejetasyon döneminin sonuna doğru 

üretilen tohumlara kıyasla daha az dormant olduğu ve daha düşük 

sıcaklıklarda çimlendiğini bildirilmiştir (Costea ve ark., 2004). 

Doğada tohum çimlenmesini arttırmak için tohum kabuğu mekanik 

yollarla veya mikroorganizmalar tarafından yok edilmelidir. Bununla 

birlikte, Fabaceae ailesi tohumlarında mumsu tabakayla çevrili tohum 

kabuğunun kalın duvarları oldukça sert bir yapıya sahiptir. A. 
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retroflexus L, siyah hardal (Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch) ve 

çoban çantası (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik) gibi önemli 

yabancı ot tohumları 1000 Psi'lik yüksek basınca dayanabilen tohum 

kabuğuna sahiptirler ve bu mekanik direnç nedeniyle çimlenmede 

başarısız olabilirler. Clavaria major C.F. Gaertn, sert kabuklarının 

kırılması için 623 kg'a ihtiyaç duyması bu durumun başka bir 

örneğidir (Qasem, 2019). 

1.2. Morfolojik Dormansi 

Morfolojik dormansiye sahip tohumlarda embriyo boyut açısından az 

gelişmiştir. Bu embriyolar farklılaşmış olabileceği gibi 

farklılaşmamışta olabilir. Farklılaşmış embriyolarda kotiledon (lar) ve 

kökçük (radikula) kolaylıkla ayırt edilir (Şekil 1). Dormant olmayan, 

az gelişmiş ve farklılaşmış embriyolara sahip tohumlarda; 

embriyoların tam boyutuna kadar büyümesi ve ardından radikula 

oluşturarak çimlenmesi için zamana ihtiyacı vardır. Dinlenme 

periyodu, embriyo büyümesinin tamamlanması için gereken süredir, 

ardından radikula ortaya çıkar. Buradan anlaşılacağı gibi bu tür 

dormansiye sahip olan embriyolar fizyolojik olarak dormant 

değillerdir fakat gelişme ve çimlenme için zamana ihtiyaçları vardır 

(Baskin ve Baskin, 2003).  
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Şekil 1. Orchidaceae’nin Farklılaşmamış Embriyoları 1. Dactylorchis; 2, 3. Ophyris; 

4. Anacamptis. Alt Kısımda Üç Çift Çenekli (Dikotiledon) Familyasında 

Gelişmeyen Fakat Farklılaşan Embriyo (Baskin ve Baskin, 2003). 

Morfolojik dormansi her ne kadar fizyolojik dormansi ile birlikte 

olduğunda daha çok önem kazansa da yürütülen çalışmalarda 

Apiaceae ve Ranunculaceae ailelerinde morfolojik dormansinin var 

olduğu ifade edilmiştir. Apiaceae ailesinde kereviz (Jacobsen ve 

Pressman, 1979), baldıran (Conium maculatum L.) (Baskin ve Baskin, 

1990) ve yabani havuç (Pastinaca sativa L.) (Baskin ve Baskin, 

1979); Ranunculaceae ailesinde ise taçlı kır lalesi (Anemone coronaria 

L.) (Bullowa ve ark., 1975), Isopyrum biternatum (Rafinesque) Torrey 

& A. Gray (Baskin ve Baskin, 1986b) ve Pulsatilla slavica (Lhotska 

ve Moravcova, 1989) tohumlarının morfolojik dormansiye sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca vurla (Scirpoides holoschoenus (L.) 

SOJAK), su biberi (Polygonum hydropiper L.), çoban değneği 
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(Polygonum aviculare L.) ve mısır (Güncan, 2009); havuç ve kahve 

(Bewley ve ark., 2013) tohumlarının embriyoları tam olgunlaşmadan 

bitkiden ayrıldığı için dormansiye sahip olan bitkilerdir.  

1.3. Morfofizyolojik Dormansi 

Morfofizyolojik dormansi adından da anlaşılacağı gibi morfolojik ve 

fizyolojik dormansinin bir kombinasyonudur yani hem embriyo 

yeterince gelişmemiştir hem de fizyolojik dormansi vardır. 

Morfofizyolojik dormansi, başta Apiaceae olmak üzere Aquifoliaceae, 

Araceae, Arahaceae, Aristolochiaceae, Berberidaceae, Fumariaceae, 

Illiciaceae, Lardizabalanceae, Liliaceae, Magnoliaceae, Papaveraceae, 

Ranunculaceae ve Schisveraceae gibi bir dizi bitki ailesinde 

bulunmaktadır (Grushvitzky, 1967).  

Bu dormansiye sahip tohumların çimlenebilmesi için embriyo türe 

özgü kritik bir boyuta büyümeli ve embriyonun fizyolojik dormansisi 

kırılmalıdır. Burada önemli olan fizyolojik dormansiye sebep olan 

çevresel koşulu tespit etmektir böylelikle çimlenmenin gizemi de 

çözülmüş olacaktır. Çünkü bazı türlerde embriyo büyümesi ve 

dormansi kırılması aynı çevresel koşullar tarafından teşvik edilirken, 

diğerlerinde farklı koşullar gerektirir.  

Türe bağlı olarak, embriyo büyümesi ve dormansi kırılması yalnızca 

sıcak (≥15°C) katlama (Baskin ve Baskin, 1990), yalnızca soğuk (0-

10°C) katlama (Baskin ve Baskin, 1984a), sıcak ve ardından soğuk 

katlama (Baskin ve Baskin, 1984b) veya soğuk+sıcak+soğuk katlama 

(Nikolaeva, 1977) yöntemleri ile gerçekleşebilir. Bazı türlerde 
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embriyo dormansisi kırılır ve daha sonra gelişme gerçekleşirken 

(Baskin ve Baskin, 1984b), diğerlerinde ise dormansi kırılması ve 

embriyo büyümesi aynı anda meydana gelir (Baskin ve Baskin, 1984a; 

Finch‐Savage ve Leubner‐Metzger, 2006). Adi dışbudak (Fraxinus 

excelsior; Hepher ve Roberts, 1985) ve altıntop (Trollius spp.; Finch-

Savage & Clay, 1997) bitkisi tohumları morfofizyolojik dormansiye 

sahiptir.  

1.4. Fiziksel Dormansi 

Fiziksel dormansi, tohum veya meyve kabuğundaki makrosklereidler 

olarak adı verilen palizat veya palizat benzeri hücrelerin su 

geçirmeyen katman (lar) ından kaynaklanmaktadır (Şekil 2; Baskin ve 

ark., 2000). Sert tohum kabuğu; tohumun oksijen difüzyonunu 

kısıtlayabilir, tohumdan veya embriyodan CO2 ve/veya 

engelleyicilerin dışarıya salınımını ve ayrıca embriyo büyümesi, 

genişlemesi ile embriyoya ışık geçişini engeller. Buna karşılık 

embriyoyu çevreleyen tohum kabuğu ve diğer yapılar, embriyoyu dış 

tehlikelere karşı korudukları ve çimlenme süresini düzenledikleri için 

tohumun hayatta kalması ve çimlenmenin düzenlenmesi için son 

derece önemlidir.  
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Şekil 2. Çimlenme Birimlerinin Anatomisi (Rhus sp.’de tohum ve endokarp; 

Cannaceae, Fabaceae ve Malvaceae de sadece tohum). Rhus sp.’ nin Endokarpındaki 

Karpelar Mikropil (CM) Su Alım Boşluğu İşlevi Görürken, Cannaceae’ de Su Giriş 

Kapağı, Fabaceae’ de Strofil ve Malvaceae’de de Kalazal Kapak Aynı İşlevi Görür. 

Rhus sp. Tohumu İçin; BS: brakisklereid, CM: karpelar mikropil, CT: kotiledon, 

FU: funikulus, MS: makrosklereid, OS: osteosklereid, RC: radikül, SC: tohum 

kabuğu, WE: beyaz sızıntı. BS, MS ve OS Rhus sp. Endokarpindaki Suya 

Geçirimsiz Tabakalar (Baskin ve Baskin, 2003). 

Kapalı tohumlu (Angiosperm) bitkilerden en az 15 aile fiziksel 

dormansiye sahiptir. Anacardiaceae, Bombacaceae, Cannaceae, 

Cistaceae, Convolvulaceae, Curcurbitaceae, Fabaceae, Geraniaceae, 

Malvaceae, Musaceae, Tiliaceae bu familyalardan bazılarıdır (Baskin 

ve Baskin, 2001). Amaranthaceae, Chenopodiaceae, Oleaceae ve 

Solanaceae ailelerinin üyelerinde mevcut olan fiziksel dormansi, 

embriyodaki metabolik işlemlere besinlerin taşınması ve çözünmesi 

için suyun difüzyonuna izin vermez. Mumsu kütikül, su girişine karşı 
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en büyük geçirimsiz bariyer olarak bilinmektedir (polifenoller ve 

lignifikasyonlar). Yabani yulaf (Avena fatua L.)'ın tohum dormansisi 

perikarp kırılarak, katlama veya kumla aşındırılarak kolayca 

kırılabilirken (Robles-Díaza ve ark., 2016), imam pamuğu (Abutilon 

theophrasti Medik.) tohumlarının toprakta kalıcılığının ana nedeninin 

tohum kabuğunun su geçirmezliği olduğu tespit edilmiştir (Cardina ve 

Sparrow, 2017).  

Bununla birlikte, bir ailenin fiziksel dormansili tohumlara sahip 

olması, tüm üyelerinin bu türe sahip olduğu anlamına gelmediği 

belirtilmelidir. Örneğin, Fabaceae'nin birçok cinsinin fiziksel 

dormansisi olmasına rağmen, Veira sp., Arachis sp., Bauhinia sp., 

Brownea sp., Castanospermum sp., Dialium sp., Inocarpus sp., Mora 

sp., Pentaclethra sp., Pithecellobium sp. ve Saraca sp. türleri geçirgen 

tohum kabuğuna sahiptir (Corner, 1951). Bunun yanı sıra 

Fabaceae'deki geçirimsiz tohum kabukları bir palizat tabakasına 

sahipken (Rolston, 1978), Cuscuta pedicellata Ledeb. ve tarla küskütü 

(C. campestris Yuncker) iki palizat tabakasına sahiptir; sadece iç 

kısım geçirimsizdir (Lyshede, 1992). Geçirimsiz palizat katmanları; 

kalın, odunsu ikincil duvarlara sahip sklereid hücrelerden oluşur. 

Tohumların palisat tabakalarındaki en yaygın sklereid hücre tipi 

makrosklereid veya Malpighian hücreleridir (Esau, 1964). 

Anacardiaceae'de tohum kabuğu farklılaşmamıştır ve embriyo meyve 

duvarı tarafından korunur (Corner, 1976). Bu ailenin bazı üyelerinin 

meyvelerinde fiziksel uyku hali vardır, çünkü perikarpın endokarp 

tabakası su geçirmezdir. Rhus lancea L. f. ve Hint lotusu (Nelumbo 
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nucifera Gaertn.) tohumlarında da benzer bir durum söz konusudur 

(Baskin ve Baskin, 2001). 

Fiziksel dormansiye sahip tohumlarda; mekanik veya kimyasal 

(konsantre sülfürik asit, alkol, hidrojen peroksit vb.) aşındırmak, 

kaynar suya daldırma veya yüksek sıcaklıklarda (35/20°C ve 40/25°C) 

bekletmek ve kuru sıcaklık uygulaması gibi yöntemler dormansiyi 

kırabilir (Baskin ve Baskin, 2003). Aşındırma işlemi kontrollü 

koşullarda mekanik olarak zımpara, bistüri yardımıyla veya kimyasal 

yöntem ile yani farklı asitlerle aşındırarak yapılabilir. Fakat doğada 

aşındırma işlemi, düşük ve yüksek sıcaklıkların birbirini takip etmesi, 

donma, erime gibi çevresel olaylar sonunda kabuğun gevşemesi veya 

hayvanlar tarafından tohumlar yutulup onların sindirim sistemindeki 

enzimlere maruz kalarak tohum kabuğunun gevşemesi şeklinde 

olmaktadır. 

Meyan kökü (Glycyrrhiza glabra L.) tohumları 1 ay süre ile herhangi 

bir işlem yapılmadan çimlendirildiğinde %1.8, kabuk aşındırılarak 

çimlendirildiğinde ise %85.6 oranında çimlenme elde edilmiştir (Özer, 

1974). Bazı yabancı ot tohumları ise suya karşı geçirimli olduğu halde 

CO2 ve/veya O2 ‘ye karşı geçirimsiz olabilir. Büyük pıtrak (Xanthium 

spp.) tohumlarında böyle bir durum söz konusu olup O2’ye karşı 

geçirimsiz olduğu bilinmektedir. Büyük pıtrakta meyveler farklı 

çimlenme yeteneğine sahip iki adet tohum içermektedir. Bu 

tohumlardan üstte olanı çimlenebilmek için alttakinden daha fazla O2
’ 

e ihtiyaç duyar (Güncan, 2009).  
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Oksijen geçirimsizliği, tohum kabuğunun çevresindeki müsilajın 

varlığından ve/veya oksijenin tohum kabuğunun kendisi tarafından 

tüketilmesinden kaynaklanabilir. Bazı tohumlarda ise hem oksijen 

hem de suya geçirimsiz olabilir. Örneğin, tarla sarmaşığı (Convolvulus 

arvensis L.) sahip olduğu sert tohum kabuğu sayesinde suda 5 yıl 

bozulmadan kalabilir (Qasaem, 2019).  

Konsantre sülfürik asit uygulaması fiziksel dormansinin kaldırılmasın-

da etkili olabilmektedir. A. theophrasti 15 (Steinbauer ve Grigsby, 

1959), C. arvensis 45-60 (Brown ve Porter, 1942; Xiong ve ark., 

2018; Özkil ve Üremiş, 2019), C. campestris 20 (Lados, 1998; 

Mustapha ve ark. 2015; Üstüner ve Çakır, 2018), Cuscuta trifolii 20 

(Lados, 1998), pembe çiçekli akşam sefası (Ipomoea triloba L.) 15, 

30, 45, 60, 90 ve 120 (Özkil ve Üremiş, 2019), çeti (Prosopis farcta 

(Banks. ve Sol.) Mac.) 25 (Dafni ve Negbi, 1978; Şin ve ark., 2018) 

dakika konsantre sülfürik asitle muamele edildiğinde embriyoya zarar 

vermeksizin tohum kabuğunun geçirgenliğinin artmasına neden 

olmuştur.  

Güçlü bir dormansiye sahip olduğu bilinen kanyaş (Sorghum 

halepense (L.) Pers.) (Uygur ve Koch, 1990) tohumlarında var olan 

dormansiyi kırmada sülfürik asitle muamelenin etkili olduğu ancak 

tohumun toplandığı bölge ve uygulama süresi bu etkide değişkenliğe 

sebep olabilmektedir (Güncan, 1976; Erciş ve ark., 1993; Yazlık ve 

Üremiş, 2015; Şin ve Kadıoğlu, 2021). 
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1.5. Kombinasyonel dormansi 

Tek bir tohumda fiziksel ve fizyolojik dormansinin varlığı bazen 

kombine dormansi olarak adlandırılır (Nikolaeva, 1977) ve her iki 

dormansi kırılmadan çimlenme gerçekleşmez. Bazı türlerde, fiziksel 

dormansi fizyolojik dormansiden önce bozulur, ancak genel olarak 

fizyolojik dormansi fiziksel dormansiden önce bozulur. Bu tür 

dormansi fizyolojik embriyo dormansisi ile birlikte su geçirmeyen 

tabakalara sahip tohumlarda belirgindir. Geçirgen olmayan tohum 

kabuğuna sahip türlerin çoğunda embriyo uykuda değildir, ancak bazı 

tohumların geçirgen olmayan tohum kabukları ve dormant embriyoları 

vardır.  

Bu tür dormansiye sahip olan Geranium carolinianum L., yeraltı 

üçgülü (Trifolium subterraneum L.) ve küçük çiçekli ebegümeci 

(Malva parviflora L. Marshmallow) tohumlarında fizyolojik dormansi 

faktörünü ortadan kaldırmak için yüksek sıcaklıkta kurutma işlemi 

gerekmektedir. Yaz aylarında hem fiziksel hem de fizyolojik uyku hali 

bozulur ve tohumlar, toprak neminin sınırsız hale geldiği sonbaharda 

çimlenir. Bu tohumlarda embriyolar, olgunlaşmadan sonra 1-4 ay 

içinde kırılan yüzeysel fizyolojik dormansiye sahiptir. Embriyonun 

fizyolojik dormansisi genellikle tohumlar geçirgen hale gelmeden 

ortadan kalkar.  

1.6. Kimyasal Dormansi  

Nikolaeva (1977)’ye göre, perikarp (meyve kabuğu)’taki 

engelleyicilerin varlığı nedeniyle kimyasal olarak uykuda olan 
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tohumlar çimlenmez. Bu dormansi türü perikarpın çıkarılması veya 

meyvelerin yıkanmasıyla ortadan kaldırılabilir. Daha sonra bu tanım 

söz konusu kimyasalların tohumda embriyo büyümesini engelledikleri 

yere ya aktarılır ya da tohumda üretilir şeklinde genişletilmiştir. Bu tür 

dormansiye sahip olan tohumlarda aynı zamanda fizyolojik dormansi 

de görülür. Böyle bir durumda genellikle fizyolojik dormansi ortadan 

kaldırıldığında tohumdaki kimyasalların çimlenmeyi engellediğine 

dair bir kanıt yoktur. Örneğin, Rosa rugosa Thunb.’nın dormant 

akenlerindeki sızıntılar çimlenmeyi engellemiştir. Ancak soğuklanma 

isteği giderildiğinde çimlenme gerçekleşebilmektedir. Benzer bir 

durum Hyoscyamus muticus L.’da da görülmüştür. Bu tohumlar 

çimlenmeyi engelleyen en az bir suda çözünür bileşik içerir; ancak, 

olgunlaşma sonrası çimlenme yüzdelerinde bir artış meydana 

gelmektedir. Bu engelleyici maddeler tohumdan farklı şekillerde 

uzaklaşabilir. Bunlardan ilki bu maddelerin yıkanma veya inaktive 

olması yoluyla olabilir. İkinci olarak embriyolar, fizyolojik uykudan 

çıktınca inhibitörlere karşı daha az duyarlı hale gelmiş olabilir. 

Örneğin, elma tohumlarının çimlenmesini engellemek için gereken 

ABA konsantrasyonu, soğuk katlama ile artmıştır. Ayrıca elma, 

domates, üzüm, narenciye ve armut meyvelerinin etli kısımları 

engelleyici madde içerdiği için tohumları meyve içerisinde 

çimlenemezler (Özer ve ark., 1998). Bir diğeri GA gibi çimlenmeyi 

teşvik edici kimyasalların bu maddelerin etkisini ortadan 

kaldırmasıdır. Fındık tohumlarında ABA miktarı soğukta katlama 

(5°C) ile azalmıştır ancak tohumlar 20°C’ye aktarılmadan GA üretimi 

gerçekleşmemiştir. Sonuç olarak tohumun hayatı boyunca ABA ve 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Peter_Thunberg
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GA farklı zaman ve yerlerde etkili olur. Absisik asit olgunlaşma 

sırasında dormansiyi uyarmada, GA ise dormansinin salınımı ve 

çimlenmenin uyarılmasında anahtar role sahiptir. Bu hormonların her 

birinin ayrı ayrı değerinden ziyade ABA: GA oranı çimlenme 

üzerinde etkili faktör olarak bilinmektedir (Karssen ve Lacka, 1986)  

Tohumların embriyo, endosperm (besi doku), kotiledonlar ve tohum 

kabuklarında ve bazen de bazı türlerin tohumlarıyla birlikte dağılan 

yapılarında da çimlenme engelleyicileri bulunmuştur. Chenopodium 

spp., marul ve şeker pancarı tohum kabukları engelleyici kimyasallar 

içerir. Dış tabakalar bu engelleyicilerin sızmasını önleyebilir. Ancak 

embriyo izole edilip suya konulduğunda engelleyici süzülür. Bu 

şekilde çimlenme A. fatua ve Xanthium spp. türlerinde meydana 

gelmektedir (Qasem, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  | 129 

 

KAYNAKLAR 

Baskin, C. C., Baskin, J. M. (1998). Germination ecology of seeds with nondeep 

physiological dormancy. In: Baskin CC, Baskin JM, editors. Seeds: 

Ecology, Biography, and Evolution of Dormancy and Germination. San 

Diego, California: Academic Press. 

Baskin, C. C., Baskin, J. M. (2001). Seeds: Ecology, Biogeography, and Evolution 

of Dormancy and Germination. Elsevier. 

Baskin, C. C., Baskin, J. M. (2014) Seeds: Ecology, Biogeography, and Evolution of 

Dormancy and Germination. Academic Press, San Diego. 

Baskin, C.C. (2003). Breaking physical dormancy in seeds focusing on the lens. 

New Phytol. 158, 229-231. 

Baskin, J. M, Baskin, C. C. (1984a). Effect of temperature during burial on dormant 

and non-dormant seeds of Lamium amplexicaule L. and ecological 

implications. Weed Research 24: 333-339. 

Baskin, J. M, Baskin, C. C. (1984b). The ecological life cycle of Campanula 

americana in northcentral Kentucky. Bull. Torrey Bot. Club 111: 329-337.  

Baskin, J. M, Baskin, C. C. (1986). Germination ecophysiology of the mesic 

deciduous forest herb Isopyrum bitematum. Bot. Gaz. 147,152-155. 

Baskin, J. M, Baskin, C. C. (1990b). Seed germination biology of the narrowly 

endemic species Lesquerella stonensis (Brassicaceae). Plant Species 

Biology 5: 205-213. 

Baskin, J. M, Baskin, C. C. (2003). Classification, biogeography, and phylogenetic 

relationships of seed dormancy. Seed conservation: turning science into 

practice, 518-544. 

Baskin, J. M, Baskin, C. C. (2004). A classification system for seed dormancy. Seed 

Science Research 14: 1-16. 

Baskin, J. M, Baskin, C. C., Li, X. (2000). Taxonomy, ecology, and evolution of 

physical dormancy in seeds. Plant Species Biology 15: 139–152. 

Baskin, J.M., Baskin, C.C. (1979). Studies on the autecology and population biology 

of the weedy monocarpic perennial, Pastinaca sativa. J. Ecol. 67: 601-610. 

Baskin, J.M., Baskin, C.C., (1990). Seed germination ecology of poison hemlock 

Conium maculatum. Can. J. Bot. 68: 2018-2024. 

Bewley, J. D., Black, M. (2013). Seeds: physiology of development and 

germination. Springer Science & Business Media 

Bewley, J.D. (1997). Seed germination and dormancy. Plant Cell. 9: 1055-1066. 

Brown, E.O., Porter, R.H. (1942). The viability and germination of seeds of 

Convolvulus arvensis L. and other perennial weeds. Iowa Agric. Exp. Sta. 

Res. Bull. 294: 475-504. 

Brown, N.A.C, Bridglall, S.S. (1987). Preliminary studies of seed dormancy in 

Datura stramonium. Souh Africa Journal of Botany 53 (1):107-109. 

Bullowa, S., Negbi, M., Ozeri, Y. (19759. Role of temperature, light and growth 

regulators in germination in Anemone coronaria L. Aust. J. Plant Physiol. 

2: 91-100. 



130 | Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  

 

Cardina, J., Sparrow, D.H. (2017). Temporal changes in velvetleaf (Abutilon 

theophrasti) seed dormancy. Weed Science 45 (1): 61-66. DOI: 

10.1017/S0043174500092481. 

Corner, E. J. H. (1976). The Seeds of Dicotyledons. Cambridge Univ. Press, 

Cambridge, UK. 

Corner, E.J.H. (1951). The leguminous seed. Phytomorphology. 1: 117-150. 

Costea, M., Weaver, S.E., Tardif, F. J. (2004). The biology of Canadian weeds, 

Amaranthus retroflexus L., A. Powellii S. Watson and A. Hybridus L. 

Canadian Journal of Plant Science 84 (2): 631-668. 

https://doi.org/10.4141/P02-183 

Costea, M., Weaver, S.E., Tardif, F.J. (2004). The biology of Canadian weeds, 

Amaranthus retroflexus L., A. powellii S. Watson and A. hybridus L. Can. 

J. Plant Sci. 84: 631-668. 

Dafni, A., Negbi, M. (1978). Variability in Prosopis farcta in Israel: seed 

germination as affected by temperature and salinity. Israel J. Bot. 27: 147-

159. 

Eira, M.T.S., Caldas, L.S. (2000). Seed dormancy and germination as concurrent 

processes. Rev. Brasil. Fisiol. Veg. 12 (special issue): 85-104. 

Erciş, A., Tastan, B., Yıldırım, A. (1993). Yabani hardal (S. arvensis)‘ın bazı 

biyolojik özellikleri üzerinde araştırmalar. Türkiye I. Herboloji Kongresi 

(3-5 Şubat1993 Adana), 55-61. 

Esau, K. (1964). Anatomy of Seed Plants. Wiley, New York. 

Finch-Savage, W.E., Clay, H.A. (1997). The influence of embryo restraint during 

dormancy loss and germination of Fraxinus excelsior seeds. In: Ellis RH, 

Black M, Murdoch AJ, Hong TD, eds. Basic and applied aspects of seed 

biology. Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 245–

253. 

Finch-Savage, W.E., Leubner Metzger, G. (2006). Seed dormancy and the control of 

germination. New Phytologist 171: 501-523. 

Geneve, R.L. (2005). Some common misconceptions about seed dormancy. Comb. 

Proc. Int. Plant Prop. Soc. 55: 327-330. 

Grushvitzky, I. V. (1967). After-ripening of seeds of primitive tribes of 

angiosperms, conditions and peculiarities. In Physiologic, Okologie and 

Biochemie der Keimung 1: 320-336.  

Güncan, A. (1976). Erzurum çevresinde bulunan yabancı otlar ve önemlilerinden 

bazılarının yazlık hububatta mücadele imkanları üzerinde araştırmalar. 

Atatürk Üni. Yayınları No. 446. Erzurum. 

Güncan, A. (2009). Yabancı otlar ve mücadele prensipleri. Selçuk Üniversitesi, 

Ziraat Fakültesi, Konya. 

Hepher, A., Roberts, J.A. (1985). The control of seed germination in Trollius 

ledebouri: the breaking of dormancy. Planta 166: 314-320. 

Jacobsen, J. V., Pressman, E. (1979). A structural study of germination in celery 

(Apium graveolens L.) seed with emphasis on endosperm breakdown. 

Planta 144: 241-248. 

Karssen, C.M., Lacka, E.A. (1986). Revision of the hormone balance theory of seed 

dormancy: studies on gibberellin and/or abscisic acid deficient mutants of 

https://doi.org/10.4141/P02-183


Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  | 131 

 

Arabidopsis thaliana. In: Bopp, M. (Ed.) Plant growth substances. Berlin: 

Springer Verlag, 315-323. 

Koornneef, M., Karssen, C.M. (1994). Seed dormancy and germination.In: 

Meyerowitz, E.M., Somerville, C.R. (Eds.), Arabidopsis. Cold Spring 

Harbor Laboratory Press, New York, 313-334. 

Lados, M. (1998). Effect of temperature, pH and host plant extracts on the 

germination of Cuscuta trifolii and C. campestris. Acta Agron. Hung. 46: 

317-325. 

Lhotska, M., Moravcova, L., (1989). The ecology of germination and reproduction 

of less frequent and vanishing species of the Czechoslovak flora. II. 

Pulsatilla slavica Reuss. Folia Geobot. Phytotax. 24: 211-214. 

Lyshede, O.B. (1992). Studies on mature seeds of Cuscuta pedicellata and C. 

campestris by electron microscopy. Ann. Bot. 69: 365-371. 

Mustapha, A.B, Gworgwor, N.A, Tame, V.T. (2015). Effect of wet heat treatment 

and gibberellic acid scarification on germination of dodder (Cuscuta 

campestris Yunck) Seed. Amer J Sci Technol. 2: 258-261. 

Nikolaeva, M.G. (1977). Factors controlling the seed dormancy pattern. In: The 

Physiology and Bio-chemistry of Seed Dormancy and Germination (ed. 

A.A. Khan), North-Holland, Amsterdam, 51–74. 

Özer, Z., Kadıoğlu, İ., Önen, H., Tursun, N. (1997). Herboloji (Yabancı Ot Bilimi). 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayımları no:20, kitaplar 

serisi no:10, Tokat.  

Özkil, M., Üremiş, İ. (2019). Research on the germination biology of field bindweed 

(Convolvulus arvensis L.) and three-lobe morning glory (Ipomoea triloba 

L.). Bitki Koruma Bülteni, 59 (4): 3-10. 

Qasem, J. R. (2019). Weed seed dormancy: The ecophysiology and survival 

strategies. In Seed dormancy and germination. IntechOpen. 

Robles-Díaza, E., Floresb, J., Yáñez-Es, L. (2016). Paths of water entry and 

structures involved in the breaking of seed dormancy of Lupinus. Journal of 

Plant Physiology 192: 75-80. 

Rolston, M.P. (1978). Water impermeable seed dormancy. Bot. Rev. 44: 365-396. 

Sanchez, R.A., Miguel, L., Mercuri, O. (1986). Phytochrome control of cellulase 

activity in Datura ferox L. seeds and its relationship with germination. J. 

Exp. Bot. 37: 1574-1580. 

Steinbauer, G.P., Grigsby, B. (1959). Methods of obtaining field and laboratory 

germination of seeds of bindweeds, lady’s thumb and velvet leaf. Weeds 7: 

41-46. 

Şin, B., Kadıoğlu, İ. (2021). A Study on Germination Biology of Wild Mustard 

(Sinapis arvensis L.). Turkish Journal of Agriculture-Food Science and 

Technology, 9 (4): 728-732. 

Ustuner, T., Cakır, S. (2018). Dormancy Breaking Studies of Dodder (Cuscuta spp.) 

was Problem in Greenhouse Tomato. The Eurasia Proceedings of Science 

Technology Engineering and Mathematics (2): 167-178. 

https://dergipark.org.tr/en/pub/epstem/issue/38904/455912. 

Uygur, F.N., Koch, W. (1990). Cynodon dactylon L. Pers. ve Sorghum halepense 

(L.)Pers.’nin Tohumlarının Çimlenmesini ve rizom boğumlarının Sürmesini 

https://dergipark.org.tr/en/pub/epstem/issue/38904/455912


132 | Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  

 

Etkileyen Faktörlerin Araştırılması. Doğa- Turkish Journal of Agricultural 

and Forestry, 14: 192-201. 

Vleeshouwers, L.M., Bouwmeester, H.J., Karssen, C.M. (1995). Redefining seed 

dormancy: an attempt to integrate physiology and ecology. J. Ecol. 83: 

1031-1037. 

Xiong R.C., Ma, Y., Wu, H.W., Jiang, W.L., Ma, X.Y. (2018). Effects of 

environmental factors on seed germination and emergence of velvetleaf 

(Abutilon theophrasti). Planta Daninha 36. DOI: 10.1590/s0100-

83582018360100122 

Yazlık, A., Üremiş, İ. (2015). Kanyaş [(Sorghum halepense (L.) Pers.]’ın tohum ve 

rizom biyolojisine yönelik çalışmalar. Derim, 32 (1), 11-30. DOI: 

10.16882/derim.2015.57662 

Yergin-Ozkan, R., Tepe, I. (2018). Emergence characteristics and germination 

physiology of smoothseed alfalfa dodder (Cuscuta approximata Bab.). 

Fresenius Environmental Bulletin, 27(1): 104-109. 

 



Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  | 133 

 

BÖLÜM 5 

 

 

KONUKÇU YABANCI OTLARIN ÖNEMİ, FARKLI 

TÜRLERLE OLAN İLİŞKİSİ VE AGROEKOLOJİDEKİ YERİ 

 

Hilmi TORUN1  Nazife TEMEL2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Sorumlu yazar: Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 01321-Yüreğir/Adana, 

hilmi.torun@tarimorman.gov.tr, Orcid: 0000-0001-6730-8809 
2Nazife TEMEL Orcid: 0000-0002-1464-1525 

mailto:hilmi.torun@tarimorman.gov.tr


134 | Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  

 

 

 

 

 

 



Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  | 135 

 

GİRİŞ 

Ekosistem içerisinde bulunan yabancı otlar, farklı coğrafik bölgelerde 

farklı iklim ve toprak şartlarına adapte olabilen, zor ekolojik şartlar 

altında bile yaşamlarını sürdürebilme ve çoğalma yeteneğine sahip 

bitkilerdir (Yıldırım ve Ekim, 2003). Agroekosistem içerisinde 

yabancı otların kültür bitkilerine doğrudan etkileri çok güçlü bir 

rekabet yeteneklerinin olmasından kaynaklanır (Davis ve Webster, 

2005). Yabancı otların sahip oldukları çevreye uyum kabiliyetleri ve 

genetik çeşitliliklerindeki farklılıklar; çayır-mera alanları, parklar, 

arkeolojik alanlar, sulak alanlar, spor alanları, yol kenarları, 

demiryolları ve tarım alanlarına yayılmasını sağlamıştır (Uygur ve 

Uygur, 2010). 

Agroekosistemde yabancı otların diğer önemli rolü ise tarımsal 

faaliyetlerde hastalık ve zararlılar ile doğal düşman populasyonlarının 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasında alternatif olmaları ya da bu 

populasyonlara doğrudan konukçuluk etmeleridir. Tarım alanları 

içerisinde bulunan yabancı otlar, bitki koruma yönünden hastalık ve 

zararlıların yönetiminde önemli bir yere sahiptir. Yabancı otlar bu 

zararlılar için “ana” veya “ara” konukçu olabilir. Yabancı otlar bitki 

patojenlerine (Ramappa ve ark., 1998; Singh ve ark., 2010; Webb ve 

ark., 2012), böceklere (Bernays ve Chapman, 1994; Marshall ve ark., 

2003; Duary ve ark., 2014; Singh ve Singh, 2016), akarlara (Mamun 

ve Ahmed, 2011; Ito ve ark., 2012; Vasquez ve ark., 2015; 

Chandrasena ve ark., 2016), nematodlara (Bélair ve Benoit, 1996; 

Venkatesh ve ark., 2000; Thomas ve ark., 2005; Anwar ve ark., 2008) 
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ve kemirgenlere (Malhi ve Parshad, 1994; Htwe ve ark., 2019) besin, 

sığınak ve çoğalma imkanı sağlarlar. Alternatif konukçu olmaları 

sebebiyle de bu canlı organizmaların ürün yetiştiriciliği yapılan 

alanlara geçişini kolaylaştırarak, üretimi etkilerler. Bir böcek için 

besin veya sığınma yeri olarak kullanılabilirken, bir patojen için ise 

biyolojik döngüsünü tamamlaması yada hayatını sürdürebilmesi için 

önemlidir. Eğer zararlı veya faydalı organizma, yaşamsal (biyolojik) 

faaliyetlerinin tüm dönemlerini bir yabancı ot türü veya türleri 

üzerinde geçirip tamamlayabiliyorsa, o faydalı veya zararlı için “ana 

konukçu yabancı ot” olarak tanımlanır. Şayet hayat döngüsünün 

sadece bir kısmını veya tek bir dönemini, bir yabancı ot türü veya 

daha fazla tür üzerinde geçiriyorsa “ara konukçu yabancı ot” olarak 

kabul edilir. 

Daha yüksek verim elde etmek için üreticiler, yetiştiricilik yaptıkları 

tarım alanlarından yabancı otları tamamen uzaklaştırmayı isterler. Bu 

durum, faydalı olabilecek böceklerin (predatör ve parazitoit) veya 

tarım alanlarında sorun oluşturan hastalık ve zararlıların 

baskılanmasını sağlayan faydalı patojenlerin (antagonist ve 

entomopatojenler) yaşam döngülerinin kırılmasına da sebep olabilir 

(Zandstra ve Motooka, 1978; Norris ve Kogan, 2000; Capinera, 2005; 

Schroeder ve ark., 2005; Wisler ve Norris, 2005). Oysa tarım 

alanlarında yabancı otları kontrol amaçlı yapılan mücadelelerde asıl 

amaç yabancı otları ekonomik zarar seviyesinin altında tutmak 

olmalıdır. 
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Agroekolojide Konukçu Yabancı Otların Yeri 

Doğada yabancı otlarla ilgili birden fazla interaksiyon (böcek-yabancı 

ot, mikroorganizma yabancı ot, kültür bitkisi-yabancı ot vs.) söz 

konusudur. Ancak en temel etkileşim mekanizması; yabancı ot 

kaynaklarının ekolojiye sağladığı enerji akışıdır yani bitki zararlıları 

ile faydalı her türlü organizmanın çevreyle birlikte sağladığı 

uyumudur. Bu yönden agroekolojide üreticilerin yetiştirdiği ürünler 

kadar, yabancı otların da çevrede yeteri kadar bulunması gerekir 

(Norris and Kogan, 2000). Ekosistem içerisinde var olan bütün bitkiler 

bu doğal kaynakları çoğalmak ve hayatta kalmak için kullanırlar. Bir 

yabancı ot türünün birçok canlı için sağladığı kaynak, bir kültür 

bitkisinin zararlılarına konukçuluk ederek  saldırıya maruz bırakabilir 

yada başka bir faydalı organizmanın barınmasına olanak vererek 

savunma mekanizması oluşturabilir (Schroeder ve ark., 2005). Bu 

sayede, agroekosistemde potansiyel değişim gösteren tüm bu 

dinamikler içerisinde canlılara konukçuluk eden bütün bitkiler rekabet 

güçlerini yükseltebilir. 

Canlı organizmaların hayat döngüsünün tamamlanmasına yardımcı 

olan konukçu yabancı otlar, en kötü koşullarda bile bu organizmaların 

hayatta kalmasını sağlarlar. Birçok bitki patojeni (fungus, bakteri, 

virüs vs.) hayatının bir dönemini farklı konukçular üzerinde 

geçirebilmektedir. Yaygın olan konukçu yabancı ot türleri üzerinde 

yaşayabilen bu bitki patojenleri yabancı ot ve kültür bitkileri arasında 

geçiş sağlayarak varlıklarını sürdürürler (White, 1970). Buğday 

gövdesinde kararmalara ve körelmeye sebep olan kara pas etmeni 
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Puccinia graminis f. sp. tritici Pers., yabancı otlardan Berberis 

vulgaris L. (Berberidaceae) bitkisinde yaşamını sürdürür. Bu iki 

bağımsız ana ve alternatif konukçu sayesinde P. graminis var. tritici 

Pers. hayat döngüsünü tamamlayabilmektedir. P. graminis f. sp. 

tritici, ana konukçu bitki olan buğdayda üredinia, ürediniospor, telia 

ve teliosporlarının üretimini gerçekleştirirken, alternatif konukçusunda 

ise piknia, pikniospor, esia ve esiospor evresinin oluşumunu 

gerçekleştirir. Böylece gerekli olan inokulum kaynağının taşınması 

dolayısıyla da obligat patojenin temel hayat döngüsünün devamlılığı 

sağlanmış olur. Farklı yabancı ot türlerinin bulunduğu floralarda bu 

evreler tür bazında farklılaşabilir ve farklı sistemler içerisinde besin, 

kışlama veya sığınma alanları olarak kullanılır. Tarımsal faaliyetlerin 

yapıldığı bölgelerde yabancı ot florası dönemden döneme, yıldan yıla 

ve hatta lokasyondan lokasyona değişebilir. Bu da farklı 

organizmaların yaşamasına olanak verir (Schroeder ve ark., 2005). 

Ana konukçunun bulunmaması durumunda bazen faydalı ve zararlılar 

benzer familyalara ait alternatif konukçularda yaşamlarını devam 

ettirirler (McMaugh, 2005; Nutter, 2007; Sileshi ve ark., 2008). 

Alternatif konukçular aynı zamanda bitki hastalık ve  zararlılarının 

epidemiyolojik inokulum kaynaklarının taşınmasında, bir sezonda 

yetiştirilen üründen bir sonraki sezon yetiştirilecek ürünlere köprü 

görevi görürler (Clementine ve ark., 2005; Nutter, 2007). İlk oluşan 

inokulum kaynaklarının (sporlar, virüs taşıyan böcekler vs.) çoğalarak 

yayılmasıyla uygun çevre koşullarında, konukçu yabancı ot 

türlerinden kültür bitkilerine bu enfeksiyonların taşınması sağlanır 
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(Nutter, 2007). Çeltik (Oryza sativa L.) bitkisinde fungal bir hastalığa 

sebep olan Magnaporthe grisea (Hebert) Barr.’ın ortamda konukçusu 

olmaması durumunda benzer Poaceae familyasına ait Brachiaria 

mutica (Forssk.) Stapf, Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler, Dinebra 

retroflexa (Vahl) Panz., Echinochloa crus–galli (L.) P. Beauv., 

Leersia hexandra Sw., Panicum repens L. gibi dar yapraklı yabancı 

otlarda kışladığı, devam eden çeltik ekim sezonunda da rüzgar veya 

diğer taşınma yollarıyla konidilerin yabancı otlardan taze çeltik 

bitkilerine geçtiği bildirilmiştir (Kumar ve ark., 2021). Yabancı otlarla 

bitki patojenleri arasındaki ilişkiden dolayı ürün yetiştirilmeyen 

sezonda da yabancı otlar patojenlerin çoğalmasına ve yaşamasına 

fırsat tanırlar. Bazı bitki patojenleri (Athelia rolfsii (Curzi) C.C. Tu & 

Kimbr., Alternaria alternata (Fr.) Keissl. ve Rhizoctonia solani Kühn, 

Fusarium spp. vs.) iklimsel ve çevresel koşullarına adapte olarak, 

alternatif konukçularını ana konukçu haline dönüştürebilir. 

Konukçu özelliği olan yabancı otlar birden fazla canlı organizmaya 

(patojenler, böcekler, nematodlar vs.) da ev sahipliği yapabilir. Bu 

durumda zararlı olabilecek populasyon yoğunluklarındaki artışla 

başka alanlara ya da kültür bitkilerine geçişleri gerçekleşir. Konukçu 

yabancı otların ortamdan uzaklaştırılmaması durumunda potansiyel 

inokulum kaynakları olan hastalık ve böceklerin tarım alanlarındaki 

mücadelesi yetersiz kalır (Nutter, 2007). Nitekim Abutilon indicum 

(Link) Sweet (Malvaceae), Chrozophora rottleri (Geiseler) A.Juss. ex 

Spreng. (Euphorbiaceae), Solanum nigrum L. (Solanaceae) ve 

Abelmoschus ficulneus (L.) Wight & Arn. (Malvaceae) gibi yabancı ot 
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türlerinin pamuk alanlarında veya yakın çevresinde bulunması 

durumunda tütün beyazsineği [Bemisia spp.  (Hemiptera: 

Aleyrodidae)] çoğalarak pamuk alanlarında yapılacak olan mücadeleyi 

olumsuz etkiler. Bazen konukçu yabancı otların bulunması düşük 

populasyonlar halinde yaşayan faydalı böceklerin o lokasyonda zararlı 

böceklerle mücadelesinde etkili olabilir (Saeed ve ark., 2014). 

Yabancı otlar böcekler için önemli bir besin kaynağı olmasına 

rağmen, bu besin zincirinin verimlilik üzerinde hem olumlu hem de 

olumsuz etkileri olabilir. Buğdayın olmaması durumunda yabancı 

otlardan Tridax procumbens L., Ageratum spp. (Asteraceae) ve 

Alternanthera spp. (Amaranthaceae) doğal düşmanlar tarafından 

nektar kaynağı olarak kullanılır (Kumar ve ark., 2021).  

Yabancı otlar faydalı böceklere barınak olmasının yanında, konukçu 

bitki olarak böcek hastalıklarına da yataklık ederek kültür bitkilerine 

dolaylı biçimde tesir ederler. Ayrıca yabancı otlar, böceklerin kültür 

bitkilerinin yetiştiği yerleri (lokasyon) belirleme yeteneğini 

etkileyebilir. Böceklerle bitkiler arasındaki konukçu ilişkisi, çok 

özelden genelleşmiş beslenme davranışlarına kadar oldukça 

değişkenlik gösterir. Yabancı otlarla böceklerin sayısız interaksiyonu 

vardır. Bitki zararlıları da dahil olmak üzere böceklerin çoğu 

özelleşmiştir ve genelde tek bir bitki familyasında yalnızca bazı 

bitkilerle beslenmeye önceden adapte olmuştur. Polifag böceklerin 

bile çoğu zaman farklı bir tercih hiyerarşisi vardır, sadece elverişli 

konukçu olmadığında besin yelpazelerini genişletirler. Bitkilerin 

böcekler tarafından kullanımı dinamik bir interaksiyon olup, böcek 

(örn., ağız yapısı) ve bitki (örn., allelokimyasal içerenler) özellikleri 
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beslenme davranışını etkileyebilir. Bu nedenle, kültür bitkisinin ana 

zararlılarını barındırma yönünden yabancı otlar özellikle önemlidir. 

Yetiştiricilik uygulamalarında, kültür bitkisi ile ilişkili yabancı otları 

etkisiz hale getirerek, kültür bitkisi ile ürünün içinde ve yakınında 

bulunan yabancı otlar arasındaki taksonomik ilişkiyi kesmeye 

çalışmak yararlıdır. Bu, böceklerin yabancı otlardan kültür bitkilerine 

kolayca geçmesini, kültür alanında zararlı böcek populasyon yoğunluk 

artışını ve hastalık taşıyan vektör böceklerin tarla-bahçede barınmasını 

azaltacaktır. Entegre mücadele uygulamaları arasında; ürün rotasyonu, 

özellikle kimyasal herbisitlerin daha az kullanımı ve kültür alanları 

dışında yabancı otların yönetimi önemlidir (Capinera, 2005). 

1. YABANCI OT-BÖCEK İLİŞKİSİ 

Yabancı otlar böcekler için uygun besin kaynağıdırlar. Fakat tarım 

alanları içerisinde yabancı ot türleri üzerinde bulunan bu böceklerin 

yetiştiricilikte olumlu ve/veya olumsuz etkileri bulunabilir. Ayrıca 

yabancı otlar faydalı böceklerin sığınmasına yardımcı olup, bazı 

önemli böcek hastalıklarının taşınmasını sağlarlar. Tarım alanlarında 

faydalı ve zararlı böceklerin dağılımı yabancı ot populasyonlarının 

durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Böcek-yabancı ot 

ilişkisine dair etkileşim yüksek şekilde değişkenlik gösterdiği için 

böceklerin beslenme şekillerine göre yabancı ot tür bazında 

özelleşebilir. Böceklerle yabancı otlar arasında sayısız etkileşim söz 

konusudur (Capinera, 2005). Bu nedenle, yabancı otlarla etkileşim 

halinde olan spesifik böceklerin özellikleri (monofag, oligofag, 

polifag) bilinmelidir. 
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Bitkilerle beslenen (herbivor) böcekler hem yabancı otlarla hemde 

kültür bitkileri ile beslenirler. Böcekler, tohum, kök, yaprak, gövde ve 

meyve gibi bitkilerin farklı organları ile beslenirler. Doğada böcek 

türlerinin çoğu beslenme amacıyla tek bir bitki familyası yada daha 

fazla bitki familyasına adapte olmuştur. Polifag böcek türleri sınırlı 

bir alanda, bitki türü ayırt etmeden beslenir ve konukçularını saptamak 

oldukça zordur. Monofag böcek türleri ise geniş alanlarda yayılım 

gösterir, bitkiye özelleşmiştir ve konukçularını saptamak kolaydır 

(Capinera, 2005). Oligofag böcek türlerinin monofag böceklerden 

farkı ise aynı familyanın değişik türleriyle de beslenebilir. Bitkilerin 

fenolojik özelliklerine göre böceklerin beslenme karakterleri de zaman 

içerisinde değişebilir. 

Yabancı otlar bitki ile beslenen böcekler için önemli bir besindir. Bu 

durumun tarımsal üretimde hem olumlu ve hemde olumsuz yönleri 

bulunmaktadır. Böcekler yabancı otlarla beslenirken su, ışık ve besin 

elementi alımını önleyerek (rekabet kabiliyetini azaltır) kültür 

bitkisinin gelişmesine olumlu yönde katkıda bulunurlar. Olumsuz 

durum ise böceklerin tercihinin sadece yabancı otlar olmayıp, 

yetiştirilen kültür bitkisine de geçiş yapabilmeleridir. Bu tür böcekler 

yabancı otlardan kültür bitkisine geçerek ciddi zararlanmalara ve 

verim kayıplarına neden olurlar. Örneğin Carmenta haematica (Ureta) 

(Lepidoptera: Sesiidae) Argentina güvesi sadece Asteraceae 

familyasına ait Guteirrezia spp. ve Grindelia spp. türlerinde 

beslenirken (Cordo ve ark., 1995), Leptinotarsa decemlineata (Say) 

(Coleoptera: Chrysomelidae) zararlısı ise yeterli yoğunlukta Solanum 
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sarrachoides (Sendtner) yabancı ot türünü bulamaması durumunda 

patates (Solanum tuberosum L.) tarlasına yönelmektedir (Horton ve 

Capinera, 1990). 

Yabancı otların, zararlı böceklerin doğal düşmanları için sığınak 

görevi görebileceğine dair sayısız örnek vardır. Parazit yaban arıları 

ve avcı böcek türleri, otlu alanlarda çoğalıp birikebilir ve daha sonra 

zararlı böceklerle beslenebilecekleri yakınlardaki sebze alanlarına 

geçerler. Yüksek kalite standartları göz önüne alındığında ne yazık ki, 

birçok sebzede, bu doğal düşmanlar genellikle üründeki ekonomik 

zararı önleyemezler. Buna karşın, çiçekli yabancı ot türleri, 

kabakgiller ve tohumu için üretilen bitkiler için önemli işlevi olan bal 

arıları ve diğer yerli tozlayıcılar gibi önemli bir dizi böcek için bir 

nektar ve polen kaynağı görevi yaparlar. Tabii ki, aynı yabancı ot 

sığınakları, sebzelerde ekonomik zarara yol açan birçok önemli böcek 

türü için de ana kaynak olarak hizmet edebilir. (Palumbo, 2013). 

Konu ile ilgili bazı çalışmalar yapılmış ve Çin’de sebzelerin en önemli 

ana zararlısının yaprak bitleri olduğu belirlenmiştir. Sebze ve tarla 

alanlarında bulunan yabancı otlar üzerindeki yaprak biti türleri ve 

parazitoitlerinin dağılımını belirlemek için yapılan ilkbahar ve 

sonbahar sürveylerinde en çok bulunan yaprak galeri sineği türlerinin 

Liriomyza sativae Blanchard, L. chinensis Kato ve Chromatomyia 

horticola (Goureau) (Diptera: Agromyzidae) olduğu saptanmıştır. 

Toplanan yaprak galeri sineklerinden Opius caricivorae Fischer ve 

Chrysocharis pentheus (Walker) türleri dominant olmak üzere dört 

familyaya ait (Braconidae, Eulophidae, Megaspilidae ve 
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Pteromalidae) toplam 14 Hymenoptera türü saptanmıştır. Veronica 

undulata Wall. (Plantaginaceae) ve Sonchus oleraceus L. (Asteraceae) 

yabancı otları üzerinde bulunan yaprak galeri sineklerinden 11 farklı 

parazitoit tür elde edilmiş, yaprak galeri sineklerinde ortalama 

%48.50-68.80 ve yabancı otlarda bulunan yaprak galeri sineklerinde 

%83.70 oranında parazitlenme olduğu gözlenmiştir (Chen ve ark., 

2003). Marul kök yaprak biti (Pemphigus bursarius (L.) (Hemiptera: 

Aphididae)) kavak üzerinde kışlamakta ve ilkbaharda marul ve diğer 

bitkileri istila etmek için göç etmektedir. Marul yetiştirilen tarlaların 

çevresindeki kavakların ve yabancı otların ortadan kaldırılması yaprak 

biti sayılarının azalmasına yardımcı olmuştur. Ana ve ara konukçu 

olarak yaprak biti populasyonuna hizmet eden bitki örtüsünün ortadan 

kaldırılmasıyla zararlılarla mücadele edilebileceği görülmüştür. 

Benzer şekilde tek kültür bitkisinde konukçuluk eden veya neredeyse 

yalnızca otsu bitkiler içerisinde kendilerini koruyan yaprak biti türleri 

[lahana yaprak biti, Brevicoryne brassicae L. (Hemiptera: 

Aphididae)], ürün yokluğunda da yabancı otlarda hayat döngülerini 

devam ettirirler. Bu zararlı tür yabancı otlarda az sayıda bulunur ve 

Brassicaceae familyasının bulunduğu bitkileri istila etmek ve 

korunmak için göç ederler (Ellis, 1992). Saeed ve ark. (2014) pamuk 

yaprakpiresi (Amrasca devastans Ishida (Hemitpera: Cicadellidae)) ve 

doğal düşmanları için alternatif ve konukçu olabilecek bitki türlerini 

araştırmış ve A. devastans Ishida’ın 48 bitki türünde barındığını, hem 

nimf hem de erginlerinin 24 ana konukçu bitki türünde yaşamını 

sürdürdüğünü belirlemiştir. Çalışmada; yabancı otlardan hintyağı 
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(Ricinus communis L. (Euphorbiaceae)) ve sebzelerden bamya 

(Abelmoschus esculentus (L.) Moench (Malvaceae)) ile patlıcanda 

(Solanum melongena L. (Solanaceae)) A. devastans türlerini 

barındırmasından dolayı, genç pamuk fidelerine populasyonların 

taşınmasının çok kolay olduğu gözlenmiştir. Alternatif konukçu 

bitkilerde ise doğal düşmanlardan; örümcekler (Araneae), predatörler 

(Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae), 

Coccinellid türleri, Orius spp. (Hemiptera: Anthocoridae) ve Geocoris 

spp. (Hemiptera: Geocoridae)) ve iki farklı türün bulunduğu yumurta 

parazitoidleri (Arescon enocki (Subba Rao & Kaur) ve Anagrus sp. 

(Hymenoptera: Mymaridae)) saptanmıştır. R. communis üzerinde çok 

fazla sayıda predator varlığı bulunmuş ve parazitoidlerin ise A. 

devastans populasyonunu %39.00 oranında parazitlediği saptanmıştır. 

Pakistan pamuk tarlalarında bulunan beyazsinek (Bemisia tabaci 

(Genn.)) ve parazitoid populasyonlarının en fazla tercih ettiği bitki 

türlerinin pamuk (Gossypium hirsutum L. (Malvaceae)), kavun 

(Cucumis melo L. (Cucurbitaceae)) ve ağaç minesi (Lantana camara 

L. (Verbenaceae)) olduğu belirlenmiştir (Naveed ve ark., 2007). 

Perrin (1975) Coccinellidae tür ve sayıları üzerinde en çarpıcı etkinin 

mayıs veya haziran ayında ısırgan otlarının biçilmesi ile 

gerçekleştiğini, haziran ortasında biçim yapılması durumunda, doğal 

düşmanların sayısı ve çevredeki zararlı istilası üzerindeki etkisini 

artırabileceğini bildirmiştir. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Verbenaceae
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1.1. Yabancı Otların Zararlı Böceklerle İlişkisi 

Kültür bitkilerinin olmaması durumunda yaprak bitlerinin doğal 

düşmanlarının çoğu, yabancı otların üzerinde veya çevresinde 

bulunur. Bu nedenle, zararlıların baskılanmasında etkin bir rol 

oynarlar. Faydanın derecesi doğal düşmanın konukçu bulma 

davranışına bağlıdır. Örneğin, Smith (1976) bazı yaprak biti 

avcılarının kültür bitkisi odaklı, diğerlerinin ise av odaklı olduğunu 

bildirmiştir. Brüksel lahanası (B. brassicae L.) üzerindeki yaprak 

bitlerinin en bol bulunan doğal düşmanlarının Diptera takımından 

Syrphid türleri olduğunu tespit etmiştir. Bunlardan Melanostoma spp. 

ve Platycheirus spp. daha çok konukçu bitki odaklı iken Syrphus 

balteatus De Geer türleri ise lahana yaprak bitlerine yönelik hareket 

etmektedir (Ellis, 1992). 

Yabancı otlar tohum bağlama dönemine yaklaşıncaya kadar 

agroekosisteme biyolojik çeşitlilik katabilmekte ve avcı böceklere 

yiyecek, yaşam alanı gibi imkânlar sunmasından dolayı kendilerine 

çekebilirler. Bir çalışmada yabancı ot populasyon yoğunluğunun ve 

flora çeşitliliğinin zararlılar ve predatörler ile hem yabancı otlar hem 

de zararlıların biyolojik mücadelesi üzerindeki etkileri araştırılmıştır.  

Yabancı otlarla rekabet gücü bakımından farklılık gösteren iki ayrı 

sebze türünün (patlıcan ve şalgam), yabancı ot yönetimi (yabancı otlu 

ve yabancı otsuz) ile verime olan etkileri incelenmiştir. Yabancı 

otların patlıcan sıralarına yakın biçimde büyümesine izin verilerek 

avcı böceklerin varlığı arttırılmış ve bu sayede zararlıların azaldığı 

görülmüştür. Şalgamdaki yabancı ot populasyonu ise verim maliyetini 
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yükseltmiş, predatörlerin çoğalması için fayda sağlamamış ve ana 

zararlı böcek baskısını azaltmamıştır (Madden ve ark., 2021). 

Yabancı ot yönetim sistemlerinde, rekabet gücü yüksek kültür bitkisi 

çeşitleri kullanılarak, yabancı otların tarım alanlarında doğru 

yönetilmesi durumunda, biyolojik mücadele olanaklarından çok daha 

fazla yararlanılabileceği belirlenmiştir. Agroekosistem içerisinde 

herbivorlar, parazitoitler ve predatörler, kültür bitkisi çeşidine ve 

yabancı ot türlerine göre farklı tepkiler gösterebilir. 

Çizelge 1. Kültür bitkilerinde zararlı böcekler ve bu türlerin konukçusu olan bazı 

yabancı ot türleri 
Konukçu Yabancı Ot Türü Zararlı Böcek Türü Kaynak 

AMARANTHACEAE (Şekerpancarı) 

Amaranthus retroflexus L., Chenopodium 

album L., Salsola kali L. 

Cosmobaris americana Casey 

(Coleoptera: Curculionidae) 

Landis ve ark., 

1970 

Amaranthus retroflexus L., Convolvulus 

arvensis L., Descurainia sophia L., Senecio 

vulgaris L., Stellaria media (L.) Vill., 

Veronica persica Poir. 

Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: 
Aphididae) 

Annis ve ark., 

1981 

AMARYLLIDACEAE (Soğan) 

Amaranthus palmeri Watson, Bassia 

scoparia (L.) Scott 

Frankliniella occidentalis (Pergande), 

Thrips tabaci Lindeman (Thysanoptera: 
Thripidae) 

Doederlein ve 

Sites, 1993 

Apiaceae (Havuç) 

Conium maculatum L., Urtica dioica L. 
Psila rosae (Fabricius) (Diptera: 

Psilidae) 

Wainhouse ve 

Coaker, 1981 

ASTERACEAE (Marul) 

Arctium lappa L., Datura stramonium L., 

Malva parviflora L. 

Frankliniella occidentalis (Pergande) 

(Thysanoptera: Thripidae) 

Bautista ve ark., 

1995 

BRASSICACEAE (Kara Lahana) 

Brassica rapa L. 
Phyllotreta cruciferae Goeze 

(Coleoptera:Chrysomelidae) 

Altieri ve 

Schmidt, 1986 

CUCURBITACEAE (Kabakgiller) 

Medicago polymorpha L., Vicia sativa L. 
Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) 

(Diptera: Agromyzidae ) 

El-Samni ve ark., 

1983 

FABACEAE (Baklagiller) 

Desmodium tortuosum (Sweet) de 

Candolle, Kummerowia striata (Thunberg) 

Schindler, Medicago polymorpha L., 

Urtica dioica L. 

Cerotoma trifurcata (Forster) 

(Coleoptera: Chrysomelidae) 

Helm ve ark., 

1983 

FABACEAE (Fasulye) 

Euonymus europaeus L. 
Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: 
Aphididae) 

Way, 1967 

FABACEAE (Soya) 

Amaranthus retroflexus L., Capsella bursa- Empoasca fabae Harris (Hemiptera: Lamp ve ark., 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aphididae
https://en.wikipedia.org/wiki/Thripidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Thripidae
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pastoris (L.) Medik., Mollugo verticillata 

L., Persicaria maculosa Gray, Taraxacum 

officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg. 

Cicadellidae) 1984 

FABACEAE (Yerfıstığı) 

Verbesina encelioides (Cavanilles) A. Gray 
Frankliniella occidentalis (Pergande) 

(Thysanoptera: Thripidae) 

Mitchell ve 

Smith, 1996 

Boerhavia diffusa L., Euphorbia hirta L. 
Aphis craccivora Koch (Hemiptera: 

Aphididae) 
Ofuya, 1988 

FABACEAE (Yonca) 

Amaranthus retroflexus L., Capsella bursa-

pastoris (L.) Medik., Mollugo verticillata 

L., Persicaria maculosa Gray, Taraxacum 

officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg. 

Empoasca fabae Harris (Hemiptera: 

Cicadellidae) 

Lamp ve ark., 

1984 

Geranium carolinianum L., Kummerowia 

striata (Thunberg) Schindler, Xanthium 

spinosum L. 

Spissistulus festinus (Say) (Hemiptera: 
Membracidae ) 

Mueller ve 

Dumas, 1987 

Chenopodiastrum murale Fuentes, Uotila 

& Borsch, Chenopodium album L., Salsola 

kali L., Sisymbrium irio L. 

Lygus spp. (Hemiptera: Miridae) 

Graham ve ark., 

1986; Gordon ve 

ark., 1987 

MALVACEAE (Pamuk) 

Abutilon indicum (Link) Sweet, 

Achyranthes aspera 

L., Chenopodiastrum murale (L.) S. 

Fuentes, Uotila & Borsch, Datura metel L., 

Xanthium strumarium L. 

Amrasca devastans (Ishida) (Hemiptera: 

Cicadellidae ) 

Saeed ve ark., 

2014 

Abutilon theophrasti Medik., Geranium 

carolinianum L., Geranium dissectum L. 

Helicoverpa zea (Boddie), Heliothis 

virescens (Fabricius) (Lepidoptera: 
Noctuidae ) 

Stadelbacher, 

1981 

Geranium dissectum L. 
Heliothis spp. (Lepidoptera), Lygus 

lineolaris (Say) (Hemiptera: Noctuidae) 

Bell, 1991; 

Snodgrass ve 

Stadelbacher,1994 

Desmodium tortuosum (Sweet) de Candolle 

Ipomoea triloba L. 

Heliothis virescens (Fabricius) 

(Lepidoptera: Noctuidae) 
Hallman, 1985 

Chenopodiastrum murale Fuentes, Uotila 

& Borsch, Chenopodium album L., Salsola 

kali L., Sisymbrium irio L. 

Lygus spp. (Hemiptera: Miridae) 

Graham ve ark., 

1986; Gordon ve 

ark., 1987 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 

Lepidium nitidum Nuttall, Sisymbrium irio 

L. 

Nysius raphanus Howard (Hemiptera: 

Lygaeidae) 
Leigh, 1961 

POACEAE (Buğday) 

Salsola kali L. 
Chlorochroa sayi (Stal) (Hemiptera: 

Pentatomidae) 
Jacobsen, 1945 

Bromus tectorum L., Setaria viridis (L.) 

Palisot de Beauvois 

Diuraphis noxia Kurdjumov (Hemiptera: 

Aphididae) 

Armstrong ve 

ark., 1991 

Amsinckia spp., Capsella bursa-pastoris 

(L.) Medik., Chenopodium album L., 

Rumex crispus L. 

Macrosiphum euphorbiae (Thomas) 

(Hemiptera: Aphididae) 

Landis ve ark., 

1972 

POACEAE (Mısır) 

Cyperus esculentus L., Digitaria 

sanguinalis (L.) Scopoli, Echinochloa 

crus-galli (L.) Palisot de Beauvois, 

Sorghum halepense (L.) Persoon 

Elasmopalpus lignosellus (Zeller) 

(Lepidoptera: Pyralidae) 

Reynolds ve ark., 

1959 

Setaria faberi Herrmann, Setaria viridis 

(L.) Palisot de Beauvois 

Diabrotica spp. (Coleoptera), Ostrinia 

nubialis (Hübner) (Lepidoptera: 
Chrysomelidae) 

Showers ve ark., 

1980; Johnson ve 

ark., 1984 

Bromus inermiş Leysser, Panicum 

dichotomiflorum Michaux, Setaria faberi 

Papaipema nebris (Guenée) 

(Lepidoptera: Noctuidae) 

Lasack ve Pedigo, 

1986; Levine, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thripidae
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Herrmann 1993 

Sorghum halepense (L.) Persoon 
Ostrinia furnacalis Guenée 

(Lepidoptera: Crambidae) 

Schreiner ve ark., 

1990 

POACEAE (Tahıllar) 

Cynodon dactylon (L.) Persoon 
Spodoptera exempta (Walker) 

(Lepidoptera: Noctuidae) 
Yarro, 1984 

Avena fatua L., Elymus repens (L.) Gould, 

Holcus mollis L. 
Sitobion avenae Fabricius (Hemiptera) Watt, 1981 

ROSACEAE (Elma) 

Convolvulus arvensis L., Ipomoea 

purpurea (L.) Roth, Lactuca serriola L., 

Malva neglecta Wallr., Polygonum 

aviculare L., Tribulus terrestris L. 

Tetranychus mcdanieli McGregor 

(Acarida) (Arachnida: Tetranychidae) 
Alston, 1994 

Chenopodium album L., Convolvulus 

arvensis L., Descurainia sophia L., 

Lactuca serriola L., Malva neglecta Wallr. 

Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: 
Aphididae) 

Tamaki ve ark., 

1980 

ROSACEAE (Şeftali) 

Geranium carolinianum L., Lamium 

amplexicaule L., Stellaria media (L.) Vill., 

Vicia sativa L. 

Tetranychus urticae Koch (Acarida) 

(Arachnida: Tetranychidae) 

Meagher ve 

Meyer, 1990b 

Geranium arabicum Forsskal, Lamium 

amplexicaule L., Stellaria media (L.) Vill. 
Lygus spp. (Hemiptera: Miridae) 

Killian ve Meyer, 

1984; Meagher ve 

Meyer 1990a 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus, 

Chenopodium album L., Convolvulus 

arvensis L., Descurainia sophia L., 

Lactuca serriola L., Lepidium perfoliatum 

L., Malva neglecta Wallr., Raphanus 

sativus L. 

Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: 

Aphididae) 

Tamaki ve Olsen, 

1979; Tamaki ve 

ark., 1980 

SOLANACEAE (Biber) 

Amaranthus palmeri Watson, Helianthus 

annuus L., Parthenium hysterophorus L. 

Liriomyza trifolii (Burgess) (Diptera: 
Agromyzidae) 

Chandler ve 

Chandler, 1988 

SOLANACEAE (Domates) 

Arctium lappa L., Datura stramonium L., 

Malva parviflora L. 

Frankliniella occidentalis (Pergande) 

(Thysanoptera: Thripidae) 

Bautista ve Mau, 

1994; Bautista ve 

ark., 1995 

SOLANACEAE (Patates) 

Amaranthus retroflexus L., Capsella bursa-

pastoris (L.) Medik., Mollugo verticillata 

L., Persicaria maculosa Gray, Taraxacum 

officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg. 

Empoasca fabae Harris (Hemiptera: 

Cicadellidae) 

Lamp ve ark., 

1984 

Solanum angustifolium Miller, Solanum 

sarrachoides Sendtn. 

Leptinotarsa decemlineata (Say) 

(Coleoptera: Chrysomelidae) 

Horton ve ark., 

1988 

SOLANACEAE (Tütün) 

Desmodium tortuosum (Sweet) de Candolle 

Helicoverpa zea (Boddie), Heliothis 

subflexa (Guenée), Heliothis virescens 

(Fabricius) (Lepidoptera: Noctuidae ) 

Jackson ve ark., 

1984 

BRASSICACEAE + CUCURBITACEAE + SOLANACEAE (Sebzeler) 

Amaranthus spp., Ambrosia spp., Capsella 

bursa-pastoris (L.) Medik., Chenopodium 

album L., Chenopodiastrum murale 

Fuentes, Uotila & Borsch, Datura 

stramonium L., Helianthus spp., Malva 

neglecta Wallr., Physalis acutifolia (Miers) 

Sandwith, Portulaca oleracea L., Salsola 

spp., Sinapis arvensis L., Sisymbrium irio 

L., Solanum elaeagnifolium Cavanilles 

Bagrada hilaris (Burmeister) 

(Hemiptera), Bemisia tabaci (Gennadius) 

(Hemiptera), Macrosiphum euphorbiae 

(Thomas)(Hemiptera), Myzus persicae 

(Sulzer) (Hemiptera), Nysius raphanus 

Howard (Hemiptera), Frankliniella 

occidentalis (Pergande) (Thripidae), 

Helicoverpa zea (Boddie) (Lepidoptera), 

Peridroma saucia (Hübner) 

Parker, 1972; 

Capinera, 2001; 

Palumbo, 2013 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aphididae
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(Lepidoptera), Spodoptera exigua 

Hübner (Lepidoptera), Liriomyza spp. 

(Diptera), Systena blanda Melsheimer 

(Coleoptera) 

1.2. Yabancı Otların Nematodlarla İlişkisi 

Tüm dünyada yabancı otların nematodlara konukçuluk ettiği 

bilinmektedir (Araya ve De Waele, 2005; Quénéhervé ve ark., 2006; 

Duyck ve ark., 2009). Nematodların kültür bitkilerinin kök 

çevresindeki dağılımlarının yabancı ot populasyonlarıyla ilişkili 

olduğu ve bundan dolayı kültür bitkilerinde zarar yaptığı bildirilmiştir 

(Hillocks, 1998; Araya ve De Waele, 2005). Yapılan çalışmalarda; 

Meloidogyne spp. (Tylenchida: Meloidogynidae) ile Tylenchida: 

Pratylenchidae familyasından  Radopholus similis (Cobb) Thorne ve 

Pratylenchus coffeae (Zimmermann) Filpjev and Schuurmans 

Stekhoven, Tylenchida: Hoplolaimidae familyasından ise 

Rotylenchulus reniformis Linford and Oliveira,   Hoplolaimus 

seinhorsti Luc,  ve Helicotylenchus multicinctus (Cobb) Golden gibi 

nematod türlerinin yabancı otlar üzerinde konukçu olduğu bildirilmiş 

(Duyck ve ark., 2009) ve topraktaki nematod populasyonlarının 

olumsuz koşullarda bile yabancı otlar sayesinde hayatta kaldığı 

belirlenmiştir (Egunjobi ve Bolai, 1979; Quénéhervé ve ark., 2006). 

Çizelge 2. Farklı nematod türleri ve bu türlere konukçuluk eden bazı yabancı otlar 

Nematod Türü Konukçu Yabancı Ot Türü Kaynak 

Meloidogyne spp. 

(Tylenchida) 

Amaranthus dubius Mart.,, Amaranthus spinosus L., Cecropia sp., 

Cleome aculeata L., Cleome rutidosperma DC., Clidemia hirta 

(L.) D.Don, Colocasia esculenta (L.) Schott, Commelina diffusa 

Burm. F., Cyperus sp., Echinochloa colona (L.) Link, Eleusine 

indica (L.) Gaertn., Euphorbia heterophylla L., Laportea aestuans 

(L.) Chew, Leptochloa filiformis (Pers.) P.Beauv., Mikania 

micrantha Kunth, Mimosa pudica L., Paspalum fasciculatum 

Willd. Ex Flügge, Passiflora sp., Peperomia pellucida (L.) Kunth, 

Phenax sonneratii (Poir.) Wedd., Phyllanthus amarus Schumach. 

& Thonn., Pilea microphylla (L.) Liebm, Setaria barbata (Lam.) 

Quénéhervé 

ve ark., 2006 
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Kunth, Solanum americanum Mill., Solanum torvum Sw., Urena 

lobata L., Vernonia cinerea (L.) Less., Xanthosoma nigrum (Vell.) 

Meloidogyne 

javanica Treub 

(Tylenchida) 

Acanthospermum hispidum D.C., Ageratum conyzoides L., 

Corchorus olitorius L., Galinsoga parviflora Cav., Nicandra 

physaloides (L.) Gaertn. 

Hillocks ve 

ark., 1995 

Bidens pilosa L. 
Saka ve 

Siddiqi, 1979 

Bidens schiperi Sch.Bip. ex Walp. Martin, 1959 

Gisekia spp., Richardia scabra L., Sida acuta Burm.f. 

Madulu ve 

Trudgill, 

1993 

Meloidogyne 

incognita Kofoid 

& White 

(Tylenchida) 

Chenopodiastrum murale (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch 

Meyer ve 

Van Wyk, 

1989 

Pratylenchus zeae 

Graham 

(Tylenchida) 

Amaranthus hybridus L., Commelina benghalensis L., Crotalaria 

incana L., Digitaria spp., Eleusine indica (L.) Gaertn., Rottboellia 

cochinchinensis (Lour.) Clayton 

Jones ve 

Hillocks, 

1995 

Rotylenchulus 

reniformis Linford 

and Oliveira 

(Tylenchida) 

Amaranthus spinosus L., Bidens pilosa L., Commelina diffusa 

Burm. F., Euphorbia heterophylla L., Euphorbia hirta L., 

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., Portulacca oleracea L. 

Inserra ve 

ark., 1990 

1.3. Yabancı Otların Faydalı Böceklerle (Predatör ve 

Parazitoit) İlişkisi  

Tarımsal ekosistemlerin bozulması durumunda, mevcut habitat doğal 

düşmanlar için elverişsiz hale gelir. Tarımsal sistemlerde habitat 

yönetimi, doğal düşmanları desteklemeyi ve biyolojik kontrol 

dengesini arttırmayı amaçlayan temel bir yaklaşımdır. Çevre 

yönetiminde doğal düşmanların desteklenmesindeki amaç, alternatif 

av veya uygun konaklar oluşmasını sağlayarak, besin bulmayı 

kolaylaştırmak ve olumsuz koşullarda bile farklı türlerle etkileşim 

içerisinde varlığını sürdürmektir. 

Pamukta zarar yapan koza kurdu (Anthonomus grandis Boh. 

(Coleoptera: Curculionidae) parazitoidlerinin farklı yabancı ot türleri 

üzerinde konukçuluk yaptığı belirlenmiştir. Örneğin yalancı çivit otu 

(Amorpha fruticosa L. (Fabaceae)) Acanthoscelides submuticus 

(Sharp) (Coleoptera: Chrysomelidae) için konukçu iken, kuzey 

https://en.wikipedia.org/wiki/Beetle
https://en.wikipedia.org/wiki/Curculionidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Beetle
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böğürtleni (Rubus flagellaris Willd.) ve güney böğürtleni (R. trivialis 

Michx.) (Rosaceae) ise çilek tomurcuğu bitine (Anthonomus signatus 

Say (Coleoptera: Curculionidae)) ev sahipliği yapmaktadır. Benzer 

şekilde dev kanarya otu (Ambrosia trifida L. (Asteraceae)), koza 

kurdunun (A. grandis Boh.) başka bir parazitoidi olan Eurytoma 

tyladermatis Ashm. (Hymenoptera: Eurytomidae) türünü barındırır. 

Kültür bitkisi pamuğun içinde ve çevresinde yetişen dev kanarya otu 

uygun dönem ve zamanda biçildiğinde E. tylodermatis Ashm. pamuğa 

geçerek, parazitleme oranını yükseltir (Zandstra ve Motooka, 1978). 

Pepper ve Driggers (1934) ise şeftali (Amygdalus persica L. 

(Rosaceae)) bahçelerinde yabancı otsuz meyve bahçelerine göre doğu 

meyve güvesinin (Grapholita molesta Busck (Lepidoptera: 

Tortricidae)) çok daha fazla parazitlendiğini belirlemiştir. Yabancı 

otlar üzerinde alternatif konukçu böceklerin varlığı, parazitoid 

populasyonunun çok daha yüksek bir seviyeye çıkmasını sağlamıştır. 

Bobb (1939) ve Clausen (1936) yabancı ot populasyonunun 

fazlalığında Macrocentrus ancylivorus Rohwer ve M. delicatus Cress. 

(Hymenoptera: Braconidae) türlerine ait populasyonlarda da benzer 

artışların yaşandığını gözlemlemiştir. Dev kanarya otunu (Ambrosia 

trifida L.) konukçu olarak kullanan Papaipema nebris (Gn.) 

(Lepidoptera: Noctuidae), Avrupa mısır sapkurdunun (Ostrinia 

nubilalis Hbn. (Lepidoptera: Crambidae)) parazitoidi olan Lydella 

grisescens Robineau-Desvoidy (Diptera: Tachinidae) için ara konukçu 

olduğu saptanmıştır.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Beetle
https://en.wikipedia.org/wiki/Curculionidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Lepidoptera
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vliesvleugeligen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schildwespen
https://en.wikipedia.org/wiki/Lepidoptera
https://en.wikipedia.org/wiki/Lepidoptera
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Hsiao ve Holdaway (1966), birçoğu yumurtlamadan ölen L. grisescens 

R-D. erginlerinin mısır sapkurdunun yumurtalarını parazitlemek için 

sapkurdunun ilk kuluçka dönemine çok geç denk geldiğini yani 

parazitleme döneminin çakışmadığını belirlemiştir. Yabancı otlar 

sayesinde mısır sapkurtlarının, parazitoidlerle yaklaşık aynı zamanda 

ortaya çıktığını, çıkan ilk nesli parazitlemek için konukçu görevi 

gördüğünü tespit etmiştir. Böylelikle daha sonraki gelen ikinci, 

üçüncü ve dördüncü nesil mısır sapkurdu populasyonlarının devamı 

sağlanarak, parazitlenme oranında bu yol ile büyük ölçüde başarı 

kaydedilmiştir. Sarı kantaron (Hypericum perforatum L. 

(Hypericaceae)) ılıman bölgelerde önemli zarar yapan bir yabancı ot 

olmasına rağmen, yaprakbüken güvesinin (Lathronympha strigana 

Fabricius (Lepidoptera: Tortricidae)) biyolojik mücadelesi için 

Avrupa’dan Doğu Kanada’ya getirilmiştir. Yaprakbüken güvesinin 

larvaları aynı zamanda çam sürgün güvesinin (Rhyacionia buoliana 

Schiff.) etkin bir parazitoidi olan Orgilus obsurator Nees'in 

konukçusudur. Sarı kantaronun varlığı çevre için büyük bir tehdit 

olmakla birlikte, parazitoid populasyonlarında yüksek bir artışa neden 

olmuş ve böylece çam sürgün güvesinin daha iyi kontrol edilmesini 

sağlamıştır (Bierne, 1964; Harris, 1964). Amerika Kaliforniya’da 

üzüm bağlarında kanyaş (Sorghum halepense (L.) Pers. (Poaceae)) 

populasyonlarının yoğunluğuna göre avcı akar olan Typhlodromus 

occidentalis Nesbitt (Acari: Phytoseiidae) ve Eotetranychus 

willamettei McGregor (Acari: Tetranychidae) yoğunluğunun değiştiği 

bildirilmiştir (Flaherty, 1969).  

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypericaceae&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Lepidoptera
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2. YABANCI OT-PATOJEN İLİŞKİSİ 

Kültür bitkilerinde zarar yapan patojenleri yönetme ve kontrol etme 

çalışmalarında çevrede bulunan yabancı otların varlığı mutlaka 

dikkate alınmalıdır. Yabancı ot populasyonlarının çevrede bulunması; 

hastalık patojenlerinin, patojen vektörlerinin veya patojen vektör 

kaynaklarının oluş sıklığını ciddi şekilde etkileyebilir. Bu faktörler 

arasındaki ilişki, hastalık etmeninin sıklığı ve hastalık şiddetini 

belirlemede kritik rol oynar. Yabancı otlar, patojen ve vektörler için 

alternatif konukçu kaynağı olabildiği gibi bazı patojenler için de 

zorunlu alternatif konukçu olabilirler. 

Yabancı otlarda konukçu olan bitki patojenlerinin çoğunun yaprak ya 

da toprak kökenli patojenler olduğu bildirilmiştir (Bos 1981; Ellis 

1992). Bu bitki patojenlerinin konukçu olduğu yabancı otlarda nadiren 

hastalık simptomları ile zararlanmalara neden olduğu belirtilmiştir. 

Buna karşın, kültür bitkilerini farklı şekillerde etkileyen patojenlerin 

genellikle toprak kökenli olduğu saptanmıştır (Klironomos, 2002). 

Örneğin benzer familyaya ait konukçuların aynı ortamda bulunması ya 

da aynı kültür bitkilerinin ekilerek monokültür tarım uygulaması belli 

bir süre sonra toprağı fakirleştirir ve Fusarium spp., Verticillium spp., 

Cylindrocarpon spp. gibi toprak kökenli patojenlerin daha hızlı 

gelişmesine neden olur (Wisler ve Norris, 2005). 

2.1. Yabancı Ot - Bakteri İlişkisi  

Bakteriyel bir patojen olan Pantoea ananatis Amerika Georgia’da 

1997 yılından beri soğan (Allium cepa L. (Amaryllidaceae)) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Amaryllidaceae
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tarlalarında ciddi zararlara yol açan önemli bir hastalık etmenidir. Bu 

patojenin 25 adet farklı yabancı ot türünde konakladığı ve inokulum 

kaynağı olduğu belirlenmiştir (Gitaitis ve ark., 2002). Benzer şekilde 

domateste önemli zararlara yol açan bakteriyel patojenler 

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria ve Pseudomonas syringae 

pv. tomato yayılmasında yabancı otların rolü olduğu bulunmuştur 

(Wisler ve ark., 1998). Pseudomonadaceae familyasından bazı epifitik 

bakteri populasyonlarının yabancı otlardan Oenothera sp., 

Gnaphalium sp., serçe dili (Stellaria media L.), Arabidopsis thaliana 

(L.) Heynh. ve ballıbaba (Lamium amplexicaule L.) türlerinde 

taşındığı kaydedilmiştir (McCarter ve ark., 1983; Jones ve ark., 1986). 

Rhizoctonia solani J. G. Kühn mücadelesi için soya tarlalarında ürün 

rotasyonu yapılmasına rağmen bu etmenin bir çok yabancı ot türünde 

yaşamını devam ettirdiği ve konukçu olan ürünün ekilmesi durumunda 

tekrar çoğaldığı belirlenmiştir (Black ve ark., 1996). Ocimati ve ark. 

(2018) yabancı ot türleri çok az olsa bile muz (Musa spp. (Musaceae)) 

bahçelerinde Xanthomonas spp. türlerine ait patojenlerin hayatta 

kalmaya ve yayılmaya devam ettiğini tespit etmiştir. Bağ alanlarında, 

yabancı ot türlerinden köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon (L.) Pers.) 

Xylella fastidiosa adlı bakteriyel patojenin yayılmasını kolaylaştırır 

(Hopkins ve Purcell, 2002). 

2.2. Yabancı Ot - Fungus İlişkisi  

Tarlalarda kültür bitkilerinin yokluğunda toprak kökenli hareketsiz 

patojenler için yabancı otlar uygun rezervuar işlevi görürler. 

Geçmişten günümüze ürün rotasyonları yani ekim nöbetleri sayesinde 

https://en.wikipedia.org/wiki/Musaceae
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bu tür toprak kökenli patojenlerle mücadele edilmeye çalışılmıştır. 

Ana konukçu olmaması durumunda ara konukçular bu patojenlerin 

hayatta kalmasına yardım ederler. Verticillium albo-atrum Reinke & 

Berthold yonca ekilmediğinde çevrede bulunan sirken (Chenopodium 

album L.) populasyonlarında yaşamını sürdürmeye devam etmektedir 

(Busch ve Smith, 1982). Ender durumlarda ise konukçu özelliği olan 

yabancı ot tür populasyonların fazla olması, Phytophthora türlerinin 

bezelye (Cajanus cajan (L.) Huth) tarlalarında yayılmasını önlemek 

gibi bir avantaj sağlamaktadır (Chauhan ve Singh, 1991).  

Kara pas (Puccinia graminis Pers.) mücadelesinde tarla kenarlarında 

bulunan Berberis sp. yabancı otunun veya Cronartium ribicola J.C. 

Fisch mücadelesinde ise Ribes spp. bitkisinin kontrol edilmesi, 

sözkonusu patojenlerin mücadelesinde büyük önem taşır. Dar yapraklı 

birkaç yabancı ot türünde inokulum oluşturabilen Sclerospora 

sacchari, S. philippinensis, Pyricularia oryzae ve Ustilago scitaminea 

fungus patojenleri kültür bitkilerinde epidemiye yol açabilir. Evans 

(1971) Verticillium dahliae adlı patojenin yabancı ot tohumlarıyla 

yayılarak, geniş yapraklı dikotiledon yabancı ot türlerinde çoğaldığını 

ve sonra pamuk gibi önemli kültür bitkilerine geçtiğini bildirmiştir. 

Konuyla ilgili diğer örneklerde; Rhynchosporium commune’nin 

yabancı otlardan arpaya (King ve ark., 2013), Phakopsora 

pachyrhizi’nin ise soyaya bulaşarak hassas çeşitlerde %80.00 oranında 

verim kayıplarına sebep olduğu bildirilmiştir (Chander ve ark., 2019). 

 

 



Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  | 157 

 

2.3. Yabancı Ot - Virüs İlişkisi  

Yabancı otlar zararlı böcekleri barındırmalarının yanı sıra virüs 

enfeksiyonunun kaynağı olarak da işlev görürler. Bu konu ile ilgili 

olarak, sağlam kanıtlara dayanan ve iyi belgelenmiş, sayısız vaka söz 

konusudur. Serçe dili (Stellaria media (L.) Vill.), tek yıllık ısırgan otu 

(Urtica dioica L.) gibi birçok yaygın yabancı ot türünün salatalık 

mozaik virüsü (CuMV) taşıdığı belirlenmiştir. Bu virüs şeftali yeşil 

yaprakbiti (Myzus persicae Sulzer) tarafından marula taşınmaktadır. 

Avustralya’da marul nekrotik sarı virüsünün (LNYV) eşek marulu 

(Sonchus oleraceus L.)’nda konakladığı ve yaprak biti (Hyperomyzus 

lactucae L. (Hemiptera: Aphididae)) tarafından bu virüsün marula 

taşındığı bulunmuştur. Bu yabancı ot türünün tarla içinde ve 

çevresinde yok edilmesi durumunda üründeki LNYV yoğunluğunun 

azaldığı belirlenmiştir (Ellis, 1992a). 

Tospovirüslerden domates lekeli solgunluk virüsü (TSWV) böcek 

vektörlerinden batı çiçek thripsi (Frankliniella occidentalis Pergande) 

tarafından taşınmaktadır. Yabancı ot türlerinden sirken (Chenopodium 

album L.) ve ebegümeci (Malva spp.) hem vektör böceğe hem de 

virüse konukçuluk etmektedir. Benzer şekilde bu yabancı ot türleri, 

farklı afid türleri aracılığıyla birçok potivirus (kavun mozaik virüsü 

gibi) türüne de konukçuluk eder. Tatlı patates beyaz sineği tarafından 

taşınan klosterovirüs (cucurbit yellow stunting disorder virus) 

sonbaharda yetiştirilen kavunlarda büyük bir sorun olarak ortaya 

çıkmıştır. Başlangıçta sadece kabakgillere ait kültür bitkilerinin virüsü 

barındırabileceği düşünülmüş, ancak daha sonra kırmızı köklü tilki 
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kuyruğu (Amaranthus retroflexus L.), süpürgelik (Sisymbrium irio L.), 

sirken (Chenopodium album L.), eşek marulu (Sonchus spp.), alkali 

ebegümeci (Malvella leprosa (Ortega) Krapov.), fenerotu (Physalis 

acutifolia (Miers) Sandwith) ve gümüş yapraklı itüzümü (Solanum 

elaeagnifolium Cav.) gibi birkaç yaygın yabancı otun virüs rezervuarı 

olarak hizmet ettiği saptanmıştır (Palumbo, 2013). 

Cuscuta spp. türleri sadece önemli bir parazit yabancı ot olarak 

kalmayıp, aynı zamanda vektörü olduğu Cucumber mosaic virus gibi 

patojenlerin yayılmasını sağlar. Cuscuta spp. her ne kadar Akdeniz 

kökenli bir yabancı ot olsa da Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika 

kıtasına yayılarak farklı patojenlere konukçuluk etmektedir. Benzer 

şekilde; yonca (Medicago sativa L.) ve turunçgil Citrus spp., gibi 

kültür bitkileri ile Trifolium spp. gibi yem bitkisi türleri de patojenlere 

konukçuluk ederler (Wisler ve Norris, 2005). Salati ve ark., (2002) 

Dominik Cumhuriyeti’nde Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) 

etmeninin vektörler aracılığıyla yayılmasında Sida spp., şeytan elması 

(Datura stramonium L.), ebegümeci (Malva spp.), köpek üzümü 

(Solanum nigrum L.), Cleome viscosa L., Croton lobatus L. ve 

fenerotu (Physalis spp.) yabancı ot türlerinin önemli rol oynadıklarını 

bildirmiştir. Yetiştirilen bir tarla ürününün içinde, ürüne komşu olan 

tarla sınırlarında ya da üründen uzak alanlarda heterojen dağılım 

gösteren yabancı ot populasyonları bulunabilir. Her iklim koşulunda 

ve her dönemde yabancı otlar, zararlılar tarafından yayılan virüslerin 

inokulum kaynağı olabilirler.  
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Çizelge 3. Bazı virüs türlerine konukçuluk eden yabancı otlar  

Konukçu Yabancı Ot Türü Saptanan Virüs (**) 

ALISMATACEAE 

Alisma plantago-aquatica L. PVY, SOMV 

AMARANTHACEAE 

Amaranthus blitoides S. 

Wats. 
AMV, CMV, PVY, TSWV 

Amaranthus hybridus L. AMV, PVY 

Amaranthus retroflexus L. AMV, CMV, TSWV, TUMV 

Amaranthus spinosus L. AMV, CMV, PVY 

APIACEAE 

Conium maculatum L. PVY 

Daucus carota L. TUMV 

Heracleum mantegazzianum 

Sommier & Levier 
CEMV 

ASCLEPIADACEAE 

Asclepias syriaca L. AMV, CMV, TMV, TSWV 

ASTERACEAE 

Ambrosia artemisiifolia L. CMV 

Bidens pilosa L. BIMOV, TSWV 

Centaurea cyanus L. TUMV 

Cichorium intybus L. CMV, TSWV 

Cirsium arvense (L.) Scop. BYMV, CMV, TUMV 

Cirsium canum (L.) All. CMV, PVM 

Conyza canadensis (L.) 

Cronquist 
BIMOV, CMV 

Erigeron annuus (L.) Pers. AMV 

Galinsoga parviflora Cav. AMV, CMV, TUMV 

Galinsoga quadriradiata 

Ruiz & Pav. 
AMV, CMV, TUMV 

Helianthus tuberosus L. CMV 

Helminthotheca echioides 

(L.) Holub 
LMV 

Hypochoeris radicata L. CMV, TUMV 

Lactuca serriola L. CMV, TSWV 

Leucanthemum vulgare 

Lam. 
AMV, CMV, TSWV 

Matricaria chamomilla L. CMV, TUMV 

Pilosella officinarum Vaill. CMV 

Senecio vulgaris L. AMV, CMV 

Solidago canadensis L. CMV 

Solidago gigantea Aiton BNYVV, CMV, RPRSV 

Sonchus arvensis L. AMV, CMV, TUMV 

Sonchus asper (L.) Hill AMV, CMV 
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Sonchus oleraceus L. AMV, CMV, TSWV 

Taraxacum officinale (L.) 

Weber ex F.H.Wigg. 
AMV, CMV, PVY, TUMV 

Tragopogon dubius Scop. CMV 

Xanthium spinosum L. AMV 

Xanthium strumarium L. CMV 

BRASSICACEAE 

Barbarea vulgaris R. Br. CMV, TUMV 

Brassica nigra (L.) Koch CMV, TUMV 

Brassica rapa L. AMV, CMV, PVY, TUMV 

Capsella bursa-pastoris (L.) 

Medik. 
AMV, CMV, TSWV, TUMV, WMV 

Cardamine hirsuta L. CMV 

Lepidium virginicum L. BIMOV 

Raphanus raphanistrum L. CMV, TUMV 

Rorippa islandica (Oeder) 

Borbas 
CMV 

Sinapis arvensis L. CMV, TUMV 

Sisymbrium altissimum L. CMV, TUMV 

Sisymbrium officinale (L.) 

Scop. 
CMV, TUMV 

Thlaspi arvense L. CMV, TUMV 

CARYOPHYLLACEAE 

Agrostemma githago L. CMV, TUMV 

Cerastium arvense L. CMV 

Eudianthe coeli-rosa (L.) 

Fenzl ex Endl. 
AMV 

Silene alba (Miller) Krause CMV, TMV, TUMV 

Stellaria media (L.) Vill. BYMV, CMV, PVY, TSWV, TUMV 

CHENOPODIACEAE 

Chenopodium album L. 
AMV, BYMV, CLYVV, CMV, PRLV, PVS, PVY, 

SOMV, SMV, TEV, TUMV, WMV 

Chenopodium berlandieri 

Moq. 
AMV, CMV, OBPV, PVY, SOMV, ZYMV 

Chenopodium glaucum L. OBPV, SOMV 

Chenopodium hybridum L. CMV 

Chenopodium ugandae 

(Aellen) Aellen 
OBPV, SOMV 

COMMELINACEAE 

Commelina communis L. CMV 

CONVOLVULACEAE 

Convolvulus arvensis L. AMV, CMV, PVY, TSWV 

Ipomoea lacunosa L. AMV, CMV 

Ipomoea purpurea (L.) Roth AMV, CMV 

CUCURBITACEAE 
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Echinocystis lobata (Michx.) 

Torr. & A. Gray 
CMV, PVX, WMV, ZYMV 

Melothria pendula L. PRSV, WMV 

Momordica charantia L. PRSV 

Sicyos angulatus L. CMV, PRSV, WMV 

CYPERACEAE 

Carex vulpina L. CMV 

DIPSACACEAE 

Dipsacus fullonum L. CMV 

EUPHORBIACEAE 

Acalypha australis L. CMV 

Mercurialis annua L. SOMV 

FABACEAE 

Lotus corniculatus L. AMV, CMV 

Medicago lupulina L. AMV, BYMV, CLYVV 

Securigera varia (L.) Lassen CMV 

Trifolium arvense L. BYMV 

Trifolium fragiferum L. AMV 

Trifolium hybridum L. AMV, BCMV, BYMV, CLYVV, CMV, TUMV 

Trifolium pratense L. AMV, BYMV, CLYVV, CMV, WMV 

Trifolium repens L. AMV, BYMV, CLYVV, CMV 

Vicia sativa L. AMV, CMV, WMV 

Vicia villosa Roth AMV 

GERANIACEAE 

Erodium cicutarium (L.) 

L'Her. ex Aiton 
CMV, TUMV 

Geranium carolinianum L. CMV 

LAMIACEAE 

Lamium amplexicaule L. AMV, CMV, TUMV, WMV 

Lamium purpureum L. CMV 

Prunella vulgaris L. AMV, CMV 

Stachys annua (L.) L. PVA, PVM 

LYTHRACEAE 

Lythrum salicaria L. ARMV, CMV 

MALVACEAE 

Abutilon theophrasti Medik. TUMV 

Malva neglecta Wallr. CMV, WMV 

ONAGRACEAE 

Oenothera laciniata Hill TSWV 

PAPAVERACEAE 

Argemone mexicana L. BIMOV 

PHYTOLACCACEAE 

Phytolacca americana L. TUMV, WMV 

PLANTAGINACEAE 
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Plantago lanceolata L. PVY 

Plantago major L. TSWV 

POLYGONACEAE 

Polygonum convolvulus L. TSWV 

PORTULACACEAE 

Portulaca oleracea L. AMV, CMV, PVY, TSWV, TUMV 

PRIMULACEAE 

Anagallis arvensis L. AMV, CMV, TUMV 

Lysimachia vulgaris L. ARMV, BNYVV, CMV, TMV 

SCROPHULARIACEAE 

Nuttallanthus canadensis 

(L.) D.A.Sutton 
TEV 

Verbascum thapsus L. CMV 

Veronica agrestis L. CMV 

Veronica arvensis L. CMV 

Veronica hederifolia L. CMV 

Veronica longifolia L. AMV 

SOLANACEAE 

Datura stramonium L. 
AMV, CMV, PVA, PVM, PVS, PVX, TEV, TMV, 

TSWV, TUMV, WMV 

Physalis heterophylla Nees CMV, PVY, TEV 

Physalis subglabrata Nutt. AMV, PVY, TEV 

Solanum americanum Mill. PVY 

Solanum carolinense L. CMV, TEV 

Solanum dulcamara L. AMV, CMV, PVY, SOMV, TMV, TSWV 

Solanum luteum Mill. PVY, TMV 

Solanum nigrum L. 
AMV, CMV, MYFV, PVY, SOMV, TEV, TMV, 

TSWV, TUMV, WMV 

Solanum sarrachoides 

Sendtn. 
PVY 

URTICACEAE 

Urtica urens L. CMV 

VIOLACEAE 

Viola tricolor L. AMV, CMV, PVY 
(*) Edwardson ve Christie, (1986); Brunt ve ark.,(1990); Edwardson ve Christie, (1991; Brako ve 

ark.,(1995); Uva ve ark.,(1997); Kazinczi ve ark., (2004)’den alıntıdır. 

(**) Alfalfa mosaic alfamovirus (AMV), Arabis mosaic virüs (ARMV), Bean common mosaic potyvirus 

(BCMV), Bidens mottle potyvirus (BIMOV), Beet necrotic yellow vein virüs (BNYVV), Bean yellow 

mosaic potyvirus (BYMV), Celery mosaic virüs (CEMV), Clover yellow vein potyvirus (CLYVV), 

Cucumber mosaic cucumovirus (CMV), Lettuce mosaic virüs (LMV), Melandrium yellow fleck virüs 

(MYFV), Obuda pepper virüs (OBPV), Prunus latent virüs (PRLV), Papaya ringspot virüs (PRSV), 

Potato virus A (PVA), Potato virus M (PVM), Potato virus S (PVS), Potato virus X (PVX), Potato virus 

Y (PVY), Raspberry ringspot virüs (RPRSV), Sowbane mosaic virüs (SOMV), Soybean mosaic potyvirus 

(SMV), Tobacco etch potyvirus (TEV), Tobacco mosaic tobamovirus (TMV), Tomato spotted wilt 

tospovirus (TSWV), Turnip mosaic potyvirus (TUMV), Watermelon mosaic potyvirus (WMV), Zucchini 

yellow mosaic potyvirus (ZYMV). 
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3. YABANCI OT-KEMİRGEN İLİŞKİSİ 

Yabancı otlar kemirgenler için de önemli besin kaynaklarıdır (Fulk ve 

ark., 1981). Hindistan’da 18 farklı kemirgen türünün tarımda zarara 

neden olduğu bildirilmiş, Bandicota bengalensis Gray (Rodentia: 

Muridae) kemirgenlerinin en baskın tür olduğu, ıslak ve sulanan tarım 

arazilerinde yaygın şekilde görüldüğü bildirilmiştir. Tatera indica 

Hardwicke (Rodentia: Muridae) ile yine aynı familyadan Rattus 

meltada Gray ve Mus musculus Linnaeus (Rodentia: Muridae) adlı 

kemirgenler ise daha çok kuru tarım yapılan alanlarda görülmüştür 

(Parshad, 1999). Ilıman bölgelerde yetişen ve protein değeri yüksek 

olan dar yapraklı yabancı ot tohumları kemirgenler için farklı bir yem 

kaynağıdır. Çeltik tarlalarının etrafında yabancı ot populasyonları 

çoğaldığında bazı önemli zararlı kemirgenler bu alanlara göç ederler. 

Myanmar’da B. bengalensis Gray türlerinin çeltik alanlarında sorun 

olduğu, kurak sezonda topalak (Cyperus difformis L.) ve yağışlı 

sezonda darıcan (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv) türleriyle 

beslendiği bildirilmiştir (Htwe ve ark., 2019). Kısacası, yabancı otlar 

kemirgenler için de uygun barınma ve yiyecek alanları oluştururlar. 

Konukçu Yabancı Otların Biyolojik Mücadeledeki Yeri 

Yabancı otlar üzerinde bulunan veya bunlarla beslenen doğal 

düşmanlar (predatör, parazitoit, entomopatojen, herbivor, kaz gibi) 

hem zararlı populasyonlarını ve hemde yabancı ot populasyonlarını 

azaltırlar. Yabancı ot kontrolünde önemli yöntemlerden biri de 

biyolojik mücadeledir. Burada amaç; yabancı ot türü ya da 
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populasyonlarını tamamen yok etmek değil sadece ekonomik zarar 

eşiğinin altında tutmak olduğu için belli bir miktar yabancı ot 

yoğunluğu doğal dengenin korunması için ortamda bırakılmalıdır. 

Biyolojik mücadele uygulaması kısa zaman içerisinde çok yoğun 

araştırma ve yatırım gerektirmesine rağmen başarı sağlandıktan sonra 

uygulanması en kolay ve en ucuz yöntemdir. Ancak biyolojik 

mücadele araştırmalarından kısa sürede sonuç almak mümkün 

değildir. Örneğin; böceklerin kullanıldığı yada insan müdahalesi ile 

yapılan klasik yöntemlerde mücadeleler çok uzun bir zaman alabilir. 

Bu nedenle biyolojik mücadele çalışmaları zaman ve maliyet 

gerektiren çalışmalardır. 

Yabancı otların biyolojik mücadelesinde doğal düşmanların 

salımından önce, bu türlerin hedef olmayan bitkiler üzerindeki 

durumları bilinmeli ve bitki konukçuluk testleri uygulanmalıdır. 

Konukçuluk testleri potansiyel bir doğal düşmanın yalnızca üzerinde 

saptandığı yabancı ot üzerinde mi yoksa diğer bitkiler üzerinde de mi 

beslendiği ya da çoğalıp çoğalmadığını belirlemek için yapılır. 

Testlenecek konukçu bitkilerin biyolojisi hedef olarak belirlenen 

yabancı ot ile ya akraba tür ya da akraba olmayan türlerden 

seçilmelidir (Harley ve Forno, 1992). 

Geçmişte Arthropodların biyolojik mücadele ile kontrol edilmesi için, 

potansiyel konukçu olabilecek bitkilerin konukçu aralığı test 

edilmemiş, doğal düşmanlar ile doğal fauna üzerinde bir takım 

sorunlar oluşturduğu varsayımları öne sürülmüştür. Konukçu bitki test 
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aralığının esası, yabancı ot ve arthropod türleri için benzer testler olup, 

türlerin interaksiyonunun kullanımında önemlidir. Predatörler, 

parazitoitlere göre daha özel değerlendirmeye ihtiyaç duyarlar. 

Arthropodlarla biyolojik mücadelede konukçu diziliminin iyi 

bilinmesi gereklidir. Yabancı otlara karşı kullanılacak zararlının 

taksonomisi ve davranış biçimi de biyolojik mücadelede potansiyel 

olup olmamasını etkileyebilir. Ancak bazı çevresel ve iklimsel 

faktörler ile faunistik ve floral konular da bu seçimde dikkate 

alınmalıdır (Sands ve Van Driesche, 2000). 

Lantana camara L. adlı süs bitkisinin 19. yy’ın ortasında Meksika’dan 

Hawaii’ye götürüldükten sonra yeni ülkesinde çok geniş arazileri istila 

etmesi üzerine yabancı otlara karşı böceklerin kullanılabileceği 

düşüncesi ortaya çıkmıştır. Koebele (entomolog) 1902 yılında,  bu 

bitkinin düşmanı olabilecek böcekleri L. camara’nın anavatanında 

araştırmış ve Diptera, Lepidoptera, Coleoptera ve Hemiptera takımına 

ait böcekleri Hawaii’ye göndermiştir. Bir bitki türüne karşı ilk 

konukçuluk deneyimi ile biyolojik mücadele çalışmaları bu şekilde 

başlatılmıştır. Salınan böceklerin L. camara L.’nın çiçek ve meyveleri 

ile beslenerek çoğaldığı ve yayıldığı belirlenmiştir. Bu türlerden 

özellikle ikisi Hypena jussalis Walker (Lepidoptera: Noctuidae) ve 

Aerenicopsis championi Bates (Coleoptera: Cerambycidae) başarılı 

olmuştur. Bu yöntem hala Hindistan-Fiji ve Avusturalya’da 

sürdürülmektedir (Holoway, 1964). Hatta bu yöntem sayesinde 1940-

1970 yılları arasında, bir bitki türünde konukçuluk eden böcek 
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türleriyle 20 farklı zehirli yabancı ot türünün yayılması önlenmiştir 

(Davis ve ark., 1992). 

Ülkemizde de yapılan farklı çalışmalar mevcuttur. Adam ve ark. 

(2016) çeti (Prosopis farcta (Banks & Sol.) Mac.) meyvelerinin 

%50.00’sinin herbivor böcekler tarafından zararlandırıldığı, en önemli 

zararı tohum böceklerinin (Coleoptera: Bruchidae) yaptığını 

bildirmiştir. Uygur ve ark. (2016) canavar otu türleri üzerinde 

Phytomyza orobanche Kalt. böcek türünün, kırmızı köklü tilkikuyruğu 

(Amaranthus retroflexus L.) ve tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis 

L.) gibi önemli yabancı otlar üzerinde ise birçok akar türü saptamıştır. 

Atay ve ark. (2015) Rhinoncomimus latipes Korotyaev (Coleoptera: 

Curculionidae) böceğinin Persicaria perfoliata L. yabancı ot türüne 

monofag olması ve bitki üzerinde oluşturduğu zarar yönüyle biyolojik 

mücadelede ümit var tür olarak kaydetmiştir. Erzurum’da Alaoğlu ve 

Özbek (1987) patateslerde 6 Coccinellidae, 4 Anthocoridae, 1 

Nabidae, 1 Miridae, 4 Syrphidae ve 1 Chrysopidae türü olmak üzere 

17 avcı böcek türü bulmuş, Nabis pseudoferus Rem. (Hemiptera: 

Nabidae) ve Chrysoperla carnea Stephens türlerinin patatesdeki 

zararlı pek çok hemipter türü baskı altında tuttuğunu bildirmiştir. 

Çukurova Bölgesi’nde Atakan ve ark. (1999) mısır, pamuk, turunçgil, 

bamya, bağ, soya, buğday, domates, susam, yerfıstığı ve fasulye gibi 

kültür bitkilerinde sorun olan 28 yabancı ot türü üzerinde 35 akar ve 

böcek türü saptamıştır. Echinops sphaerocephalus L. yabancı ot 

türünün üzerinde Larinus onopordi Fabricius ve L. minutus Gyllenhal 

(Coleoptera: Curculionidae), Onopordum boissieri Freyn & Sint. türü 
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üzerinde Lixus filiformis Fabricius ve L. cardui Olivier (Coleoptera: 

Curculionidae) ile Verbascum sp. üzerinde Gymnetron sp. 

(Coleoptera: Curculionidae) türlerine ait böceklerin zarar yapması 

nedeni ile biyolojik mücadele konusunda çalışılması gerektiğini 

bildirmiştir. Aslan (2003) Anchusa spp. ve Stachys cretica L. yabancı 

otları üzerinde bir çok Bombus spp. (Hymenoptera: Apidae) türünün 

beslendiğini saptamıştır. Biyolojik mücadelenin arttırılması için çok 

daha fazla çalışmanın yapılmasıyla ülkemiz için önemli olan doğal 

düşmanların saptanması, bitki zararlılarının konukçu olduğu yabancı 

ot türleri, yabancı otlarda beslenme fonksiyonları ve hayat döngüleri 

belirlenmelidir. 

SONUÇ 

Agroekosistemlerde canlı ve cansız faktörlerin yabancı otlar 

üzerindeki etki ve etkileşimi çok fazladır. Yabancı otlar böcek, 

patojen, nematod ve akar gibi önemli zararlıların yanı sıra ve 

faydalıların da hayatta kalmasında kilit rol oynarlar. Yabancı otların 

kültür bitkilerine göre daha rekabetçi olması sebebi ile ekosistemde 

her zaman hayatta kaldığı ve yüksek üreme yeteneğinden dolayı da 

tabiatta her zaman var olacağı unutulmamalıdır. Tarım alanlarında 

bulunan yabancı otların; kültür bitkisi zararlılarının yanında faydalı 

böceklerin büyüme, gelişme, çoğalma, yayılma ve barınmasına 

katkıda bulunarak, canlı ve hatta cansız döngünün sürdürülmesini 

sağlarlar. Yabancı ot populasyonları çoğu zaman, kültür bitkisi 

zararlılarının dolaylı olarak ürünlerde verim ve kalite kaybına yol 

açarlar. Ancak bitki zararlılarının baskılanmasında etkili olan doğal 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hymenoptera
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düşmanları barındırdığı da akılda tutulmalıdır. Agroekosistemde flora 

ile fauna için elverişli ortam oluştuğunda biyoçeşitliliğin artacağı ve 

bu sayede iyi bir sistem oluşacağı ve bu döngü içerisinde doğal 

dengenin korunması gerektiği de bilinmelidir. Biyoçeşitliliğin önemli 

bir parçası olarak yabancı otların her zaman diğer organizma yada 

edafik faktörler ile interaksiyonlar içinde olacağı ve agroekosistemi ne 

şekilde etkileyeceği daima gözden geçirilmelidir.  
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GİRİŞ 

Dünyada ve Türkiye’de tarım ve orman alanlarında önemli oranda 

verim ve kalite kaybına neden olan çok sayıda biyotik ve abiyotik 

faktörler bulunmaktadır. Bu biyotik faktörlerden en önemlisi olan 

parazit bitkiler kültür, peyzaj ve orman bitkilerini parazitleyerek 

önemli kayıplara neden olmaktadır. Parazit bitkileri yaşamlarını diğer 

bitkilere bağımlı olarak sürdüren, konukçuların kök, gövde, dal ve 

sürgünlerin iletim demetlerinden su, organik ve inorganik maddeleri 

konukçu bitkiden sağlayan yabancı otlar şeklinde tanımlayabiliriz. 

Önceki araştırmacılar parazit bitkileri, tam (holoparazit) ve yarı 

parazit (hemiparazit) bitkiler olmak üzere iki gruba ayırmıştır. Ayrıca 

bunları da konukçuda gövdeye veya köke tutunmalarına göre ayırmak 

mümkündür. Tüm parazit bitkilerin %90’ını yarı parazit, %10’unu tam 

parazit bitkiler oluşturmaktadır. Ayrıca gövde (sürgün) parazitleri 

%40’ı, kök parazitleri ise %60’ı oluşturmaktadır. Dünyada bulunan 

çiçekli bitki tür sayısı yaklaşık olarak 223.000 ile 422.000 arasında 

olup bunun % 1’lik kısmı yani 20 familyaya bağlı 285 cins ve 4600’ün 

üzerinde tür ise parazit bitkilerdir (Gentil, 1923; Tesitel ve ark., 2010; 

Anonim, 2020). 

Herboloji bilim dalına göre ise parazit bitkilere parazit yabancı ot 

denilmektedir. Parazit yabancı otları tam ve yarı parazit yabancı otlar 

olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Tam parazit yabancı otlar; yapraksız 

ve klorofilsiz olup houstariuma sahip çiçekli bitkilerdir. Houstarium 

kelimesi haustoria, havstoryum, haustoryum ve emeç olarak da 

kullanılmaktadır. Houstarium bitki kök işlevini gören parazit bitkilerin 
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tutunma ve beslenme ihtiyacını karşılayan bir organdır. Bu tür bitkiler 

ihtiyaç duydukları besin elementlerini canavar otu (Orobanche spp.) 

beslenmesinde olduğu gibi houstariumları vasıtasıyla konukçu bitki 

köklerinden veya küsküt (Cuscuta spp.) türlerinde olduğu gibi 

konukçu dal veya gövdelerindeki iletim demetinden (ksilem ve floem) 

houstariumları vasıtasıyla besin elementi ihtiyacını karşılar. Yarı 

parazit yabancı otlar ise yaprağa sahip ve klorofil bulunduran 

bitkilerdir. Bu bitkiler fotosentez (hayat döngülerinin en az bir safhası 

boyunca) yeteneklerine sahip olmalarına rağmen su ve mineral 

ihtiyacını houstarium vasıtasıyla konukçu bitkiden sağlar. Dünyada ve 

Türkiye’de yaygın görülen yarı parazit (semi parazit) bitkiler; Viscum, 

Arceuthobium ve Loranthus cinslerinde olduğu gibi çok sayıda 

ağaçların (konak) sürgün, dal ve gövdelerinde yaşar. Bu yarı parazit 

bitkiler houstoriumları vasıtasıyla konukçu ksilem iletim demetinden 

su ve organik besinleri alan aynı zamanda yeşil yapraklı olup 

fotosentetik ürünleri kendisi üretebilen bitkiler şeklinde 

tanımlayabiliriz. 

Türkiye’ de bulunan parazit bitkiler ise 6 familya, 23 cins veya 135 

taksonla temsil edilmektedir. Bunların içinde 18 takson endemiktir 

(Tesitel ve ark., 2010; Scheunert ve ark., 2012). Son yıllarda biyoloji, 

botanik ve herboloji bilimindeki gelişmeler parazit bitkilerin gelişimi 

hakkında daha güvenilir bilgiler sunmaya başlamıştır. Bugün elde 

ettiğimiz bu bilgiler doğrultusunda parazit bitkilerin iki bilim dalına 

göre düzenlenebileceğini göstermiştir. Bu bilim dalları; moleküler 

gelişim ve moleküler filogeni basamaklarıdır. Gelişme biyolojisi 
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alanındaki büyük ilerlemeler, bize parazit bitkilerin moleküler 

seviyede incelenmesini sağlamış ve genetik değişim üzerine yapılan 

çalışmalarda bilim insanlarına mükemmel modeller oluşturmuşlardır. 

Çünkü parazit bitkiler tipik kara bitkilerine göre farklı genetik 

mutantlar göstermektedir (McGraw, 2008). Aslında tam parazitleri 

düşündüğümüzde bir bitki tanımı yapmak oldukça zor. Çünkü tipik 

bitkilerin özelliği olan fotosentez yeteneği tam parazitlerde 

kaybolmuştur. Moleküler seviyede meydana gelen bu farklılıklar aynı 

zamanda morfolojik değişmelere de sebep olmuştur. Meselâ, bitkinin 

tipik fotosentez organlarının tamamen kaybolması veya körelmesi, 

bazı parazit bitkilerin sınıflandırma çalışmalarını zorlaştırmıştır. Fakat 

son zamanlarda, moleküler bilgiler kullanılarak bu durum 

düzeltilmeye başlanmış ancak karşımıza, başka şaşırtıcı durumlar 

çıkabilmektedir. Moleküler filogenetik gelişim sonucunda Filogeni, 

ilk olarak bir organizma grubunun gelişimi boyunca gerçekleşen 

“kollara ayrılma” olaylarıyla ilgilidir. Fakat farklı araştırıcılar, bu 

bitkilerin özellikle de tam parazitlerin ilişkileri hakkında zıt fikirler 

öne sürmüşlerdir. Tüm parazit angiospermler, angiosperm filogeninde 

yer alırlar. Çekirdek, plastid ve mitokondri genleri kullanılarak 

yapılan analizler en doğru sonuçları verir. Bu sonuçlar, parazitliğin 

çiçekli bitkilerin 12 atasından bağımsız olarak meydana geldiğini 

göstermektedir (McGraw, 2008).  

Moleküler gelişim; Makro moleküllerdeki (DNA, RNA ve protein) 

değişimlerin oranları, modelleri ve o değişiklikleri belirleyen 

mekanizmaları dikkate alır. Bu moleküller, filogeni ile çok yakın 
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ilişkileri olan aktif bir alandır. Önceki görüşlerden biri moleküler 

saatle ilgilidir. Yani birim zamanda DNA’daki baz sayısındaki 

değişimlerdir. Başlangıçta, farklı organizmal atalarda DNA’daki baz 

sayısındaki değişimlerin sürekli olduğu düşünülmüşse de sonraki 

çalışmalar, bu durumun tüm organizmalar ve genler için aynı 

olmadığını göstermiştir (McGraw, 2008). Yavaş çoğalan 

organizmalar, hızlı çoğalanlardan daha az yer değiştirmeye (DNA baz 

sayısı) sahiptir. Balanophora ve Rafflesia gibi angiosperm tam 

parazitinin ribozomal genlerinin DNA sekansları elde edildiğinde 

parazit olmayan ototrofik bitkilerde görülenden 3.5 kat daha büyük 

olan yer değiştirme oranlarına sahip olduğu bulunmuştur (Nickrent ve 

ark., 2004). Çünkü bu parazitler hızlı nesil verme sürelerine sahip 

değillerdir ve aynı zamanda bazı hızlı nesil veren bitki (Arabidopsis 

spp.) türleri gibi aynı oranda artış göstermediği de belirlenmiştir. 

Böylece nesil verme süresi üzerinde başka faktörlerinde etkili olduğu 

düşünülmüştür. Parazit bitkiler plastid genomu gelişimini inceleyen 

çalışmalarda da önemlidir. Tam parazit bir angiospermin plastid ve 

plastomuna daha sonra ne oldu ki fotosentez yapma yeteneklerini 

kaybetmişlerdir? Bu soruya, Kuzey Amerika’daki kayın ağaçlarının 

köklerinde tam parazit olarak yaşayan Epifagus spp. bitkisi üzerinde 

yapılan çalışmalarla cevap verilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalardan 

elde edilen sonuçlar Epifagus’un tam plastom sekansı, tipik bir 

angiosperm plastomunun yaklaşık yarı büyüklüğünde olduğunu 

göstermiştir. Bu farklılığın başlıca fotosentez ve solunum genlerinin 

kaybıyla ortaya çıktığı düşünülmüştür. Yakın zamanda, Cuscuta ve 

Pholisma gibi parazit bitkilerinde de sekans belirleme çalışmaları 
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yapılmış ve onlarda da bu genin olmadığı saptanmıştır. Bu 

değerlendirmeler parazit bitkilerin gelişiminde moleküler değişiklerin 

son derece etkili olduğunu göstermektedir (Nickrent ve ark., 2005). 

Klorofilin varlığı bağlı olarak bu grupta da Holoparazit (Klorofil 

içermeyen-Tam parazit) ve Hemiparazit (Klorofil içeren-Yarı parazit) 

olarak iki grupta toplanır. Sayısal olarak da bu grubun %20’si 

holoparazit, %80’ni ise hemiparazittir. Hemiparazitlerin klorofil 

içermesi nedeniyle konukçudan sadece su ve mineralleri alacağı 

düşünülse de bu bitkilerin düşük fotosentez kapasitelerinden dolayı 

holoparazitlerde olduğu gibi konukçu bitkiden organik besin 

maddelerini de alırlar (Sauerborn, 1991). Örneğin holoparazit bitkiler 

içerisinde yer alan ve çoğu türünde klorofil olmadığı bilinen Cuscuta 

cinsinden birkaç tür az miktarda klorofil içermektedir (Musselman ve 

Press, 1995). 

1. PARAZİT BİTKİLERİN TARİHÇESİ 

Milattan önce 371-286 yıllarında yaşamış olan Theophrastus Eresius 

"Bitkilerin Tarihi" isimli eserinde şu an Cuscuta ve Orobanche olarak 

bilinen parazitik tohumlu bitkilerden bahsettiği, Orobanche adı, 

Dioscorides'e göre Yunanca orobos (bezelye) ve angchein (boğmak) 

sözcüklerinden türetildiği Beck-Mannagetta, 1890 ve Koch, 1887’ye 

atfen Sauerborn, 1991’de bildirilmiştir. 

Atsatt (1973), parazitizmi sınırlı kaynaklar için geliştirilmiş bir 

rekabet olarak değerlendirmiştir. Angiospermlerin (Kapalı tohumlu 

bitkiler) evrimi sırasında parazitliğin en az 8 kez ortaya çıktığı 
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(Musselman ve Press, 1995) ve parazit bitkilerin evrimlerinin farklı 

bitki familyalarında birbirlerinden bağımsız olarak gerçekleştiği 

(Kuijt, 1963) bildirilmiştir. Dünyada yaklaşık 4000-4500 çiçekli bitki 

türü, diğer bitkileri parazitlemek için adapte olmuşsa da bunlardan çok 

az bir kısmı kültür bitkilerinde ciddi zararlara neden olan yabancı ot 

olarak değerlendirilmekte (Nickrent, 2007; Kebede ve Ayana, 2018) 

ve sonuçta da özellikle Dikotiledonlarda (Çift çenekli bitkiler) olmak 

üzere yaklaşık 20 bitki familyasına ait parazit bitki bulunmaktadır 

(Kuijt, 1969). 

Parazit bitkileri genellikle besin yönünden fakir topraklarda 

bulunurlar, bu da onların yeterli ışık ve besin içeren elverişli habitatlar 

için rekabet mücadelesini kaybettiklerini ve böylece fakir topraklara 

adapte olduklarını düşündürür. Ancak evrim sırasında bu parazitler 

daha az elverişli ve düşük popülasyonlu habitatlara yerleşmek zorunda 

kalmışlardır. Bu türlerin o alana yerleşip bir popülasyon oluşturmaları 

ancak besinler başka türlü sağlanabildiğinde mümkün olabileceğinden 

diğer bitkileri parazitleme yöntemleri geliştirmeye zorlanmıştır. 

Orobanchaceae familyasına bağlı bitkilerin evrim süresince normal 

kökten, parazitik davranış ve morfoloji geliştirmiş olduğu tahmin 

edilmektedir (Kuijt, 1969). Evrim süresince öncelikle gelecekte 

konukçu bitki haline gelecek olan bitkinin kökleri canavar otunun 

köklerinin kendine doğru büyümesi için uyarmış olduğu, daha sonra 

da canavar otu köklerinin konukçu olacak olan bitkinin köklerine 

nüfuz ettiği, belirli bir fizyolojik uyumluluk ve ozmotik bir değişim de 

göz önüne alındığında basit bir parazitik ilişkinin başladığı 
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varsayılmaktadır.  Saprofitlerin aksine parazitler, ölü organizmalardan 

organik maddelerini temin etmezler. Bunun yerine, bir konukçu 

bitkiye nüfuz ederek doğrudan bu canlı organizmanın 

metabolizmasına bağlanarak gerekli besini bunlardan elde ederler.  Bu 

bağlanma yerine emeç (haustorium) adı verilir (Sauerborn, 1991).  

Parazitizmin başladığı ilk adımları takiben parazit bitkide birincil bir 

emeç (haustorium) oluşmuştur. Bu birincil emeç doğrudan çimlenme 

tüpünün ucunda oluşturulmuştur. Orobanchaceae familyasının ve 

Scrophulariaceae familyasından (her iki familyada da konukçu 

seçiciliği ve bağımlılığı bulunur) Striga ve Alectra cinslerinin 

parazitizm evriminde bu şekilde yol aldığı düşünülmektedir. İkincil 

emeci olan basit bir parazit, gelişiminin bir kısmını hala kendi başına 

yürütebilirken, birincil emeçli parazitler için bu mümkün olmayıp 

bağımsız çimlenme olasılıkları azalmıştır (Kuijt, 1969) ayrıca kalıcı 

bir birincil emeç geliştiren bitkiler kök sistemlerini kaybetmişlerdir. 

Parazitik tohumlu bitkilerin evrim sürecini gösterir açıklama Şekil 

1’de verilmiştir. 

Daha önceleri emeç parazitin yalnızca konukçu bitkinin dokusu içinde 

gelişen kısmı olarak tanımlansa da (Koch, 1887’ye atfen Sauerborn, 

1991) daha sonraki çalışmalarda bu terim konukçunun dışındaki 

yapılarını da içerecek şekilde kullanılmaya başlamıştır. Emeç konukçu 

ve parazit arasındaki fiziksel ve morfolojik teması temsil eder. Birincil 

görevi su ve besin sağlamaktır. Bu nedenle emeç, parazit bitkinin 

besin alımı ihtiyacının karşılanması için evrimsel bir adaptasyonun 

sonucu olarak görülebilir. Emeçler besinlere, suya ve organik 
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maddelere erişim sağlamak için vasküler sisteme ulaşana kadar 

konukçu bitkinin dokusuna nüfuz eder. Emeç’in konukçuda gelişimine 

bakıldığında; diğer yüksek bitkilerdeki gelişimin aksine parazit 

tohumunun çimlenmesi sırasında bir çimlenme tüpü oluşur ve bu tüp 

konukçu bitkinin köküne doğru büyür. Konukçunun köküne 

ulaştığında ise bu tüpün ucu kalınlaşarak konukçunun köküne penetre 

olur yani konukçunun köküne bağlanır. Penetre olmuş bu doku 

konukçu hücreler içerisinde büyümek için mekanik basıncın yanı sıra 

hidrolize edici enzimleri de (Okonkwo ve Nwoke, 1978; Sauerborn, 

1991) kullanır ve böylece konukçudan parazite besin akışı için gerekli 

temas kurulmuş olur. 

 
Şelildeki kökler sırasıyla: Normal kök, Sekonder emeçli kök, Sekonder emeçten  

dolayı işlevi azalmış kök, Primer ve sekonder emeç’e sahip bitki 

 

Şekil 1. Evrim sürecinde parazit tohumlu bitkinin potansiyel gelişimi (Weber, 

1987’den modifiye edilmiştir, Sauerborn, 1991). 

 

Orobanche ve Striga cinsine ait türlerin gelişmiş bir haustoryumunda 

konukçu ve parazit arasında tam bir ksilem bağlantısı görülmektedir. 

Tam parazit Orobanche türlerinde temas hücreleri olarak adlandırılan 

bir floem bağlantısı da bulunmasına rağmen yarı parazit olan 

Striga'nın haustoryumunda bu bağlantı bulunmamaktadır (Sauerborn, 

1991). Sonuç olarak bu parazit bitkilerde bulunan haustorium yalnızca 

özsuyu konukçudan parazite taşıma görevini yerine getiren bir köprü 
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olmadığı aynı zamanda şeker ve amino asitler gibi bazı belirli 

besinlerin işlenmesiyle ilgili de görevi olduğu düşünülmektedir. 

2. PARAZİT BİTKİLERİN KONUKÇU SEÇİMİ   

Parazit bitkilerin konukçu seçiciliği bunların evrim sürecinde oluştuğu 

düşünülmektedir. Bir parazitin bir konukçuyla teması ve bağlanma 

şekli ya da dağılımı parazit bitkinin familyasına göre farklılık 

gösterebilir. Örneğin, nohut ve mercimek tarlasında küsküt türlerinin 

tohumları çimlendikten sonra bağlanmak için uygun bir konukçu bitki 

ararken aradan geçen 6-9 gün boyunca hayatta kalmak için yeterli 

besin rezervine sahiptirler (Üstüner ve ark., 2019). Ökse otu 

tohumların dağılımı kuşlar tarafından gerçekleştirilerek bu tohumlar 

konukçu bitkinin dallarına bırakılır. Arceuthobium meyve kabı 

patlayınca tohumları 15 m'ye kadar çevreye yayma özelliğinde olup 

bu tohumlar saatte 100 km'ye varan hızlara ulaşabilir, bu da onları 

bitkiler aleminin en hızlı hareket eden tohumlara sahip olmasını sağlar 

(Press ve Graves, 1989). Evrim sırasında parazit bitkiler tarafından 

geliştirilen, konukçu bitki tespitinin diğer bir yolu ise konukçunun 

kökleri tarafından salgılanan uyarıcılarla (stimulant) parazit bitkinin 

çimlenmesinin sağlanmasıdır. Örneğin kök parazitlerinden olan 

Orobanche ve Striga türlerinin çimlenmesi konukçu bitkilerden gelen 

bu tür çimlenme uyarıcılarına bağlı olup bu parazit bitkilerin 

tohumlarının çimlenmesinden sonra oluşan çimlenme tüplerinin 

kemotrofik büyümesi (konukçuya doğru), konukçu bağımlılığı için 

oluşturulmuş bir başka adaptasyon şeklidir (Şekil 2).  
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Şekil 2. Toprakta canavar otu tohumunun çimlenmesi 

Aeginetia cinsi hariç Orobanchaceae familyasındaki parazit bitkiler 

dikotiledon bitkileri parazitlerler. Aeginetia cinsi içerisinde yer alan 

bazı türler ise sadece monokotiledon bitkilerin köklerine (özellikle 

Saccharum, Panicum, Setaria ve Zea) tutunarak bu bitkileri parazitler. 

Bazı Orobanche türleri parazitlemek için tamamen ya da kısmen bazı 

bitki familyalarını tercih ederler. Canavar otlarının en fazla 

parazitlediği bitki familyası Asteraceae olup, 59 tür canavar otu bu 

familyaya bağlı 156 farklı bitkiyi konukçu olarak seçer. İkinci sırada 

30 farklı canavar otunun 131 farklı bitki türünü parazitlediği 

Fabaceae, üçüncü sırada 24 farklı canavar otu türünün 70 farklı bitki 

türünü parazitlediği Lamiaceae familyası gelmektedir 

(Saurborne,1991).  

3. PARAZİT BİTKİLERİN EKONOMİK ÖNEMİ  

Tüm Angiospermlerin %1'inden fazlasına tekabül eden 4500 çiçekli 

bitki türü su ve besin maddelerinin bir kısmını veya tamamını diğer 

bitkilerden sağlayan parazit bitki olup (Nickrent, 2007) bunlar 20'den 

fazla bitki familyasında içerisinde yer alır (Westwood ve ark., 2010). 
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Dünya çapında, parazit yabancı otlar, hem gelişmiş hem de gelişmekte 

olan ülkelerde tarımsal üretimi tehdit eden ve mücadelesi en zor olan 

türlerdir (Aly, 2007). Parazit yabancı otlardan dolayı meydana gelen 

verim kayıpları bölgeden bölgeye ve türden türe değişiklik gösterir. 

Striga ve Orobanche, Afrika ve Asya'nın daha kuru ve daha sıcak 

bölgelerinde verimi ciddi şekilde etkileyebilirken (Spallek ve ark., 

2013), Cuscuta spp.’den dolayı verim kayıpları genellikle sıcak ve 

nemli iklime sahip bölgelerde aynı zamanda sulu ve kıraç tarımda da 

görülmektedir (Dawson ve ark., 1994; Üstüner ve Öztürk, 2018).  

Parazit bitkilerin önemli zararlarından biride toprak üzerine çıkmadan 

önce konukçudan ciddi miktarda besin ve su alımı nedeniyle konak 

gelişimini yavaşlatır. Parazitin verdiği zarar özellikle besin ve suyun 

sınırlı olduğu alanlarda kültür bitkisinde çok daha şiddetli görülür. 

Zararın büyüklüğü kültür bitkisi başına düşen parazitin miktarıyla da 

ilgilidir. Mesa Garcia ve Torres (1984), bakla bitkisi başına ortalama 4 

adet O. crenata bitkisinin verimi yarıya indirmek için yeterli 

olduğunu, Ustuner ve Girgel (2017) tarafından belli yoğunlukta 

orobanş türlerin nohutta önemli oranda verim ve kalite kaybına neden 

olduğu bildirilmiştir. 

4. PARAZİT BİTKİLER 

Dünya ülkelerinde ve Türkiye’de bitkisel üretimde çok ciddi verim ve 

kalite kaybına neden olan parazit bitkiler iki ana gruba ayrılmaktadır. 

Bunlar; tam parazit yabancı otlardan canavar otları 

(Orobanche/Phelipanche spp.) ve küsküt (Cuscuta spp.) türleri diğeri 
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ise yarı parazit bitkilerden olan Viscum, Arceuthobium ve Loranthus 

cinsine dahil türlerdir.  

Dünya da ve Türkiye’de en yaygın görülen tarımsal alanda çok ciddi 

verim ve kalite kaybına neden olan familya ve türlere yer verilecek. 

Ülkemizde önemli olan bazı tam parazit bitki familya ve türleri; 

4.1. Tam Parazit Bitkiler 

Bugün için tam parazit bitkiler %10’luk bir oranla parazit bitkiler 

içerisinde küçük gibi gözükse de bitkisel üretimde %30-100 

oranlarında verim kaybıyla ön plana çıkmaktadır. Bitkilerde görülen 

parazit bitkilerin %40’ı gövde (sürgün) ve %60’ı kök parazitleri 

oluşturmaktadır (Gentil, 1923; Tesitel ve ark., 2010). 

4.1.1.Orobanchaceae familyası 

Orobanchaceae familyasında 2000'den fazla türün bulunduğu ve bu 

parazit bitkiler besinleri konukçusundan haustorium denilen emeç 

yardımıyla hem ksilem hemde floemden alır. Tam parazit yabancı 

otlardan olan canavar otu klorofilsiz, kök paraziti bir bitkidir (McNeal 

ve ark., 2013).  

Hermafrodit çiçekler iki taraflı simetriktir veya salkımlarda ya da sivri 

uçlarda tek tek ince gövdenin tepesinde büyür. Tübüler kaliks, 2-5 

birleşik sepalden oluşur. Corolla'yı oluşturan beş birleşik, çift kanatlı 

yaprak bulunur ve bunlar sarımsı, kahverengimsi, mavimsi, morumsu 

veya beyaz renkli olabilir. İnce filamentler üzerinde, ortanın altına 

veya korolla tüpünün tabanına, tüpün loblarıyla dönüşümlü olarak 

yerleştirilmiş iki uzun ve iki kısa organ vardır. Anterler uzunlamasına 



Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  | 193 

 

yarıklardan ayrılır. Meyve, çok küçük endospermik tohumlara sahip, 

açık, etli olmayan ve bir kapsüldür. Orobanchaceae meyveleri küçük 

ve sayıca çok fazla olup bitki başına 10.000-1.000.000 tohum 

üretebilir (Molau, 1995). 

Orobanchaceae familyasına ait canavar otları, taksonomik olarak daha 

önce sadece Orobanche cinsinde yer alırken, bazı sistematik 

farklılıklar nedeniyle son zamanlarda Orobanche ve Phelipanche 

olmak üzere iki cinse ayrılmıştır (Anonim, 2006). Parazit bitkiler 

içerisinden canavar otları (Orobanche ve Phelipanche türleri) ile 

Striga türleri dünyada pek çok ülkede sorun olup, konukçusunda 

büyük oranda verim ve kalite düşüşüne neden olmakta ve özellikle 

Orobanchaceae familyasına ait olan parazit bitkiler, yabancı otlar 

içerisinde en çok zarar veren bitkiler olarak bilinmektedir (Westwood 

ve ark., 2012). Orobanchaceae, familyası içerisinde Pedicularis, 

Rhinanthus, Striga cinsleri de (Depamphilis ve ark., 1997; Young ve 

ark., 1999; Olmstead ve ark., 2001). 

4.1.2.Orobanche/Phelipanche spp. (Canavar otu) 

Ülkemizde canavar otunun 36 türü bulunmakta (Gilli, 1982) ancak 

bunlar içerisinden sadece 4 tür ekonomik anlamda zarar 

oluşturmaktadır. Zarar oluşturan bu türlerden Phelipanche aegyptiaca 

domates, patates, mercimek ve baklada (Uludag ve Demir 1997; Boz 

ve ark., 2008), P. ramosa L. domates, patates, tütün, patlıcan, ayçiçeği 

ve mercimek (Ekiz, 1970; Demirkan, 1993; Demirkan ve Nemli 1993; 

Çamurköylü ve Nemli 1997; Orel-Aksoy ve Uygur 2003; Nemli ve 

ark., 2009; Bülbül ve Uygur, 2009), Orobanche crenata mercimek ve 
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baklada (Kıtıkı ve ark.,1993), O. cernua/O. cumana ayçiçeğinde (Ekiz 

,1970; Kaya ve ark., 2004), Niğde ilinde patateste O. ramosa, 

Kahramanmaraş ilinde nohut ve mercimekte Orobanche crenata ve O. 

ramosa önemli oranda verim kaybına neden olmuştur (Aksoy ve ark., 

2013; Üstüner ve Girgel, 2017; Üstüner ve ark., 2020).  Ülkemizde en 

sık görülen canavar otları Şekil 3’de verilmiştir. 

Yayılışı: Canavar otlarının dağılımlarının ana merkezi, bu bitkiler ile 

yoğun olarak bulaşık bulunan Akdeniz Bölgesi olmakla birlikte, 

benzer iklimsel özelliklere sahip Kaliforniya, Batı Avustralya ve 

Küba’da da görülmektedir (Linke ve ark., 1989). Akdeniz Bölgesi’nde 

de özellikle Türkiye, İtalya, İspanya ve Fas bu parazitlerin anavatanı 

olarak bilinmektedir (Sauerborn, 1991). 

Biyolojisi: Obligat kök paraziti olan bu yabancı otlar yaşam 

döngüsünün çoğunu toprak altında geçirmekte (Eizenberg ve ark., 

2012), gelişimlerinde dormansi, tohumun çimlenmesi, konukçu 

köküne tutunma, konukçu dokusu ile bağlantıya geçme ve tüberkül 

oluşturma ana dönemler olarak görülmektedir (Joel ve ark., 2007; 

Parker ve Riches, 1993). Tohumla çoğalan bu yabancı otlar bitkiler 

aleminde bilinen en küçük tohumlu bitkilerdir. Tohum ağırlıkları 

0.0004-0.0009 mg arasında olup, boyutları 0.2x 0.3 mm civarındadır. 

Canavar otunun her bir çiçeği bir meyveyi oluşturur ve bu meyveye 

kapsül adı verilir. Her kapsül 500-5000 adet arasında tohum oluşturur. 

Bir canavar otu bitkisinde en fazla 100 adet kapsül bulunur. Beyaz 

çiçekli canavar otu gibi uzun boylu canavar otları yüz binlerce tohum 

üretirken, mavi çiçekli canavar otu gibi kısa boylu türler ise 5000-
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20000 civarında tohum üretir. Bu tohumlar toprakta 10 yıldan daha 

fazla süre canlılığını yitirmeden kalabilmektedir. Taze olarak toprağa 

dökülen canavar otu tohumları, günlerce ya da aylarca çevre 

koşullarının çimlenme için uygun hale gelmesini bekler. Çevre 

koşulları çimlenme için uygun hale geldikten sonra canavar otları 

çimlenmek için konukçu bitkiden gelecek olan uyarıcı salgı 

maddelerini bekler. Toprakta bulunan su ile bu konukçu bitki 

köklerinden salınan bu uyarıcı canavar otu tohumuna kadar ulaşır 

Canavar otu tohumları genellikle 5 0C’nin altında ve 30 0C’nin 

üstünde çimlenemezler (Linke ve ark., 1989).  

  

Domateste mavi çiçekli canavar otu 

(Phelipanche ramosa L.) 

Biberde Mısırlı canavar otu 

(Phelipanche aegyptiaca L.) 

   

Mercimekte 

Mısırlı canavar otu 

(Phelipanche aegyptiaca 

L.) 

Mercimekte 

Beyaz çiçekli  canavar otu 

(Orobanche crenata L.) 

Kayısıda 

Mısırlı canavar otu 

(Phelipanche aegyptiaca 

L.) 
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Ayçiçeğinde canavar otu 

O. cernua Loefl. /O. cumana Wallr. 

Baklada Beyaz çiçekli canavar otu 

(Orobanche crenata L.) 

 

Şekil 3. Türkiye’de en sık görülen canavar otu türleri 

 

Uygun toprak sıcaklığında ve konukçudan gelen uyarıcı maddeler 

geldikten sonra canavar otu tohumu çimlenmeye başlar. Çimlenmeye 

başlayan tohumlardan, çimlenme tüpü adı verilen zarımsı yapıda bir 

tüp oluşur. Çimlenme tüpü konukçu köküne doğru uzayabilme 

yeteneğine sahip olup, konukçu bitkinin köküne doğru 3-4 mm 

uzayarak köke yapışır. Uzayan bu çimlenme tüpü birkaç gün 

içerisinde konukçu kökünü bulamaz ise ölür. Kökleri bulan çimlenme 

tüpleri köke bağlanma noktasında kalınlaşarak köke sıkıca yapışır. 

Yapışmanın olduğu bu noktada yapı büyüyerek tüberkül adını alır. 

Böylece canavar otuna konukçu bitkiden su, mineral maddeler ve 

organik bileşiklerin geçişi sağlanır. Konukçu bitkinin köklerindeki 

tüberküller büyüyerek genç sürgünleri oluşturur. Canavar otu toprak 

altında geçen sürede bünyesine besin maddesi depo ederek büyümeye 

devam eder. Depolanmış bu besinler sayesinde, toprak yüzeyine 

çıkmasından kısa bir süre sonra yeni sürgünler oluşur, çiçeklenir ve 

meyve içerisinde tohum oluşturur (Şekil 4). Canavar otlarının toprak 

altındaki yaşam süresi, çevresel faktörlere bağlı olarak 30-100 gün 
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arasında değişir. Bir canavar otu tohumunun çimlenmesinden tekrar 

tohum oluşturup ölümüne kadar geçen süre 3-7 ay arasında 

değişmektedir. Canavar otlarının taze sürgünlerinde depolanmış olan 

besinlerden dolayı, konukçu bitki ölse ya da canavar otları kesilse bile 

bu sürgünlerdeki meyvelerde yer alan tohumların pek çoğu 

olgunlaşarak çevreye yayılabilir (Linke ve ark., 1989). 

Zararı: Kök paraziti olan canavar otları, ekonomik öneme sahip pek 

çok çift çenekli kültür bitkilerinde sorun olmakta (Foy ve ark., 1989), 

P. aegyptiaca ve P. ramosa, Solanaceae familyasından domates, 

patlıcan ve tütünü önemli ölçüde parazitlemektedir (Parker ve Riches, 

1993). Canavar otlarından dolayı Ortadoğu’da yıllık ürün kaybının 

1.3-2.6 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir (Aly, 2007). Canavar 

otları bulaşma zamanına ve şiddetine bağlı olmak üzere % 5-100 

arasında verim kaybına neden olmaktadır (Linke ve ark., 1989). Verim 

kaybı ile ilgili yapılan çalışmalarda canavar otundan dolayı tütünde 

%33 (Emiroğlu ve ark., 1987), baklada %50-100 (Edwards, 1972), 

ayçiçeğinde %33 (Mijatovic ve Stojanovic, 1973), havuçta %24 

(Wurgler, 1973), domateste ise ABD’de %21- 29 (Cordas, 1973), 

Türkiye’de %24 (Aksoy ve Uygur, 2008) olarak verim kayıpları 

olduğu bildirilmiştir. Kahramanmaraş ilinde Azkan, İnci ve Aksu 

nohut çeşitlerinin tane verimi 103.62-167.55 kg/da arasında 

değişmektedir. Orobanşlı parsellerde verim miktarı daha düşük 

bulunmuştur. Aynı zamanda nohut bitki boyu, dal sayısı, kapsül çapı 

da önemli oranda etkilenmiştir (Üstüner ve Girgel, 2017).  
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Sonuç olarak Akdeniz bölgesinde ve Batı Asya'da 16 milyon ha alan 

Orobanche ve Phelipanche spp. türlerinden etkilenmektedir ve eğer 

yeni alanlara bu yabancı otların tohum girişi sınırlandırılmaz ve 

üreticilerin eğitimi için özel çalışmalar yapılmaz ise temiz alanların da 

bu parazit yabancı otlarla istila edilmesi kaçınılmazdır (Parker, 2009; 

Mohamed ve Papes, 2006; Grenz ve Sauerborn, 2007; Samejima ve 

Sugimoto, 2018). 

  
Çimlenerek çim borucuğu oluşturmuş 

tohum 

Konukçunun köküne bağlanarak 

tüberkül oluşturmuş canavar otu 

  
Konukçu kökünde canavar otu tüberkülü Canavar otunun konukçu kökündeki 

tüberkülleri ve değişik dönemlerdeki 

sürgünleri 

 
Canavar otunun çiçekleri 

 

Şekil 4. Canavar otunun değişik dönemleri 
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4.1.2.3.Mücadelesi 

Parazit yabani otların çok sayıda tohum üretmesi nedeniyle bunlarla 

mücadelede sadece o yıl ki verim kaybının önüne geçilmesi 

düşünülmemeli aynı zamanda bu parazitlerin çiçeklenip tohum 

üretmesinin de önüne geçilmelidir. Uygulanan mücadele yöntemi 

parazitin tohum bankasının enaz %95’inin yenilenmesini 

engellemiyorsa başarılı olarak kabul edilmemelidir (Yoder ve Scholes, 

2010; Fernández-Aparicio ve ark., 2011; Perez-De-Luque ve ark., 

2008; Perez-De-Luque ve ark., 2009; Fernández-Aparicio ve ark., 

2020). 

4.1.2.3.1. Kültürel önlemler ve mekanik mücadele  

Bulaşmayı önleme: canavar otlarının mücadelesinde dikkat edilmesi 

gereken en önemli, en kolay ve en ekonomik yöntemdir. Canavar 

otları bir üretim alanına bulaştıktan sonra, tohumlarının toprakta 10 

yıldan uzun süre canlı kalabilmesi, bu tohumlarının çok küçük, toz 

benzeri ve çok sayıda olmasından dolayı çok çabuk ve kolayca 

yayılması mücadelesini zorlaştırmaktadır. Bulaşmayı önlemek için, 

temiz tohum ve fide kullanılmalı, öncelikle sertifikalı tohum tercih 

edilmelidir. Sertifikalı tohum kullanılmayacak ise canavar otu ile 

bulaşık olan tarlalarda yetiştirilen kültür bitkilerinin tohumu 

kullanılmamalıdır. Fide üretimi yapılacak olan toprağın canavar otu 

tohumu içermemesine dikkat edilmelidir. Üretim alanına uygulanacak 

olan hayvan gübrelerinin iyi yanmış olmasına dikkat edilmelidir. İyi 

yanmamış olan gübrelerin içinde canavar otu ve diğer başka yabancı 

ot tohumlarının bulunabileceği unutulmamalıdır. Bulaşık tarlalardan 
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toplanan canavar otları kesinlikle tarla içine ve kenarlarına 

bırakılmamalı, sulama kanallarına atılmamalıdır. Toplanan canavar 

otları derin çukurlara gömülmeli veya yakılmalıdır. Sulama suyu ile 

bulaşmanın önlenmesi için canavar otu tohumu içermeyen temiz 

suların kullanılmasına dikkat edilmelidir. Bu nedenle sulamada drenaj 

suyu kullanılmamalıdır. Canavar otu tohumları bulaşık alanlardan 

temiz alanlara, kullanılan tarımsal alet ve makinelerle kolayca 

bulaşabilir. Bu nedenle bulaşık alanlarda kullanılan tarımsal alet ve 

makineler başka bir alanda kullanılmadan önce iyice temizlenmelidir. 

Bu alet ve makineler öncelikle temiz alanlarda kullanılmalı, tarımsal 

uygulamaların en son bulaşık alanlarda yapılmasına özen 

gösterilmelidir. Benzer şekilde üreticilerin ayakkabı ya da çizmelerine 

yapışan canavar otu tohumları temiz üretim alanlarına 

bulaşabileceğinden bu konuda da gerekli önlemler alınmalıdır. 

Canavar otu tohumu bulaşık alanlarda otlayan hayvanlar ile temiz 

alanlara bulaşabilir. Canavar otu tohumları otlayan hayvanlara 

yapışarak direkt olarak taşındığı gibi, hayvanların sindirim 

sisteminden geçerek de temiz alanlara bulaşabilir (Linke ve ark., 

1989; Sauerborn 1991; Aksoy ve Pekcan, 2014; Das ve ark., 2020).  

Elle çekme: özellikle küçük tarlalarda, canavar otu yoğunluğu çok 

fazla olmayan alanlarda ve diğer mücadele yöntemlerini destekler 

nitelikte uygulanabilir. Elle çekmenin pratik olarak uygulanabilirliği 

canavar otu türüne ve konukçuya göre değişir. Örneğin uzun boylu, 

dallanmayan canavar otu türlerinde (beyaz çiçekli canavar otu ve 

boğumlu canavar otu) yabancı otu kolayca kavrayıp çekmek, kısa 

boylu ve çok dallanan türlere (mavi çiçekli canavar otu) göre daha 
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kolay ve uygulanabilir. Ayrıca ayçiçeği ve tütün gibi ekim sıklığı 

düşük olan kültür bitkilerinde canavar otunu görmek ve çekmek daha 

kolayken bakla ve domates gibi kültür bitkilerinde canavar otunu 

bulup çekmek daha zordur. Elle çekme kısa vadede kültür bitkisinde 

sonuçlanacak olan zararı aza indirmeye yaradığı gibi uzun vadede de 

toprağa yeni tohumların düşmesini engelleyerek problemin azalmasına 

katkıda bulunacaktır. Tarlada uygulanacak elle çekmenin sıklığı da 

önemlidir. Örneğin mavi çiçekli canavar otunun meyvelerindeki 

tohumlar bir hafta içinde olgunlaşır ve ikinci hafta da dökülmeye 

başlar. Bu nedenle tarlada mavi çiçekli canavar otu var ise iki haftada 

bir elle çekmenin uygulanması gerekir. Sonuç olarak elle çekme de 

dikkat edilmesi gereken husus canavar otu tohum bağlamadan önce 

toplanmalı, toplanan canavar otları tarlada bırakılmamalı, mutlaka 

yakılmalı ya da derin çukurlara kireçlenerek gömülmelidir (Linke ve 

ark., 1989; Sauerborn 1991; Aksoy ve Pekcan, 2014; Das ve ark., 

2020).  

Geç ekim: Bu yöntemin tüm konukçu bitkilerde uygulanması 

mümkün olmamakla birlikte mercimek ve bakla gibi bitkilerde 

canavar otu yoğunluğunu azaltmak için kullanılabilen bir yöntemdir. 

Bu yöntemde kültür bitkisinin çeşit seçimi oldukça önemlidir. Geç 

ekim yapılacaksa erken olgunlaşan çeşitler seçilmelidir. Geç ekimin 

verime olumsuz etkisinin olup olmadığı bilinmeli, olumsuz etkisi 

yoksa geç ekim tercih edilmelidir (Linke ve ark., 1989; Sauerborn 

1991; Aksoy ve Pekcan, 2014; Habimana ve ark., 2014; Das ve ark., 

2020).  
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Tuzak bitki ekimi: Tuzak bitkiler, canavar otu tohumlarının 

çimlenmesi için gerekli uyarıcı maddeyi salgılayarak çimlenmelerini 

sağlar ancak çimlenen canavar otu bu bitkilerin köklerine tutunmadan 

ölür. Böylece tuzak bitki kullanımı ile topraktaki canavar otu tohum 

miktarı azaltılmış olur. Bu yöntem üretici koşullarında çok yaygın 

olarak kullanılan bir yöntem olmamakla birlikte mercimek ekiminden 

önce tuzak bitki olarak yetiştirilen keten bitkisinin canavar otu 

yoğunluğunu azalttığı bilinmektedir (Linke ve ark., 1989; Sauerborn 

1991; Aksoy ve Pekcan, 2014; Habimana ve ark., 2014; Aksoy ve 

ark., 2016; Das ve ark., 2020).  

Derin sürüm: Toprağın ilk 10 cm derinliğinde yer alan canlı canavar 

otu tohumlarını daha derinlere gömerek, canavar otu yoğunluğunu 

azaltmak için kullanılan bir yöntemdir. Toprak bir kereliğine 45-50 

cm derinliğinde sürüldüğü takdirde canavar otu bulaşıklığı % 80-90 

oranında azalmaktadır. Ancak tekrar bir derin sürümün kesinlikle 

yapılmaması gerekir aksi takdirde derinlere gönderilmiş tohumlar 

tekrar yüzeye çıkarak yoğun bulaşıklığa neden olur (Linke ve ark., 

1989; Sauerborn, 1991; Aksoy ve Pekcan, 2014; Habimana ve ark., 

2014; Das ve ark., 2020).  

Canavar otunun konukçusu olmayan kültür bitkilerinin 

yetiştirilmesi: Tarlada canavar otuna karşı tüm mücadele yöntemleri 

uygulanmasına rağmen bu parazit yabancı otun yoğunluğu bir türlü 

azaltılamıyorsa, verim kayıpları çok büyük değerlere ulaşıyorsa artık o 

tarlada canavar otunun konukçusu olmayan bitkiler yetiştirilmelidir. 

Örneğin yazlık kültür bitkilerinden mısır, pamuk, kışlık kültür 
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bitkilerinden buğday, arpa gibi kültür bitkileri canavar otunun 

konukçusu değildir ve eğer bu bitkilerin ekimi yapılırsa tarlada 

canavar otu sorunu kalmamış olur. Ancak daha önceden yoğun 

canavar otu olduğu bilinen tarlalara tekrar canavar otu konukçusu olan 

bitkiler 8-10 seneden önce ekilmemelidir (Aksoy ve Pekcan, 2014).  

Dayanıklı kültür bitki çeşitlerin kullanımı: Bu yöntem özellikle 

ayçiçeği yetiştiricilerinin kullanabileceği bir yöntemdir. Ayçiçeği 

yetiştiricileri bölgelerinde bulunan tarım teşkilatı ya da üniversitelere 

başvurarak canavar otuna dayanıklı çeşitler hakkında bilgi alıp, 

yetiştireceği ayçiçeği çeşidine karar verebilirler (Linke ve ark., 1989; 

Aksoy ve Pekcan, 2014) 

4.1.2.3.2. Fiziksel mücadele  

Nemli toprağın şeffaf polietilen örtülerle kapatılarak ısıtılması 

işlemine solarizasyon adı verilmektedir. Solarizasyon ile elde edilen 

yüksek sıcaklıktan dolayı toprak içerisindeki canavar otu ve birçok 

yabancı ot tohumu canlılığını yitirmektedir. Bu işlem özellikle örtüaltı 

sebze üretiminde kullanılmakta ve solarizasyon ile canavar otu dışında 

pek çok yabancı ot tohumları ayrıca toprak kökenli hastalık etmenleri 

ve nematodlar da yok edilebilmektedir. Solarizasyondan sonra asla 

derin toprak işlemesi yapılmamalıdır, aksi takdirde solarizasyonun 

etki etmediği toprak derinliğinde bulunan canlı tohumlar toprağın üst 

kısmına çıkacağı için canavar otu yoğunluğunda herhangi bir azalma 

olmayacaktır. Eğer hayvansal gübre kullanılacak ise solarizasyondan 

önce bu gübre toprağa karıştırılmalıdır (Linke ve ark., 1989; 
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Sauerborn 1991; Aksoy ve Pekcan, 2014; Habimana ve ark., 2014; 

Das ve ark., 2020).   

 

Malçlama: Özellikle domates gibi sıraya dikilen kültür bitkilerinde 

önerilen bir yöntemdir. Sırtlar hazırlandıktan sonra malç tekstili serilip 

fidanlar dikilir. Malç tekstili hava ve suyu geçiren fakat ışığı 

geçirmeyen bir yapıya sahip materyaldir. Canavar otlarının çıkışını 

engellediği için hem verime olumlu yansıması olmakta hem de tohum 

oluşmasını engellediği için daha sonraki yıllarda canavar otu 

yoğunluğunun gittikçe azalmasını sağlayacaktır (Linke ve ark., 1989; 

Sauerborn 1991; Aksoy ve Pekcan, 2014; Habimana ve ark., 2014; 

Das ve ark., 2020).   

4.1.2.3.3. Biyolojik mücadele 

Canavar otlarının üzerinde beslenen ya da barınan pek çok böcek türü 

bulunmasına rağmen gerek dünyada gerekse de ülkemizde yapılan 

çalışmalarda canavar otu üzerinde en etkili böceğin Phytomyza 

orobanchia olduğu tespit edilmiştir (Linke ve ark., 1989; Sauerborn 

1991; Aksoy ve Pekcan, 2014; Habimana ve ark., 2014; Das ve ark., 

2020). Bu sinek sadece canavar otu tohumlarıyla ya da gövdesiyle 

beslenmektedir. Bu sineğin erginleri yumurtalarını canavar otlarının 

sürgünlerine, çiçeğine ya da gövdesine bırakmakta, yumurtadan çıkan 

larvalar özellikle canavar otlarının kapsül adı verilen meyveleriyle ve 

de gövdesiyle beslenmektedir. Böylece canavar otlarının meyve 

içerisindeki tohumlarına zarar vermekte, daha az tohum üretmesine 

neden olmaktadır. Ayrıca gövdede beslendikleri yere hastalık 
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etmenleri olan bazı mantarlar yerleşerek canavar otlarını hastalandırıp 

öldürebilmektedir.  

4.1.2.3.4. Kimyasal mücadele 

Ülkemizde Canavar otuna karşı IMI toleranslı ayçiçeği çeşitlerinde 

tavsiye olunan Imazamox aktif maddeli herbisit ile sera domatesinde 

tavsiyesi olan Dimethyl Disulfide (fumigant) bulunmaktadır (Anonim, 

2021).  

4.1.2.4. Türkiye’deki canavar otu çalışmalarından örnek 

Türkiye’de TÜBİTAK’ın da desteğiyle, Gıda Tarım ve Orman 

Bakanlığı koordinatörlüğü ile Bakanlığımız araştırma enstitüleri, 

üniversitelerin ve özel sektörün katılımıyla 2006-2010 yılları arasında 

“Ülkesel canavar otu (Orobanche spp.) projesi” yürütülmüştür. Bu 

projede; ülkemizdeki canavar otu sorunun boyutu tam olarak ortaya 

konmuş ve hem üreticilerin hem de teknik elemanların 

faydalanabileceği “Türkiye Canavar Otu Haritası” oluşturulmuştur 

(Şekil 5). Canavar otunun mücadelesi konusunda yapılan 

araştırmalardan birinde, canavar otlarının çimlenme biyolojilerinin 

belirlenmesi çalışmasında, sentetik stimulant maddelerin (GR24, GR7 

ve GA3) bitki eksudatlarına göre O. aegyptiaca ve O. ramosa’nın 

tohumlarının çimlenme oranını önemli derecede arttırdığı 

saptanmıştır. Allelopati denemelerinde; kekik uygulamasının, 

domateste sorun olan O. ramosa’nın hem çıkış ve hemde tüberkül 

oluşumuna %50’den fazla etki gösterdiği ve yine domateste, tavuk 

gübresinin pelet formunda (Organica) ya da doğal kullanımında 

canavar otu çıkışını %50’ye varan oranlarda etkilediği ve domates 

https://bku.tarimorman.gov.tr/AktifMadde/Details/700?csrt=17148169752704411893
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verimini de artırdığı, patateste ise yine tavuk gübresinin hem canavar 

otu dal sayısını ve hem de kuru ağırlığını % 65’in üzerinde azalttığı 

tespit edilmiştir. Örtüaltı domates yetiştiriciliğinde zeytin karasuyunun 

domates üretim alanlarında canavar otu mücadelesinde kullanımının 

mümkün olduğu saptanmıştır. Oroser isimli doğal preparatın domates 

ve mercimekte kullanımı ile toprakta bulunan canavar otu tohum 

rezervine tohum katılımının azalacağı tespit edilmiştir. Tuzak bitki 

konusunda yapılan çalışmalarda ise domates dikiminden önce şalgam 

turpu ekiminin domateste sorun olan mısırlı canavar otunun 

mücadelesinde ve kırmızı mercimek ekiminden önce de keten 

ekiminin mercimekte sorun olan beyaz çiçekli canavar otunun 

mücadelesinde kullanılabilecek ümitvar tuzak bitkiler olduğu tespit 

edilmiştir.  
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Şekil 5. “Ülkesel Canavar Otu Projesi” kapsamında hazırlanan harita (Orijinal 

boyut 80*120 cm) 

Denemelerde kullanılan solarizasyon ve malç tekstili uygulamalarının 

canavar otu mücadelesinde başarılı sonuçlar verdiği saptanmıştır. 

Domates ve patateste sorun olan canavar otu (Orobanche ramosa/O. 

aegyptiaca)’na karşı bazı herbisitlerin etkilerinin belirlenmesi 

amacıyla yürütülen denemelerde canavar otu dal sayısı ile yaş ve kuru 
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a 

 

b 

 

ağırlığını kontrole göre önemli ölçüde azaltan, buna karşın verimi 

artıran herbisitler tespit edilmiştir (Aksoy ve ark., 2013; Aksoy ve 

Pekcan, 2014). 

4.1.3.Cuscutaceae familyası 

Yapraksız ve klorofilsiz tam parazit bitkilerden olan küskütün 

(Cuscuta spp.) dünyada 150’den fazla türü bulunmaktadır. Her ne 

kadar klorofilsiz bitkiler içerisinde yer alsa da küsküt fideciği az 

miktarda klorofil içermesine rağmen yaşam döngüsünü konukçuya 

tutunmadan tamamlaması mümkün değil ve bu nedenle obligat 

parazitler içerisinde yer almaktadır (Şekil 6). Küsküt eski kaynaklarda 

genellikle Convolvulaceae familyasında, son yayınlarda ise 

Cuscutaceae familyasında gösterilmektedir (Mishra, 2009). 

Ülkemizde ise “Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Ed. 

Davis P.H.) isimli eserde Cuscuta cinsi Cuscutaceae familyası altında 

yer almıştır (Plitman, 1978). Ülkemizde bu yabancı ota yöresel olarak 

verem otu, şeytansaçı, cinsaçı, kızıl ot gibi isimler verilmiştir (Tepe, 

2014). 

 

 
  

Şekil 6. a) Reyhan, b) patates ve c) şekerpancarında küskütün genel görünümü 

(Orijinal) 

c 
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a 

 
b 

 
c 

 

 

 

Şekil 7. a) Patlıcan, b) dila ve c) dolmalık biberde küskütün genel görünümü 

(Orijinal) 

 

Şekil 8.Tarla küskütün (C. campestris ) Dila biberi üzerinde yaşam döngüsü 

(Üstüner, 2020) 

Türler: Türkiye florasında ise 16 türün bulunduğu kayıtlıdır. Cuscuta 

campestris Yunck. Türkiye’de tarım alanlarında en çok rastlanan 

türdür ve çok sayıda konukçusu bulunmaktadır. C. approximata, C. 

epithymum ve C. monogyna’da bazı kültür bitkilerini 

parazitlemektedir (Kaya ve ark., 2018).  Küsküt türleri; Cuscuta 
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campestris Yunck., C. approximata, C. monogyna ssp. monogyna ve 

C. lupiliformis; C. scandens ssp. scandens, C. pedicellata Ledeb ve C. 

planiflora kültür bitkilerinden yabancı otlara kadar geniş konak 

yelpazesine sahiptir. Bu küsküt türlerine Kahramanmaraş ilinde 

şekerpancarından, bibere, yoncadan üzüme, elmadan erik ağaçlarına 

hatta çok sayıda yabancı otlara varıncaya kadar rastlanmıştır (Güvenç 

ve ark., 2021). 

Yayılışı: Türkiye, Irak, Suriye, Azerbaycan, Hindistan, Pakistan, 

İngiltere, Rusya ve ABD gibi dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak 

gözlenmiştir.  

Biyolojisi: Küsküt tohumları sahip olduğu dormansi nedeniyle 

toprakta çok uzun yıllar canlılığını kaybetmeden kalabilir. Topraktan 

çimlenen tohum 4-8 gün içerisinde konak bitki gövdesine tutunamazsa 

kurumaktadır. Küsküt gövdesi genellikle ipliksi yapıdadır. Çiçekler 2-

3 mm uzunluğunda (bazen daha uzun), çiçekler 4-5 parçalıdır.  

Konak gövdesine tutunan küsküt hemen hosutoriumlar oluşturarak 

konak bitkisinin iletim demetinden beslenmeye başlar. Konak 

bitkilerin toprak üstü aksamında özellikle gövde ve sürgünlerde iplik 

formunda, sarı, turuncu ve mor renkte gövdeye sahiptir (Şekil 8). 

Küsküt çiçek renkleri beyaz, turuncu ve mor olabilir. Tohumlar; ovat, 

±1.3 mm uzunluğundadır (Davis, 1978; Yuncker, 1932).  

Zararı: Küsküt türleri; kültür bitkilerinden Şekerpancarı, mısır, 

domates, dila biber, dolmalık biber, süs biber, patlıcan (Şekil 7), 

nohut, mercimek, kavun, karpuz maydanoz, nane gibi sebzelerin yanı 
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sıra üzüm, elma, erik (Şekil 9) gibi meyve ağaçlarında, süs bitkileri, 

yonca ve diğer birçok yabancı otları konak olarak kullanmaktadır 

(Tepe ve ark.,1997). Küsküt tutunduğu bitkinin tüm besin maddesi ve 

suyuna ortak olmakta ve bu durum da direkt olarak verimi 

etkilemektedir. Küsküt türleri tek başına kültür bitkilerinde %40-90 

arasında verim kaybına da neden olmaktadır. Küsküt bulaştığı 

bitkiden komşu bitkilere kolayca geçerek bunlara da bulaşmakta ve 

parazitlediği bitkinin zayıf kalmasına, bodurlaşmasına, meyve 

tutmamasına neden olmakta ve bazen de konukçusunun tamamen 

ölmesine neden olmaktadır. Ayrıca bazı küsküt türleri bitkiden bitkiye 

de virüs taşıyarak sekonder zarara da neden olmaktadır (Üstüner, 

2018; Üstüner ve Öztürk, 2018; Üstüner ve ark., 2019; Üstüner, 2020; 

Güvenç ve ark., 2021). 

 

 

 

Şekil 9. a)Elma, b)erik ve c)üzümde küskütün genel görünümü (Orijinal) 

 

4.1.3.1.Mücadelesi 

Küsküt, tarla tarımında (domates, patlıcan, biber, yonca, şekerpancarı 

vb) olduğu gibi bahçe (üzüm, elma, fidanlıklar vb) tarımında da sorun 

oluşturabilir. Küskütün mücadelesinde; kültürel, fiziksel, mekanik, 

a b c 
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biyolojik ve kimyasal mücadele gibi birçok önlemi kombine ederek 

mücadele edilecek alana ve kültür bitkisine uygun bir entegre yöntem 

uygulamak gerekir. Bu yöntemler;  

4.1.3.1.1.Kültürel mücadele 

Bu yöntem kapsamında; temiz ve sertifikalı tohum kullanılmalı, 

küskütle bulaşık alandan temiz alana tohum ya da bitki parçası 

taşınmasına engel olunmalı, sulama suyu küsküt tohumu/bitki parçası 

içermemeli, çiftlik gübresi iyi yanmış olmalı, kültür bitkisi çevresinde 

küskütle bulaşık yabancı otlar yok edilmeli, bulaşıklığın başladığı alan 

ilk fark edildiğinde küsküt parçalarından gerekirse kültür bitkisiyle 

birlikte temizlenmelidir. Yoğun bulaşık olduğu bilinen alanlara 

konukçu olarak tercih etmediği bitkilerle münavebe uygulanmalıdır. 

4.1.3.1.2.Fiziksel mücadele 

Küsküt ile mücadelede polietilen malç uygulanabilir ancak bu yöntem 

her kültür bitkisi için geçerli değil. Kavun, karpuz, çilek gibi kültür 

bitkilerinde başarılı şekilde uygulanmaktadır. Ama şeker pancarı, 

üzüm, yonca gibi bitkilerde ise uygulama imkanı bulunmamaktadır. 

Malç kullanımının birincil amacı, kültür bitkisi tarlalarında yetişen 

yabancı otları kontrol altına almaktır. Malç yabancı ot tohumunun 

ışığını engelleyerek veya O2’sini azaltarak çimlenmeyi önleyen 

önemli bir mücadele yöntemidir. (Lamont, 2005). Çimlendirilmiş 

yabancı otlar kalın malç tabakasına nüfuz edememektdir (Chhokar ve 

ark., 2009). Daha önce küsküt olduğu bilinen bağ alanlarında toprak 

yüzeyine saman serilebilir. Samanlara tutunan küskütler tamamen 

ortamdan uzaklaştırılarak asmalara geçişine engel olunabilir.  
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4.1.3.1.3.Mekanik mücadele 

Küsküte karşı el çapası ile mücadele küçük alanlarda iyi sonuç 

vermektedir (Krsmanović ve Vrbničanin, 2015). Eğer yoncalık alanda 

küsküt sorunsa yonca biçimi küskütler çiçek açmadan ve derinden 3-5 

kez biçilmelidir.   

Küsküt ile mücadelede el çapası 15-21 gün aralıklarla uygulanırsa 

topraktaki küsküt tohum rezervi tüketilebilir (Lanini, 2004).  

4.1.3.1.4.Biyolojik mücadele 

Yabancı otlara karşı allelopatik bitkileri örtücü bitki olarak kullanmak 

suretiyle biyoherbisit etki sağlamak mümkün. Yabancı otlarla 

biyolojik mücadelede çeşitli allelopatik bitkileri kullanarak kimyasal 

kirliliği azaltmak mümkündür. Allelopatik bitkilerinin ve canlı malç 

kullanılması tarla bitkilerinde yabancı ot yoğunluğu azaltabilir (Jabran 

ve ark., 2015). Turp bitki özlerinin (ekstrakt) 25 yabancı ot ve 32 

kültür bitki türünün çimlenmesine etkisi incelendiğinde, bahçe turp 

ekstraktları, küsküt Cuscuta spp. gibi 11 yabancı otun çimlenmesini 

tamamen engellediği bildirilmiştir (Uygur ve ark., 1990). Cynodon 

dactylon, Imperata cylindrica, Sorghum halepense ve Phragmites 

communis bitki ekstraktları, Solanum melongena tarlalarında Cuscuta 

planiflora'ya karşı uygulandığında Cynodon dactylon bitki ekstarktı 

(%54.1) Sorghum halepense’den (%53.5) daha etkili olduğu 

gözlenmiştir (Fahd, 2008). Glukosinolatlar, Turpgillere ait türlerde 

bulunan glukoz, azot, kükürt ve organik anyonlar içeren, sekonder 

metabolitlerden üretilir (Rivera-Vega ve ark., 2015).  
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4.1.3.1.5.Kimyasal mücadele 

Küskütle kimyasal mücadelenin sınırlı olduğu bilinmektedir. 

Kimyasal mücadelede etkinlik sağlayabilmek için küsküt tohum 

bağlamadan önce herbisit uygulaması gerekmektedir (Anonim, 2010). 

Küsküte karşı kimyasal mücadelede Pendimethalin, 0.5-1.5 kg/ha 

dikim öncesi ve çıkış öncesi uygulamasının başarılı olduğu da 

belirtilmiştir. (Mishra, 2009; Mishra ve ark., 2007).  Mullen ve ark. 

(1998) tarafından domates kotiledon yaprak evresinde iken 

uygulanduğunda %95-100 oranında etkili bulunmuştur.  

Üstüner ve ark. (2019) tarafından yapılan araştırmaya göre mercimek 

üretiminde küsküt ile kimyasal mücadelede çıkış öncesi sadece 

Pendimethalin ve çıkış öncesi Pendimethalin+çıkış sonrası imazamox 

uygulandığında etkili olduğu bildirilmiştir. Küsküt mücadelesinde 

yaygın olarak dikim öncesi herbisitler arasında, pronamid, trifluralin 

ve pendimethalin bulunmaktadır. DCPA, pelargonik asit, imazamox, 

imazetapyr ve paraquat'ın çıkış sonrası uygulaması küskütte etkili 

olduğu gösterilmiştir (Ashighn ve Marquez, 2010). Ancak Türkiye’de 

küsküte karşı kullanılan; atrazine, imazethapyr, paraquat, simazine 

gibi herbisitlerin kullanımı Tarım ve Orman bakanlığınca 

yasaklanmıştır (Anonim, 2018). Domatesde küsküte karşı DCPA, 

rimsulfuron, glifosat etkili bulunmuştur (Sandler, 2010). Küsküt ile 

kimyasal mücadelede rimsulfuron (3.5 gr.da-1) dozunda etkili 

bulunmuştur (Lanini, 2004). Goldwasser ve ark. (2012) tarafından, 

sera ve tarla koşullarında domatesde sorun olan Tarla küskütüne (C. 

campestris) karşı Sulfonylurea grubu herbisitlerden sulfosulfuron, 
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rimsulfuron, halosulfuran ve flazasulfuron kullanılmış ancak 

sulfosulfuron 50 ve 100g/ha dozunda etkili olduğu ve domatese 

fitotoksik olmadığı bildirilmiştir. Kullanılan diğer herbisitlerin ise çok 

düşük dozda veya hiç etkili olmadığı saptanmıştır. Yonca’da küsküt’e 

karşı Imazethapyr, Bentazone+Imazamox, Imazamox, 

Bentazone+Imazamox ile Imazamox (karışım) ve Pendimethalin 

olmak üzere 5 farklı herbisit kullanılmıştır. Uygulanan herbisitlerden 

Imazethapyr uygulaması hariç diğerlerinde %90’ın üzerinde etki 

görülmüştür (Arat ve Boz, 2015). Ülkemizde yoncada; Diquat 

dibromide, Pendimethalin, Imazamox, Propyzamide, şekerpancarında 

ise Propyzamide etkili maddeli herbisitlerin tavsiyesi bulunmaktadır 

(Anonim, 2021).  

4.2. Yarı Parazit Yabancı Otlar 

Yarı parazit bitkiler yapraklı ve klorofile sahip olup fotosentez 

yapabilen ancak kök işlevini gören houstariumlara sahip çiçekli 

bitkilerdir. Yarı parazit bitkiler ihtiyaç duydukları enerjiyi fotosentez 

yaparak sağlarken beslenmesi içinde su ve suda erimiş inorganik besin 

elementlerini hazır halde konukçusunun iletim demetlerinden 

ksilemden sağlar. Yarı parazit bitkiler konukçusuna bağımlı olarak 

konukçusu üzerinde yaşam süresi konukçu türlerine göre değişkenlik 

gösterir. Bu yarı parazit yabancı otlar primer zararlı olarak, 

konukçuları üzerinde yaşarken konukçularının gelişimini sınırlar, 

zayıflatır, verim ve kaliteyi düşürür hatta bazı kültür bitkilerin (kayısı, 

badem gibi) 3-5 yıl içerisinde tamamen kurumasına neden 

olabilmektedir (Üstüner, 2003; Üstüner, 2018). Sekonder zararlı 

https://bku.tarimorman.gov.tr/AktifMadde/Details/526?csrt=6095288320995017711
https://bku.tarimorman.gov.tr/AktifMadde/Details/14?csrt=6095288320995017711
https://bku.tarimorman.gov.tr/AktifMadde/Details/648?csrt=6095288320995017711
https://bku.tarimorman.gov.tr/AktifMadde/Details/648?csrt=6095288320995017711
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olarak ise kültür bitkilerini hastalandıran virüslere vektörlük 

(taşıyıcılık) yapar ve böylece kültür bitkilerinde çok önemli verim ve 

kalite kayıplarına sebep olur.  

Dünyada ve Türkiye’de yarı parazit bitkilerin tür ve alttürlere spesifik 

çok sayıda konukçuları bulunmaktadır. En yaygın görülen yarı parazit 

bitkilerin başında Viscum cinsi gelmektedir. Bunu Arceuthobium cinsi 

ve Loranthus cinsi takip etmektedir. Yarı parazit (Hemiparazit) 

yabancı ot türlerine örnek olarak Nuytsia floribunda (Noel ağacı) 

zorunlu bir kök hemiparaziti, Rhinanthus (örn. Sarı çıngırak) fakültatif 

bir kök hemiparaziti ve Öks otu zorunlu bir gövde hemiparazitide 

verilebilir.  

Bu yarı parazit bitkilerden yaygın olarak görülen Viscum spp. (ökse 

otu) en ilginç olan türlerdir. Tarımsal ve Orman ürünlerinde önemli 

oranda verim ve kalite kaybına neden olan ökse otu türleri insan 

sağlığı açısından ve hayvansal ürün artışı açısından da önem arz eden 

tıbbi bitki ve yem bitki özelliğindedir. Dünyada Çin, Japonya ve bazı 

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Viscum spp. yüzyıllardır alternatif 

tıpta tıbbi bitki olarak kullanılmaktadır. Yani insan sağlığı için ve 

hayvansal ürün artışı sağladığı içinde çok önemli bir tıbbi ve yem 

bitkisidir.  

Bugün gelinen noktada yarı parazit bitkileri şu şekilde sınıflandırmak 

mümkün, Bunlar; 

Klorofil bulunduran parazit bitkiler yani fotosentez (hayat 

döngülerinin en az bir safhası boyunca) yeteneklerine sahip olmalarına 
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rağmen su ve mineralleri konukçu bitkiden houstarium vasıtasıyla alır. 

Yarı parazit bitkileri, konukçuya bağımlılık derecelerine göre üç gruba 

ayırabiliriz. Bunlar;  

4.2.1.Seçici yarı parazit bitkiler 

Hayat döngülerini tamamlamak için konukçuya ihtiyaç duymayan 

fakat fotosentez yapabilmek için konukçuya bağımlı olan parazit 

bitkilerdir. Houstariumları ile devamlı olarak konukçu köküyle 

bağlantılıdırlar. Bazı parazit Scrophulariaceae türlerinin (Bartsia, 

Euphrasia, Melampyrum, Odontites, Pedicularis ve Rhinanthus) 

konukçu olmadan çiçeklenip meyve meydana getirir (Weber, 1981; 

Mann ve Musselman, 1981). Bazı parazit bitki türleri ise seçici ve 

zorunlu yarı parazitlik arasında bir geçici safhada bulunurlar. Meselâ, 

taşkıran (Olax phyllanthi)’nin filizleri (Şekil 10), haustorium 

gelişiminden önce meydan gelir fakat konukçuyla bağlantı 

kuramazlarsa en fazla 6 ay hayatta kaldıkları görülmüştür (Pate ve 

ark., 1990a; Pate ve ark., 1990b).  

 

 

Şekil 10. a)Taşkıran (Olax phyllanthi), b)Morcak (O. alba) ve c)Tüylü ökse otu (M. 

punctulatum) genel görünümü 

a b c 
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Seçici ve zorunlu yarı parazit bitkilerin ayrımını yapmada, parazitlik 

öncesi safha boyunca parazit bitkinin çiçek ve meyve oluşturabilme 

yeteneğine bakılır. Seçici yarı parazit bitkilere ilginç bir örnek Osyris 

alba bitkisi verilebilir. Bu bitki konukçusu olmaksızın saksıda birkaç 

yıl hayatta kalabilir ve çiçeklenebilir. 

Süpürge çalısı (Osyris alba)  

Bu yarı parazit bitki süpürge çalısı, kara süpürge veya Morcak adıyla 

bilinir. Santalaceae familyasından Osyris cinsinden olan bir tür. 

Habitat alanı, kireçtaşlı kayalık yamaçlar, maki Pinus ve Quercus 

orman alanlarında 25 cm ile 2 m büyüyebilen yarı parazit bir bitkidir. 

Gövde çok dallı, odunsu, kahverengi veya koyu yeşildir, bazen 

tabanda yayılır. Yapraklar derimsi, şeritsi ve mızraksı görünümdedir. 

Çiçekler erselik ve küçük, sarı-yeşil dört taç yaprak ve dört ercik 

barındırır. Meyveler küçük, küresel ve kırmızıdır. Köklerinde emeçler 

vardır ve bu sayede komşu bitkilerin köklerinden beslenir.  

Yayılışı: Bu tür, Portekiz'den Türkiye'ye kadar Akdeniz havzasının 

tüm ülkelerinde yaygındır. Batı Asya'da ve Kuzey Afrika'da Fas'tan 

Tunus ve Libya'ya kadar bulunur. Türkiye’de (İstanbul, Zonguldak, 

Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Hatay, İçel, İzmir, Kırklareli, 

Muğla, Sinop) illerinde görülmüştür (Davis, 1982). 

Biyolojisi: O. alba, yoğun bir şekilde büyüyen çok sayıda dik 

gövdeye sahip dikotil çalı formundadır. Yeraltı haustoium sistemi 

birkaç metre uzunluğunda olabilir (Joel ve ark., 1993). Erkek çiçek 

salkımları çok çiçekli, dişi salkım tek bir çiçeğe sahip. Polenlerin 
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tozlaşması meyve ve tohum gelişimini artırır (Wilcock ve Pizzolongo, 

1993). 

Zararı: O. alba belirli alanlarda çeşitli meyve ve orman türlerinin 

ölümüne neden olabilir. O. alba, zeytin, üzüm, badem, incir ve erik 

kök sistemine ve servi (selvi), portakal, kamışı, Halep çamı ve yabani 

fıstık orman ağaçlarına zarar verir. Parazit büyüme kütlesi farklı 

konakçılarda farklı olabilir (Qasem, 2020), Halep çamında az infekte 

görülürken badem ağaçlarında %73.4'ü enfekte olmuştur (Joel ve ark., 

1993).  

4.2.2.Zorunlu yarı parazit bitkiler 

Bu tip bitkiler yarı parazitlerin aksine hayat döngülerini tamamlamak 

için bir konukçuya tutunmak zorundadırlar. Zorunlu yarı parazitler, 

tam parazitliğe doğru bir ilerleme gösterir. Zorunlu yarı parazit 

bitkiler primitif (ilkel veya basit) ve gelişmiş yarı parazit bitkiler 

olmak üzere iki tipe ayrılır.  

4.2.2.1. Basit zorunlu yarı parazit bitkiler 

Misodendraceae, Loranthaceae ve bazı Viscaceae familyalarının 

gövde parazitleri bu grupta yer alır. Bu bitkiler fotosentetik beslenir 

fakat gövde parazitleri olduklarından konukçu bitkiden bağımsız 

olamazlar. Loranthaceae familyasında bulunan bazı kök parazit 

bitkileri, (Atkinsonia, Nuytsia, Gaiadendron) familyanın diğer 

üyelerinin aksine bu gruptan hariç tutulabilir. Atkinsonia (Menzies, 

1959), Gaiadendron (Kuijt, 1963), Nuytsia (Main, 1947) filizleri çoğu 

zaman konukçudan bağımsız olarak bulunabilir. Nuytsia için bu safha 
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geçicidir çünkü kendisi için bir konukçu bulamazsa 6-9 ay içinde 

ölecektir. Ancak diğer türlerin ilginç bir şekilde gübre veya hormon 

uygulamasıyla en az 3 yıl daha hayatları uzatılabilmiştir. Viscaceae 

familyasının Arceuthobium hariç diğer altı cinsi ise ilkel zorunlu 

parazittir. Çünkü Arceuthobium gelişme için gerekli olan enerjinin 

yaklaşık %30’unu olgun sürgünleri vasıtasıyla elde eder (Hull ve 

Leonard, 1964).  

4.2.2.1.1.Misodendraceae familyası 

Bu familya üyeleri, hemiparazit türleri içeren (Heywood ve ark., 

2007) yaklaşık 25 cm boylanabilen küçük, çok dallı bir çalı formuna 

sahiptir. Büyüme sympodial, apikal meristem sonlanır ve büyüme 

lateral meristemlerle devam eder.  

Misodendrum, Güney kayınların (Nothofagus) çeşitli türlerinde ökse 

otu olarak büyüyen bir hemiparazit cinsidir. Türlerinin tümü Güney 

Amerika ile sınırlıdır (Anonim, 2004). Misodendrum, Santalales 

takımından Misodendraceae familyasına dahildir (Haston ve ark, 

2009). Bu bitkilerin ortak adı tüylü ökse otu’dur (Heywood ve ark., 

2007).  

Tüylü ökse otu (Misodendrum punctulatum) 

M. punctulatum bu türler ilgili kısa bilgi verilmiştir. 

Yayılışı: M. punctulatum, Güney Amerika, Şili'nin güney yarısına ve 

Arjantin'in güneyine özgü ve yaklaşık 2.000 m'ye kadar rakımlarda 

yetişir (Anonim, 2004). 
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Biyolojisi: M. punctulatum hemiparazit olarak yaşar; kısmen 

fotosentetik ve besin ihtiyaçlarının bir kısmını konakçısından alır. 

Yapraklar, azaltılmış fotosentetik aktiviteye sahip pullardır. 

İlkbaharda, ikinci yıl büyümede yaprakların aksillerinde küçük 

çiçekler üretilir (Haston ve ark, 2009). Tohumların yapıştığı dallar en 

çok 4 yıllık ve buda tohumun daha kalın dallarda çimlenemediğini 

gösterir (Norlan ve Thomas, 2004). 

Zararı: M. punctulatum yaprak döken konak ağaçlardan Nothofagus 

pumilio ve N. antarktika ile yaprak dökmeyen N. dombeyi ve N. 

betuloides dahil olmak üzere güney kayın ağaçlarını enfekte eder 

(Norlan ve Thomas, 2004). M. punctulatum orman ağaçların 

gelişimini yavaşlatır ve önemli verim kaybına neden olur (Henríquez-

Velásquez ve ark., 2012). 

5.2.2.1.2.Loranthaceae familyası 

Loranthaceae, çiçekli bitkiler familyasından olup (Zuber, 2004) 

birçoğu hemiparazit olan yaklaşık 75 cins ve 1.000 odunsu bitki 

türünü kapsar. Loranthaceae familyası, Plantae alemi, Tracheophytes 

şubesi, Eudicots sınıfı ve Santalales takımına dahildir. Çiçekleri 

büyüklük yönünden farklılık gösterir. Çiçekleri kırmızı veya sarı 

renkli olabilir. Loranthaceae öncelikle ksilem parazitleri olup bunların 

haustoria'ları bazen floeme de bağlanabilir (Schulze ve ark., 1984). 

Loranthaceae familyasına bağlı bazı cinsler: Loranthus, Nuytsia, 

Atkinsonia, Gaiadendron, Lysiana (Şekil 11), Psittacanthus, 

Plicosepalus’dur (Schulze ve ark., 1984; Glatzel ve Geils, 2009).  
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Gaiadendron, Lysiana, Psittacanthus, Plicosepalus (Schulze ve ark., 

1984; Glatzel ve Geils, 2009).  

 

 

Şekil 11. a) N. floribunda, b) Atkinsonia ligustrina, c) Gaiadendron punctatum ve d) 

L. exocarpi genel görünümü 

 

İlk sistematikçilere göre Loranthaceae tüm ökse otu türlerini 

kapsıyordu ancak Avrupa ve Kuzey Amerika ökse otu (Viscum, 

Arceuthobium ve Phoradendron) daha sonra Viscaceae familyasına 

dahil edilmiştir. Moleküler filogenetik açıdan familya, alt familya ve 

cinslerin taksonomisini (Sallé, 1983; Tesitel ve ark., 2010) farklı 

şekilde değerlendirmektedir (Glatzel ve Geils, 2009; Uribe-Convers 

ve Tank, 2016; Grimsson ve ark., 2017).  

Yaygın görülen türler; Lysiana casuarinae, L. exocarpi, L. filifolia, L. 

lineerifolia, L. maritima, L. murrayi, L. spatulata ve L. subfalcata. 

Papağan çiçeği (Psittacanthus robustus) 

Çok sayıda türler mevcut bunlardan bazıları; Psittacanthus robustus 

(Şekil 12), P. acinarius, P. amazonicus, P. americanus, P. 

angustifolius, P. auriculatus, P. bicalyculatus, P. bitinatus, P. 

brachynema, P. brasiliensis, P. breedlovei, P. calcaratus (Govaerts ve 

ark., 2018). 

a b c d 

https://en.wikipedia.org/wiki/Psittacanthus_robustus
https://en.wikipedia.org/wiki/Psittacanthus_robustus
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Şekil 12. Papağan çiçeği (P. robustus), Plicosepalus acaciae ve Sarı ökse otu (L. 

europaeus) genel görünümü 

Akasya kayış çiçeği (Plicosepalus acaciae) 

Plicosepalus acaciae (sin. Loranthus acaciae) akasya kayış çiçeği 

olarak da isimlendirilir. Hemiparasitik çiçekli bitki türüdür. 

Kuzeydoğu Afrika ve Arap Yarımadası'na özgü ve akasya ağaçlarını 

parazitler (Green ve ark., 2009). 

Sarı ökse otu (Loranthus europaeus) 

Loranthus europaeus türü hemiparazit bir türdür. L. europaeus 

yapraklar dikdörtgen şeklinde yeşil renkli olup boyutları 1.5-6 x 0.5-

1.5 cm’dir. Çiçeklerde 6 adet gelişmiş 3-4.5 mm uzunluğunda stamen 

ve ilkel oval yumurtalık bulunur. Dişi organ 1.5-2 mm, dar dikdörtgen 

şekillidir. Meyve çapı 10 mm, küresel ve sarı renklidir. 

Yayılışı: Hindistan'da mango ağaçlarında (Mangifera indica) ve 

Afrika'da kakao (Theobroma cacao) bahçelerinde gözlenmiştir. 

Avrupa ülkelerinden Orta Meksika'ya, Orta Amerika'ya ve Güney 

Amerika'ya ve Güney Rusya’ya kadar geniş alanda yayılmış 

durumdadır. Sarı ökse otu Türkiye’de ise Osmaniye, Bolu, İstanbul, 

Hatay, İçel, İzmir, Kırklareli, Kahramanmaraş, Samsun, Siirt ve 

https://en.wikipedia.org/wiki/Psittacanthus_robustus
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Şırnak gibi birçok ilde ve bölgede saçlı meşe (Quercus cerris) ve mazı 

meşesinde (Q. infectoria)’da görülmüştür (Dutkuner, 1999; Üstüner, 

2018). 

Biyolojisi: Bu yarı parazit tür özellikle meşe ağaçları üzerinde 

görülür, Özellikle yaşlı dalların ortasında güçlü bir şekilde büyüme 

özelliğindedir. Konukçusunun ksileminden mineral ve besin 

elementlerle suyu alarak beslenmesini sürdürür. Sarı ökse otu çiçekleri 

küçük, yeşil, genellikle 4-6 parçaya sahiptir. Meyveler, kuşlar 

tarafından dağılan, genellikle tek bir tohum içeren meyvelerdir 

(Kumbaşlı ve ark., 2011).  

Zararı: Sarı ökse otu odunsu ağaçların dallarında büyüyen bir parazit 

bitkidir. Bu tür konukçusunun ksileminden aldığı besin 

elementlerinden dolayı konak ağaçların gelişimi yavaşlar. Bu türün 

hosutariumları vasıtasıyla konak ağaçların iletim demetlerini tıkayarak 

ağaçların sürgün uçlarından geriye doğru kurumasına neden olur. Her 

yıl birkaç dal kurutarak sonuçta ağacın tamamen kurumasına neden 

olur. Kahramanmaraş ilinde meşe ökse otu (L. europaeus) saçlı meşe 

(Quercus cerris)’de %8.69 ve mazı meşesinde (Quercus infectoria)’de 

%7.97 şiddetinde enfeksiyona (Şekil 13) neden olurken (Üstüner, 

2016) meşe ökse otu saçlı meşe ve mazı meşesinde dallarda şişkinlik 

meydana getirdiği ve bu dalların sürgün ucundan başlayarak geriye 

doğru kuruduğu gözlenmiştir (Üstüner, 2018). 

Sarı ökse otu (Loranthus europaeus) Kuzey Istranca meşe 

ormanlarında farklı meşe türleri için ağaçların %2.3'ünü enfekte etmiş. 
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Enfeksiyon oranı Sapsız meşede (Quercus petraea) en yüksek ve 

Türkiye meşesinde (Quercus cerris) enfeksiyon düşük tespit edilmiştir 

(Kumbaşlı ve ark., 2011).  

 

Şekil 13. Meşe ökse otu (L. europaeus)’n Quercus cerris ve Q. infectoria'da 

simptomları (Üstüner, 2018)  

4.2.2.1.3.Viscaceae familyası 

Bu familya plantae alemi, Magnoliophyta şubesi, Magnoliopsida 

sınıfı, Rosidae altsınıfı, Santalales takımına dahildir. Çiçekli ve 

yapraklı bitkiler olup fotosentez yapan yarı parazit bitkileri içerir. 

Viscaceae yaklaşık 11 cins ve 450'den fazla tür ihtiva eder.  

Bu familyanın sistematiğinde hala net olmayan bölümler 

bulunmaktadır. APG II sistemine göre Santalaceae ile eş anlamlı 

olarak görülüyor. APG IV sistemine göre Viscaceae olarak 

değerlendirilmiştir (Popp ve Richter,1998). Bu familyanın içerdiği 

önemli cinsler; Arceuthobium, Dendrophthora, Ginalloa, Korthalsella, 

Notothixos, Phoradendron ve Viscum’dur. Bu yarı parazit bitkiler 

konak ağaçların üzerinde 20-50 cm yüksekliğinde çalı formunda 

bulunur.   
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Cüce ökse otu (Arceuthobium)  

Bu cins 26 civarında tür ihtiva etmektedir. Bu yarı parazit türün 

sürgünleri ve yaprakları sayısal olarak azalmış ve bitkinin büyük 

kısmı konak kabuğunun altında bulunur (Nickrent ve ark., 2004). 

Genellikle Katran ardıcı, boylu ardıç ve Andız ağaçları üzerinde yaşar 

(Üstüner, 2018). 

 

Şekil 14. Ardıç ökse otu (Arceuthobium oxycedri)’n konak dallarında yeni 

çimlenmiş ve büyümüş dalı 

Çok sayıda türler mevcut bunlardan bazıları; A. abietinum (Şekil 14), 

A. americanum, A. apachecum, A. californicum, A. campylopodum, A. 

cyanocarpum, A. divaricatum, A. globosum, A. laricis, A. littorum, A. 

oxycedri ve A. pusillum. 

Ardıç ökse otu (Arceuthobium oxycedri (DC.) Bieb.) 

Arceuthobium oxycedri dünya ülkelerinde ve Türkiye’de ardıç, andız 

ağacı gibi birçok orman ağaçlarını enfekte eder. Ardıç ökse otu 

Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus’da %10.82 Juniperus excelsa 

%8.57 ve Juniperus drupacea’da %7.78 şiddetinde enfeksiyona neden 

olmuştur (Üstüner, 2016). Kahramanmaraş ilinde; Ardıç ökse otu (A. 

oxycedri); küçük kozalaklı katran ardıç (J. oxycedrus subsp. 



Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  | 227 

 

oxycedrus), boylu ardıç (J. excelsa) ve andızda (J. drupacea) 

gözlenmiştir (Üstüner, 2018). 

Yayılışı: Kuzey Afrika, Kuzey Amerika, Orta Amerika, Asya, 

Avrupa, Macaristan, Balkanlar, Rusya, Yakın Doğu, Hint Yarımadası, 

İspanya, Fas, Batı Çin ve Türkiye’de bazı orman ağaçlarında tespit 

edilmiştir (Üstüner, 2018; O'Neill ve Rana, 2019).  

Biyolojisi: A. oxycedri herdem yeşil olup koyu yeşil renkli, gövdesi 

kümeli, eklemli yapıda olup 2-15 cm kadar büyüyebilen yarı parazit 

bir bitkidir. Juniperus türleri üzerinde görülen bitkinin gövde 

yaprakları kısadır. Yaprakları 0.5-1 mm, elips şekilli ve sivri uçludur. 

Çiçekler yaklaşık 1 mm, çiçek örtüsü kalıcı; erkek çiçekler 1-1.5 mm. 

Meyveler 2-3 mm, elips biçimli ve sivri uçludur.  

Zararı: Bu yarı parazitler özellikle Pinaceae ve Cupressaceae 

familyası türleri tercih etmektedir (Hawksworth ve Wiens, 1976; 

1996). Juniperus 17 türü, 3 Chamaecyparis, 5 Cupressus ve 1 adet 

Platycladus konukçu olarak rapor edilmiştir. Ardıç ökse otu emici 

kökleri ile bitkinin madensel besin maddelerini aldığından, bitkiyi 

zayıflatarak normal gelişmesini önler ve bazen de tamamen kurutur. 

Bu yarı parazit bitkinin enfekte ettiği dallar zamanla uçtan itibaren 

kurumaya başlar. Kahramanmaraş ilinde Ardıç ökse otu 

(Arceuthobium oxycedri) enfeksiyon şiddeti küçük kozalaklı katran 

ardıç (Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus) için %10.82, boylu ardıç 

(Juniperus excelsa) için %8.57 ve andız (Juniperus drupacea) için 

%7.78 orta-şiddetli (Şekil 15) olarak belirlendi (Üstüner, 2018). 
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Şekil 15. Ardıç ökse otu (A. oxycedri) boylu ardıç (J. excelsa) ve andız (J. 

drupacea)’da genel görünümü 

Phoradendron leucarpum (Raf.) 

Konak ağaçlar üzerinde yetişen, 10-80 cm uzunluğunda dalları olan 

odunsu yarı parazit çalılardandır. Yapraklar zıt yaprak çiftleri ile ikiye 

bölünmüştür; bunlar 2-5 cm uzunluğunda, yeşil ve bazı türlerde 

fotosentetik ancak bazılarında minimaldir (Şekil 16). Fotosentez 

yapabilmelerine rağmen, bitki bazı besinleri konukçudan alır. Bu yarı 

parazit tür mineral, su ihtiyacı ve enerji ihtiyacının bir kısmını 

konağından haustorium kullanarak alır (Glatzel ve Geils, 2009; Hiller, 

2010). 

 

Şekil 16. Amerikan ökse otu (P. leucarpum) ve Eğrelti otu (P. californicum) genel 

görünümü genel görünümü 

Türler: P. aequatoris, P. bolleanum, P. californicum, P. canzacotoi, P. 

coryae, P. erassifolium, P. emarginatum, P. flavescens, P. 
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hexastichum, P. hieronymi, P. juniperinum, P. libocedri, P. madisonii, 

Matiasenii, P. nickrentianum  

Yayılışı: Amerika kıtasında, ılıman ve tropik bölgelere özgü bir ökse 

otu türüdür. Amerika'da ve dünyada en büyük ökse otu cinsidir (Kuijt, 

2003). 

Biyolojisi: Bu tür bitkilerin gövdesi kırılgan ve çok dallıdır. 

Yaprakları deforme olmuş ve pul şekline dönüşmüştür. Yapraksız ve 

tek bir dallanma noktasından veya apikal meristemden gelen çiçek 

salkımları ile Viscaceae'deki diğer cinslerdeki ökse otlarından ayırt 

edilebilir. Bu türün çiçekleri oldukça küçük yapılı taç yaprakları 

bulunmaz. Yeşilimsi sarı çanak yaprakların çapı 1-3 mm (Sallé, 1983; 

Kellogg, 1991). Çiçekler tek eşeyli ve türe bağlı olarak bitki tek veya 

iki evcikli olabilir (Schulze ve ark., 1984). Meyvesi olgunlaştığında 

beyaz, sarı, turuncu veya kırmızı renklidir (Krautwurst, 2003). 

Zararı: Bu tür haustoriumları aracılığıyla konak bitkilerin besin 

elementlerine ortak olarak bitki gelişimini zayıflatmaktadır. Aynı 

zamanda bu emeçleriyle ksilem ve floemi tıkayarak konak ağaçların 

sürgün uçlarından geriye doğru kurumasına neden olur. Neticede hem 

verim kaybı hem de kalite kaybı oluşmaktadır. 

Ökse otu (Viscum)  

Viscum cinsi dünyada ve Türkiye’de en yaygın bulunduğu için daha 

detaylı olarak ele alınmıştır. Plantae alemi, Magnoliophyta şubesi, 

Magnoliopsida sınıfı, Santalales takımı ve Viscaceae familyasına 
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bağlıdır. Bu cinse dahil türler yeşil yapraklı, klorofile sahip 

dolayısıyla fotosentetik ve haustoriumları vasıtasıyla konukçusunun 

ksileminden su ve inorganik besin elementleriyle beslenmektedir 

(Popp ve Richter, 1998; Schulze ve ark., 1984; Glatzel ve Geils, 2009; 

Sallé, 1983). 

Ökse otu odunsu ağaçların dal ve gövdelerinde yarı parazit yaşayan 

bitkidir. Viscum türleri çok yıllık bitkiler olup yaşam süreleri konukçu 

türlerine, bölgenin rakım ve iklimine bağlı olarak 6-40 yıl arasında 

değişmektedir (Hawksworth ve Scharpf, 1986; Nickrent ve ark., 2010; 

Grundmann ve ark., 2010). Avrupa’da Viscum album’un alt türleri 4 

tanedir. Bunlar; V. album subsp. austriacum (= subsp. laxum) çam 

ağaçlarında, V. album subsp. abietis göknar ağaçlarında, V. album 

subsp. creticum kozalaklı ağaçlarda ve V. album subsp. album 

yapraklarını döken ağaçlarda ve çalılarda yarı parazit olarak yaşar 

(Barney ve ark., 1998; Böhling ve ark., 2003; Zuber, 2004). 

Türkiye’de ise ökse otunun üç alt türü bulunmaktadır (Miller, 1982). 

Bu alttürler konukçusu bulunduğu ağaçlara göre değişmekte ve bu 

ağaç türleri ile farklı etkileşimlerde bulunmaktadırlar. Bunlardan 

Viscum album subsp. austriacum’ un Pinus, Larix ve Picea 

cinslerinde, Viscum album subsp. album’un yapraklı bazı ağaç 

türlerinde ve Viscum album subsp. abietis’in Abies cinsine ait 

taksonlarda önemli zararlar yaptığı belirtilmektedir (Üstüner, 2003; 

Zuber, 2004). 

Ökse otu Alttürleri; Ökse otunun takriben 100 kadar alt türü 

bulunmaktadır ve bunları üzerinde yetiştiği ağaçlara göre 4 grup 
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altında toplayabiliriz. Bunlar; Yaprak ağaç ökse otu (Viscum album 

ssp. album), Göknar ökse otu (Viscum album ssp. abietis), Çam ökse 

otu (Viscum album ssp. austriacum) ve Japon ökse otu (Viscum album 

ssp. coloratum). Türkiye‟ de yayılış gösteren Viscum album türünün 3 

alt taksonu (subsp. album, subsp. abietis ve subsp. austriacum) 

bilinmektedir.  

Ökse otu (Viscum album ssp. album) 

Türkiye’de genellikle ahlat, alıç, armut, ayva, Akasya, Badem, Erik, 

Kayısı (Şekil 17), Kiraz, Vişne, Zerdali ve elma gibi meyve ağaçların 

dal ve gövdelerinde yetiştiği saptanmıştır (Ergün ve Deliorman, 1997). 

Ökse otu, meyve ve orman ağaçları ile süs bitkilerinin içinde yer 

aldığı 200’e yakın odunsu bitki türü üzerinde yarı parazit yaşayan 

bitkidir. Türkiye’de Orta Anadolu, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgelerinde yapılan surveyler sonucunda; V. album ssp. 

album'un meyve ağaçlarından armut (Pyrus communis L.), badem 

(Amygdalus spp.), kayısı (Prunus armeniaca L.), ahlat (Pyrus 

elaeagnifolia Pall.), alıç (Crataegus monogyna Jacq), erik (Prunus 

spp.), elmada (Malus domestica cv Braeburn) ve vişnede (Prunus 

cerasus L.) ayrıca park ağaçlarından; söğüt (Salix spp.), akasya 

(Robinia spp.) ve Kanada kavağı'nda (Populus canadensis Mich.) yarı 

parazit olarak görülmüştür (Üstüner, 2003). 
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Şekil 17. Ökse otu (V. album ssp. album)’nun farklı konaklarda simptomu (Üstüner, 

2018) 

V. album spp. album’un yaşam döngüsü şekil 18’de verilmiştir. Dünya 

ülkelerinde ökse otu konak ağaçları; İngiltere’de Elma ağaçlarının 

%50’sinde, alıç, söğüt, kavakta yaygın olarak görülmüştür 

(Briggs,1996; Dorworth, 1989). V. album’un en yaygın bulunduğu 

konukçuları; kavak (28 konukçu), elma (25), kayısı, erik (25) ve alıçtır 

(Barney ve ark., 1998). Akçaağaç (Acer campestre), Elma (Malus 

domestica), dişbudak ağacı (Fraxinus excelsior), Kavak (Populus 

nigra), akasya (Robinia pseudoacacia) ve 14 farklı elma türü yaygın 

konukçuları arasında bulunmaktadır (Kirkup ve ark., 2000). 

Bulgaristan’da ahlat, elma, kavak, huş ağacı ve söğüt’ü enfekte ettiği 

gözlenmiştir (Popova, 1991).  
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Şekil 18. Viscum album ssp. album’un hayat döngüsü (Orijinal) 

Göknar ökse otu (Viscum album ssp. abietis) 

Bu alt tür özellikle göknar (Pinus sylvestris) ve sedir (Pinus 

austriacum) odun kalitesi, selüloz, reçine oranlarının düşürdüğü 

belirlenmiştir. İç Anadolu bölgesinde Göknar ökse otu göknar (Abies 

cilicica subsp cilicica) ağacında %9.73, sedir (Cedrus libanii) 

ağacında %2.40 şiddetinde enfeksiyon gözlenmiştir (Üstüner, 2016). 

Doğu Akdeniz bölgesinde Göknar ökse otu Toros göknarı (Abies 

cilicica subsp. cilicica) ve Toros sedirinde (Cedrus libanii) özellikle 

göknarın apex sürgününde (Şekil 19) yoğun olarak gözlenirken sedir 

ağaçlarında yan dalların uç kısımlarında gözlenmiştir (Üstüner, 2018). 

 

 

 

Şekil 19. Göknar ökse otu’nun göknar (A. c. subsp cilicica) ve sedir (C. libanii) 

ağacında simptomu (Orjinal) 
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Çam ökse otu (Viscum album ssp. austriacum) 

Bu alt tür özellikle Sarıçam (Pinus sylvestris L.) ve karaçam (Pinus 

austriacum) odun kalitesi, selüloz, reçine oranlarının düşürdüğü 

belirlenmiştir. V. album subsp. austriacum (Şekil 20) kara çamda 

(Pinus nigra subsp. pallasiana)‘da %15.25 şiddetinde enfeksiyon 

oluşturmuştur (Üstüner, 2016). Kahramanmaraş ilinde; çam ökse otu 

kara çam (Pinus nigra subsp. pallasiana) iğne yapraklarında 

kurumaya neden olurken bazı dallarda şişkinliğe neden olduğu 

gözlenmiştir (Üstüner, 2018). 

 

 

 

Şekil 20. Çam ökse otunun kara çamda (Pinus nigra subsp. pallasiana) simptomu 

(Üstüner, 2018) 

Biyolojisi: Ökse otu yaprakları sarımsı yeşil renkte olup sapsız ve 

derimsi bir görünümü var. Yaprakları karşılıklı dizilmiştir. Yeşil 

yapraklı, klorofile sahip dolayısıyla fotosentetik bitki grubunda yer 

alır. Çiçekleri çok küçük, erselik veya monoiktir. Çiçekleri aktinomorf 

ve çiçek örtüsü perigon tipinde olup 4-6 parçalı, 0.5-0.7 mm çapında 

sarımsı yeşil renkte. Çanak yapraklar bulunmaz, dört parçalı taç 

yapraklar yeşilimsi renktedir. Ökse otu meyvesi bir tohum içeren küre 

şeklinde yalancı drupa'dır. Meyve büyüklüğü 0.5-0.7 cm arasındadır. 

Meyve inci şeklinde beyaz renklidir (Şekil 21). Meyveler 1-2 tohumlu 

ve yapısı sert.  
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Şekil 21. V. album ssp. album’un çiçek (Lütgen, 2009), meyve ve tohumu (Üstüner, 

2018) 

Tohumlar 3-3.5 mm uzunlukta, 2-2.3 mm genişlikte ve 0.8-1.2 mm 

kalınlıktadır. Yüzeyi açık kahverenginden koyu kahverengine kadar 

değişen renklerde olabilir.  

Ökse otunun konak gövdesinden çimlenmesi: Ökse otu tohumları 

viskoz özelliğinden dolayı dal, gövde ve sürgünlere yapışır daha sonra 

uygun sıcaklık ve nemde tohumlardan penetrasyon pig’leri (dokuya 

giriş iğnesi) oluşur (Şekil 22). Bu pig’lerin ucu konak dokusunu 

delerek iletim demetlerine doğru gelişir. Ökse otu haustoriumları 

vasıtasıyla iletim demetlerinden beslenmeye başlar ve konak sürgün 

gövdesinden dikotil olarak çimlenmeye başlar. Tohumların çimlenip 

konak dokusuna girişi ile konak dokusundan çimlenme süresi sıcaklık, 

nem ve rakıma bağlı olarak 12-19 ay arasında değişebilir. 

 

Şekil 22. V. a. spp. album tohumundan çıkan 2’li emeçlerin konak dokusuna girişi, 

konak bitki dokusundan filizlenişi ve konak üzerinde gelişimi 
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Yayılışı: Ökse otu cinsi dünya ülkelerinde ve Türkiye’de en yaygın 

görülen yarı parazit bitkileri kapsar. Avrupa, Kuzey Afrika, 

Avusturya, Asya, Çin, Japonya ve Nijerya gibi pek çok ülkelerde 

yayılmıştır (Frohne ve Pfander, 1984; Bussing, 2000). Kuzey 

Afrika’dan Güney İngiltere’ye, İskandinavya, Güney Batı ve merkez 

Avrupaya, Japonya’dan Asya’nın doğusuna kadar geniş alanda 

yayılma göstermiştir (Kirkup ve ark., 2000). Ökse otu günümüzde 

Amerika ve Asyadan Avrupaya kadar geniş alana yayılmıştır (Watson, 

2001; Vicas ve ark., 2009).  

Zararı: Ökse otu türleri emeçleri ile konukçusunun iletim 

demetlerinde bulunan ksilemden su ve suda erimiş organik maddeleri 

kullanarak, konukçusunun zayıflamasına ve sonunda bitkinin 

ölmesine neden olmaktadır (Calder ve Bernhardt, 1983; Hawskworth 

ve Wiens, 1996; Barney ve ark., 1998; Hajto ve ark., 2005). 

Üstüner ve ark. (2015) tarafında yapılan araştırmaya göre, V. album 

spp. album enfeksiyon şiddeti ise en yüksek Badem (Amygdalus 

spp.)’de %48.54 bunu kayısı (Prunus armenica L.) %34.98 ve Ankara 

armutta (Pyrus communis L.) %28.64 ve elmada (Malus domestica cv 

Braeburn) %2.20  izlemiştir. 

Türkiye’de İç Anadolu bölgesinde yapılan gözlemler neticesinde; V. 

album spp. album kayısı, badem, armut gibi geniş yapraklı meyve 

ağaçlarında ve kanada kavağı, akasya gibi park ağaçlarını inefkte 

ettiği saptanmıştır. Bu infekteli ağaçlardan kayısı ve bademde sürgün 

ve dallar kuruyarak ağaç 3-5 yıl içerisinde tamamen kuruyup öldüğü 
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gözlenmiştir. Armut, erik, vişnede semptom daha yavaş seyretmekte 

ve ağaç ölümü daha geç görülmektedir. Bu yarı parazit bitki 

haustoriumları ile ağacın iletim demetinde tıkanmaya neden olarak 

sürgün uçlarına su ve besin elementi transferini engellemektedir. Aynı 

zamanda haustoriumların yoğun bulunduğu noktada dal veya sürgün 

çapında şişkinliğe neden olduğu da gözlenmiştir. Ancak Niğde 

bölgesinde yapılan 20 yıllık gözlem neticesinde park ağaçlarından 

akasya ve kanada kavağında ise sürgünlerde kuruma veya ağaç ölümü 

gözlenmemiştir (Üstüner, 2003, 2015, 2016, 2018).  

4.2.2.1.2.Yarı parazit bitkilerle mücadele 

Kültürel mücadele: Ağaç ökse otu tarafından tamamen kaplamışsa, 

ökse otu tohumları olgunlaşmadan önce ağaç kesilerek ormandan 

çıkarılması en uygun mücadeledir. Ağaçta ökseotu az ise yine 

tohumlar olgunlaşmadan önce bulaşık dallar kesilerek, dal kesitlerine 

katran veya macun sürerek önlem alınabilir. Bu yarı parazitlerin 

(Viscum spp.) hayvansal besin değeri yüksek olduğu için köylülerin 

yem olarak toplamalarını özendirmek veya köylülere ücret karşılığı 

toplattırmak suretiyle ökse otunun çoğalmasını engellemek yoluyla 

yapılır. Bölgede yaygınlık söz konusu ise bu yarı parazitler konaklık 

yapmayan türlerin yetiştirilmesine öncelik verilmelidir.  

Mekanik Mücadele: Bu yöntemin pek uygulanma şansı yok. Çünkü 

Viscum türleri ekseriyetle ağaçların tepe sürgünlerinde olması 

mekanik mücadele şansını yüksek oranda ortadan kaldırmaktadır. 

Salgına uğramış dalların içine gömülmüş haustoriumun tamamen 

uzaklaştırılması için ökse otunun bağlı olduğu dalın en az 30 cm alttan 
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kesilmesi gerekmektedir. Ökse otu bulaşan kalın gövde kısımlarının 

kazınarak mücadelesi yapılırsa, kazınan alanların iki yıl ışıkla teması 

kesilecek şekilde, üzeri siyah bir polietilen bant veya bez ile sarılarak 

kapatılır. Elma, armut, badem, erik gibi meyve ağaçlarında ağaç tacı 

orman ağaçlarındaki gibi yüksek değil, bu tür meyve ağaçlarında ökse 

otu görülen dalların hemen budanmasını tavsiye ediyoruz. 

Biyolojik Mücadele: Ökse otunun yayılışı genellikle kuşlarla 

olmaktadır. Kuşların tek besini de Ökse otu meyvesi değil. Özellikle 

kuşların dikkatini çekecek diğer besin kaynaklarının zenginleştirilmesi 

Ökse otunun yayılmasını azaltacaktır. Özellikle tırtıl ve böcek 

larvalarına ev sahipliği yapacak olan geniş yapraklı ağaçların ortamda 

bulundurulmaya çalışılması, bu larvaların kuşların beslenmesinde 

daha fazla yer almasına neden olacaktır. 

Ökse otu meyvesi; Turdus viscivorus (Ökse otu ardıcı), Merops 

apiaster (Arıkuşu), Sylvia atricapilla (Karabaş ötleğen), Garrulus 

glandarius (Kestane kargası), Pica pica (Saksağan), Parus caeruleus 

(Mavi baştankara), Parus major (Büyük baştankara), Sitta europea 

(Sıvacı kuşu) ve Columba palumbus (Tahtalı) gibi kuşlar ile Martes 

martes (Çam sansarı) ve Sciurus vulgaris (Sincap)'i gibi hayvanlar 

tarafından yenir. Ökse otu tohumu düşeceği bir dala yapışır. Tohumun 

dış yüzeylerindeki yapışkan örtü ve lifler, tohumları ağaçların dal ve 

gövdelerine kuvvetlice tutundurur. Çoğu zaman, ilk bulaşma daha 

büyük dallar ve yaşlı ağaçlar üzerinde oluşur, çünkü kuşlar uzun boylu 

ağaçların tepesinde tünemeyi tercih ederler. Ökse otu meyvelerini 
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tercih eden kuşların dikkatini başka yiyeceklere çekerek ökse otu 

meyvelerine gitmeleri engellenebilir. 

Bazı böcek ve fungus türleri; Wallrothiella arceuthobii meyveleri 

parazitler, Cylindrocarpon (Septogloeum) gillii havai kökleri 

parazitler 

Kimyasal mücadele: Kavak, çam gibi yüksek boylu konaklarda 

bulunan ökse otuna karşı kimyasal mücadele ancak dron ile 

yapılabilir. Türkiye’de uçak ve helikopterle kimyasal mücadele şansı 

yok. Aynı zamanda bu ökse otuna karşı %100 etkili kimyasal da yok. 

Ethephon (2-Chloroethylphosphonic asid) bitki gelişim düzenleyici 

olarak kullanılan Ethephon uyku dönemindeki konukçu ağaçlardaki 

ökse otuna karşı direkt olarak kullanılmaktadır. 2.4-DB ve Glyphosate 

herbisit denemeleri sonucunda, 2.4-DB'nin düşük konsantrasyonda 

Glyphosate'den daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Ökse otuna karşı 

farklı herbisitlerde kullanılmıştır. Baillon ve ark. (1988)'ın kavak 

dalları üzerinde gelişen ökse otuna karşı yaptıkları 10 g veya 40 g/l 

2.4-DB ve Glyphosate herbisit denemeleri sonucunda, 2.4-DB'nin 

düşük konsantrasyonda Glyphosate‘den daha etkili olduğunu tespit 

etmişlerdir. Başka bir çalışmada, V. album‘a karşı uygulanan 50 g 

Asulam,/l, 2 1.6 ve 43.2 g Glyphosate/l ile 16 ve 32 g MCPB/l sulu 

karışım herbisitlerin 8 g MCPB/l'den daha fazla etkili olduğu 

belirlenmiştir (Frochot ve ark. 1983). Delabraze ve Lanier (1972)'in 

Abies alba ormanlarında ökse otuna karşı nisan ayında yaptıkları 

herbisit denemelerinde, 2.4-D, 2.4-MCPB, 2.4.5-T ve Ethrel (FA 32. 

2038), Sülfürik asit (CuSO4) olarak farklı çözeltiler kullanmışlardır. 
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Uygulamada MCPB‘ nin en yüksek etkiyi yaptığı, ancak fitotoksik 

etki gösterdiği belirlenmiştir. Sülfürik asit'in ise en az etkisi 

görülmüştür. Aynı denemeler söğüt ve kavakta da yapılmış, benzer 

sonuçlar elde edilmiştir. 

4.2.2.2.Gelişmiş zorunlu yarı parazit bitkiler 

Bu parazit bitkiler sadece konukçu ksilemine tutunmakla kalmazlar 

aynı zamanda floeme bağlanarak konukçu karbonunu da elde ederler 

(Nickrent, 2002). Bu beslenmenin sonucu olarak, bu parazit bitkiler 

hayat döngülerinin bazı safhalarında fotosentez yapma yeteneklerini 

kaybederler. Bu gruba giren parazit bitkilere özellikle Cuscuta, 

Cassytha, Phacellaria ve Arceuthobium cinslerinde rastlanmaktadır.  

Parazit bitkiler konukçu bitkilere genel olarak haustorium ile tutunur. 

Bu tutunma işlemine penetrasyon da denmektedir (Uribe-Convers ve 

Tank, 2016). Gelişmiş zorunlu yarı parazit bitkilerdeki emeç ikiye 

ayrılır: Birincisi hem tutunma işlemini hem de konukçu bitkinin iletim 

demetlerine girerek gerekli besin maddeleri alma işlemini 

gerçekleştirir ve haustorium olarak adlandırılır. İkincisi ise sadece 

tutunma işlemini gerçekleştirip pseudohaustorium olarak adlandırılır 

(Hong ve ark, 2011). 

4.2.2.2.1.Orobanchaceae familyası 

Parentucellia Orobanchaceae'nin hemiparazitik bir üyesidir, yani 

besinlerini hem parazitlediği konukçu bitkilerden alır hem de kendi 

fotosenteziyle enerjisini üretir. Bu familyanın büyük bir çoğunluğu 

tam parazit türleri kapsar. Parentucellia cinis çimlendikten sonra 
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toprak yüzeyine çıkıncaya kadar konukçunun köklerine haustoriumları 

ile bağlanır, besin ve su ihtiyacını konak ksileminden alır. Bu cins 

Plantae alemi, Tracheophytes bölümü, Eudicots şubesi, Lamiales 

takımı, Orobanchaceae familyası ve Parentucellia cinsine dahil türleri 

kapsar. 

Parentucellia, Orobanchaceae familyasında yaklaşık dört tür içeren 

çiçekli bitkilerin küçük bir cinsidir. Parentucellia. viscosa bitkilerini 

(Şekil 23) kendi başlarına (ototrofik) hemde yarı parazit olarak diğer 

beş türle (Festuca megalura, Hypochoeris radicata, Lotus 

corniculatus, Spergula arvensis ve Trifolium repens) birlikte 

gelişimini sürdürür.  

P. viscosa'nın habitat özellikle nemli, yol kenarları, atık yerler, göl 

kenarları ve akarsu kenarlarında bulunan, bazen ototrofik olsa da 

muhtemelen geniş bir konak bitki yelpazesini parazitleyen meralarda 

yaygın bulunan türdür.  

Parentucellia latifolia, kırmızı bartsia, kırmızı ve geniş yapraklı 

çiçekli bitki türüdür. Bitki 30 cm kadar boylanabilen tüylü yapraklar 

üçgen veya mızrak şeklinde loblara sahiptir. Çiçeklenme, sapın 

sonunda bir çiçek salkımı şeklinde ve çiçek boru şeklindedir. Çanak 

yaprakların kaliksi 1 cm uzunluğunda ve Corolla eflatun renklidir 

Webb ve ark. (1988), 

Türleri; Parentucellia floribunda, Parentucellia latifolia, 

Parentucellia viscosa 
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Yayılışı: Amerika, Avustralya, Avrupa, Akdeniz bölgesi, Türkiye, 

Güneydoğu Asya'ya ve Batı Avrupa ülkelerinde yayılmıştır. Hemi 

paraziter bitki olan P. viscosa'nın doğal yayılma alanı Batı Avrupa 

dahil olmak üzere Akdeniz'den Güneydoğu Asya'ya kadar uzanır 

(Webb ve ark., 1988; Mabberley, 1997). 

   

Şekil 23. Salgılı üçdilotu (P. viscosa) ve Üçdilotu (P. latifolia) genel görünümü 

 

Biyolojisi: Bu bitkiler yaşamlarının belli evresini konak köklerinde 

haustoriumları vasıtasıyla beslenerek geçirirken çiçeklenme ve 

yapraklı evresinde fotosentetik ürünlerini kendisi üretmeye başlar. 

Bitki 20-50 cm büyüyebilir. Gövde sert ve ince, genellikle dalsız, 

zaman zaman neredeyse dik  

birkaç kısa dallı, tüy ve yapışkan salgılı tüylerle kaplıdır. Tüylü 

yapraklar mızraksı ila oval biçimli ve birkaç dişlidir. Çiçeklenme 

gövdenin ucunda salkım halindedir. Çiçekler tüpsü, çiçek sapı 

yaklaşık 1 mm uzunluğundadır. Çanak tüpsü, 10-18 mm uzunluğunda; 

loblar 6-11 mm uzunluğunda ve şeritsi mızraksı görünümdedir. Taç 

sarı ya da sarımsı beyaz renkli, 15-25 mm uzunluğunda. Başçık ülgerli 

ve mukronattır. Kapsül 9-12 mm uzunluğunda ve 3-4 mm 

genişliğindedir Atsatt (1970), Bu yarı parazit türler; Aira 
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caryophyllea, Anthoxanthum odoratum, Briza maxima, B. minor, 

Bromus rubens, ve Poa annua gibi dar yapraklı otlarda ve Conyza 

bonariensis, Hypochaeris glabra, Sonchus arvensis, ve Anagallis 

arvensis köklerinde parazitik olarak yaşar. Suetsugu ve ark., (2012) 

tarafından Japonyada P. viscosa Lolium perenne, Briza maxima, B. 

minor, Trifolium pratense, T. dubium ve bir çok türleri parazitlediği 

tespit edilmiştir. 

Zararı: Bu yarı parazit bitkiler konakların köklerinde beslenmesi 

neticesinde konak bitkilerin gelişimini yavaşlatmakta ve yaşam 

sürelerini kısatmaktadır.  

Pembeot (Melampyrum arvense) 

Melampyrum bitkiler alemi, Lamiales takımı, Orobanchaceae 

familyası ve Melampyrum cinsine dahil türdür. Bu türde 

Orobanchaceae familyası içerisinde ama yarı parazit bir türdür. Otsu 

grupta ve çiçekli bitki olup çiçekleri pembe veya mor (Şekil 24) 

renklidir (Harrison, 2012). 

 

Şekil 24. Pembeot (Melampyrum arvense) genel görünümü 
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Yayılışı: Kuzey ve Orta Avrupa, Türkiye’nin Marmara ve Karadeniz 

bölgesinde yaygın görülürken İç batı Anadolu ve Doğu Anadolu’nun 

kuzey bölgesinde özellikle kireççe zengin topraklarda görülmüştür. 

Biyolojisi: Bu tür otsu grupta ve pembe veya mor çiçekli bitkilerdir. 

Bu türün dallanabilen dik gövdeleri, aralarında tübüler çiçeklerin 

göründüğü pembe ile mor bracts bir başak ile sonlandırılır. Ancak 

daha genç, alt brakteler yeşil, çünkü pembe/mor renk zamanla ortaya 

çıkar. Bitki 40-60 cm yüksekliğe kadar büyür (Phillips, 1977). 

Yapraklar mızrak şeklinde ve karşılıklıdır ve kısa dişleri olabilir. 

Brakteler mızrak şeklinde ve 8 mm'ye kadar uzun çıkıntalara sahiptir. 

Çiçekler iki dudaklı, boğazı kapalı ve 2-2.5 cm uzunluğundadır. Sarı 

veya beyaz bir yama ile pembe ila mor renktedir (Clapham ve ark., 

1981). 

Zararı: Bazı bitkilerin kök bölgesinde yaşayan otsu bir yarı parazit 

bitkidir. Doğal olarak köklerinde beslendiği konak bitkinin gelişimini 

yavaşlatmakta, hatta durdurmaktadır. Özellikle buğday tarlalarında 

sıkça görülen yarı parazit bitkidir. Ekmeklik buğday unun kararmasına 

da neden olabilir. 

Karaballıbaba (Bellardia trixago (L.) All.) 

Bellardia trixago, Orobanchaceae familyasındaki bir çiçekli bitki türü 

ve (önceden Scrophulariaceae familyasında sınıflandırılmıştır) yarı 

parazit bitkidir. Bu tür yeşil ve fotosentetik olduğu için hemiparazit 

(Şekil 25), ancak toprak yüzeyine çıkıncaya kadar diğer bitkilerin 

köklerinde parazit olarak beslenir (Rameau ve ark., 2008). 
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Şekil 25. Akdeniz keten tohumu (Bellardia trixago) genel görünümü. 

Yayılışı: Akdeniz Havzası'na özgü tür ancak Kaliforniya ve Şili'nin 

bazı bölgeleri gibi benzer iklime sahip diğer yerlerde yayılım 

göstermiştir.  

Biyolojisi: Bu tür genellikle 50 cm yüksekliğe ulaşan yeşil yapraklı dik 

büyüyen bir bitkidir. Testere dişli yapraklar bitkinin yaklaşık yarısına 

kadar uzanır, gövdenin üst yarısı bir noktaya kadar daralan kalın bir 

çiçek salkımına sahiptir. Çiçek salkımın aralarında her biri 2 cm’den 

daha geniş olan gösterişli mor ve beyaz dudaklı, kapüşonlu çiçekler 

ortaya çıkan yaprak benzeri brakte sıraları vardır. Meyve pürüzsüz ve 

yeşil bir kapsüldür (Anonim, 2016).  

Zararı: Bazı bitkilerin kök bölgesinde yaşayan otsu bir yarı parazit 

bitkidir. Doğal olarak köklerinde beslendiği konak bitkinin gelişimini 

yavaşlatmakta, hatta durdurmaktadır.  

Sahte yüksükotu (Aureolaria spp.) 

Bu türler, Bitkiler alemi, Tracheophytes şubesi, Eudicots dalı, 

Lamiales takımı, Orobanchaceae familyası ve Aureolaria cinsine 
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dahildir. Yaygın adı sahte yüksükotu olan Aureolaria, Kuzey 

Amerika'ya özgü 8 türden oluşan bir cinstir. Aureolaria bitkileri, 

kısmen Orobanchaceae familyasını tanımlayan bir karakter olan 

hemiparaziterdir. Yakın zamana kadar bu cins, Scrophulariaceae 

familyasının üyeleriyle uyumluydu. Çeşitli kloroplast DNA (cpDNA) 

lokuslarına dayanan çok sayıda moleküler filogenetik çalışma 

sonucunda, Orobanchaceae üyeleriyle daha yakından ilişkili olduğu 

gösterilmiştir. Aureolaria pectinata'nın yaprakları ve gövdesi salgı 

tüyleriyle kaplı çiçekleri sarı renklidir (Şekil 26). Benzer Aureolaria 

pedicularia üzerindeki yaprak tüyleri genellikle glandüler değildir.  

 

 

 

 

 

Şekil 26. Sahte yüksükotu (Aureolaria pectinata) yaprak ve çiçeği 

Yapraklar, eğreltiotu benzeri bir görünüme sahip olacak şekilde 

pinnately bölünmüştür. Yaprakların lobları genellikle sivridir (Werth 

ve Riopel, 1979). 

Türler, Aureolaria flava, Aureolaria grandiflora, Aureolaria greggii, 

Aureolaria levigata, Aureolaria patula, Aureolaria pectinata ve 

Aureolaria pedicularia’dir. 
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Yakın zamana kadar cins, Scrophulariaceae familyasının üyeleriyle 

uyumluydu. Çeşitli kloroplast DNA (cpDNA) lokuslarına dayanan çok 

sayıda moleküler filogenetik çalışmanın bir sonucu olarak, 

Orobanchaceae üyeleriyle daha yakından ilişkili olduğu gösterilmiştir. 

Türler: Aureolaria flava, A. grandiflora, A. greggii, A. levigat, A. 

Patula, A. pektinata, A. pedicularia, A. virginica 

Yayılışı: Bu cinse ait türler, Kuzey ABD, Kanada ve Meksika gibi 

ülkelerdir.  

Biyolojisi: Tüylü sarı sahte yüksükotu, her yıl birden fazla çiçekli sap 

oluşturan çok yıllık bitkilerdir. Buna karşılık, Eğreltiotu yapraklı sarı 

sahte yüksükotu, tipik olarak ikinci yılında yalnızca bir kez çiçek açan 

kısa ömürlü bir türdür. Üç tür sadece tohumlardan çoğalır. Çiçekler, 

bombus arıları ve diğer böcekler tarafından tozlaştırılır. Eğreltiotu 

yapraklı sarı sahte yüksükotu bitkileri kendi kendine tozlaşabilir, diğer 

iki tür ise tohum oluşturmak için diğer bitkilerin polenine ihtiyaç 

duyar.  

Zararı: Her iki cins de son DNA çalışmalarına dayanarak 

Scrophulariaceae'den familyasından çıkartılıp Orobanchaceae'ye 

familyasına dahil edilmiştir. Tam parazit olan Orobanchaceae 

familyası içerisinde yer alan yarı parazittir; Aureolaria, Meşe 

ağaçlarının (Quercus), kestane, hindi meşe, çam topluluklarında, 

yaylalarda sert ağaç ormanlarında, savanlarda, dere kıyılarında ve çam 

ormanlarında oluşabilir. İlişkili türler arasında Pinus elliottii, Serenoa 

repens, Quercus geminata, Quercus myrtifolia, Quercus chapmanii, 

Liatris elegans, Liatris tenuifolia ve Salvia azurea kökleri üzerinde 
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yarı parazit olarak yaşar. Bu nedenle konak bitkilerin gelişimini 

yavaşlattığı gibi yaşam sürelerini de kısaltabilir. Aynı zamanda 

ağaçların odun, selüloz kalitesini de düşürür. 

Cadı otu (Striga spp.) 

Bu türler, Bitkiler alemi, Tracheophytes şubesi, Eudicots dalı, 

Lamiales takımı, Orobanchaceae familyası ve Striga cinsine dahildir.  

Her bitki, toprakta 10 yıldan fazla canlı kalabilen 90.000 ile 500.000 

arasında tohum üretme kapasitesine sahiptir (Faiz ve ark., 1984). Tek 

yıllık bir bitki olan cadı otu, kışı tohum aşamasında geçirir. Onun 

tohumları konak kök varlığında çimlenir eksüda ve haustoria konak 

kök hücrelerinde gelişir. Konak kök eksüdası, striga tohum 

çimlenmesini destekleyen sinyal molekülleri olan strigolaktonlar 

içerir.  

Parazit köklerin konakçının köklerine yapıştığı yerde çan benzeri bir 

şişlik oluşur (Sand ve ark., 1990). Patojen, hızla çiçek açıp tohum 

ürettiğinde, ortaya çıkmadan önceki 4-7 hafta yer altında gelişir 

(Johnson ve ark., 2005). 

Şekil 27. Cadı otu (Striga spp.) genel görünümü 
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Yayılışı: Yaygın olarak cadı otu olarak bilinen Striga, ABD, Afrika, 

Asya ve Avustralya'nın bazı bölgelerinde ve Türkiye’de doğal olarak 

bulunan bir parazit bitki cinsidir. Bazı türler, en büyük etkileri 

Afrika'daki savana tarımında olmak üzere, tahıl mahsullerinin ciddi 

patojenleridir. 

Biyolojisi: Cadı otları, parlak yeşil gövdeler ve yapraklar ve küçük, 

parlak renkli ve çekici çiçekler (Şekil 27) ile karakterize edilir. Bitki 

köklerin zorunlu hemiparazitleridir. Çimlenme ve ilk gelişme için 

canlı bir konak’a (konukçu) ihtiyaç duyarlar, ancak daha sonra kendi 

başlarına hayatta kalabilirler. 

Çimlenme bir kez uyarıldığında, Striga tohumu, konukçu kök içine 

doğru bir başlangıç kökü gönderir (Chang, 1986). İlk kök, konakçı 

kök yüzeyini sindiren ve kinonları serbest bırakan oksitleyici bir 

enzim salgılar. Kinon ürünü uygun konsantrasyonlarda ise, ilk kökten 

bir haustorium gelişecektir. Haustorium, kök yüzeyiyle temas edene 

kadar konakçı köke doğru büyür ve parazitik temas nispeten kısa bir 

sırada kurar. İlk haustorium büyümesinin 12 saat içinde, haustorium 

konakçı kökü tanır ve hızlı hücre bölünmesine ve uzamasına başlar. 

Haustorium bir kama şekli oluşturur ve konakçı köke nüfuz etmek için 

mekanik kuvvet ve kimyasal sindirim kullanır ve konakçı hücreleri 

yoldan çıkarır. 48-72 saat içinde, haustorium konak kök korteksine 

nüfuz etmiştir (Dorr, 1996; Hood, 1997). Haustorium üzerindeki 

oscula adı verilen parmak benzeri yapılar, zardaki çukurlardan konak 

ksilemine nüfuz eder. Oscula daha sonra ksilem zarı içindeki 

konumlarını sabitlemek için şişer. Osküla ile birlikte Striga elek 
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tüpleri gelişir. Konak ksilem ve floeme dokunduktan sonraki 24 saat 

içinde Striga kotiledonları tohumdan çıkar (Hood, 1997). 

Zararı: Tarımsal ürünlerde en fazla zarara üç türü neden olmaktadır; 

Striga asiatica, S. gesnerioides ve S. hermonthica. Bu yarı parazit 

birçok kültür bitkisinde (mısır, sorgum, çeltik ve şeker kamışı, 

baklagiller ve çeşitli yabani otları parazitleyerek zarara neden 

olmaktadır. Bazı durumlarda önemli ölçüde verimi azaltabilir. 

Konaklarında bodurluk, solma ve kloroz gibi semptomlara da neden 

olmaktadır.  

SONUÇ 

Bitkisel üretimde sorun olan tam ve yarı parazitlerin ekonomik önemi 

gün geçtikçe daha da artmaktadır. Çünkü bu parazit bitkilerin tek 

başına kültür bitkilerinde meydana getirdiği verim ve kalite kaybı 

%30-100 arasında olabilmektedir.  

Hem dünya ülkelerinde hem de Türkiye’de parazit bitkilerle ilgili 

araştırmalar artıkça gerek taksonomik yönden gerekse mücadelesi 

yönünden çok önemli aşamalar elde edilecektir.  

Bugün hem dünya ülkelerinde hem de Türkiye’de yapılan bitkisel 

üretimde en yaygın olan tam parazit bitkilerin başında canavar otu 

(Orobanche spp.) ve küsküt (Cuscuta spp.) gelmektedir. Yarı parazit 

bitkilerde ise yaprak ağaç ökse otu (Viscum album ssp. album), göknar 

ökse otu (Viscum album ssp. abietis), çam ökse otu (Viscum album 

ssp. austriacum), ardıç ökse otu (Arceuthobium oxycedri)  ve sarı ökse 

otu (Loranthus europaeus)  yaygın görülen türlerdir.  
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Bu tam ve yarı parazit bitkilerle ilgili mücadelede tam etkili 

diyebileceğimiz ne bir herbisit nede biyolojik ajan veya kültürel 

mücadele yöntemi henüz geliştirilememiştir.   
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GİRİŞ 

Canlı sürdürülebilirliğinin temel bileşeni olan doğa, doğal denge 

sürecindeki değişiminin yanı sıra insan varlığı ile başlamış olan 

değişimin izlerini de taşımaktadır. Bu izlerin etki büyüklüğü sanayi 

devrimiyle birlikte, son 260 yılda, gözle görülür bir dereceye 

ulaşmıştır. Dahası insanın dünya ekolojik dengesi üzerinde belirleyici 

gücüyle oluşan etkilerin, sanayi devrimiyle hız kazanması insan çağı 

olarak anılan antropojen çağını doğurmuş ve oluşan etkilerin büyük 

bir bölümü de antropojenik etki olarak betimlenmiştir (Biyolojik 

Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetlerine İlişkin Hükümetler arası Bilim - 

Politika Platformu – IPBES, 2020). Günümüzde antropojenik 

etkilerin, biyolojik çeşitlilik kaybını ve ekosistemleri etkileyen beş 

itici faktör olan; iklim değişikliği, kara ve deniz kullanımındaki 

değişiklikler (alan / habitat kaybı), organizmaların aşırı kullanımı, 

çevresel kirlilik ve istilacı yabancı türlerin oluşumundaki / ortaya 

çıkmasındaki temel rolleri vurgulanmaktadır (IPBES, 2020). Bu itici 

güçlerden biri olan istilacı yabancı türler doğal ekosistemler ve 

biyolojik çeşitlilik kaybından sorumlu en önemli faktörler arasında 

kabul edilirken (Pyšek ve ark., 2020), biyolojik istilalardan sorumlu 

ana faktörleri ise antropojenik bozukluklar (Ör.; türlerin yayılımına 

katkı: tarımsal uygulamalar ve süs bitkilerinin hareketliliği) olduğu 

bildirilmektedir (Rai ve Singh, 2020; IPBES, 2020). 

İstilacı yabancı taksonların ve antropojenik bozuklukların yüksek 

ölçekli etkileri dikkate alındığında, ülkelerin ilgili konudaki 

farkındalıkları, faaliyetleri ve yönetim tedbirleri önem arz etmektedir. 
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(MA, 2005 - Millennium Ecosystem Assessment). Bunun için de 

öncelikle ilgili taksonlar (takson: cins, tür, alt tür vb.) ve insan 

etkisinin kapsamını vurgulayan çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

yöndeki çalışmalar kimi zaman çok disiplinli projeler (Ör.; COST 

Action CA17122 - https://alien-csi.eu/) ile karşımıza çıkarken kimi 

zaman da ilgili konuda yazılan bilimsel makale, kitap ve kitap 

bölümleri ve/veya tarım, orman ve çevre konularını içeren farkındalık 

faaliyetleri (hizmet içi eğitimler, orman haftası, tarla günü vb.) gibi 

çalışmalar ile oluşturulmaktadır. Bu çalışmalara bir katkı mahiyetinde 

hazırlanan bu bölüm; istilacı yabancı bitkiler, bu bitkilerin istila 

mekanizmaları ve etkileri başlıklarını içermektedir. Bu bölüm, istilacı 

türlerin en büyük ve en iyi çalışılmış grubunu oluşturan istilacı 

yabancı bitkilerin (Downey ve Richardson, 2016) yukarıda bahsi 

geçen başlıklar altında anlatımının yanı sıra bazı ilave amaçlar da 

barındırmaktadır.  

Bu amaçlar şu şekilde sıralanabilir:  

(i) İstilacı yabancı bitkilerin yayılımında antropojenik 

faktörler konusunda farkındalıkları arttırmak,  

(ii) İstilacı yabancı bitkiler ve bu bitkilerin etkileri (Ör.; insan 

sağlığı, ekonomik kayıp vb.) konularında Türkiye’de sınırlı 

olan Türkçe kaynaklara bir katkı sunarak ilgili konuda 

çalışan, eğitim alan veya ilgilenen tüm paydaşların 

yararlanabileceği ek bir kaynak oluşturmak,  
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(iii) İstilacı yabancı bitkilerin yönetimine yönelik ulusal çapta 

alınabilecek tedbirlerin ve kontrol müdahalelerinin 

planlanmasına bir katkı sağlamaktır. 

İstila kapsamında ele alınan konuların değerlendirilebilmesi için ilk 

öncelik ortak paydalarda buluşabilmek adına terminoloji hakkında 

kavram kargaşalığını azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmaktır 

(Richardson ve ark., 2000, Pyšek ve ark., 2004,  Pyšek ve Richardson, 

2008). Özellikle küresel boyutu olan konularda ortak dil kullanımının 

önemi pek çok araştırıcı (Richardson ve ark., 2000, Pyšek ve ark. 

2004,  Pyšek ve Richardson, 2008, Colautti ve MacIsaac, 2004, 

Catford ve ark., 2009, Vilà ve ark., 2019, Roy ve ark., 2014; 

Richardson ve ark., 2011) tarafından vurgulanmış ve terminoloji 

konusunda “ortak bir anlayışa katkıda bulunmak amacıyla” derlemeler 

hazırlamış ve bu derlemelerin, istila konusunda çalışan taksonomist, 

ekolog ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yerli ve yabancı türler 

arasında karşılaştırmalı analizler yapan araştırmacılar ve diğer tüm 

paydaşlar tarafından dikkate alınması önerilmiştir.  

Öncelikli olan diğer konular ise istilaların ortaya çıkışını tetikleyen 

mekanizmalar ve istilacı taksonların etki kapsamı hakkında bilgilere 

sahip olmaktır. Nitekim bu bilgiler ile risk analizi yapılacak 

taksonların öncelik sırası belirlenebilir, bu analiz sonuçlarına göre 

istilacı taksonlar tespit edilebilir ve ilgili taksonlara yönelik gerekli 

önlemler başta olmak üzere uygun yönetim programları oluşturulabilir 

(Richardson ve ark., 2000, Pyšek ve ark., 2004, Rumlerová ve ark., 

2016; Yazlık ve ark., 2018a; Pyšek ve ark., 2020). Bu durumlar 
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dikkate alınarak ele alınan bu bölüm kapsamında; öncelikle istila 

kapsamındaki kavramların kullanımı konusunda öneriler, ilgili konuda 

rehberlik eden bazı literatürlerden (Ör.; Richardson ve ark., 2000, 

Pyšek ve ark., 2004) faydalanılarak sunulmuş ve sonrasında yabancı 

bitki türlerinin yeni alanlara tanıtımı / giriş yolları ve bitki istilaları ile 

ilgili mekanizmalar konusu tartışılmıştır. Son olarak yabancı 

taksonlardan kaynaklanabilecek etkiler çevresel, sosyal ve ekonomik 

boyutları ile ele alınmış ve istilacı yabancı bitkiler ile bu bitkilerin 

etkilerini önlemeye yönelik alınabilecek önlemler konusunda bazı 

temel öneriler paylaşılmıştır. 

Unutulmamalıdır ki “doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında 

insanlar en önemli etkenlerden biridir! ” bu nedenle insan temelli her 

bir konu için farkındalıkların doğru kanallar ile kazanılması da 

önemlidir. Bu önemin farkındalığıyla ve yukarıda bahsi geçen 

hususları da ana hatlarıyla dikkate alarak ele alınan bu bölümün tüm 

ilgili paydaşlara bir katkı sağlaması umulmaktadır. 

1. BİTKİ İSTİLALARI İLE İLİŞKİLİ TERİMLER  

 

İstila biliminde yer alan temel kavramlar aşağıda kısaca özetlenmiştir. 

Kavram tanımlamalarında Richardson ve ark. (2000), Pyšek ve ark. 

(2004) ve Pyšek ve Richardson (2008) kaynakları esas alınmıştır. 

Konu ile ilgili İngilizce terimlerle karşılaşan okuyucuya yardımcı 

olmak adına terimlerin İngilizce karşılıkları parantez içinde 

verilmiştir.  
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Yerli bitki  (indigenous, native): Doğal bitkiler olarak da 

tanımlanabilir. İnsanların kasıtlı veya kasıtsız müdahalesi olmadan 

belirli bir bölgede kökeni (orijini, menşei) olan türlerdir. 

 

Yabancı bitki (alien, exotic, introduced, non-native, non-indigenous, 

adventive, foreign): İnsanların kasıtlı veya kasıtsız müdahalesi ile 

belirli bir bölgeye gelen ve o bölgede kökeni olmayan türlerdir. 

 

Kriptonik bitki (Cryptogenic): Yerli veya yabancı olup olmadığı 

bilinmeyen türlerdir. 

 

Rastgele / Gündelik yabancı bitki (Casual alien): Belirli bir alanda 

tesadüfi veya rastgele bulunan bitkilerdir. Bu bitkiler yoğun bir 

popülasyon (nüfus) oluşturamadıkları görüldükleri ortamdan bir süre 

sonra kaybolur, ancak tesadüfî olarak belli aralıklarla (tekrarlanan 

yeni girişlerle) tekrar ortamda bulunabilir. 

 

Bağımsız bitki (Naturalized): İnsanların doğrudan müdahalesi 

olmadan varlığını en az 10 yıl ayakta tutan yabancı bitkilerdir. Avrupa 

florasında bu süre 25 yıl olarak belirlense de, 10 yıllık bir sürenin de 

kısa vadeli felaket olaylarının olası olumsuz etkilerini oldukça iyi 

yansıtabilecek makul bir süre olduğu bildirilmektedir.  

 

Bu türler bazı hallerde gündelik (casual) olarak sınıflandırılabilir. 

 

İstilacı bitki (Invasive plant): Bağımsız bitkilerin bir alt grubudur. 

Yüksek yayılma potansiyeli ile ebeveyn bitkilerden kayda değer bir 

mesafede bulunan ve güçlü bir üreme potansiyeline sahip olan bitkiler 

olarak tanımlanabilir. Bu grup bitkiler için belirlenmiş olan yaklaşık 
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sayısal ölçütler; tohum ve diğer üreme şekilleri için ana bitkiden en az 

100 m uzak, yayılım süresi 50 yıldan az; ancak üremesi yalnızca 

tohumlara dayanan dioik (iki evcikli) bitkiler için bu ölçütler, her iki 

cinsiyetin de bir arada bulunmasından sonra geçerlidir. Kök, rizom, 

stolon veya gövde parçaları ile çoğalan bitkiler için ise 3 yılda en az 6 

m büyüme yeteneğine sahip olmaktır. 

 

Güçlü üreme ve yayılma yeteneğinin yanında bu bitkilerde iki 

önemli husus daha vurgulanmalıdır. 

 

- Bu tür/türler bulundukları alanda yerli veya yabancı olabilir. 

Ancak, bu yeteneği gösteren bitkiler ilgili bölgenin yerli 

taksonları arasında yer alıyor ise bu taksonlara istilacı yerine  

“genişleyen (expansive) takson” terimini kullanmak 

önerilmektedir (Pyšek ve ark., 2004). Nitekim istila sürecinde 

bir taksonun genel durumunun anlaşılmasında, yapılacak 

yorumların doğru değerlendirilmesinde, alınacak önlemler ve 

oluşturulacak yönetim tekniklerinde taksonların yerli ve 

yabancı durumlarının bilinmesi gerekmektedir. Ayrıca bu 

noktada bilinmelidir ki yerli türler ülkelerin biyolojik çeşitlilik 

envanterlerinde doğrudan kayıtlı iken yabancı türlerin 

biyolojik çeşitliliğe katkısı tartışmalı bir konudur (Simberloff 

2005; Simberloff, 2018; Pauchard ve ark., 2018). Dolayısıyla 

yerli bir taksondan kaynaklı bir istila durumu var ise alanın 

yönetim planında yerli türlerin sınırlandırılmasına yönelik 

önerilere yer verilmesi gerekir.  
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- Bu tür/türlerin bir alana yerleşmesi ve yayılması; çevresel, 

insan sağlığı başta olmak üzere sosyokültürel ve ekonomik 

anlamda önemli zararlara neden olabilir. 

 

İstilacı bitkinin bir alandan diğer bir alana gelip yerleşmesinin en 

önemli aşamaları göç, yerleşme ve rekabettir.   

 

- Göç: bir diasporun (çoğalma yeteneği gösteren bitki kısımları; 

tohum, rizom, stolon, meyve, yumru vb.) bir veya birkaçının 

ana bitkiden ayrılmasıyla başlar ve diasporun toprağa düştüğü 

yerde son bulur. Göçü etkileyen dört etmen vardır. (i) Hareket 

kabiliyeti; bir türün ana bitkiden ayrılması: tohum, rizom vb., 

(ii) araç; insan, rüzgar, su vb., (iii) uzaklık ve (iv) topografya. 

Dikkat: Her göç olayında bu dört etmen etkili olmayabilir!  

- Yerleşme: Bir bitkinin yeni bir ortama uyum göstermesidir. 

Burada üç önemli olay göze çarpar; (i) çimlenme, (ii) büyüme 

ve (iii) üreme.  

- Rekabet: Aynı kaynağı paylaşmak zorunda olan türlerin kendi 

aralarında ya da başka türler arasında yaşam mücadelesi 

ekolojide rekabet olarak adlandırılır. Ortamdaki kaynakları en 

iyi şekilde kullanabilen türler o bölgede yaşamlarını sürdürür. 

Rekabet, tabiattaki dengenin ve düzenin sağlanması için son 

derece önemlidir. İhtiyaçlarını aynı kaynaktan karşılayan iki 

türün bireyleri, aynı ortamda uzun süre yaşayamazlar. 

Türlerden biri savaşı kaybederek ortamı terk etmek zorunda 

kalır. Bu durum o türün soyunun tükenmesi veya başka bir 

yere göç etmesi ile mümkün olur. Dolayısıyla yeni bir alana 
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yerleşen yabancı bir bitki, o alandaki mevcut diğer türlerle 

rekabet edip hayatta kalabilmek zorundadır. 

 

İstilacı Yabancı Bitki (Invasive Alien Plant): Bir ekosistemde doğal 

olarak bulunmayan, yayıldığında ise ekonomik, çevresel ya da insan 

sağlığına ciddi zararlar verebilen bitkilerdir. Başka bir tanımla; kendi 

tabii alanı dışındaki yerlerde hızla yerleşebilen ve yayılabilen 

bitkilerdir. İstilacı yabancı bitkilerin saptanmasında, risk analizlerinin 

yapılması önemlidir. 

 

2. BİTKİ İSTİLALARI İLE İLGİLİ MEKANİZMALAR 

 

İstilacı yabancı bitki türleri, ekosistemdeki yerli türler ile rekabete 

girerek yerli türlerin azalmasına hatta yok olmasına kadar önemli 

ölçüde biyolojik çeşitliliğe zarar verebilir ve hatta bitki topluluğunun 

yapısını, ekosistem dinamiklerini ve işlevini (fonksiyonlarını) etkiler 

(Simberloff, 2005; Pascal ve ark., 2010; Simberloff ve ark., 2013; 

Pyšek ve ark., 2020). Bu zararların ve etkilerin oluşmasında ilgili 

bitkilerin genel özellikleri etkilidir. Bu özellikler: (i) bitkilerin eşeyli 

ve eşeysiz üreme yeteneği, (ii) hızlı büyüme, (iii) hızlı üreme, (iv) 

yüksek yayılma yeteneği, (v) koşullara uygun yaşam form değiştirme 

kabiliyeti, (vi) çevre koşullarına geniş tolerans ve (vii) geniş bir 

habitat yelpazesinde (şehir, orman, mera, vb.) yaşama kapasitesi 

olarak sıralanabilir (Catford ve ark., 2009; Pyšek ve ark., 2020). 

Örneğin; Asya menşei olmasına rağmen Türkiye’de de pek çok 

habitatta karşılaştığımız kokar ağaç (Ailanthus altissima) ciddi agresif 

bitkilerden biridir. Yüksek oranda tohum üretme (yılda 350.000 
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tohuma kadar) yeteneğinde olan bitki hızla büyür ve doğal bitki 

örtüsünü aşabilir / geride bırakabilir. Ayrıca, pek çok toprak 

özelliğinde yaşayabilir, su ihtiyacını koşullara göre ayarlayabilir ve 

geniş pH aralığında yaşama yeteneğine sahiptir. Salgıladığı 

allelokimyasallar ile diğer bitki türlerini ciddi oranda baskılayabilir 

veya farklı bitkilerin gelişimlerini engelleyebilir. Ayrıca sahip olduğu 

güçlü kök sistemi ile kaldırım, kanalizasyon ve bina temellerine zarar 

verebilir (Brundu, 2017; EPPO, 2021).  

 

İstilacı yabancı bitkilerin yeni alanlara yayılımındaki temel 

mekanizma bu bitki türlerinin yukarıda bahsedilen ve “bitkilerin 

kendilerinden kaynaklı” güçlü morfolojik, biyolojik, fizyolojik ve 

ekolojik özelliklere sahip olmalarıdır. Ancak, yabancı bitkilerin farklı 

ortamlardaki başarısı yerleştikleri ekosistemin özelliklerine göre de 

değişiklik gösterir ve bu durumun anlaşılması karmaşık bir konudur. 

Bu nedenle yabancı türlerin yayılımını belirlemede “türe özgü” 

mekanizmalar da oluşabildiğinden (Ehrenfeld, 2008) istilacı yabancı 

bitkilerin yayılımındaki temel mekanizmalarda türe özgü yapılar da 

dikkate alınmalıdır. Bu aşamada bitkilerin yayılımı ile ilişkili farklı 

hipotezler (ayrıntı için bakınız: Catford ve ark., 2009) öne 

sürülmektedir. Örneğin; allelopatik ilişkilerden kaynaklı yeni silahlar 

hipotezinde (Novel Weapons - NW) istilacı yabancı bir bitkinin yeni 

yerleştiği alanlardaki potansiyel rakiplerini engellemesi veya 

baskılaması, bu bitkinin salgıladığı allelokimyasal (-lar) sayesinde 

olur ve allelokimyasallar yayılımı kolaylaştıran bir etkene dönüşür. 

Farklı bir örnek ise artan rekabet yeteneğinin evrimi (Evolution of 
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Increased Competitive Ability - EICA) ile verilebilir. Bu hipotezde 

yeni bir yabancı bitki türünün yerleştiği yeni alanda doğal 

düşmanlarından yoksun olması, o yabancı bitkinin doğal düşmana 

(otoburlar, patojenler) karşı kendini savunmak için harcayacağı 

kaynakları kendi büyüme ve üremesine yöneltmesiyle başlar. 

Dolayısıyla bitki daha güçlü bir şekilde gelişeceğinden daha iyi üreyip 

yayılabilme avantajı sağlar. 

 

Günümüzde istila kapsamında tanımlı 29 hipotezden bahsediliyor olsa 

da bitki istilaları tek bir hipotezin başarılı olmasına dayandırılamaz. 

Hipotezler (Catford ve ark., 2009), her bir farklı hipotezi destekler 

veya istila başarısında baskın rol oynar. Yayılma baskısı (Propagule 

Pressure - PP) hipotezi bu durumun anlaşılmasında bir kolaylık 

sağlayabilir. Yayılma baskısı ne kadar yüksek olursa istilanın başarısı 

da o kadar yüksek olur (Catford ve ark., 2009). Bunda çoğalma 

yeteneği etkilidir. Bitkilerin çoğalma yeteneği ne derece yüksek ise 

(generatif ve vejetatif) ortamda bulunma ve kaynakları kullanma 

yetenekleri de o derece yüksek olacaktır. Ayrıca bu bitkiler sahip 

oldukları diğer özellikler (Ör.; allelokimyasallar – NW hipotezi) ile de 

bir alanda yayılma yeteneklerini geliştirebilme olanağı 

yakalayacaklardır. Dolayısıyla hipotezlerin varlığı ve uyumu bitki 

türüne göre değişim gösterebileceğinden hipotezler “türe özgü” olarak 

dikkate alınmalıdır. İlgili bitkilerin yayılımında diğer mekanizmaların 

büyük bir kısmı, yukarıda bahsedilen hipotezler ile birlikte bir birlik 

oluşturarak, “antropojenik etkenlere” dayanır.  
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İstilacı yabancı bitkilerin dağılımında antropojenik etkenlerden 

kaynaklı mekanizmalar maddeler halinde sıralanabilir.  

 

a. Ticaret: Ticaretteki artış ve ticaret ağlarının küresel bağlantısı, 

yabancı türlerin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynar. Bu 

bağlamda ticari amaçlarla getirilen bitkilerin istila potansiyelleri 

dikkate alınmalı hatta bitki türlerinin giriş izinleri yapılacak risk 

analizlerine göre verilmelidir. Bu bağlamda en riskli grup süs 

bitkileri ticaretidir. İstilacı bitkilerin girişinde birincil önem arz 

eden gruplardan biri olan süs bitkilerinin – örneğin; Vinca minor 

L., Solidago canadensis L. (Uludağ ve ark., 2017; Pyšek ve ark., 

2020) ülkelere giriş izinlerinin bitki türlerine yönelik etki 

değerlendirme ve risk analizlerine göre verilmesi, ilgili bitkilerin 

ticaret yoluyla yeni alanlara taşınmasının ve yayılımını yüksek 

oranda engelleyebilir. Bu durumun düzenlenmesi karantina 

önlemleri ile yakından ilişkilidir.  

b. Karantina: Devletler kendi içinde ve arasında yayılımcı yabancı 

türlerin girişini önleme konusuna öncelik verilmelidir. Bu nedenle 

ilk öncelik, karantina listelerinde yer alan bitki türlerinin belirli 

aralıklarla güncellenmesi olmalıdır. Devletler mevcut oldukları 

yerdeki ulusal yasalar ve politikalarla uyumlu olarak, yayılmacı 

yabancı türlerin girişini kontrol etmek için, sınır kontrolleri ve 

karantina tedbirlerini uygulamalıdır. Bu tedbirler yabancı türler ve 

bunların potansiyel giriş yolları konusunda bir risk analizine 

dayanmalıdır. Uygun olan mevcut hükümet kurumları veya 

mercileri (Ör., Türkiye’de: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 
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Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı) güçlendirilmeli ve 

genişletilmeli ve yabancı taksonlar konusunda çalışan personeller 

ilgili tedbirlerin uygulanması ve riskli yabancı taksonların varlığı  

konularında belirli aralıklar ile eğitilmelidir. Nitekim erken tespit 

sistemleri bölgesel ve uluslararası koordinasyonlar; önleme için 

önemlidir. 

c. Doğa gezileri ve su sporları: Bu faaliyetler kapsamında istilalarda 

insan etkisini ortadan kaldırabilmek amacıyla; (i) su bitkileri 

(akvaryum / süs havuzu) bulundukları alan dışına taşınmamalı / 

yabani doğaya atılmamalıdır. (ii) Doğa ve/veya botanik park 

gezileri sırasında bitki çoğaltım materyallerini toplama ve/veya 

taşıma girişimleri yapılmamalıdır. Farklı bir ifadeyle bitki türleri 

sadece ilgi çekici oldukları için bulundukları alan dışında farklı 

alanlara taşınmamalıdır. (iii) Doğa yürüyüşü veya su sporları 

sırasında veya sonrasında kullanılan ekipmanlar, alet, makine ve 

kıyafetlerin bitki materyalleri ile bulaşık olup olmadığı kontrol 

edilmeli, gerekli temizlikler / kurulamalar yapılmalıdır. 

d. Üretim faaliyetleri: Tarla, bağ, bahçe gibi alanlarda kullanılan 

alet, ekipmanlara takılan / yapışan toprak ile taşınan bitki 

materyalleri ve insan - hayvan kaynaklı taşınmalar (ayakkabılar, 

giysilere yapışan tohumlar, hayvan yününe yapışan tohumlar, … 

vb.) dikkate alınarak ilgili alanlardan farklı alanlara giderken 

gerekli temizliklerin (ayakkabı / kıyafetlerin fırçalanması, üretim 

alanında kullanılan araç tekerlekleri… vb.) yapılması bitki 

parçalarının / tohumların yayılımına bir engel oluşturmaktadır.  
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3. İSTİLACI YABANCI BİTKİLERİN ETKİLERİ  

 

Bu başlık altında yer alan bilgilerin tam olarak anlaşılabilmesi için 

öncelikle “etki” kavramının ve etkilerin belirlenmesinde izlenilen 

yolun açıklanması yararlı olacaktır.  

 

İstilacı yabancı bitkilerin etkilerinde bahsi geçen “etki” kavramı 

ekolojik etki olarak değerlendirilir ve bu kavram; “bir ekosistemin 

özelliklerinde meydana gelen ölçülebilir bir değişimin yerel olmayan 

bir takson tarafından oluşturulması” olarak tanımlanır (Ricciardi ve 

ark., 2013). Bu değişim (-ler) çevresel ve/veya sosyo-ekonomik bir 

süreç kapsamındadır. Dolayısıyla etkileri çevresel ve sosyo-ekonomik 

etkiler olarak gruplandırmak mümkündür. Bu gruplar sadece çevresel 

(Ör.; Yabancı Taksonlar için Çevresel Etki Sınıflandırması - 

Environmental Impact Classification for Alien Taxa – EICAT, 

Hawkins ve ark., 2015) veya sadece sosyoekonomik (Ör.; Yabancı 

Taksonların Sosyo-Ekonomik Etki Sınıflandırması - Socio-Economic 

Impact Classification of Alien Taxa – SEICAT,  Bacher ve ark., 2018) 

etki olarak değerlendirilebileceği gibi her iki durumun da ele alındığı 

“genel etki puanlama sistemi   (The Generic Impact Scoring System – 

GISS, Nentwig ve ark. 2016)” gibi bir değerlendirmeye de dahil 

edilebilir.  

 

Etki değerlendirme metodu ne olursa olsun her bir metotta yer alan 

çevresel ve sosyoekonomik gruplar kendi içerisinde farklı kategorilere 

ayrılır. Örneğin GISS kapsamında 12 etki kategorisi bulunmaktadır. 

Çevresel etkiler kapsamında; (i) bitkiler ve bitki örtüsü üzerindeki 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10530-018-1872-3#ref-CR52
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etki, (ii) hayvanlar üzerindeki etki (örneğin, gıda mevcudiyetinin 

değişmesi yoluyla), (iii) rekabet yoluyla diğer bitki türleri üzerindeki 

etki, (iv) hastalıkların veya parazitlerin yerli türlere bulaşması yoluyla 

etki, (v) hibridizasyon yoluyla etki ve (vi) ekosistemler üzerindeki etki 

olarak altı kategori yer almaktadır. Sosyoekonomik etkiler de yine altı 

kategoride değerlendirilir, bunlar: (i) tarımsal üretim üzerindeki etki, 

(ii) hayvansal üretim üzerindeki etki, (iii) ormancılık üretimi 

üzerindeki etki, (iv) insan altyapısı ve yönetimi üzerindeki etki, (v) 

insan sağlığı üzerindeki etki ve (vi) insan sosyal yaşamı üzerindeki 

etkidir (Nentwig ve ark. 2016 - Örnekler için bkz. Tablo 1). Bitki 

etkilerini değerlendirme protokolleri hakkında ayrıntılı bilgiler için 

Rumlerová ve ark. (2016) ve Yazlık ve ark. (2018a) kaynakları 

incelenebilir.   

 

Belirli bir ulusal sınır içerisinde bulunan her bir yabancı takson 

doğrudan istilacı olarak değerlendirilemez. İstila doğrusal aşamalı bir 

süreçtir ve bu süreç içerisinde pek çok etken yer alır (Catford ve ark., 

2009; Simberloff, 2018; Pauchard ve ark., 2018; Pyšek ve ark. 2020). 

Bu etkenlerin değerlendirilmesi risk analizleri ile yapılabilir. Yabancı 

türlere yönelik yapılacak risk analizleri ile ilgili taksonun bir alan için 

istilacı olarak kabul edilip edilmeyeceği anlaşılabilir. Ancak her bir 

yabancı taksona gerek zaman gerekse iş gücü bakımından risk analizi 

yapılması mümkün olamayacağından, risk analizine tabi tutulacak 

yabancı taksonların öncelik sırasının belirlenmesinde yukarıda bahsi 

geçen etki değerlendirmeleri önemli bir rol oynar. Dolayısıyla yapılan 

/ yapılacak etki değerlendirmelerinde temel amaçlar: (i) yabancı bir 
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takson/taksonlardan kaynaklı tehditlere yönelik erken önlemlerin 

alınması ve (ii) risk analizi yapılacak taksonların öncelik sırasının 

oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Ayrıca bu bilgiler (iii) karar 

vericilere ve diğer paydaşlara, yabancı türlerin neden olduğu 

tehditlerin önceliklendirilmesi ve yönetimi için hedeflenecek türlerin 

belirlenmesine yönelik kılavuzlar da sağlayabilir. (Hawkins ve ark., 

2015; Nentwig ve ark., 2016; Yazlık ve ark., 2018a; Bacher ve ark., 

2018; Vilà ve ark., 2019).  

 

Türkiye’de yabancı bitki statüsünde olan ancak, Türkiye dışında pek 

çok yerde istilacı yabancı bitki olarak tanımlanan bazı yabancı 

bitkilerin çevresel ve sosyoekonomik etki durumlarına yönelik 

örnekler Tablo 1’de yer almaktadır. Bu örneklerden de görüleceği gibi 

bazı yabancı bitkiler (Örneğin; Cuscuta campestris, Ambrosia 

artemisiifolia, Robinia pseudoacacia) hem çevresel hem de 

sosyoekonomik açıdan yüksek etkilere sahiptir. Örneğin; C. 

campestris tam parazit bir bitki olmasının yanında yüksek tohum 

baskısı, generatif ve vejetatif üreme yeteneği, allelopatik etkisi gibi 

güçlü özelliklerinin de desteğiyle Dünya’nın en tehlikeli bitkiler 

listesinde (Global Invasive Database GISD - Yazlık ve ark. 2017) yer 

alır. Bu özelliklerine ek olarak; virüs hastalıklarına vektör (ör.; Elma 

Mozaik Virüsü - AMV) olarak hastalık etmenlerini taşıma, yangın 

riski (ör., tren rayları, tarım ve tarım dışı alanlar), insan ve hayvan 

sağlığı için toksik, yüksek rekabet, tarımsal üretim ve peyzaj 

dokusuna etki ile ekonomik kayıplar olmak üzere sekiz farklı etkiye 

sahiptir (Yazlık ve Albayrak, 2020). Dolayısıyla ilgili taksonun farklı 
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yönlerde çok sayıda etkiye sahip olması bu taksonun yüksek riskli 

olmasına kanıt sağlar.  

 

İstilacı yabancı taksonlarının etkilerinin yukarıda açıklanan çevresel 

ve sosyoekonomik anlamda farklı kategorilerde değerlendirilmesinde 

daha net değerlendirmeler yapabilmek için bölgesel çapta çalışmaların 

arttırılarak mevcut veri boşluklarının kapatılması gereklidir. Özellikle 

yerli ve yabancı bitki taksonları arasındaki hibridizasyon/melezleşme 

durumunun belirlenmesi yönündeki çalışmalar başta olmak üzere, 

habitat kullanımı ve/veya değişimleri ve ekonomik kayıplar 

konularında yapılacak çalışmalar ile bitki türlerinin etki büyüklükleri 

ve süreçleri hakkında bilgi boşluklarının kapatılması yararlı olacaktır. 

Nitekim istilacı yabancı türler korunmuş alanlar (örneğin; botanik 

parklar) içinde olsa bile ekosistemleri, doğal habitatları ve bölgede 

yaşayan toplulukları etkileyerek biyolojik çeşitliliği tehdit edebilir, 

yerli türlerle eşleşerek gen havuzunu değiştirebilir, habitatları istila 

ederek habitat tahribine veya yok olmasına neden olabilir, su ve azot 

gibi kaynakların kullanımında ekosistemleri etkileyebilir (Lazzaro ve 

ark., 2018; Pyšek ve ark., 2020). Böylece yerli türlerin yok olması, 

genetik çeşitlilik ve habitat kayıpları gibi ekosistem bazında geri 

dönüşü olmayan zararlar ile toplumları ve ekonomi sektörünü yüksek 

oranda etkileyebilir (Simberloff, 2005; Öztürk ve ark., 2006; Pyšek ve 

ark., 2020; EPPO, 2021; GISD, 2021; Zenni ve ark., 2021). Örneğin; 

istilacı yabancı bitkilerin toplam tahmini maliyetinin Güney Afrika’da 

11,8 milyar ABD doları olduğu tahmin edilmektedir (van Wilgen ve 

ark., 2001). Avrupa'da en önemli istilacı yabancı bitkilerden biri olan 
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Ambrosia artemisiifolia'nın ise kıta ekonomisine yıllık 4,5 milyar 

dolara mal olduğu bildirilmiştir (Bullock ve ark., 2012). Doğrudan 

ve/veya dolaylı yoldan meydana gelen bu olumsuz etkileri pek çok 

yoldan da örneklendirmek mümkündür. Bu bağlamda sosyal etkiler 

daha çok yerel toplumlarda, yerel geçim kaynakları ve sağlık 

meseleleri kapsamında ortaya çıkar. Örneğin; istilacı bitki türleri 

doğal ortamlarda biyolojik çeşitliliğe olumsuz etkilerinin bir sonucu 

olarak, gıda ve geleneksel ilaç kaynaklarının kaybolmasına neden 

olabilir. Bu durum yöre insanının yalnız sağlığına değil aynı zamanda 

geçimlerini de riske atılabilir ve böylece dolaylı yoldan sosyal ve 

ekonomik bir etki oluşur. Benzer şekilde bir etki, istilacı bitki 

türlerinin, küçük ölçekli arazilerin değerini düşürmesiyle oluşabilir. 

Ayrıca, istilanın görüldüğü alanlarda ve çevresinde yaşayan insanlar 

istilacı türleri ve onları önlemeye yönelik pestisitlerin (zirai 

mücadelede kullanılan tüm kimyasalların genel adı) ve/veya biyolojik 

kontrol gibi önlemlerin sebep olduğu alerji veya diğer olumsuz 

etkilere de maruz kalabilirler. Buda yine dolaylı yollardan insan ve 

çevre sağlığına ikincil zararlara sebep olabilir (Öztürk ve ark., 2006; 

Lazzaro ve ark., 2018; Yazlık ve ark., 2018; Yazlık ve ark., 2019; 

Yazlık ve ark., 2020). Bu konudaki örnekler; Türkiye’de yabancı bitki 

statüsünde olan (POWO, 2021) ancak, Türkiye dışında pek çok yerde 

istilacı yabancı bitki olarak tanımlanan (GISD, 2021; Yazlık ve ark., 

2018) bitkiler dikkate alınarak Çizelge 1’de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Dünya’nın farklı bölgelerinde istilacı yabancı bitki türleri 

(IAPS) arasında yer alan bazı bitki taksonları ve bu taksonların 

olumsuz çevresel ve sosyoekonomik etkileri (ilgili örnekler 

Türkiye’de kaydı bulunan yabancı bitki taksonları dikkate alınarak 

listelenmiştir) 

İstilacı yabancı bitki 

türleri (IAPS) 
Çevresel ve Sosyoekonomik/Etkiler Kaynak 

Amaranthus retroflexus 

Tarım alanlarında yabancı ot olarak 

ürün kayıpları ile ekonomik kayba 

neden olur. Yüksek tohum üretimi ve 

rekabet yeteneğine sahiptir. Hasat 

sorunlarına neden olur. Allelopatik 

etkilere sahiptir. Dayanıklı biyotipleri 

nedeniyle yüksek risk oluşturur. 

İnsanlar için alerjendir. 

Assarehzadegan 

ve ark., 2013; 

Yazlık ve ark., 

2020 

Amaranthus palmeri 

Tarım alanlarında yabancı ot olarak 

ürün kayıpları ile ekonomik kayba 

neden olur. Yüksek tohum üretimi ve 

rekabet yeteneğine sahiptir. Hasat 

sorunlarına neden olur. Allelopatik 

etkilere sahiptir. Dayanıklı biyotipleri 

nedeniyle yüksek risk taşır. İnsanlar 

için alerjendir.  

Assarehzadegan 

ve ark., 2013; 

Mennan ve ark., 

2021; EPPO, 

2021 

Ailanthus altissima 

Yüksek rekabet ve allelopatik etkilere 

sahiptir. İnsanlar için alerjendir. 

İnsanlar tarafından oluşturulan 

altyapıların bozulmasında ve 

yönetimine (ör., işçilik maliyetlerini 

arttırarak) zarar verir ve böylece 

ekonomik kayıplara neden olur.  

Brundu, 2017; 

EPPO, 2021 

Ambrosia artemisiifolia 

Tarım alanlarında yabancı ot olarak 

ürün kayıpları ile ekonomik kayba 

neden olur. Yüksek tohum üretimi ve 

rekabet yeteneğine sahiptir. Hasat 

sorunlarına neden olur. Allelopatik 

etkilere sahiptir. Hasat sorunlarına 

neden olur. Polenlerinden dolayı 

insanlar için yüksek alerjen özelliği ve 

dermatit etkileri mevcuttur. 

Bullock ve ark., 

2012; Zambak 

ve Uludağ, 

2019; Yazlık ve 

ark., 2020; 

Cuthbert ve ark., 

2021 

Cuscuta campestris 

Tam gövde paraziti olan bir bitkidir. 

Hastalık etmenlerini taşır (vektör). 

Yangın riskini arttırır. İnsan ve hayvan 

Yazlık ve ark., 

2017; Yazlık ve 

Albayrak, 2020 
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İstilacı yabancı bitki 

türleri (IAPS) 
Çevresel ve Sosyoekonomik/Etkiler Kaynak 

sağlığı için toksiktir. Yüksek rekabet, 

tarımsal üretim ve peyzaj dokusuna 

etkileri ile ekonomik kayıp oluşturur. 

Allelopatik etkilere sahiptir. 

Datura stramonium 

Tarım alanlarında yabancı ot olarak 

ürün kayıpları ile ekonomik kayba 

neden olur. Yüksek tohum üretimi ve 

rekabet yeteneğine sahiptir. Hasat 

sorunlarına neden olur. İnsan ve hayvan 

sağlığı için toksiktir. Allelopatik 

etkilere sahiptir. 

Yazlık ve 

Ruşen, 2011; 

Yazlık ve ark.,  

2019; Yazlık ve 

ark., 2020  

Euphorbia esula 

Tarım alanlarında yabancı ot olarak 

ürün kayıpları ile ekonomik kayba 

neden olur. Yüksek tohum üretimi ve 

rekabet yeteneğine sahiptir. Biyolojik 

çeşitlilik için yüksek riskli olarak 

tanımlanmıştır. 

GISD, 2021; 

Cuthbert ve ark., 

2021 

Erigeron canadensis 

(Conyza canadensis) 

Tarım alanlarında yabancı ot olarak 

ürün kayıpları ile ekonomik kayba 

neden olur. Yüksek tohum üretimi ve 

rekabet yeteneğine sahiptir. Herbisitlere 

dayanıklı biyotipleri ile yüksek risk 

oluşturur. 

Yazlık ve ark., 

2019; Yazlık ve 

ark., 2020 

Erigeron sumatrensis 

(Conyza sumatrensis) 

Tarım alanlarında yabancı ot olarak 

ürün kayıpları ile ekonomik kayba 

neden olur. Yüksek tohum üretimi ve 

rekabet yeteneğine sahiptir. Herbisitlere 

dayanıklı biyotipleri ile yüksek risk 

oluşturur. 

İnci ve ark., 

2019; EPPO, 

2021 

Ipomoea triloba 

Tarım alanlarında yabancı ot olarak 

ürün kayıpları ile ekonomik kayba 

neden olur. Yüksek tohum üretimi ve 

rekabet yeteneğine sahiptir. Hasat 

sorunlarına neden olur. Sarmaşık 

özelliği ile ikincil etkilere (yangın, 

kanal tıkanıklığı) neden olur.  

Yazlık ve ark., 

2018b; Özkil ve 

Üremiş, 2021 

Lantana camara 

Yüksek rekabet yeteneğine sahiptir. 

Toprağın fiziksel ve kimyasal 

özelliklerini değiştirir. İnsanlarda 

toksiktir. Allelopatik etkilere sahiptir. 

Ruwanza ve 

ark., 2016; Rai 

ve Singh, 2020  
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İstilacı yabancı bitki 

türleri (IAPS) 
Çevresel ve Sosyoekonomik/Etkiler Kaynak 

Impatiens balfourii 

Hızlı üreme ve yayılma ile çevresindeki 

bitkileri baskılama ve tek tür olma 

eğilimindedir. Peyzaj alanların yapısını 

bozabilir. Süs bitkisi olarak kullanım 

tercihi ve su kenarlarında bulunması 

ilgili türün yayılımında etkilidir.  

Yazlık, 2021 

Pontederia crassipes 

(Syn.: Eichhornia 

crassipes) 

Sulak alanların yapısını bozar. İnsan 

sağlığını etkileyen böcek türlerine ana 

konukçuluk yapar. Kanal ve nehirlerin 

kapanmasına ve tıkanmasına neden 

olur. Sucul yaşam üzerine etkilidir. 

Üremiş ve ark., 

2014; Arslan ve 

ark., 2015; 

EPPO, 2021 

Robinia pseudoacacia 

Yüksek rekabet yeteneğine sahiptir. 

Allelopatik etkilere sahiptir. Orman ve 

peyzaj yapısını bozar. İnsanlar için 

alerjendir. Yangın rejimlerini 

değiştirerek ekosistemin işleyişinin 

bozar.  

Vítková ve 

ark., 2017; 

Vítková ve 

ark., 2020  

Xanthium stramonium 

Tarım alanlarında yabancı ot olarak 

ürün kayıpları ile ekonomik kayba 

neden olur. Yüksek habitus, tohum 

üretimi ve rekabet yeteneğine sahiptir. 

Hasat sorunlarına neden olur. 

Allelopatik etkilere sahiptir. Mera 

alanlarında baskın olma eğilimi ile 

mera yapısını bozar ve hayvanlar için 

toksiktir. Hayvanların yün kalitesini 

bozar. 

Aksan ve ark., 

2019; Yazlık ve 

ark., 2019; 

Aksan & Yazlık, 

2021 

 

SONUÇ 

İstilacı yabancı bitkiler konusunda bilim insanlarının uyarılarının 

(ayrıntı için lütfen bakınız: Pyšek ve ark., 2020) dikkate alınması 

biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinde domino etkisi gösteren 

istilacı yabancı bitkiler ve bunların etkileriyle oluşacak sorunların 

önüne geçilmesi adına önemlidir. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası 

çapta yapılan/yapılacak çalışmalar ve bu çalışmaların uygulamaya 



Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  | 285 

 

aktarılması küresel sorunların bir birlik içinde kontrol altında 

tutulmasında büyük rol oynar. Bu bağlamda yapılabilecekler genelden 

özele doğru çizilen uluslararası uyarılar, anlaşmalar, protokoller gibi 

programlara uyum çerçevesinde oluşturulabilecek iş planları ile 

mümkün olabilir. Örneğin; Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı 

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında yer alan “Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçları (SKA) Madde 15’de: Karasal ekosistemleri 

korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek; 

sürdürülebilir orman yönetimini sağlamak; çölleşme ile mücadele 

etmek; arazi bozunumunu durdurmak ve tersine çevirmek; biyolojik 

çeşitlilik kaybını engellemek (SKA, 2019) ifadesi yer almaktadır. Aynı 

maddenin sekizinci bendinde ise “Hedef 15.8 kapsamında, istilacı 

yabancı türlerin kara ve su ekosistemlerine gelişini önlemek ve 

etkilerini önemli ölçüde azaltmak için önlem almak ve öncelikli türleri 

kontrol altına almak veya yok etmek” amacı dikkate alındığında ilgili 

taksonların ulusal sınırlara girişlerinin önlenmesi, etkilerinin 

azaltılması ve/veya kontrol çalışmalarının yapılması önemlidir (SKA, 

2019; Pyšek ve ark., 2020). Ancak istilacı yabancı bitki türlerinin ve 

bu türlerin neden olduğu etkilerin tam olarak yönetilebilmesi öncelikle 

ülkelerin bu türlerin girişlerini ve yayılım yollarını engellemek adına 

geliştireceği politikalara bağlıdır (Rai ve Sing, 2020). Bu tür 

politikalarla da mevcut uygulamaların kanun ve yönetmeliklerle 

bağlayıcılığının geliştirilmesi önemlidir (SKA, 2019; Pyšek ve ark., 

2020). Özellikle küresel çapta istilacı yabancı bitkilerden kaynaklı 

maliyetlerin artışı dikkate alındığında biyolojik istilaların önemi ve 

istilaların yönetimi ciddi bir durum sergilemektedir (Diagne ve ark., 
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2021; Zenni ve ark., 2021).  Aynı zamanda istila ekolojisi konusunda 

çalışan araştırmacıların da (i) yayılımın tarihçesi (menşei, yolları ve 

süresi), (ii) temel taksonomik ve biyolojik çalışmalar ve (iii) genel 

sörveyler ile istilanın durumunun belirlenmesi konularında yürüteceği 

çalışmalar anahtar öneme sahiptir. Ancak bu çalışmaların 

yürütülebilmesi de “kaynak ve zaman” endekslidir. Bu nedenle istila 

konusunda gerekli olan çalışmaların yürütülmesinde “kaynak sağlayıcı 

kurum / kuruluşların” ilgili konuda öncelikler oluşturması yararlı 

olacaktır. Benzer yararın “zaman” konusunda da sağlanabilmesi için 

yükseköğretim kurumları başta olmak üzere ilgili çalışmaların 

yürütülmesinde gençlerin çalışmalara dâhil edilmesi önemli bir katkı 

sağlayabilir. Nitekim istila konusunda yapılacak çalışmalara yeterli 

kaynaklar sağlandığı takdirde proje bazlı olabilecek bu çalışmalarda 

yüksek lisans ve/veya doktora öğrencileri yer alabilir. Böylece 

öğrencilere de eğitim hayatları içerisinde istihdam da sağlanabilir. Bu 

sistem ile istila konusunda yapılacak çalışmaların sayısı artabilir ve bu 

çalışmaların değerlendirilmesinde konu uzmanı araştırıcılar daha kısa 

sürede pek çok veriyi değerlendirerek sonuca giden yolu kısaltabilir.  

Bitki istilalarının pek çok faktörden doğrudan ve/veya dolaylı yönden 

etkilenmesi ve etkilerinin de çok çeşitli yönlerde olması (Lazzaro ve 

ark. 2018) domino etkisi olarak değerlendirilebilir ve bu etkileşimler 

de yukarıda belirtildiği gibi beraberinde farklı uygulamaların veya 

oluşumların geliştirilmesine ön ayak olur. Ancak bunun iyi bir şekilde 

planlanması ile riskler miliminize edilebilir. Bunun için de zaman ve 

kaynak değerlendirmelerinin yapılmasının bir kez daha vurgulanması 

yararlı olacaktır.  
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Burada sunulan bilgiler ışığında, Türkiye’de yabancı bitki statüsünde 

olan ancak, Türkiye dışında pek çok yerde istilacı yabancı bitki olarak 

tanımlanan yabancı bitkilerin çevresel ve sosyoekonomik etki 

durumlarına yönelik çalışmalar arttırılmalıdır. Nitekim bu etkiler 

dikkate alınarak risk analizlerine tabii tutulacak bitkiler belirlenebilir 

ve risk kategorileri belirlenen bitkilere göre de yönetim 

programlarının önceliklendirilmesine yönelik programlar 

geliştirilebilir. Dolayısıyla, Türkiye’de istilacı yabancı bitki türlerinin 

belirlenmesi ve bu türlerin ekolojik gösterge perspektifleri ve somut 

risk değerlendirme protokolünün geliştirilmesi için daha ileri 

çalışmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca, Türkiye’nin ilk yabancı bitki 

listesinde (Uludağ ve ark., 2017) ele alınan 340 yabancı bitki 

taksonuna ilave verilerin eklenmesi de hem Türkiye’nin mevcut 

yabancı bitki takson sayısının bilinmesi adına hem de ilgili bitkilere 

yönelik etki ve risk analizi yapılacak bitkileri belirlemek adına faydalı 

olacaktır. 

 

Son olarak; bu bölümde ele alınan tüm konular, yapılacak ekolojik 

araştırmalar çerçevesinde güncellenmeye açıktır. Ayrıca, bu bölümde 

Tablo 1’de yer verilen, Türkiye için yabancı bitki statüsünde yer alan, 

taksonların görsellerine ve diğer ek bilgilerine (Türkçe / İngilizce 

isimleri, ilgili bitkilerin bağlı olduğu Familyalar, Türkiye’de kayıtlı 

olduğu kareler, sinonim kullanımları, … vb.) ulaşmak için ulusal - 

uluslararası güvenirliliği kabul edilen ve aşağıda isimleri sunulan 

kaynaklara bakılması önerilir.  
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Bitki bilgilerine yönelik önerilen kaynaklar 

 

BİZİM BİTKİLER: https://www.bizimbitkiler.org.tr/v2/index.php    

TUBIVES - Türkiye Bitkileri Veri Servisi:  https://www.tubives.com/  

ISTE - İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu: 

https://iste.istanbul.edu.tr/tr/_    

VAN SANAL HERBARYUMU: http://www.vanherbaryum.yyu.edu.tr/  

DUOF - Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Sanal Herbaryumu: 

https://duzce.edu.tr/akademik/fakulte/of/herbaryum/e3b2/duof-sanal-

herbaryumu  

AİBÜ - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sanal Herbaryumu: 

http://www.aibu.herbaryumu.com/   

GBIF - Global Biodiversity Information Facility - Küresel Biyoçeşitlilik Bilgi 

Tesisi:  https://www.gbif.org/  

IPNI – International Plant Names Index - Uluslararası Bitki İsimleri Endeksi: 

https://www.ipni.org/  

PL – The Plant List - Bitki Listesi: http://www.theplantlist.org/   

INVASIVESNET - International Association for Open Knowledge on Invasive 

Alien Species - İstilacı Yabancı Türler Hakkında Uluslararası Açık Bilgi 

Birliği: https://www.invasivesnet.org/  

https://www.bizimbitkiler.org.tr/v2/index.php
https://www.tubives.com/
https://iste.istanbul.edu.tr/tr/_
http://www.vanherbaryum.yyu.edu.tr/
https://duzce.edu.tr/akademik/fakulte/of/herbaryum/e3b2/duof-sanal-herbaryumu
https://duzce.edu.tr/akademik/fakulte/of/herbaryum/e3b2/duof-sanal-herbaryumu
http://www.aibu.herbaryumu.com/
https://www.gbif.org/
https://www.ipni.org/
http://www.theplantlist.org/
https://www.invasivesnet.org/
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GİRİŞ 

İnsanoğlu yaklaşık 65 milyon yıl önce dinozorların yok olmasından bu 

yana türlerin en büyük kitlesel yok oluşuna neden olmuştur.  Mevcut 

eğilimler devam ederse, habitat tahribatı, kirlilik, istilacı türler ve 

iklim değişikliği nedeniyle 100 yıldan daha kısa bir süre içinde 

Dünyada yaşayan tüm türlerin yarısına yakınının neslinin tükeneceği 

tahmin edilmektedir. Bu türlerin yok oluşları çoktan başlamış 

durumdadır. Omurgalı türlerin yaklaşık üçte biri 1970 ile 2006 yılları 

arasında azalmıştır. İnsanların bilinçsizce gerçekleştirdikleri 

faaliyetler sonucunda canlıların doğal yaşam alanları yok olmakta, 

yetiştirilen kültür bitkilerinin genetik çeşitliliği azalmakta ve 2000 

yılından bu yana 60 hayvan türü yok olmuştur (Farmer ve Cook, 

2013).  2010 yılında Birleşmiş Milletler, Dünyadaki biyoçeşitliliğin 

ciddi bir tehlike altında olduğunu bildirmiş ve türlerin, insanlık 

tarihinde daha önce görülmemiş bir oranda nesillerinin tükenmekte 

olduğunu ortaya koymuştur.  Bitkiler ve hayvanlar da dahil olmak 

üzere bu yok oluşların çoğu, besin zincirinin ayrılmaz parçaları olan 

birçok organizmanın da içinde olduğu Dünya Okyanusunda meydana 

gelmektedir. Bu türlerin yok oluşunun önüne geçebilmek için 

öncelikle biyoçeşitliliğin öneminin tam olarak anlaşılmasıyla 

mümkündür. "Biyoçeşitlilik" terimi, bilimsel birçok terim gibi, 

Yunanca (bios=yaşam) ve Latince (diversitas=çoğulluk) kökenlidir. 

Bu kelime birçok dilde hem bilimsel hem de bilimsel olmayan 

bağlamlarda yaygın olarak kullanılmakta ve anlaşılmaktadır (Hatcher 

ve Froud-Williams, 2017).  Günümüzde çok yaygın olarak kullanılan 

biyoçeşitlilik kavramı 1980 ve 1990'lı yıllarda özellikle türlerin yok 
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oluşuyla ilgili tartışmalarda ön plana çıkmaya başlamıştır (Wilson, 

1988). Aynı zamanda bu terim diğer birçok bilim dalında da 

kullanılmaya başlanmıştır. Kara ve su ekosistemleriyle, bunların 

ilişkili olduğu diğer bütün canlı organizmalar arasındaki ilişkiyi, 

canlıların farklılığını, değişkenliğini, ekolojik yapılarını ve 

çevreleriyle olan ilişkilerini, belli bir alandaki türlerin, genlerin, 

ekolojik olayların ve ekosistemlerin oluşturduğu bütünlüğü anlatmak 

için yaygın olarak kullanımları bulunmaktadır. Bitki, hayvan ve 

ekosistem biyoçeşitliliği sayesinde tarımsal ve teknolojik alanlarda 

önemli seviyelere gelinmiştir.  Bitki biyoçeşitliliği içerisinde 

değerlendirilen yabancı otlar, insan faaliyetleri sonucunda bozulan 

veya belli amaçlar doğrultusunda düzenlenen habitatlar yoğun olarak 

kolonize olmaktadırlar. Yabancı otlar ürünün verim ve kalitesinde 

ciddi kayıplara sebep olan önemli bitki koruma problemlerinin 

başında gelmektedir. Ancak aynı zamanda da agroekosistemin önemli 

bileşenlerindendir. Yabancı otlar yetiştirilen kültür bitkileriyle birlikte, 

tarımsal gıda ağlarındaki birincil üreticileri temsil etmektedirler. 

Ayrıca, gerçekleştirilen bütün tarımsal faaliyetler sonucunda yabancı 

otlar doğrudan etkilenmektedirler. Bu yüzden yabancı otlar, insan 

faaliyetleri ve doğal sistemlerin kullanımı açısından biyolojik 

çeşitliliği açıklamaya, keşfetmeye ve analiz etmeye çalışan herhangi 

bir kavramsal çerçevede düşünülmelidir (Gerowitt ve ark., 2017). 

Tarım arazilerinin biyolojik çeşitliliğinin korunması, yoğun bir şekilde 

faaliyet gösterilen tarımsal ekosistemlerde ekolojik işlevlerin 

sürdürülmesi için önemli bir konu haline gelmiştir (Légère ark., 2005). 

Yabancı otlar, biyolojik çeşitliliğin bir parçası olup, tarımsal üretimin 
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ana sınırlayıcı faktörlerinden (yabancı otların zararları) birisi olarak 

kabul edilse bile, tarımsal ekosistemlerdeki biyolojik çeşitliliği birçok 

yönden destekleyebilmektedirler (Oerke, 2006). Yabancı otlar, 

böcekler ve kuşlar için önemli bir besin kaynağı durumundadır 

(Marshall ve ark., 2003). Genellikle yabancı otlu tarlalarda daha 

yoğun bulunan zararlı böceklerin doğal düşmanlarını olumlu yönde 

etkileyerek zararlı böcek popülasyonunu azaltabilirler (Shellhorn ve 

Sork, 1997). Yabancı otlar ayrıca parazit ve predatör popülasyonlarını 

koruyarak haşere salgınlarını kontrol altına almaya da yardımcı 

olabilmektedirler (Poggio ve Ghersa, 2010). Tarımsal üretim 

alanlarındaki yoğun toprak işleme, gübreler ve pestisitler gibi büyük 

miktarda dış girdilerin kullanıldığı yoğun tarım sistemlerinde, 

biyolojik çeşitlilikte ciddi bir azalma meydana getirmektedir 

(Clements ve ark., 1994; Wilson ve ark., 2003; Radzikowski ve ark., 

2020). Herbisitler, tarımsal üretim alanlarındaki yabancı ot çeşitliliğini 

belirlemede önemli bir rol oynamakta ve seçicilik özelliklerine göre 

tür zenginliğini farklı şekilde etkileyebilmektedirler (Tomkins ve 

Grant, 1977). Aynı yabancı ot mücadele yönteminin arka arkaya 

kullanılması sonucunda çok sayıda herbisite dirençli yabancı otların 

meydana gelmesinin (Heap, 2021) yanında daha problemli yabancı 

otların artmasına ve tarlayı tamamen istila etmelerine sebep olurken 

aynı zamanda popülasyon genetiğini düşürerek biyolojik  çeşitliliğin 

azalmasına sebep olmaktadırlar (Vandermeer ve ark., 1998). Tarım 

arazilerindeki biyoçeşitliliğin artmasını sağlamak için, tarlalarda ve 

yakındaki ekilmemiş alanlarda tür zenginliğini koruyan uygun 

tarımsal faaliyetlerin ve  yöntemlerin kullanılması gerekmektedir 
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(Marshall, 2009; Ulber ve ark.,  2009). Bunun yanında iki veya daha 

fazla yabancı ot kontrol yöntemini bir arada birbirini destekleyici bir 

şekilde uygulaması olan Entegre Yabancı Ot Yönetim Stratejisi 

(IWMS), hem yabancı otları kontrol etmek için kimyasal maddelerin 

kullanımını azaltmak hem de tarımsal ekosistemlerde biyolojik 

çeşitliliği artırmak için uygun bir alternatif olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Bastiaans ve ark., 2008). Yabancı otların biyoçeşitliliği 

bütün ekosistemlerde önemli olduğu gibi, özellikle 

agroekosistemlerde daha da önemli bir konudur. Yabancı otların 

biyoçeşitliliği aynı zamanda başka birçok canlının biyoçeşitliliği de 

etkilemektedir. Tarımsal üretim alanlarında biyoçeşitlilik gözetilerek 

yabancı ot kontrolün yapılması, yabancı otların biyoçeşitliliğe olan 

katkılarını da artıracaktır. Yabancı ot kontrolünde, söz konusu istilacı 

yabancı otlar olmadığı sürece her zaman yabancı otların ekonomik 

zararları göz önünde bulundurulmalıdır. Zira istilacı yabancı otlar 

ekosistemdeki biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği için ekonomik zarar 

gözetilmemekte, hatta mümkünse eradikasyonları istenilmektedir. 

Ayrıca ekosistemdeki biyoçeşitlilik açısından tozlayıcıların yabancı 

otlar ile olan ilişkisi de göz ardı edilmemelidir. 

1. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK GÖZETİLEREK YABANCI OT 

KONTROLÜ 

Tarımsal alanlarda kullanılan pestisitlerin çevre ve sağlık açısından 

oluşturduğu zararlar bilinen bir gerçektir. Yabancı ot kontrolünde 

herbisitlerin kullanımının kolay olması ve istenilen sonucun hızlı 

alınmasından dolayı üreticiler tarafından sıkça tercih edilmektedir.  
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Yabancı ot kontrolünde herbisit kullanımının azaltılması yabancı ot 

mücadelesini zorlaştırabilmektedir. Yabancı ot mücadelesinde kültürel 

faaliyetleri de kapsamakta olan entegre yabancı ot mücadelesi son 

zamanlarda önerilmekte olan bir yöntemdir. Ancak biyoçeşitlilik için 

yabancı otların biyolojik kontrolünü arttırarak biyoçeşitliliğe dayalı 

seçeneklerin kullanımını entegre etmediği (Petit ve ark., 2018) için 

gerek yabancı ot biyoçeşitliliğini gerekse de yabancı otların direk ya 

da dolaylı etkileşimde olduğu diğer canlıların biyoçeşitliliğine gerekli 

olan katkı sağlanamamaktadır. Biyoçeşitliliğe olan faydayı gözetmek 

açısından yabancı ot kültür bitkisi rekabetinde yabancı otun kültür 

bitkisinin rekabette üstünlüğü için gerekli agronomik işlemlerin 

yapılması, çeşitli etmenler ile yapılabilecek biyolojik yabancı ot 

kontrolüne önem verilmesi, toprakta mevcut olan yabancı ot 

tohumlarının azaltılması için bunlarla beslenen canlıların 

desteklenmesi gibi işlemlere önem verilmesi ve diğer yöntemlerle 

entegre edilmesi gerekmektedir.  Son zamanlarda, Entegre Yabancı Ot 

Yönetimi (IWM) uygulamalarının sürdürülebilirliği açısından, 

herbisitlerin ekim sistemlerindeki ve yabancı otların türleri ile sayıları 

üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı bu kimyasalların 

kullanımlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar başlamıştır (Swanton 

ve ark., 2008). Entegre bir şekilde uygulanan bazı yöntemler herbisit 

kullanımını azaltırken, uzun vade de başarılı bir yabancı ot kontrolünü 

de sağlayabilmektedir (Chikowo ve ark., 2009). Tarımsal üretimde 

bazı yeni uygulamalar daha az enerji gerektirirken kültür bitkisi 

yetiştiriciliği, yabancı ot kontrolü ve biyoçeşitlilik açısından da 

uyumlu bir şekilde uygulanabilmektedir (Lechenet ve ark., 2014; Petit 
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ve ark., 2015).  Herbisit kullanımın azaltılması bazı durumlarda 

üretimde girdi maliyetlerini düşürürken verim ve kalitede azalmalara 

sebep olmamaktadır (Lechenet ve ark., 2017). Entegre yabancı ot 

kontrolünde herbisit kullanımını daha da azaltmak için biyoçeşitliliğe 

dayalı, agroekolojik yaklaşımları doğru bir şekilde kullanmak, yabancı 

otları doğal olarak dengede tutan faydalı biyotik etmenlerin 

kullanılmasını gerektirmektedir (Wezel ve ark., 2015; Duru ve ark., 

2015). Çünkü son yıllarda gerçekleştirilen yoğun tarımsal 

faaliyetlerden dolayı tarım ekosistemlerindeki biyoçeşitlilikte ciddi bir 

azalma meydana gelmiş ve aynı zamanda kültür bitkilerindeki zararlı 

organizmaların doğal dengesinde de bozulmalar olmuştur (Stoate ve 

ark., 2009; Oliver ve ark., 2015). Bu bozulmaların önüne geçmek ve 

yeniden bu doğal dengeyi sağlamak için yabancı otların biyolojik 

olarak kontrol altına alınması önem arz etmektedir. Öncelikle yabancı 

ot kültür bitkisi rekabeti açısından özel olarak yetiştirilen bazı örtücü 

bitkilerin kullanılmasıyla yabancı otların baskı altına alınması 

(Teasdale 1996; Zimdahl, 2007), yabancı ot tohumlarını tüketen 

eklembacaklıların, gerçekleştirilecek bazı faaliyetlerle korunması ve 

desteklenmesi gerekmektedir (Kulkarni ve ark., 2015). Aynı zamanda 

bitki patojeni funguslar ile yabancı otların kontrol altına alınması 

(Charudattan, 2010; Bailey, 2014) gibi faaliyetler göz önünde 

bulundurulması ve bu şekilde doğal dengenin yeniden oluşturulmaya 

çalışılması gerekmektedir. 
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1.1. Yabancı Ot Kültür Bitkisi Rekabetiyle Biyolojik Kontrol  

Yabancı ot kültür bitkisi rekabetinin, çeşitli faaliyetlerle kontrol 

edilmesi yoluyla yabancı otların baskı altına alınması, kültür bitkisinin 

rekabetteki üstünlüğüyle sağlanabilmektedir. Yabancı otlar ile kültür 

bitkileri arasındaki rekabet, sınırlı kaynakların her ikisi tarafından aynı 

anda paylaşılmasıyla başlar (Zimdahl, 2007). Yabancı otlar ile kültür 

bitkileri arasındaki rekabet düzeyi birçok faktöre bağlıdır. Bu 

faktörlerin başında türlerin (yabancı ot, kültür bitkisi) karakteristik 

özellikleri gelmektedir. Bunun yanında ekim sıklığı (sıra arası- sıra 

üzeri mesafe) ve fenolojik dönem (Bleasdale, 1960) gibi birçok faktör 

rekabette etkili olmaktadır. Rekabette bitkilerin toprak üstü organları 

daha çok ışık açısından rekabet ederken, toprak altı aksamları ise daha 

çok su ve besin elementi için rekabet ederler. Işık için toprak üstü, 

yabancı ot-kültür bitkisi rekabetinde, bitkilerin büyümesi, kök ve 

sürgün gelişmesinin etkilenmesinin yanı sıra tohumun çimlenmesi de 

etkilenmektedir. Bu rekabetin yoğunluğu ışığın süresine, miktarına ve 

kalitesine bağlıdır. Komşu bitkiler tarafından doğrudan gölgeleme 

yapılarak diğer bitkilere ulaşacak olan ışığın miktarını ve kalitesini 

etkileyebilmektedirler (Petit ve ark., 2018). Kültür bitkisinin ışık 

açısından rekabet özelliği bitkinin boyu, yaprak sayısı, yaprakların 

dizilişi, yaprak alanı gibi fenotipik özelliklerine bağlıdır. Kültür 

bitkileri ile yabancı otların gölgelemeye olan toleransları farklılık 

göstermektedir (Sutherland, 2004). Bazı yabancı otlar ışık rekabetine 

iyi adapte olmuş durumdadırlar. Düşük ışık kalitesi altında iyi bir 

şekilde fotosentez yapabilen Amaranthus albus L., Solanum 

ptycanthum Dunal veya Xanthium strumarium L. (Regnier ve ark., 
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1988) gibi bazı yabancı otlar bunlara iyi birer örnektir.  Topraktaki su 

ve besin elementleri açısından rekabet durumunda yabancı otlar erken 

çimlenip çıkış yaptıklarından dolayı özellikle azot elementi açısından 

yabancı otlar kültür bitkilerine oranla daha üstündürler. Bu üstünlük, 

çoğunlukla yabancı ot türlerinin topraktaki mevcut azota verdikleri 

büyüme tepkisine bağlı olup bu durum N-Ellenberg skoru olarak 

tanımlanmaktadır (Ellenberg ve ark., 1992). Bu nitrofilik durum, bitki 

biyokütlesi ve bitki yaprak alanı gibi bazı yabancı ot ekofizyolojik 

özellikleri ile yakından ilişkilidir (Moreau ve ark., 2013).  Yabancı 

otlar ve kültür bitkileri arasındaki rekabet miktarı, kök sistemlerinin 

birbirleri içine girerek aynı alandaki kaynakları paylaşmasına bağlıdır. 

Bazı bitkiler yüzlek köklere sahipken bazılarının daha derin kök 

sistemleri bulunmaktadır.  Örneğin lahanagillerden olan yağlık kolza 

kazık köklü olup daha derin toprak tabakalarında gelişirken, daha 

yüzlek köklü olan baklagiller ise daha üst toprak tabakalarında 

geliştiği bilinmektedir (Cortés Mora ve ark., 2010). Bazı durumlarda, 

bitki türleri azotu aynı formda alamamaktadır. Örneğin, azot 

yönünden fakir topraklarda, baklagil türleri biyolojik azot 

fiksasyonundan ve köklerinde depoladıkları azottan gerekli 

ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler (Mylona ve ark., 1995; Fustec ve 

ark., 2010). Ancak bir kaynağın eksikliği diğer kaynaklarında etkili 

kullanılmasını kısıtlamaktadır. Suyun eksikliği durumunda bitkinin 

besin elementi alımını da kısıtlamaktadır. Bitkinin rekabet ettiği 

kaynaklar birbiriyle doğrudan ilişkilidir. Azotu seven nitrofilik 

yabancı ot türleri, topraktaki azotun alınabilir miktarına bağlı olarak 

yaprak alanlarında da bir artış meydana gelmekte (Moreau ve ark., 
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2013) ve böylece suya olan gereksinimi de artmaktadır. Bu nedenle 

yabancı otların kültür bitkileriyle rekabete girdikleri sınırlı 

kaynakların birbiriyle yakından ilişkili olduğunu düşünmek ve bu 

doğrultuda hareket etmek gerekmektedir. 

1.2. Tohum Yiyen Canlılarla Biyolojik Yabancı Ot kontrolü  

Yabancı otlar tohum bağlamadan önce kontrol edilmediği takdirde çok 

sayıda tohum bağlamakta ve bu tohumlar toprağa dökülmektedir. Bu 

tohumların büyük bir çoğunluğu toprakta yaşayan birçok canlı 

tarafından besin kaynağı olarak tüketilmektedir. Yabancı otların 

kontrolünde önemli olan bu canlıların başında yabancı ot tohumlarıyla 

beslenen ve yer böcekleri olarak da bilinen karabid böcekleri 

gelmektedir. Birçok karabid türü toprağa düşen yabancı ot 

tohumlarıyla beslenmektedir. Tarımsal üretim alanlarında yabancı ot 

tohum predatörleri olan karabid böcekleri biyolojik yabancı ot 

kontrolü açısından önemli birer etmen görevi görmektedirler (Honěk 

ve ark., 2003; Kulkarni ve ark., 2015). Tarımsal üretim alanlarında 

çok fazla miktarda bulunan karabid böcekleri yabancı ot tohumlarını 

tüketme süreçlerinde seçici olmayıp toprağa düşen birçok yabancı ot 

tohumunun predasyonunda önemli rol almaktadırlar (Honěk ve ark., 

2003). Yabancı otlar olgunlaşıp toprak yüzeyine döküldükten sonra bu 

tohumlar yağmur ya da rüzgar faaliyeti sonrasında toprağa 

gömülmeden önce kısa bir süre içerisinde yoğun bir şekilde bu 

böcekler tarafından tohum predasyonu gerçekleşmektedir (Westerman 

ve ark., 2008; Davis ve Raghu, 2010).  Tohumla beslenen karabid 

türleri, hem omnivor (hem et hem ot ile beslenen canlılar) hem de 
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granivor (tohumlar ile beslenen canlılar) türleri kapsayan genel bir 

grup olup, benzer şekilde beslenen türler, farklı yabancı ot türleriyle 

beslenmeleri bakımından alt gruplar şeklinde belirlenmektedir. 

Karabid türlerinin beslendikleri yabancı ot tohum türleriyle ilgili 

yapılan laboratuvar çalışmalarında, farklı karabidlerin farklı yabancı 

ot tohumlarını tercih ettiklerini ortaya koymuştur (Honěk ve ark., 

2003; Petit ve ark., 2014). Bu tercihlerin yabancı ot tohumlarının ve 

karabid böceklerinin büyüklükleri ile doğrudan ilişkili olduğunu, daha 

büyük böceklerin daha büyük tohumları ve daha küçük böceklerin ise 

daha küçük tohumları tercih ettiğini ortaya koymuşlardır (Honěk ve 

ark. 2007). Bunun yanında tohumların bünyelerinde barındırdığı besin 

miktarı ve tohum kabuğu da tercihi belirleyen diğer bir durumdur. 

Ancak bunlar tarla şartları altında toprağa düşen tohumların 

uğradıkları süreçler çok farklılık göstermekle beraber, genel olarak 

karabid yoğunluğunun bulunduğu tarlalarda, yabancı ot 

baskılanmasının aynı oranda arttığı yönündeki kanı kabul görmektedir 

(Gallandt ve ark.,  2005; Westerman ve ark.,  2005; Petit ve ark., 

2017). Dolayısıyla yabancı ot tohum miktarı ile karabid böceklerinin 

tür ve sayıları doğrudan ilişkili olup buda biyoçeşitliliği doğrudan 

etkilemektedir. Toprağa düşen yabancı ot tohumlarının yıllık %25-

50'lik bir tohum kaybının çeşitli faktörlerden dolayı meydana gelmesi 

durumunda  tarladaki yabancı ot popülasyonunun büyümesini önemli 

derecede azalttığı ve yabancı ot popülasyonunu sabit bir düzeyde 

tutması için yeterli olabileceği yapılan çalışmalarla ortaya 

konulmuştur (Firbank ve Watkinson 1985; Westerman ve ark., 2005).  

Omurgasız canlılar tarafından gerçekleştirilen tohum predasyonunda 
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Abutilon theophrasti Medik. ve Setaria faberi F. Herm. yabancı 

otlarının çıkışlarında  %4 ile 13 oranlarında azalma meydana geldiği 

bildirilmiştir (White ve ark., 2007). Gerçekleştirilen başka bir 

çalışmada Sirken(Chenopodium album L.) yabancı otunun örnek 

tohum kaynağı bitki olarak kullanılan bir çalışmada, bu yabancı 

otunun tohum predatörlerinden dolayı toprak yüzeyine çıkış 

oranlarında %38 ve yabancı ot biyokütlesinde ise %81 oranlarında 

azalma olduğu ortaya konulmuştur (Blubaugh ve Kaplan 2016). Bu ve 

benzer çalışmalar incelendiğinde ekim alanlarında bulunan tohum 

predatörlerine çeşitli şekillerde korunup desteklendiğinde yabancı ot 

popülasyonların belirli bir dengede tutulabileceği ve böylece 

biyoçeşitliliğe de katkı sağlanabileceği düşünülmektedir. 

2. EKİM ALANLARINDAKİ YABANCI OTLARIN 

BİYOÇEŞİTLİLİĞE KATKILARI 

Ekosistemlerdeki canlılar arasında besin zinciri bakımından yakın bir 

ilişki bulunmaktadır. Doğadaki her canlı başka canlıları besin kaynağı 

olarak kullanırken, kendisi de bir başka canlıya besin kaynağı 

olabilmektedir. Bu besin zincirinin primer üreticiler basamağında 

bulunan ve fotosentez yoluyla elde edilen organik maddeler içinde 

bulundurduğu kimyasal enerjinin diğer canlılar tarafından 

kullanılması, temel besin zincirinin en önemli basamağını 

oluşturmaktadır. Fotosentez yapan canlılar içerisinde değerlendirilen 

yabancı otlar temel tüketiciler olan birçok canlı için önemli bir besin 

kaynağı durumundadır. Bundan dolayı yabancı ot biyoçeşitliliği, 

tarımsal ekosistemlerde besin zincirini ve ekosistemdeki faaliyetlerin 
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desteklenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Yabancı ot 

tohumlarıyla beslenen çeşitli omurgalı ve omurgasız hayvanlar 

tarladaki yabancı ot yoğunluğunu ciddi oranlarda azaltmaktadırlar. Bu 

açıdan yabancı ot biyoçeşitliliği, tohum predatörü olan bu canlıların 

yoğunluğunda önemli bir rol oynar. Ancak bu durum gerçekleştirilen 

tarımsal faaliyetlerden büyük ölçüde etkilenmektedir. Bir tarladaki 

yabancı ot çeşitliliği arttıkça böcek sayısında da artışlar meydana 

gelmektedir (Schumacher ve ark., 2020). Bitki biyoçeşitliliği, 

beraberinde böcek biyoçeşitliliğini de getirmektedir. Doğal alanlarda 

ve tarımsal üretim alanlarındaki yabancı ot veya bitki çeşitliliği ile 

karabid böcekleri veya kınkanatlılar takımındaki omurgasız böcekler 

arasında pozitif bir korelasyon bulunmaktadır (Crisp ve ark., 1998; 

Liu ve ark., 2015; Koricheva ve Hayes, 2018). Bütün besin zincirleri, 

ilk beslenme basamağı olan bitkiler üzerine kurulmuştur (Evans ve 

ark., 2011; Macfadyen ve ark., 2009; Power, 1992; Scherber ve ark., 

2010). Agroekosistemlerde yabancı otlar diğer birçok canlı için 

yiyecek, barınak (toprak yüzeyini örterek), yumurtlama ve çiftleşme 

alanları olarak işlev görebilmektedir. Bu nedenle, yabancı ot türlerinin 

azalması, besin zincirinin daha üst katmanlarındaki canlıları daha çok  

etkilemektedir (Donald ve ark., 2001; Seibold ve ark., 2019). Özellikle 

belirli yabancı ot türleriyle yakından ilişkili olan omurgasız türler, 

kaynakları olan yabancı otlar ile  birlikte o alanda yok olmuştur 

(Marshall ve ark., 2003). Bu nedenle, yabancı ot tür çeşitliliğinin 

korunması  besin ağının üst düzeyindeki taksonların (omurgalılar ve 

omurgasızlar) korunmasında son derece önemlidir (Barberi ve ark., 

2010). Yabancı otlar, ekosistemde sadece besin zinciri olarak birçok 
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canlının çeşitliliğini artırmakla kalmaz aynı zamanda tozlaşma ve 

zararlı kontrolü gibi çeşitli ekosistem faaliyetlerini de sağlamaktadır 

(Blaix ve ark., 2018). Bu önemli faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde 

gerçekleşmesi türlere, tür çeşitliliğine ve bu türlerin birbiriyle olan 

ilişkilerine bağlıdır (Storkey ve ark., 2013; Birkhofer ve ark., 2015).  

Tarımsal sistemlerde biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri 

arasındaki önemli ilişki çayır ve meralar (Sanderson ve ark., 2007; 

Scherber ve ark., 2010) ile örtücü bitkiler (Storkey ve ark., 2015; 

Baraibar ve ark., 2018) açısında faydaları ortaya konulmuş, ancak 

yabancı otların ekosistemler açısından sağladıkları faydalar yeterince 

ortaya konulmamış olup, yapılan çalışmalar incelendiğinde bu 

bağlamda en çok çalışılan konu zararlı kontrolü olduğu ve yabancı 

otlarında bu zararlıların doğal düşmanlarına önemli bir konukçu 

olduğunu görmekteyiz (Blaix ve ark., 2018). Bitkisel üretim 

faaliyetlerinde verim ve kalitede düşüş yapan zararlı etmenler 

içerisinde en önemli kayıpların yabancı otlardan dolayı meydana 

geldiğini görmekteyiz (Oerke, 2006). Yabancı otların tohum 

bağlamadan önce kontrol edilmesi sonraki yıllarda çıkış yapabilecek 

yabancı otlar için topraktaki tohum bankasında bulunan tohum 

sayısında azalmalara ve dolayısıyla yabancı otlardan kaynaklanan 

zararların azalmasına sebep olmaktadır. Ancak kontrol altına 

alınamayıp tohumları toprağa düşen yabancı otların azalmasında 

önemli bir role sahip olan tohum predatörü canlılardır. Ekosistem 

faaliyetleri içerisinde meydana gelen yabancı ot tohumlarının 

predasyonu yabancı ot kontrolünde çok önemli bir yere sahiptir. 

Yabancı ot tohumlarının predasyonu mevcut hasat döneminde olumlu 
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etkileri olmasa da, tohumların topraktaki tohum bankasına girmesini 

engelleyerek daha sonraki üretim sezonlarında meydana gelebilecek 

yoğun yabancı ot baskının önüne geçilebilmektedir (Westerman ve 

ark., 2003). Tohum predatörleri, taze üretilen yabancı ot tohumlarının 

%90 kadarını tüketebilmektedir (Davis ve ark., 2011). Yabancı ot 

tohumu predasyonu faaliyeti, farklı taksonlara ait birkaç tür tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Omurgalı ve omurgasızlardan oluşan bu türler 

başta kuşlar (Holmes ve Froud-Williams, 2005), fareler (Daedlow ve 

ark., 2014; Tschumi ve ark., 2018), cırcır böcekleri (White ve ark., 

2007), karıncalar (Torra ve ark., 2016) ve böcekler (Kulkarni ve ark., 

2015) gelmektedir. Ancak gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerden 

dolayı meydana gelen olumsuz etkiler sadece yabancı ot 

popülasyonlarını etkilemekle kalmamakta, ekosistemde faaliyet 

gösteren birçok canlı grubu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 

etkilenme durumu, gerçekleştirilen toprak işleme sonucunda da 

meydana gelmektedir. Örneğin toprak işlemeli ve toprak işlemesiz 

tarım kıyaslandığında, toprak işlemesiz tarımda yabancı otların farklı 

canlılar tarafından yapılan predasyon oranı % 5 ile 40 oranlarında 

daha yüksek olmaktadır (Navntoft  ve ark., 2016). Benzer farklılık 

organik tarım ile konvansiyonel tarım kıyaslandığında da 

görülmektedir. Organik tarımda gerçekleştirilen faaliyetlerden tohum 

predatörü canlılar daha az zarar görmekte ve dolayısıyla predatör 

popülasyonundan dolayı tüketilen ve zarar gören yabancı ot tohum 

miktarı da daha fazla olmaktadır (Navntoft  ve ark., 2009). Bundan 

dolayı gerçekleştireceğimiz faaliyetlerin tohum predatörlerine olan 

etkilerinin dikkate alınması, bu açıdan önem arz etmektedir. Yabancı 
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otlar tarımsal üretimde kayıplara sebep olan en önemli zararlılardan 

(Oerke, 2006) olsa da tarlalardaki biyolojik çeşitliliğin sağlanmasında 

ve tarımsal ekosistemlerin biyolojik denge oluşmasında önemli bir 

role sahiptir (Marshall ve ark., 2003; Petit ve ark., 2011; Navas, 

2012). Ancak tarım alanlarındaki yabancı ot tür ve sayılarını, ekilen 

kültür bitkisi türü, toprak işleme, gerçekleştirilen her türlü agronomik 

faaliyetler  ve özellikle herbisit uygulaması gibi topraktaki tohum 

bankasını etkileyen bir dizi tarımsal faaliyetler sonucunda 

oluşmaktadır (Hawes ve ark., 2010; Ryan ve ark., 2010; Schumacher 

ve ark., 2020). Yabancı otların toprak üstü aksamlarının herbisitler ile 

kontrol edilmesi sonucunda, topraktaki yabancı ot tohumlarının % 10 

ile 20 oranları arasında azaldığı bildirilmektedir (Sanguankeo ve 

Leon, 2011). Gerçekleştirilen bu faaliyetlerden dolayı, özellikle 

düzenli ve yoğun bir şekilde yabancı ot kontrolünde kullanılan 

herbisitlerden dolayı tarlalardaki yabancı ot biyoçeşitliliğinde ciddi 

azalmalar meydana gelmiştir (Marshall ve ark., 2001; Fried ve ark., 

2009; Geiger ve ark., 2010). Bunun yanında uygulanan tarım şeklide, 

yabancı ot kompozisyonunu önemli oranda etkilemektedir. Örneğin, 

organik tarım ile geleneksel tarım kıyaslandığında, organik tarımda 

%15-40 oranlarında daha fazla yabancı ot türü olduğu görülmektedir 

(Ryan ve ark., 2010). Bu nedenle, üreticilerin gerçekleştirdikleri her 

türlü faaliyet mevcut yabancı ot tür ve yoğunluğunun farklılaşmasına 

sebep olmaktadır (Hawes ve ark., 2010; Flohre ve ark., 2011). Bir 

tarladaki yabancı ot tür farklılığının yüksek olması, yabancı ot 

tohumlarıyla beslenen tohum predatörlerinin farklılaşması ile 

doğrudan ilişkilidir. Predatör türlerinin tohum tercihleri, türlere göre 
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farklılık göstermektedir (Honek ve ark., 2007; Petit ve ark., 2014; 

Saska ve ark., 2014; Kulkarni ve ark.., 2016). Dolayısıyla yabancı ot 

florasındaki zenginlik tarladaki faunayı da doğrudan etkilemektedir. 

Bir tarladaki yabancı ot yoğunluğuna bağlı olarak karabid 

böceklerinin yoğunluğunu da beraberinde getirmekte (Kulkarni ve 

ark.., 2017) ve dolayısıyla yabancı ot tohum predasyonu da bu 

böceklerin yoğunluğuna bağlı olarak yüksek olabilmektedir (Gaines 

ve Gratton, 2010). Bütün bunları dikkate alarak tarımsal üretim 

alanlarında bulunan yabancı otların zararlarının yanında, 

biyoçeşitliliğe olan katkılarından dolayı yabancı ot kontrolünde, zararı 

en aza indirmeyi ve biyoçeşitliliği en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen 

yöntemlerin geliştirilip uygulanması son derece önem arz etmektedir. 

3. İSTİLACI YABANCI OTLAR VE BİYOÇEŞİTLİLİK 

Belli bir bölgenin doğal bitki florasında bulunmayıp, çeşitli amaçlar 

doğrultusunda dışarıdan bilinçli olarak veya kazara herhangi bir 

bölgeye giriş yapıp orada ekonomik ve çevresel zarara veya insan 

sağlığına zarar vermesine neden olan veya vermesi muhtemel olan 

bitkiler istilacı bitkiler olarak tanımlanmaktadır (Anonim. 2021). Bir 

alana farklı coğrafik bölgelerden doğal yayılım alanları dışına çeşitli 

sebepler ve yollar ile taşınan ve yeni taşındıkları alanlarda ciddi 

sorunlar oluşturan bitkiler dünya çapında hem doğal hem de yapay 

ekosistemler için ciddi bir tehdittir (Mack ve ark.,  2000). Başka 

ülkelerden Türkiye’ye çeşitli şekillerde giriş yapan istilacı yabancı 

bitkiler ülkemiz bitki biyoçeşitliliğini tehdit eden en önemli 

etkenlerden birisi haline gelmiştir (Karaer ve ark., 2015). Bu bitkiler 
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yüksek genetik çeşitliliğinden dolayı rekabet ve adaptasyon 

yetenekleri çok yüksek (Yang ve ark., 2012) olup, giriş yaptıkları 

alandaki mevcut bitkilere üstünlük sağlayarak ortamda baskın hale 

gelmektedirler. Meydana getirdikleri zarar dikkate alınarak “İstilacı 

Yabancı Ot” olarak da tanımlanabilecek bu türleri diğer yabancı 

otlardan ayıran temel farklılık bunların dışarıdan taşınmalarıdır (Önen, 

2015).  İstilacı yabancı otların karakteristik özellikleri birbirinden 

farklı olmakla beraber, genel olarak bu yabancı otlar yeni taşındıkları 

alanlarda doğal düşmanları bulunmadığı için ve sahip oldukları 

genetik çeşitlilikten dolayı ortamda bulunan kaynaklardan son derece 

etkin bir şekilde faydalanarak, bulundukları alanda hızlı bir şekilde 

çoğalıp, yayılmakta ve orada hakim duruma gelebilmektedirler 

(Richardson ve Neave, 2008). İstilacı yabancı ot türleri, ekosistemleri, 

belirli bitki türlerinin dağılımını ve tarımsal üretimi tehdit etmekte 

(Shabani ve ark., 2020), biyoçeşitlilik için önemli bir problem 

olabilmektedirler (Broz ve ark., 2007). İstilacı yabancı ot türlerinin, 

doğal türlerin popülasyonlarına verdiği zararlar aşikar bir şekilde 

görüldüğü halde, bunlara karşı alınan eradikasyon önlemleri yetersiz 

kalabilmektedir (Shabani ve ark., 2020). Bundan dolayı istilacı 

yabancı otların kontrol edilmesi bakımından yönetim stratejilerinin ve 

izleme programlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak için istilacı 

tür risk değerlendirmelerinin yapılması büyük önem arz etmektedir 

(Kettunen ve ark., 2008). Özellikle istilanın erken dönemlerinde ve 

bitkilerin kontrolünün daha kolay olduğu dönemlerde, bunların 

kontrol altında tutulması ve hatta mümkün ise eradikasyonlarının 

yapılması biyoçeşitlilik açısından son derece önemlidir. 
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4. YABANCI OT TOZLAYICI İLİŞKİSİNİN EKOSİSTEMDEKİ 

BİYOÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN ÖNEMİ 

Çiçekli bitki türlerinin meyve bağlamaları ve nesillerinin devamı için 

tozlaşma ve döllenme gereksinimleri bulunmaktadır (Free, 1993). 

Tozlaşma olayı, meyve ve tohum üretiminin temelini oluşturmakta 

olup, birçok bitki türü tozlaşma olmadan meyve ve tohum bağlaması 

mümkün bulunmaktadır. Çiçekli bitkilerde tozlaşma olayı, 

yaşayabilecek, gelişip yeni bir organizmaya dönüşebilecek tohumların 

meydana gelmesi için ilk adımdır (Kesdek, 2012). Ekosistemdeki 

önemli bir faaliyet olan tozlaşma işleminde, bitkiler ile tozlayıcılar 

arasındaki ilişki çok karmaşık bir yapıya sahiptir. Dünyada bilinen 

angiosperm bitkilerin (çiçek açıp tohum bağlayan) sayısının 

250.000'in üzerinde olduğu düşünülmektedir (Wilson, 1992). Bu 

bitkilerde tozlaşma ve döllenme temel bir gerekliliktir. Bunların 

bazıları kendi kendine tozlaşabilirken, çoğunluğu çapraz tozlaşmaya 

bağımlıdır (Buchmann ve Nabhan, 1996). Bu angiosperm türlerinin 

%78 ile % 94'ü yaklaşık 300.000 hayvan türü tarafından çapraz 

tozlaşmaktadır (Buchmann ve Nabhan, 1996; Ollerton ve ark., 2011) 

ve kültür bitkilerinin % 87'si böcek tozlaşmasından yararlanmaktadır 

(Klein ve ve ark., 2007). Dünya genelinde bu tozlayıcı böceklerin 

başında arılar gelmekte (Winfree ve ark., 2007; Greenleaf ve Kremen, 

2006) olup, insan gıdasının 1/3’ü doğrudan veya dolaylı olarak arı 

tozlaşma ve döllenmesine ihtiyaç duyan bitkilerden oluşmaktadır. Bu 

faaliyetin gerçekleşmemesi durumunda bitkisel üretimde % 30 gibi bir 

düşüşün olabileceği gerçeği söz konusudur (Karadeniz, 2012). Büyük 

ölçekli arazilerde, monokültür tarım yapıldığında, tozlayıcı böceklerin 
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doğal yaşam alanlarını ve sundukları tozlaşma hizmetlerini ciddi bir 

şekilde tehdit etmektedir. Tarım arazilerinde yüksek bir bitki 

çeşitliliğine sahip lokal yabancı otlu alanların oluşturulması, genellikle 

tozlayıcılara fayda sağlaması açısından önerilen önemli bir konudur. 

Ancak bu uygulama üreticiler tarafından pek benimsenip 

uygulanmamaktadır (Carvalheiro ve ark., 2011). Genellikle tarladaki 

bütün yabancı otlar kontrol edilmekte ve başta arılar olmak üzere 

tozlayıcıların, özellikle kültür bitkilerinin çiçeklenme dönemleri 

olmadığı zamanlarda beslenmeleri sıkıntıya girmektedir. Bunun için 

belli alanlarda özellikle çiçekli yabancı ot florasının yoğun olduğu 

bazı alanların yabancı otlu bırakılması önemlidir. Çünkü yabancı ot 

biyoçeşitliliği, tozlayıcı biyoçeşitliliğini artırmakta ve özellikle geniş 

alanlarda yapılan tarımsal üretimlerde verimi ciddi bir şekilde 

etkilemektedir (Carvalheiro ve ark., 2011). Ancak başta arılar olmak 

üzere bu böceklerin türleri ve sayıları gün geçtikçe azalmaktadır 

(Biesmeijer ve ark., 2006; Goulson ve ark., 2008; van Engelsdorp ve 

ark.,  2008; Patiny ve ark., 2009; Potts ve ark., 2010; Cameron ve ark., 

2011). Bu azalmalar sadece böcekler ile sınırlı olmayıp bitki 

florasında da ciddi azalmalar meydana gelmekte olup, bunun en 

önemli sebebi ise yoğun tarımsal faaliyetlerdir (Robinson ve 

Sutherland, 2002). Gerçekleştirilen yoğun tarımsal faaliyetlerden 

dolayı, aynı zamanda birçok hayvan türünde de azalmalar meydana 

gelmiştir (Biesmeijer ve ark., 2006). Azalmakta olan ve kaybolmaya 

yüz tutan bu biyoçeşitliliğin yeniden sağlanması için yabancı otlar 

büyük önem arz etmektedir. Yabancı otların böcek çekici bitkiler 

olarak kullanılması, agroekologlar tarafından faydalı böcek türlerinin 
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sürdürülebilirliği için kullanılan bir yönetimdir. Tarımsal üretim 

alanları her zaman böcekler tarafından kullanılmış ve bozulmuş 

ekosistemler bu böceklerin beslenmelerinin önemli bir parçası 

olmaktadır. Yabancı otlar, faydalı böceklere nektar ve çiçek kaynağı 

olup bu böceklerin çiçeklenme boyunca tarlada kalmalarını 

sağlamaktadır. Yabancı otların tozlaşmaya faydalı olması bakımından 

tarımsal üretimde bir araç olarak kullanmak verimi artırmakta ve 

herbisit kullanımını sonlandırmakta olup, hem bitkilerin hem de 

böceklerin biyolojik çeşitliliğini artırabilmektedir (Kleiman ve ark., 

2020). Tarlada mevcut doğal yabancı otlar aynı zamanda 

agroekosistemdeki doğal böceklerin sayısının artmasını, bal arıları ile 

gerçekleştirilen tozlaşmalarda meydana gelebilecek gecikmelere karşı 

tampon görevi gören böceklere konukçuluk edebilmektedirler. 

Yabancı otlar aynı zamanda faydalı parazitoit ve predatör böceklere 

nektar ve polen kaynağı olabilmektedir (Altieri ve Nicholls, 2018). 

Bunu sağlamak içinde yabancı ot kontrolünün yeniden gözden 

geçirilmesi ve biyoçeşitlilik açısından daha faydalı yöntemlere yer 

verilmesi gerekmektedir.  

SONUÇ 

Yabancı otların yönetiminde uygulanacak yabancı ot kontrol 

yönteminin ekosisteme verebileceği zararlar dikkate alınması gereken 

bir husustur. Yabancı otlarla savaşmak ya da mücadele etmek yerine 

onları kontrol etmek ve yönetmek gerekiyor. Çünkü savaş içerdiği 

mana itibariyle bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla 

mücadeleye girişmeyi içinde barındırmaktadır. Halbuki yönetmek ya 
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da kontrol etmek sürdürülebilir bir ekosistemde yabancı otların verdiği 

zararları minimize ederken, sağlamış oldukları faydaları da yararımız 

doğrultusunda yönlendirmeyi içermektedir. Yapılacak yabancı ot 

kontrollerinin ekosistemlerde ya da agroekosistemde biyoçeşitlilik 

gözetilerek yapılması gerekmektedir. Yabancı ot biyoçeşitliliği, flora 

ve fauna biyoçeşitliliğini doğrudan etkilemektedir. Özellikle 

tozlayıcılar açısından yabancı otların önemi dikkate alınmalı ve 

herbisitlerle yapılan geniş spektrumlu yabancı ot kontrolü yerine 

bulundukları alanda popülasyonu yoğun olan birkaç tür dikkate 

alınarak yapılmalıdır. Sürdürülebilirlik açısından biyolojik çeşitlilik 

için yabancı otların biyolojik kontrolü ön plana çıkması büyük önem 

arz etmektedir. Ekim alanlarında yetiştirilecek kültür bitkisi 

biyoçeşitliği, yabancı ot biyoçeşitliliğini beraberinde getirmektedir. 

Tarımsal biyoçeşitlilikte başarılı olmak için agroekisistemler bu temel 

üzerine bina edilmelidir (Costanzo ve Bàrberi, 2014). İnsan 

faaliyetlerinin yoğun olmadığı ekosistemlerde biyoçeşitlilik, yoğun 

insan faaliyeti olan ekosistemlere nazaran daha yüksektir. Bu açıdan 

doğal ekosistemlerin gözlenmesi ve faaliyetlerin bu doğrultuda 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Agrobiyoçeşitlilik, doğal 

ekosistemleri taklit ederek sürdürülebilir tarımsal ekosistemleri 

yeniden tasarlamanın temeli olarak düşünülmelidir (Malézieux, 2012). 

Yabancı ot mücadelesinde kısa vadeli sonuçlar yerine uzun vadeli 

planlar yapılmalı ve yönetim stratejileri bu yönde geliştirilmelidir. 
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GİRİŞ 

Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyara ulaşacağı tahmin 

edilmektedir (Anonim, 2019). Dünya nüfusundaki artışla beraber 

azalan tarımsal alan, ekosistemlerde oluşan değişiklikler, kültür 

bitkilerinin yetiştirilmesinde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı 

otlarda görülen artan dayanıklılıktan dolayı tarımsal üreticiler, arz 

talep denge politikalarında zorluklar yaşanmaktadır (Ziska, 2020). 

İklim hem üretim deseni hem de kalite ve kantite bakımından tarımsal 

üretimin temel belirleyicisi konumundadır. Yetiştirilecek olan 

herhangi bir ürünün çimlenmesinden tohum bağlamasına kadar bütün 

aşamaları bitkinin sıcaklık, nem, ışık gibi ihtiyaçlarının 

karşılanmasına bağlı olmaktadır. İklimde yaşanabilecek en ufak 

değişiklik tarımsal üretimi yapılan ürünün topraktan çıkışını, 

kalitesini, kantitesini ve pazar değerini etkilemektedir. Bu yönüyle 

bakıldığında iklim hem üreticinin hem de tüketicinin hayatını etkileme 

potansiyeline sahiptir. 

 

Geçmişten günümüze ekonomik kazanç hedeflenen tarımsal alanlarda 

yürütülen çalışmalarda, gelir kaynağını azaltan ve dolayısıyla üretici 

açısından sorun oluşturan yabancı otlarla mücadele yapılmaktadır. 

Yabancı otlarla başarılı bir şekilde mücadele yapabilmedeki ilk 

basamak yabancı otlarla kültür bitkisi arasındaki bağı iyi anlamaktan 

geçmektedir (Colbach ve ark., 2014). Tarımsal üretim yapılan 

alanlarda her ne kadar zararlılar ve hastalıklar göz önüne çıksa da 

yabancı otlar üretimin önündeki ana engellerden olup ortadan 

kaldırılamamaktadır. Yabancı otlar rekabetçi yönleri ve 
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popülasyonlarının hızla gelişebilmesi nedeniyle bulundukları bölgede 

kültür bitkilerine karşı üstünlük kurabilmektedir. Yabancı otların 

kültür bitkilerinde yaklaşık %40 oranında verim kaybına neden olduğu 

bildirilmektedir (Işık ve Akça, 2018). Yabancı otlarla mücadelede 

temel ilke arazinin kullanımını optimize etmek ve yabancı otların 

istenmeyen etkilerini en aza indirmektir. Yabancı otların varlığını 

kültür bitkilerinin yetiştiriciliği yapılan alanlarla sınırlamayıp meralar, 

ormanlar, yol kenarları, sahiller gibi ekosistemin çeşitli bölgelerinde 

bulunabileceği düşünülmelidir (Webster ve ark., 2006). Yabancı 

otlarla mücadele edilirken sosyal, çevresel ve ekonomik konular bir 

arada değerlendirilmeli ve sürdürülebilir bir üretim sistemi 

sağlanmalıdır (Radicetti ve Mancinelli, 2021). Ancak son yıllarda 

insani faaliyetler ve doğa olayları nedeniyle artan atmosfer sıcaklığı ve 

yüksek CO2 seviyeleri küresel iklim değişikliklerine neden olmaktadır 

(Anwar ve ark., 2021).Küresel iklim değişikliği oluşan şartlarda 

sürdürülebilir yabancı ot mücadelesi zor olmaktadır.  

 

Küresel iklim değişikliği denildiğinde akla gelen iki temel etmenden 

birisi sıcaklık birisi de CO2 seviyesindeki değişimdir. Dünyaya gelen 

Güneş ışınlarının bir kısmı dünyanın ısınmasında kullanıldıktan sonra 

bir kısmı da geri yansıtılmaktadır. Sanayileşmenin artması, 

ormansızlaşma, tarım arazilerinin yok edilmesi gibi nedenlerle ortaya 

çıkan, atmosferde bulunan bazı gazlar yansıtılan ışınları emer ve 

atmosferde sıcaklık artışı olur, bu sıcaklık artımına ‘’Sera etkisi’’ 

denilmektedir (Şekil 1) (Chandrasena, 2009; Barla, ve Upasani, 2018). 
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Şekil 1. Sera Etkisi (Boun, 2018) 

Kaynak: Anonim,2018  

Atmosferik CO2 konsantrasyonunun 21. Yüzyılın sonuna kadar 280 

ppm’den 800 ppm’ye kadar artabileceği düşünülmektedir ve sera 

gazlarının artışıyla beraber de sera etkisinin de artacağı ve sıcaklığın 

1,5- 4,5 °C arasında artacağı varsayılmaktadır (Field ve Barros, 2014). 

Günümüzde de sıcaklığın artış yaşadığı bilinmektedir ve sıcaklık artışı 

devam eden bir süreç olmaktadır (Şekil 2). 
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Şekil 2. 2010-2020 Yılları Arasında Dünyadaki Sıcaklık Değişimi (FAO, 2020). 

1. YABANCI OTLAR VE İKLİM 

Tarımsal üretimin temelde hedefi yetiştirilen üründen optimum 

biyoması elde etmektir. Yetiştirilen kültür bitkisi biyomasına besin, 

ışık, nem gibi faktörlerin üretim sezonu boyunca olan durumu etki 

etmektedir. Kültür bitkisi açısından biyomasın artmasının önündeki 

engellerden biri de yabancı otlardır. Keza yabancı otlarında 

gelişebilmek ve generatif aşamaya geçebilmek için temelde ihtiyaç 

duyduğu kaynaklar kültür bitkisiyle aynı olduğundan bir rekabet söz 

konusu olmaktadır. İklim de rekabet açısında önemlidir ve değişimi de 

türler arası ilişkileri etkilemektedir (Radicetti, 2021). 
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1.1. Küresel Sıcaklık Değişiminin Yabancı Otlara Etkisi 

Küresel ölçekte gerçekleşen iklim değişikliği faktörlerinin bitkilerin 

büyüme, gelişime ve yayılımına etkisi olmaktadır. Dolayısıyla 

tarımsal üretim açısından küresel iklim değişikliği önemli bir krizi 

oluşturmaktadır. Oxford, 2019 yılında yükselen iklim verileri 

nedeniyle ‘iklim acil durumu’ ilan etmiştir. Örneğin, Güney Asya’daki 

küçük ölçekli işletmelerde, kuraklık ve su kısıtı buğday, çeltik ve 

nohutta ortalama %9,1’lik verim kaybına neden olmaktadır (Li ve 

ark.,2011). Küresel ölçekli ısınmadan dolayı yapılan analizler 

sonucunda yüzyılın ikinci yarısında tropik ve ılıman bölgelerde 

buğday, çeltik ve mısırdaki verim kayıplarının artacağı 

bildirilmektedir (Challinor ve ark., 2014). Küresel iklimdeki meydana 

gelen değişiklikler tüm bitkileri etkileyebilir diye 

düşünülebilmektedir. Ancak tarımsal üretim açısından 

düşünüldüğünde yabancı otlar ve kültür bitkilerinin bulunduğu bir 

alandaki iklimsel değişmenin iki bitki grubu arasında sinerjistik mi 

yoksa antagonistik mi bir ilişki olacağı akla gelmektedir (Jackson, 

2015). Atmosferik CO2, sıcaklık ve bölgesel ortalama yağış 

miktarındaki değişiklikler, yabancı ot ve kültür bitkisinin hücresel 

aktivitelerinin hızını, fenolojisini ve verimini etkilemektedir. Buna 

rağmen yabancı otlar rekabet ve adaptasyon yeteneklerinin yüksek 

oluşu, daha fazla genetik çeşitliliğe sahip oluşu ve iklim esneklik 

gücüne sahip oluşu nedeniyle bu değişikliğe kültür bitkilerinden daha 

çabuk uyum sağlayıp hayatta kalabilecekleri düşünülmektedir (Mary, 

2021).  
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Yabancı otların sıcaklığa bağlı dağılım değişikliğini inceleyen birçok 

çalışma mevcuttur. Küresel ısınma üzerine yürütülen çalışmaların 

genelinde sıcaklıkta artış ve yağışta azalma konuları ele alınmaktadır 

(Dukes ve ark., 2009; Singer ve ark., 2013). Yabancı otlar artan 

sıcaklıklarla beraber daha yüksek enlemleri veya daha yüksek rakımlı 

alanları istila etme eğiliminde olmaktadır. Sıcaklıkla birlikte kuzeye 

doğru genişleyen yabancı otlara verilebilecek en iyi örneklerden birisi 

ABD’nin Ohio Vadisi’nde sınırlı olan ancak şimdi kuzeye doğru her 

yerde bulunan Pueraria lobata (Kudzu) olmaktadır (Sasek ve Strain, 

1990). Benzer şekilde Kaliforniya’da istila tehlikesi bulunan 

Rottboellia cochinchinensis (Lour.) gibi yabancı otlar sıcaklıktaki 

birkaç derecelik artışla beraber yeni habitatlara yayılma eğiliminde 

olduğu bildirilmektedir (Ziska, 2010). Avustralya’da Lantana camara 

L. (Mine çiçeği) gibi yabancı otların daha yüksek rakımlı alanlara 

Cryptostegia grandiflora R. Br. (Kauçuk asma) gibi dona dayanıklı 

türlerin de güney kesimlere yayılacağı tahmin edilmektedir (Kriticos 

ve ark., 2003). 

 

Artan sıcaklıkla beraber yabancı otlarla mücadelede sıkça başvurulan 

yöntem olan herbisit uygulamalarının da sıcaklığa bağlı daha hızlı 

bozunması nedeniyle uygulandığı bölgede daha az kalıcı olduğu 

bilinmektedir (Bailey, 2004). Ek olarak sıcaklığın etkisiyle bitki 

dokularında protein seviyelerinin azalması da görüldüğü bilinmektedir 

(Loladze, 2014). 
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1.2. CO2 (Karbondioksit) Düzeyinin Artmasının Yabancı 

Otlara Etkisi 

İklimde meydana gelebilecek değişikliklere karşı bitkilerde 

oluşabilecek tepkiler bitkilerin türlerine ve kültür bitkisi üretim 

sezonunda kaç farklı yabancı ot tarafından istila edildiğine göre 

değişmektedir. Çevresel değişim ve yabancı otların gelişimine 

etkisinin incelendiği bir çalışmada, yabancı ot türünün fonksiyonel 

özelliklerine, yabancı otun kökenine ve yabancı ot türünün 

popülasyon yoğunluğuna göre yabancı otun istila alanlarının 

değişebileceği kanısı oluşmuştur (Korres ve ark., 2016). Örneğin, 

yabancı otların kültür bitkisi üzerindeki etkisi genellikle bitkilerin 

fotosentetik yolları gibi fonksiyonel özelliklerine bağlı olmaktadır 

(Ziska, 2003). Diğer her şey eşit olduğunda, artan atmosferik CO2, 

hem yabancı ot hem de kültür bitkilerini içeren C3 bitkilerinde 

biyomas artımışı ve su kullanım verimliliğini artırırken, C4 

bitkilerinde CO2 artışından yararlanma olasılığı daha düşüktür. Buna 

karşılık, C4 bitkilerinin sıcak ve kuru koşullar altında gelişme olasılığı 

C3 bitkilerinden daha fazladır (Prior ve ark., 2011). Bu nedenle 

Parthenium hysterophorus L. ve Chromolaena odorata (L) R.M. King 

& H. Rob. gibi C3 yabancı otlarının, ışık, nem ve besin mevcudiyetine 

bağlı olarak, yüksek CO2 seviyelerinde daha agresif bir yayılma 

sergileyeceği düşünülmektedir (Patterson, 1995; Chandrasena, 2009). 

C3 bitkisi olan yabani yulafın 480 ppm ve 257 ppm CO2 değerleri 

altında gelişimine ve tohum bağlamasına bakılmıştır ve 357 ppm 

dozda yabani yulafın yaklaşık %44 oranında daha fazla tohum 

bağladığı görülmüştür (O'Donnell ve Adkins, 2001). Ancak C4 bitkisi 
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olan Amaranthus viridis L.’de (Yeşil horozibiği) artan CO2 

konsantrasyonuyla birlikte artan büyüme ve biyomas artışı 

görülmüştür (NAIDU, 2013). Artan CO2 C3 bitkisi olan Chenopodium 

album L. (Sirken)’de fotosentez artışına ancak C4 bitkisi olan 

Amaranthus retroflexus L. (Kırmızı köklü horoz ibiği)’de herhangi bir 

değişikliğe neden olmamıştır (Ziska,1999). Artan CO2 seviyesinin 

yabancı otların ürettiği metabolitler üzerine de etkili olduğu 

bilinmektedir. Genel olarak yüksek CO2 seviyesi C3 kültür bitkilerinin 

büyümesini teşvik ederken hem C3 hem de C4 yabancı otların 

büyümesini teşvik etmektedir, ayrıca bitkide terlemeyi azalttığında su 

tasarrufu da sağladığı düşünülmektedir. Artan CO2 seviyeleri ile 

bitkilerin stomalarında sayıca azalma, yaprakta dış katmanın 

kalınlaşması ve dolayısıyla herbisitlerin alımının azalması da 

görülebilmektedir (Chandrasena, 2009). 

 

CO2 küresel ısınmaya en fazla katkıyı sağladığından, küresel ısınmayı 

azaltmadaki ana hedef atmosferik CO2 seviyesini azaltmak olmuştur 

(Yamasaki, 2003; Kumar ve ark., 2011). Son yıllarda küresel ısınma 

ile birlikte oluşan CO2 seviyesindeki artış sonucu yabancı otlarla 

kimyasal mücadele de güçleşmiştir (Huang ve ark., 2021). Bir C4 

yabancı ot türü A. retroflexus ve bir C3 yabancı ot türü olan C. album 

’da yüksek CO2 seviyelerinde genel bir herbisit olan glifosata tolerans 

gözlemlenmiştir. Cirsium arvense (L.) Scop. (Köygöçüren) ile yapılan 

bir çalışmada artan CO2 seviyesiyle birlikte yabancı otun biyomasında 

artış görülmüştür (Ziska ve ark., 2004). 
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2. İklim Değişikliğinin Yabancı Ot Fenolojisi ve Fizyolojisine 

Etkisi 

 

Yüksek CO2 miktarı özellikle C3 yabancı otlarda fotosentezi ve buna 

bağlı olarak gelişmeyi olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca, stoma 

açıklığında azalma hem C3 hem de C4 yabancı otların su kullanım 

kapasitesinde artışa neden olacaktır (Prior ve ark., 2011). Yapılan 

araştırmalarla artan CO2 konsantrasyonunun yabancı otların; 

kardeşlenme ve dallanması, yaprak büyüklüğü, bitki boyu, tomurcuk 

ve çiçek sayısı ile çiçeklenme zamanı üzerine etkide bulunduğu 

belirlenmiştir. Ancak, CO2 artışına bağlı olarak C3 yabancı otlarda 

genellikle toplam ağırlık yaprak alanına göre daha fazla artarken, C4 

bitkilerinde ise yaprak alanı ve toplam biomass aynı düzeyde tepki 

vermektedir. CO2 miktarındaki artışa bağlı olarak bitki gelişiminde 

artış olduğu, ancak bu artışın daha ziyade uygun sıcaklık koşullarında 

gerçekleştiği belirlenmiştir. Artan sıcaklığın yabancı ot tohumlarının 

çimlenme oranını arttırdığı, çimlenme için gereken zamanı ise 

azalttığı ve yabancı otların fide gelişimine olumlu etkide bulunduğu 

belirlenmiştir (Jabran ve ark., 2015). 

 

Atmosferdeki CO2 artışının fotosentetik aktivitenin artırılmasına, bitki 

gelişimine ve daha yüksek biyomass üretimine neden olacağı 

düşünülmektedir. Nitekim bazı çalışmalar artan CO2 sayesinde istilacı 

bitkilerin fotosentetik aktivitesinde artışlar görüldüğüne işaret 

etmektedir (Ziska, 2010). Ziska (2003) köygöçürenin (Cirsium 

arvense L. Scop.) oluşturduğu biyomas, yaprak alanı artan CO2 

miktarıyla artış gösterdiğini tespit etmiştir. Artan CO2 miktarına bağlı 
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olarak Potentilla recta L.’nın yaprak sayısı, bitki boyu, yaş ve kuru 

ağırlığının artış gösterdiği ortaya konulmuştur (Jabran ve ark., 2015).  

Sonuç olarak iklim değişikliği bazı yabancı otların gelişimi, biyoması, 

yaprak alanı ve kök gelişimini önemli oranda etkileyeceği, buna karşın 

bazılarınınkini ise olumsuz etkileyeceği tahmin edilmektedir.  

3. Küresel İklim Değişikliğinin Yabancı Otlara Olan Diğer 

Etkileri 

Su, hem varlığında bitkilerin büyümesini teşvik eden hem de 

yokluğunda bitkilerin büyümesini önleyen hayati bir etmendir. Su 

açısından fakir olan bölgelerde C4 bitkileri, su açısından zengin olan 

yetiştiricilik sistemlerinde de C3 bitkileri mevcuttur. Su stresi 

Echinochloa crus-galli (L.) P. B. (Darıcan), Eleusine indica (L.) 

Gaertn. (Kaz çimi) ve Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler (Kirpikli 

çatalotu) gibi C4 otlarının yaprak alanını ve biyomasını arttırdığı açık 

olarak görülmektedir. Bromus tectorum L. (Püsküllü çayır) ve 

Centaurea solstitialis L. (Güneş çiçeği) gibi kurağa toleranslı türler, 

toprak nemi yeterli olduğunda tohum üretimini artırmaktadır 

(Patterson,1995). Sıcaklıklardaki artış ve CO2 seviyesindeki artışla 

birlikte canlıların fenolojik dönemleri etkileneceği için yabancı otlarla 

mücadele kullanılan biyolojik mücadele ajanları olan doğal 

düşmanların kullanımı azalabileceği gibi bazı durumlarda da 

kullanılan doğal düşman türü değişebilecektir. Hem yabancı ot hem de 

doğal düşmanlar için yeni koşullara uyum zor olacaktır ve hangi türün 

hayatta kalacağını yeni oluşacak iklim şartları belirleyecektir (Anwar 

ve ark., 2021). 
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Yabancı otlar yerli ve egzotik (yerli olmayan) olarak ikiye 

ayrılmaktadır. İklim değişikliğinin etkisiyle arazide mevcut yabancı ot 

türlerinde de değişim olmaktadır. Bilim insanlarına göre bir bitkinin 

gerek yer değiştirmeden kaynaklı gerekse gelişme mevsimi boyunca 

yaşayabileceği olumsuzluklar nedeniyle yok olmadan kaçması için üç 

seçenek vardır: Gelişebilmeleri için elverişli iklime sahip alanlara göç, 

fenotipik esnekliklerinin kullanarak iklimde ve çevrede oluşan 

değişikliklere alışma ve iklim koşullarındaki değişmelere kalıtsal 

uyum şeklindedir (Pautasso ve ark., 2010). Küresel ölçekte 

gerçekleşen iklim değişikliğiyle birlikte bazı yabancı otların 

çoğalamayacağı ve yok olabileceği gibi bazı yabancı otlar da farklı 

bölgelerde ortaya çıkma ve gelişmesi için gerekli olan şartları farklı 

bölgelerde sağladığında yeni bölgeleri istila edebilmektedir (Singh ve 

ark., 2010; Singh ve ark., 2011). 

 

Yabancı otların doğal habitatının dışında bir başka alanda gelişmesi 

sonucu popülasyonunu baskılayıcı etmenlerden uzak kalacağından ve 

adaptasyon yeteneği yüksek olduğundan dolayı kültür bitkilerinde 

oluşturduğu zarar artabilecektir (Vilà ve ark., 2021). Artan CO2 

konsantrasyonuyla beraber yabancı otların yeni habitatları istila etme 

eğiliminde olduğu bilinmektedir. Artan sıcaklığa bağlı olarak da 

tarımsal üretimin olduğu alanlarda nadasa bırakılan yerlerde yaz 

mevsiminde Parthenium hysterophorus L. bitkisinin araziyi büyük 

oranda kapladığı belirtilmektedir. Buradan hareketle artan sıcaklığın 

yabancı otlarda tohum verimine ve yayılmaya olumlu katkısı olduğu 

söylenebilmektedir. Ayrıca, iklim değişiklikleri, bitkilerde su kıtlığı ve 
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dolayısıyla kuraklık hem kültür bitkilerinin verimini azaltabilmekte 

hem de yabancı otlarla mücadelede kullanılan herbisitlerin seçiciliğini 

düşürüp etkinliğini azaltmaktadır. Kuraklıkla beraber yabancı otlarla 

mücadele de güçleşmektedir. Şöyle ki, kuraklıkla birlikte yabancı 

otlarda mikrobiyal aktivite etkileneceğinden stoma sayısında azalma, 

yaprak dış yüzeyinde kalınlaşma, artan yaprak tüylenmesi gibi 

belirtiler ortaya çıkmakta ve bu durum yabancı otlarla mücadelede 

yaygın olarak kullanılan herbisitlerin etkinliğini azaltabilmektedir 

(Amare, 2016). Ayrıca herbisitler uygulandıktan sonra toprakta 

optimum toprak nemi mevcut değilse kısa sürede bozunma görülecek 

ve yabancı otlarla mücadele kötüleşecektir, bazı durumlarda da nem 

seviyesi yüksek ve sıcak koşullarda herbisit kalıcılığını 

kısaltabilmektedir. Bununla birlikte toprak nemindeki azalma 

mikrobiyotayı yavaşlattığından herbisitlerin kalıcılığının uzama 

durumu da görülebilmektedir (Bailey, 2004; Singh ve ark., 2011). 

 

4. Küresel İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığına Olan Etkisi 

 

İklimde meydana gelen değişikliklerle birlikte yabancı otların 

çimlenmesi, gelişmesi ve tohum bağlamasının değişebileceği 

bilinmektedir. Yabancı otların yaygın olarak bilinen yararları ve 

zararları da meydana gelecek olan iklim değişikliklerinden 

etkilenecektir. İklim değişikliğiyle birlikte yabancı otların insanlara 

karşı zehirlilik, alerjenlik ve yenilebilirlik durumu değişebilecektir. 

Buna ek olarak bölgesel olarak yayılımlarının mevcut olup olmadığı 

bilinen zararlı yabancı ot türlerinin lokasyonu değişebilecektir. Şöyle 

ki, insan sağlığına zararlı bir yabancı ot türü iklim değişikliğinden 
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önce bulunduğu bölgede bulunmayabilecek, bulunmadığı bölgede 

bulunabilecek veya toksikolojik özellikleri değişebilecektir (Ziska, 

2010). Son yıllarda ülkemizde ıspanak zehirlenmelerine neden olan 

Datura stramonium’un sıcaklık artışına bağlı olarak ıspanak alanlarını 

istila ettiği düşünülmektedir.  

SONUÇ 

Küresel iklim değişikliği konusunda 21.yüzyılda iklimde meydana 

gelen ve meydana gelebilecek olan değişikliklerle birlikte sosyo-

ekonomik ve teknolojik gelişmeler de çevreyi ve tarımsal üretim 

sistemlerini etkileyecektir. Küresel iklim değişikliğinin yabancı otları 

ve dolayısıyla kültür bitkisi verimini nasıl etkileyeceğini bilmek 

gelecekte gerçekleştirilecek olan tarımsal üretimdeki arz talep dengesi 

tahmini için önem arz etmektedir. İklim ve yabancı otların 

etkileşiminin anlamak ampirik çalışmalar gerektirmektedir. Sonuç 

olarak iklim değişikliği üzerindeki nicel yaklaşımların henüz olmayışı, 

yabancı otların nasıl etkileneceği konusundaki net beklentimizin 

olmayışına neden olmaktadır. Küresel iklim değişikliği nedeniyle 

bitkilerde oluşabilecek istilaların önlenebilmesi açısından arazi 

kullanımı, sulama yöntemleri ve tarımsal uygulamalar konusunda 

çevreci bir yaklaşımla dikkat edilmesi gerekmektedir.  

 

Küresel iklim değişikliği ile birlikte yabancı otların bulunduğu 

habitatın değişmesi, fenotipik ve genotipik tepkiler ve yabancı otlarla 

ilgili mücadele yöntemlerinde zorlukların oluşması görülebilmektedir. 

Bu bağlamında yabancı otlarla mücadelenin özellikle de kimyasal 
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yabancı ot mücadelesinin yeniden değerlendirilmesi ve güncel şartlara 

uygun hale getirilmesi gerekmektedir.  

 

Dünya genelinde sanayideki gelişmeler, tarım arazilerinin daralması, 

ormanların yok edilmesi, fosil yakıtların kullanımı, kaynakların belirli 

şekilde düzen içerisinde kullanılmaması gibi faktörlerin devam etmesi 

durumunda küresel ısınma konusunda insanlık lehinde herhangi bir 

gelişme olmayacağı açıktır ve insanlığın geleceği adına kötümser 

olarak çizilen senaryolar çizilmeye devam edecektir. Geleceğin daha 

insanlığın lehine ümitvar olabilmesi için kaynakların ve yakıtların 

etkin kullanımı, artan nüfusla birlikte kentsel ve kırsal yerleşim 

planlarının yapılması, tarımsal üretim aşamalarında kullanılan 

kimyasalların olabildiğince ikame doğal yöntemlerle değiştirilmesi, 

ormanların yok edilmemesi aksine ormanların korunması sağlanmalı 

ve yeni orman arazilerinin kurulması otoritelerce teşvik edilmelidir.  

Herboloji alanı ekolojik bir bakış ile değerlendirildiğinde tarımsal 

üretim yapılan alanlarda sorun olan yabancı otlarla mücadelede 

ekolojik yöntemlerin kullanıldığı sürdürülebilir mücadele anlayışı 

benimsenmelidir. Yabancı otlarla mücadelede kullanılan yöntemlerin 

etkileri sadece kültür bitkisinden elde edilen kar veya zarar açısından 

bakılmamalıdır. Mücadelede sadece en ekonomik olanı ve üründen 

maksimum gelir elde edilen değil de mücadelede tüketici ve üretici 

sağlığının ön planda tutulduğu, toprak kirliliğini gözeten, yabancı 

otlarla rekabet eden bitkilerin yetiştirildiği, allelopatik etkiye sahip 

kültür bitkilerinin mümkün olduğu oranda tercihinin yapıldığı, 

kimyasalların mümkün olduğunca kullanılmadığı geleneksel mücadele 
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yöntemleri kullanılmalı ve yetiştiriciliği yapılan üründen de optimum 

kar beklentisi olmalıdır. 
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GİRİŞ   

Dünyada ve ülkemizde son yıllarda ciddi bir problem olarak görülen 

toprak kirliliği, katı, sıvı ve radyoaktif atıkların, toprağın fiziksel ve 

kimyasal özelliklerini bozmasıdır. Bu bozulmaya neden olan önemli 

etkenlerin başında ağır metaller gelmektedir.  Bu metaller, ekolojik 

dengenin bozulmasında,  canlıların gelişimlerinde önemli rol oynayan 

ve çevre kirliliğine neden olan temel etkenlerin başında gelmektedir. 

Bitkiler için gerekli besin elementleri  olsun  ya  da  olmasın  ağır  

metallerin,  doğada bulunma  oranının belirlenen  düzeyin 

üstüne  çıkması durumunda  önemli  derecede  sorunlar  oluşturduğu  

bilinmektedir  (Benavides vd.,  2005).  Aynı zamanda ağır metallerin 

toprakta bulunma yüzdesinin üzerine çıkması durumda toprak 

kalitesinde bozulma ve ürünlerin verim ve kalitelerinde azalma (Long 

vd. 2002) sonucunda insan ve diğer canlılar için ciddi problemler 

doğurmaktadır  (Blaylock ve Huang, 2000).  

Ağır metaller küresel kirlilik faktörü olarak tüm canlılar üzerinde 

büyük tehlike oluşturmaktadır. İnsanlar tarafından maruz kalınan doz 

oranı, kişinin bağışıklık ve genel sağlık durumu gibi çeşitli faktörlere 

bağlı olarak insanlarda başta kanser olmak üzere birçok hastalıkların 

başlama ve ilerlemesine etken olmaktadır (Kabata-Pendias ve Dudka 

1991). Ağır metallerle kirlenmiş alanların iyileştirilmesinde  

(remediasyon)  kullanılan pahalı ve daha fazla uğraşlı geleneksel 

mühendislik yöntemleri olan remediasyon teknikleri (Salt ve Rauser. 

1995; Glass 1999) yerine, son yıllarda maliyeti daha düşük, teknik 

çevre dostu olan yeşil ıslah (fitoremediasyon) teknolojisi 
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kullanılmaktadır (Arshad vd. 2008). Fitoremediasyon tekniğinde 

genellikle hiperakümülatör bitkiler kullanılmaktadır.  Bu bitkiler;  

yaprak dal ve gövdelerinde toprakta bulunan metal oranından 50 ila 

500 kat daha fazla metal biriktirmektedirler (Clemens 2006). Bu 

bölümde hiperakümülatör bitkiler kullanılarak topraktaki ağır 

metallerin fitoremediasyon yöntemi ile giderilmesi, bu yöntemin 

kullanım alanlarının yanında yöntemin avantaj ve dezavantajları ele 

alınmıştır.  

1. FİTOREMEDİASYON NEDİR? 

 Fitoremediasyon toprakta ve yeraltı suyunda bulunan kirleticileri 

ayırmak, taşımak/yer değiştirmek, stabilize etmek ve yok etmek için 

kullanılan bir yöntemdir. Kendi içerisinde çeşitli mekanizmalar 

kullanarak kirliliği giderir. Toprakta ve yeraltı suyundaki kirliliğin 

giderim mekanizmaları; geliştirilmiş rizosfer biyoparçalanma ve 

fitodegradasyondur. Ayrıca hidrolik kontrol, toprakta fitoekstraksiyon, 

fitoakümülasyon ve fitostabilizasyon mekanizmaları da aktif rol 

oynar.  

Fitoremediasyon tekniğinde çevresel kirleticiler kapsamında ağır 

metalleri absorbe  eden,  dokularında  yüksek seviyelerde biriktirip 

çeşitli süreçlerden sonra etkisiz hale getirebilen hiperakümülatör 

bitkiler kullanılmaktadır (Raskin vd. 1997).   

Son yıllarda birçok ülkede kullanımı yaygınlaşan fito-ıslah, ağır 

metallerle kirlenmiş toprakların temizlenmesinde pasif bir 

teknolojidir. Farklı ıslah yöntemleriyle kıyaslandığında oldukça 
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düşük masraflı,  estetik olarak memnun edici olmasıyla beraber 

uygulama kolaylığı ve uygulama süresinin kısalığı gibi birçok 

avantaja sahiptir (Glass 1999).  

Metallerle kirlenmiş sahalarda bitkiler tarafından absorbe edilen ağır 

metaller ya toprakta birikerek sabit hale geçerler ya da topraktan 

uzaklaştırılırlar. Thlaspi,  Urtica, Taraxacum officinale,  

Chenopodium,  Polygonum sachalase  ve  Allyssim  gibi  bazı  

hiperakümülatör  bitkiler kadmiyum, bakır, kurşun, nikel ve çinko gibi 

ağır metalleri bünyelerinde biriktirme yeteneklerine sahiptirler. Bu 

yüzden, söz konusu bitkilerin yetiştirilmesi kirlenmiş toprakların 

arıtılmasında indirekt bir metot olarak kabul edilmektedir (EPA 

1995). Örneğin, doğada bulunan bitkilerin çoğu yaklaşık 100 ppm’lik 

bir çinko (Zn) birikimi yaptıkları halde, en yaygın hiperakümülatör 

bitki olarak bilinen Thlaspi caerulescens’ın 26000 ppm’in üzerinde bir 

birikim sağladığı farklı kaynaklardan bilinmektedir (Lasat 2000). 

Fitoremediasyon yönteminin avantajları ve dezavantajları   

Fitoremediasyon yöntemi ile kirleticilerin ıslahı yeni bir teknoloji 

olmakla birlikte birçok avantajı ve dezavantajı bulunmaktadır.  

Fitoremediasyonun avantajları; 

a. Diğer ıslah teknolojilerine göre daha ekonomiktir.  

b. Sahayı tekrar istila etmede yeni bir bitki topluğuna gerek duyulmaz. 

Kalıntı dökümü için ekstra bir sahaya ihtiyaç duyulmaz.  

c. Yerinde ıslah özelliği ile kirlenmiş alanın başka bir yere 

taşınmasına gerek kalmadan kirleticilerin yayılması engellemiş olur.  
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d. Tek tip kirleticinin dışında birçok kirleticiyle aynı anda mücadele 

verilerek alanın ıslahı sağlanabilir. 

Fitoremediasyonun dezavantajları;  

a. Başarıya ulaşma hızı alanda kullanılacak bitkilerin,  alanın edafik ve  

biyotik  faktörlerine  uyum  sağlamasıyla beraber bitkinin kirleticiye 

olan direncine bağlıdır.  

b. Yapraklarda biriken kirleticiler sonbaharda yaprak dökümüyle 

beraber tekrar toprağa karışabilir. 

c. Diğer ıslah metotlarıyla kıyaslandığında ıslah zamanı daha uzun 

sürebilir.  

d. Kirleticilerin çözünerek yıkanma sonucu toprağa karışma ihtimali 

artabilir (EPA 1995). 

2. FİTOREMEDİASYON TİPLERİ  

Organik ve inorganik kirleticilerin, bitkiler kullanılarak giderilmesi 

teknolojisine genel olarak verilen bir isim olan fitoremediasyon 

kapsamında kullanılan bitkilere ve giderilecek kirleticilere bağlı 

olarak farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerin seçiminde 

kirleticilerin bitkiler tarafından alım ve giderim mekanizmaları, 

kirletici ortamının fiziksel ve kimyasal özellikleri, uygulanacak 

yöntemin kirleticiye uygunluğu, kirlilik konsantrasyonu, kirleticinin 

toprak içindeki derinliği ile iklim şartları gibi faktörlere dikkat 

edilmesi gerekmektedir. Fitoremediasyon kapsamında söz konusu 

olan yöntemler aşağıda verilmiştir;  

2.1. Fitoekstraksiyon (Bitkisel Özümleme) : 



Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  | 353 

 

Fitoekstraksiyon, özellikle inorganik kirleticilerin bitkinin kökleri 

tarafından alınması ve bir kısmının toprak üstü aksamına (sap ve 

yaprak) taşınarak biriktirilmesi yöntemidir.  Bu bitkiler diğer bitkilere 

oranla bünyelerinde 100 kata kadar daha fazla kirlilik etmeni 

biriktirebilir. Bu yöntemle bitki bünyesine alınan kirleticiler, bitki 

hasadı, budanması ya da sökülmesi ile beraber 

uzaklaştırılabilmektedir. Bu teknoloji daha çok, ağır metallerle 

kirlenmiş topraklarda uygulanmaktadır (EPA, 2000).  

 
Şekil 1. Fitoekstraksiyon yönteminin bitkide gösterimi 

Bu yöntem için uygun ve çoğu Brassicaceae, Euphorbiaceae, 

Asteraceae, Lamiaceae ve Scrophulariaceae familyalarından olmak 

üzere bünyesinde ağır metal biriktirebilen 400 kadar tür saptanmıştır.  

Fitoekstraksiyon yöntemi sonucunda hasat edilen bitki kalıntıları; 

kurutularak, yakılıp kül haline getirilerek, kompost haline getirilmesi 

amacıyla çürütülmesi yoluyla sınırlandırılarak, biyolojik metal madeni 

halinde yeniden dönüşüme sokularak izole edilebilir (Memon ve ark., 

2000).  
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2.2. Fitodegradasyon (Bitkisel Bozunum): 

Fitotransformasyon olarak da bilinen fitodegradasyon, bitkiler 

tarafından alınan organik kirleticilerin metabolik proseslerden 

geçerek, bitkiler tarafından üretilen enzimler gibi bileşiklerin etkisi 

yoluyla bozunması yöntemidir. Bu yöntemde ana mekanizma 

kirleticinin bitkiler tarafından alınması ve bitki bünyesinde metabolize 

olmasıdır. Bu işlem genellikle kök bölgesi ile hatta en uç kök kısımları 

ile sınırlıdır.  

Fitodegradasyon, toprak, tortu (sediment), çamur ve yeraltı sularının 

arıtılmasında kullanılmaktadır. Fitodegradasyon, yüzey sularının 

iyileştirilmesinde de kullanılabilmektedir. Yapılan bir çalışmada, 70 

organik bileşiği bünyesine alarak onların bozulmasını sağlayan 88 

bitki türü saptanmıştır. 

 
Şekil 2. Fitodegradasyon yönteminin bitkide gösterimi 

Organik bileşenlerin gideriminde örnek olarak, bir su bitkisi olan 

papağan tüyü (Myriophyllum aquaticum) ve bir alg olan kayaotu 

(Nitella) bitkileri TNT’nin degredasyonunda kullanılmaktadır (EPA, 

2000). 
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2.3. Fitostabilizasyon (Köklerle Sabitleme): 

Bitkilerin kullanılmasıyla topraktaki kirleticilerin stabil hale getirerek 

biyolojik alınabilirliğinin azaltılması anlamındaki fitostabilizasyon, 

kirleticilerin hareketsizleştirilmesi, kökler tarafından biriktirilmesi, 

köklerin yüzeyine yapışması veya bitkinin kök bölgesinde çökelmesi 

şeklinde gerçekleşmektedir. Ayrıca bitki kökleri tarafından rüzgar ve 

su erozyonu, sızma ve toprak dispersiyonu yoluyla kirleticilerin 

muhtemel hareketinin engellenmesi olarak da tanımlanır. Toprak 

taşınmasını gerektirmemesi önemli bir avantajdır. Ayrıca alan 

bitkilendirildiği için ekosistemdeki restorasyon zenginleştirilir. Kök 

derinliği sistemin etkinliği bakımından çok önemlidir. Örneğin kavak 

kökleri 150-300 cm derinlikler için düşünülebilir.   

Hibrit bir kavak Güney Dakota (ABD)’daki bir çalışmada ilk yıl 12 m 

büyüme kaydederek bünyesinde tahmin edilenden çok daha yüksek 

miktarlarda As ve Cd biriktirmiştir (Pivetz, 2001).    

 
Şekil 3. Fitostabilizasyon yönteminin bitkide gösterimi 
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2.4 Fitovolatilizasyon (Bitkisel Buharlaşma) : 

Fitovolatilizasyon, organik (klorlu çözücüler) ve inorganik (Hg, Se) 

kirletici etmenlerin bitki bünyesine alınarak, yapısının atmosfere 

verilecek şekilde değiştirilmesi ve atmosfere verilmesidir. 

 
Şekil 4. Fitovolatilizasyon yönteminin bitkide gösterimi 

Bu sistemde kök derinliği çok önemlidir. Yeraltı suları söz konusu ise, 

bitki köklerinin derin olması gerekir. Kirli yeraltı suları pompalarla 

yüzeye çıkarılarak suyun daha sığ bitki köklerince alınması da 

sağlanabilir. Fitovolatilizasyon yöntemi yeraltı suları başta olmak 

üzere toprak, sediment ve çamur alanlarında da uygulanabilmektedir. 

2.5. Rizodegradasyon (Köklerde Bozunum): 

Degradasyon, mikroorganizmalar tarafından veya bitki köklerinin 

etkisi ile oluşuyorsa bu olay rizodegradasyon olarak isimlendirilir. 

Rizodegradasyon topraktaki kök bölgesinde, organik kirleticilerin 

mikroorganizma faaliyetleri sonucu ayrışmasıdır (Söğüt ve ark., 

2004). 
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Şekil 5. Rizodegradasyon yönteminin bitkide gösterimi 

Rizodegradasyon yöntemi ile giderilen kirleticiler arasında, TPH 

(toplam petrollü hidrokarbonlar), PAH (çokhalkalı aromatik 

hidrokarbonlar), BTEX (benzen, toluen, etilbenzen, ksilen), pestisitler 

(herbisit, insektisit), klorlu çözücüler (TCE, TCA), PCP 

(pentaklorofenol), PCB (poliklorinatlı bifeniller), yüzey aktif 

maddeler (LAS, LAE) sayılabilir. Rizodegradasyon amacıyla 

kullanılan bitkiler arasında ise, kırmızı dut ( Morus rubra L.), nane ( 

Mentha spicata), yonca ( Medicago sativa) ve su kamışı (Typha 

latifolia) bitkileri sayılabilmektedir (EPA, 2000). 

 

2.6. Rizofiltrasyon (Köklerle Süzme): 

Rizofiltration, biyotik ve abiyotik işlemlere bağlı olarak kirleticilerin 

köklerin içine alınması veya bitki köklerin üzerinde (adsorpsiyon) 

yapışıp kalmasıdır. Bu işlemlerin oluşu sırasında kirleticiler bitkiye 

alınabilir ve taşınabilir. Burada temel olan kirleticilerin bitki üzerinde 

veya içinde hareketsizliğinin sağlanmasıdır. Kirleticiler daha sonra 

çeşitli yollarla bitkiden alınabilir  (Söğüt ve ark., 2004).   
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Şekil 6. Rizofiltrasyon yönteminin bitkide gösterimi 

Bu teknoloji ile giderilen kirleticileri, elementler (Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, 

Cr), radyonükleidler (uranium (U), cesium (Cs) ve strontium (Sr)) 

olarak sıralamak mümkündür (EPA, 2000). 

2.7. Hidrolik Kontrol: 

“Phytohydraulic control” veya “hidrolik plume control” olarak da 

bilinen hidrolik kontrol, bitki kullanılarak yeraltı sularında kirlilik 

etmenlerinin birikmesini ve taşınmasını engellemek veya kontrol 

altında tutulmasıdır. 

 
Şekil 7. Hidrolik kontrol yönteminin bitkide gösterimi 
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Bu işlem yeraltı ve yüzey sularına uygulanabilir. Söğüt ve Eucalyptus 

türleri de bu amaçlarla kullanılmaktadır. Beş yaşındaki bir Populus 

ağacının günde 100-200 litre su alması, tek bir söğüt ağacının terleme 

miktarının bir günde 5000 galon suya eşdeğer olması bu bitkilerin su 

kullanma yeteneklerini ve bu amaçla kullanımlarının önemini 

vurgulamaktadır (Pivetz, 2001). 

2.8. Vejetatif Örtü Sistemleri: 

Vejetatif örtü, kirleticilerin toprak yüzeyindeki uzun süreli ve 

kendiliğinden yetişen bitki sistemi ile kontrol altına alınması 

yöntemidir. 

Bu yöntem toprak, sediment ve çamurda uygulanabilir. Bu amaçla 

ticari olarak kavak ağaçları ve çimler kullanılmaktadır (EPA, 2000; 

Söğüt ve ark., 2004). 

2.9. Kıyı Tampon Şeritleri: 

Kıyı tampon şeritleri genellikle akarsulara doğru akan yeraltı veya 

yüzeysel su içerisindeki kirleticilerin giderilmesi için akıntı boyunca 

akarsuların kıyılarına şeritler halinde uygun bitkilerin ekilmesi 

işlemidir. 

Bu ıslah ile, kirliliğin çevreye yayılmaması, taban suyuna karışmaması 

gibi görevler üstlenir. Sistem erozyonu da kontrol eder ve sedimenti 

azaltır. Kanada’da yapılan çalışmalarla buffer strips uygulamalarının 

toprak erozyonunu % 90, herbisit akışını % 42-70 oranlarında azalttığı 

belirlenmiştir. Ayrıca sistemle sudaki sediment % 71- 91, azot % 67-

96, fosfor % 27-97, pestisitler % 8-100 ve fekal koliformlar % 70-74 



360 | Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  

 

oranlarında azalabilmektedir (Gabor ve ark., 2001). Kavaklar bu 

amaçla en sık kullanılan bitkiler arasındadır (EPA, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. Kıyı Tampon Şeritleri yönteminin gösterimi 

Toprak ya da su ortamında bulunan metal kirleticilerin 

fitoremediasyonunda kullanılan teknolojiler ve bitkiler Çizelge 1’de 

gösterilmektedir. 

Çizelge 1. Toprak ya da su ortamında fitoremediasyon için kullanılan bitkiler 

Metal Ortam Metot Bitki 

As 

  
Toprak Fitoekstraksiyon Pteris vittata 

  Fitostabilizasyon  Piricum sativum  

B  Toprak Fitoekstraksiyon Gypsophila sphaerocephala  

Cd  Toprak  Fitoekstraksiyon  Oryza sativa  

    Fitostabilizasyon Vetiveria zizanioides  

  Su  Rizofiltrasyon Lemna minor 

Co  Toprak Fitoekstraksiyon Berkheya coddii  

Cr Toprak  Fitoekstraksiyon Brassica juncea 

  Su Rizofiltrasyon Brassica juncea 

Cu Toprak Fitoekstraksiyon Elsholtzia splendens  

    Fitostabilizasyon  Festuca rubra  

  Su  Rizofiltrasyon Lemna minor  

Hg  Toprak Fitoekstraksiyon Marrubium vulgare 
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  Su Rizofiltrasyon Pistia stratiotes  

Mn Toprak Fitoekstraksiyon Phytolacca americana  

Ni Toprak Fitoekstraksiyon Alyssum lesbiacum  

    Fitostabilizasyon Agropyron elongatum  

  Su Rizofiltrasyon Lemna minor  

Pb Toprak Fitoekstraksiyon Chenopodium album 

    Fitostabilizasyon Vetiveria zizanioides 

  Su  Rizofiltrasyon Hemidesmus indicus  

Se  Toprak Fitoekstraksiyon Brassica rap 

    Fitovolatilizasyon Brassica spp. 

Zn Toprak Fitoekstraksiyon Cynodon dactylon  

  Su Rizofiltrasyon Brassica juncea 
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4. Fitoremediasyonun Kullanım Alanları: 

Son yollarda yaygın olarak kullanılmaya başlayan yeşil ıslah 

(fitoremediasyon) çalışmaları çoğu farklı metal ve organik kirleticiler 

için birçok farklı ülkede denenmiş ve başarılı sonuçlar elde etmiştir.  

Farklı ülkelerde uygulanmış fitoremediasyon sınıflarına göre 

kirleticilerin bulunduğu ortamlar ve kullanılan bitki çeşitleri Çizelge 

2’de verilmiştir (Türkoğlu 2006). 

 

Çizelge 2. Fitoremediasyon yöntemlerinin kullanım alanları ve bitki çeşitleri 

Mekanizma Proses hedefi Ortamı Kirleticiler Bitkiler 

Fitoekstraksiyon Kirletici alma ve 

uzaklaştırma 

Toprak, sediment 

ve çamur 

Metaller, 

Metalloidler, 

Radionükleidler 

Hindistan 

hardalı, 

Pennycress, 

Alyssum, 

Ayçiçeği, Hibrit 

kavaklar 

Fitodegradassyon Kirletici giderme Toprak, sediment 

ve çamur, yeraltı 

suyu, yüzey suyu 

Organik 

bileşikler, 

Klorinat 

Çözücüler, 

Fenoller, 

Herbisitler 

Alg, Stenowort, 

Hibrit kavaklar, 

Siyah söğüt, 

Servi 

Fitostabilizasyon Kirletici 

etkisizleştirme 

Toprak, sediment 

ve çamur 

As, Cd, Cr, Cu, 

Hs, Pb, Zn 

Hindistan 

hardalı, Hibrit 

kavaklar, 

Çimler 

Fitovolatilizasyon Kirleticiyi 

buharlaşma 

Toprak, sediment 

ve çamur, yeraltı 

suyu 

Klorinat 

çözücüler, Bazı 

inorganikler (Se, 

Hg, As) 

Kavaklar, 

Yonca, Siyah 

Locust, 

Hindistan 

hardalı 

Rizofiltrasyon Kirletici alma ve 

uzaklaştırma 

Yüzey ve yeraltı 

suyu 

Metaller, 

Radyonükleidler 

Ayçiçeği, 

Hindistan 

hardalı, Su 

sümbülü 

Rizodegrasyon Kirletici giderme Toprak, sediment 

ve çamur, yeraltı 

suyu 

Organik bileşikler Kırmısı dut, 

Çimler, Hibrit 

kavaklar, Su 

kamışı, Çeltik 

Hidrolik Kontrol Kirletici bozunma Yüzey ve yeraltı 

suyu 

Suda çözünen 

organik ve 

inorganikler 

Hibrit kavaklar, 

Söğüt 

Kıyı Tampon 

Şeritleri 

Kirletici giderme Yüzey ve yeraltı 

suyu 

Suda çözünen 

organik ve 

inorganikler 

Hibrit kavaklar 

Vejetatif Örtü 

Sistemleri 

Erozyon kontrolü Toprak, sediment 

ve çamur 

Organik ve 

inorganikler 

bileşikler 

Kavaklar, 

Çimler 
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5. Ağır Metal Nedir? 

Yoğunluğu 5 g/cm3’ten büyük olan veya atom ağırlığı 50 ve daha 

büyük olan elementlere ağır metaller denir. Ağır metallere örnek 

olarak; Bakır (Cu), Demir (Fe), Çinko (Zn), Kurşun (Pb), Civa (Hg), 

Kobalt (Co), Krom (Cr), Nikel (Ni) ve Kadmiyum (Cd) verilebilir. 

Ağır metaller yerkabuğunda doğal olarak bulunan bileşiklerdir, 

bozulmaz ve yok edilemezler. Yüksek konsantrasyonlarda toksik 

olabilirler ve zehirlenmelere yol açabilirler. Ağır metaller 

biyobirikime yol açtığından oldukça tehlikeli maddelerdir. 

Biyobirikim, zaman içerisinde organizmalardaki kimyasal 

konsantrasyonun o kimyasalın doğadaki konsantrasyonuyla 

karşılaştırıldığında artması demektir.  

 

Ağır metaller önemli ve tehlikeli maddelerdir. Havaya karışan ağır 

metaller besin zinciri yoluyla hayvanlara ve insanlara ulaşırlar. 

Hayvan ve insan tarafından havadan aerosol olarak veya toz halinde 

solunarak metabolizmayı etkileyecekleri alanlara akciğerler yoluyla 

ulaşırlar. Ağır metalar endüstriyel atık suların içme sularımıza 

karışmasıyla hayvan ve insanlar üzerinde etkili olurlar.        

                                                                                 

Ağır metaller bitkilerde depolanmakta ve enzimlerle birlikte pek çok 

yaşamsal faaliyeti düzenlemektedir. Bu nedenle ağır metallerin 

zehirleyici özelliklerinden dolayı ekosistemi kirletme etkileri insan 

sağlığını da tehlikeye sokmaktadır.  
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5.1. Ağır Metaller ve Ağır Metal - Bitki İlişkisi   

Toprak kirliliği açısından bakıldığında, ağır metallerin en önemli 

kirletici kaynaklar arasında olduğu görülmektedir. Amerika Birleşik 

Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA)‟nın hazırladığı 129 tane 

öncelikli çevre kirleticiler arasında yer alan ağır metaller, en önemli 

çevre kirletici gruplardan birini oluşturmaktadır. Topraklara karışan ve 

buralarda birikme yapan ağır metaller, mikrobiyal aktiviteye, toprak 

verimliliğine, biyolojik çeşitlilik ve ürünlerdeki verim kayıplarına, 

hatta besin zinciri yoluyla sıcakkanlılarda zehirlenmelere kadar birçok 

çevre ve insan sağlığı problemlerinin ortaya çıkmasına neden 

olabilmektedir.  

 

Topraktaki ağır metallerin kaynağı toprağın oluşumu sırasında 

meydana gelen etkiler olabildiği gibi atmosferik taşınım, biyolojik 

arıtım çamurlarının boşaltımı, hayvan dışkıları ile evsel atıklarının 

uzaklaştırılması gibi prosesler sonucunda da olabilmektedir. 

Toprakların ağır metallerle kirlenmesi, endüstriyel ve tarımsal 

faaliyetler sonucu olabildiği gibi, ağır metal içeren kayaçların çeşitli 

nedenlerle çözünerek su ve toprak ortamına taşınması ile de ortaya 

çıkabilmektedir.  

 

Bitkileri ağır metallere olan tepkilerine göre üç ana grupta toplamak 

mümkündür:   

 

a. Metal dışlayıcılar: Bunlar, toprak üstü kısımlarına metal almayan 

fakat yüksek miktarlarda metali köklerinde biriktirebilen bitkilerdir.  
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b. Metal indikatörleri: Bu bitkiler toprak üstü kısımlarında 

topraktaki ağır metal seviyesi kadarını bünyesine alan indikatör 

(belirteç) bitkilerdir.  

c. Akümülatörler: Bu tür bitkiler, toprak üstü kısımlarında topraktaki 

metal seviyesinden daha fazlasını biriktiren dolayısı ile ağır metal 

kirliliğinin temizlenmesinde (fitoremediasyon) kullanılan 

hiperakümülatör bitkilerdir.   

Toprak üstü organlarında topraktaki metal konsantrasyonundan 50 ila 

500 kat daha fazla metal biriktirebilen bitkiler hiperakümülatör olarak 

adlandırılmaktadır.  Diğer bir ifadeyle, ağır metalleri herhangi bir 

toksisite semptomu göstermeksizin toprak üstü organlarında diğer 

bitki türlerine göre 100 ila 1000 kat daha fazla biriktirebilmektedir.  

Yaklaşık 450 bitki türü (Angiospermlerin sadece %0.2’si) 

hiperakümülatör olarak tanımlanmıştır.  Asteraceae, Brassicaceae, 

Fabaceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae, Euphorbiaceae bu özelliğe 

sahip familyalardan yalnızca birkaç tanesidir.   

Ağır metallere dirençli bitkilerde, ağır metaller bitki içinde küçük 

peptidlere bağlanıp kofullarda depo edilirler ve bu şekilde bitkiye 

zarar vermezler.  Ağır metallerin bitkilerde birikimi ve organlarda 

dağılımı bitkinin ve elementin türüne, kimyasal ve biyolojik 

aktiviteye, oksidasyon-redüksiyon potansiyeline, pH değerine, katyon 

değişim kapasitesine, oksijenin çözülmesine, ısıya ve köklerin salgı 

yeteneğine bağlıdır.   

 

Hiperakümülatör bitkiler ağır metalleri hücre zarlarındaki taşıyıcı 

proteinler yoluyla alırlar.  Bu taşıyıcı proteinler, bitkilerin mineralleri 
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kökleri yoluyla içeri almasını sağlayan ya da mineral iyonlarını 

kofullarda biriktiren taşıyıcılara benzerler.  Bu bitkilerdeki taşıyıcı 

proteinler ağır metallerin taşınımını gerçekleştirecek şekilde, diğer 

bitkilere göre değişikliğe uğramışlardır.  Değişikliğe uğramış taşıyıcı 

proteinleri kullanarak Thlaspi caerulescens bitkisi, kuru ağırlığının 

%3‟ü oranında çinkoyu, hiçbir zehirlenme belirtisi göstermeksizin 

depolayabilir.  Bir eğrelti türü (Pteris vitara), toprakta bulunanın 100 

katı kadar arseniği, kendi dokuları içinde biriktirebilir.  Metal 

depolayan bitkiler hasat edilerek metaller geri kazanılabilir ya da 

böyle bitkiler görevlerini yaptıktan sonra toksik atıklar için ayrılmış 

depolama alanlarına gömülebilirler.  

6. Türkiye Florasındaki Hiperakümülatör Türler 

Hiperakümülatör bir bitki çok yüksek konsantrasyonlarda ağır metal 

içeren topraklarda yaşayabilen ve bu ağır metalleri kökleri yolu ile 

alarak diğer dokularında biriktirebilen bitkilerdir. Söz konusu miktar 

bu denli yüksek ağır metal içeren topraklarda yaşamaya adapte 

olamamış birçok benzer tür için toksiktir. Hiperakümülatör olmayan 

türlerle kıyaslandığında hiperakümülatör bitkilere ait kökler topraktan 

ağır metalleri çok yüksek bir oranda alır, gövdeye daha yüksek bir 

hızda iletir ve gövde ve yapraklarda yüksek miktarlarda depolarlar. 

(Rascio ve Navari-İzzo, 2011).   

 

Doğal bitki örtüsünde yaygın olarak bulunan bazı bitki türlerinin, ağır 

metaller ile kirletilmiş olan ekosistemlerin temizlenmesi 

çalışmalarında kullanılmaları günümüzde artarak önem 

kazanmaktadır. Bünyesinde metal biriktiren yaklaşık olarak 400 bitki 
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türünün varlığı bildirilmektedir. Bu özelliğe sahip hakim familyalar 

Asteraceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Cyperaceae, Fabaceae, 

Lamiaceae, Poaceae, Violaceae ve Euphobiaceae’dir. Brassicaceae 

familyası 11 cins ve 87 türle bu özelliğe sahip en geniş familyadır. 

Brassicaceae familyasından nikel biriktiren 7 cins ve 72 tür 

bilinmektedir (Thompson, 1997). Bu arada bazı cinslerin de birden 

fazla ağır metali biriktirebilme özelliğinde olduğu bildirilmektedir. 

Örneğin Thlaspi caerulescens Cd, Ni, Pb ve Zn; T. goesingense ve T. 

ochroleucum, Ni ve Zn ve T. rotunolifolium Ni, Pb ve Zn biriktirir. Bu 

bitkiler çevredeki metallerin zararlı etkilerini gidermede büyük bir 

potansiyele sahiptir. 

Kirli ortamların temizlenmesinde bitkilerin kullanılması yeni bir 

kavram değildir. Yaklaşık 300 yıl önce bitkilerin atık suların 

işlenmesinde kullanılması üzerine çalışmalar vardır. 19. yüzyıl 

sonunda Thlaspi caerulescens L. ve Viola calaminaria L, 

yapraklarında yüksek düzeylerde metal biriktiren ilk bitki türü olarak 

ortaya konmuştur (Baumann, 1885). Minguzzi ve Vargnano (1948) 

filizlerinde %1 Ni depolayabilecek bitkileri belirlemişlerdir. Bradshaw 

(1952) Festuca rubra L. ve Agrostis capillaris L. gibi maden 

yataklarında yaygın olarak gelişen bitki populasyonlarının metal 

dayanımlarını ispat eden ilk araştırmacıdır. Bu bitkiler maden atıkları 

ve eriyikleri ile kirlenmiş yerleri bitki yaşamına döndürmekte 

kullanılabilmektedirler. 

 

 

 

 

 



368 | Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  

 

Çizelge 3. Bazı hiperakümülatör bitki türleri ve biyoakümülasyon potansiyelleri  

Bitki Türü Metal Yaprak Kapsamı 

Thlaspi caerulescens Zn:Cd 39.600:1.800 

Ipomoea alpina Cu 12.300 

Haumaniastrum robertii Co 10.200 

Astragalus racemosus Se 14.900 

Sebertia acuminata Ni %25 kuru özsuyu ağırlığına göre 
 

Smith ve Bradshaw (1979) İngiltere’de metal kirliliğini saptamak için 

yerel metal dayanımlı bitki türlerini kullanmışlardır. Metal dayanımlı 

bitki yetiştiriciliğinde uzun dönemde gübrelemenin mükemmel 

vejetatif aksam ve toprakta stabilizasyonu sağladığını bildirmişlerdir. 

Bu sonuçlara dayanarak üç farklı bitki üzerinde yapılan çalışmada: 

Agrostis capillaris cv. goginan, ve Festuca rubra cv. merlin’in kurşun 

ve çinko kirliliği için ve Agrostis stolonifera cv. parys’in ise yoğun 

bakır kirliliği için uygun olduğu ortaya çıkmıştır. Bulaşık topraklardan 

metallerin çıkarılmasında bitkilerin kullanımı fikri, Chaney (1983) 

tarafından yeniden ortaya konmuş ve geliştirilmiştir. Malaisse ve 

Brooks (1982) bakır hiperakümülatörü Haumaniastrum 

katangense’nin bakır madenlerine ait tortularda rahatlıkla 

yetişebildiğini görmüşlerdir. Zn ve Cd' un fitoekstraksiyonu üzerine 

ilk arazi denemesi 1991' de gerçekleştirilmiştir (Baker ve Brooks.  

1989). 

Çizelge 4. Kuru maddelerinde %1’in üzerinde ağır metal içeren bitki türleri 

Element Bitki Türleri 

Zn Thlaspi calaminare 

Cd Thlaspi caerulescens 

Cu Aeolanthus biformifollus 

Ni Phyllanthus serpentinus 

Co Haumaniastrum robertii 

Se Astragalus racemosus 

Mn Alyxia rubricaulis 
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Bitkilerin kadmiyuma olan tepkisi çok değişkendir. Gerard ve ark.  

(2000), üç adet metalle bulaşık ve temiz toprakta çalışmıştır. İngiliz 

çimi (Lolium perenne L.) ve marul (Lactuca) ile, çinko ve kadmiyum 

akümülatörü olarak Thlaspi caerulescens L. bu topraklarda 

yetiştirilmiştir. Çimde sürgünlerdeki kadmiyum konsantrasyonu 0.1-

2.3 mg/kg, marulda 0.4-8.3 mg/kg ve T. caerulescens’de 8.7-647 

mg/kg olarak bulunmuştur. Marul ve çim değişebilir kadmiyumun % 

1’inden daha azını alırken, T. caerulescens L. % 22’ sini almıştır. 

Reeves ve ark.  (2001), maden yatakları, maden eritme bölgeleri ve 

serpantin yatakları üzerinde eskiden bulunan herbaryum kayıtlarını 

dikkate alarak, Thlaspi türleri üzerine çalışmışlardır. Fransa’da değişik 

T.caerulescens L. populasyonları üzerinde yapılan çalışmalarda bazı 

türler arasında önemli farklar olduğu, yapraklı bitkilerde % 0,1-0,4 

kadmiyuma kadar ulaşan değerlere ulaşıldığı görülmüştür. Çoğunlukla 

düşük organik madde içeriğine karşın T. caerulescens L. 

fitoremediasyon, özellikle de kadmiyum için iyi bir potansiyel 

oluşturmaktadır. Öztürk ve ark.  (2003), Thlaspi caerulescens L.ve T. 

arvense L. türlerine uyguladıkları farklı dozlardaki çinko ve 

kadmiyumun bitki gelişimi üzerine etkilerini araştırmışlar ve T. 

caerulescens sürgünlerinin, bitkide fazla miktarlarda çinko ve 

kadmiyum birikmesini tolere edebildiğini bildirmişlerdir.  

Brassicaceae (Lahanagiller) familyasının üyeleri en iyi bilinen 

hiperakümülatör bitkiler olup, bu tür bitki gruplarının yaklaşık % 

25’ini oluşturur. Bu familyaya Arabidopsis thaliana’ da dahildir. 

Brassicaceae familyasına dahil olup da metal biriktiren bitkiler 
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dünyanın değişik yerlerinden toplanmış ve hiperakümülasyon görevi 

gören önemli genler tanımlanmıştır. Batı Anadolu’daki tarım dışı 

arazilerdeki serpantinlerin bitkilerce alınabilir nikel kapsamları 

incelenmiş ve 100 ppm’in üzerinde alınabilir nikel kapsamlarına 

rastlanmıştır (Ünver ve ark. 2008). Özbek ve ark., (2013) yaptıkları 

çalışmada: Batı Anadolu'nun ılıman karasal ve Akdeniz iklim 

koşulları altında dietilen triamin pentaasetik asit (DTPA) ile ekstrakte 

edilebilir kadmiyum içerikleri bakımından zengin toprakların 

vejetasyon durumunu tespit etmişlerdir. Bitki ve yakınlardaki toprak 

örnekleri 51 çinko madeni alanından toplanmış ve yaygın türler 

genellikle Poaceae, Scrophulariaceae ve Brassicaceae familyasına ait 

bulunmuştur.  

Altınözlü ve ark., (2012), Türkiye’deki serpantin alanlarda doğal 

yetişen bitkilerin nikel depolama kapasitelerini araştırmışlardır. Batı 

Anadolu serpantin topraklarının coğrafi dağılımı ve (DTPA) ekstrakte 

edilebilir nikel içeriği ile vejetasyon arasındaki olası ilişkileri 

incelemişler ve Türkiye'ye endemik olan Isatis pinnatiloba nikel hiper 

toplayıcı tür olarak tanıtılmıştır. Özbek ve ark. (2013) Toros 

dağlarında Çinko madenlerine adapte olmuş türlerin kadmiyum 

içeriklerini araştırmış ve Çinko madenleri çevresinde yetişen ve çay 

olarak tüketilen Micromeria myrtifolia Boiss & Hohen (Lamiaceae) 

(boğumlu çay, dağ çayı) bitkisinde 4.7 mg kg-1 Cd içeriğine 

rastlamışlardır.  

Thompson (1997) yaptığı derlemede 11 familyadan yaklaşık 400 

bitkinin ağır metalleri toplayarak toprağı temizlediğini bildirmektedir. 
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Bu veriler ışığında Hiperakümülatör bitkilerce zengin olan familyalar; 

Asteraceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Cyperaceae, 

Cunouniaceae, Fabaceae, Flacourtiaceae, Lamiaceae, Poaceae, 

Violaceae, ve Euphobiaceae’dir. 

 

Çizelge 5. Türkiye’deki hiperakümülatör türler ve lokasyonları 

Familya Tür Lokasyon 

1 Amaranthaceae 
Amaranthus 

retroflexus 
Batı Karadeniz, Orta Anadolu 

2 Betulaceae Betula pendula  
Doğu Anadolu, Trabzon, Erzurum, 

Çoruh, Kars 

3 Brassicaceae Arabidopsis thaliana 
Kuzey Türkiye’de 1800 m’ye kadar, 

Güneydoğu Anadolu 

4 Brassicaceae Brassica napus Çayırlık alanlar 

5 Brassicaceae Isatis pinnatiloba Batı Akdeniz 

6 Caryophyllaceae Minuartia hirsuta Orta ve Kuzey Anadolu 

7 Caryophyllaceae Minuartia verna Kırklareli, Gümüşhane, Kars 

8 Caryophyllaceae Silene compacta 
Ege, Marmara, Orta Anadolu, 

Antalya civarı 

9 Convolvulaceae Calystegia sepium 
Kuzey Doğu Anadolu, Marmara 

bölgesi, Denizli civarı 

10 Cyperaceae Carex echinata  Bursa, Ordu, Rize, Kütahya 

11 Cyperaceae 
Eriophorum 

agustifolium 
Doğu Anadolu, Kars 

12 Euphorbiaceae Ricinus communis  Çanakkale, Antalya, İstanbul 

13 Fabaceae Melilotus officinalis Ege, Orta ve Doğu Anadolu 

14 Fabaceae Trifolium pratense Çayırlık Alanlar 

15 Fabaceace Trifolium repens Çayırlık Alanlar 

16 Geraniaceae Pelargonium Orta ve Doğu Anadolu 

17 Malvaceae Gossypium hirsutum 
Ege ve Akdeniz Bölgesi, Çayırlık 

alanlar 

18 Oleaceae 
Fraxinus 

angustifolia 
Batı, Orta ve Güney Anadolu 

19 Onagraceae Epilobium hirsutum 
Kuzey, Orta Anadolu, Erzurum, 

Antalya, Siirt, İstanbul 

20 Plumbaginaceae Armeria maritima İstanbul 
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21 Poaceae Agrostis capillaris 
Genelde Anadolu’nun kuzey 

kısımları 

22 Poaceae Agrostis stolonifera 
Marmara, Doğu Karadeniz, Ege, 

Orta ve Güney Anadolu 

23 Poaceae 
Anthoxanthum 

odoratum 
Batı ve Güney Anadolu 

24 Poaceae 
Brachypodium 

sylvaticum 

Marmara, Karadeniz, Hatay, 

Mardin, Maraş 

25 Poaceae Bromus ramosus 
İstanbul, Bolu, Çankırı, Rize, Kars, 

Adana 

26 Poaceae Cynodon dactylon 
Batı ve Kuzey Anadolu,Akdeniz ve 

Orta Anadolu 

27 Poaceae 
Danthonia 

decumbens 
Türkiye’nin kuzey kısımları 

28 Poaceae 
Deschampsia 

caespitosa 

Kuzey Anadolu, Karadeniz, 

Van,Adana,Hakkari 

29 Poaceae Festuca rubra Batı Anadolu 

30 Poaceae Holcus lanatus Kuzey ve Batı Anadolu 

31 Poaceae 
Hordelymus 

europaeus 
Kuzey Anadolu 

32 Poaceae Lolium multiflorum 
Kuzey Anadolu,Marmara, 

Maraş,Erzurum 

33 Poaceae Nardus stricta 
Kuzey,Batı, Kuzeydoğu ve Orta 

Anadolu 

34 Portulacaceae  Portulaca oleracea Çayırlık alanlarda 

35 Salicaceae  Populus tremula Ege,Orta ve Doğu Anadolu 

 

Bitkiler Tarafından Metal Alınımı 

Bitkiler tarafından element alımı, genel olarak bitkinin alım sistemleri 

ve türe özel gereksinimler dışında toprağın bu elementi bulundurma 

kapasitesine ve toprak çözeltisindeki kimyasal erişilebilirliğine bağlı 

olarak değişir. Elementler, toprakta hareketlenmelerini takiben 

bitkinin kök hücreleri tarafından tutulur. Önce hücre duvarına 

bağlanan elementler, daha sonra taşıyıcı sistemler ve hücre içi 
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bağlanma bölgeleri ile düzenlenerek plazma membrandan geçer. 

Element iyonlarının alımınının kanal proteinleri ve/veya taşıyıcı 

proteinler tarafından gerçekleştirildiği düşünülmektedir. Plazma 

membranın iç kısmının (-) yüklü olması katyonların alımı için geçiş 

üstünlüğü sağlamaktadır (Clemens ve ark., 2002).    

Toprak çözeltisinden bitki köklerine metal taşınması difüzyon ve 

konveksiyon yoluyla olmaktadır. Bu iki yöntemden hangisinin daha 

önemli ve öncelikli olduğuna dair çok fazla bilgi bulunmamaktadır. 

Fakat, çözeltideki toplam metal konsantrasyonunun artmasının 

konveksiyon yoluyla taşınımı da arttırdığı saptanmıştır.  

Elementin topraktaki hareketliliği, topraktan alınması, kökte birikim 

ve hücre içindeki boşluklara taşınma, ksilem taşınımının etkinliği ve 

toprak üstü kısımlarda elementin dağılımı, bitkilerde element 

birikimini etkileyen faktörlerdir. Elementlerin çözünürlüğü ve hareketi 

toprağın tipine bağlı olarak adsorpsiyon, desorpsiyon ve komplex 

oluşturma işlemlerinden de etkilenebilmektedir.  Metallerin kök 

hücreleri içerisinde birikmesinden sonra uzun mesafe taşınması ksilem 

özsuyuna geçişleri ile gerçekleşir. Buradan da terleme gücü ile 

bitkinin üst kısımlarına taşınır. Metaller ksilem özsuyu içinde yaprak 

apoplastlarına ulaştırılır.  

Taşıyıcılar simplast içine alım sağlar ve yaprak içine dağılım apoplast 

ve simplast yoluyla gerçekleşir (Clemens ve ark., 2002). 

 



374 | Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  

 

7. Ağır Metal Giderim Yöntemleri 

Ağır metal giderimi için birçok ekonomik ve etkili metot kullanılmış 

ve yeni ayırma teknikleri geliştirilmiştir.  

 

Çizelge 6. Kullanılan diğer ağır metal giderim yöntemleri 

Metod Avantaj Dezavantaj 

Kimyasal çöktürme ve 

filtrasyon 

Basit 

Ucuz 

Yüksek konsantrasyonlarda 

zor ayrılma 

Etkin değil 

Atık çamur oluşumu 

Elektrokimyasal 

yöntemler 

Metali geri elde etme Pahalı olması 

Sadece yüksek 

konsantrasyonlarda etkin 

Kimyasal oksidasyon ve 

indirgenme 

İnaktivasyon Ortam hassasiyeti 

İyon değişimi Etkin arıtım ve saf atık 

metalin geri kazanımı 

Partiküllere hassas ve 

reçinelerin pahalı olması 

Buharlaştırma Saf atık elde etme Fazla enerji gereksinimi 

Pahalı olması 

Atık çamur oluşumu 

Ters Osmos Geri dönüşüm için saf 

atık eldesi 

Yüksek basınç 

Membran boyutu 

Pahalı olması 

Adsorpsiyon Sorbentlerin aktif 

karbon kullanımı 

Tüm metaller için 

uygulanması 

 

Atık sularda; iyon değiş tokuşu, kimyasal çökelme, ters osmoz, 

buharlaşma, membran filtrasyonu, biyolojik absorbsiyon muamelesi 

gibi uygulanması kolay ve ekonomik yöntemler ağır metal giderimi 

için kullanılan geniş çaplı metotlardır. Tabloda ağır metal gideriminde 

kullanılan bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları detaylı olarak 

açıklanmaya çalışılmıştır. 
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7.1. Fitoremediasyon Yöntemiyle Ağır Metal Giderimi:   

Bitkiler tarafından metal iyonlarının alınımı; metal iyonlarının kök 

yüzeyine tutunması, kök içine alınımı ve kütle akışı ve difüzyon 

aracılığıyla gövdeye translokasyonunu kapsamaktadır. Toprak 

partiküllerine bağlı halde bulunan metallerin alınımı köklerden 

rizosfere salgılanan metal şelatlayıcı moleküller, plazma membranına 

bağlı metal redüktaz ve proton salınımıyla sağlanmaktadır (Salt vd., 

1995).  

 

Fitoremediasyon yöntemi  ile  hiperakümülatör  bitkiler tarafından  

topraktan alınabilme  potansiyeline  sahip kirleticiler kendi aralarında;  

metaller (Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn), metalloidler 

(As, Se), radionükleidler (90Sr, 137Cs, 239Pu, 238U, 234U), 

ametaller (B) ve diğer  organik  bileşikler  (TPH, PAHs, Pestisitler,  

PCBs)  olmak  üzere birçok maddeyi içermektedir.  Ancak bitkiler 

tarafından organik kirleticiler veya ağır metallerin topraktan 

alınabilmesi için öncelikli olarak ekolojik şartların bitkiler için 

optimal düzeyde olması gerekmektedir. Buna örnek olarak Taraxacum 

officinale (karahindiba) bitkisini verebiliriz. Bitki kökleri yardımı ile 

topraktan alınan ağır metallerin bir kısmı,  bitki  bünyesindeki  

enzimler  aracılığı  ile bozunmakta  ve  kimyasal  formlarını  

değiştirmekte,  bir  kısmı  topraktan  aldığı  kirleticileri  transprasyon  

yardımı  ile atmosfere  salmakta  ve  diğer  kısmı  ise  herhangi  bir  

bozunuma  uğramayıp  bitkinin  vejetatif  organlarında  birikerek, 

bitkinin hasadıyla ortamdan uzaklaştırılmaktadır (URL-1 2006). 
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Bitkiler tarafından alınan bir kısım metaller, bitki bünyesindeki 

enzimler aracılığıyla bozunmakta ve kimyasal formları değişikliğe 

uğramaktadır. Çoğu metaller ise herhangi bir bozunmaya uğramadan 

bitkinin yaprak ve saplarında birikerek, bitkinin hasadıyla ortamdan 

uzaklaşmaktadırlar. Topraktaki metallerin bitki kökleri tarafından 

alınabilecek forma gelmesi, fitoremediasyon verimini etkileyen 

faktörlerin başında gelmektedir. Bu amaçla kullanılan kompleks 

yapıcı şelatların bitkilerde metallerin alınabilirliğini arttırdığı tespit 

edilmiştir. Tabloda fitoremediasyonla bitkilerin alabildiği maksimum 

ağır metal konsantrasyonları, mg metal/ kg bitki kuru ağırlığı 

cinsinden verilmektedir. 

 

Çizelge 7. Fitoremediasyonla bitkilerin alabildiği max. ağır metal değerleri 

Bitkinin Aldığı Ağır Metal 

Konsantrasyonu 

Ağırlık (Gram/Kg) Ağır Metal 

1,250 mg/kg As 

9,4 mg/kg Cd 

110 mg/kg Pb 

1,165 mg/kg Zn 

7.2. Fitoremediasyonda Şelat Uygulamaları   

Fitoremediasyon amaçlı olarak kullanılan şelatlar, topraktaki 

metallerin toprak içerisindeki hareketlerini artırmak ve bitki bünyesi 

tarafından alınmasını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan kompleks 

yapıcı bileşiklerdir (Nowack ve ark., 2005) (Şekil 12). Şelatlar üç 

bileşenden oluşur. Şelat tarafından kapsanan metal, şelat maddesi 

(EDTA, DTPA, EDDHA, amino-asit, humik asit, fulvik asit) ve ek 

iyon (Na+ ya da NH4+). Şelatlar kapsadıkları metali bitkinin 

kullanımına sunarlar fakat kendileri genellikle bitkiye girmezler 

(Hovsepyan ve Greipsson, 2005).   
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Şekil 12. Şelatın moleküler yapısı ve metallerle kompleks oluşturması 
 

 

Fitoremediasyon amacıyla en sık kullanılan şelat, EDTA’dır. 

EDTA’nın kendisi kullanılan doza bağlı olarak bitkilere toksik etki de 

yapabilmektedir. Bu nedenle uygulanacak EDTA dozunun uygun bir 

aralıkta seçilmesi gerekmektedir. EDTA metalleri topraktan 

sıyırmakta ve onları kompleksler halinde toprak çözeltisine 

katmaktadır. Bu kompleksler bitki kökleri vasıtasıyla su ve besin 

maddesi alımı yoluyla bitki bünyesine kolaylıkla girebilmektedir.  

 

Topraklara şelat eklenmesi genel olarak toplam çözülmüş metal 

konsantrasyonunu arttırır. Normal toprak şartları altında 1 mol EDTA, 

1 mol metalle kompleks oluşturur. Topraktaki şelat/metal oranı çok 

büyük bir öneme sahiptir. Bu oran arttıkça toprak çözeltisinde daha 

fazla şelat bulunacağından, çözünmüş metal miktarı da artacaktır.   

 

500 mg/L kurşun uygulanmış ve EDTA ile zenginleştirilmiş bir 

toprakta mısır bitkisi ile yapılan araştırmada EDTA’nın 0 (kontrol), 

0,5 (düşük), 1,0 (orta), ve 2,5 mol/kg (yüksek) düzeylerindeki Pb 

alınabilirliği arasındaki farklılıklar incelenmiş, yüksek ve orta EDTA 

düzeylerindeki bitkiler, kontrol düzeyindekilerinden daha az gelişme 

göstermesine rağmen bitki yapraklarındaki kurşun konsantrasyonu, 
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artırılan EDTA miktarı ile birlikte artış göstermiştir. Orta düzeyde 

EDTA’ya maruz kalmış bitkiler, Pb’nin kökten yapraklara taşınımı en 

yüksek düzeyde göstermiştir (Hovsepyan ve Greipsson, 2005). 

8. Fitoremediasyon Yoluyla Kirlilik Giderme Çalışmaları  

Ağır metalleri bünyesine alan, üst organlara taşıyan, toplayan veya 

direnç gösteren bitkilerle oluşan biyokimyasal işlemlerin daha iyi 

anlaşılması ve moleküler ve genetik yaklaşımlar kullanılarak ortaya 

çıkan fitoremediasyonun biyokimyasının anlaşılması ile ilgili 

çalışmalar son yıllarda büyük bir hızla devam etmektedir. Özellikle 

bitkilerin metalleri daha kolay ve fazla miktarda absorblaması için 

şelat ve benzeri kimyasalların eklenmesinin önemi ile ilgili birçok 

çalışma yapılmaktadır.  

 

Bu kapsamda yapılan çalışmalardan birinde, 500 mg/L kurşun 

uygulanmış ve EDTA ile zenginleştirilmiş bir toprakta mısır bitkisi ile 

yapılan araştırmada EDTA’nın 0 (kontrol), 0,5 (düşük), 1,0 (orta), ve 

2,5 mmol/kg (yüksek) düzeylerindeki Pb alınabilirliği arasındaki 

farklılıklar incelenmiş, yüksek ve orta EDTA düzeylerindeki bitkiler, 

kontrol düzeyindekilerinden daha az gelişme göstermesine rağmen 

bitki yapraklarındaki kurşun konsantrasyonu, artırılan EDTA miktarı 

ile birlikte artış göstermiştir. Orta düzeyde EDTA’ya maruz kalmış 

bitkiler, Pb’nin kökten yapraklara taşınımı en yüksek düzeyde 

göstermiştir (Hovsepyan ve Greipsson, 2005).  

 

Üç bitki türü ile yapılan başka bir çalışmada kontrol bitkileri ile 

kurşun hiperakümülatör bitkilerinin potansiyel kullanımlarının yaprak 
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ve gövdelerindeki Pb konsantrasyonlarının karşılaştırmaları test 

edilmiştir. Buna göre ayçiçeği bitkisinin, terkedilmiş maden 

alanlarının restorasyonu ile fabrika bölgelerindeki kirlenmiş 

alanlarında Pb gideriminde en iyi sonucu veren bitki olduğu 

görülmüştür (Boonyapookana, 2005).  

 

Thlaspi caerulescens bitkisi ile yapılan çalışmada ise toprak pH’sına 

ve toprak çeşidine bağlı olarak Cd alım performansına etkisi 

araştırılmıştır. Çalışmada toprak özelliklerinin Thlaspi bitkisinin Cd 

alımı üzerine önemli bir etkisi saptanmıştır. Maksimum Cd alımının 

sağlandığı en uygun pH aralığının 5-6 olduğu belirlenmiştir. 0,6 

mg/kg topraktan, 3,7 mg/kg toprağa kadar Cd metalinin eklenmesinin, 

bitki biyokütlesini olumsuz etkilemediği görülmüştür. Bitkideki en 

yüksek Cd konsantrasyonu pH 5,1’de ve  236 mg/kg ve Cd alımı ise 

228 mg/saksı olduğu gözlenmiştir (Junta, 2004).  

Doğu Avusturya ikliminde fitoremediasyon teknolojisiyle EDTA ile 

canola kullanılarak bir hayli kirlenen endüstri topraklarından Cu, Pb 

ve Zn elementlerinin giderimi irdelenmiştir. Açık havadaki saksı 

deneylerindeki çalışma sonucunda kanola, EDTA kullanılmadığı 

şartlarda köklerinde 130 mg/kg Cu, 30 mg/kg Pb ve 180 mg / kg Zn 

kuru bitki ağırlığı biriktirmiştir. Ayrıca toprak üstü aksamında ise 

yaklaşık 20 mg/kg Cu, 2 mg/kg Pb ve 120 mg/kg Zn biriktirdiği tespit 

edilmiştir (Wenzell ve ark., 2003).  
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Fitoremediasyon Yöntemiyle Giderilen Bazı Elementler   

Fitoremediasyonla giderilen elementlerin başında ağır metaller 

gelmektedir. Ağır metaller, periyodik tabloda bakır ile civa arasında 

yer alan, atom ağırlıkları 63,546 ile 200,590 arasında değişen ve 5 

gr/cm3 den daha yüksek özgül ağırlığa sahip bir grup element olarak 

tanımlanır (Zenk, 1996). Ağır metaller, yüksek toksisite ve kanserojen 

etki gösteren öncelikli tehlikeli kirleticiler olarak bilinmektedir.  

 

Çizelge 8. Fitoremediasyon yöntemi ile giderilen elementler 

Element G/Cm3 Özgül 

Ağırlık 

Bitki Ve Hayvan 

İçin Gereklilik 

Kirletici Olup 

Olmadığı 

Ag (Gümüş) 10,5 - K 

Cd (Kadmiyum) 8,5 - K 

Cr (Krom) 7,2 G K 

Co (Kobalt) 8,9 G K 

Cu (Bakır) 8,9 G K 

Fe (Demir) 7,9 G K 

Hg (Civa) 13,6 - K 

Mn (Mangan) 7,4 G - 

Pb (Kurşun) 11,3 - K 

Mo (Molibden) 10,2 G K 

Ni (Nikel) 8,9 G K 

Pt (Platin) 21,5 - - 

Tl (Talyum) 11,9 - K 

Sn (Kalay) 7,3 - K 

U (Uranyum) 19,1 G K 

V (Vanadyum) 6,1 G K 

W (Tungstem) 19,3 G K 

Zn (Çinko) 7,1 G K 

Zr (Zirkon) 6,5 - - 

 

Metalleri diğer toksik maddelerden ayıran en önemli özellikleri 

insanlar tarafından oluşturulamaması ve yok edilememeleridir. Eser 

miktarda bile toksik etki yaptığı bilinen bu metaller, Ag, As, Be, Cd, 

Cr, Pb, Mn, Hg, Ni, Se ve Zn sayılabilir. Bunların dışında az miktarda 
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yarı metal ve ametallerin de bulunduğu çoğu katı elementler içerisinde 

Be göstermiş olduğu farklı özelliklere göre metal veya ametal 

sayılabilmektedir. 

SONUÇ 

Fitoremediasyon  teknolojisi,  kirleticiler  içerisinde  ağır  metaller  ve  

organik  kirleticilerle  kirlenmiş  toprak  ve  su kaynaklarının  ıslah  

edilmesi  için  kullanılan  bir  yöntemdir.  Hiperakümülatör bitkiler,  

kirleticilerle kirlenmiş alanların ıslahı için kullandığından dolayı son 

yıllarda kullanım alanları artmaktadır. Bitkisel ıslah teknolojisindeki 

olumsuzluklar genellikle tercih edilen hiperakümülatör  bitkilerin  

çoğunun hem  düşük  biyokütleye  sahip olmaları  hem  de  olumsuz 

çevre  koşullarına  uyum  sağlamakta  güçlük  çekmesinden  

kaynaklanmaktadır.  Bu gibi sorunları çözebilmek için bitkilerdeki 

metal hiperakümülasyonu ile ilişkili mekanizmaların iyi bir şekilde 

araştırılıp incelenmesi gerekir (Terzi ve Yıldız 2011).   

 

Ağır metallerin bitkiler tarafından absorbe edilmesi, taşınması ve 

bünyelerinde alıkoyulma mekanizmaları ile ilgili bilgilerin elde 

edilmesi bu yöntem için transgenik bitkilerin gelişimine önemli katkı 

sağlamaktadır. Fitoremediasyon için kullanılacak bitkilerdeki gen 

veya proteinlerin proteomik ve genomik teknolojileri ile araştırılması 

sonucunda elde edilecek veriler sayesinde ağır metaller ve organik 

kirleticilerle kirlenmiş sahaların ıslahı için alternatif bitkilerin 

geliştirilmesi önem arz edecektir. Toprak kirliliği açısından en önemli 

çevre kirleticilerinin başında gelen ağır metallerin ıslahında tercih 

edilen fiziksel ve kimyasal arıtma yöntemlerinin,  yüksek maliyetli 
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olmaları,  arıtım işleminin daha uzun sürmesi ve arıtım sonunda 

biriken kirletici artıkların imhasındaki sorunlardan dolayı fazla tercih 

edilmemektedir.  Bu amaçla fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçler 

aracılığıyla detoksifiye eden bitkilerin kullanılması sonucu ağır metal 

ve diğer bir kısım kirleticilerin ıslah edilmesi olarak tanımlanan yeşil 

ıslah (fitoremediasyon)  yöntemi ise hem ekonomik olması hem de 

ekolojik olarak kullanılması sebebiyle diğer ıslah teknolojilerinden 

daha yaygın olarak kullanılan bir yöntem olmuştur. Yeşil ıslah 

kapsamında uygulamaya konulan birçok farklı yöntem ve uygulamada 

kullanılacak alternatifli bitki türlerinin bulunması, fitoremediasyon 

teknolojinin kullanım olanağını arttırmaktadır.  Fakat şu da 

bilinmelidir ki bu yöntemin,  ilk aşamada kirleticileri sonuç odaklı 

uzaklaştırma veya giderme yöntemi olarak değerlendirilmemesi 

gerekir.  Nihai giderim işlemi fitoremediasyon işlemi sonunda ağır 

metal birikimi olmuş bitki kök gövde veya yaprakların ıslah edilmesi 

kapsamında yakılarak,  uygun özelliklere sahip ise hayvanlar için yem 

bitkisi olarak kullanılarak veya uygun bir alanda depolanarak başarılı 

bir sonuç elde edilebilir. 
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GİRİŞ 

Yabancı otları kontrol eden kimyasallara herbisit denir. Herbisitler, 

etki mekanizmasına, etki alanına, kimyasal ailelerine, uygulama 

zamanına ve şekline, seçici olma durumuna, yer değiştirme vb. gibi 

farklı yöntemlere göre sınıflandırılmaktadır (Sherwani ve ark. 2015). 

Ancak bu yöntemler arasında herbisitlerin etki mekanizmasına göre 

sınıflandırılması herbisitlerin anlaşılmasını kolaylaştırdığı gibi, 

spesifik özelliklere sahip bazı herbisitlerin tavsiye edilmesinde (A: 

sadece dar yapraklılara, G: total herbisit olarak dar ve geniş 

yapraklılara etkilidir) hata paylarını azaltmakla birlikte, satış ve 

pazarlamasında da karışıklığı önleyebilmektedir. Ayrıca herbisit 

münavebe sisteminin uygulanmasında ticari isimleri sürekli 

güncellenebilen aktiflerle ilgili teknik bilgiye gerek kalmadan herbisit 

ambalajındaki etki mekanizmasını temsil eden kodlar takip edilerek 

herbisit münavebe sistemi pratik bir şekilde üreticiler tarafından 

uygulanabilir ve üretici kayıt defterlerine işlenmesini 

kolaylaştırabilmektedir. Ülkemizde satışa sunulan herbisit 

ambalajlarında Herbisit Dayanıklılık Eylem Komitesi (HRAC)’nin 

2021 yılından önceki sınıflandırma sistemine göre harfli kodlama 

sistemi yer almaktadır. ABD, Kanada ve Avustralya dışında neredeyse 

tüm ülkelerde kullanılan bu sistemde herbisit grubunun rakam veya 

harf ile kodlanması bu sınıflandırma yönteminin önemini 

artırmaktadır. HRAC 2021 yılında yapmış olduğu güncelleme ile 

birlikte herbisitlerin etki mekanizmasına göre sınıflandırma sisteminde 

uluslararası birlikteliğin sağlanması açısından rakamsal kodlamaya 

geçmiştir (Anonim, 2021a).  Herbisitlerin etki mekanizması (eylem 
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bölgesi, eylem modu, etki yolu vb.), bir herbisit grubunun bitkide 

meydana getirdiği birincil biyokimyasal veya biyofiziksel olay 

şeklinde tanımlanabilir. Herbisitlerin etki mekanizmasına göre 

sınıflandırılması HRAC’a göre Çizelge 1.’de verilmiştir (Anonim, 

2021a). 

Çizelge 1. Herbisitlerin Etki Mekanizmasına Göre Sınıflandırılması

  

HRAC 

Sınıflandırması Etki mekanizmasının grubu 

Türkiye’de 

Ruhsatlı 

Gruplar 2021 2021’den önce 

1 A ACCase enzim inhibitörü + 

2 B ALS enzim inhibitörü + 

5 

6 

C1,C2 

C3 
Fotosentez II inhibitörü (PS ll) + 

22 D 
Elektron transferini engelleyen 

inhibitörler (PS I) 
+ 

14 E 
Protoporfirinojen oksidaz enzim 

inhibitörü (PPO) 
+ 

 

12 

27 

34 

13 

 

F1 

F2 

F3 

F4 

Karotenoid biyosentez inhibitörleri 

F1: PDS 

F2:HPPD 

F3: Likopen siklaz 

F4: DOXP 

+ 

9 G 
EPSP (5-enolpiruvil-shikimat-3-fosfat)  

inhibitörü 
+ 

10 H 
Glutamin sentetaz enzimini engelleyen 

inhibitörler 
+ 

18 I Dihidropiridin sentez inhibitörü (DHP) - 

3 

23 

15 

K1 

K2 

K3 

Mikrotübül oluşum inhibitörü 

+ 
Mikrotübül organizasyon inhibitörü 

Çok uzun zincirli fatty asit sentez 

inhibitörü 

29 L Selüloz sentez inhibitörü + 

24 M ATP ayırıcı ajan inhibitörü - 

- N** 
Lipit sentez inhibitörü (ACCase 

olmayan) 
+ 

4 O Sentetik oksinler + 

19 P Oksin taşınım inhibitörü - 

30 Q*** Fatty asit dioesteraz enzim inhibitörü - 

31 R*** Serin/treonin protein fosfataz inhibitörü - 
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HRAC 

Sınıflandırması Etki mekanizmasının grubu 

Türkiye’de 

Ruhsatlı 

Gruplar 2021 2021’den önce 

32 S*** 
Solanesil difosfat sentetaz enzim 

inhibitörü 
- 

33 T*** 
Homojentisik solanesil transferaz 

inhibitörü 
- 

Ø Z Bilinmeyen etki mekanizmaları - 

*Ülkemizde ruhsatlı olarak satışa sunulan herbisit grupları  (Torun, 2017).  

**HRAC 2021 sınıflandırılmasında çıkarılarak k3/15 grubuna eklenmiştir. 

***HRAC 2021 sınıflandırmasına eklenen yeni gruplar 

 

HRAC sistemine göre sınıflandırılan ve Çizelge 1.’de verilen herbisit 

grupları 25 farklı etki mekanizmasından oluşmaktadır. Çizelge 1.’de 

verilen harfli sisteme göre herbisitlerin etki ettiği mekanizmaların 

bitki hücresi üzerinde şematize edilerek Şekil 1.’de verilmiştir.  

 

Şekil 1. Herbisitlerin etki mekanizmasına göre hücre içi etki yeri 

(Delye ve ark., 2013) 
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Bitki hücresi üzerinde herbisit gruplarının etki ettiği organel veya 

yapılar Şekil 1’de gösterildiği gibi kısaca özetlenmiştir. Bu gruplardan 

Çizelge 1.’de verilen ve ülkemizde ruhsatlı olarak satışa sunulan 

herbisitlerin etki mekanizmaları bu bölümde açıklanmıştır.   

1. ACETYL-COA KARBOKSILAZ (ACCASE) ENZİM 

İNHIBITÖRÜ (GRUP: A/1) 

Lipitler, diğer canlılarda olduğu gibi bitkilerde de önemli yapıların ve 

birçok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde rol alır. Özellikle 

hücre içeriğini bir arada tutan, hücre zarının yapısına katılan lipitlerin 

sentezi hayati öneme sahiptir.  Acetyl-CoA karboksilaz (ACCase) 

enzim inhibitörü, lipit sentezini engeller (Şekil 2.).  

Şekil 2. Krebs döngüsünde fatty asit sentezinde Asetil-CoA’nın 

katalizi (Anonim, 2021b.) 
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Hücrelerin yenilenmesi, çoğalması için gerekli olan fatty asit sentez 

yolunda Şekil 2’de şematize edildiği gibi, glikoz tepkimesinden 

oluşan 2 mol enerjinin elde edildiği piruvat aşamasında Asetil-

CoA’nın ACCase enzim inhibitörü tarafından katalize edilerek fatty 

asit sentez reaksiyonun sekteye uğramasına yol açar.  Dolayısıyla fatty 

asit sentezi gerçekleşemediğinden, yeni hücre zarının oluşumu ve 

hücrenin büyümesi için gerekli olan hücre zarının yenilenmesi 

engellendiğinden hücre zarının seçicilik özelliğini kaybetmesine 

neden olur. Bitki gelişimini durdurur, belli bir süre sonra hücre içeriği 

dağılmaya başlayarak bitkinin ölmesine neden olur (Stoltenberg, 

1989;  Burton, 1989; Focke ve Lichtenthaler, 1987). Bu grup 

herbisitler sadece dar yapraklı yabancı otlar üzerinde etkili olup geniş 

yapraklılar üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. Bu grup 

herbisitlerin en karakteristik özelliği dar yapraklı yabancı otlarda 

bitkinin en aktif hücrelerinin bulunduğu yaprak uç noktalarından 

yaprak ayasına doğru ilerleyen nekrotik lekeler görülür. Uygulamadan 

sonra süre arttıkça bitki yapraklarının kızararak morardığı, 

boğumlarda ve büyüme noktalarında kahverengiden siyaha doğru renk 

değişimleri görülebilir. Bitkinin ölmesi 3 – 4 haftanın gerçekleşebilir 

(Ahrens, 1994; Stryer, 1995; Anderson, 1996). 

2. ASETOLAKTAT SENTETAZ ENZİM İNHIBITÖRÜ (ALS) 

(GRUP: B/2) 

Asetolaktat sentetaz enzim inhibitörü grubunda yer alan herbisitlerin 

formülasyonuna göre çok yıllık ve tek yıllık bitkilerin dar ve geniş 

yapraklı türlerine karşı seçicilik göstererek yabancı otları kontrol 
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altına alabilir. HRAC sınıflandırılmasında B(2) grubunda yer alan bu 

grup herbisitler, bitkilerin kloroplastlarında hayati öneme sahip bazı 

proteinlerin sentezinde gerekli olan valin, leusin, isoleusin gibi 

dallanmış zincirli amino asitlerin biyosentezini engellerler (Şekil 3).  

Bitki hücrelerinin kloroplastlarında üretilen izoleusin ve bazı esansiyel 

amino asitlerin sentez yolunda a-ketobutirat’ın 2- aseto-hidroksi 

bütirat’a dönüşümünde gerekli olan Asetolaktat sentetaz 

enzim(ALS)’i piruvat aşamasında herbisit tarafından bloklanması 

sonucunda bitkide birçok biyokimyasal reaksiyon gerçekleşemez. 

Esansiyel amino asitler olmadan proteinler üretilemez ve bitkinin 

gelişimi yavaşlar veya tamamen ölümü gerçekleşir (Devine ve ark., 

1993; Ahrens, 1994; Stryer, 1995; Anderson, 1996; Ross ve Lembi, 

1999, Anonim, 2021c).   

Şekil 3. Asetolaktat sentetaz enzim inhibitörünün etki yolu (Anonim, 

2021c) 

3. FOTOSİSTEM II (PS II) (GRUP: C/5-6) 

 

Fotosistem II grubundaki herbisitler HRAC sınıflandırmasında C harfi 

veya 3 rakamı ile temsil edilir. Bu grup herbisitler en yalın haliyle 

fotosentezde elektronların transferini engellerler. Ancak elektron 

transferinin engellenmesi bir bloklama veya elektronun 
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kaybettirilmesinden ziyade normal elektron taşıma zincirinde 

plastokinona (PQ) elektronların kabul edilmesini ve taşınmasını 

engelleyen QB proteinine elektronları bağlarlar. Bitki hücrelerinde 

fotosentez hadiselerinin yaşandığı kloroplastın tilakoid zarları 

üzerinde iki fotosistem merkezi bulunmaktadır. Bu merkezler 680 nm 

dalga boyundaki ışığın en iyi absorbe edildiği bölgeye P680 

(Fotosistem II), 700 nm ve daha uzun dalga boyundaki ışığın absorbe 

edildiği bölge ise P700 (Fotosistem I) olarak adlandırılmaktadır 

(Harputlu, 2019). Fotosistem II’yi engelleyen herbisitler bu bölgelerle 

yakından ilişkilidir (Şekil 4.) 

 

 

Şekil 4. Fotosentezdeki elektron taşıma zinciri ve bu zincirdeki 

elektron transferini engelleyen herbisitlerin etki bölgeleri (Ashton ve 

Crafts, 1981) 
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Fotosentezdeki elektron taşıma zinciri Şekil 4’te şematize edildiği 

gibi, P680 bölgesi tarafından absorbe edilen foton enerjisi, pigmentler 

arasından geçirildikten sonra klorofil-a molekülüne ulaşır. Klorofil-a 

ilk kimyasal reaksiyonun oluştuğu merkezdir. Klorofil a molekülünün 

elektronlarından biri uyarılarak bir üst enerji seviyesine geçer. Primer 

elektron alıcısı (Q), ışık tarafından uyarılan klorofil-a elektronunu 

yakalayarak onun temel duruma dönmesini engeller. Fotosistem II'yi 

engelleyen herbisitler, normal elektron taşıma dizisinde QB proteinine 

bağlanırlar ve böylece plastokinon(PQ)  havuzuna elektron 

taşınmasını engellerler. Elektron transferi sekteye uğradığından 

fotosentez gerçekleşemez ve bitki ölür. Bu herbisitler, çıkış öncesi ve 

çıkış sonrası aktiviteye sahip olabilmektedir. Formülasyonuna göre bu 

grup aktifler yaprağa uygulanırsa, herbisit kütikülden hücreye ve 

kloroplasta hareket eder. Fotosistem II'deki plastokinon(PQ) havuzuna 

elektronları kabul etmesini ve transfer etmesini engelleyen QB 

proteinine bağlanır. Formülasyonuna göre toprağa uygulanırsa, 

herbisit bitkinin kök bölgesine hareket eder ve ksilemden yukarı doğru 

yer değiştirir. Fotosistem II'deki plastokinon havuzuna elektronları 

kabul etmesini ve transfer etmesini engelleyen QB proteinine 

bağlandığı hücre ve kloroplastın içine hareket eder (Ashton ve Crafts, 

1981; Devine ve ark., 1993; Ahrens, 1994).  Her iki durumda da 

fotosentez engellenir. Semptomlar besin element eksikliği ile 

açıklanamayacak kadar hızlı ve şiddetlidir. Bitkide elektron taşınımı 

bloke edildiğinden pigmentlere aktarılan fazla enerji klorofil ve 

karotenoidleri foto-oksidasyonla yok etmektedir. Bunun sonucunda 

bitkide kloroz görülür. Karotenoidler “söndürülmeyen” fazla enerji 
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olarak bilinen üçlü klorofil (3Chl) üretir. Üçlü klorofil ve O2 

arasındaki etkileşim tekli oksijen (1O2) radikalleri üretir. Tekil 

oksijen hücre zarında yer alan lipitleri yok eder. Hücre zarı tahrip 

edildiğinden hücre içeriği dağılarak bitki dokusunun kurumasına 

neden olur (Stryer, 1995; Anderson, 1996; Ross ve Lembi, 1999; 

Anonim, 2021c). 

4. FOTOSİSTEM I (PS L)’DE ELEKTRONLARIN 

TRANSFERİNİ ENGELLEYEN HERBISİTLER (GRUP: D/22) 

Fotosistem 1 (PS1) grubu herbisitler, HRAC sınıflandırmasına göre 22 

rakamı (Grup D) ile temsil edilmektedir. Kontakt etkili herbisitler 

olarak kabul edilen ve bipyridylium sınıfından oluşan bu grup 

herbisitler dar ve geniş yapraklı yabancı otlar üzerinde etkilidir. 

Fotosentezin ışıklı evresinde elektronlaların taşınımını saptırarak 

fotosentezin durmasına neden olurlar. Aynı zamanda saptırılan 

elektronlar, dolaylı olarak bir dizi reaksiyonların başlamasına neden 

olur. Bunun sonucunda hidroksil radikalleri oluşur ve yağ asitleri ile 

tepkimeye girerek hücre zarının parçalanması nedeniyle hücre 

içeriğinin dağılmasına ve bitkinin ölmesine yol açar.  
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PS I grubunda yer alan Bipyridylium sınıfı herbisitlerin eylem bölgesi 

incelendiğinde, bitki hücresinde fotosentez hadisesinin yaşandığı 

kloroplastta yer alan tilakoid zarına nüfus ettikleri görülmektedir. Bu 

bölge kesit olarak Şekil 5’te verilmiştir. 

Şekil 5. Tilakoid zarı üzerinde yer alan Fotosistem I (PSI), Fotosistem 

II (PSII), Sitokrom ve ATP sentez komplekslerinin yer aldığı dörtlü 

yapı (Fuerst ve Norman, 1991) 

Tilakoid zarı üzerinde yer alan Fotosistem I kompleksi, Fotosistem II 

kompleksi, elektron taşıma rolü olan Sitokrom b/f kompleksi ve ATP 

sentez kompleksinin yer aldığı dörtlü yapı Şekil 5.’te yer almaktadır. 

Bu yapı birbiriyle yakın ilişki içinde bir dizi reaksiyonları 

gerçekleştirmektedir (Fuerst ve Norman, 1991). Bipyridylium sınıfı 

herbisitlerin eylem bölgesi PSI kompleksidir. PSI, 10'dan fazla Psa 

proteininin bir birleşimidir. Bu kompleksin çekirdeğini PsaA ve PsaB 

proteinleri oluşturur. Elektronların plastokinondan plastosiyanine 
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hareketi, PSI protein kompleksinin çekirdeğinde bulunan dört redoks 

faktörü tarafından alınır. PsaC içinde yer alan iki demir sülfür 

topluluğu, e2'yi ferredoksine taşır (Brettel, 1997; Chitnis, 1996). 

Paraquat ve diquat gibi yaygın bipiridilyum sınıfında yer alan 

herbisitler ile PSI arasındaki iletişimin, bu bileşiklerin normal 

fotosentetik rotadan e2’yi saptırdığı PsaC proteininin yakınında 

gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Normal koşullar altında, P-700 

tarafından yüksek enerjiyle pompalanan elektronlar, elektronları 

NADP+'ya aktararak NADPH'yi oluşturan ferredoksine aktarılır (Şekil 

6).  

Bu yüksek enerjili elektronlar, hücresel biyosentez için enerji 

kaynağıdır. Bu bölgeye herbisit ulaştığında, elektron alıcısı olarak 

NADP+ ile rekabet ederek ferredoksin ile etkileşime girer. 

Herbisit bir elektron tarafından indirgendiğinde, elektronu hızla 

oksijene aktarır ve oldukça reaktif süperoksit oluşturur. Süperoksit 

radikalleri daha sonra hidrojen peroksitler oluşturmak için süperoksit 

dismutaz enzim varlığında kendileriyle reaksiyona girer. Hidrojen 

peroksitler ve süperoksitler, hidroksil radikalleri oluşturmak için 

reaksiyona girer. Süperoksitler ve daha az miktarda bulunan hidrojen 

peroksitler, hücre içindeki çeşitli organik bileşikler üzerindeki SH 

(sülfidril) gruplarını oksitleyebilir. Ancak hidroksil radikali son derece 

reaktiftir ve zar bileşiminde bulunan yağ asitleri ve klorofil dahil, 

doymamış Lipitleri kolayca yok eder. Hidroksil radikalleri, lipit 

hidroperoksitleri oluşturmak için oksijen ile reaksiyona giren lipit 

radikalleri ve ayrıca lipit oksidasyonunun kendi kendini sürdüren bir 
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zincir reaksiyonunu başlatmak için başka bir lipit radikali üretir. Bu 

tür lipit hidroperoksitler, sitoplazmanın hücreler arası boşluklara 

sızmasına izin vererek hücre zarlarının bütünlüğünü yok eder. Bu 

durum hızlı yaprak solmasına ve kurumasına yol açar. Bu bileşikler 

tekrar tekrar indirgenebilir/oksitlenebilir (Dodge, 1982).  

 

 

Şekil 6. Foto sistem I’de NADPH sentez yolu 

 

5. EPSP (5-ENOLPIRUVIL-SHIKIMAT-3-FOSFAT) 

İNHIBITÖRÜ (GRUP: G/9)  

 

Proteinlerin yapı taşını oluşturan amino asitler, bitkiler için hayati 

öneme sahiptir. Amino asitlerin biyokimyasal reaksiyon sürecinin 

sekteye uğraması veya tamamen engellenmesi, bitkide protein 
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sentezinin durmasına ve bitkide geri dönüşü olmayan bir dizi 

tahribatların oluşmasına yol açabilmektedir. Bu durum bazen spesifik 

bir enzim aktivitesinin durdurulmasıyla da gerçekleşebilir. Bitkilerde 

hayati tahribatların oluşmasına yol açan biyokimyasal reaksiyonlar 

zincirinin başlamasına yol açan enzimlerden biri de 5-enolpiruvil-

shikimat-3fosfat enzimidir. Bu enzim aromatik amino asitlerden 

fenilalanin, tirozin ve triptofanın şikimat yolu aracılığıyla 

biyosentezine katılır.  HRAC sınıflandırmasında 9 (G grubu) ile temsil 

edilen ve Glycinler sınıfından oluşan herbisitler 5-enolpiruvil-şikimat-

3fosfat enzimini engeller. Bu enzimin engellenmesi ile bitkide 

fenilalanin, tirozin ve triptofanın sentezi gerçekleşemediğinden bitki 

gelişimi durur (Şekil 7). 

 

Şekil 7. EPSP enzim inhibitörlerinden glifosatın eylem modu 

 

Glycinler sınıfında yer alan ve en yaygın kullanıma sahip aktiflerden 

glifosatın eylem modu Şekil 7’de incelendiğinde, şikimik asit yolunda 

meydana gelen reaksiyonda şikimat-3-fosfat + fosfoenolpiruvat (PEP) 

→ enolpiruvil şikimat fosfat (EPSP) dönüşümünü bloke ederek 5-
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enolpiruvil şikimat-3-fosfat sentez enzim (EPSP) aktivitesini 

engellediği görülmektedir.  

Bu reaksiyonun son ürünlerinden aromatik amino asitlerden triptofan, 

fenilalanin ve tirozin üretimini engeller. Bunun sonucunda bazı 

proteinler üretilemez ve bitki ölümü gerçekleşir (Devine ve ark. 1993; 

Ahrens, 1994; Stryer, 1995; Anderson, 1996; Ross ve Lembi, 1999; 

Anonim, 2021c). Bitkinin ölümü bazen de aminolevulinik asit yolunda 

veya porfirin sentez yolunda ikincil bir etki şekli meydana gelerek 

gerçekleşebilir (Şekil 8). 

 

Şekil 8. Glifosatın ikincil etki mekanizması (Anonim, 2021c) 
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TCA(tri-karboksilik asit) döngüsünde glifosat, aminolevulinat sentez 

aktivitesine müdahale ederek süksinil CoA'nın aminolevulinik aside 

dönüşümünü engeller. Glifosat, bu adımı bloke ederek porfirin içeren 

bileşiklerin sentezini engeller. Bunun sonucunda klorofil, sitokromlar, 

peroksidazlar gibi porfirin içeren bileşiklerin üretimini etkileyerek 

bitki ölümüne yol açar.  Ancak EPSP enzim inhibitörünün bu ikincil 

etki mekanizması gerçekleşmeden genelde birincil etki mekanizması 

sonucunda bitki ölümü gerçekleşmiş olur (Anonim, 2021c).  HRAC 

sınıflandırmasında G (9) grubunda yer alan herbisitler, tek yıllık, çok 

yıllık, dar ve geniş yapraklı türlerini ayırt etmeksizin (total herbisit) 

kontrol altına alabilir.  

 

6. PROTO-PORFİRİNOJEN OKSİDAZ ENZİM İNHİBİTÖRÜ 

(PPO) (GRUP: E/14) 

 

Protoporfirinojen Oksidaz Enzim inhibitörü (PPO) olarak bilinen bu 

grup herbisitler HRAC sınıflandırmasına göre E (4) grubunda yer 

almaktadır. Protoporfirinojen oksidazın (Protox) herbisit inhibitörleri, 

geniş yapraklı yabancı otları kontrol eden daha çok kontakt etkili 

herbisitlerdir. PPO inhibitörü herbisitlerin birincil etki mekanizması, 

protoporfirinojen oksidaz enziminin engellenmesi şeklindedir. Protox 

enzimi, protoporfirinojen IX'un protoporfirin IX'a dönüşümünü 

kontrol eder (Ambrosini ve ark., 2019). Bu herbisitlerin birincil etki 

alanı, Protox'un esas olarak bulunduğu hücresel zarlardır. Ancak bitki 

hücrelerinin kloroplastlarında bulunan Protox enzimi, klorofil ve hem 

bileşiklerinin biyosentezine giden yolda ortak olan son enzimdir (Şekil 
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9). Bu nedenle, bu enzimin inhibisyonu, her iki yapının üretimini 

değiştirebilir. Protox enziminin inhibe edilmesinin sonucu, ışık 

varlığında ışık ve oksijen ile etkileşime giren bileşiklerin (fotodinamik 

bileşikler) birikmesine neden olarak yüksek reaktif oksijen türleri, 

özellikle singlet (tekil) oksijen birikimine yol açar (Hess, 2000). 

Singlet oksijen birikimi, doymamış lipitlerden hidrojeni soyutlayarak 

bir lipit radikali üretebilir ve bir lipit peroksidasyonu zincir 

reaksiyonunu başlatabilir. 

Şekil 9. Protoporfirinojen oksidaz enzim inhibitörünün etki yolu 

Lipitler ve proteinler saldırıya uğrar ve oksitlenir. Bu durum, başta 

hücre zarı olmak üzere klorofil ve karotenoidlerin bozulmasına,  hücre 

zarının dağılarak hücre içeriğinin sızmasına, hücre organellerinin hızla 

kurumasına ve parçalanmasına neden olur (Duke ve ark., 1991). 

Fotosentez başta olmak üzere birçok reaksiyonun dolaylı olarak 

durmasına yol açmaktadır. PPO inhibitörü herbisitler, kök emilimi 

sınırlı olup çoğunlukla yapraklar tarafından alınır. Bunlar esas olarak 

ksilemde yer değiştiren kontakt herbisitlerdir, ancak bitki içinde 

yaprak absorpsiyonundan hareket çok sınırlıdır. 
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7. KAROTENOID BİYOSENTEZİ İNHİBİTÖRLERİ (GRUP: 

F1; F2; F3; F4/12; 27; 34; 13) (F1: PDS, F2:HPPD, F3: LİKOPEN 

SİKLAZ, F:4 DOXP)  

Pigment sentez inhibitörleri olarak da bilinen bu grup herbisitler, bitki 

hücresinde kloroplastlarda etkinliğini göstererek karotenoidlerin 

faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedirler. 

Karotenoidler, ışığın emilmesini, serbest radikallerin oluşumunu 

engellenmesinde, fazla enerjinin ısı olarak yayılmasını sağlamasında, 

uyarılmış oksijenin (singlet oksijen) bağlanmasında, ışığın 

toplanmasında ve yakalanan enerjinin klorofile aktarılmasında önemli 

bir rol oynar. Özellikle karotenoidler, üçlü klorofil moleküllerini temel 

durumlarına geri döndürme, singlet oksijen moleküllerini daha kararlı 

bir duruma getirme ve çok yoğun ışıkla aşırı uyarıldıklarında 

fotosistem reaksiyon merkezlerini söndürme yeteneğine sahiptir. 

Karotenoidlerin eksikliğinde, üçlü klorofil kontrol altına alınamadığı 

zaman aktif oksijen yapıları oluşur ve tilakoid hücre zarı içindeki 

fotosentetik yapıyı yok eder. Karotenoid biyosentezini inhibe etmek, 

klorofilin yok olmasına ve bitkinin görünür şekilde ağarmasına yol 

açar (Taiz ve Zeiger, 1991). Bu grupta yer alan herbisitler, çok yıllık 

ve tek yıllık yabancı otların dar ve geniş yapraklı türlerini etkileyen 

aktifler bulunmaktadır. Genelde çıkış öncesi toprağa uygulanır ve bazı 

formülasyonları total herbisit gibi seçicilik göstermeksizin bitkileri 

etkileyebilir, ancak az sayıda çıkış sonrası uygulanan aktifleri 

içermesinin yanı sıra sucul yabancı otlara uygulanan aktiflerde 

bulunmaktadır. Aktiflerin formülasyonuna göre değişmekle birlikte bu 
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grup herbisitlerin erken dönemde karakteristik belirtisi, bitki 

yapraklarında damar aralarının pembeleşmesi, kızarması şeklindedir 

(Devine ve ark., 1993; Ahrens, 1994; Stryer, 1995; Anderson, 1996; 

Ross ve Lembi, 1999; Taiz ve Zeiger, 1991; Anonim, 2021c). 

8. GLUTAMİN SENTETAZ ENZİMİNİ ENGELLEYEN 

İNHIBİTÖRLER (GRUP: H/10) 

Bitki için hayati öneme sahip amino asitlerden biri de glutamindir. 

Özellikle nitritin indirgenmesi sonucunda ortaya çıkan amonyum 

(NH4) kloroplastlarda, mitokondride ATP oluşumunu engeller ve 

ortamda asimile edilemeyen amonyum bitki için toksik etki yaparak 

hücre ölümüne neden olur. Bu nedenle bitki bünyesinde oluşan veya 

dışarıdan alınan amonyumun tamamı bitkide glutamin içerisinde amid 

grubuna dönüştürülür. HRAC sınıflandırılmasında 10 (H) grubunda 

yer alan ve glutamin sentetaz enzimini engelleyen herbisitlerin etki 

yolu Şekil 10’da şematize edilmiştir.  

Şekil 10. Glutamin sentez inhibitörünün etki mekanizması (Anonim, 2021c) 

Ortamda bulunan NH4 ve glutamatın glutamine dönüştüren  glutamin 

sentetaz enzim aktivitesini engeller (Lea ve ark., 1984).  Glutamin 

sentetaz enziminin engellenmesi sonucunda bitkide NH4 birikimi 
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artar, ATP sentezi durur. NH4 asimile edilemediği için hücre içinde 

birikir ve zarlarla etkileşerek hücreleri yok eder. Ayrıca, 

fotorespirasyona elverişli koşullarda (yüksek O2, düşük CO2) 

fotosentez engellenir. Foto solunum yolunda gerekli bir reaksiyon 

olan α-ketoglutaratın glutamata dönüşümü büyük ölçüde dengeden 

çıkar ve dolayısıyla fotosentez durur (Sauer 1987; Anonim, 2021c).  

9. MİKROTÜBÜL OLUŞUM İNHIBITÖRÜ (GRUP: K1/3) 

Mikrotübüller, bitki hücrelerinin iskeletini oluşturan içi boş tübülin 

adlı proteinden oluşan, hücre duvarının yapısındaki selüloz liflerinin 

düzenlenmesinde, özellikle mitoz bölünme safhasında kromozomlarla 

etkileşime geçen yapılardır. Mikrotübül oluşumu, tübülin polipeptid 

alt biriminden dimerlerin yan yana dizilerek proto-iplikçik denilen 

uzun zincir yapıların oluşması ve bu yapıların bir araya gelmesiyle 

gerçekleşir (Anonim, 2021d). Fide kök inhibitörleri olarak da anılan 

herbisitlerden mikrotübül oluşumunu engelleyen aktifler, bitki 

hücresinde mikrotübül polimerizasyonunu oluşturan dimerlere 

tutunarak proto-iplikçiklerinin oluşumunu engeller (Şekil 11).  

 

Şekil 11. A: Mikrotübül polimerizasyonun oluşum aşamasında tübülin dimerlerin 

dizilimi B: Mikrotübül polimerizasyonunu önleyen herbisitlerin dimerlere tutunarak 

oluşturduğu kompleks yapı (Fernandes ve ark., 2013) 
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Mikrotübül polimerizasyonu herbisit tarafından engellenmesi 

sonucunda mitoz bölünmenin metafaz aşamasında kromozomlar iğ 

iplikçikleri ile ayrışarak farklı kutuplara çekilemediğinden profaz 

aşamasında kromozomlar hücrenin merkezinde birleşerek mitoz 

bölünme durur (Şekil 12). Dolayısıyla mitoz bölünme 

engellendiğinden bitki büyümesi de durur (Anonim, 2021c). 

Şekil 12. A: mitoz bölünmenin doğal aşamaları B: Mikrotübül polimerizasyonun 

engellenmesiyle mitoz bölünmenin metafazında kromozomların durumu (Anonim, 

2021c) 

 

10. MİKROTÜBÜLE ORGANIZASYON İNHIBITÖRÜ (GRUP: 

K2/23) 

 

Mikrotübül organizasyonun engellenmesi veya mitoz bölünmeyi 

engelleyen herbisitler olarak da adlandırılan K2 (23) grubu 

herbisitlerin etki mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte mitoz 

bölünmenin faz sırası normal akışta devam eder ve iğ lifleri oluşur. 

Ancak bu lifler düzenli işlev görmez. Mitoz bölünmenin anafaz 
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aşamasında normal şartlarda kromozomlar, iki farklı kutuba çekilir; 

ancak herbisit varlığında anormal bir şekilde anafaz safhasında 

kromozomlar 3 veya daha fazla kutuplara çekilmesine neden olur. Bu 

çok kutuplu bölünme sonrası yüksek dallanmış anormal şekilli 

fragmo-plastlarla sonuçlanır. Anormal fragmoplastlar, anormal ve 

düzensiz şekilli hücrelere yol açar, kromozomlar tek metafaz plakası 

boyunca değil, hücrenin çeşitli alanlarında kümelenir. Mitoz bölünme 

bozulur ve büyüme artar. Mitoz bölünmeyi bozan tüm herbisitler, 

tohumların çimlenmesini engellenmez ancak kotiledonlar topraktan 

çıkamaz. Bitki köklerinin hipokotilleri şişer, ikincil kök gelişimi 

durur, gövdenin taban kısmında morarma görülebilir. 

 

11. ÇOK UZUN ZİNCİRLİ YAĞ ASİT SENTEZİNİ 

ENGELLEYEN HERBİSİTLER (GRUP: K3/15)  

Uzun zincirli yağ asitlerinin sentezini engelleyen herbisitler olarak 

daha önce Asetil-CoA karboksilaz enzim inhibitörüne değinilmişti. 

Accase grubu herbisitler Asetil-CoA’nın sentezini piruvat 

aşamasından itibaren engellerken K3 grubunda yer alan herbisitler 

Asetil-CoA’nın sentezinde rol almamakla birlikte Asetil-CoA’nın 

Malonil-CoA’ya dönüşümü doğal bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu 

grup herbisitler kütin, suberin gibi güçlü ve geçirgen olmayan çok 

uzun zincirli yağ asitlerinin sentezi yolunda Malonyl-CoA’nın Asil-

CoA ile yoğunlaşarak uzun yağ asitlerinin karbon eklenerek uzama 

süreci(elongas)’ni engellemektedir (Şekil 13).  
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Şekil 13. Uzun zincirli yağ asit sentezini engelleyen herbisitlerin etki mekanizması  

(Gronwald, 1991) 
 

Endoplazmik retikulumda bu grup herbisitlerin etkili olduğu 

düşünülmektedir.  Hücre duvarının yapısına katılan suberin, kütin ve 

mumların sentezi engellenir. Çıkış öncesi uygulanan bu grup 

herbisitler, bitki kök bölgesinde suberin üretilemediğinden fidelerde 

dehidrasyona neden olduğundan bitkinin toprak yüzeyine çıkışı 

gerçekleşememektedir. Bu gruptaki aktiflerin en karakteristik 

belirtileri, bitkide kütin doğal olarak üretilemediğinden yeni çıkış 

yapan yapraklar da düzgün bir şekilde açılmaz. Bitki yapraklarında 

büzüşme veya kırışma, kalınlaşmış kütiküller görülür.  

 

12. SELÜLOZ SENTEZ İNHİBİTÖRÜ (GRUP: L/29) 

 

Selüloz (C6H10O5) %44 karbon, % 49 oksijen ve % 6,2 hidrojen 

içeren yapıdadır ve bitki hücre yapısının büyük bir kısmını 

oluşturmaktadır. Özellikle hücre duvarları karbonhidrat polimer 

selülozunun güçlü liflerinden oluşmaktadır (Büyüklimanlı, 
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2015).  Hücre duvarı ise hücrenin büyümesinde, korunmasında, 

dayanıklılığının artırılmasında (turgor basıncına karşı), 

karbonhidratların depolanmasında (bitki tohumlarında), hücreler 

arasında iletişim (plasmodesmata)’in sağlanmasında hücreye sertlik ve 

koruma sağlarken aynı zamanda su ve iyonların plazma zarına 

difüzyonuna izin verir. Dolayısıyla hücre duvarı, bitki hücresi önemli 

olduğu kadar hücre duvarının ana bileşenlerinden selüloz ve selülozun 

sentezi de bitki hücreleri açısından hayati öneme sahiptir(Vaahtera ve 

ark., 2019). Bu nedenle selüloz sentezini engelleyen herbisitler aynı 

zamanda hücre duvarı sentezini engelleyen herbisitler olarak da 

bilinmektedir. HRAC sınıflandırılmasında 29 ile temsil edilen bu grup 

herbisitler selüloz sentezini engelleyerek, bitkinin kök ve 

sürgünlerinde yeni oluşan hücrelerde, hücre duvarının oluşmasını 

engelleyerek bitki büyümesinin durmasına yol açmaktadır. Bu herbisit 

sınıfı için etki şekli tam olarak bilinmemekle birlikte, hücre zarındaki 

hücre duvarı sentetaz komplekslerinde olduğu tahmin 

edilmektedir(Şekil 14). Ancak bitki üzerindeki toksik etkileri kesindir. 

Muhtemelen selüloz mikrofibril çapraz bağlama adımlarının bir 

noktasında meydana gelir; bu, bakteri hücre duvarları üzerindeki 

birçok antibiyotiğin etki şekli gibidir. Meristematik dokuda hücre 

bölünmesinin engellenmesi ise, bu grup herbisitlerin yol açtığı ikincil 

bir etki şekli olduğu tahmin edilmektedir. Etki şekli kesin olarak 

bilinmese de bitki üzerinde oluşturduğu tahribat kesindir (Devine ve 

ark., 1993; Ahrens, 1994). 
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Bu gruba ait aktiflerin toprak uygulamasında birçok yabancı otun 

çıkışını engellemektedir (Stryer, 1995). Çıkış yapan yabancı ot 

türlerinde ise kök büyümesinde azalma, bodurlaşma, köklerde 

büzüşme, kök tüylerinde bozulmalar görülebilir. Çıkış sonrası 

uygulamaları takip eden 2 – 3 gün içinde büyüme noktalarının 

kararmasına, gövde ve sürgünlerde (yaprak sapları) büyümenin 

durmasına, şişmesine ve çatlamasına neden olur (Anonim, 2021).  

Şekil 14.  Selüloz sentezini engelleyen herbisitlerin etki yolunda hücre duvarı ve 

hücre duvarına katılan yapılar (Vaahtera ve ark., 2019). 

13. SENTETİK OKSİNLER (GRUP: O/4) 

Oksin tipindeki bitki büyüme düzenleyiciler tarımda en eski kullanılan 

hormonlardır. Oksinler, hücre genişlemesine ve büyümeye neden olan 

maddeler olup, hücre uzaması, doku gelişimi ve kök oluşumu bunlarla 

teşvik edilmektedir. Bitki hormonu olan oksin bütün yüksek bitkiler 

tarafından sentezlenir ve en çok bulunan oksin formu ise Indol-3-
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asetik asit (IAA)’tir. Oksinler içerisinde IAA, triptofandan sentezlenen 

ve bitki de doğal olarak bulunan tek oksindir (Halloran ve Kasım, 

2002; Grunewald ve ark., 2009). Apikal dominansta, tropikal 

tepkilerde, vasküler doku oluşumunda, yaprak veya meyve 

dökülmesinin önlenmesinde, etilen sentezinin uyarılmasında, 

çiçeklenmenin engellenmesi ve teşvikinde, meyve oluşumunun 

uyarılmasında etkilidir (Kumlar ve Eryiğit, 2011). Oksinler, bitkide 

büyüme noktasında düşük konsantrasyonlarda bulunur ve endojen 

mekanizmalar, konsantrasyonu fizyolojik aralık içinde kontrol eder. 

Oksin grubu sentetik herbisitler, IAA'yı taklit eder ve “doğal” 

oksinlere kıyasla nispeten yüksek konsantrasyon, hızlı bir büyüme 

tepkisine neden olur. Bu etki şekliyle herbisitlere maruz kalan bitkiler 

için: “Kendilerini öldürerek büyüttüğü” ifadesi kullanılır (Anonim, 

2021c). Bu etki şekline sahip ticari olarak üretilen ilk sentetik oksin 

grubu 2,4-D herbisitleridir. Bu gruptaki herbisitler geniş yapraklı 

yabancı otların kontrolünde kullanılır, dar yapraklılar üzerinde etkisi 

sınırlıdır. Diğer herbisit gruplarına göre daha eski ve daha yaygın 

kullanılmasına rağmen etki biçimi kesin olarak ortaya konulamamıştır. 

Özellikle oksinlerin bitkide birçok farklı işlevde kullanılması, bu grup 

herbisitlerin etki mekanizmsının çeşitlenmesine ve araştırmacılar 

tarafından bu mekanizmaların çalışılmasını zorlaştırmaktadır (Ahrens, 

1994; Anonim, 2021c). Oksin tipi herbisitlerle yapılan çalışmalarda 

RNA polimeraz aktivitesinin artmasına, RNA ve protein sentezinin 

artmasına, hücre duvarının gevşemesine, kontrolsüz hücre bölünmesi 

ve büyümesine, etilen üretiminin artmasına, bitki iletim demetlerinin 

tıkanmasına yol açtığı gözlemlenmiştir.  Bu grup herbisitlerin etki 
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bölgesinin, plazma zarının dış tarafında bulunan ve tanımlanamayan 

bir oksin reseptörü olduğu varsayılır. Reseptör, herbisidal etkileri 

tetikleyen Ca2+ sinyallerini indükleyebilir veya reseptör, oksini 

hücreye aktif olarak taşıyabilir(Ross ve Lembi, 1999). Bu grup 

herbisitler bitkilere uygulandığında; zamansız tohum çimlenmelerine, 

anormal radikula çıkışı, kaynaşmış kök gelişimi, bitki saplarının aşağı 

doğru bükülerek eğrilmesi, gövdenin şişmesi ve uzaması, odunsu 

bitkilerin kabuğunda çatlaklar ve yarıkların oluşmasına, büyüme 

noktalarında kloroz, solma ve nekrozların gelişmesine neden olur. 

Bitkinin tamamen ölmesi 3 – 4 hafta sürebilir (Devine ve ark., 1993).  

SONUÇ 

HRAC 2021 yılında yapmış olduğu güncelleme ile herbisitlerin etki 

mekanizmasına göre sınıflandırılmasını rakamsal ifadelerle 

güncellemiştir. Bu güncellemeye göre herbisit olarak değerlendirilen 

grupların sayısı 25’tir. “Ø” olarak bildirilen grup etki mekanizması 

çözülemeyen ve eski sınıflandırmaya göre “Z” harfi ile bildirilen 

grubu temsil etmektedir.  Bu gruplardan daha önce K harfiyle 

bildirilen grup K2 mikrotübül organizasyonu, K1 mikrotübül oluşumu 

ve K3 alt gruplarının her biri farklı birer grup olarak ayrılmıştır. Eski 

sınıflandırmada F3 grubunda yer alan Aclonifen yeni düzenlemede 

solanesil difosfat sentetaz enzim inhibitörü olarak S grubuna dahil 

edilerek yeniden sınıflandırılmıştır. Eski sınıflandırma sisteminde N 

harfi ile temsil edilen Lipit Sentez İnhibitörü (Accase olmayan) grubu 

içerdiği alt gruplarla birlikte K3 olarak bilinen çok uzun zincirli fatty 

asit sentez inhibitörü grubuna alınmıştır. Ayrıca fotosentez II’yi 
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engelleyen herbisitler eski listede C grubu ile temsil edilerek bu grupta 

yer alan herbisitler C1, C2 ve C3 şeklinde alt sınıflarda yer alırken yeni 

listede Serin 264 bölgesine etki eden C1 ve C2 aynı grupta, Histidin 

215’e etki eden C3 ise farklı bir grup olarak sınıflandırılmıştır. HRAC 

2021 listesine ayrıca 4 yeni grup (Q, T, S, R) katılmıştır.  

 

Q harfi ile temsil edilen yeni bir grup (30) olarak fatty asit dioesteraz 

enzim inhibitörü eklenmiştir. Bu grup Methiozolin ve Cinmethylin 

isimli iki aktif ile Benzyl etherlerden oluşan bir grubu 

oluşturmaktadır. Cinmethylin daha önce etki mekanizması bilinmeyen 

ve Z grubunda yer alan bir aktif iken Methiozolin herbisitler ailesine 

yakın zamanda katılan ve çim alanlarında dar yapraklı yabancı ot 

kontrolünde kullanıma sunulan bir aktiftir. Listeye eklenen bir diğer 

grup ise Serin/treonin protein fosfataz inhibitörüdür (R grubu) Bu 

grubun tek üyesi Endothall olup sucul yabancı otlara karşı 

kullanımının yanı sıra patates, pamuk gibi kültür bitkilerinde yaprak 

kurutucu olarak yakın zamanda piyasaya sürülmüştür. Homojentisik 

solanesil transferaz inhibitörü olarak listeye eklenen ve T grubunda 

yer alan Cyclopyrimorat isimli aktif, çeltik alanlarında geniş yapraklı 

yabancı otlara karşı 2019 yılında üreticilerin kullanımına sunulmuştur. 
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GİRİŞ 

Kullanıldıkları zararlı gruplarına ya da hedef alınan organizmaya göre 

yapılan sınıflandırmada pestisitler; herbisit, insektisit, akarisit, 

nematisit, fungisit, bitki büyüme düzenleyicileri, repellent olarak 

farklı gruplara ayrılmaktadır. Bu grupların içerisinde en çok kullanılan 

pestisitler; herbisit, insektisit ve fungisitlerdir. Yabancı otların 

çimlenmesine, büyümesine, gelişmesine ve tohum vermesine engel 

olabilen veya yabancı otları öldüren organik veya inorganik bileşiklere 

herbisit denir.  

1. RUHSATLANDIRMA 

Bitki Koruma Ürünleri içerisinde herbisitlerin ruhsatlandırılması, 

farklılık gözetme gerektiren detaylara sahiptir. Diğer bitki koruma 

ürünlerinde olduğu gibi herbisitlerin ruhsatlandırılması da, “5996 

sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun” 

ilgili maddelerine ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan 1957, 1958, 

1995, 1999, 2009, 2010, 2011 ve son olarak yürürlükte olan 9 Kasım 

2017 tarihli 30235 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Bitki Koruma 

Ürünleri İlgili Yapılacak Denemeler Hakkında Yönetmelik 

(Anonymous, 2017a)” ile 9 Kasım 2017 tarih ve 30235 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan “Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması 

ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik (Anonymous, 2017b).” ve 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 

tarafından yayınlanan Yabancı Ot Standart İlaç Deneme Metotlarına 

uygun olarak yapılır. 
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Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik ve kalıntı denemelerini 

yürütecek kişilerin belirli niteliklere haiz olması istenmektedir. 

Bunlar:  

▪ Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlikleri ve kalıntı ile 

ilgili aynı konuda yürütülen projelerde veya yapılan biyolojik 

etkinlik ve kalıntı denemelerinde en az dört denemede görev 

yapmak şartı ile en az iki yıl süre ile çalışmış, Ziraat 

Fakültelerinin Bitki Koruma Bölümü mezunu Ziraat 

Mühendisi olması,  

▪ Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlikleri ve kalıntı ile 

ilgili aynı konuda yürütülen projelerde veya yapılan biyolojik 

etkinlik ve kalıntı denemelerinde en az altı denemede görev 

yapmak şartı ile en az üç yıl süre ile çalışmış, Ziraat 

Fakültelerinin Bahçe Bitkileri veya Tarla Bitkileri Bölümü 

mezunu Ziraat Mühendisi olması, 

▪ Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlikleri ve kalıntı ile 

ilgili aynı konuda yürütülen projelerde veya yapılan biyolojik 

etkinlik ve kalıntı denemelerinde en az sekiz denemede görev 

yapmak şartı ile en az dört yıl süre ile çalışmış biyolog olması 

gerekmektedir. 

 

Biyolojik etkinlik denemeleri, yapılan yasal düzenlemeyle beraber bu 

denemeyi yapmaya yeterliliği olan uzmanları istihdam eden yukarıda 

yer alan özelliklere sahip tüzel kişiler, Tarım ve Orman Bakanlığı 

tarafından yetki verilen Bakanlık personeli ve üniversite öğretim 

üyeleri tarafından icra edilir. Bu amaçla 5 yıl süre ile geçerli olan bitki 
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koruma ürünleri deneme yetki belgesi sahibi uzman belirtilen 

uzmanlık alanında denemeler kurabilir. Bu uzmanlık alanları biyolojik 

etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikoloji ve ekotoksikoloji 

denemelerinden oluşur. Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması 

için yetki sahibi tüzel kişiler ve firmalar iyi bir arşiv sistemine sahip 

olmak zorunda olup, denemenin gerektirdiği alet, ekipman, koruyucu 

malzemeler ve ilk yardım malzemeleri başta olmak üzere bütün 

gerekliliklerini tamamlamak durumundadır. Denemelerde bütün 

sorumluluk, yetki belgesine sahip olan kişidedir. Deneme yetki 

belgesine sahip kişi, denemelerin planlanmasından, yürütülmesinden 

ve raporlanmasından birinci derecede sorumludur. Ayrıca herhangi bir 

denetimde kullanılan malzeme ve ekipmanın uygunluk ve yeterliliğin 

doğrulanması da yetki sahibi kişinin sorumluluğundadır. Bitki koruma 

ürününü ruhsatlandırmak isteyen firmalar, deneme yetki belgesine 

sahip olan bir firmayla protokol veya anlaşma karşılığı denemelerini 

kurdurabileceği gibi uzman personel istihdam ederek de söz konusu 

denemeleri kendi yürütebilir. Bitki koruma ürünlerinin kullanımına 

yönelik olarak ruhsatlandırılabilmeleri için bu ürünlerin bir takım 

kriterleri sağlamaları gerekmektedir. Bitki koruma ürünlerinin 

ruhsatlandırılması Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Gıda ve 

Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı 

tarafından yapılmaktadır. Bitki koruma ürünleri içerisinde yer alan 

herbisitlerin ruhsatlandırılmasına yönelik ilgili firmalar, Tarım ve 

Orman Bakanlığına bildirim yaparak denemeyi kurmaları 

gerekmektedir. Bu amaçla firmalar senede iki defa hangi aktif 

maddeyi hangi kültür bitkisinde ruhsatlandıracaklarını çevrim içi 
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sistem üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü’ne bildirirler. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

tarafından onaylanan ve deneme kurulmasına izin verilen herbisit 

adayı preparatlar, deneme kurulmadan önce deneme kurulacak alanın 

bilgilerini de içerecek şekilde deneme bildirim formları oluşturularak 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne sunulur. Herbisit ruhsat 

denemeleri bu süreç tamamlandıktan sonra kurulabilir. Bitki koruma 

ürünlerinde kurulacak denemelerin çerçevesi ise denemeler 

hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre icra edilir. Söz konusu 

yönetmelik ile bitki koruma ürünlerinin denemelerinin Yabancı Ot 

Standart İlaç Deneme Metotlarına göre yapılması gerekir.  

Bitki koruma ürünlerinde ruhsat almak için firmaların 3 yıl geçerliliği 

olan BKÜ iştigal izin belgesine sahip olması gerekir. Bu belgeye sahip 

olan firmalar ithalat, ruhsatlandırma, ruhsat süresi uzatma ve devir 

işlemlerini yürütebilir. Ülkemizde herbisitlerin ruhsatlandırılması 

diğer bitki koruma ürünlerinde olduğu gibi formülasyon üzerinden 

yapılır. Herbisitlerin ruhsatlandırılmasında dört ayrı ruhsatlandırma 

kademesi bulunmaktadır. Bunlar; 

1.1. Yeni Bir Aktif Maddeyi İçeren Bitki Koruma Ürününün 

Ruhsatlandırılması 

Ülkemizde ruhsatlandırılmak istenen bitki koruma ürünlerinin G8 ve 

AB üyesi ülkelerden birinden ruhsat alma zorunluluğu vardır. Yeni bir 

aktif madde formülasyon üzerinden ruhsatlandırıldığı zaman o ürüne 

10 yıllık bir koruma süresi tanınır. Bu süre içerisinde diğer firmalar o 

aktif madde ve formülasyon için ruhsat başvurusunda bulunamazlar.  
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1.2.  Ruhsatlı Aktif Maddenin Farklı Oran Ve/Veya 

Formülasyonlarının Ruhsatlandırılması 

Ülkemizde ruhsatlı olan aktif maddelerin farklı oranlarda karışımlarını 

veya aktif maddenin farklı formülasyonlarının ruhsatlandırılması 

işlemidir. 

1.3.  Birden Fazla Aktif Madde İçeren Bitki Koruma 

Ürünlerinin Ruhsatlandırılması  

Buradaki ruhsatlandırma bir üstteki ruhsatlandırma sisteminde olduğu 

gibi yapılmaktadır.  

1.4.  Emsalden Ruhsatlandırma  

İlk ruhsat süresinden 10 yıl geçmiş olan BKÜ’nün emsalinin (jenerik) 

üretilerek yeni bir bitki koruma ürününün oluşturulmasıdır.  

 

Ülkemizde herbisitlerin ruhsatlandırılması üreticilerin ihtiyacına ve 

yurtdışında ruhsatlı olup olmadığına bakılarak yapılır. Bitki koruma 

ürünlerinin formülasyonunda veya aktif madde miktarında değişiklik 

yapılırsa yeniden ruhsat alması gerekir. Yapılacak olan ruhsatlandır-

mada, aynı firmanın imal ve ithal ürünleri varsa aynı aktif maddeye 

aynı oranda içermesi koşulu ile sadece bir ruhsat başvurusu 

yapılabilir. Ruhsatlı bir bitki koruma ürününün koruma süresi 

dolmadan aynı evsafta (içerikte) başvuru yapılacak ise ruhsat için 

gerekli olan bütün belgelerin (Toksikoloji, ekotoksikoloji ve kalıntı) o 

ürün için hazırlanarak sunulması gerekmektedir. Bitki koruma 

ürünlerinin hangi kademeden alınırsa alınsın ruhsat süreleri 10 yıl ile 

sınırlandırılmıştır.  Ruhsat süresi sona ermeden önce biyolojik etkinlik 
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denemelerinin tekrar hazırlanarak sunulması ve ruhsat süresinin 

uzatılmasının talep edilmesi gereklidir. Ruhsat süresi uzatılmayan 

bitki koruma ürünlerinin ruhsatı süre sonunda otomatik olarak iptal 

edilir. Bakanlık ilk ruhsat müracaatından itibaren gerekli durumlarda 

ilave belge ve bilgi isteyebilir. Ayrıca gerekli gördüğü durumda bitki 

koruma ürününün kullanımını kısıtlayabilir veya yasaklayabilir.  

 

Herbisitler diğer bitki koruma ürünlerinden farklı olarak kültür 

bitkileri de baz alınarak pek çok yabancı ot için ruhsatlandırılır. 

Herbisit ruhsatlandırılmasında bir deneme alanında Yabancı Ot 

Standart İlaç Deneme Metoduna uygun olarak bulunan birden fazla 

yabancı ot etikete yazılabilirken, hastalık ve zararlılarda her deneme 

için sadece bir etmen etikete yazılabilir. Herbisitlerin ruhsatlandırıl-

ması aynı alanda iki yıl üst üste veya en az iki farklı coğrafik bölgede 

tek yıl yapılacak şekilde kurgulanmalıdır. Diğer bitki koruma 

ürünlerinden farklı olarak yabancı otların sadece bir alanda bulunması 

bile etikete yazılmak için yeterlidir. İnsektisit ve fungusitlerde aynı 

etmenin deneme kurulan her iki bölgede bulunma zorunluluğu varken 

herbisitlerde böyle bir zorunluluk yoktur. Emsalden ruhsatlandırılacak 

bitki koruma ürünlerinin ruhsat denemeleri, ilk ruhsat dikkate alınarak 

ruhsatlı olunan kültür bitkilerinden herhangi birinde ruhsatlı olan en 

az bir yabancı otu içerecek şekilde denemenin kurulması 

gerekmektedir.  

 

Herbisitler zaman içerisinde farklı kültür bitkilerinde 

ruhsatlandırılmak amacıyla veya aynı kültür bitkisinde farklı yabancı 

otları da etiketine yazılacak şekilde genişletme çalışmasına tabi 
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tutulabilirler. Bu durumda söz konusu bitki koruma ürünü için yeni bir 

ruhsat düzenlenmez, etiket revize edilir. Aynı durum koruma süresi 

devam eden bitki koruma ürünleri için başka firmalarca yapılacak ise 

daha önce yapılan çalışmalar (Toksikoloji, ekotoksikoloji ve kalıntı) 

ruhsat başvurusu sırasında sunulmak durumundadır.  

 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, firma tarafından yapılan başvuru 

dosyalarında bulunan ruhsatlandırılması istenilen bitki koruma 

ürününün biyolojik etkinlik, bitki koruma ürününün fiziksel ve 

kimyasal özellikleri, toksikoloji, ekotoksikoloji ve kalıntı 

çalışmalarının yapılmasını istemektedir.  

 

Ülkemizde hazırlanan bitki koruma ürünü için biyolojik etkinlik 

deneme raporunun rapor hazırlandıktan sonra 3 yıllık bir geçerlilik 

süresi bulunmaktadır. Bu süreyi aşan durumda ise, söz konusu rapor 

değerlendirme dışı bırakılarak tekrar rapor hazırlanır.  

 

Ruhsatlandırılmak üzere Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne 

sunulan bitki koruma ürününe ilişkin ruhsatlandırma dosyaları, her 

biri kendi konusunda uzman kişilerden oluşan “Bitki Koruma Ürünleri 

Ruhsatlandırma Komisyonu” tarafından değerlendirilir. 

2. BİYOLOJİK ETKİNLİK DENEMELERİ 

Ülkemizde biyolojik etkinlik denemeleri Yabancı Ot Standart İlaç 

Deneme Metotlarına göre yürütülen denemelerle yerine getirilir. 

Biyolojik etkinlik denemelerinde Yabancı Ot Standart İlaç Deneme 

Metoduna bağlı olarak belirlenen deneme deseninde en az 4 tekerrürlü 

olarak denemelerin kurulması, parsel boyutlarının en az 20 metrekare, 
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münavebe denemelerinde ise parsel boyutlarının en az 50 metrekare 

olması gerekir. Denemelerde parsel arası ve blok aralarındaki 

mesafelerin ilacın diğer parsele sürüklenmesini önleyecek şekilde 

sırasıyla en az 0.5 metre ve en az 1 metre olması gerekir. Denemelerde 

ruhsatlı bitki koruma makinalarının kullanım zorunluluğu vardır. 

Kurulacak olan denemelerde tarihler ve bu tarihlerdeki bitki 

fenolojileri kayıt altına alınmalıdır. Değerlendirmelerde nasıl bir 

sistemin kullanılacağı materyal metot kısmında açıkça ifade 

edilmelidir. Bitki koruma ürünlerinde herbisitlerin ruhsat denemeleri 

en az 4 doz ile kurulur. Bu dozlar tavsiye dozu, tavsiye dozunun iki alt 

dozu, ve selektivite (tavsiye dozunun iki katı) dozudur. Herbisitler 

biyolojik etkinlik denemelerinde tatbik edildiğinde her parsel için sarf 

edilen ilaçlı su miktarı kaydedilerek ilaç normu belirlenerek rapora 

yazılmalıdır. Biyolojik etkinlik denemelerinde denemeyi etki edecek 

meteorolojik faktörler deneme raporunda bulunmak durumundadır. 

Uygulamadan birkaç gün önce ve 10 gün sonrasına kadar ki yağışlar, 

sıcaklık, havanın bulutlu veya güneşli olup olmadığı şeklinde bilgiler  

deneme yerine en yakın meteoroloji istasyonundan alınmalıdır. 

Ekstrem hava olayları yaşanmış ise bunlarda raporda belirtilmelidir. 

Herbisitlerin ruhsat denemelerinde aynı konuda ve alanda ruhsat almış 

uygun bir karşılaştırma ilacı da tavsiye dozunda denemeye dahil 

edilmelidir. Bu özellikte bitki koruma ürünü bulunmadığı takdirde 

aynı konuda ruhsat almış formülasyonu, etki ve uygulama şekli gibi 

özellikleri denenecek ilaca en yakın olan ilaçlar karşılaştırma ilacı 

olarak alınır. Eğer böyle bir ilaç yoksa kontrol parselleri ile 

karşılaştırma ve değerlendirme yeterlidir.  
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Herbisitlerin etkinliğinin değerlendirilmesi tür bazında yapılabileceği 

gibi bütün türler bir arada değerlendirilerek de yapılabilir. 

Değerlendirmeler temel olarak iki şekilde yapılmaktadır. Bunlar: 

Mutlak değerlendirme ve gözleme dayalı değerlendirmelerdir. Mutlak 

değerlendirmede her bir yabancı ot türüne ait bitkiler sayılır ve o 

bitkilerin tamamı sökülerek yığının ağırlığı belirlenir. İlaçlı 

parsellerden elde edilen değerler kontrol parselleri ile karşılaştırılarak 

veya oranlanarak yüzde etki değerleri bulunur. İkinci değerlendirme 

şeklinde ise gözleme dayalı değerlendirme yabancı ot popülasyonu 

veya türler üzerinden değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme 

sisteminde kontrole göre oluşan sayıca azalmalar, bitki örtüsü 

kaplama alanındaki yüzde değişim, boyda kısalma veya zarar görme 

şeklinde değerlendirmeler yapılır. Kontrol parselindeki yabancı otlar 

sıfır olarak alınırken ölen yabancı otlar 100 olarak değerlendirilir ve 

kademeli bir değerlendirme sistemi uygulanır. İlacın etki 

mekanizmasını doğru bir şekilde ortaya koyabilmek için yabancı 

otlarda gözlenen semptomlar kaydedilmelidir. Değerlendirmeler ve 

sayımlar metotta belirtilen zaman aralıklarında yapılmalıdır. Biyolojik 

etkinliğe esas değerlendirmeler ise genel olarak 2. Etki 

değerlendirmesinde veriler baz alınarak tamamlanmalıdır. Her 

değerlendirme döneminde bitkilerdeki değişim ve zararlar yüzde etki 

üzerinden ifade edilmelidir. Elde edilen bu etkiler çizelgeye 

dönüştürülerek rapora dahil edilmelidir.  

 

Herbisitler diğer bitki koruma ürünlerinden farklı olarak kültür 

bitkisinde fitotoksisiteye neden olabilecekleri için kültür bitkilerinde 
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de fitotoksisite rehberine göre değerlendirme yapılması zorunludur. 

Herbisitlerin kültür bitkisinde zarar meydana getirme durumları geçici 

olduğu sürece kabul edilebilir. Yapılan değerlendirmelerde yüzde 

10’un üzerinde fitotoksisite oluşturan herbisitlerin ruhsat alması 

mümkün değildir. Bu değerlendirmelerde özellikle selektivite dozu 

(Tavsiye dozunun iki katı) dikkate alınır. Boş alanlarda sorun alan 

yabancı otlara karşı ruhsat başvurusunda bulunulduğu zaman 

herbisitlerin selektivite dozu denemeye dahil edilmez.  

 

Herbisitlerin diğer bitki koruma ürünlerinden farklı olduğu bir nokta 

ise kalıcılıklarıdır. Herbisitlerin, uygulandıkları alanda yabancı otları 

kontrol ederek hasat dönemine kadar baskılaması, hasat döneminden 

sonra ise zarar vermeyecek düzeye inmesi (Parçalanması veya 

metabolitlere ayrılması) beklenir. Ancak uygun olmayan iklim veya 

toprak koşullarında herbisitler hasattan sonra da topraktaki varlığını 

devam ettirerek münavebe sisteminde ekilen kültür bitkisinde ciddi 

fitotoksisitelere sebebiyet verebilir. Özellikle ALS inhibitörleri başta 

olmak üzere birçok toprak herbisitinin bu riski taşıdığı 

unutulmamalıdır. Ülkemizde ayçiçeği, mercimek, kimyon ve soya gibi 

kültür bitkileri münavebe sisteminde hassas olan ürünlerdir. 

 

Herbisit denemelerinde bazı aktif maddelerin hedef olmayan 

organizmalara da etkisi olabilir. Bu durumda bu organizmalar için 

kayıtlar tutularak konu uzmanı tarafından değerlendirme yapılmalıdır. 

Herbisitlerin ruhsatlandırma denemelerinde sadece yabancı ot etkinliği 

üzerinden ruhsatlandırma raporları oluşturulmaktadır. Ancak 

selektivite parsellerinde fitotoksisite görülmesi durumunda deneme 
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için verim değerlendirmesi yapılması zorunludur. Yine selektivite 

parsellerinde fitotoksisite gözlenmesi durumunda kültür bitkisinin 

kalite parametrelerinin de değerlendirilmesi ve raporda bu verilerin 

bulundurulması zorunludur. 

Biyolojik Etkinlik Deneme Raporlarında Ret Gerekçelerinden 

Bazıları 

• Sayım sonuçlarının bütün değerlendirmeleri içerecek şekilde 

verilmemesi, 

• Biyolojik etkinlik sonuçlarının kopyala-yapıştır tarzı aynı değerleri 

taşıması, 

• SİDM’de belirtilen tarihler dışında gözlem ve sayım yapılması, 

• Biyolojik etkinlik deneme raporu formatına uyulmaması, 

• Herbisitlerin etki mekanizmasına uygun olmayan ifadeler 

yazılması, 

• Birim alana düşen dozun artırılması veya azaltılması, 

• SİDM’da belirtilen güvenlik şeritlerinin bırakılmaması, 

• SİDM’da belirtilen parsel büyüklüklerine uyulmaması, 

• Biyolojik etkinlik denemesinin ruhsat başvurusundan 3 yıldan daha 

uzun süre önce kurulması, 

• Fitotoksisite dozunun değerlendirmelere katılmaması, 

• Raporun revize edilerek veya ekleme yapılarak sunulması, 

• İstatistik değerlendirmelerin rapora eklenmemesidir. 

3. KALINTI DENEMELERİ 

Kalıntı denemeleri, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yayınlanan Bitki veya Bitkisel 
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Ürünlerde Bitki Koruma Ürünlerinin Kalıntı Denemelerinin Yapılması 

ile İlgili Standart Deneme Metoduna göre yapılır ve değerlendirilir. 

Avrupa Birliği (AB)’nde Maksimum Kalıntı Limiti (MRL) değeri 

bulunmayan ve sadece Türkiye’ye özel bitkisel ürünlerde 

ruhsatlandırılacak bitki koruma ürünü için ülkesel maksimum kalıntı 

limiti belirleme çalışmaları yapılır. Emsalden ruhsatlandırılacak bitki 

koruma ürünlerinin ruhsata esas kalıntı denemeleri, firmasınca emsal 

alınan bitki koruma ürününün tavsiyeleri dikkate alınarak bir tavsiye 

konusunda, bir coğrafi bölgede yapılır.  

3.1.Kalıntı Denemelerinin Planlanması Ve Uygulanması 

Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasından sonra kullanıldıkları kültür 

bitkilerindeki kalıntı miktarlarının insan ve hayvanlara olan etkilerinin 

belirlenmesi için kalıntı denemeleri kurulur. MRL’de son ilaçlama ile 

hasat arasındaki sürelerin belirlenmesinde bu denemelerin sonuçları 

kullanılmaktadır. Herbisitler bitki üzerine veya toprağa tatbik 

edildikleri zaman kültür bitkisinde, güneşin ve diğer faktörlerin 

etkisiyle parçalanma veya dönüşüme uğradığı gibi bitki içerisine de 

absorbe edilebileceği için miktarında azalma görülür. Bazı herbisitler 

absorbe edildikleri bitkide aynı aktif madde olarak bulunmaya devam 

ederken bazılarının ise dönüşüm ürünlerine dönüştüğü görülebilir. 

Kalıntı miktarı, uygulama dozu, uygulama sıklığı, uygulama zamanı, 

hasat ile son ilaçlama arasındaki süreye, iklim koşullarına ve 

formülasyona bağlı olarak değişim gösterebilirler.  

 

Ülkemizde ruhsata esas kalıntı denemeleri “Bitki veya Bitkisel 

Ürünlerde Bitki Koruma Ürünlerinin Kalıntı Denemelerinin Yapılması 
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ile İlgili Standart Deneme Metodu” na uygun olarak gerçekçi en kötü 

durum senaryosu kullanılarak kurulmaktadır. Bu senaryoda ruhsatlı 

veya ruhsata aday en yüksek doz, en yüksek uygulama sıklığı, en kısa 

uygulama aralığı, son ilaçlama ile hasat arasındaki en kısa süre baz 

alınarak kurulur. Bu denemeler ürünün biyolojik etkinlik 

denemesinden bağımsız olarak planlanarak uygulanmak 

durumundadır. Eğer herbisit kullanılan ürünün tüketilebilir kısımları 

bulunmadığı dönemde uygulama yapılıyorsa veya son ilaçlama ile 

hasat arası sürenin hesaplanmasına gerek yoksa hasat döneminde 

alınacak örneklerle kalıntı çalışmalarının yapılması yeterlidir.  

 

Son ilaçlama ile hasat arasındaki sürenin belirlenmesi için kurulacak 

denemelerde üretim sezonu, üretim metodundaki farklılıklar ve iklim 

parametreleri göz önüne alınarak en az iki yetiştirme sezonunda veya 

aynı sezonda iki farklı coğrafi bölgede denemelerin kurulması 

gereklidir.   

 

Ülkemizde ve AB’de MRL değeri LOQ olarak verilen herbisitler için 

birbirinden bağımsız en az 4 kalıntı denemesinin kurulması gereklidir. 

Bu denemeler 3 farklı coğrafi bölgede veya en az iki yetiştirme 

sezonunda kurulması gerekir. Eğer bir ürün en az 3 farklı coğrafi 

bölgede yetişmiyorsa (Fındık gibi) denemeler iki yılda yapılmalıdır.  

Ülkemizde MRL değeri belirlenecekse kalıntı denemeleri en az 3 

bölge ve farklı yetiştirme sezonlarını da içerecek şekilde majör ürünler 

için 8, minör ürünler için en az 4 denemeyle oluşturulur. MRL 

belirleme çalışmalarında söz konusu ürünün işlenmiş alt ürünlerinin 

de kalıntı analiz verilerinin sağlanması gerekmektedir.  
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Yetiştiricilik koşulları deneme kurulan alandaki gübreleme, sulama, 

toprak yapısı, meteorolojik parametreler dahil olmak üzere kalıntıya 

etki edebilecek bütün ürünleri bünyesinde barındıracak şekilde 

sağlanmalıdır. Denemede kullanılan çeşit yaygın olarak yapılan bir 

çeşit olmalı ve raporda da belirtilmelidir. Örneklemeler örnek alma 

çizelgesinde belirtilen zaman aralıklarında alınmalı ve en kısa süre 

içerisinde tekniğine uygun olarak akredite bir kalıntı analiz 

laboratuvarına analiz için götürülmelidir. Parsel büyüklükleri 

yazılmalı, parseldeki bitki sayısı, deneme deseni açıkça ifade 

edilmelidir. Kullanılan pülverizatör ruhsatlı olmalı, ilaçlama 

sırasındaki meteorolojik şartlar ve makinaya ait uygulama 

parametreleri (Alet ve makinanın tipi, pülverizatör memesinin tipi, 

çalışma basıncı, uygulama normu ve her ilaçlamada kullanılan su 

miktarı) verilmelidir. İlaçlama sayısı ve ilaçlama tarihleri, örnekleme 

tarihleri raporda yer almak durumundadır. Uygulama sırasındaki 

kültür bitkisinin büyüme ve gelişme dönemleri kaydedilmelidir. 

 

3.2. Örnekleme 

 

Kalıntı denemelerinde alanın büyüklüğüne, deneme parsellerinin 

konumuna göre farklı örnekleme metotları kullanılabilir. 

Örneklemelerde dikkat edilecek hususlar kontrol parselleri ile ilaçlı 

parsellerin arasında yeterli güvenlik mesafesinin bırakılması, ilaçlama 

ve paketlemelerde temiz aletlerin kullanılması, her örneklemede 

kontaminasyonu engelleyecek tedbirlerin alınması (Elleri yıkamak, 

eldiven kullanmak, gerekliyse kıyafet değiştirmek), alınan örnekler 

kontaminasyona engel olacak şekilde taşınmalı ve taşınma sırasında 
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örneklere zarar gelmemesine dikkat edilmelidir. Bazı bitkisel 

ürünlerde hasat örneğinin dışında kalıntı analizleri için işlenmiş örnek 

alınması da gerekli olabilir. Bu ürünler domates: kurutma, salça 

(konsantre), biber: kurutma, üzüm: kurutma, asma yaprağı: salamura, 

zeytin: zeytinyağı, mantar: kurutma, maydanoz: kurutma, kayısı: 

kurutma, baklagiller: kurutma şeklindedir. 

 

Örnekleme yönteminde 3 farklı yöntem kullanılabilir: Tesadüfi, 

güdümlü, sistematik örnekleme. Alanın büyüklüğüne ve parsellerdeki 

bitkilerin kalıntı dağılımına etkileyecek faktörleri (Morfoloji, 

vejetasyon farklılıkları ve ilaç uygulama metodu) değerlendirilerek 

örnekleme yapılır. Kalıntı çalışmaları planlanırken öngörülen son 

ilaçlama ile hasat arası süreye bağlı olarak belirli günlerde örnekleme 

yapılmak zorundadır (Çizelge 1).  

Çizelge 1. Öngörülen son ilaçlama ile hasat arası süreye göre örnek alınacak günler 

Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre (Öngörülen) Örnek Alınacak Günler 

1 0, 1, 2, 3, 4, 5 

3 0, 1, 2, 3, 4, 5 

7 0, 1, 3, 5, 7, 10 

10 0, 1, 3, 5, 7, 10, 14 

14 0, 1, 5, 10, 14, 21 

21 0, 17, 14, 21, 28 

28 0, 7, 14, 21, 28, 35 

35 0, 7, 14, 28, 35, 42 

42 28, 35, 42, 49 

49 28, 42, 49, 56 

56 35, 49, 56, 63 

70 Hasat 

90 Hasat 

120 Hasat 
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Çizelge 1’de belirtilen her bir örnekleme tarihinde hem ilaçlı 

parsellerden hem de ilaçsız parsellerden örnek alma ve analize 

gönderme zorunluluğu vardır. Alınacak örnek miktarı metotta 

belirtildiği miktardan az olmayacak şeklinde alınarak analiz 

laboratuvarına gönderilmek zorundadır. Kalıntı denemelerinde önemli 

hususlardan birisi de raporların hazırlanmasıdır. Kalıntı raporlarında 

rapora ek olarak kalıntı denemesinin özetini ve kalıntı denemesi ile 

ilgili genel bilgileri içeren 2 tane Ek’in kalıntı analizlerinin yapıldığı 

laboratuvar tarafından verilen kromatogram görüntüleri ile beraber 

sunulması gerekmektedir. Kalıntı deneme raporunda söz konusu aktif 

maddenin kalıntı değerleri ile birlikte var ise metabolitlerin ve 

bozulma ürünlerinin de raporda belirtilerek değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Kalıntıyı etkileyen önemli bir parametre olan aktif 

maddenin bitkideki metabolizma davranışı da raporda sunulmalıdır. 

Raporda daha önceki çalışmalara bağlı olarak o aktif madde için AB 

ülkelerinde veya kodekste yer alan MRL değerleri verilmeli, son 

ilaçlama ile hasat arasındaki süreleri başka ülkelerdeki datalarına 

erişim sağlanmalı, günlük alınabilir miktar, akut referans doz değerler 

gibi değerlerde raporda bulunmalıdır.  

3.3.  Kalıntı Deneme Raporlarında Ret Gerekçelerinden 

Bazıları 

▪ Metotta belirtilen tarihler dışında örnekleme yapılması, 

▪ En kötü durum senaryosunun uygulanmaması, 

▪ Herbisit uygulaması yapıldığı gün alınan örneklerde kalıntı tespit 

edilmemesi, 
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▪ Metabolitlerin çalışılması gerekli olan aktif maddelerde sadece 

aktif madde analizlerinin yapılması, 

▪ Metoda uygun olmayan koşullarda deneme kurulması, 

▪ Ürünün en çok yetiştirildiği coğrafi bölgelerde denemenin 

kurulmamasıdır. 
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GİRİŞ 

Dünya nüfusunun sürekli artmasına karşın tarım alanlarının 

artmaması, ülkemizde olduğu gibi sanayileşme, gibi nedenler ile 

ekilebilir tarım alanlarının hızla azalması, ilerleyen zamanlarda gıda 

temini konusunda sorunlara yol açacaktır. Bu sebeple sürdürülebilir 

tarımsal uygulamaların gündeme alınması önem taşımaktadır 

(Mengüç, 2018). 

Tarımsal üretimde pek çok kayıp meydana gelmektedir. Bu kayıpların, 

%32’sine yabancı otların, %18’ine zararlıların ve %15’ine 

patojenlerin neden olduğu göz önüne alındığında, yabancı ot 

yönetiminin önemi daha iyi anlaşılmaktadır (F K Van Evert ve ark., 

2017). 

Tarımın ortaya çıkışından bu yana, yabancı ot mücadelesi, tarımsal 

üretimin kritik bir bileşeni olmuştur. Bununla birlikte, yabancı ot 

mücadele stratejileri kültüre özgüdür. Örneğin, Orta Amerika Birleşik 

Devletleri'nde, Yerli Amerikalılar yabancı otları bastırmak için mısır 

bitkileri arasına ekilen kabak ve fasulyeyi kullanırken, bazı insanlar 

toprak işlemeyi kullanmışlardır (Clay ve DeSutter, 2017). Bahçe 

arazilerinden tarlalara gidildikçe, tek bir kötü yabancı ot yönetim 

dönemi, nispeten yabancı otlardan arınmış bir tarlayı bir yabancı ot 

tarlasına dönüştürebilmektedir. Bunun nedeni, toprağın, dekar başına 

birden fazla türden milyonlarca canlı ot tohumu içermesidir. 1 000 

000 tohumun sadece %1'inin ortaya çıkması ve hayatta kalması varsa, 

sonuç dönüm başına 10.000 bitkidir. Türe, bitki rekabetine ve ortaya 
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çıkma zamanına bağlı olarak, tek bir yeni bitki, bir büyüme mevsimi 

boyunca 500 ila 1 000 000'den fazla tohum üretebilmektedir (Stevens, 

1932). 

Yabancı otlar kültür bitkileri ile besin maddeleri, ışık ve su gibi 

faktörler nedeniyle rekabete girmekte, salgıladıkları allelopatik 

maddeler ve gölge tesiri ile bitki gelişmesini etkileyerek verimi 

düşüklüğüne neden olmakta, kültür bitkilerinde zarar yapan bazı 

hastalık ve zararlılara konukçuluk etmektedir. Yabancı otların 

yayılmasının ve tarımsal alanlara yerleşmesinin engellenmesi ile 

verim ve kalite kaybın en az düzeye indirilmesi için, geleneksel 

yöntemlerin dışında modern ve teknik mücadele yöntemlerinin 

uygulanması gereklidir (Anonymous, 2015).   

İstenmeyen yabancı ot türleri kısa vadede kontrol altına alınmalı ve 

uzun vadede mücadele edilmelidir. Ancak hangi mücadele yöntemleri 

kullanılmalıdır? Seçici herbisitlerin piyasaya sürülmesinden önce 

(1950'lerde 2,4-D ile başlayarak), üreticiler yabancı otlu alanlara 

bölgesel mücadele olarak el emeği (çapalama, çekme), yetiştirme veya 

inorganik kimyasallar (sofra tuzu gibi) kullanmışlardır (Christensen ve 

ark., 1998). Çiftlikler büyüdükçe mücadele yöntemleri değişiklik 

göstermeye başlamış, insan gücü çok pahalı hale gelmiştir. Bu 

değişiklikler, seçici herbisitlerin tek tip uygulamalarına veya ekime 

kadar mücadele yöntemlerinde değişikliklere yol açmıştır. Son 

dönemlerde alana özgü mücadele yöntemleri geliştirilmeye 

başlamıştır. Yabancı ot tür ve yoğunluklarındaki değişkenlik yeterince 

büyükse, sahaya özel yabancı ot mücadelesinin ekonomisi ve çevresel 
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kalite üzerinde olumlu etki yapmaktadır (Gehards ve Christensen, 

2006). 

 1980'lerin sonlarından başlayarak, Hassas Tarım veya sahaya özel 

çiftçilik, ilk olarak "toprak türüne göre çiftçilik" (Robert, ve ark., 

1996), olarak başlamış daha sonra araştırmacılar, endüstri ve üreticiler 

için devam eden bir konu olmuştur. Sahaya özel çiftçilik, belirli 

problemler için mücadelenin belirli bir sahaya göre uyarlanması 

anlamına gelmektedir. Sahaya özgü mücadelenin itici gücü ekonomik 

ve çevresel oluşudur. Sahaya özel mücadele, genellikle gübre 

yönetimi ve uygulamasına yapılan büyük yatırımlarla birlikte besin 

yönetimi olarak düşünülmektedir. Dolayısıyla sahaya özgü yabancı 

otlar için araştırma ve geliştirme ve diğer zararlı mücadelesi 

stratejileri yaklaşık olarak aynı zamanda başlatılmıştır (Clay S. , 2011; 

Christensen ve ark., 2014)  

Hassas tarım ve sahaya özel mücadele, GPS, uzaktan algılama, traktör 

yönlendirme sistemleri ve diğer ekipmanlar gibi bilgi teknolojilerini 

kullanabilmektedir (Gerhards, 2013; Humburg, 1999). 

 Günümüz iletişim ve teknoloji çağında, alan değişkenliğini bilmek ve 

en iyi çözümleri sunmak için toplanması gereken bilgilerin rutin 

olarak neredeyse anlık ve ucuz bir şekilde elde edilmesi 

beklenmektedir. Bilgiler gerçek zamanlı olarak mevcut olmalıdır ve 

sonuçta ortaya çıkan eylem planı, tüm alana uyan tek bir yönetim tipi 

normuna minimum değişiklik veya ek maliyetlerle gerçekleştirilme-

lidir. Bilgi toplama, ekonomik belirsizlik ve uygulama karmaşıklıkları 
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ile ilgili zorluklar, sahaya özel mücadelenin benimsenmesini 

yavaşlattığına işaret edilmiştir (C. Zhang ve Kovacs, 2012) 

Teknolojideki gelişmelerle birlikte yabancı ot mücadelesinde de dijital 

ve akıllı yöntemlerin kullanılması ile ilgili çalışmalar her geçen gün 

artmaktadır. Yabancı ot kontrolünde kullanılan modern ve dijital 

yöntemlerden bazıları şunlardır: 

▪ Görüntü işleme teknikleri ile yabancı ot mücadelesinin 

yapılması 

▪ Ultrasonik dalgalarla yabancı ot tespitinin yapılması 

▪ Lazer kullanılarak yabancı ot tespitinin yapılması 

Bu çalışmada yabancı otlarla mücadelede yardımcı unsur olarak 

kullanımı her geçen gün artan, modern tarım için uygulanabilir bazı 

dijital ve akıllı yöntemlerin incelemesine çalışılmıştır.  Söz konusu 

çalışma, dijital teknolojilerde yaşanan gelişmelerin, modern tarım 

uygulamalarında, mevcut kullanımların ötesinde daha verimli, yeni 

kullanım olanakları sunabileceğini göstermektedir.  

1. GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ VE YABANCI OT 

MÜCADELESİNDE KULLANIMI  

1.1. Görüntü İşleme Tekniği 

Görüntü işleme tekniği; çekilmiş olan bir görüntünün sayısal olarak 

yazılım ve bilgisayar kullanılarak değiştirilmesi işlemi olarak 

tanımlanmaktadır (Ağın ve Malaslı, 2016). Görüntü işlemenin 

yapılmasında önemli 3 aşama vardır. Bunlardan birincisi elde edilen 

görüntünün sayısal formata çevrilmesidir. İkinci aşama elde edilen 
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görüntünün kullanılacak formata dönüştürülmesi ve düzenlenmesidir. 

Üçüncü ve son aşama ise analizlerin yapılarak görüntüden sonuç 

alınmasıdır. Bir görüntünün sayısal olarak işlenmeden önce veri 

kütüphaneleri hazırlanmalı ve sayısal ortama sorunsuz şekilde transfer 

edilmelidir. Sonraki aşama, hâlihazırdaki veri kütüphanelerini 

hazırladıktan sonra seçilmiş olan görüntülerin işlenmesidir (Şin & 

Kadıoğlu, 2019). 

Görüntüleri işlemek için 3 farklı metot kullanılmaktadır. Bu 

metotlardan birincisi beyaz-gri dengesi olarak adlandırılan histogram 

metodudur. Bu metotta yapılmak istenen sayısal görüntüdeki beyaz-

gri dengesini kullanarak görüntüdeki şeklin tespit edilmesidir (Şekil 

1a).  

İkinci metot olarak görüntü filtrelemesi kullanılmaktadır. Görüntü 

filtreleme tekniğinde elde bulunan dijital görüntünün yatay ve dikey 

olarak sütunlara ayrılmasıyla (grid) kullanılacak kısmın alınıp 

işlenmesi hedeflenmektedir (Şekil 1b). Üçüncü metotta ise temel renk 

model esas alınmak yoluyla R-G-B (red-green-blue) değerlerinden 

faydalanılarak sayısal görüntünün belirlenmesinin yapılmasıdır (Şekil 

1c) (Şin ve Kadıoğlu, 2019). 

  

 

 

  

 

Şekil 1. a. Histogram analizi, b. Görüntü seçimi, c. RGB değerleri (Şin ve Kadıoğlu, 

2019). 
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1.2. Uzaktan Algılama Teknikleri ve Sensörleri 

Bitki örtüsü tespiti için çoğunlukla, güneşten yansıyan ışınları 

kullanan pasif sensör sistemleri kullanılmaktadır. Hiperspektral ve 

pasif optik sistemler genel olarak aktif LiDAR veya SAR sensör 

sistemlerine göre bitki türlerinin sınıflandırılması için daha yüksek 

etkiye sahiptir (Doğan ve Yıldız, 2019). Yük olarak mevcut olan en 

önemli sensörler, kaydedebilecekleri spektral uzunluk ve sayıya bağlı 

olarak üç sınıfa ayrılmıştır. Bunlar RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi) 

sensörler, multispektral sensörler ve hiperspektral sensörlerdir. 

1.2.1. RGB / VIS Sensörleri 

Bu sensörler, Yeşil / Kırmızı Bitki İndeksi (GRVI), Yeşillik İndeksi 

(GI) ve Aşırı Yeşillik (ExG) gibi bitki örtüsü indekslerini kabul 

edilebilir veya yüksek doğrulukla hesaplamak için kullanılır.  Ayrıca, 

nesne tanıma, fenoloji, patolojiler ve benzer amaçlarla makine 

öğrenimi teknikleri için RGB sensörleri giderek daha fazla 

kullanılmaktadır (Şin & Kadıoğlu, 2019). 

1.2.2. Multispektral Sensörler 

Çok objektifli kameralar: Farklı filtre-film kullanımları ile aynı 

geometrik noktadan eş zamanda, elektromanyetik spektrumun farklı 

dalga boylarını kapsayan fotoğrafların elde edildiği kamera 

sistemleridir. Çoğunlukla 4 objektifi olan bu kameralar, çok bantlı 

(multispektral) fotoğrafçılık yöntemiyle, aynı yeryüzü şekillerinin 

farklı dalga boyları için gösterdiği farklı yansıma özelliklerini 

araştırmada fayda sağlamaktadırlar (Karahalil, 2016). Multispektral 
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görüntüleme yöntemi kullanılarak görünür bölge ve yakın kızılötesi 

spektral bölgelerin görüntülemesi yapılmaktadır (Anonymus, 2021). 

1.2.3. Hiperspektral Sensörler 

Uzaktan algılama (temassız algılama) teknolojisinin içerisinde olan 

hiper spektral görüntü algılama, nesne (inorganik/organik) 

alanlarından yansıyan enerjinin bitişik ve dar çok sayıda dalga boyu 

bandında ölçümü ve elektromanyetik spektrumdan gelen verilerin 

kaydedilmesive işlenmesidir (Tekin ve Şen, 2017). Yapılan ölçme 

işlemlerinden, her bir cismin belirli dalga boylarında ışığı farklı 

şekilde yansıtmasına bağlı olarak, o materyallere ait parmak izleri 

tespit edilir (Yüksel, ve ark., 2015). Son zamanlarda gelişmekte olan 

ve kullanım alanları giderek artan bu teknolojiden; askeri, tarım, fizik, 

astronomi, çevre, madencilik, göz bakımı gibi pek çok alanda 

faydalanılmaktadır. 

İnsan gözünün renk olarak algıladığı aralık 0,4-0,7 µm (400-700 nm) 

dir. Hiper spektral görüntülemede ise bu aralık çoğunlukla 0,4-2,5 µm 

(400-2500 nm) olarak ayarlanır. Görünür, orta kızılötesi ve yakın 

kızılötesi aralığını kapsayan bu geniş bant aralığı nesne 

tanımlamasında (ayrıştırmada) ciddi öneme sahiptir. Sonuçta hiper 

spektral görüntüleme, aynı diğer uzaktan algılama tekniklerinde (multi 

spektral görüntüler, uydu görüntüleri,) olduğu gibi insan gözünün 

algılayamadığı dalga boylarında ve spektral bantlarda bilgi sağlayarak 

bitki yetiştiriciliğinin bitki ihtiyaçları, verim tahminleri, farklı 

aşamaları gibi alanlarda araştırmacılara ve yetiştiricilere önemli 

bilgiler sağlamaktadır (Tekin ve Şen, 2017). 



448 | Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  

 

2. İNSANSIZ HAVA ARACI KULLANILARAK YABANCI OT 

MÜCADELESİNİN YAPILMASI  

Tarımsal üretimde ürünün kalitesini ve miktarını korumak için 

herbisitlerin temel araçlar olarak kullanılması gereklidir. Herbisitlerin 

uygunsuz kullanımı verim azalmasına ve çevre kirliliğine neden 

olabilir. Bu sorunun temel nedeni, herbisitlerin yabancı ot içermeyen 

alanlara yayılmasıdır. Mevcut yabancı ot kontrol uygulamaları 

sorunlarını çözmek için yeni stratejiler geliştirmeye ihtiyaç vardır. 

Bu amaca ulaşmak için, herbisitin hassas bir şekilde püskürtülmesi 

amacıyla doğru bir yabancı ot örtüsü haritası oluşturmak gerekir. 

Sahaya özgü yabancı ot yönetimi uygulamasında, kimyasallara en çok 

nerede, en az ihtiyaç duyulduğuna veya hiç kullanılmaması 

gerektiğine karar vermek için bir yabancı ot örtüsü haritası 

kullanılabilir. Genellikle yabancı ot örtüsü haritası, uzaktan algılama 

teknolojisi kullanılarak geliştirilebilir (Huang, ve ark., 2018). 

İHA (drone); kullanımında insan taşımayan aracın havada kalmasında 

aerodinamik kuvvetlerden faydalanılan, önceden programlanarak veya 

harici bir pilot ile yerden komuta ile edilerek uçurulan, uçuş sonrası 

tahrip olan ya da tekrar kullanılabilen motor gücüne sahip insansız 

hava aracı olarak tanımlanabilir (Aslan, ve ark., 2019). 

Uydulardan ve uçaklardan gelen görüntü kalitesi, atmosferik koşullara 

ve günün saatine bağlıdır. Bir nesneden gelen parlaklık atmosferdeki 

gazlar ve aerosoller tarafından dağıldığı için görüntülerin düzeltilmesi 

gerekebilir ve yüzey parıltısı da tespit edilen parlaklığı 
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etkileyebilmektedir (Gao ve ark., 2009). En iyi görüntüler, parlak, 

güneşli, bulutsuz günlerde 10.00 ile 14.00 arasında alınmaktadır. Bir 

hava platformunun yüksekliği ve sensör tipi görüntünün 

çözünürlüğünü belirleyecek ve ilgilenilen alan tek bir görüntü veya 

birden fazla görüntü olarak kaydedilecektir. Alan üzerinde birkaç uçuş 

yolunun uçulması gerekiyorsa, mozaik kapsama sağlamak için 

görüntülerin 'birbirine birleştirilmesi' gerekmektedir (Zhang ve 

Kovacs , 2012)   

 Saha görüntüleri, döner kanatlı (Şekil 2) veya sabit kanatlı uçaklar 

(Şekil 3) gibi insansız uçak sistemlerinden veya dronlardan elde 

edilmektedir. Sensörlerle donatılmış İHA'lar, renkli veya yanlış renkli 

görüntüler (Şekil 4) veya multispektral görüntüler, gaz algılama veya 

termal bilgiler gibi diğer ilgi çekici bilgileri sağlamaktadır (Roldan ve 

ark, 2015). Daha düşük uçuş irtifaları (125 m veya daha az) nedeniyle, 

atmosferik düzeltmeye gerek yoktur. GPS alıcıları, UAV'de uçuş 

yolunu programlamak için kullanılan bileşenlerin bir parçasıdır, 

böylece elde edilen veriler coğrafi olarak referanslandırılabilir. 

İHA'ları saha keşiflerinde kullanmanın sayısız avantajı vardır. 

Görüntü elde etme fırsatları, uydu üzerinden uçuş süreleri veya bir 

uçağa bağımlılık ile sınırlı değildir. Bir İHA satın almanın maliyeti, 

diğer uzaktan algılama araçlarına kıyasla düşüktür. Uçuş süresi 

nispeten hızlıdır (bazı modellerde 90 km/saat seyir hızı) ve kalkış ve 

iniş mesafeleri minimumdur (Watts , ve ark., 2010). 

İHA'lar, diğer düşük yükseklikte uzaktan algılama ortamlarına benzer 

biçimde, bulut örtüsünün altında ve sahaya yakın sürekli alanların 
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yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde etmek için kullanılabilir ve 

gerektiğinde nispeten düşük maliyet ve hızda veri toplanmasına izin 

verir (Sánchez-Sastre, ve ark., 2020). 

   

Şekil 2. Yük olarak kameralı döner 

kanatlı bir drone görüntüsü (Clay & 

Bruggeman,, Site-specific weed 

management, 2018) 

Şekil 3. Sabit kanatlı insansız hava 

aracının görüntüsü (Clay & 

Bruggeman,, Site-specific weed 

management, 2018) 

 

      Şekil 4 (a) ve (b). 1800 m üzerinde uçan uçakla elde edilen 14 ha'lık bir alanın 

hava sahası görüntüsü    hedef ve multispektral bantlı bir kamera kullanma (a) ve 

alan problemlerinin tanımlanması (b) temel gerçeği  kullanarak bilgi (Clay & 

Bruggeman,, Site-specific weed management, 2018) 
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3. YABANCI OTLARLA MÜCADELEDE ROBOTİK 

SİSTEMLERİN KULLANILMASI  

Tarımda robotik sistemler, hasattan yabancı ot kontrolüne kadar 

birçok farklı tarla uygulamasında kullanılabilir. Görünümleri ve 

kurulumları değişiklik gösterebilir ve modifiye edilmiş bir traktörden, 

bir ekim işlemini gerçekleştirmek için tarlayı bağımsız olarak dolaşan 

küçük özel bir platforma kadar değişebilir. Robotik sistemler, uzun 

yıllardır endüstriyel tarzdaki iş hatlarının önemli bir parçası olmuştur 

(Machleb, ve ark., 2020). 

Yabancı ot tespitinde, temizlemesinde ve herbisit uygulamalarında 

robotik sistemlerin kullanılması, süreci uzaktan takip ederek 

otomatikleştirmesine yardımcı olacaktır. Bu nedenle, akıllı otonom 

robotların kullanılması, herbisit kullanım miktarında önemli bir 

azalmaya yardımcı olabilir ve sonuç olarak, arazide insan gereksinimi 

olmadan süreci otomatikleştirir.  

Robotik ayıklama, algı sistemlerinin, özellikle de bilgisayarla görme 

teknolojisinin evrimi sayesinde bazı robotik ot ayıklama makinelerinin 

geliştirilmesi mümkün hale gelmiştir (Gai ve ark., 2020). 

Herbisitlerin ileri teknoloji robotlarla birlikte yabancı otlarla 

mücadelede kullanılması girdileri düşürücü bir etken olması yanında 

çevreci bir unsur olmasıyla da öne çıkmaktadır. Robotların mekanik 

olarak mücadelesi de yabancı otların kültür bitkisine zarar vermeden 

yabancı otları kökten sökmek veya etkinliğini azaltıcı şekilde 

müdahale etmeyi kapsamaktadır (Van Der Weide ve ark., 2008). 

Herbisitlerin uygulamadaki bilimsel olarak zararlarının ve  olumsuz 
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çıktıları git gide toplumlara daha fazla yansıtılması nedeniyle devletler 

ve devlet desteği alan üreticilerce herbisitlerin kullanımında mümkün 

olduğu kadar azalmaya gidilmektedir (Hillocks, 2012).  

Sabancı ve Aydın (2014), Yaptıkları bir çalışmada, şeker pancarı 

üretiminde, sıra arasında olan yabancı otları görüntü işleme teknikleri 

yardımıyla tespit ederek yabancı ot üzerine değişken düzeyli herbisit 

kullanımı amacıyla kameralar ve dizüstü bilgisayardan oluşan hassas 

bir ilaçlama robotu modeli geliştirmişlerdir. 

İlaçlama robotunun hareketinde 6 cm çaplı 4 adet tekerlek 

kullanılmıştır. İlaçlama robotunu 5 m uzunluğundaki bir hat üzerinde 

ileri geri hareket ettirebilmek için, 0.4 mm’ lik çelik bir kullanılmıştır. 

İlaçlama robotunun hat üzerindeki hareketi için, 3 fazlı 0.75 kW’ lık 

bir asenkron motor ile kullanılmıştır (Şekil 5). İlaçlama robotunun 

devrini kontrol etmek için Delta marka EL serisi VFD015EL21A 

model 1,5 kW gücünde bir hız kontrol aygıtı kullanılmıştır. Robotun 

ilaçlama bölümü, depo, basınç pompası, solenoid valf, filtre ve 

ilaçlama memesini kapsamaktadır. İlaçlama sıvısını ilaçlama 

memesinden püskürtmek amacıyla 8 bar, 0.75 kW lık basınç pompası 

ve ilaçlama memesi olarak da 80 mikron jet sisleme çek valfli meme 

kullanılmıştır (Şekil 6). 
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Şekil 5- Hassas İlaçlama Robotunun            Şekil 6- Yabancı Otlar Üzerine Genel 

Görünümü                                                  Sıvı Ölçüm Düzeneği (Sabancı & Aydın, 

2014) 

Kontrol bölümünde dizüstü bilgisayardan gelen sinyallere göre 

valflerin hareketini değiştiren, ilaçlama robotunun hız kontrolünü 

yapan, limit anahtarlardan gelen verileri kontrol eden Delta marka 

DVP-14SS2 serisi röle çıkışlı bir adet PLC ile komuta edilmiştir. 

Şeker pancarı ve yabancı ot görüntülerini eş zamanlı olarak alan ve 

Matlab yazılımına transfer eden CCD sensörlü Logitech C905 web 

kamerası kullanılmıştır. 

Geleneksel ilaçlama tekniklerinde, ilaçlama esnasında meme sürekli 

açık kalmaktadır. Bunun sonucunda yabancı otların olmadığı yerlere 

de ilaçlama yapılmaktadır. Tasarlanan hassas ilaçlama robotu ile sıra 

arası ilaçlama yapılırken, web kamerasının yabancı otu gördüğü 

zaman meme açılarak ilaçlama başlayacak ve yabancı ot kameranın 

görüş alanından çıkıncaya kadar devam edecektir. Bu şekilde 
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ilaçlamada, ilaç kullanım miktarı azalmasından dolayı çevre sağlığı 

korunarak girdi maliyeti de düşecektir. 

Hassas ilaçlama robotunun web kamerası ile alınan görüntüdeki 

bitkiyi tanımlama işlemini görüntüyü RGB kanallarına ayırarak yapar. 

Görüntü işleme tekniklerinde yeşil renkli cisimlerin seçimi için 

kullanılan eşitlik 1 ile yeşil renk değeri elde edilmiştir (Ramaraju ve 

Kumar 2014). 

Blasco ve ark., (2002) tarafından sebze üretim alanlarında tüketicinin 

güvenilir isteği  sebebiyle yabancı otlarla mücadele daha iyi  kontrol 

sağlayabilecek hafif yapılı, kolay hareket edebilen robot tasarımı 

sunulmaktadır. Burada yabancı otlarla tek tek 15.000 V elektriksel 

yük ile yapılan bir mücadele yöntemi çalışılmaktadır. Sistem biri 

tespit diğeri kullanımdaki bozuklukları düzeltmek amacıyla iki 

kameralı bir yapıdan oluşmaktadır, ayrıca tüm alt birimlerin 

koordinasyonunun sağlandığı denetleyici alan ağıyla (CAN) 

bilgisayarlı bir mekanizma ve pilli elektrottan oluşmuştur. Sebze 

alanlarında yapılan çalışmalar incelendiğinde: Domateste 

(Lycopersicon esculentum L.) yabancı otlarla mücadele amacıyla 

hedef bazlı bir robotik sistem kullanılmıştır (Lee ve ark., 1999) ve 

Lahanada (Brassica oleracea L.) da benzer bir çalışma yapılmıştır. 

Şeker pancarında da disklerle çapa gereken yabancı otlar robotlarla 

mücadele yolu izlenmiştir (Bontsema ve ark.., 1998).   

Philipp ve ark., (2002) tarafından yapılan çalışmada uygulandığı 

şekline benzer olarak yabancı otların sınıflandırılmasında homojen, 

silindirik gibi çok sayıda renk alanı kullanılmaktadır. Yabancı otlarla 
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mücadele için araziden toplanan verileri bir kümeleme algoritması 

yardımıyla yabancı otlar sınıflandırılmıştır. Sistemde hem Googlenet 

çerçevesinden öğrenilmiş derin evrişimli sinir ağı (DCNN) özellikleri 

olan el yapımı özellikler (HCF'ler) olmak üzere iki ana özellik 

kategori kullanılmıştır. Bu çalışmada göre el yapımı sınıflandırmanın 

kullanımda daha etkin olduğu bildirilmektedir. Robotik sistemlerin, 

bazı otomasyondan kaynaklı zorlukları olmasına rağmen klasik 

yabancı otlara göre yabancı ot mücadele maliyetini %20 oranında 

azaltabildiğinden ekonomik bir yöntem olmaktadır (Pedersen ver ark., 

2006). AgBotII tarafından toplanan alan verileriyle çalışmadaki 

sistemi pamuk alanlarında sorunsuz uygulayabildikleri bildirilmek-

tedir. Bu çalışmada, insanlar tarafından etiketlenmiş sekiz farklı 

yabancı ot türünün görüntüsünü içeren Deepweeds çalışması 

Avustralya meralardaki yabancı otlardan Inception-v3 ve ResNet-50 

CNN modellerini kullanarak veri setleri elde edilmesi amaçlanmıştır.  

ResNet-50 iyi bir performans sağlayarak görüntü başına 53,4 ms ve 

18,7 fps değer sağlayarak robotik kontrol için gerekli olan şartları 

sağlamıştır. Elde edilen tutarlı veriler gelecekteki robotlarla yabancı ot 

mücadelesi için temel oluşturacağı düşünülmektedir. 

Nishiwaki ve ark., (2004) tarafından çeltik ekim alanlarında 

püskürtme yöntemi kullanarak yabancı otlarla mücadele edebilen 

meme odaklandırma sistemli bir robot geliştirilmiştir.  

Kültür bitkilerinde sıra üzerinde yetişen yabancı otları yok etmek 

mekanik olarak mücadele önemli derecede zorluklar vardır, kültür 

bitkisine zarar vermeyecek seçici bir herbisit veya ürünü 
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etkilemeyecek bir uygulama verim açısından gerekli olmaktadır. Sıra 

üzerindeki yabancı otların kontrolünde kültür bitkisine veya toprağa 

temas etmeden sadece yabancı otların yapraklarını hedefleyecek 

kültür bitkilerine zarar vermeyen isteğe bağlı damlama (Drop-on-

demand) (DoD) adı verilen bir yöntem geliştirilmiştir. DoD herbisit 

uygulamalarında havasız yada havalı valf sistemleri basınç için çeşitli 

başlıklar ve iğneler kullanılmıştır (Søgaard ve ark., 2005; 

Nieuwenhuizen, 2009; Basi ve ark. 2012). Herbisitlere dayanıklı olan 

Solanum nigrum L.’ye karşı glifosat uygulaması bitki başına 27 ug 

olacak şekilde uygulanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir (Lund 

ve ark. 2006). 

4. ULTRASONİK SENSÖR SİSTEMLERİYLE YABANCI OT 

KONTROLÜ  

Mekanik enerjiyi ses dalgaları şeklinde yaymak ve almak amacıyla 

elektrik enerjisi ve bir seramik transduserden oluşan ultrasonik 

sensörler kullanılmaktadır. Ses dalgaları aslında katılar, sıvılar ve 

gazlar boyunca ilerleyen basınç hareketleridir ve endüstriyel 

uygulamalarda, mesafe ölçmek veya hedeflerin varlığını ya da 

yokluğunu tespit etmek için faydalanılır. Sensörde elektrik enerjisi 

uygulandığında titreşen bir transduser vardır. Titreşimler havadaki 

molekülleri sıkıştırıp ve genişleterek sensörün ön tarafından istenen 

cisme doğru ses dalgaları gönderir. Transduser de sesi iletir ve alır. 

Ultrasonik sensör, bir ses dalgası göndererek ve ardından yeni dalga 

göndermeden önce ses dalgasının dönüş yankısının hedef cisimden 
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dönmesine imkân tanıyacak şekilde, belli bir süre bekleyerek ve 

“dinleyerek” mesafeyi tespit eder (Bannerengineering., 2021).  

Ultrasonik sensör sistemleri ile boy farkından yararlanılarak kültür 

bitkisi içerisindeki yabancı otların tespiti yapılmaktadır. Andújar ve 

ark.,(2012) bitki boylarının belirlenmesi için ultrasonik sensörlerden 

faydalanarak kışlık buğday tarlasında bir çalışma yapmışlardır. 

Çalışmada yabancı otlu bölgelerin, yabancı otsuz alanlara göre daha 

yüksek miktarda biyokütleye sahip olduğu ve bunun bitki boyuna göre 

belirlenebileceği varsayılmıştır. Ultrasonik sensör kullanılarak, zemini 

kaplayan ekin ve yabancı ot karışımına olan mesafe ölçülmüştür 

(Şekil 7). Kalibrasyon denklemi ile zaman damgalı ham sensör 

(voltaj) çıkışları ve mesafeleri elde etmek için ROS (Robot Operating 

System) için bir yazılım geliştirilmiştir. Mahsulün ve yabancı otların 

yükseklikleri, gerçek tahmini mesafenin referans mesafeden (0,80 m) 

çıkarılmasıyla tahmin edilmiştir. Bu mesafe, sistemi ilk kalibrasyon 

yapma adımı sırasında elde edilmiştir. Yabancı ot içermeyen bir 

alanda, sensörün zemin üzerindeki yüksekliğini ölçmek için 10 s 

boyunca mesafe okumalarının ortalaması alınarak bu mesafe, çalışma 

koşulları için referans mesafe olarak kaydedilmiştir. 
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Şekil 7. Yabancı Ot- Mahsul Bileşiminin Üç Durumunda Çalışan, Yabancı Ot 

Tespiti İçin Bileşenlere Sahip Toprak Bazlı Ultrasonik Sistem İçin Örnek: (I) 

mahsuller ve geniş yapraklı yabancı otlar; (II) ot ve geniş yapraklı yabancı otların 

mahsulü ve karışımı; ve (III) mahsul ve otlar (Andújar ve ark., 2012) den alınmıştır. 

Konumlar, mevcut türün saf örneklerinin ve farklı karışım 

bileşimlerinin adil bir dağılımını aramak için, farklı ot bileşimlerini ve 

geniş yapraklı yabancı otları ve her ikisinin karışımlarını yansıtacak 

şekilde seçilmiştir. Bu konumlarda sensör, yükseklik tespiti için 

numune alınan alanın merkezine doğru yönlendirilmiştir. Ultrasonik 

okumalar yapıldıktan hemen sonra yabancı ot ve ürün yoğunlukları 

manuel olarak sayılmış ve yabancı ot gruplarının (dar yapraklı ve 

geniş yapraklı yabancı otlar) ve ürün boyları bir metrik kural 

kullanılarak belirlenmiştir. Yabancı ot ve mahsul kapsamı tespiti için 

bir RGB (kırmızı, yeşil, mavi) görüntüsü alınmıştır. Görüntüler, 

kamera 1 m yükseklikten aşağıya doğru çevrilerek elde edilmiştir. 

Arazide çekilmiş bir görüntü örneği Şekil 8'de (solda) 

gösterilmektedir. Ölçüm alanı, görüntülerde görülebilen gri dairesel 

bir çerçeve kullanılarak tanımlanmıştır. Halka içindeki ilgi alanını 
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belirlemek için geliştirilen görüntü işleme zinciri yönteminde ilk 

adım, çerçeveye ait pikselleri rengine göre bölümlere ayırmaktır. İlk 

aşama olarak RGB'den HSV (ton, doygunluk, değer) renk alanına bir 

dönüşüm yapıldı, daha sonra kanalların her biri önceden tanımlanmış 

aralıklarla ayrı ayrı eşiklenmiştir. 

 

 

Şekil 8. Renge Dayalı Çerçeve Bölümleme İçin Görüntü İşleme Zinciri. RGB giriş 

görüntüsü (solda); Birleştirilmiş HSV eşikli kanallar (siyah: ön plan, renkli/beyaz: 

arka plan), medyan filtrelenmiş HSV renk segmentasyonu (sağda) (Andújar ve ark., 

2012) den alınmıştır. 

Sensör, güvenilir bir eko oluşturmak için minimum bir yüzey bulduğu 

anda yansıyan bir dalga üretir. Ultrasonik ölçüm prensibi sinyalin 

çarptığı yüzeyin açısına bağlı olduğundan, minimum yüzey sadece 

toplam yaprak alanına değil aynı zamanda yaprakların yönüne de 

bağlıdır. 

Yabancı ot-mahsul karışımlarının farklı kompozisyonları ve büyüme 

aşamaları değerlendirildiğinde buğdayın her zaman diğer otlardan ve 

geniş yapraklı yabancı otlardan daha yüksek bir gerçek yükseklikte 

olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmada ultrasonik sensörlü 

sistemlerin, ürün çok gelişmediği sürece tahıllardaki yabancı ot 

varlığını belirleyebileceği tespit edilmiştir. Gerçek parametre 

kullanılarak yapılan sistem doğrulaması, örneklerin %92'sinden 
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fazlasında yabancı ot varlığının doğru bir şekilde tahmin edildiğini 

göstermiştir (Andújar, ve ark., 2012). 

Ultrasonik ölçümler, türlere göre ayrılmış yabancı ot varlığını 

tanımlayamasa da, geniş spektrumlu herbisitlerin uygulanması için 

faydalı olabilir. Ultrasonik sistemleri kullanmanın en büyük 

avantajlarından biri, ek bir örnekleme ve haritalama adımına gerek 

kalmadan doğrudan ölçümlere göre kontrol edilebilir olmasından 

dolayı gerçek zamanlı operasyon için kullanım kolaylığı olacaktır. 

Diğer bir avantajı ise bu sensörlerin görece olarak düşük maliyetli 

olması ve birden fazla sensörün paralel olarak kullanılmasına olanak 

sağlamasıdır. 

Ölçüm prensibi optik olmadığı için, ultrasonik sensörler, özellikle 

düşük yabancı ot yoğunlukları için daha güvenilir tahminler elde 

etmek amacıyla optoelektronik sensörlerle birleştirilebilir. Ultrasonik 

sensör prensibi ortam ışık koşullarından etkilenmediği için gece 

saatlerinde fazla bir aydınlatmaya ihtiyaç duymamaktadır. 

5. LAZER SİSTEMLERİYLE YABANCI OT KONTROLÜ  

Lazer, uyarılmış ışıma ile güçlendirilmiş ışık anlamına gelmektedir 

(Light Amplification Stimulated Emission Radiation: LASER). 

Türkçeye “lazer” olarak geçmiştir. Aslında elektromanyetik dalga 

boylarındaki ışınlardan farklı bir kaynağı yoktur. Yalnızca optik bir 

sistemle farklı dalga boylarındaki ışık yoğunlaştırılarak tek bir dalga 

boyuna ve frekansa indirgenir. İndirgenme işleminden sonra fotonlar 

eş fazda, uyumlu olarak birbirine doğrusal ve paralel ve şekilde 

hareket eder (Kitiş ve Çavuşoğlu, 2016). 
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Amerikalı Fizikçi Theodore Herold Maiman 16 Mayıs 1960 tarihinde 

gerçek anlamda çalışan ilk lazer cihazını geliştirmiştir.  İlk zamanlarda 

lazer teknolojisinin kullanımı çok yaygın değildi, fakat günümüzde 

ziraat, tıp, uzay teknolojisi, savunma sanayi, mikrobiyoloji, iletişim ve 

endüstri gibi pek çok farklı alanda pek çok farklı lazer tipinden 

yararlanılmaktadır (Kasnak ve Fıratlı, 2016). 

Uygulamada en önemli nokta lazer kaynağının hedefe doğru 

odaklanmasıdır. Lazer uygulaması temas etkilidir yani yalnızca ışının 

geldiği alanda zarar meydana getirebilmektedir. Çoğunlukla yabancı 

otun uç meristemi, gövdesi veya yaprakları hedef alınarak lazerle 

kesme işlemi yapılır. En verimli sonuç, lazerin yabancı otun uç 

meristemine uygulandığında alınmıştır. Lazer uygulamasının ilk 

gerçek yapraklar oluşmaya başladığı dönemde yapılması 

önerilmektedir. İlerleyen zamanda yabancı otun lazer uygulaması ile 

mücadelesi oldukça zordur (Mathiassen, ve ark., 2006). 

Marx, ve ark. (2012) Lazer ışınları kullanarak yabancı ot mücadelesi 

geliştirmek için CO2 lazer radyasyonunun (10.600 nm) üç lazer nokta 

çapını, üç lazer nokta konumunu ve altı lazer yoğunluğunu dikkate 

alarak iki yabancı ot türünün (tek çenekli: Echinochloa crus-galli, çift 

çenekli: Amaranthus retroflexus) üç büyüme aşaması üzerindeki 

etkisini araştırmak yaptıkları bir çalışmada yabancı otların lazerle 

mücadelesinde, “büyüme aşamasının” mücadelenin başarısı için 

önemli olduğunu belirtmişlerdir. Araştırıcılar bitki büyüdükçe gereken 

lazer ışınlamasının gücünün artması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Uygulanan enerji dozu artırıldığında yabancı otlarda meydana gelen 
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ölümcül hasar yüzdesi artmaktadır. Ayrıca dikotiledon bitkiler 

(AMARE) ışınlamaya karşı daha duyarlıyken, birçok monokotiledon 

bitki (ECHCG) hiç etkilenmediği için yabancı ot türleri uygulamaların 

başarısını etkilemiştir. En fazla hasar lazer noktası konumu p1'de 

ortaya çıkmaktadır (Şekil 9).  

 

 

Şekil 9.  'lazer' Parametresinin Ayarlanmasına İlişkin Örnek ø 6 mm Lazer Işını ile 

Nokta Pozisyonu. Yabancı ot türleri, büyüme aşaması, lazer gücü, lazer noktası 

boyutu ve lazer noktasının kapsamı (lazer noktası konumu olarak uygulanır) (Marx 

ve ark, 2012)den alınmıştır. 

Lazerle yabancı ot mücadelesi de sahaya özgü yöntemler arasında 

değerlendirilmektedir. Lazer çıkış gücü gibi ışınlama süresi de mevcut 

yabancı ot türleri ve büyüme aşaması belirlendikten sonra çevrimiçi 

olarak ayarlanabilir. Bu durumda görüntü işleme algoritmaları 

kullanılabilir. Fotoğrafı çekilen yabancı ot bitkisinin yaprak şekli ve 

taksonomik, grubu (tek veya çift çenekli) hakkında bilgi verirken, 

toplam yaprak alanı (ikili eşik) büyüme aşamasını belirler. 
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Belirli bir lazer çıkış gücünde alan çıkışını ve sabit bir sürüşte gerekli 

lazer çıkış gücünü hesaplamak için sürüş süresi, görüntü işleme süresi, 

lazer ışını konumlandırma süresi ve ek gecikme süresi önemlidir. 

Marx ve ark. (2012),  yabancı ota özgü bir mücadele modeli 

geliştirmek için ECHCG ve AMARE ile  lazer kullanılarak yaptıkları 

çalışmada, yabancı ot türlerinin yanı sıra, farklı üç büyüme dönemi 

dikkate almışlardır. Altı doz yoğunluğunda, üç nokta çapında ve üç 

merkez dışı nokta konumunda bir CO2 lazer (l = 10.600 nm) 

kullanılmıştır. 

Lazer uygulanmamış kontrol ile karşılaştırıldığında taze ağırlığın en 

az %90'ı kadar bir büyüme düşüşü gerektiği göz önüne alındığında, 

%95 oranında biyolojik etki için tek çenekli bitki başına en az 54 J 

lazer enerjisinin gerekli olduğu tespit edilmiştir.  

Bu konudaki çalışmalara görüntü yakalama, görüntü işleme ve lazer 

konumlandırma için yapısal ve zamansal çabalar da hesaba 

katılmalıdır. Bu çalışmada geliştirilen denklemler ile lazer tabanlı 

yabancı ot kontrol makineleri tasarlanabilir, kontrol edilebilir ve 

çalıştırılabilir (Marx ve ark, 2012). 

SONUÇ 

Sahaya özgü mücadele kararları uygulanmadan önce keşif yapılarak 

bazı parametrelerin araştırılması gerekmektedir. Bunlar  
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 Hangi yabancı ot türlerinin mevcut olduğunun belirlenmesi, 

gözlemler için uygun zamanların ve örnekleme yönteminin seçilmesi, 

yabancı otun fenolojisi ve yoğunlukları gibi parametrelerdir. 

Bu parametreler anlaşıldıktan sonra istenilen yöntemle nerede ve ne 

zaman mücadele edileceğine karar verilmektedir. Yabancı ot 

istilasının seviyesi, verim kaybı, mücadele yönteminin ekonomisinden 

daha büyük olana kadar kontrolün uygulanmadığı ekonomik açıdan 

tanımlanabilmektedir (Zimdahl,, 2004).  

Sahaya özel yabancı ot mücadelesinin başarılı olması için, iyi 

geleneksel sürvey programlarıyla birlikte uzaktan algılama 

teknolojilerini kullanması da gerekmektedir. Sahaya özel mücadelenin 

faydaları, mücadele için harcanan ek zamanın yanı sıra teknoloji 

girdilerinin maliyetinden daha ağır basmalıdır. Yabancı ot mücadelesi 

daha karmaşık hale geldikçe, gelecekteki yabancı ot yönetimine 

yönelik iyileştirmeler maliyetlerden daha ağır olabilmektedir. 

Gelecekteki mücadelenin iyileştirmelerine yardımcı olmak için sezon 

sonu verim haritalarını sezon içi keşif bilgileriyle karşılaştırmak için 

kayıtlar tutulmalıdır. Geleneksel ve güneş enerjili makineler için 

yabancı ot tanımlamasını optimize etmek ve kontrol çabalarını 

yönlendirmek amacıyla her geçen gün yeni sensörler ve dronlar 

geliştirilmekte ve alana özel yabancı ot mücadelesinde robotik ve 

diğer araçlar önem kazanmaktadır. 
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GİRİŞ 

İnsanoğlu var olduğu andan itibaren çeşitli yöntemler kullanmak 

suretiyle gıda ihtiyacını karşılamaya çalışmıştır. İlk olarak bu ihtiyacı 

toplayıcılık ile başlamış olup, daha sonrasında ise tarımsal üretim yolu 

ile gıda ihtiyacını karşılamaya başlamıştır. Her ne kadar çeşitli 

tarımsal yöntemler kullanılsa da nüfusun giderek artması ve mevcut 

tarımsal arazilerin azalması gibi etkenler nedeniyle ihtiyaç duyulan 

tarımsal ürün miktarı gün geçtikçe artmaktadır. M.Ö. 7000’li yıllardan 

1830’lu yıllara kadar Dünya nüfusu yaklaşık olarak 10 milyondan 1 

milyara ulaşmıştır. (Cramer, 1967; Özer ve ark, 2003). Bu nüfus 

ondokuzuncu yüzyıl başlarında 1 milyar, yirmi birinci yüzyıla 

gelindiğinde 2 milyara ulaşmış olup günümüzde ise 7.89 milyara 

ulaşmıştır. Yapılan modellemeler sonucunda ise bu sayı 2030’larda 10 

milyara, 2050’lerde ise 12 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir 

(TMO, 2009; Acıbuca, 2010). Her ne kadar nüfus artışı söz konusu 

olsa da tarım arazilerinin sayısı giderek azalmaktadır. Bunun dışında 

elde edilen tarımsal ürünler ayrıca hastalıklar, zararlılar ve yabancı 

otlar tarafından da kayıplara uğrayabilmektedir. Cramer (1967)’e göre 

buğday, arpa, yulaf ve çavdar bitkilerinde bu zararlılar nedeniyle 

yaklaşık olarak ürünün %22.9’luk kısmının kayba uğradığını 

bildirmiştir. 1999 yılında bildirilmiş olan bir araştırmaya göre 

Türkiye’de bu zararlılardan dolayı ortalama kayıp miktarı ise %35 

civarında olduğu bildirilmiştir (Özgüven, 2018). 

Tarımsal üretimde sorun olan yabancı otlar, yetiştiriciliği yapılan 

kültür bitkisinin besin maddesi, su ve ışığına ortak olarak rekabete 

girmekte, ürün kalitesini ve elde edilecek olan ürün miktarını ciddi 
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anlama olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ayrıca yabancı otlar 

kültür bitkisinde zarar yapan hastalık ve zararlılara konukçuluk 

yapmak suretiyle de sorun oluşturmaktadır (Mennan ve Uygur, 1994; 

Özer ve ark., 2003; Güncan ve Karaca, 2014; Tepe, 2014). Yabancı 

otların bu zararlarından dolayı şayet herhangi bir müdahale yapılmaz 

ise %100’e varan ürün kayıpları olur iken, mücadele edildiği halde 

dünya tarımsal üretiminde %13’lük kayba neden olduğu bildirilmiştir 

(Oerke ve ark., 1994). Kayıpları en aza indirebilmek amacıyla yabancı 

otlarla çeşitli mücadele yöntemleri geliştirilmiştir. Genel olarak 

mücadele yöntemleri kültürel, mekanik, biyolojik fiziksel ve kimyasal 

mücadele yöntemleri olarak yapılsa da teknolojinin gelişmesiyle 

birlikte klasik yöntemlerden başka modern mücadele yöntemleri 

geliştirilmeye başlanmıştır.   

Teknolojik gelişmeler ile birlikte makineler ve bilgisayar sistemleri 

hayatımızda giderek daha fazla yer tutmaya başlamıştır. Elde bulunan 

sınırlı kaynakların en ideal şekilde kullanılabilmesi, çevreye daha 

duyarlı sistemlerin tercih edilmesi, kontrollü ve daha hassas 

yöntemlerin kullanılması ile birlikte hayatımızda yeni kavramlar ve 

araçlar yerini almıştır. Bu araçlardan birisi ise İnsansız Hava Araçları 

(İHA) olarak isimlendirilmektedir. 21. Yüzyılın başlamasından 

itibaren İnsansız hava araçları hayatımızda çok farklı alanlarda 

kullanılmaya başlanmıştır (Kim ve ark., 2019). Tarımsal açıdan da bu 

İHA sistemlerinin kullanılıp gelişmesine yönelik çalışmalar ise her 

geçengün artış göstermektedir (Zhang ve ark., 2002; Matese ve ark., 

2015). 
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1. İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ TARİHTEKİ YERİ 

İnsansız hava araçları (İHA)’yla tarihte ilk kez 1766 yılında 

karşılaşılmaktadır. Hidrojen gazının keşfinin ardından hava 

balonlarının yapılması ile İHA tarihi başlamıştır (Anonim, 2016a). 

Yapılan bu balonlar 1793 yılındaki Amerikan İç Savaşı sırasında 

askeri keşif amacıyla kullanılmaya başlanmıştır (Can, 2011). Joseph 

Louis Gay Lussac isimli araştırmacı tarafından ise, 1800’lü yılların 

başlarında bilimsel amaçlı olarak kullanılmaya başlanmıştır (Anonim, 

2016b; Türkseven ve ark., 2016). Uzaktan kontrol sistemi taşıyan ilk 

İHA’lar ise 1849 yılında Avusturya’da uzaktan kontrollü ve zaman 

fitilli bombaları taşıyan balonlar olarak kabul edilmektedir (Kahveci 

ve Can, 2017).  

Modern anlamdaki İHA’ların tarih sahnesi çıkışı ise 2002 yılında 

askeri amaçlı olarak kullanılmasıyla olmaktadır. Amerika Birleşik 

Devletleri tarafından askeri amaçlı olarak predatör isimli araçlar 

kullanılmaya başlanmıştır. 2010 yılına gelindiğinde ise İHA’lar sivil 

amaçlarla da kullanılmaya başlanmıştır (Türkseven ve ark., 2016). 

İHA kullanımının sivil kullanımının yaygınlaşması sonucunda 2013 

yılından itibaren farklı devletler çeşitli hukuksal düzenlemeler 

getirmişlerdir (Yardımcı, 2019). 

2. İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ SINIFLANDIRILMASI  

İnsansız hava araçları, uzaktan kontrol edilebilme yeteneğine sahip 

olan ve belirlenen bir rota üzerinde insansız uçuş gerçekleştirerek 

yapılan bu uçuşla istenilen faaliyetleri yerine getiren araçlar olarak 
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nitelendirilmektedir (Fidan ve Ulvi, 2021; Çoban ve Oktay, 2017; 

Kahveci ve Can, 2017). 

Genel olarak İnsansız hava araçları sivil ve askeri amaçlı olarak 

kullanım bakımından 2 temel kısma ayrılmaktadır (Yakar, 2015). 

Askeri amaçlı olanlar silahlı ve silahsız olarak ayrılarak 

isimlendirilmektedir. Sivil amaçlı kullanılanlar ise özellikle 

haritacılık, arkeoloji, ormancılık, tarım, inşaat, medya iletişim, lojistik, 

sivil savunma vb. işlerde kullanılabilmektedir (Fidan ve Ulvi, 2021; 

Şin ve Kadıoğlu, 2019; Yardımcı, 2019; Walsh, 2017).  

Teknolojik gelişmeler sonucunda İHA’lar farklı şekil, boyut, 

irtifalarda uçmak suretiyle farklı isimler ve sınıflandırma basamakları 

almışlardır. Uluslararası sınıflandırmaya göre İHA’lar irtifa durumuna 

göre sınıflandırılır iken (Blyenburgh, 1999), Türkiye’de Sivil 

Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından İHA’lar 

taşıyabilecekleri yük ağırlığı ve kanat yapılarına göre sınıflandırılmak-

tadır. Kanat yapılarına göre İHA’lar sabit kanatlı ve döner kanatlı 

olmak üzere iki temel gruba ayrılmaktadır. 

Türkiye’de döner kanatlı İHA’lar minimum 3, maksimum ise 16 

motorlu olarak tasarlanmaktadır (SHGM, 2019) (Şekil 1). 
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Şekil 1. Farklı motor sayısına sahip döner kanatlı İHA’lar 

(www.ardupilot.org) 

 

SHGM (2016)’ne göre kaldırdığı ağırlık bakımından İHA’lar 4 farklı 

gruba ayrılmaktadır. 

▪ İHA 0: Kalkış ağırlığı azami 500 gr (dahil) - 4 kg 

aralığında olanlar; 

▪ İHA 1: Kalkış ağırlığı azami 4 kg (dahil) - 25 kg aralığında 

olanlar; 

▪ İHA 2: Kalkış ağırlığı azami 25 kg (dahil)- 150 kg 

aralığında olanlar; 

▪ İHA 3: Kalkış ağırlığı azami 150 kg (dahil) ve üzerinde 

olan İHA’Lar olarak tanımlanmaktadır. 

500 gr ve üzerindeki İHA’ların hobi amacıyla değil de ticari olarak 

kullanılması için SHGM tarafından verilen uçuş ehliyetinin alınması 
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gerekmektedir. Ayrıca İHA uçuşlarının yapılabilmesi için bölge idari 

amiri veya SHGM tarafından uçuş izinlerinin alınması gerekmektedir. 

3. İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ TARIMDA KULLANIMI 

Teknolojik gelişmelerin sonucunda İnsansız Hava Araçlarının tarımsal 

açıdan kullanılması özellikle sürdürülebilir tarım sistemleri ve hassas 

tarım uygulamaları açısından son derece önem arz etmektedir.  

İHA’lar tarımsal olarak su kaynaklarının belirlenip kontrol edilmesi, 

tarımsal arazilerin belirlenmesi, ürün gözlem kontrolleri, ekipman ve 

bina kontrolleri, verim ve verim unsurları kontrolleri, hasat 

çalışmaları, su ve besin maddesi kontrolleri, bitkilerde hastalık, zararlı 

ve yabancı ot kontrollerinin yapılması amacıyla kullanılmaktadır. 

Ayrıca İHA’lar tarımsal açıdan pestisit uygulamaları açısından da 

kullanılabilmektedir (Şin ve Kadıoğlu, 2019; Özgüven, 2018; 

Türkseven ve ark., 2016). 

İHA’ların hassas tarım uygulamaları ile ilgili ilk kullanımı YAMAHA 

şirketi tarafından ilaçlama amacıyla insansız bir helikopterin 

geliştirilmesi ile birlikte 1980’li yıllarda Japonya’da kullanılmaya 

başlanmıştır. İlerleyen yıllarda ise bu teknoloji yabancı otların otların 

olumsuz etkilerinin görüntülenmesi, gübreleme sorunlarının tespiti, 

toprak yapısındaki farklılığın tespiti, hastalık zararlı tespitlerinin 

yapılması gibi konularda kullanılarak giderek artış göstermektedir 

(Araç, 2018; Tekin ve ark., 2015). 

Tarımda İHA kullanımı genel hatlarıyla sıralanacak olur ise (Akkamış 

ve Çalışkan, 2020; Urbash ve Jonaite, 2013); 
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▪ Bitki örtüsünün kapladığı alanın belirlenmesi 

▪ Bitki takibinin yapılması 

▪ Bitkide hastalık takibinin yapılması 

▪ Doğal olaylar sonucunda (Don, rüzgâr vb.) zarar gören 

bitkilerin tespiti yapılarak ürün kayıplarının belirlenmesi. 

▪ Bitki örtüsü ve biyomass’ın hızlı ve doğru şekilde belirlenmesi 

▪ Verim-rekolte tahmini 

▪ Hasat işlemlerinin gözlemlenmesi 

▪ Toprak analizi yapılması 

▪ Toprak nemlilik durumunun belirlenmesi 

▪ Bitki fizyolojisinin takibi 

▪ Bitkilerde su stresinin takibi 

▪ Yabancı otların tespiti 

▪ Zararlı böceklerin takibi 

▪ Tarımsal ilaçlama yapılması 

▪ Hasat yapma 

olarak gruplandırılabilir. Teknolojik gelişmeler sonucunda bu ve buna 

benzer maddelerin sayısı giderek arttırıla bilinir. 

İHA’ların sivil anlamda kullanımın geliştiği en önemli kollardan birisi 

bitki korumada kullanılmasıdır. Hastalık, zararlı ve yabancı otların 

tespiti dışında ayrıca bitki koruma ilaçlarının (pestisit) uygulamasında 

aktif şekilde kullanılmaktadır. ZİHA (Zirai İnsansız Hava Aracı) 

olarak isimlendirilen bu araçlar sayesinde çeltik, pamuk, üzüm, çay, 

arpa, buğday, mısır ve meyve bahçelerinde aktif olarak kullanıldığı 

bildirilmektedir (Anonim, 2021) (Şekil 2). Pestisit uygulamaları 
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sırasında ZİHA kullanımı sayesinde hem kullanılan kimyasal aktif 

madde oranında azalma sağlanmış, ayrıca zamandan da önemli bir 

tasarruf sağlandığı bildirilmektedir. Özellikle buğday gibi kültür 

bitkilerinin ilaçlaması sırasında kullanılan traktörler yüzünden önemli 

bir ürün kaybına neden olmaktadır. Kaya (2020)’nın yapmış olduğu 

bir çalışmaya göre; buğday arazisinde birim alanda (1 da) çalışan 

traktörün neden olduğu yatma oranı nedeniyle kaybın iş 

mekanizmasının 10 m ve 15 m olması durumunda yaklaşık olarak 

83,95m2 ile 55,97 m2 olduğunu ölçmüştür. ZİHA’lar sayesinde bu tarz 

kayıplardan kurtulmak mümkün olabilmektedir.  

 

Şekil 2. Ziha ile pestisit uygulaması (www.tarimtr.com) 

ZİHA’lar ayrıca yabancı otlara karşı kültür bitkilerinde ilaçlama 

yapmanın yanı sıra ayrıca arazide bulunan yabancı otların tespiti ve 

yayılışının gözlemlenmesi açısından da önem taşımaktadır. Teknolojik 
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gelişmeler sayesinde her geçen gün kameralardan elde edilen görüntü 

kalitesi artış göstermektedir. Kameraların işlevlerinin artmasının yanı 

sıra ayrıca boyutlarının küçülmesi sonucunda İHA’lar ile rahatlıkla 

taşınabilir hale gelmiştir. Kameraların farklı özelliklerinin olması ve 

üstün görüntü eldesi sayesinde yabancı otların tespit edilmesi oldukça 

kolaylaşmaktadır. İHA’lara takılan bu kameralar sayesinde mevcut 

floranın takibi de yapılabilmektedir (Özgüven, 2018). Bitkilerin farklı 

özelliklerinin tanınıp tespit edilebilmesi için özellikle kızılötesi (NIR) 

veya NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) özellikte 

olması tercih edilmektedir (Teke ve ark., 2016). Bu tespit yöntemi 

kızılötesi kameralar ile birlikte bitkilerden elde edilen yakın kızılötesi 

(NIR) bandının, kırmızı (R) banda oranının belirlenebilmesi ile 

gerçekleştirilmektedir. Hesaplanan bu bitki indeksi (VI) bitkiden 

bitkiye farklılık göstermektedir (Düzgün, 2010; Özgüven, 2018). Elde 

edilen bu veriler ışığında bitkilerin GPS koordinatlarından 

bulundukları yerlerin tespiti yapılarak zaman içerisindeki yayılış 

haritaları çıkarılabilecektir. Ayrıca yapılan bu çalışmalar sayesinde 

sadece hedef zararlının olduğu yerlerde ilaçlamaların yapılması 

mümkün olabilecek bu sayede de kullanılan kimyasal madde 

miktarında önemli bir azalışa gidileceği düşünülmektedir. Örge 

(2012), tarımsal kimyasalların mücadelede en aktif şekilde 

kullanıldığını bildirmiş olup kullanılan bu kimyasallar sonucunda 

insan ve çevre sağlığı açısından olumsuz etkilerinden bahsetmiştir. 

Kullanılan bu aşırı kimyasalın önüne geçilebilmesi için arazi 

koşullarında yabancı ot ve kültür bitkisinin ayırt edilebilmesi için renk 

özelliklerinden yararlanılabilecek bir çalışma yürütmüştür. 
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Çalışmasında 3 farklı kültür bitkisinde (hıyar, domates ve ayçiçeği) 

sorun oluşturan 3 farklı yabancı otun (pıtrak, köpek üzümü ve ısırgan 

otu) yapraklarının renk özelliklerinin kamera yardımı ile tespit etmeye 

çalışmıştır. 

4. GÖRÜNTÜ İŞLEMİNİN KULLANILMASI 

Çekilerek elde edilen bir resmin dijital olarak bilgisayarda yazılım 

desteği ile değiştirilmesi işlemine görüntü işleme yöntemi 

denilmektedir (Şekil 3). Görüntü işleme uygulamaları başlangıç olarak 

askeri ve güvenlik amacıyla kullanılmaya başlanmış olup, günümüz 

koşullarında hassas ve sürdürülebilir tarımın bir parçası olmuştur 

(Ağın ve Masalı, 2016). Dijital görüntü varlığından ilk kez 1920’lerde 

medya iletişimin gelişmesi ile bahsedilmiştir. Takip eden zamanlarda 

ise Londra’dan New York’a sualtına döşenen kablolar ile görüntü 

aktarımı gerçekleştirilmiştir.  

 

Şekil 3. Gerçek ve dijital resim (https://tekrei.gitlab.io/) 
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Görüntü işleme işleminin olması için 3 temel adımın gerçekleşmesi 

gerekmektedir. İlk olarak elde edilen görüntünün dijital bir formata 

çevrilmesi gerekmektedir. Dijital formata çevrilerek oluşturulan bu 

arşive veri kütüphanelerinin oluşturulması işlemi denilmektedir (Şekil 

4.).   

 

Şekil 4. Görüntü işleme 

 

Dijital formata çevrilen görüntü daha sonra istenilen formata 

çevrilerek düzenlenmesi gerekmektedir. Oluşturulan veri 

kütüphaneleri ile seçilen resimler işleme tabi tutulmaktadır. Bu 

amaçlar resimler 3 farklı işleme tabi tutulmaktadırlar. Bu işlemlerden 

ilki beyaz-gri dengesi olarak geçen histogram analizi işlemidir. Bu 

işlemdeki amaç resimdeki bir cismin şeklini belirlemek için beyaz-gri 

dengesini kullanmaktır (Şekil 5).  
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Şekil 5. Histogram Analizi (https://www.matthewcm.dev) 

 

İkinci yöntem ise ilgili görüntüde filtreleme işlemini 

gerçekleştirmektir. Elde edilen dijital görüntü gridlere ayrılarak 

resimden istenilen bölümün seçilerek kullanılması amaçlanmaktadır 

(Şekil 6). 

 

Şekil 6. Belirli bir alandan görüntü seçimi (Anonim, 2019) 

 

Üçüncü ve son olarak ise gerekli analizlerin yapılarak elde edilen 

görüntülerden sonuçların alınması işlemi gerçekleşmektedir. Bu 
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aşamada temel renk model baz alınmak suretiyle R-G-B (Red-Green-

Blue) değerlerinden yararlanmak sureti ile dijital görüntü analizi 

yapılarak ilgili objenin tanımlanması sağlanmış olur (Şekil 7). 

 

Şekil 7. RGB renk uzayı (https://www.pngindir.com/) 

Günümüz teknolojisinde standart bir fotoğraf makinesinde her ne 

kadar RGB sensorlar kullanılıyor olsa da, bitki analizlerinin daha 

sağlıklı yapılabilmesi için İHA’lara monte edilen multispektral 

kameralar sayesinde daha kesin bir görüntüleme-tanılama 

gerçekleşebilmektedir. RGB kameralar ile gözle görülebilen ışığı 

algılayabilir iken multispektral kameralar ile görebildiklerimiz 

fazlasını da algılama yeteneği kazanabilmekteyiz (Şekil 8). 

 

Şekil 8. Elektromanyetik spektrum (https://interaktifsozluk.net) 
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Özellikle çift çenekli bitkilerde ve yabancı otlarda RGB görüntüleriyle 

ayırt etmek zor olduğu için daha kesin ve doğruluk payı yüksek olan 

multispektral kameraların kullanımı giderek önem kazanmaktadır 

(Garcia-Ruiz ve ark., 2015). 

Türkiye’de ve Dünya’da görüntü işleme ile ilgili yapılmış bazı önemli 

çalışmalara değinilmiş olup, elde edilen fotoğraflar görüntü işleme 

teknikleri ve yapay zekâ kullanımı ile değerlendirilerek yabancı ot 

tanımlama, haritalama ve mücadelesinde kullanıldığı görülmektedir. 

Bu çalışmalardan bazılarına değinecek olur isek; El-faki ve ark. 2001 

yılında buğday ve soya bitkisinin gövdelerinin yeşil ton ağırlığında 

olduğunu, buna karşın birçok yabancı otun ise kırmızı bir gövdeye 

sahip olduğunu bildirmişlerdir. Bitkilerin sahip oldukları bu renk 

geçişleri sayesinde görüntü işleme teknikleri yardımıyla yabancı 

otların tespit çalışmalarını yapmışlardır. Yapılan bu çalışmada 3 

yabancı ot türü buğday da, 3 yabancı ot türü ise soya fasulyesinde 

tanımlanmıştır. Yapılan testlemeler sonucunda hata payının ise %3 

olduğunu bildirmişlerdir.   

Tellaeche ve ark. (2011), görüntü işleme tekniklerini kullanarak 

herbisit kullanım miktarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapmışlardır. 

Araştırmacıların yaptıkları çalışma ile kültür bitkisi yabancı ot ayrımı 

yapmak sureti ile ilaçlama bölgelerini belirlemeye çalışmışlardır. 

Toplamış oldukları renkli görüntüleri siyah-beyaz renk formatına 

çevrilerek yeşil vejetasyon noktaların belirlemişlerdir. Yapılan bu 

çalışma ile yabancı otların bulunduğu bölgeler tespit edilmiş olup 
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buna bağlı olarak kullanılan herbisit miktarının azaltılabileceği 

bildirilmiştir. 

Artizzu ve ark. (2011), mısır üretim alanlarında bulunan yabancı ot-

kültür bitkisi varlığını anlık olarak görüntü işleme kullanarak tespit 

etmeye çalışmışlardır. Traktör üzerine bağlanan bir kamera vasıtasıyla 

almış oldukları görüntülerin yapılan anlık değerlendirmesinde kültür 

bitkilerinde %80, yabancı ot tespitinde ise %95 başarı elde ettiklerini 

bildirmişlerdir. 

Örge (2012)’ise tarımsal kimyasal mücadelenin çevre ve insan 

sağlığına karşı olan zararlarını en aza indirmek için geliştirmiş olduğu 

sistem ile domates, hıyar ve ayçiçeği bitkisinde sorun olan 3 farklı 

yabancı otun (domuz pıtrağı, ısırgan otu ve köpek üzümü) 

yapraklarının renk özelliklerini kamera ve renk ölçüm cihazları ile 

ölçerek görüntü işleme teknikleri kullanarak bu yabancı otların 

tespitine yönelik çalışmıştır. Benzer bir çalışmayı Sabancı (2013)’te 

yapmış olup şeker pancarında bulunan yabancı otlara karşı görüntü 

işleme teknikleri ve yapay sinir ağları kullanarak tespit edilmesine 

yönelik çalışmıştır. Yapılan bu çalışma sayesinde tarlanın tamamı 

yerine sadece belirli bir bölümünün ilaçlanması, bunun sonucunda da 

daha az pestisit kullanılmasını amaçlamıştır. 2014 yılında Ağın isimli 

araştırmacı ise benzer bir çalışmayı buğday bitkisindeki geniş yapraklı 

yabancı otlara karşı kullanmış olup, yapay sinir ağlarının akıllı tarım 

sistemleri ile birlikte kullanılarak herbisit kullanımının azaltılması 

yönünde çalışmalar yapmıştır. 
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Görüntü işlemedeki en önemli konulardan birisi ise veri 

kütüphanelerinin oluşturulmasıdır. Rahman ve ark. (2015), yabancı 

otları tespit edebilmek için bir mobil uygulama yapmış olup 

hazırlamış oldukları mobil uygulama için veri kütüphaneleri 

oluşturmuşlardır. Oluşturulan bu kütüphaneler ile yabancı otların 

teşhis işlemleri gerçekleştirilebileceğini bildirmişlerdir.  

Yabancı ot varlığının tespiti ve takibi için Tekin ve ark. (2016), daha 

az zaman ve daha az iş gücü kullanılarak yapılabilmesi açısından 

İHA’ların kullanılarak görüntü işleme yöntemleri ile entegrasyonu 

sonucu yapılabileceğini bildirmişlerdir. Türkseven ve ark. (2018), 

İzmir’in Menemen ilçesinde bulunan pamuk arazilerinde yabancı ot 

florasının klasik yöntemlere alternatif bir şekilde İHA’lar yardımıyla 

yapılabileceğini bildirmişlerdir. Bu maksatla kullanılan sabit kanatlı 

bir İHA ile 550, 660, 735 ve 790 nm bandındaki dalga boylarında 

ölçüm yapabilen bir kamera ile alçak irtifa uçuşu yapılarak görüntü 

toplamışlardır. Görüntülerin alındığı yerlerdeki yabancı otların GPS 

koordinatları da ayriyeten kayıt altına almışlardır. Elde edilen verilerin 

hem RGB hem de NDVİ haritalarında yabancı otların tespitinde 

başarılı sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir. Şin ve ark. (2019), ise 

günümüzde görüntü işleme teknikleri kullanılarak yabancı otların 

tespit edilebileceğini, bu tekniklerin geliştirilmesi ile yeni teknolojik 

mücadele yöntemlerinin de gelişeceğini bildirmişlerdir. 

Güzel ve ark. (2021), ise buğday arazilerinde sorun olan yabani hardal 

(Sinapis arvensis) bitkisini drone yardımı ile arazide kontrollü 
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sırasında varlığını kontrol etmişler ve daha sonra görüntü işleme 

teknikleri kullanılarak gerçek zamanlı olarak tespitini yapmışlardır.  

SONUÇ 

Teknolojik gelişmeler ışığında akıllı tarım ve hassas tarım 

uygulamalarındaki en önemli kriter olan çevresel ve ekolojik 

yaklaşımlar için en doğru yöntemler Görüntü işleme yöntemlerinin 

kullanılması ile birlikte yabancı otların tespiti ve mücadelesine 

yönelik çalışmalar olduğu bilinmektedir. Özellikle uydusal 

görüntülerin daha geniş alanları kapsaması sonucunda daha hassas 

görüntü ihtiyacı doğmuş olup bu konudaki açığı ise İnsansız Hava 

Araçları gidermiştir. İHA’lar ile entegre şekilde kullanılabilecek real 

time yabancı ot tespiti ile hem geniş alanlar daha hızlı bir şekilde 

kontrol edilerek iş gücünden tasarruf sağlanabileceği, hem de yabancı 

ot yoğunluğuna göre herbisit kullanılması açısından İHA sistemlerinin 

kullanılması giderek önem kazanmaktadır. Günümüzde teknolojinin 

geldiği noktalara bakılacak olunur ise İHA’lar ile yabancı otların 

kontrolünün yapılarak mücadelesinin yapılması hemen hemen her 

arazide olacağı düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Klasik mantıkta “ekim nöbeti, ürün rotasyonu veya münavebe” 

aynı tarlaya farklı türlere ait kültür bitkilerinin ardı ardına ekilmesi 

veya dikilmesi olarak nitelendirilmektedir (Yates, 1954). Aynı tarım 

alanına tek ürün ya da iki ila daha fazla ürün ekimi/dikimi ile birlikte 

birim alandan elde edilen verimin arttırılması şeklinde de 

tanımlanabilmektedir (Power, 1990; Stinner ve Blair, 1990).  

Bazı kültür bitkileri uzun yıllar arka arkaya aynı tarlada ekildiklerinde 

verimleri büyük ölçüde düşer hatta bunlara kendine katlanmayan 

bitkiler (keten, pancar, yulaf, bezelye, kolza, ayçiçeği, haşhaş vs.) 

denilir. Bazı kültür bitkileri ise, arka arkaya aynı tarlada 

yetiştirildikleri takdirde verim kayıpları çok az olmaktadır bu bitkilere 

de kendine katlanabilir bitkiler (mısır, bakla, soya fasulyesi, tütün, 

kenevir, çeltik vs.) olarak tanımlanmaktadır. Kendine katlanmayan bir 

bitkinin aynı tarlaya ikinci kez ekilebilmesi için geçmesi gereken 

süreye ekim molası, ekim nöbetinde art arda gelen bitkilerden bir 

diğerinden önce ekilen bitkiye ön bitki, sonra ekilen bitkiye de 

müteakip bitki ismi verilmektedir (Kara ve ark., 2011).  

Günümüz ekim nöbeti uygulamaları aynı tarla üzerinde farklı kültür 

bitkilerinin özelliklerine göre (allelopati, repellent, gübreleme, 

çapalama vs.) belli bir plan dahilinde birbirini takip edecek şekilde 

yetiştirilerek yapılmaktadır. Burada asıl amaç sürdürülebilir tarımın 

devamlılığının sağlanmasıdır (Bullock, 1992). Örneğin uygulanan 

ekim nöbeti programı bitki koruma zararlılarıyla (böcek, patojen, 

yabancı ot) mücadelede pestisit kullanımının azaltılmasına ve 
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kullanılan pestisit etkinliğinin artmasına yardımcı olurken, ürün 

değişimiyle kültür bitkisine spesifik olan bitki koruma zararlılarının 

ekonomik zarar eşiklerinin altında tutulmasına olanak sağlamaktadır. 

Geçmişten Günümüze Ekim Nöbetinin Etkileri 

İlk ekim nöbeti çalışmalarının ilkçağda başladığı, hatta 3000 yıl önce 

Çin’de Han hanedanlığı tarafından kullanıldığı düşünülmektedir 

(MacRae ve Mehuys, 1985). Günümüz mücadele stratejilerinin 

(mekanik, kimyasal vs.) kullanılmadığı 1940’lardan önce ekim nöbeti 

bitki koruma zararlılarının kontrolünde ana mücadele metodu olarak 

kullanılmış ve tarlalarda sorun olan ana bitki koruma zararlılarının 

yaygınlığının önlenmesinde önemli bir mücadele şekli olmuştur. Fakat 

1950’li ve 1960’lı yıllarda verim artışını sağladığı düşünülen sentetik 

gübrelerin ve pestisitlerin tarım alanlarında yoğun olarak kullanılmaya 

başlanması ile birlikte zararlı, hastalık ve yabancı otların 

mücadelesinde ekim nöbetiyle bu uygulamaların yer değiştirmesine 

sebep olmuştur (Aldrich, 1964; Schrader ve ark., 1966; Benson, 

1985). Buda tarım ürünü yetiştirilen sistemlerde yoğun kimyasal 

tüketimiyle çevresel ve ekonomik girdilerde artışın görülmesine sebep 

olmuştur, dolayısıyla da ürün çeşitliliğinde  azalmalara neden 

olmuştur (Pimentel ve ark., 1987; Conway ve Barbier, 1990; Reganold 

ve ark., 1990). Ekim nöbeti yapılmasının ürün verimini ve elde edilen 

karı arttırdığı, bitki koruma zararlılarını azalttığı, ayrıca sürdürülebilir 

tarımı da desteklediği unutulmamalıdır (Mitchell ve ark., 1991). 

Ürün rotasyonu sayesinde zararlı, hastalık ve yabancı otların yaygınlık 

ve yoğunluğunun arttığı kültür bitkileri belli bir program dahilinde 
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değiştirilerek, bu bitki koruma zararlılarının hayat döngülerinin 

kırılması sağlanmaktadır (Beck, 2003; Pedersen ve Lauer, 2004). 

Hatta tarım alanlarında yabancı otlarla en iyi mücadelede yönteminin 

ekim nöbeti sistemleri olduğu, yabancı otların çoğalmasının ve 

yayılmasının önlendiği bildirilmiştir (Karlen ve ark., 1994). Ürün 

rotasyonuyla bitki koruma zararlıları için uygun inokulum kaynağı 

olabilen kültür bitkileri yerine, konukçusu olmayan dayanıklı 

çeşitlerin rotasyonda kullanımı kültür bitkilerinde zarar verme 

yeteneklerini azaltabilmektedir. Konukçu olmayan bir kültür bitkisinin 

varlığı bitki patojenlerinin hayat döngüsünün kısalmasına ve enfekte 

olmasını önler. Pythium spp., Rhizoctonia solani ve Fusarium spp. 

gibi bazı patojenlerle sadece ürün rotasyonu sayesinde mücadele 

edilebilmektedir. Nitekim zararlı böceklerin beslendiği kültür bitkileri 

de değiştirilerek, yumurtalarının veya larvalarının gelişmesi 

durdurulur ve diğer jenerasyonlara ait zararlı popülasyonlar zamanla 

ortadan kalkar (Kaye ve ark., 2007; Anonim, 2021c). 

Ürün rotasyonlarında kültür bitkisi bazlı temel uygulama prensipleri 

aşağıdaki gibidir (Rosset ve Altieri, 1995; Anonim, 2021a). 

▪ Derin köklü kültür bitkileri ile birlikte bezelye, patates, 

mercimek gibi daha yüzeysel köklü kültür bitkileri ekim nöbeti 

programına dahil edilmelidir. 

▪ Geniş yapraklı kültür bitkileri, dar yapraklı kültür bitkileriyle 

rotasyona girmelidir patates-pirinç, buğday-şeker kamışı gibi). 

▪ Ürün rotasyonlarına Fabaceae familyasının bulunduğu toprağa 

azot bağlayan baklagiller girmelidir. 
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▪ Tarlalarda uzun süre kalan kültür bitkileri yerine börülce, yer 

fıstığı gibi kısa süreli kültür bitkileri eklenmelidir. 

▪ Toprak kaynaklı zararlıları (patojenler, parazit yabancı otlar) 

azaltmak için hassas kültür bitkileri tarlalara ekilerek tuzak 

bitki şeklinde kullanılmalıdır (nematodlar için kadife çiçeği ve 

hardal, canavar otları (Orobanche spp.) için tütün ve domates, 

tarla küskütü (Cuscuta spp.) için yonca ve yaban mersini). 

▪ Kültür bitkisi değiştirilerek dominant ve türe spesifik olan 

zararlı türlerinin azaltılması sağlanmalıdır. 

▪ Ağır sulama ve mücadele gerektiren yoğun işlemlerin yapıldığı 

kültür bitkileri yerine, daha az su ve mücadele gerektiren 

ürünler ekilmelidir. 

 

İyi ve doğru bir ekim nöbeti sisteminde bulunması gereken özellikler 

şu şekilde sıralanabilir (Rosset ve Altieri, 1995; Anonim, 2021b). 

 

▪ Ekonomik anlamda getirisi olan, lokasyona, toprağa ve iklime 

uygun kültür bitkisi çeşitleri seçilerek ekim nöbeti sistemleri 

oluşturulmalıdır. 

▪ Yapılacak tarımsal uygulamalara uygun (toprak işleme, 

gübreleme, sulama vs.) arazi şartlarında gerçekleştirilmelidir. 

▪ Toprağın organik madde içeriğinin korunması ve yükseltilmesi 

adına, yeterli sayıda toprak yapısını iyileştiren ve 

zenginleştiren kültür bitkilerini içermelidir. 

▪ Yetiştirilen alanda bulunan canlı hayvanlar için yeterli yem 

miktarı sağlanmalıdır. 
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▪ Tarımsal girdiler azaltılarak, üretimden ve işçi maliyetlerinden 

tasarruf sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. 

▪ Yabancı ot, patojen ve zararlılarla mücadeleye yardımcı 

olarak, entegre mücadele stratejilerini güçlendirecek şekilde 

düzenlenmelidir. 

 

Ekim nöbetinde kültür bitkisinin önemi ve kültür bitkisinin ekosisteme 

etkisi göz önüne alınmalıdır (Kara ve ark., 2011). Farklı özelliklere 

sahip kültür bitkilerinin dahil olduğu ve iyi planlanmış ekim nöbeti 

sistemlerinde zararlı, hastalık ve yabancı ot yoğunluğunda azalma 

meydana gelmekte, mücadeleleri kolaylaşmaktadır. Ayrıca, erozyon 

azalmakta, toprak yapısı gelişmekte, toprakların azot ve organik 

madde içeriği artmakta, topraktaki bitki besin maddeleri ve uygulanan 

gübreler daha etkin bir şekilde değerlendirilebilmektedir (Könnecke, 

1985; Black ve Bauer, 1990; Köppen, 1994). 

Ekim Nöbetinin Agroekolojiye Etkisi 

Agroekolojide dengeli bir çevre yönetiminin olması için, kültür 

bitkilerinden yeterli verimin alınması, toprakta organik madde 

miktarının korunması, zararlı ile yararlı fauna veya floral 

biyoçeşitliliğin desteklenmesi ve tarımda düşük girdinin oluşturulması 

hedef alınmaktadır (Gleissman, 1998). Tarımsal ekosistemlerde 

topraktaki besin elementlerinin arttırılmasıyla organik madde 

miktarının yükseltilmesi, su ve toprak yorgunluğunun azaltılması ve 

zararlı-yararlı popülasyonlarının denge içerisinde oluşturulması 

gerekmektedir. Buda sadece ekim nöbeti sistemleri ile 

sağlanabilmektedir (Altieri, 1994). Esasen agroekosistemler içerisinde 
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bulunan çeşitli biyotik ve abiyotik faktörlere göre şekillenmektedir. 

Biyoçeşitlilik sayesinde toprak mikrobiyal aktivitesi, gerekli makro ve 

mikro besin elementlerinin geri dönüşümü, yararlı artropodların ve 

antagonistlerin çoğalması gibi farklı unsurlar tarafından 

düzenlenmektedir (Altieri and Nicholls, 1999). Toprak yorgunluğunda 

veya çevre dengesinin bozulması durumunda farklı besin elementi 

kullanımı ve miktarı ile mikrobiyal faaliyetler değişmekte, dolayısıyla 

erozyona ve çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Bu yüzden kültür 

bitkileri için yapay veya doğal gübreleme işlemleri yapılırken, tarım 

ekosistemine ve mikroorganizmaların yaşam alanlarına olan etkileri 

de düşünülmelidir. Ekim nöbetinin uygulanması özellikle de azot 

fiksasyonu sağlayan kültür bitkilerinin bu sistemlere dahil olması, 

gübre girdilerinin ve uygulamalarının azalmasını sağlarken, toprakta 

yüksek seviyede azot depolarının oluşmasına dolayısıyla da organik 

madde miktarının artmasına yardımcı olur (Khan ve ark., 2007). 

Tarımda biyoçeşitliliğin yeniden arttırılmasında ürün rotasyonlarının 

oluşturulması, örtücü bitkilerin kullanılması gibi farklı yönetim 

stratejileri uygulanmalıdır. Ekim nöbeti sistemlerinden dolayı 

topraktaki besin miktarı artar, zararlıların yaşam döngüleri kırılır 

(Sumner, 1982). Doğru tasarlanan ve oluşturulan ekim nöbeti 

sistemlerinde yetiştirilen kültür bitkilerinden yeterli düzeyde verim 

alınması sağlanarak, tarım alanlarında sürdürülebilirlik oluşur 

(Vandermeer, 1995). 
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Yabancı Ot Mücadelesinde Ekim Nöbeti 

Ekim nöbetinde seçilen kültür bitkisinin yabancı ot türüyle olan 

rekabeti sayesinde, yabancı ot türlerinin topraktan çıkışı ve gelişmesi 

önlenebilmektedir. Yabancı ot yönetiminde, yabancı ot türünün 

gelişim biyolojisini bilerek mücadele etmek topraktaki tohum 

rezervlerinin azalmasını sağlamaktadır (Bhowmik, 1997; Walsh ve 

Powles, 2007). Yabancı ot türünün gelişim sürelerinin, çoğalmasının, 

yayılma şeklinin ve topraktaki yaşam süresinin bilinmesi 

sürdürülebilir tarımın sağlanmasında en önemli noktadır. Tarım 

alanlarında yabancı ot türlerinin gelişim biyolojilerinin bilinmesi 

ürünle rekabet içerisine giren o türün rekabet kabiliyetini 

kaybetmesine dolayısıyla da hayat döngüsünün zayıflamasına sebep 

olmaktadır (Neve ve ark., 2003a; 2003b). 

Kültür bitkilerinin yabancı otlarla rekabet etme gücünün yüksekliği ve 

toprak verimliliği seçilen ön kültür bitkisi ile ilişkilidir. Kültür 

bitkileri yabancı otlarla iyi rekabet edebiliyorsa ışıktan, toprakta 

bulunan sudan ve topraktaki mevcut besin maddelerinden yararlanarak 

iyi bir gelişme gösterir. Bu durum sonraki gelecek kültür bitkisi için 

de önemlidir. Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde kenevir, ayçiçeği, mısır 

gibi kültür bitkilerinin oldukça yüksek büyüme hızına sahip olması, 

uzun boyunun yanı sıra toprağı iyi gölgeleme özelliği yabancı otların 

büyümesine ve gelişmesine fırsat vermemektedir (Doucet ve ark., 

1999; Sencar ve Gökmen, 2004). Çapa yapılabilen kültür bitkilerinde 

yıl içerisinde birkaç kez çapalama yapılması yabancı otların rekabet 

gücünü azaltmaktadır (Kırtok, 1989). Bakır ve Açıkgöz (1976), nadas-
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buğday ekim sistemine yonca, korunga ve fiğ gibi baklagillerin 

girmesi durumunda buğday veriminde ciddi artışların olduğunu, 

hastalık ve yabancı ot popülasyonlarının da önemli ölçüde azaldığını 

tespit etmiştir. Sürdürülebilir tarımda ürün rotasyonları veya farklı 

ürünlerin bulunduğu ekim nöbeti sistemleri herbisit kullanımının 

minimize edilmesine ve ekilen kültür bitkisinde verimin yükselmesine 

sebep olmaktadır. Ekilen kültür bitkilerinin tarlalarda farklılaşmasıyla 

yabancı ot kontrolünün otomatik olarak sağlandığı, sorun olan yabancı 

otların baskınlığının azaldığı ifade edilmiştir. Çünkü rotasyondaki 

kültür bitkisinin ekim sırası, ekilme ve olgunlaşma zamanına ait 

tarihlerdeki farklılıklar, kültür bitkisinin rekabet gücü ve allelopatik 

özelliğinden dolayı yabancı otların çoğalmasını önleyebilmektedir 

(Liebman ve Dyck, 1993). Er (1981) toprak yönetimi açısından nadas 

alanları yerine endüstri bitkilerinin tercih edilebileceğini (şeker 

pancarı, haşhaş, ayçiçeği, aspir, keten gibi), çapa bitkilerinde yapılan 

çapalama ile gerek yabancı ot gelişmesinin önlendiği, gerekse toprak 

kapillaritesinin kırılarak nem kaybının en aza indirilebileceğini 

bildirmiştir.  

Bolluyt ve ark. (2011) ürün rotasyonlarının yabancı otlar üzerindeki 

etkisinin ancak iyi ve doğru planlanmış bir rotasyon stratejisiyle yani 

ekim nöbeti sistemleriyle birlikte birkaç yıl içinde 

gerçekleşebileceğini tespit etmiştir. Ekim nöbetinde yabancı ot 

türleriyle mücadelede doğru kültür bitkisi çeşit seçimi (Jordan, 1993), 

sıra arası bitki ekimi/dikimi (Norsworthy ve Frederick, 2005), yüksek 

çimlenme gücüne sahip kültür bitkilerinin seçimi (Norsworthy ve 
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Oliver, 2002; Walsh ve Powles, 2007), ekim/dikim tarihlerindeki 

farklılık (Webster ve ark., 2009), doğru sulama yönetimi (Walker ve 

Buchanan, 1982) ve doğru gübreleme topraktaki tohum rezervlerinin 

azalmasına (Neve ve ark., 2011) dolayısıyla yabancı ot 

popülasyonlarının çoğalmasını önlemektedir (Schweizer ve Zimdahl 

1984; Schreiber, 1992). Bu farklılaşma sayesinde kültür bitkilerinde 

kullanılan (çapalama, allelopatik etki, azot bağlama (baklagil), yüksek 

rekabet gücü (tahıl)) yabancı ot mücadele stratejileri de üründe verim 

artışını beraberinde getirmektedir (Howe ve Oliver, 1987; Norsworthy 

ve Oliver, 2001; Norsworthy ve Frederick, 2005). Örneğin, çeltikle, 

kültür bitkisi ekim rotasyonuna giren pamuk, domates, mısır ve 

buğday ürünlerinin çeltikte sorun olan suyu seven yabancı ot türlerinin 

popülasyon yoğunluğunu düşürdüğü ve çeltik verimini arttırdığı 

gözlemlenmiştir (Hill ve Bayer, 1990). Amerika’da Fenster (1974) 

uyguladığı anızlı nadas yönteminin su biriktirme, rüzgar ve su 

erozyonunu engellemede etkili olduğunu, fakat en önemli sorunu 

yabancı otların oluşturduğunu ve özellikle baskın tür olan püsküllü 

çayır (Bromus tectorum L.) popülasyonlarında tarlalarda artışların 

olduğunu bildirmiştir. Orta Anadolu Bölgesi’ndeki bir başka 

çalışmada nadas-buğday ekim nöbeti sisteminde, nadas toprak işleme 

yöntemleri olan anızlı malç, modifiye edilmiş anızlı malç, toprak 

malçı ve modifiye edilmiş toprak malçı yöntemleri altı yıl süreyle 

denenmiş, toprakta en fazla nemi biriktiren, en düşük yabancı ot 

yoğunluğu oluşturan ve en fazla verim alınan uygulama yönteminin 

mekanik uygulama aletleriyle kombine edilen toprak malçı yöntemi 

uygulaması olduğu tespit edilmiştir (Karaca ve ark., 1987). 
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Yabancı ot mücadelesi açısından ekim nöbetinin makro etkilerinde 

ürün çeşidinin zenginleşmesi ve birim alandan elde edilen karın 

artması, arz edilen ürünlere bağlı olarak tarımsal girdili sanayinin 

çeşitlenmesi, işsizlik sorununun çözülmesi ve bölgenin kalkınması ve 

herbisit kullanımının azalması ile gıda güvenilirliği arttırılmaktadır. 

Mikro etkilerinde ise toprak verimliliğinin ve mikrobiyal aktivitenin 

artması, toprak neminin korunması, toprak erozyonunun kontrolü, 

alternatif mücadele yöntemlerinin kullanılması, yabancı otlanmanın 

azalması, ana zararlı yabancı otların kontrolü, pestisitlerin 

parçalanmasının hızlanması ile su-toprak kirliliği engellenmektedir. 

1. YABANCI OT POPÜLASYON YOĞUNLUĞU VE 

BİYOÇEŞİTLİLİĞE ETKİSİ 

Yabancı ot popülasyonlarının sorun olduğu tarlalarda gelişmesini, 

çoğalmasını ve yayılmasını zorlaştıran ürün rotasyonları tasarlanmalı 

ve planlanmalıdır. Yabancı otların sorun olduğu marul tarlalarında 

hızlı ve güçlü büyüyen soya fasulyesi veya börülce gibi kültür 

bitkilerinin ekilmesinin ardından brokoli yetiştirilmesinin, bir sonraki 

sezonda marul kültür bitkisinde bulunan yabancı ot çıkışını baskıladığı 

ve marulun yabancı otlarla rekabet etmesine gerek kalmadığı 

bildirilmiştir (Baldwin, 2021).  

İran’da Filizadeh ve ark. (2007) çeltik alanlarında ürün rotasyonunun, 

ürün ekim zamanının ve toprak işleme derinliğinin çeltiğin gelişimine 

ve verimine karşı etkilerini araştırarak, sadece çeltik ekimi ile 

çeltik+soya+çeltik ekim nöbeti sistemlerini kıyaslamışlardır. Ürün 

rotasyonları içerisinde sadece çeltik ekilen tarlalarda darıcan 
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(Echinochloa crus-galli (L.) P.B.), su oku (Sagittaria sagittifolia L.) 

ve kurbağa kaşığı (Alisma plantago-aquatica L.) türlerinin popülasyon 

yoğunluğunun en fazla olduğunu, çeltik+soya+çeltik ekim nöbeti 

sistemlerinde belirlenen bu popülasyon yoğunluğunun %62.50 

oranında azaldığını ve çeltik veriminin %17.00-21.00 oranları 

arasında arttığını tespit etmişlerdir.  

Amerika’nın Güneybatı Dakota Bölgesi’nde Anderson ve ark. (2007) 

kışlık ve yazlık buğday, nohut, aspir, mısır, ayçiçeği, boz darı ve 

nadas ürün rotasyonlarını sekiz yıl boyunca deneyerek, 17 farklı 

yabancı ot türünü takip etmiştir. Püsküllü çayır (Bromus tectorum L.), 

süpürge kohiya (Kochia scoparia (L.) Schrad.), şifa otu (Conyza 

canadensis (L.) Cronquist) ve çayır güzeli (Eragrostis cilianensis 

(All) Vign. Lut. ex Janchen) türlerinin ürün rotasyonları sırasında 

popülasyon yoğunluğunun %87.00’sini oluşturduğunu belirlemiştir. 

En az yabancı ot çıkışlarının kışlık buğday-nadas ve yazlık buğday-

kışlık buğday-mısır-ayçiçeği ekim nöbeti sistemleri olarak 

belirlemişlerdir. Ancak kışlık buğday-boz darı rotasyonunda bu 

rotasyonlara oranla altı kat daha fazla yabancı ot çıkışının olduğunu 

ortaya çıkarmışlardır. Püsküllü çayır ve süpürge yoğunluğunun en 

yüksek kışlık buğday-boz darı ekim nöbetinde olduğunu, yeşil kirpi 

darı (Setaria viridis (L.) P.B.) ve çayır güzeli yoğunluğunun kışlık 

buğday-boz darı ve kışlık buğday-mısır-boz darı kombinasyonlarında 

daha baskın olduğunu saptamışlardır. Ayrıca şifa otu yoğunluğunun 

aspir ve kuru nohut içerisinde en fazla çıktığını belirlemişlerdir. 

Romanya’da yapılan bir çalışmada iki yıl (mısır-buğday), üç yıl (soya-
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mısır-buğday) ve dört yıl (soya-mısır-buğday-ayçiçeği) ekim 

nöbetinin yabancı ot yoğunluğu üzerindeki etkisi araştırılmış, iki yıl 

ürün rotasyonu yapılan tarlada en yüksek yabancı ot yoğunluğu 

saptanırken, dört yıl ürün rotasyonu yapılan tarlalardaki yabancı ot 

yoğunluğu en düşük olarak bulunmuştur (Pop ve ark., 2009). 

Benzer şekilde buğday+şekerpancarı ekim nöbetinde yabani yulaf 

(Avena fatua L.) (Stewart ve Pittman, 1931), buğday+kanola ekim 

nöbetinde püsküllü çayır (Bromus tectorum L.) (Blackshaw, 1994), 

mısır+buğday ekim nöbetinde tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis 

L.), topalak (Cyperus rotundus L.) ve ince delice (Lolium rigidum 

Gaud.) (Koocheki ve ark., 2009), mısır+soya+buğday ekim nöbetinde 

Setaria faberi Herrm. (Schreiber, 1992), 

buğday+mısır+soya+yerfıstığı+mısır ekim nöbetinde kısır yabani 

yulaf (Avena sterilis L.) (Torun, 2017) ve 

çavdar+patates+arpa+yonca+keten+nadas ekim nöbetinde çoban 

çantası (Capsella  bursa-pastoris L.), gökbaş (Centaurea  cyanus L.), 

tarla at kuyruğu (Equisetum  arvense L.), Galeopsis  speciosa Mill., 

Matricaria  inodora L., tavşan bıyığı (Poa  annua L.), yabani turp 

(Raphanus  raphanistrum L.), Spergula vulgaris L. ve yabani hercai 

menekşe (Viola  arvensis Murray) (Rahnavard ve ark., 2009) türlerine 

ait yabancı ot popülasyonlarında azalmalar görülmüştür. 
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2. TOPRAKTAKİ YABANCI OT TOHUM REZERVİNE 

ETKİSİ 

Yabancı ot entegre yönetiminde, yabancı otların gelişme biyolojisi ve 

tohum oluşturma kapasitelerinin bilinmesi gerekmektedir. Doğru ve 

zamanında yapılan toprak işleme uygulamalarının yabancı ot 

türlerinin yayılmasında ve çoğalmasında etkisi vardır. İmam kavuğu 

(Abutilon theophrasti Medik.) türü ile mücadele edilmemesi 

durumunda topraktaki tohum rezervinin 12 yıl içerisinde sadece 

%1.00 oranında azaldığı bildirilmiştir (Egley ve Chandler, 1983). 

Crookston ve ark. (1988) devamlı mısır ekilen tarlalarda yabancı ot 

tohum rezervlerinin iki katına kadar ulaştığını belirlemişlerdir. Bu 

nedenle yabancı ot popülasyonlarının ve topraktaki tohum 

rezervlerinin ekilen ürün ve ekim nöbeti sistemleriyle bağlantı olduğu 

ortaya çıkarılmıştır (Holt, 1988; Wilson, 1988; Felix ve Owen, 2001). 

Yabancı ot tohum rezervlerinin topraktaki kalıcılığı ürün rotasyonları 

sayesinde değişmektedir çünkü yapılan yabancı ot mücadele 

stratejileri tohum rezervlerinin azalmasını sağlamaktadır. (Liebman ve 

Dyck, 1993; Smith ve Gross, 2006). 

Toprak işlemeyle yabancı ot tohumlarının yer değiştirmesi ve 

kullanılan herbisitlerin etkinliği ileriki dönemlerde tarlalarda oluşacak 

olan yabancı ot popülasyonlarını etkilemektedir. Toprak işleme sayısı 

ve derinliği yabancı ot tohumlarının toprak yüzeyine çıkmasını 

sağlamaktadır (Wicks ve Somerhalder, 1971; Felix ve Owen, 2001). 

Hatta Wilson (1988) toprak yüzeyine yakın 7 cm derinlikte bulunan 

yabancı ot tohum rezervinin, toprak işleme sayısının artışıyla birlikte 
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%50.00’sinin 30 cm derinliğe kadar yayılabildiğini saptamıştır. Daha 

sıcak bölgelerde tek yıllık bazı yabancı ot türleri gelişmeye elverişli 

uygun çevre koşullarını yakalaması durumunda hayatsal faaliyetlerini 

devam ettirmek için topraktaki tohum rezervlerini dormant ve 

çimlenmeye hazır halde aktif şekilde tutmaktadır (Philippi, 1993; Pake 

ve Venable, 1996). 

Koocheki ve ark. (2009) İran’daki çalışmalarında beş farklı maliyete 

sahip tarım sistemi içerisinde (yüksek-orta-düşük maliyetli tarım 

sistemleri, organik tarım ve entegre tarım) üç farklı ekim nöbeti 

sistemini kıyaslamıştır. Toprakta en fazla yabancı ot tohum 

rezervlerine sahip tarım sistemlerinin yüksek-orta-düşük maliyetli 

olarak belirlenen tarlalarda olduğunu belirlemiştir. Ayrıca organik ve 

entegre tarım sistemlerinde var olan tohum rezervlerinin 2-3 kat daha 

az olduğunu belirlemiştir. Yapılan çalışmada farklı ekim nöbeti 

sistemleri arasında sadece buğday ekilen tarlalarda topraktaki tohum 

rezervlerinin %26.00 oranında daha fazla olduğunu saptamış, öte 

yandan organik tarımda kaydedilen tür ve tohum miktarının, düşük 

maliyetli tarıma göre daha az olduğunu bildirmiştir. Buğday ekilen 

tarlalarda dar yapraklı yabancı ot popülasyon yoğunluğu %90.00 iken, 

buğday+şekerpancarı rotasyonunda bu yoğunluğun %43.00’e kadar 

düştüğü kaydedilmiştir. Ayrıca buğday+mısır ve buğday+şekerpancarı 

rotasyonlarının topraktaki tohum rezervlerini azalttığı da 

belirlenmiştir. Cardina ve ark. (2002) iki farklı lokasyonda kurdukları 

denemelerde üç farklı ekim sistemi olan sadece mısır, mısır+soya ve 

mısır+buğday+kuru otlu rotasyonlarını ele alarak toprak işleme 
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yapılan ve toprak işleme yapılmayan alanları karşılaştırmıştır. Aynı 

herbisit uygulamalarının yapıldığı bütün alanlar içerisinde toprak 

işleme yapılmayan sadece mısır ekilen yerlerde tohum rezerv 

miktarının en yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Toprak işlemeli 

mısır+buğday+kuru ot rotasyonunda, sadece mısır ekilen tarlalara göre 

tohum rezerv miktarlarında ortalama %60.00 oranında, toprak 

işlenmeden yapılan mısır+buğday+kuru ot ekim nöbetinde ise tohum 

rezerv miktarlarında toprakta ortalama %43.00 oranında bir azalmanın 

olduğu tespit edilmiştir. Toprak işlenen ve ekim nöbeti yapılan 

tarlalarda topraktaki tohum rezervlerinin ve tohum miktarının en az 

olduğu ortaya konulmuştur, ayrıca toprak işlenen tarlalarda geniş 

yapraklı yabancı ot tohum rezervinin mısır+buğday+kuru ot 

rotasyonunda en fazla, mısır+soya rotasyonunda en az olduğunu 

saptanmıştır. Ball (1992) mısır, bezelye ve şekerpancarı+mısır 

rotasyonlarını toprak işleme yöntemleri olan kulaklı pulluk, çizel ve 

sıra üstü uygulanan mekanik işlemlerle kombine ederek, topraktaki 

tohum rezerv miktarlarındaki değişimlerini araştırdıkları  çalışmada, 

sıra üstü yapılan mekanik uygulama ile ekim nöbetinin hızlıca baskın 

tohum türlerini azaltabildiğini tespit etmişlerdir. 

3. EKİM NÖBETİNİN HERBİSİTLERE ETKİSİ 

Planlanmış ekim nöbeti sistemleri sayesinde yabancı otların kimyasal 

mücadelesinde kullanılan herbisitlerde dayanıklılık riskinin 

azalmasına ve uzun vadede kullanımına, herbisitlerin kültür bitkilerine 

göre dozlarının, uygulama şekillerinin ve zamanlarının değişmesiyle 

minimum uygulama dozlarında etkinliğinin artmasına, birbirinden 
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bağımsız farklı etki mekanizmalarının, farklı sırayla tarlalarda 

uygulanmasına olanak vermektedir (Stewart ve Pittman, 1931; Torun, 

2017; Torun ve Uygur, 2019). 

Kanada’da Loeppky ve Derksen (1994) Elytrigia repens (L.) Nevski 

yabancı ot türüne karşı mücadelede ürün rotasyonunu, toprak işlemeyi 

ve çıkış sonrası herbisit kullanımının etkisini karşılaştırmıştır. E. 

repens’e karşı dört yıllık ürün rotasyonunun kök hacmini, kuru rizom 

ağırlığını ve rizom nodlarını etkilediğini bildirmiş, ürün rotasyonları 

sonucu çıkış sonrası herbisit uygulamalarının E. repens’in gelişimine 

karşı en etkili olduğu saptanmıştır. Başka bir çalışmada Blackshaw ve 

ark. (2001) ürün rotasyonları ve toprak işlemeyi birlikte ele alarak, 

yabancı ot popülasyonları üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Toprak 

işlemesiz buğday ekilen alanlarda 98 adet/m2 yabancı ot, 

buğday+kanola ekim alanında 15 adet/m2 yabancı ot, buğday+keten 

ekim alanında 5 adet/m2 yabancı ot ve buğday+nadas ekim alanında 6 

adet/m2 yabancı ot popülasyonu saptadığı bildirilmiştir. Ayrıca 

buğday+kanola rotasyonunda eşek marulu (Sonchus arvensis L.), 

püsküllü çayır (Bromus tectorum L.) ve sürünücü horozibiği 

(Amaranthus blitoides S. Wats.) popülasyonlarının çoğaldığını, 

buğday+keten rotasyonunda yabani hardal (Sinapis arvensis L.), 

sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus L.), kendi gelen 

buğday ve süpürge kohiya (Kochia scoparia (L.) Schrad.) 

popülasyonlarının çoğaldığı belirlenmiştir. Buğday+kanola rotasyonu 

gözlemlerinde Trifluralin etkili maddeli herbisitin uygulanmasıyla 

Köygöçüren (Cirsium arvense (L.) Scop.) popülasyonlarının 
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katlanarak arttığı ve kullanılan bu herbisitin bu türe karşı etkisiz 

olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle seçilen kültür bitkileri ve ekim nöbeti 

sistemleri yabancı ot mücadelesinde önemli bir yer almaktadır. Harker 

ve ark. (2009) dört sene boyunca sadece arpa ekimi ile arpa-kanola-

arpa-bezelye ürün rotasyonunda kullanılan herbisit rejimini ve yabani 

yulaf (Avena fatua L.) popülasyonları üzerindeki değişimlerini 

inceledikleri çalışmada kanola ve bezelye ürün rotasyonu 

gerçekleştirilen tarlalarda yabani yulaf popülasyon yoğunluğunun, 

yaygınlığının ve tohum üretiminin azaldığını tespit etmişlerdir. Bu 

şekilde yabani yulafa karşı herbisit etkinliğinin daha düşük uygulama 

dozlarında etkili olabileceğini bildirmişlerdir. 

Kısaca ekim nöbeti, herbisitlerin uygulanmasını en aza indirmeye 

yardımcı olabilecek en önemli sistemlerden biridir ve böylece tarımsal 

ürünlerde herbisit kalıntılarının gıda kontaminasyonunu bu sayede 

azaltabildiği ve toprak mikrobiyal faaliyetlerinin yapısını iyileştirdiği 

yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. Birçok araştırma, ürün 

rotasyonunun, herhangi bir ek finansal yatırım gerektirmeden 

sürdürülebilirliğin ve uzun vadeli karlılığın temel bir bileşeni 

olduğunu göstermiştir (Selim, 2019). Danimarka’da Melander ve ark. 

(2008) rüzgar otu (Apera spica-venti (L.) P.B.) popülasyon 

dinamiklerinin ürün rotasyonları sayesinde %50.00 oranında 

azaldığını, ekim nöbeti sisteminde kullanılan Iodosulfuron ve 

Fluazifop-p-butyl aktif maddelerinin ise rüzgar otu türleri üzerinde 

etkinliğini arttırdığını bildirmiştir. Hauser ve ark (1974) mısır, pamuk 

ve yerfıstığı ürünlerinin bulunduğu farklı ekim nöbetlerini deneyerek 
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herbisitlerin sarı topalak (Cyperus esculentus L.) popülasyonları 

üzerindeki etkinliğini araştırmıştır. Ekim nöbetlerinde kullanılan 

herbisitlerin etkinliğinin yükseldiğini ve kalıntı miktarlarının 

azaldığını, bunun yanında sarı topalak popülasyonlarına ek olarak 

çatal otu (Digitaria spp.) ve domuz pıtrağı (Xanthium strumarium L.) 

türlerinde de belirgin düşüşlerin olduğu tespit edilmiştir. 

Ekim Nöbetinde Ürün Tercihi 

Ekim nöbetinde planlanacak olan sistem içerisinde bulunan kültür 

bitkilerinin agroekolojiye olan katkıları bilinmektedir. Örneğin 

insanlar için tahıllar (buğday, çeltik, mısır vs.) tüm dünya genelinde 

birçok ülkede ana ve stratejik ürün olup, temel besin maddesini 

oluşturmaktadır. Sürdürülebilir tarım sistemlerinin gerçekleştirilmesi 

için büyük önem arz eden ekim nöbeti sistemleri, tarımsal üretimin 

performansını ve toprak verimliliği yükseltmektedir. Buda seçilen 

kültür bitkileri ile ilişkili olduğunu göstermektedir (Schönhart ve ark., 

2011). Özellikle gelişmiş ülkelerde organik üreticiler, toprak 

verimliliğinin arttırılması amacıyla ekim nöbetinde bulunan kültür 

bitkilerine ve kompost uygulamalarına büyük rağbet göstermektedir 

(Delate, 2003). Kültür bitkilerinin özelliklerinin yanında, yabancı ot 

popülasyonları için seçilen kültür bitkilerinde uygulanacak mücadele 

stratejileri de ekim nöbeti sistemlerinde belirleyicidir (Torun ve 

Uygur, 2019) (Çizelge 1). Poaceae familyasına ait kültür bitkilerinin 

yabancı ot türleriyle rekabet etme seviyesi yüksek iken, Fabaceae 

familyasında bulunan kültür bitkileri toprakta azot biriktirebilmektedir 

(Stewart ve Pittman, 1931). 
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Çizelge 1. Ekim nöbeti sistemlerinde tarlalarda sorun olan yabancı otlara karşı 

mücadelede kullanılabilecek bazı kültür bitkileri ve yabancı ot mücadele 

stratejilerine örnekler (Torun ve Uygur, 2019) 
Yöntem Familya Ürün 

Çapalama 

Alliaceae Pırasa 

Amaranthaceae Ispanak 

Apiaceae Havuç 

Asteraceae Ayçiçeği, Marul 

Brassicaceae Kanola 

Cucurbitaceae Karpuz, Kavun, Salatalık 

Fabaceae Bakla, Barbunya, Bezelye, Soya, Yerfıstığı 

Lamiales Susam 

Malvaceae Pamuk, Bamya 

Poaceae Mısır 

Solanaceae Biber, Domates, Patates, Patlıcan 

Allelopati 

Amaryllidaceae Sarımsak, Soğan 

Amaranthaceae Ispanak 

Brassicaceae Brokoli, Karnabahar, Lahana, Turp 

Örtücü 

Bitki* 

Fabaceae Bakla, Barbunya, Bezelye, Börülce, Fasulye, Fiğ, Mercimek 

Poaceae Arpa, Buğday, Çavdar, Yulaf 

Yüksek Rekabet 

Gücü 
Poaceae Arpa, Buğday, Çavdar, Yulaf , Mısır 

Doğal 

Gübreleme 
Fabaceae 

Bakla, Barbunya, Bezelye, Börülce, Fasulye, Fiğ, Mercimek, 

Nohut, Soya, Yerfıstığı 

*Bahçelerde yabancı otlarla mücadelede kullanılabilmektedir. 

Ekim nöbeti sistemleri kültür bitkilerinde verimde artışa ve dolayısıyla 

tarımsal sektörde kara neden olmaktadır. Yapılan bir çalışmada soya 

fasulyesi ile iki yıllık bir rotasyonda bulunan mısır veriminin, sürekli 

mısır ekiminden alınan verime göre %10-20 oranları arasında daha 

fazla olduğu, ek olarak gübre ve pestisit uygulamalarının azaldığı 

bilinmektedir. Ürün rotasyonları toprağın fiziksel özelliklerine ve 

toprağın organik maddesindeki değişimlere de sebep olmaktadır 

(Stewart ve Pittman, 1931). Ancak mısır-soya fasulyesi gibi kısa 

rotasyonlar da her zaman ekim nöbeti sistemlerinde başarılı 

olmayabilmektedir. Bu nedenle ekim nöbeti sistemi planlanmadan 

önce bölgenin veya lokasyonun tarla şartlarına (toprak yapısı, arazi 

eğimi, tarla su tutma kapasitesi vs.) ve iklimine uygun, adaptasyon 

kabiliyeti yüksek tarım ürünlerine ait çeşitler araştırılarak 
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belirlenmelidir. Sürdürülebilir bir tarım politikasının sağlanmasında 

en az üç yıllık bir ekim sistemi oluşturulmalıdır. Ekim sisteminin 

oluşturulmasının ardından hangi ürünün (kışlık, yazlık veya 

kışlık+yazlık), hangi yetiştirme döneminde (bir, iki veya üç ürün) 

ekileceği hesap edilmelidir. Kültür bitkisinin gerek yabancı otlarla 

mücadele stratejisi (mekanik, fiziksel vs.), gerekse kendine has olan 

özelliği (allelopati, rekabet gücü vs.) kullanılarak ekim nöbeti 

sistemleri uygulanmalıdır (Çizelge 2). Bu sayede tarımda girdi 

azaltılarak, riskin minimize edilmesi sağlanmaktadır. 

Çizelge 2. Planlanmış olan ekim nöbeti sistemlerinde dikkat edilmesi gerekilen 

özellikler 

Yer 

Belirleme 

(1) 

Ekim 

Planı 

(2) 

Ekim 

Dizaynı 

(3) 

Ürün (Ekim) 

Tercihi 

(4) 

Ekim 

Nöbetinde 

Yabancı Ot  

Yönetimi 

(5) 

- Tarlalar 
- 

Lokasyon 
- Bölgesel 

- Ülkesel 

- 1 
yıllık 

- 3 
yıllık 

- 5 

yıllık 
…… 

- Kışlık Ürün 
- Yazlık Ürün 

- Kışlık + 
Yazlık Ürün 

- Nadas 

- Buğday, Pamuk  
(tek ürün) 

- Buğday + Pamuk  
(iki ürün) 

- Buğday + Yerfıstığı + 

Turp (üç ürün) 
…… 

- Mekanik 
- Fiziksel 

- Kimyasal 
- Entegre  

(Mekanik + 

Fiziksel) 
…… 

Planlanmış Ekim Nöbeti Sistemleri 

Planlanmış ekim nöbeti sistemlerinde farklı familyalara ait farklı 

özellikteki ürünlerin ekimi sürdürülebilir tarımın esaslarındandır 

(Liebman ve Dyck, 1993). Tasarlanmaya çalışılan bir örnekte 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi için sulu ve susuz tarlalara ait ekim 

nöbeti sistemleri planlanmış mercimek, yonca ve fiğ gibi baklagil 

(Fabaceae) ekiminin ekim nöbeti sistemi içerisinde birçok etkisinin 

söz konusu olduğu, ek olarak hayvancılıkta yem şeklinde 
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tüketilmesinin yanında, yabancı otların baskınlığını azaltabileceği ve 

daha birçok ana zararlının kontrolünü sağlayabileceği düşünülmüştür. 

Ayrıca bir sonraki ekilecek olan ürüne Rhizobium bakterileri 

sayesinde azot yardımında bulunduğu, buğday ve arpa (Poaceae) gibi 

rekabet yeteneği güçlü ürünlerin ekiminin geniş yapraklı yabancı ot 

populasyonlarını azaltabileceği ve azotun depolanmasını 

sağlayabileceği bildirilmiştir. Bu tarz ürünlerin lifli özelliğinden 

dolayı da toprak havalanmasının sağlandığı, organik madde miktarının 

yükselebileceği ifade edilmiştir. Allelopatik (ıspanak, soğan) ve çapa 

(ayçiçeği, yerfıstığı) bitkilerinin ekim nöbeti sistemleri içerisinde yer 

alması da yapılan birçok tarımsal uygulamanın farklılaşmasına olanak 

verebilmektedir (Torun ve Uygur, 2015) (Çizelge 3). 

Çizelge 3. Aynı lokasyonda yan yana bulunan tarlalarda kültür bitkisi ve yabancı ot 

mücadelesine göre beş yıllık planlanmış olan bir ekim nöbeti sistemi (Güneydoğu 

Anadolu Sulu ve Susuz Tarla Örneği) (Torun ve Uygur, 2015). 

Sulu Tarla 
1.Tarla 2.Tarla 

Susuz Tarla 
3.Tarla 4.Tarla 

Kültür Bitkisi Kültür Bitkisi 

1.Yıl 

Ocak 

Arpa devamı 

(Poaceae) 

Yonca devamı 

(Fabaceae) 

1.Yıl 

Ocak 

Buğday devamı 

(Poaceae) 

NADAS devamı  Şubat Şubat 

Mart Mart 

Nisan   Nisan 

Keten 

(Linaceae) 

Mayıs 

Domates 

(Solanaceae) 

Mayıs 

Haziran 

Karpuz 

(Cucurbitaceae) 

Haziran 

Fiğ 

(Fabaceae) 

Temmuz Temmuz 

Ağustos Ağustos 

Eylül Eylül 

Ekim 

Buğday 

(Poaceae) 

Ekim 

Arpa 

(Poaceae) 

Kasım 

Mercimek 

(Fabaceae) 

Kasım 

Patlıcan 

(Solanaceae) 

Aralık Aralık 

2.Yıl 

Ocak 

2.Yıl 

Ocak 

Şubat Şubat 

Mart Mart 

Nisan   Nisan 

Nohut 

(Fabaceae) 

Mayıs 

Domates 

(Solanaceae) 

Mayıs 

Haziran 

Keten 

(Linaceae) 

Haziran 

Susam 

(Pedaliceae) 

Temmuz Temmuz 

Ağustos Ağustos 

Eylül Eylül   

Ekim 

Buğday 

(Poaceae) 

Patlıcan 

(Solanaceae) 

Ekim 

Arpa 

(Poaceae) 

Mercimek 

(Fabaceae) 

Kasım Kasım 

Aralık Aralık 

3.Yıl 
Ocak 

3.Yıl 
Ocak 

Şubat Şubat 
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Mart Mart 

Nisan 

Pamuk 

(Malvaceae) 

Nisan 

Susuz Pamuk 

(Malvaceae) 

Mayıs Mayıs 

Haziran 

Susam 

(Pedaliceae) 

Haziran 

Susam 

(Pedaliceae) 

Temmuz Temmuz 

Ağustos Ağustos 

Eylül Eylül 

Ekim   

Arpa 

(Poaceae) 

Ekim 

Mercimek 

(Fabaceae) Buğday 

(Poaceae) 

Kasım 

Yonca 

(Fabaceae) 

Kasım 

Aralık Aralık 

4.Yıl 

Ocak 

4.Yıl 

Ocak 

Şubat Şubat 

Mart Mart 

Nisan 

Pamuk 

(Malvaceae) 

Nisan 

Keten 

(Linaceae) 

Mayıs 

Biber 

(Solanaceae) 

Mayıs 

Haziran Haziran 

Nohut 

(Fabaceae) 

Temmuz Temmuz 

Ağustos Ağustos 

Eylül Eylül 

Ekim 

Patlıcan 

(Solanaceae) 

  Ekim 

NADAS 
Patlıcan 

(Solanaceae) 

Kasım 

Mercimek 

(Fabaceae) 

Kasım 

Aralık Aralık 

5.Yıl 

Ocak 

5.Yıl 

Ocak 

Şubat Şubat 

Mart Mart 

Nisan 

Keten 

(Linaceae) 

Nisan 

Susuz Pamuk 

(Malvaceae) 

  

Mayıs Mayıs 

Fiğ 

(Fabaceae) 

Haziran 

Karpuz 

(Cucurbitaceae) 

Haziran 

Temmuz Temmuz 

Ağustos Ağustos 

Eylül Eylül 

Ekim 

Arpa  

Ekim 

Buğday  Kasım 
Yonca  

Kasım 
NADAS 

Aralık Aralık 

Ekim nöbeti sistemlerinde yabancı otlarla mücadelede tek bir 

mücadele şekli yerine, entegre mücadele yöntemleri uygulanması 

önerilmektedir (Çizelge 4). Farklı ürünlerin ekimi gerçekleştirilerek 

üretim maliyeti azaltılmakta ve ürün arzı çeşitlendirilmektedir. Ürün 

arzıyla tarıma bağlı bütün sanayi kollarının gelişmesi ve 

güçlendirilmesi sağlanmaktadır. Doğru planlanmış ekim nöbeti ile 

girdi azalması sağlanarak, ülke ekonomisi güçlendirilmektedir. 
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Çizelge 4. Dört yıllık ekim nöbeti sistemine ait bir tarlada yetiştirilen ürünler ve 

üründe yabancı ot mücadelesi örneği (Johson, 2009) 

1.Yıl 

Kış 

Sarımsak 

devamı 

2.Yıl 

Kış 

Ispanak 

devamı 

3.Yıl 

Kış 

Yulaf 

devamı 

4.Yıl 

Kış 

Fiğ 

devamı 

İlk 

bahar 

İlk 

bahar 

İlk 

bahar 

İlk 

bahar 

Kabak 

2.Ürün 

(Cucurbitaceae) 
*ÇAPALAMA 

Bezelye 

6.Ürün 
(Fabaceae) 

*GÜBRELEME 

Domates 

9.Ürün 

(Solanaceae) 
*ÇAPALAMA 

Yaz Yaz Soya 

4.Ürün 

(Fabaceae) 
*ÇAPALAMA 

Yaz Yaz 

Hardal 

7.Ürün 
(Brassicaceae) 

*ÇAPALAMA 

Son 

bahar 

Son 

bahar 

Son 

bahar 

Son 

bahar Ispanak 

3.Ürün 
(Amaranthaceae) 

*ALLELOPATİ 

Yulaf 

5.Ürün 
(Poaceae) 

*REKABET 

Fiğ 

8.Ürün 
(Fabaceae) 

*GÜBRELEME 

Sarımsak 

1.Ürün 
(Amaryllidaceae) 

*ALLELOPATİ 

*Yabancı ot yönetiminde yapılan mücadele şekilleri. 

SONUÇ 

Ekim nöbeti sistemlerinin oluşturulması durumunda 

agroekosistemlerde çeşitlilik gelişmekte, farklı bitki ve hayvan 

biyoçeşitliliğindeki etkileşim artmakta ve uygulanan tarımsal 

işlemlerin (yabancı otlarla mücadele, besin elementi ihtiyacı, toprak 

işleme vs.) azalmasını sağlayarak kazanç elde edilmektedir. Ayrıca 

tarımsal sistemlerde uyumlu ve dengeli bir çevrenin oluşmasına 

olanak vermektedir. Tarımda sürdürülebilirliğin artmasıyla birlikte 

ekonominin gelişmesi sağlanarak, çevresel ve sosyoekonomik şartlar 
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iyileştirilmektedir. Ekim nöbeti sistemleri tarımsal uygulamaları ve 

zararlıların yönetiminde yüksek maliyetleri azaltarak toprak yararlı 

faunasını ve florasını çoğaltmaktadır. Ayrıca tarımsal üretimde elde 

var olan kaynakların korunmasını sağlamaktadır (doğal düşmanlar, 

herbisitler, mücadele yöntemleri vs.). 
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GİRİŞ 

Neredeyse tüm bitkiler toprak altı ve/veya toprak üstü organlarından 

bazı kimyasal maddeler salgılar. Bu kimyasal maddeler çevredeki 

diğer bitkileri, doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz şekilde 

etkileyebilmektedir. Bitkiler arasında biyokimyasal maddeler 

aracılığıyla meydana gelen bu etkileşime “allelopati” adı 

verilmektedir (Rice, 1984).  Bu özellik bazı bitkilerde diğerlerine göre 

daha fazladır. Örneğin ceviz ağacı salgıladığı hidrojuglon maddesi 

nedeniyle altında ve yakın çevresinde başka bitkilerin gelişmesine pek 

izin vermez. Fakat bazen, bu kimyasal maddeler bazı bitkiler için 

negatif etki göstermeyebilir. Örneğin cevizin salgıladığı ve 

oksitlenerek zehirli hale geçen kimyasal maddenin (juglon) kavun 

bitkisinin çimlenme ve fide gelişimini teşvik ettiği bilinmektedir 

(Kocaçalışkan, 2006). Bu örnekte olduğu gibi bazı allelopatik bitkiler 

veya bu bitkilerden elde edilen doğal kimyasallar, kültür bitkilerinin 

arasında gelişen yabancı otları kontrol etmek amacıyla bir araç olarak 

kullanılabilir. Bilindiği üzere, tüm dünyada pestisit kullanımı giderek 

artmaktadır. Bunların içerisinde herbisitler ilk sırada yer almaktadır 

(Sharma ve ark., 2019). Sentetik kimyasal ilaçların yoğun ve 

bilinçsizce kullanılmasıyla birlikte gerek çevre gerekse insan 

sağlığındaki olumsuz gelişmeler ve her geçen gün daha fazla sayıda 

yabancı ot türünün herbisitlere direnç geliştirmesi, bu ilaçların yerini 

ikame edebilecek daha doğal, daha çevre dostu kimyasalların 

arayışına hız vermiştir. Bu bağlamda, bitkilerden salınan ve adına 

allelokimyasal denilen bu doğal bileşiklerin yabancı otların 
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mücadelesinde kullanımıyla ilgili stratejiler geliştirilmiştir. Çünkü 

doğal bileşikler, yarılanma ömürlerinin daha kısa olması nedeniyle 

çevre açısından sentetik herbisitlere göre daha güvenlidir (Duke, 

1986). Allelokimyasallar sentetik herbisitlerde olduğu gibi bitkilerde 

hücre bölünmesi, protein sentezi, fotosentez, solunum, membran 

geçirgenliği, enzim aktivitesi, besin maddesi alınımı ve çimlenme gibi 

metabolik ve fizyolojik olaylardan biri veya birkaçını etkilemektedir 

(Özer ve ark., 1998). Allelokimyasalların herbisidal etkileri ve etki 

mekanizmaları üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır.  Ancak 

yapılan çalışmaların pek çoğu laboratuvar ve saksı denemeleri 

düzeyinde kalmış, araziye aktarılan uygulamalar sınırlı olmuştur. 

Bunda allelokimyasalların eldesinin çok kolay olmayışı, çoğu zaman 

kültür bitkisine karşı selektif bir etkinin olmayışı, terpenoidler gibi 

bazı önemli allelokimyasalların rezidüel etkisinin olmayışı ve bazı 

etken maddelerin biyoherbisit olarak kullanılamayacak kadar pahalı 

olması gibi faktörler etkili olmuştur. Bu nedenle bitkilerden 

sentezlenen allelopatik bileşiklerin biyoherbisit şeklinde kullanılması 

yerine allelopatik bitkilerin bizzat kendilerinin ön bitki, örtücü bitki, 

münavebe bitkisi gibi doğrudan kullanılmalarıyla ilgili yöntemlerden 

başarılı sonuçlar alınmıştır. Diğer taraftan özellikle son yıllarda kültür 

bitkilerindeki allelopatik potansiyelin ıslah çalışmalarıyla artırılması 

yönünde araştırmalar devam etmektedir. Bu bölümde bitkisel kaynaklı 

allelopatik kimyasallar, yabancı otlar üzerindeki etkileri, allelopatik 

kültür bitkileri, pratikte kullanım olanakları ve allelopatiyle ilgili 

yapılmış bazı moleküler çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.  
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1. ALLELOPATİNİN TARİHÇESİ 

Allelopati kelimesi, Yunanca ‘allelo’ birbiri ve ‘pathos’ karşı koyma, 

etkileme anlamına gelen iki kelimenin birleşiminden oluşmuştur. 

Allelopati, kavram olarak, iki bin yıldan çok daha eskidir, ancak 

allelopati terimi ilk olarak 1937 yılında Avusturyalı bitki fizyoloğu 

Hans Molisch tarafından kullanılmıştır (Willis, 2007). Molisch, 

allelopatiyi bitkiler arasındaki (mikroorganizmalarda dâhil), 

biyokimyasal etkileşim olarak tanımlamıştır (Molisch, 1937). 1968'de, 

Uluslararası Biyolojik Programın (IBP) bir alt komitesi olan Çevre 

Fizyolojisi Alt Komitesinin Biyoloji ve Tarım Bölümü tarafından, 

allelopati kelimesi genellikle negatif etkileşimlere atıfta 

bulunduğundan ‘allelokimyasal’ kelimesini küresel anlamda 

kullanmayı önermişlerdir (Willis, 2007). Çevre fizyolojisi alt komitesi 

1971 yılında allelopati ve allelokimyasalları hem bitki hem de 

hayvanları etkileyebilecek bitkisel kökenli maddeler olarak 

tanımlamışlardır. Whittaker ve Fenny (1971)’nin allelokimyasallarla 

ilgili American Journal Science dergisinde yayınlanan makalesinden 

sonra allelopati tanımı tekrar değişmiş ve organizmalar arasındaki tüm 

kimyasal etkileşimler olarak tanımlamıştır (Willis, 2007). Rice (1984), 

allelopatiyi bir bitkinin (mikroorganizmalar dahil), salgıladığı ve 

çevreye salınan kimyasallarla doğrudan veya dolaylı olarak başka bir 

bitkiye olan zararlı veya faydalı etkisi olarak yeniden tanımlarken, 

Uluslararası Allelopati Derneği (IAS) 1996 yılında allelokimyasalları; 

mantarlardan, bakterilerden, alglerden veya virüslerden gelen ikincil 

metabolitlerin üretimini içeren, biyolojik ve tarımsal ekosistemlerin 

büyümesinde ve işleyişinde rol oynayan kimyasallar olarak 
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tanımlamıştır. Fitter (2003), allelopatiyi bir bitkiden salgılanan 

kimyasalların bir diğer bitkiyi engellemesi olarak tanımlarken, 

Kocaçalışkan (2006), bir bitki tarafından sentezlenen bazı 

kimyasalların, başka bir bitkiyi olumlu ya da olumsuz olarak 

etkilemesi olarak tanımlamıştır. Zimdahl (2018) allelopatiyi bitkiler 

arasındaki rekabetin farklı bir türü olarak yorumlamış ve bitkilerin 

canlı veya çürüyen dokularından salınan kimyasal inhibitörler aracılığı 

ile diğer bitkileri etkilediğini ifade etmiştir. Görüldüğü üzere allelopati 

kavramı birçok araştırıcı tarafından benzer içerikle ama farklı 

şekillerde tanımlanmıştır. Burada esas olan, bir canlıdan salınan 

kimyasal bir maddenin diğer canlılar ve ekosistem üzerinde 

oluşturduğu etkidir.  

2. ALLELOPATİK KİMYASALLAR 

Allelopatik etkiye sahip kimyasallara allelokimyasal adı 

verilmektedir. Bitkiler büyüme ve gelişmeleri sırasında bilinen 

faydaları bulunmayan sayısız metabolit üretirler ve üretilen bu 

metabolitlere sekonder metabolitler adı verilir. Allelopatik 

kimyasalların tamamı sekonder metabolitlerden oluşmaktadır. Bitkiler 

sekonder metabolitlerin sayısı ve çeşitliliği bakımından oldukça 

zengindir. Şu ana kadar bitkilerde ve funguslarda 100.000’ in üzerinde 

farklı sekonder metabolit tanımlanmıştır (Willis, 2007). Hepsinin 

allelopatik etkisi bulunmamakla beraber sekonder metabolitler beş ana 

sınıfa ayrılmıştır. Bunlar; Terpenoidler, fenil propanlar, asetogeninler, 

steroidler ve alkoloidlerdir (Kocaçalışkan, 2006).  
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Rice (1984)’e göre bitkiler ve mikroorganizmalar tarafından 

sentezlenen allelokimyasallar 13 grupta toplanmıştır. Benzer şekilde 

Putnam ve ark. (1983) allelokimyasalları; organik asitler ve aldehitler, 

aromatik asitler, basit doymamış laktonlar, kumarinler, kinonlar, 

flavonoidler, tanenler, alkaloidler, terpenoidler ve steroidler, uzun 

zincirli yağ asitleri, alkoller, polipeptitler, nükleositler ve bazı 

bilinmeyen bileşikler olarak gruplandırmıştır. Belirtilen 

allelokimyasallar ve bulundukları doğal kaynaklar Çizelge 1’de 

verilmiştir. Ayrıca farklı bitki familyalarına ait türlerin içerdikleri 

allelokimyasal maddeler Scavo ve Mauromicale (2021)’den 

alıntılanarak Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge1: Canlılardan Elde Edilen Allelopatik Bileşikler (Putnam ve ark., 1983; 

Rice, 1984; Zimdahl, 2018) 

Yaygın İsim Kimyasal Sınıf Doğal Kaynak 

Asetik asit Aliphatik asit Çürümüş saman 

Allylisothiocyanat Thiocyanat Hardal 

Arbutin Fenol Ericaceae familyası bitkileri 

Bialaphos Amino asit türevleri Mikroorganizmalar 

Kafein Alkaloidler Kahve 

Kamphor Monoterpen Adaçayı 

Cinnamik asit Aromatik asit Kauçuk 

Dhurrin Cyanogenic glucoside Sorgum 

Galllik asit Tanin Sütleğen 

Juglon Quinone Ceviz 

Patulin Basit laktonlar 
Buğday samanındaki 

Penicillium fungusları 

Phlorizin Flavonoid Elma kökü 

Psoralen Furanocoumarin Psolarea bitkisi 
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Çizelge 2: Farklı Bitki Familyalarına Ait Türlerin İçerdikleri Allelokimyasal 

Maddeler (Scavo ve Mauromicale, 2021) 

Familya Tür ismi 
Yaygın 

isim 
Allelokimyasallar Kaynak 

Amaryllidaceae 

Allium cepa L.  Soğan 
Kükürt içeren bileşikler (alliin, isoalliin, 

methiin, allicin, ajoene, sulfenic asit, 

methyl propenyl 

disulfate, methylpropyl trisulfate) ve 

fenolik asitler ( ferulic,p-coumaric, p-

hydroxybenzoic, 

syringic, vanillic) 

Sharangi, 2011 
A.sativum Sarımsak 

A.ursinum 
Yabani 

sarımsak 

Asteraceae 

Artemisia absinthium 

L. 
Pelin otu 

Taninler, terpenler ve alkaloidler 

(absinthium) 
Funke, 1943 

Carthamus tinctorius 

L. 
Aspir 

Sesquiterpen laktonları 

(dehydrocostuslaktone, costunolid) ve 

strigolaktonlar (solanocol, GR24 ve 

abacyl asetat) 

Rial ve ark., 

2020 

Cichorium intybus L. 
Yabani 

hindiba 

Sesquiterpen laktonları (8α-

angeloyloxycichoralexin, lactupicrin) 

Nishimura ve 

Satoh, 2006 

Cynara cardunculus 

L. 

Yabani 

enginar 

Sesquiterpene laktonları (cynaropicrin, 

deacylcynaropicrin, 11,13-dihydro-

eacylcynaropicrin, grosheimin, 11,13-

dihydroxi-8-deoxygrosheimin, aguerin 

B, cynaratriol), pinoresinol ve 

 polifenoller (caffeoylquinic ve 

dicaffeoylquinic asitler, luteolin ve 

apigenin) 

Rial ve ark., 

2020;  

Scavo ve ark., 

2020 

Helianthus annuus L. Ayçiçeği 

Sesquiterpen laktonlar (helivypolide D, 

leptocarpin, helivypolide E, annuolide 

F, annuolide H, helivypolides F, 

helivypolides H, helivypolides J, 

helieudesmanolide A,  8β-

angeloiloxicumambranolide), 

heliannuoller (heliannuol J), 

bisnorsesquiterpelers (annuionone D, 

(+)-dehydrovomifoliol), flavonoidler 

(heliannone A, kukulkanine B, 

heliannone B, tambuline) ve (+)-

loliolide 

Macías ve ark., 

2006 

H. tuberosus Yerelması 

Sesquiterpen laktonlar (1,10-epoxidized 

heliangolides, 1-keto-2,3-unsaturated-

furanoheliangolides, 4,15-

isoatriplicolide angelate, 4,15-

isoatriplicolide methylacrylate), 

diterpenler (ent-17-oxokaur-15(16)-en-

19-oic asit, ent-17-hydroxykaur-15(16)-

en-19-oic asit, ent-15β-hydroxykaur-

16(17)-en-19-oic asit methyl ester  ve 

ent-15-nor-14-oxolabda-8(17),12E-

dien-18-oic asit), phenolic maddeler (p-

hydroxybenzoic asit, p-

hydroxybenzaldehyde, salicylic asit, 

coumarin, o-coumarinic asit, ve p-

coumaric asit) ve (+)- pinoresinol 

Pan ve ark., 2009 

Tesio ve ark., 

2011 

Lactuca sativa L. Marul 
Phenolic asitler (coumarin, trans-

cinnamic asit, o-coumaric asit, p-

coumaric asit ve chlorogenic asit) 

Chon ve ark., 

2005 
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Brassicaceae 

Brassica juncea (L.) 

Czern. 

B.nigra 

B.napus 

B.oleraceae 

Çin 

hardalı 

Siyah 

hardal 

Kanola 

Lahana 

Glucosinolatlar [isothiocyanates (allyl-

ITC, 2-phenylethyl, 3-butenyl, 4-

pentenyl, 

 4-methylthiobutyl, 5-methylthiopentyl), 

nitriller (5-methylthiopentanenitrile,  

6-methylthiohexanenitrile), 

oxazolidinethione (goitrin)] ve 

brassinosteroidler (brassinolide,  

24-epibrassinolide, 28-

homobrassinolide) 

Rehman ve ark., 

2018 

Capparis spinosa L. Kapari 

Flavonoidler (quercetin-3-O-β-D-

glucopyranoside, quercetin, kaempferol 

3-O-β-D-glucopyranoside, rhamnetin, 

isorhamnetin, rhamnozin, 

thomnocitirin), carotenoidler (β-

carotene, lutein, neoxanthin ve 

violaxanthin), tocopheroller (α- ve γ-

tocopherol) ve glucosinatlar 

Tlilli ve ark., 

2009 

Ladhari ve ark., 

2013 

Cannabaceae Cannabis sativa L. Kenevir 

Glycosides, alkaloids, flavonoids, 

flavones, steroids, tannins, phenols ve 

saponins 

Ahmed ve ark., 

2019 

Convolvulaceae 
Ipomea batatas (L.) 

Lam. 

Tatlı 

patates 

Polyfenoller (coumarin, trans-cinnamic 

asit, hydroxycinnamic asit, p- ve o-

coumaric asit, caffeic asit, chlorogenic 

asit) 

Soni ve ark., 2019 

Cucurbitaceae 

Citrullus lanatus 

(Thunb.) Matsum ve 

Nakai 

Karpuz 

Phenolic asitler (ρ-hydrobenzoic, 

vanillic, syringic, ρ-coumaric ve frulic 

asitler) 

Hao ve ark., 2007 

Cucumis sativus L. Hıyar 

Phenolic asitler (benzoic, p-

hydroxybenzoic, 2,5-

dihydroxybenzoic, 3-phenylpropionic, 

cinnamic, p-hydroxycinnamic, gallic, 

vanillic, caffeic, hydrocaffeic, p-

coumaric, ferulic, sinapic, p-

thiocyanatophenol ve 2-

hydroxybenzothiazole) ve yağ asitleri 

(myristic, palmitic, ve stearic) 

Yu ve ark., 2003 

Fabaceae 

Arachis hypogaea L. Yer fıstığı 
Phenolic asitler (p-coumaric ve 

benzoic) ve yağ asitleri (tetradecanoic, 

hexadecanoic, octadecanoic) 

Li ve ark., 2014 

Glycyrrhiza uralensis 

Fisch. 
Meyan 

Flavononlar (liquiritin, 

isoliquiritigenin) ve triterpenler 

(glycyrrhizic asit, dodecanoic asit) 

Ren ve ark., 2017 

Medicago sativa L. Yonca 

Phenolic maddeler (salicylic asit, p-

hydroxybenzoic asit, trans-cinnamic 

asit, o-coumaric asit, p-coumaric asit, 

ferulic asit, vanillic asit, chlorogenic 

asit, caffeic asit, coumarin, rutin, 

quercetin, scopoletin, medicarpin, 

sativan, 4-methoxymedicarpin, 5-

methoxy-sativan) 

Chon ve Kim, 2002 

Chon ve ark., 2006 

Phaseolus vulgaris L. Fasulye 
Phenolic asitler (benzoic, salicylic, ve 

malonic) 

Asaduzzaman ve 

Asao, 2012 

Pisum sativum L. Bezelye 

henolic asitler (benzoic, cinnamic, p-

hydroxybenzoic, 3,4-dihydrobenzoic, 

vanillic, p-coumaric,  

sinapic) ve pisatin 

Kato-Noguchi, 

2003 

Vicia faba L. Bakla 

Phenolic asitler (lactic, benzoic, p-

hydroxybenzoic, vanillic, adipic, 

succinic, malic, glycolic, p-

hydroxyphenylacetic, salicylic) 

Asaduzzaman ve 

Asao, 2012 

Tamarindus indica L. Demirhindi 
Phenolic asitler (caffeic), methyl-

2,3,4-trihydroxyhexanoate ve organic 

asitler (citric, malic, oxalic, ve tartaric) 

Biswas ve 

Chakraborty, 2012 

Syed ve ark., 2014 
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Juglandaceae 
Juglans nigra L. 

J.regia 

Kara ceviz 

Adi ceviz 

Naphthoquinonlar (juglone, 1,4-

naphthoquinone, plumbagin, 2-methyl-

1,4-naphthoquinone),  triterpenoidler 

(lupenone, lupeol, squalene) yağ 

asitleri (n-hexadecanoic, 9,12-

octadecadienoic, 8-octadecenoic, 

palmitic, stearic), phenolic asitler 

(chlorogenic, p-coumaric, o-coumaric, 

ferulic, tannic, caffeic, vanillic, 

syringic), flavonoidler (catechin, 

epicatechin ve myricetin), flavonoidler 

(quercetin ve quercetin bileşenleri), 

hydroxybenzoic asitler (gallic, ellagic, 

protocatechuic), ve steroidler (γ-

sitosterol, sitostenone) 

Solar ve ark., 2006 

Wang ve ark., 2014 

Labiateae 
Rosmarinus officinalis 

Schleid. 
Biberiye 

Monoterpenoidler (α-pinene, myrcene, 

α-terpinene, β-cymene, 1,8-cineole, 

camphene, α-limonene, sabinene) ve 

polyphenoler (caffeic, ferulic, gallic, 

rosmarinic, carnosic, ve chlorogenic 

asitler) 

Chen ve ark., 2013 

Appiah ve ark., 

2018 

Moraceae Ficus carica L. İncir 

Phenolic asitler (3-O-caffeoylquinic 

asit, 5-O-caffeoylquinic asit, 

dihydroxybenzoic asit, caffeoylmalic 

asit) ve flavonoids (rutin, isoquercetin, 

catechin ve astragalin) 

Ladhari ve ark., 

2020 

Myrtaceae 

Eucalyptus globulus 

Labill. E. urogrveis  

E. urophylla 

Okaliptus 

Phenolic maddeler (chlorogenic asit, 

ρ-coumaric asit, ellagic asit, 

hyperoside, rutin, quercitrin ve 

kaempferol 3-O-glucoside) ve organic 

asitler (citric, malic, shikimic, succinic 

ve fumaric) 

Puig ve ark., 2018 

 

Poaceae 

Avena sativa L. Yulaf 

Flavonoidler (2-O-glucoside, isovitexin 

2”-O-arabinoside), phenolic asitler 

(caffeic, ferulic, coumaric, 

 salicylic, coumarin, cynnamic ve 

bileşenleri) ve saponins (avenacoside A, 

avenacoside B, 26-desglucoavenacoside 

A, 26-desglucoavenacoside B) 

Chon ve Kim, 2004  

De Bertoldi ve ark., 

2009 

Hordeum vulgare L. Arpa 

Phenolic asitler (benzoic, caffeic, 

chlorogenic, coumaric, coumarin, 

ferulic, p-hydroxybenzoic, ferulic, 

gentisic, salicylic, sinapic, syringic, 

vanillic, cinnamic, hydroxycinnamic, 

scopoletin), benzoxazinoidler (DIBOA, 

DIMBOA), alkaloidler (gramine, 

hordenine), flavonoidler (saponarin, 

apigenin, lutonarin, catechin, cyanidin, 

isovitexin) ve cyanoglucosidler 

(heterodendrin, epidermin, 

epiheterodendrin, sutherlvein, 

osmaronin, dihydroosmaronin) 

Kremer, 2009 

Oryza sativa L. Çeltik 

Diterpenler (momilaktones ve 

oryzalexins), phenolic asitler (caffeic, 

ferulic, coumaric, salicylic, syringic, p-

hydroxybenzoic, coumarin, cynnamic ve 

bileşenleri), flavonlar (5,7,40 -

trihydroxy-30 ,50 -dimethoxyflavone) 

ve cyclohexenonlar (3-isopropyl-5-

acetoxycyclohexene-2-one-1) 

Chon ve Kim, 2004 

Kong ve ark., 2006 

Macías ve ark., 

2007 

Secale cereale L. Çavdar 

Benzoxazinoidler (DIBOA, HMBOA, 

BOA, DIMBOA, MBOA) ve phenolic 

asitler (caffeic, ferulic, coumaric, 

salicylic, coumarin, cynnamic) 

Chon ve Kim, 2004 
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Sorghum bicolor (L.) 

Moench  

S. bicolor × S. 

sudanense  

S. halepense 

Sorgum 

Sorgum-

sudanotu 

melezi Kanyaş 

Benzoxazinoidler (DIBOA, HMBOA, 

BOA, DIMBOA, MBOA), 

benzoquinonler (sorgoleone), 

cyanogenic glycosides (dhurrin), 

phenolic asitler (p-hydroxybenzoic, p-

hydroxybenzaldehyde, coumaric, 

ferulic) 

Weston ve ark., 

2013 

Triticum aestivum L. 

T.durum 

Ekmeklik 

buğday 

Makarnalık 

buğday 

Benzoxazinoidler (DIBOA, DIMBOA-

Glc, HMBOA, BOA, DIMBOA, 

MBOA), phenolic asitler (trans-ρ-

coumaric, cis-ρ-coumaric ferulic, 

vanillic, syringic, ρ-hydroxybenzoic), 

yağ asitleri (acetic, propionic ve 

butyric), triterpenoidler (cycloart-5-ene-

3β,25-diol ve cycloart-3β,25-diol) ve  

steroidler (cholesterol, ergosterol, 

campesterol, stigmasterol, sitosterol, 

spinasterol ve stigmastanol) 

Wu ve ark., 2001 

Fragasso ve ark., 

2013 

Rubiaceae Coffea arabica L. Kahve 

Alkaloidler (caffeine, theobromine, 

theophylline, paraxanthine), coumarinler 

(scopoletin) ve phenolic asitler 

(chlorogenic, ferulic, p-coumaric, p-

hydroxybenzoic, caffeic ve vanillic) 

Chou ve Waller, 

1980 

Solanaceae 

Capsicum annuum L. Biberiye 

Phthalate esterler (N-phenyl-2-

naphthylamine, dibutyl phthalate, butyl 

cyclohexyl ester), dicarboxylic asitler 

(phthalic asit, 1,2-benzenedicarboxylic 

asit) ve phenols anilinler 

(diphenylamine, 4,40 -(1-

methylethylidene) bis-phenol, 1-

naphthalenamine, n-phenyl-1-

naphthylamine) 

Gebg ve ark., 2009 

Sun ve Wang, 2015 

Nicotiana tabacum L. Tütün 

Alkaloidler (nicotine), sucrose esterler 

ve diterpenler (duvatrienediol ve 

duvatrienediol) 

Baek ve ark., 2017 

Solanum 

lycopersicum L. 
Domates 

Alkaloidler (α-tomatine), steroidler 

(stigmasterol), furocoumarinler 

(bergapten) ve strigolaktoneler (7-

oxoorobanchylacetate, solanacol, 

orobanchol, strigol, fabacyl acetate, 

orobanchyl acetate ve 5-deoxysrtrigol) 

Rial ve ark., 2018 
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Bitkilerde oluşan sekonder metabolitler diğer yaşam formlarına zarar 

verebilmekte fakat bu metabolitlerden kaynaklanan allelokimyasal 

etkilerin birçoğu, karmaşık bir yapı olan toprakta meydana 

gelmektedir (Zimdahl, 2018). Sekonder metabolitler, fitotoksite dahil 

birçok biyolojik aktiviteye sahip doğal bileşikler olarak 

tanımlanmışlardır. Bu bileşiklerden bazılarının doğrudan herbisit, 

bazılarının ise herbisit sentezi için model olarak kullanılabileceği 

belirtilmektedir. Bu sekonder metabolitler herbisit geliştirmede veya 

tarımda kullanılmayan benzersiz moleküler hedef bölgelere sahiptirler 

(Duke ve ark., 2004). Başka araştırıcılar tarafından da sekonder 

metabolitlerin etki şekilleriyle ilgili geniş çalışmalar yapılmıştır 

(Evans ve Bellinder, 2006; Vasconsuelo ve Boland, 2007; Ashraf ve 

ark., 2018; Yang ve ark., 2018;). Allelopatik kimyasalların bitkilerde 

farklı etkileri bulunmaktadır. Yapılan çalışmalara göre allelopatik 

kimyasallar bitkilerde biyokimyasal ve moleküler, fizyolojik ve 

yapısal bazı değişikliklere sebep olmaktadırlar. Bu etkiler Koitabashi 

ve ark., 1997; Macias ve ark., 2007; Patni ve ark., 2018’den Çizelge 

3’e özetlenmiştir. 

Çizelge 3. Allelokimyasalların Bitkiler Üzerindeki Etkileri (Koitabashi ve ark., 

1997; Macias ve ark., 2007; Patni ve ark., 2018) 

Bitkideki Aktivite Etkileri 

Biyokimyasal ve 

Moleküler 

DNA ve RNA Sentezinin engellenmesi 

Protein sentezinin engellenmesi 

DNA Polimeraz I Reverse Transkripsiyonunun engellenmesi 

Hydroxyphenylpyruvate dixoygenase (HPPD) sentezinin engellenmesi 

Stres proteinleri ve metabolitlerinin sentezinin artması 

Asparagin sentezinin engellenmesi 

Klorofil birikimi ve fotosentezin engellenmesi 

PSII etkinliğinin engellenmesi 

Fotosentez sırasında oksijen değişiminin engellenmesi 

Fotosentezde rol alan plastokinon molekülleri olan QA ve QB arasındaki 

elektron transferinin engellenmesi 

Hücre uzamasının engellenmesi 
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Fizyolojik 

Mitokondriyal respirasyonun engellenmesi 

PO4, NO3, SO4 alımının engellenmesi 

İyon alımının engellenmesi 

Büyüme ve gelişmenin engellenmesi 

Yapısal 

Hücre yapısının değişmesi 

Hücre plazma zarının işlevinin bozulması 

Mitoz bölünmenin engellenmesi 

3. ALLELOPATİK KÜLTÜR BİTKİLERİ VE YABANCI OT 

MÜCADELESİNDE KULLANIM OLANAKLARI 

Bazı kültür bitkilerinin alllelopatik potansiyelinin yüksek olduğu 

bilinmektedir. Bu bitkilerin yabancı ot mücadelesinde kullanımları, 

ürün rotasyonu içerisine dahil edilmeleri ve/veya ön bitki ya da örtücü 

bitki (canlı ya da cansız malç) şeklinde kullanımları, bitki artıklarının 

toprakla karıştırılması ve içerdikleri allelokimyasalların biyoherbisit 

olarak kullanılmaları şeklinde olmaktadır. Bu sayede sorun olan 

birçok yabancı ot türünün mücadelesi kısmen veya büyük ölçüde, 

çevreci bir yöntemle yapılabilmektedir. Aşağıda başlıklar altında 

allelopatik potansiyeli yüksek bazı kültür bitkileri, içerdikleri 

allelopatik kimyasallar ve yabancı ot mücadelesinde kullanım şekilleri 

özetlenmiştir. 

3.1 Buğday (Triticum spp.)  

Buğday gerek ülkemiz gerekse tüm dünya için son derece önemli bir 

kültür bitkisi ve insanlığın önemli besin kaynaklarından biridir. 

Yapılan çalışmalarda ekmeklik (Triticum aestivum) ve makarnalık 

(T.durum) buğdaylarda benzoxazionidler (DIBOA, DIMBOA-Glc, 

HMBOA, BOA, DIMBOA, MBOA), fenolik asitler (ρ-

hydroxybenzoic, trans-ρ-coumaric, cis- ρ-coumaric, syringic, vanillic, 

trans- ve cis-ferulic asitleri), yağ asitleri (asetik, propionic ve butyric), 
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triterpenoidler (cycloart-5-ene-3β, 25-diol ve cycloart-3β,25-diol) ve 

steroidler (cholesterol, ergosterol, campesterol, stigmasterol, 

sitosterol, spinasterol ve stigmastenol) gibi değişik bileşikler olduğu 

belirlenmiştir (Wu ve ark., 2001; Fragasso ve ark., 2013). Buğdayın 

içerdiği güçlü allelopatik kimyasalların yabancı ot yönetiminde 

kullanılması farklı şekillerde olmaktadır. Bu kimyasallardan 

faydalanarak yabancı otları baskı altında tutabilmek amacıyla 

buğdayın ekim nöbetine dahil edilmesi, canlı ve cansız malç olarak 

kullanılması ve allelopatik etkisi yüksek buğday çeşitlerinin 

geliştirilmesi gibi stratejiler bulunmaktadır. Ürün rotasyonu ile ilgili 

Scherner ve ark. (2016)’nın yaptıkları 11 yıllık çalışmada, kışlık 

buğday-yazlık arpa-bezelye münavebe sisteminin yabancı ot 

yoğunluğunu önemli ölçüde azalttığını bulmuşlardır. Doğrudan ekim 

sistemlerinde buğday anızından kaynaklanan allelopatik etki sayesinde 

yabancı ot yoğunluğunun azaldığı bilinmektedir (Narval, 2000). 

Buğday samanından ve bitki artıklarından malç olarak faydalanılarak, 

birçok yabancı otun baskı altına alındığı bildirilmektedir (Ma, 2005; 

Jabran, 2017). Modern buğday çeşitleriyle yapılan çalışmalara ek 

olarak ata buğday türleriyle yapılan bir araştırmada T. dicoccum 

Schrank (gernik) ve T. monococcum L. (siyez) türlerinin bazı yabancı 

ot tohumlarının çimlenmesini ticari buğday çeşitlerine göre daha fazla 

oranda inhibe ettiği belirlenmiştir (Kitiş ve ark., 2021). Bu da eski tip 

ata buğdayların modern ticari çeşitlere kıyasla daha yüksek oranda 

allelopatik potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum, 

ıslah çalışmalarıyla yeni geliştirilecek buğday çeşitlerinde allelopatik 

potansiyelin artırılmasına imkân sağlayabilir. 
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3.2 Arpa (Hordeum vulgare L.)   

Arpada fenolik asit bileşikleri, alkoloidler (gramine, hordenine), 

flavonoidler (apiginen, lutonarin, saponarin, cyanadin, ısovitexin, 

lutonarin 3’-methyl ether, catechin), cyanoglucosidesler, 

polyaminesler (hordatine a & b, putresceine, spermidine, spermine, p-

coumaroylagmatine) ve hydroxamic asitler (2,4-dihydroxy-1,4-

benzoxazin-3- one (DIBOA)) olmak üzere çeşitli allelokimyasallar 

salgılanmakta ve diğer bitkilere fitotoksik etki göstermektedir. Bu 

bileşikler arpada, özellikle yapraklar başta olmak üzere tohumdan, 

gövdeden, kökten salgılanmaktadırlar (Kremer ve Ben-Hammouda, 

2009).  

Arpa alkoloidleri olan gramine ve hordenin’ın diğer bitkilere karşı 

fitotoksik etki göstermesine karşı arpayı biyotik ve abiyotik stres 

faktörlerine karşı koruduğu belirlenmiştir. Arpa yapraklarındaki 

gramine birikimi bitkiyi sıcaklık stresine (Hanson ve ark., 1983), 

kuraklık (Larsson ve ark., 2011), yaprak bitlerine (Velozo ve ark., 

1999) ve fungus enfeksiyonlarına (Matsuo ve ark., 2001) karşı 

koruduğu belirlenmiştir.   

Arpa genotipleri arasında gramine ve hordenin oranlarının değişiklik 

gösterdiği bilinmektedir. Örneğin; Orta Doğu ve Tibet’ ten toplanan 

toplam 19 yabani arpa genotipi ile bir adet ıslah edilmiş arpa 

genotipinin gramine ve hordenin içerikleri karşılaştırılmış, ıslah 

edilmiş çeşitte gramine eksik olmasına rağmen köklerde hordenin 

oranının yabani genotiplere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir 

(Maver ve ark., 2020).  



538 | Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  

 

 

Farklı araştırıcılar tarafından hem laboratuvar hem de tarla 

koşullarında yapılan çalışmalar arpanın farklı kültür bitkileri ve 

yabancı otlarda çimlenmeyi ve büyümeyi baskı altına aldığı 

belirlenmiştir (Putnam ve ark., 1983; Gubbels ve Kenaschuk, 1989; 

Read ve Jensen, 1989; Ben-Hammouda ve ark., 2001; Bertholdsson, 

2004). Yapılan tarla denemelerinde genellikle arpa bitki artıklarının 

malç olarak kullanılıp allelopatik etkisinden faydalanılmıştır. Arpanın 

allelopatik etkisi hem genotipe hem de yetiştiği toprağın fiziko-

kimyasal ve biyolojik özelliklerine göre de değişmektedir (Bouhaouel 

ve ark., 2020; Kotzamani ve ark., 2021). Sonuç olarak arpa içerdiği 

allelokimyasallar sayesinde yetiştirildiği yerde diğer yabancı otları 

baskı altına almakta, yabancı ot mücadelesinde malç ve örtücü bitki 

olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yapılan ıslah çalışmaları ile de 

allelopatik etkisi yüksek arpa çeşitleri geliştirilmektedir (Jabran, 

2017). 

3.3. Çavdar (Secale cereale L.) 

Çavdar allelopatik potansiyel yüksek önemli bitkilerden biridir. 

Çavdar da diğer Poaceae familyası bitkilerinde olduğu gibi allelopatik 

etkiden sorumlu olan kimyasallar benzoxazinoidlerdir (BXs). Çavdar 

köklerinden yüksek miktarda cyclic hydroxamic asitlerden DIBOA 

(2,4-dihidroxy, 2H-1,4- benzoxazin-3H (4H)-one) (Dick ve ark., 

2012) ve DIBOA ayrışma ürünü olan BOA (benzoxazolin-2H(3H)-

one) salgılanmaktadır (Barnes ve Putnam, 1987). DIBOA’ dan sonra 

ayrışma ürünleri olan GDIBOA ve GDIMBOA oluşmaktadır (Frey ve 

ark., 2003; Jonczyk ve ark., 2008; Dick ve ark., 2012). Çavdarda 
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bulunan BXs birçok monokotiledon ve dikotiledon (Chenopodium 

album L., Amaranthus retroflexus L., ve Portulaca oleracea L. vb.) 

yabancı otun çimlenme ve büyümesini engellediği bildirilmiştir 

(Schulz ve ark., 2013; Tabaglio ve ark., 2013; Cheng ve Cheng, 

2015). Çavdarda yabancı ot kontrolünde en etkili olan 

allelokimyasalların BXs, GDIBOA, GDIMBOA ve BOA olduğu 

bilinmektedir (Copaja ve ark., 2006; Tabaglio ve ark., 2008; Gavazzi 

ve ark., 2010; Tabaglio ve ark., 2013).  Çavdarın allelopatik 

potansiyeli genellikle canlı ve cansız malç olarak kullanılmasıyla 

ortaya konmaktadır.  Yapılan birçok çalışmada çavdarın örtücü bitki 

olarak çok sayıda yabancı ot türünü baskıladığı bildirilmektedir (Ateh 

ve Doll, 1996; Walters ve Young, 2008). Ancak kültür bitkisiyle eş 

zamanlı yetiştirildiğinde rekabet gücünün yüksek olması nedeniyle 

özellikle tek yıllık türlerde arzu edilmeyen sonuçlara sebep olabilir. 

Bu nedenle çavdarın cansız malç şeklinde kullanımı daha yaygındır 

(Liebl ve ark., 1992; Işık ve ark., 2009; Smith ve ark., 2011; Korres ve 

ark., 2020). Bu uygulamada, asıl kültür bitkisi ekilmeden önce çavdar 

ön bitki olarak ekilmekte ve belirli bir gelişme dönemine geldikten 

sonra ya biçerek ya da herbisitle kurutulmak suretiyle geriye kalan 

cansız kütle malç olarak kullanılmaktadır.  

Diğer taraftan çavdarın da çeşitlere bağlı olarak allelopatik potansiyeli 

değişmektedir (Reberg-Horton ve ark., 2005). Dolayısıyla allelopatik 

etkisi yüksek çeşitler ön bitki olarak ekilerek ya da ekim nöbetine 

sokulmak suretiyle bir yabancı ot yönetimi uygulanabilir. Nitekim 

Barnes ve Putnam (1983) çavdarın allelopatik etkisi sayesinde 
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münavebe veya ön bitki şeklinde kullanılmasının takip eden yabancı 

ot çıkışlarını önemli ölçüde azalttığını bildirmektedir. 

3.4. Sorgum (Sorghum spp.)  

Sorgum ve/veya sudan otu isimleriyle anılan türler hayvan yemi 

amacıyla yetiştirilen tek yıllık yazlık türlerdir. Sorghum bicolor (L.) 

Moench, S. bicolor X S. sudanense, türlerinin kök, gövde ve kök 

salgılarından benzoxazinoidler (DIBOA, DIMBOA-Glc, HMBOA, 

BOA, DIMBOA, MBOA), p-benzoquinonlar (sorgoleone), 

cyanogenic glycosidler (dhurrin), fenolik asitler (phydroxybenzoic asit 

ve p-hydroxybenzaldehyde, coumaric, ferulic) izole edilip 

tanımlanmıştır (Waston ve ark., 2013).  Sorgumda fitotoksitenin 

çoğundan sorumlu olan sorgoleone ve analoglarının çoğunluğu kök 

tüy salgılarından oluşmaktadır. 

Sorgoleone ve analogları güçlü bir fotosistem II (PSII) inhibitörüdür 

ve ATP üretimini ve solunumu engellemektedir ayrıca 

hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (HPPD) inhibitörüdür (Czarnota 

ve ark., 2001; Dayan ve ark., 2010). Sorgoleone güçlü bir biyoherbisit 

olup hidroponik denemelerde 10 μM kadar çok düşük bir 

konsantrasyonda bile geniş ve dar yapraklı yabancı otlar üzerinde 

engelleyici bir etki göstermiştir. Sorgoleone birçok yabancı ot türünün 

gelişimini olumsuz etkilemektedir (Uddin ve ark., 2009). Yabancı ot 

mücadelesinde sorgum bitkisinin ürün rotasyonuna dahil edilmesi, 

malç olarak kullanılması ve örtücü bitki olarak kullanılması şeklinde 

allelopatik etkisinden faydalanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda 

sorgum malç olarak kullanıldığında birçok yabancı otun gelişimini 
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engellediği tespit edilmiştir (Cheema ve ark., 2000; Mahmood ve 

Cheema, 2004; Cheema ve ark., 2004). Yabancı otlarla mücadelede 

içerdiği güçlü allelokimyasallar sayesinde sorgum kök salgılarının 

doğal bir herbisit olarak kullanılma potansiyeli vardır (Hussain ve 

ark., 2021). 

3.5. Çeltik (Oryza sativa L.)  

Çeltik tüm dünyada bitkisel kaynaklı beslenmede en öne çıkan 

bitkilerden biridir. Çeltik bitkisinin farklı kısımlarından tanımlanmış 

olan çok çeşitli allelokimyasallar bulunmaktadır. Bunlar; yağ asitleri 

(stearic asit, azelaic asit), indol asitleri 1H-indole-3-carboxaldehyde, 

1H-indole-3-carboxylic asit, 1H-indole-5-carboxylic asit, Indole-5-

carboxylic asit)   momilactonlar (momilacton A, momilacton B),  

fenolik asitler (benzoic asit, caffeic asit, ferulic asit, m-Coumaric asit, 

o-Coumaric asit, p-Coumaric asit, t-Coumaric asit, gallic asit, gentisic 

asit, p-hydroxybenzoic asit, salicylic asit, protocatechuic asit, 

mandellic asit, synapic asit, vanillic asit, syringic asit, stigmastanol), 

steroidler (stigmastanol, ergosterol peroxide, 7-oxo-stigmasterol, 1,2-

benzenedicarboxylic asit bis (2-ethylhexyl)ester) ve diğerleridir (2-

methyl-1,4-benzenedio, 1-phenyl-2-hydroxy-3,7-dimethyl, 11-

aldehydic-tetradecane-2-b-d-glucopyranoside, 3-hydroxy-4-

methoxybenzoic asit, 3-isopropyl-5-acetoxycyclohexene-2-one-1, 4-

ethylbenzaldehyde, 2- and 4-hydroxyphenylacetic asit, 5-

hydroxyindole-3-acetic asit,  4-phenylbutyric asit, abietic asit, lanast-

7,9(11)-dien3a,15a-diol-3a-d-glucofuranoside, resorcinoller). 

(Rimando ve ark., 2001; Kong ve ark., 2006; Khanh ve ark., 2007; 
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Patni ve ark., 2018; Ho ve ark.,2020). Çeltikte şimdiye kadar 

tanımlanmış olan bu allelokimyasallar çeşitli yabancı ot türlerinde 

çimlenmeyi engelleyici ve/veya fide kök büyümesini inhibe edici 

olarak etkili olmaktadırlar. Çeltik çeşitleri arasında bu kimyasallar, 

farklılık göstermekte olup özellikle Asya ülkelerinde allelopatik 

özellikleri öne çıkan çeltik çeşitleri ıslah programlarına alınmaktadır. 

Böylece çeltik tarımında sorun olan yabancı otlarla mücadelede çevre 

dostu ve sürdürülebilir yöntemlerden faydalanılmaktadır (Dahiya ve 

ark., 2017).  Örneğin Malezya’da yapılan çalışmada çeltik yetiştirilen 

alanlarda sorun olan yabancı ot türlerinden Echinochloa crus-galli, 

Cyperus difformis, C. iria, Fimbristylis miliacea ve Oryza sativa 

(weedy rice)’ ya karşı altı farklı çeltik çeşidinin yapraklardan elde 

edilen su ekstraktlarının bütün çeşitlerde, denenen tüm yabancı otların 

büyümesi üzerine allelopatik etki gösterdiği bildirilmiştir. Bu etki hem 

çimlenmeyi engelleme hem de fide kök büyümesinin engellenmesi 

şeklinde olmuştur. Çeşitler arasında allelokimyasallar bakımından 

farklılık olduğu ve yabancı ot türlerinin bu kimyasallara karşı farklı 

tolerans düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Bu çalışma 

sonucunda en yüksek allelopatik etki gösteren çeltik çeşitlerinin çeltik 

ıslah çalışmalarında kullanılması gerektiği ve allelopatik etkiden 

sorumlu olan genlerin haritalama yöntemleri ile bulunması gerektiği 

sonucuna varılmıştır (Alam ve ark., 2018).  

Çeltik tarımında yabancı otlarla mücadelede yoğun olarak kimyasal 

mücadele kullanılmaktadır. Alternatif olarak allelopatik potansiyeli 

yüksek olan çeltik çeşitlerinin geliştirilmesi, kimyasal mücadelenin 



Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  | 543 

 

 

sebep olduğu olumsuzlukları önlemede oldukça önemlidir. Markör 

destekli seleksiyon yöntemiyle (MAS) allelopatik etkisi yüksek çeltik 

çeşitleri geliştirilmekte olup yabani çeltiğin allellopatik etkisinden 

genetik kaynak olarak faydalanılarak yeni çeltik çeşitleri 

geliştirilmektedir (Mazid, 2018; Schumaker, 2020).  

3.6. Brassicaceae Familyası Bitkileri 

Brassicaceae familyasına ait türlerin allelopatik etkileri uzun zamandır 

bilinmektedir. Bu familyaya ait türlerin sahip oldukları glukozinolatlar 

sayesinde allelopatik etki gösterdikleri belirlenmiştir (Larsen, 1981). 

Glikozinatlar fitotoksik etkileri sebebiyle birçok yabancı ot türüne 

karşı bilimsel çalışmalarda kullanılmıştır (Bell ve Muller, 1973; 

Leather, 1983; Smolinsca ve ark., 1997; Weston ve Duke, 2003). 

Ülkemizde antep turpunun (Raphanus sativus L.)  birçok yazlık kültür 

bitkisi ve meyve bahçelerinde sorun olan Sorghum halepense (kanyaş, 

geliç)’ ye karşı allelopatik etkisinden pratikte yararlanılmaktadır. 

Antep turpu yazlık kültür bitkilerinden önce ekilip bir bölümü 

hasattan önce toprağa karıştırıldığında kanyaşın rizomlarının 

sürmesini büyük oranda engellediği saptanmıştır (Uygur ve ark, 

1990). Bu yöntem Çukurova Bölgesi’nde pamuk üreticileri tarafından 

kullanılmakta ve pamuktan önce ön bitki olarak antep turbu ekilerek 

kanyaş çıkışları azaltılmaktadır.  

Başka bir çalışmada Brassica rapa (L.) malcında, glukozinolatların 

parçalanması sonucu ortaya çıkan altı farklı isothiocyanates (ITC) 

tanımlanmıştır. Bütün bitki organları 2-phenylethyl-ITC içerirken, 

sürgünlerde n-butyl ve 3-butenyl-ITC yoğun olarak bulunmuştur. 
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isothiocyanates (ITC)’in birçok yabancı ot türünün çimlenmesini 

baskı altına aldığı belirlenmiştir (Uygur ve ark.,1990; Petersen ve ark., 

2001).  Turp (Raphanus sativus L.)’un allelopatik etkisi 23 yabancı ot 

türü üzerinde denenmiştir. Çalışma sonucuna göre; Sorghum 

halepense, Allhagi spp., Alopecurus myosuroides, Cachia maritime, 

Capsella bursa-pastoris, Convolvulus arvensis, Cuscuta spp., Daucus 

carota, Hirschfeldia incana, Ochtodium aegyptiacum ve Sisymbrium 

polyceratium yabancı ot türlerinde Raphanus sativus ekstraktının 

tohum çimlenmesini tamamen engellediği tespit edilmiştir (Uygur ve 

ark., 1990) 

Brassicaceae familyası bitkilerinin birçok yabancı ot türüne karşı 

allelopatik etkisi çok sayıda invitro ve saha denemeleriyle 

kanıtlanmıştır (Uludağ ve ark., 2005; Üremiş ve ark., 2005; Kolören, 

2008; Wals ve ark., 2014; Kural ve Yergin Özkan, 2020). Bu türlerin 

yabancı ot mücadelesi amacıyla ön bitki, örtücü bitki ve bitki 

artıklarının toprağa karıştırılması gibi farklı yöntemlerle kullanımı söz 

konusudur. 

3.7. Yonca (Medicago sativa L.)   

Yonca ülkemizde ve dünyada önemli yem bitkilerinden biridir. Yonca 

bitkisinin kök bölgesinden sentezlenen saponinler (medikagenik asit 

glikozitleri) pek çok glikozitten oluşan bir karışımdır ve yonca 

köklerinde diğer organlara göre daha fazla bulunmaktadır 

(Kocaçalışkan, 2006). Yoncada bulunan sekonder metabolitler 

(coumarin, trans-cinnamic asit, ο-coumaric asit ve hydro-cinamic asit) 

kendine (ototoksite) ve diğer türlere toksiktir. In vitro koşullarda 
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yapılan çalışmalar yoncanın allelopatik bileşiklerinin birçok yabancı 

ot türünün çimlenmesini ve gelişmesini engellediği belirlenmiştir 

(Wyman-Simpson ve ark., 1991; Oleszek, 1996; Sözeri, 2003; 

Ghimire ve ark., 2004; Koçacalışkan, 2006; Zubair ve ark., 2017).   

Yoncada, 9 standart bileşik (kumarin, trans-sinnamik asit, hidro-

sinamik asit, m-kumarik asit, o-kumarik asit, p-kumarik asit, salisilik 

asit, ferulik asit ve kafeik asit) kullanılarak yüksek performanslı sıvı 

kromatografisi (HPLC) ile yapılan çalışmada, allelopatik bileşiklerin 

konsantrasyonlarının ve içeriklerinin bitki organına göre değiştiği 

belirlenmiştir. Örneğin kök gelişimini en fazla engelleyen yaprak 

ekstraktlarının, en yüksek oranda allelokimyasal içerdiği bildirilmiştir.  

Yoncada kök büyümesi üzerine fitotoksik etkileri test edilen 9 fenolik 

bileşik arasında kumarin, trans-sinnamik asit ve o-kumarik asitin 

büyümeyi en fazla inhibe edici bileşikler olduğu tespit edilmiştir 

(Chon ve Kim, 2002). 

Yoncada altı allelopatik bileşiğin tanımlanarak yapıldığı çalışmada, bu 

allelopatik bileşiklerin miktarları belirlenmiştir ve en baskın fenolik 

bileşiklerin salisilik asit ve p-hidroksibenzoik asit olduğu ortaya 

konmuştur. Bu çalışmada yonca türevi fenolik bileşiklerin ve 

saponinlerin yüksek fitotoksik etki göstermeleri sebebiyle biyoherbisit 

olarak kullanılabilecekleri de belirtilmektedir (Ghimire ve ark., 2019). 

Ayrıca farklı yonca genotiplerinin değişik oranlarda alleopatik etki 

göstermeleri sebebiyle seleksiyon çalışmalarında bu genotiplerin ön 

planda tutulabileceği ifade edilmektedir (Zubair ve ark., 2017). Yonca, 

yabancı ot mücadelesinde yaygın olarak canlı ve cansız malç olarak 
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uygulanmakta ayrıca otoallelopati çalışmalarında model bitki olarak 

kullanılmaktadır (Chon ve Kim, 2002; Chon ve ark., 2006).  

4. ALLELOPATİDE MOLEKÜLER ÇALIŞMALAR 

Kültür bitkilerinde istenilen özelliklerin bir araya getirilmesi bitki 

ıslahının temel amaçlarındandır. Klasik ıslah metotlarının çok zaman 

alması nedeniyle moleküler belirteçler (markörler) kullanılarak 

yapılan ıslah daha hızlı, daha etkin ve eldeki bitki materyallerinin 

daha verimli kullanılması gibi kolaylıklar getirmiştir. Bu açıdan bitki 

ıslahında moleküler çalışmalar hız kazanmıştır. Günümüzde 

kaydedilen teknolojik gelişmelere paralel olarak moleküler düzeyde 

yapılan çalışmalar da hız kazanmıştır. Kültür bitkilerinde farklı 

çeşitler geliştirebilmek için ıslah çalışmalarında istenilen özellikler 

açısından üstün ebeveynler seçilerek başarı şansı arttırılabilmektedir. 

İyi ebeveynlerin tespiti ve seçilmesinde de moleküler belirteçler 

kullanılmaktadır. Bitki türlerindeki genetik farklılığı, popülasyon 

yapısını anlamak için moleküler belirteçler yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Genetik çeşitliliğin tespit edilmesinde kullanılan 

moleküler belirteçler; morfolojik belirteçler, biyokimyasal ve DNA’ya 

dayalı moleküler belirteçlerdir (White ve ark., 2007). Morfolojik ve 

biyokimyasal belirteçler çevre şartlarından etkilenmekte iken 

moleküler belirteçler organizmalarda doğrudan allelik çeşitliliği 

ölçebilen ve daha güvenilir sonuçlar veren belirteçlerdir (Agarwal ve 

ark., 2008). Bitki hastalıkları başta olmak üzere, zararlılar için de 

moleküler belirteçler kullanılarak hastalık ve zararlılara daha 

dayanıklı veya tolerant genotiplerin ıslahı üzerine çalışmalar 
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yapılmaktadır (Kim ve ark., 2019). Yabancı ot mücadelesiyle ilgili 

araştırmalarda ise son yıllarda allelopati ile ilgili moleküler çalışmalar 

yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalar içerisinde özellikle tarla 

bitkilerinde allelopatik etkinin geliştirilmesi, genetik çeşitliliği göz 

önünde bulundurularak bitkilerin rekabet gücünün arttırılması ile 

mümkün olabilmektedir (Worthingon ve Rebert-Horton, 2013). Kültür 

bitkilerinin allelopatik etkilerinin geliştirilmesi biyoteknolojideki son 

gelişmelere paralel olarak ilerlemektedir. Yukarıda bahsedilen 

moleküler belirteçler allelopati çalışmalarında da kullanılmaktadır. 

Bitki genomunda allelopatik kimyasalların salgılanmasıyla ilişkili 

bölgeler belirlendikten sonra, bu bölgelerin yüzlerce farklı genotip 

içerisinde var-yok olarak taranması amacıyla moleküler belirteçler 

geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. Fakat ideal olarak moleküler 

belirteç tekniğinin polimorfik özellik göstermesi ve tüm genomda 

kullanılabilir olması, genetik farklılıkları güçlü bir şekilde ortaya 

çıkarması, kolay ve hızlı sonuç vermesi ve ekonomik olması, az 

sayıda genetik materyale ihtiyaç duyması gibi özelliklere sahip olması 

gerekmektedir. Fakat her zaman istenilen özelliğe ait marker 

bulunmamaktadır. Şimdiye kadar yüze yakın teknik geliştirilmiştir. Bu 

bölümde özellikle allelopati çalışmalarında da kullanılan Polimeraz 

Zincir Reaksiyonu (PCR) tabanlı moleküler belirteçler hakkında bilgi 

verilecektir. 

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) tekniğinin geliştirilmesiyle, in-

vitro ortamda thermal cycler cihazı ile bir genomun spesifik 

bölgelerinin çoğaltılması ve analiz edilmesi mümkün hale gelmiştir. 
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PCR tabanlı moleküler belirteçler arasında ilk geliştirilen RAPD 

(Random Amplified Polimorphic DNA) tekniği olmuştur. RAPD 

belirteçleri kısa nükleotid primerlerin kullanılmasıyla genomik 

DNA’nın herhangi bir parçasının PCR yardımıyla rastgele 

çoğaltılması ve çoğaltılan parçalar arasındaki polimorfizmlerin 

belirlenmesi esasına dayanır. RAPD tekniğinde her iki DNA ipliğinde 

de 5’ → 3’ yönünde çalışır ve çoğaltılan parçalar agaroz veya 

poliakrilamid jel yardımıyla ayrılarak polimorfizmler belirlenir. Daha 

az zaman ve maliyete ihtiyaç duyulduğundan tercih edilen bir 

yöntemdir. Fakat tekrar edilebilirliğinin olmaması en büyük 

dezavantajı olarak gösterilmektedir. AFLP (Amplified Fragment 

Length Polimorphism) tekniği ise 1995 yılında geliştirilmiştir. Bu 

teknikte RAPD tekniğinin dezavantajı olan tekrarlanabilirlik sorunu 

aşılmıştır. Belli DNA dizilerini tanıyan kesim enzimleri (restriksiyon 

endonükleazları) vasıtasıyla kesilen DNA parçaları dizilimi bilinen 

sentetik DNA parçaları  (adaptör) ile birleştirilir (Vos ve ark., 1995). 

ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) yöntemi ise genomda tekrar 

eden nükleotidlerin lokustan bağımsız olarak genomdaki rastgele 

dağılımlarını esas alan ve bu tekrar bölgeleri arasındaki bölgelerin 

çoğaltımını sağlayan bir yöntemdir (Reddy ve ark., 2002). SSR 

(Simple Sequence Repeat) tekniği de genomda bulunan ardışık tekrar 

(ATATATATAT veya GATAGATAGATA gibi) motiflerini 

büyüklüklerine ve sayılarına göre ayırarak genomdaki farklılıkları 

tespit eden bir yöntemdir. Bu yöntemden allelopati çalışmalarında da 

faydalanılmaktadır (Wu ve ark., 2003; Jensen ve ark., 2008).  
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Bazı Kültür Bitkilerinde Allelopatik Potansiyeli Artırmak 

Amacıyla Yapılmış Moleküler Çalışmalar 

Çeltikte moleküler düzeyde yapılan çalışmalarda çeltik bitkisinin 

(Oryza sativa L.), allelopatik etkisinin fenolik asitler ve mamilaktonlar 

sebebiyle meydana geldiği belirlenmiştir (Rimando ve ark., 2001). 

Çeltikte tarımsal özelliklerle ilgili genetik düzeyde birçok çalışma 

yapılmış olmasına rağmen allelopati ile ilgili çalışmalar nispeten 

azdır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar mevcut bitki materyallerinin 

allelopatik etki bakımından taranması ve değerlendirilmesinden 

oluşmaktadır. Özellikle genom üzerinde allelopatik etkiden sorumlu 

bölgelerin, bazı bitkiler üzerinde sürgün ve kök gelişimini 

engellemesi, toplam kuru ağırlıkta azalma gibi faktörlerle 

ilişkilendirilerek haritalanması (QTL) mümkün olmaktadır. Kantitatif 

özellik lokusu haritalama konusunda yapılan bir çalışmada, (QTL 

mapping) allelopatik özelliği yüksek çeltik çeşitlerinden AC1423 ve 

allelopatik özelliği düşük Aus196 çeltik çeşidinin çaprazlanması ile 

elde edilen 150 rekombinant kendilenmiş hattın (RILs) yapılan sera ve 

laboratuvar denemeleriyle darıcan (Echinochloa crus-galli) yabancı 

otuna karşı allelopatik etkileri değerlendirilmiştir. Allelopatik 

özelliklere bağlı QTL’ler 4. ve 7. kromozomlarda bulunmuştur. Elde 

edilen sonuca göre çeltikte ıslah çalışmaları ile allelopatik etkinin 

arttırılabileceği ortaya konmuştur (Jensen ve ark., 2008). Diğer bir 

QTL çalışmasında ise allelopatik etkisi yüksek ‘PI312777’ ındica 

çeşidi ve allelopatik etkisi düşük ‘Rexmont’ japonica çeşidinin 

çaprazlanmasıyla elde edilen F2 popülasyonu kullanılmıştır. Elde 

edilen F2 fidelerinden suda çözünür ekstraktlar marul fidelerine 
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uygulanmıştır. Allelopatik etkiden sorumlu aday QTL’ler 1,3,5,6,7,11 

ve 12. kromozomlarda bulunmuştur (Ebana ve ark., 2001). Çeltikte 

yine allelopatik etkisi yüksek Sathi çeşidi ve allelopatik etkisi düşük 

Nong-an çeşidinin melezlenmesiyle elde edilen ve F8 aşamasına kadar 

getirilen kendilenmiş hatlardan 98 RILs popülasyonu elde edilmiştir. 

ECAM (Equal Compartment Agar Method) yöntemiyle marul 

fidelerinde yapılan denemelerde allelopatik etkiden sorumlu aday 

QTL’in 8. kromozomda olduğu tespit edilmiştir (Chung ve ark., 

2020).  

Çavdarda yapılan allelopati çalışmalarına bakıldığında; çavdarın 

(Secale cereale L.), hem köklerinden hem de yapraklarından 

hidroksamik asitleri ve bunların çeşitli türevleri olan benzoxazinoileri 

(BXs) sentezlediği görülür. Sentezlenen bu sekonder metabolitler bitki 

fizyolojisi açısından önemli olan çimlenmenin inhibasyonu, 

detoksifikasyon, zararlılara karşı direnç ve allelopatik etkilerden 

sorumludur (Schulz ve ark., 2013). Bugüne kadar, BXs biyosentezini 

kontrol eden birkaç gen izole edilmiş ve karakterize edilmiştir. Bu 

genler mısırda (Zea mays L.) tespit edilmiş olup, ZmBx1–ZmBx14 

genleri ve Zmglu1 ve Zmglu2 genleri olarak isimlendirilmiştir (Frey 

ve ark., 1997; Czjzek ve ark., 2000; Rad von ve ark., 2001; Jonczyk 

ve ark., 2008; Meihls ve ark., 2013; Handrick ve ark., 2016). BXs 

biyosentezinde karmaşık yolaklar bulunmaktadır. Bu biyosentezde rol 

oynayan genler belirlenmiştir. Bunlar, benzoxazıneless1 (BX1) 

sentezinden sorumlu Bx1 geni, CYP71 sitokrom P450 enzim 

sentezininden sorumlu Bx2–Bx5 genleri, 2-oksoglutarat bağımlı 
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dioksigenez sentezininden sorumlu Bx6 geni , O-metiltransferaz 

sentezininden sorumlu Bx7 geni, UDP-glukosiltransferazları 

sentezininden sorumlu Bx8 ve Bx9 genleri, 4-0-metiltransferaz 

sentezininden sorumlu Bx10–Bx12 genleri ve 2-oksoglutarat bağımlı 

dioksijenaz sentezlerinden sorumlu Bx14 ve Bx13 genleri oldukları 

bildirilmiştir ( Rakoczy‐Trojanowska ve ark., 2020).  Çavdarın ıslah 

materyalleri ve çeşitleri arasında BX içeriği açısından farklılıklar 

bulunduğu bildirilmiştir (Rakoczy-Trojanowska, Orczyk ve ark., 

2017). Bu sebeple ıslah metotları ile çavdar çeşitlerinde BX içeriğinin 

arttırılması birçok yabancı ot türüne karşı allelopatik bileşiklerin 

kullanılması anlamına gelmektedir. Çavdar genotipleri arasında BX 

içeriği bakımından farklılıklar belirlenmesine rağmen, bu farklılığın 

sebebi olan QTL‘ler hakkında çok fazla çalışma yapılmamıştır. BX 

içeriği açısından mısırda QTL haritalama çalışmaları yapılmıştır. 

Yapılan çalışmalarda mısırda ana hidroksamik asit olan 2-4-

dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazin-3-one (DİMBOA)’nın mısır da 

herbivor böceklere karşı dayanıklılığı sağladığı bildirilmektedir. 

Yapılan çalışmalarda DİMBOA metabolik yolağında rol oynayan 

birçok genin mısırın 4. kromozomunda bulunduğu belirlenmiştir 

(Butrón Gómez ve ark., 2010; Zheng ve ark., 2015). Çavdar bitkisi 

genel olarak biyotik ve abiyotik faktörlere karşı dayanıklı bir bitki 

iken, kahverengi pas hastalığı (Puccinia recondita f. sp. secalis)’na 

karşı hassasiyeti yüksek alfa-amilaz aktivitesi ve hasat öncesi sürgün 

verme gibi dezavantajlarının olduğu bildirilmiştir (Rakoczy-

Trojanowska ve ark., 2017). Yapraklarda ve köklerdeki BX içeriği, 

kahverengi pas hastalığı, alfa amilaz aktivitesi ve hasat öncesi sürgün 
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verme gibi özellikler bakımından QTL haritalama çalışması 

yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda, oluşturulan haritalama 

popülasyonunda BX içeriğinin farklı QTL’ler tarafından düzenlendiği 

tespit edilmiştir (Milczarski ve ark., 2017).  

Buğdayda yapılan QTL çalışmaları arasında allelopatik etkiden 

sorumlu QTL’lerin belirlenmesi ile ilgili yapılan çalışmalar 

bulunmaktadır. Buğdayda Lolium rigidum’a karşı ECAM yöntemiyle 

yapılan haritalama çalışmasında double haploit (DH) buğday 

popülasyonları allelopatik etkisi yüksek Tasman ve allelopatik etkisi 

düşük Sunco buğday çeşitleri ile oluşturulmuştur. DH hatlar 

içerisinde, Lolium rigidum’da kök uzunluğunun %23,7 ile %88,3 

oranları arasında inhibe edildiği belirlenmiştir. RFLP, AFLP ve SSRs 

markörleri ile yapılan genetik taramada buğday genomunda 2B 

kromozomunda allelopatik etki ile ilişkili iki önemli QTL 

belirlenmiştir (Wu ve ark., 2003). Zou ve ark. (2005), buğday 

genomunun diploit bir bitkiden (2n), tetraploit (4n) ve hekzaploit (6n) 

bir bitkiye evrimleşmesiyle allelopatik özelliklerinin de geliştiğini 

bildirmiştir. Buğday allelopatisi çalışmalarında Benzoxazinon 

kimyasallarının biyosentezini kodlayan sitokrom P450 genlerinin 

tanımlanması önemli bir gelişme olmuştur (Wu ve ark., 2008). Frey ve 

ark. (2003), DIBOA'nın DIMBOA'ya dönüşümünde Bx6 ve Bx7 

genlerinin rol oynadığını göstermiştir. DIMBOA'nın tüm 

biyosentezini düzenleyen Bxs genlerinin (Bx1–Bx8) buğdayın 4. 

kromozomunda kümelendiği, Bx9'un ise kromozom 1'de bulunduğu 

rapor edilmiştir (Rad ve ark., 2001; Frey ve ark., 2003). 
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Allelopatik çalışmalarda QTL haritalama çalışmalarının yanı sıra, 

bitkilerde tüm genom ile ilgili bilgilerin ortaya çıkarılması, bu 

bilgilerin diğer kültür bitkilerinde de kullanılabilir olmasını 

sağlayacaktır. Örneğin yabani enginarın (Cynara cardunculus L.) 

heterozigotluğunun çok yüksek olmasına rağmen tüm genom dizisi 

yayınlanmıştır ve bu da en önemli allelopatik bitki familyalarından 

olan Asteraceae familyası için ilk kayıttır (Scaglione ve ark., 2016). 

Ayrıca, Eljounaidi ve ark. (2014), C. cardunculus'taki sesquiterpene 

laktonların (STLs) biyosentezinde rol oynayan P450 genlerini 

(CYP71AV9 ve CYP71BL5) ve enzimleri germakren A sentaz 

(GAS), germakren A oksidaz (GAO) ve costunolid sentaz (COS) 

tanımlamıştır. Bitkinin tüm genom dizilim bilgisi ve allelopatik 

kimyasalların sentezini kodlayan gen-enzimlerin bilgisi ile birlikte bu 

genlerin ifadelerinin arttırıldığı (overexpresyonu) transgenik C. 

cardunculus genotiplerinin elde edilmesi mümkündür. Farklı bir 

biyoteknolojik yaklaşım olarak allelopatik kimyasalların biyolojik bir 

katalizöre sentezlettirilmesi mümkündür. Allelopatik kimyasallar 

sentezini kodlayan genlerin bakterilere aktarılarak bu kimyasalların 

aşırı üretimi ve izole edilerek saflaştırılmaktadır. Burada bakteriler 

mikrobiyal hücre fabrikaları olarak kullanılmaktadır. Örneğin 

benzohydroxamic asitler Poaceae familyası bitkileri tarafından 

üretilen herbisidal özelliği olduğu bilinen allelokimyasallardır 

(Chinchilla ve ark., 2015).  Benzohydroxamic asitler arasında ise 2,4-

dihidroksi-(2H)-1,4-benzoksazin-3-(4H) (DIBOA)’nın, Poaceae 

familyasına ait bitki türlerinden izole edilen bir bileşik olduğu 

kanıtlanmış ve bu bileşiğin biyoherbisit olarak kullanılabileceği 
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bildirilmiştir (Macías ve ark., 2005).  Bu bileşiğin üretiminde 

Escherichia coli BW25113 suşu kullanılarak nitroredüktaz NfsB geni 

taşıyan mutant bakteriler elde edilmiş ve nitroredüktaz NfsB genini 

aşırı ifade eden E. coli suşlarını biyokatalizör olarak %100 molar 

verimle D-DIBOA (2-deoksi-DIBOA) biyosentezini gerçekleştirmiştir 

(de la Calle ve ark., 2019). 

Pratikte allelopatik tekniklerin kullanımına ek olarak, kültür 

bitkilerinin allelopatik özellikleri de yönetilebilir. Burada yabancı 

otları baskılayan yeni genotipler elde etmek ve var olan genotiplerin 

allelopatik potansiyellerini geliştirmek etkili yabancı ot yönetimi için 

önem arz etmektedir. Tarımsal biyoteknolojik uygulamaların 

gelişmesiyle birlikte, allelopatik kimyasalların sentezinden sorumlu 

genlerin tespit edilmesinin yanı sıra yeni biyoherbisitlerin 

geliştirilmesi mümkün olabilecektir. Dolayısıyla tarımda girdi olarak 

sentetik herbisitlerin azaltılması bu sayede mümkün olabilir. 

SONUÇ 

Allelopati çok geniş ve kompleks bir konu olmasının yanı sıra yabancı 

ot mücadelesinde kullanım olanakları birçok araştırmacı tarafından 

çalışılmış ve çalışılmaktadır. Islah çalışmaları sonucu kültür 

bitkilerinin verim ve kalite özellikleri geliştirilmeye çalışılırken bir 

yandan da hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı daha hassas bitkiler 

elde edilebilmektedir. Bitki ıslahı çalışmaları verim ve kalite 

yönünden belli aşamaya geldikten sonra bu özelliklere ek olarak son 

yıllarda hastalık, zararlı ve yabancı otlara dayanıklı bitkiler 

geliştirmeye yönelmiştir. Yabancı otlara dayanıklılıktan kasıt burada 
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allelopatik etkisi yüksek çeşitlerdir. Özellikle Asya ülkelerinde 

allelopatik etkisi yüksek çeltik çeşitlerinin geliştirilmesi, kullanılması 

buna örnektir. Fakat bu özellik kültür bitkisi için sorun olan bütün 

yabancı ot türlerine karşı geliştirilememektedir. Örneğin çeltikte 

yalnızca yabani çeltiğe karşı allelopatik etkisi bulunan çeltik çeşidi 

geliştirilebilmiştir. Yine de bu sayede kullanılan herbisit oranını 

büyük ölçüde azaltabilmektedir. Sonuç olarak insan ve çevre 

sağlığının korunması kimyasal mücadeleye alternatif ve daha çevreci 

bir yöntem olan allelopatinin tarımda kullanımı ile ilgili 

araştırmalarının artacağı öngörülmektedir.  

Yabancı otlarla mücadele, özellikle tarla bitkilerinde, büyük oranda 

herbisit kullanımına bağlı olarak yürütülmektedir. İnsan ve çevre 

sağlığı açısından kimyasal mücadelenin neden olduğu olumsuzlukların 

yanı sıra yabancı ot mücadelesi açısından da agroekosistemde 

herbisitlere karşı dirençli yabancı ot popülasyonlarının oluşması geri 

döndürülmesi mümkün olmayan bir olgudur. Hem konvansiyonel hem 

de organik tarımda kültür bitkilerinin allelopatik etkilerinden 

yararlanmak hem çevreci hem de ekonomik bir yöntem olmakta aynı 

zamanda entegre yabancı ot mücadelesinin de önemli bir bileşeni 

olabileceği düşünülmektedir. Günümüzde yüksek yoğunluklu DNA 

markörlerinin, DNA çiplerinin ve yeni nesil dizileme (NGS) 

yöntemlerinin geliştirilmesi gibi moleküler tekniklerdeki son 

gelişmeler, nicel özelliklerle ilişkili birçok genin karakterizasyonunu 

kolaylaştırmıştır. Bununla birlikte kültür bitkilerindeki allelopatik 

özelliklerin temelini ortaya çıkarmak için yapılan genetik çalışmalar 
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henüz emekleme aşamasındadır. Şu an için bu çalışmaların sınırlı 

kalmasının bir nedeni de allelopatik potansiyelin rekabet ve çevresel 

etkilerden ayırt edilmesindeki zorlukla birlikte tarla ve sera 

koşullarında çok sayıda tekrarlı çalışma yapılmasını 

gerektirmesindendir. 

Allelopatinin hem konvansiyonel hem de organik tarımda 

sürdürülebilir yabancı ot yönetimine önemli katkılar sağlayacağı 

düşünülmektedir. Günümüzde genellikle allelopatik çalışmaların 

yanlızca in-vitro koşullarda yürütülmesi, birçok allelokimyasalın etki 

şekillerinin bilinememesi gibi zorluklar bulunmaktadır. Fakat farklı 

bilim dallarının bir arada çalışmasını gerektiren allelopati çalışmaları 

analitik kimya, biyoteknoloji ve genetik bilimlerinin de gelişmesiyle 

birlikte yeni allelokimyasalların tanımlanması, izolasyonu ve 

saflaştırılması konularında gelişeceği ve yabancı ot yönetimi için yeni 

yaklaşımlar yaratacağı düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Türkiye’de bugün ekonomik öneme sahip 175 civarında kültür bitkisi 

yetiştirilmektedir. TUİK (2020) verilerine göre bitkisel üretimde 

önemli düzeyde ekonomik kayıplara neden olan yabancı ot türleri, 

hastalık ve zararlılar (646 zararlı organizma) ile mücadelede 4 bin 700 

ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmaktadır. Son yıllarda bitkisel 

üretimde yabancı ot, hastalık ve zararlılar ile yapılan mücadelede 

pestisit kullanımı çok yaygınlaşmıştır. Türkiyede pestisitlerin 

kullanım oranları yıldan yıla değişmekle birlikte herbisit kullanım 

oranı birinci sırada, fungisit ikinci sırada ve insektisit 3. sırada yer 

almaktadır. Bitki koruma ürünü kullanım miktarı ise yıllık ortalama 

60-65 bin ton civarındadır. Türkiye’de yıllık ortalama hektara 2.5 

kilogram civarında pestisit kullanılmaktadır (FAO, 2017). Son yıllarda 

bitkisel üretimde kullanılan pestisit oranı artarak devam etmektedir. 

Bununla beraber pestisit kullanımında bazı yanlış uygulamalar 

neticesinde yabancı ot türleri başta olmak üzere birçok organizmalarda 

direnç sorunuyla karşılaşılmaya başlanmıştır. Bu tür nedenler ile 

pestisit üreticileri artık birden fazla aktif madde kullanarak piyasaya 

yeni pestisitler sunmaya başlamışlardır. Bu tür pestisitlerin insan ve 

çevre sağlığı açısından taşıdığı riskler önümüzdeki yıllarda bilim 

insanlarının araştırma konusu olacaktır.  

Tarımsal üretimde artan kimyasal kirliliğe karşın bugün insan ve çevre 

dostu olan allelokimyasal kullanım imkanları üzerine araştırmalar hız 

kazanmıştır. Allelopati kelime anlamı ” bitkilerin içerdiği 

kimyasalların diğer bitki gelişimine olan etkisidir” şeklinde 
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tanımlanabilir. Allelopati aslında bitkiler aleminde var olan sessiz 

savaşın adıdır. Bazı bitkilerin içerdiği kimyasallar yoluyla diğer 

bitkiler üzerine genelde negatif nadir de olsa pozitif etki yapmaktadır. 

Bugün için araştırmacılar aromatik bitkiler başta olmak üzere birçok 

bitkinin içerdiği kimyasal bileşenler üzerine araştırmalar yapmaktadır. 

Bu kimyasal bileşenlerin içeriği, sınıflandırması diğer yandan bu 

allelokimyasalların yabancı otlar, hastalık ve zararlılara karşı in vivo 

koşullarda etkinliği araştırılmakta ve oldukça başarılı sonuçlar 

alınmaktadır. Laboratuvar ortamında etki oranı yüksek bulunan 

allelokimyasalların tarla ve sera koşullarında uygulanma imkanları 

bugün için oldukça yeni bir konudur. Bu allelokimyasalların bugün 

için tarla koşullarında uygulanmasında sıcaklık, güneş, yağış, toprak 

yapısı gibi birçok değişken faktörlerden maksimum seviyede 

etkilenmesinden dolayı çok ciddi sorunlar var. 

1. ALLELOPATİ 

Allelopati dünyada ilk kez 1832 yılında farklı isim (toksin) altında 

tanımlanmıştır. Daha sonra dünya ülkelerinde kimyasal, biyokimyasal 

alanlarda yapılan araştırmaların genişlemesiyle beraber tarımsal 

alanlarda da pestisit kirliliğinin artmasıyla birlikte allelopati bilim dalı 

önem kazanmaya başlamıştır. Türkiye’de ise son 15-20 yıl içerisinde 

allelokimyasal araştırmaları önem kazanmaya başlamıştır. Bugün 

Allelopati bir bilim dalı olarak görülmektedir. Allelopati, bitkilerin 

kendi aralarında olduğu gibi, bitkilerle mikroorganizmalar ve 

bitkilerle böcekler arasındaki kimyasal etkileşimleri de kapsayan bir 

bilim dalı şeklinde tanımlanabilir. Allelopati alanında özellikle tıbbi 
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ve tarımsal amaçlı yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bazı 

sonuçlar önemli görülmüş ve bu yönde araştırmalar yoğunluk 

kazanmıştır. Özellikle tarımsal alanlarda verim ve kalite kaybını 

önemli oranlarda düşüren yabancı ot, böcek ve fungus türleri ile 

kimyasal mücadelede pek çok pestisit kullanılmakta neticede hem bu 

zararlı popülasyonu istenilen oranlarda düşürülememekte hemde çevre 

ve insan sağlığı açısından önemli tehditler ortaya çıkmaktadır. 

Yabancı otlar ile kimyasal mücadele de hala bazı türlere karşı etkili 

herbisidin bulunmayışı aynı zamanda 5 D formülünün çiftçiler 

tarafından bilinmeyişi neticesinde bazı yabancı ot türlerinde direnç 

oluşmaya başlamıştır. Bu nedenlerle araştırmacılar birçok bitkilerin 

sahip olduğu uçucu yağlar üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır. 

Bitkilerden elde edilen uçucu yağların (ekstraktlar) yani kimyasal 

bileşenlerin analizi ve bu uçucu yağların yabancı ot, fungus ve 

özellikle depo zararlılarına karşı in vitro koşullarda %80-100 arasında 

etkinliğin tespit edildiği bildirilmiştir (Üstüner ve ark., 2018a; Üstüner 

ve ark., 2018b). Allelopatik etkiye sahip olan maddelere 

allelokimyasal madde veya kısaca “Allelokimyasal” adı verilir. Bugün 

için birçok bitkilerden elde edilen uçucu yağlar (Allelokimyasallar) 

laboratuvar koşullarında pek çok yabancı ot, fungus ve böcek türlerine 

karşı etkili bulunurken bu yöntemin tarla koşullarında veya sera 

koşullarında nasıl uygulanacağı henüz netlik kazanmamıştır. Bu 

aşamadan sonra uçucu yağların (Essential oil=Volatile oil) tarla 

koşullarında uygulanabilirliği konusunda araştırmalar daha da önemli 

olacaktır. Çünkü tarımda kullanılan pestisitler insan ve çevre sağlığı 

açısından çok ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Gelecek yıllarda 
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organik pestisitlere ve doğal herbisitlere çok önemli oranlarda ihtiyaç 

duyulacaktır. 

2. ALLELOPATİK ETKİ 

Allelokimyasallar bir bitki türüne negatif bir diğerine pozitif etki 

gösterebilir. Bu durum allelokimyasalın çeşidine, konsantrasyonuna 

ve etkileme süresine bağlı olarak değişebilir. Genelde 

allelokimyasalların etkileri bitkiler üzerine olumsuz olmaktadır. 

Allelopatik etkinin olumsuz simptomları; bitki büyümesinde ve 

fotosentez hızında azalmaya, besinleri absorbe etme gücünün 

azalması, sararma (kloroz), deformasyon, absisyon, kuruma yani bitki 

ölümü olarak sıralanabilir. Allelopati basit bir olay olmayıp oldukça 

kompleks olaylar zinciridir. Çünkü bir bitkiden salınan allelokimyasal, 

alıcı bitkiye direkt olarak geçebileceği gibi toprakta birtakım 

değişikliklere uğradıktan sonra da geçebilir. Allelokimyasal, bitkinin 

kök ve yaprak gibi farklı organlarından salgılanabilir. Köklerden 

salınmışs ise doğrudan toprağa, yapraklardan salınmış ise önce 

yağmur suyuyla yıkanarak toprağa geçer sonra topraktan başka bir 

bitkinin köklerine ulaşır ve köklerden alınabilir. Allelokimyasal, 

taşınma sırasında topraktaki mikroorganizmalar (bakteri, fungus) 

tarafından değişikliğe uğratılabilir. Bazı Allelokimyasallar ise 

yapraklardan uçucu madde veya gaz formunda havaya salınır ve hava 

vasıtasıyla başka bir bitkinin yapraklarından içeriye alınabilir. 

Ototoksiklik (autotoxicity), allelopatinin özel bir formu olup, bir bitki 

çeşidi kimyasal maddeler salarak aynı bitki çeşidinin çimlenme ve 

büyümesini geciktirebilir (Rice, 1984). Bitkilerde allelopatik 
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etkileşimleri başlıca üç gruba ayırabiliriz: Bunlardan birincisi 

Ototoksik olup kendi içinde ikiye ayrılır Ototoksisidite etki (tür içi), 

Heterotoksidite (türler arası toksidite), ikincisi fitotoksik etki ve 

üçüncüsü pozitif etkidir. Bazı bitkilerde üretilen ve ikincil metabolit 

olan allelokimyasalların neden olduğu “allelopati” direkt ya da dolaylı 

olarak birçok mikroorganizmalar, böcekler ve yabancı otlar üzerinde 

önemli etkiye sahiptir. Allelokimyasallar, aynı (autotoxicity) ya da 

farklı türlere (heterotoxicity) ait bitki kökleri tarafından üretilen bu 

maddeler diğer canlılar da ya büyüme ve gelişmeyi azaltıp, 

durdurabilmekte ya da tamamen önleyebilmektedir (Rice, 1984; 

Gürsoy ve ark, 2013; Üstüner ve ark., 2019). 

3. ALLELOPATİ TARİHİ 

Allelopati kelimesi eski Yunanca allelon (bir diğerine) ve pathos 

(zarar vermek) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. 

Decondelles (1848) gözlemlerinde farklı yüksek bitki türlerinin kök 

salgıları ile komşu bitkilere zarar vereceğini ve böylece doğal bitki 

topluluğunu olumsuz yönde etkileyeceğini saptamıştır. Buna temelde 

"Toksin teorisi" adı verilmiştir. Bu tür çalışmalardan dolayı allelopati 

çalışması aslında çok eskilere dayanır. Allelopati terimi ilk defa 

1937’de Molisch tarafından (The Effect of Plants on Each Other) adlı 

kitabında ifade edilmiştir. Daha sonra 1984 yılında Rice bu konuyu 

daha detaylı olarak geliştirmiştir (Molisch, 1937; Rice, 1984). 

Allelokimyasal konusunda günümüze kadar yapılmış araştırmalarla 

toplam 30.000 bin civarında yabancı ot varlığı belirlenmiş, bunlardan 

250’sinin ekonomik öneme sahip olduğu bildirilmiştir (Singh ve ark., 
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2001). Allelokimyasallar tarımsal açıdan ele alındığında ve daha çok 

“sürdürülebilirlik” (Altieri ve ark., 1983) ile doğa dostu oluşu 

boyutunda değerlendirilmesinin gerektiğine dikkat çekilmiştir 

(Mamalos ve Kalburtji, 2001). 

Kültür bitkileri gelişme dönemi boyunca verim ve kalitesini olumsuz 

yönde etkileyen birçok faktörün etkisi altındadır. Bu faktörlerin en 

önemlilerinden bir tanesi de yabancı otlardır. Kültür bitkilerinde bitki 

koruma sorunlarından kaynaklanan kayıpların yaklaşık yarısına 

yabancı otlar neden olmakla birlikte, bu kaybın %10-%90 arasında 

olduğu bildirilmektedir (Uygur, 2002; Khanh ve ark., 2005; Thobatsi, 

2009). Tarımsal üretimde verim ve kalite artışı yabancı otların etkili 

bir şekilde kontrol altına alınabilmesine bağlıdır. Bu nedenle yabancı 

otların neden olduğu kayıpları ortadan kaldırmak için yoğun bir 

şekilde kimyasal yabancı ot ilaçlarına (herbisit) başvurulmaktadır. 

Aşırı herbisit kullanımı tarımsal ürünlerde kimyasal birikime neden 

olmakta ve bu ürünlerin ihracı konusunda ciddi sorunlarla 

karşılaşılmaktadır. Son yıllarda artan çevre bilinci ve tarımsal 

mücadelede kullanılan sentetik ilaçlarının insan sağlığına olan 

olumsuz etkileri nedeniyle yabancı otların mücadelesinde kimyasal 

mücadelenin yerini alabilecek, insan sağlığına ve çevreye zarar 

vermeyen yeni yöntemlerin bulunması önem kazanmıştır. Bu alternatif 

yöntemlerden biri de yabancı otlar üzerinde allelopatik etkiye sahip 

olan doğal bileşiklerin yabancı otların mücadelesinde kullanılmasıdır. 

Bitkiler tarafından salgılanan sekonder metabolitlerin çoğu 

allelokimyasal özelliklere sahiptir (Telci, 2006; Amini, 2013; 
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Konstantinović ve ark., 2004; Khan ve ark., 2005; Soltys ve ark., 

2013). Sekonder metabolitler genel olarak alkaloidler, terpenoitler ve 

fenoller olmak üzere üç temel grupta sınıflandırılır (Baydar, 2013). 

Allelokimyasalların herbisit olarak kullanılmalarına ilişkin en başarılı 

sonuçlar terpenlerden elde edilmiştir (Duke, 1991). Terpenler 

içerisinde ise en etkili olanların monoterpenler olduğu bildirilmiştir 

(Robinson, 1983). Kekik türlerinden (Satureja cilicica, S. cuneifolia, 

S. Imrtensis, S. montana, S. spicigera ve S. thymbra) elde edilen uçucu 

yağların sekiz Fusarium türüne (Fusarium avenaceum, F. culmorum, 

F. equiseti. F. graminearum, F. oxysporum, F. sambucinum, F. 

semitectum ve F. solani) üç farklı konsantrasyonda kullanılmış ve 

antifungal aktiviteye sahip olduğu saptanmıştır. Bu özelliklerinden 

dolayı uçucu yağlar son yıllarda kimyasallara (pestisit) alternatif 

olarak allelokimyasal maddeler (doğal herbisit, fungisit ve insektisit) 

gösterilmektedir (Abrahim ve ark., 2000; Bozhuyuk ve ark., 2019). 

4. ALLELOKİMYASALLARIN SINIFLANDIRILMASI 

Uçucu yağlar genellikle hidrokarbonlar ve hidrokarbonların oksijenli 

türevlerinden meydana gelir. Bu türevler arasında alkoller, asitler, 

esterler, aldehitler, ketonlar, fenol ve fenol eterleri, kinonlar, laktonlar, 

furan türevleri, oksitler, aminler ve kükürtlü bileşikler de yer alır. 

Uçucu yağlarda bulunan maddelerin çoğu terpen kökenlidir. 

Terpenoitler izopren türevleri olup, uçucu yağlarda mono, seski, 

diterpenler ve bunların oksijenli türevlerine rastlanır. Daha yüksek 

moleküllü olanlara reçine, lateks vb. formlarda çeşitli bitkilerde 

rastlanmaktadır. Bu kimyasalların çoğu primer (ana) metabolik yolun 



578 | Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  

 

 

yan ürünü olarak üretilen sekonder (ikincil) metabolitlerdir. Bu 

metabolitler asetat veya şikimik asit yoluyla karbonhidrat, yağ ve 

amino asitlerin metabolizmasıyla sentezlenmektedir.  

Allelokimyasallar farklı şekillerde sınıflandırılabilir, elde edilen bitki 

gruplarına, kullanım amacına, içerdiği uçucu yağ bileşenlerine göre 

sınıflandırabilir. Kimyasal bileşenlerine göre, kimyasal bileşimleri 

yönünden değişik drogların uçucu yağları çok farklılıklar gösterir. 

Uçucu yağlardaki çeşitli bileşikleri 4 grup altında toplayabiliriz. 

1.Terpenik bileşikler 2. Aromatik bileşikler 3. Düz zincirli 

hidrokarbonlar 4. Azot ve kükürt taşıyan bileşikler.  

Bu nedenle uçucu yağ içeren bitkiler incelenirken içerdikleri oksijenli 

bileşikler esas alınır; 

Monoterpenler, Seskiterpenler, Diterpenler ve Triterpenler diye kendi 

içinde gruplandırılabilir. 

Bu sekonder metabolitler 5 ana sınıfa ayrılır. Bunlar; fenilpropanlar, 

asetogeninler, terpenoidler, steroidler ve alkaloidlerdir. 

Allelokimyasal olarak tanımlanmış her ve bütün kimyasalları 

sıralamak hemen hemen olanaksızdır. Bununla birlikte bunları ana 

kimyasal gruplara ayırmak mümkündür. Yüksek bitkiler ve 

mikroorganizmalar tarafından salgılanan allelokimyasallar şu ana 

kategorilerde değerlendirilebilir:  

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

aldehitler ve ketonlar  

b. Basit doymamış laktonlar 
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c. Uzun zincirli yağ asitleri ve poliasetilenler 

d. Naftokinonlar, antrokinonlar ve kompleks kinonlar 

e. Basit fenoller, benzoik asit ve türevleri  

f. Sinnamik asit ve türevleri  

g. Flavonoidler 

h. Tanenler  

ı. Terpenoidler ve steroidler 

i. Aminoasitler ve polipeptitler 

j. Alkaloidler ve siyanohidrinler 

k. Sülfitler ve glukositler 

l. Pürinler ve nükleotitler (Rice, 1974). 

5.ALLELOKİMYASALLARIN TANIMI 

5.1.Toksik gazlar 

Pek çok bitkinin dokuları oldukça yüksek konsantrasyonda 

siyanogenetik glikozitler (cyanogenetik glycositler) içermektedir. 

Bunlar amigdalin, dhurrin ve linamarin'dır. Hidroliz olduğunda bu 

bileşiklerden HCN (Hidrojen siyanür) açığa çıkar ki bu olaya 

"cyonogenesis" adı verilmektedir. Toksik gazlardan siyanitin birçok 

tohumun çimlenmesini engellediği gibi kök gelişimini de etkilediği 

bilinmektedir. Amonyak gazının da çimlenmeyi etkilediği ve fide 

gelişiminde toksik etki yaptığı araştıncılarca belirlenmiştir. Etilende 

pek çok bitki dokusunca çıkarılmakta ve olgunlaşmakta olan 

meyvelerde oldukça yüksek oranlarda üretilmektedir. Örneğin; 

elmalar saatte 11 ml/kg etilen gazı üretimi yapabilmektedir. Bu 

bileşiğin de hem tohum hemde bitki gelişmesinde önemli ölçüde etkisi 

vardır. Cruciferae familyasına ait birçok bitki çimlenme ve gelişmeyi 

engelleyen uçucu maddeler içermektedirler. Hardal yağı olarak bilinen 
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bu bileşik lahanagiller (Brassica spp.) ve hardal (Sinapis spp.)'ın 

bütün dokularında bulunmakta ve çimlenmeyi önlediği gibi 

mikrobiyal aktiviteyi de engellemektedir. 

Çöllerde ve çalı ekosistemlerinde bulunan birçok bitki türü uçucu 

kimyasal inhibitörler çıkarmaktadır. Örneğin; adaçayı (Salvia 

leucophylla)'ndan elde edilen kafur ve cineole gibi uçucu yağların 

adaçayı (Salvia spp.) ve pelin (Artemisia californica) örneğinde 

olduğu gibi çalılıklarda bulunan tek yıllık bitkilere engelleyici etki 

yapabilir.  

5.2.Organik asitler ve aldehitler 

Meyve sularının ve bitki özsuyunun bilinen öğeleri olan malik ve 

sitrik asidin %0.1'den %1'e kadar konsantrasyonları pek çok tohumun 

çimlenmesini engellemektedir. 

Bitki artıklarının toprakta dekompozisyonu sırasında da basit alifatik 

asitler oluşmaktadır, örneğin; çürümekte olan buğday samanı ve adi 

ayrık (E. repens) artıklarından asit salgılanmaktadır. Her ne kadar 

asetik asit en düşük toksisiteye sahip bileşiklerden biri ise de büyük 

oranda üretildiğinde 02
’nin az olduğu ortamlarda uzun süre 

kalabildiğinden tohum çimlenmesini engelleyebilmektedir. 

Asetaldehit te çimlenmeyi engelleyen bir diğer bileşiktir. Bazı amino 

asitlerinde allelopatik etkisi vardır. Örneğin imam pamuğu (Abutilon 

theophrasti) tohumlarından salgılanan toksik bileşiklerde birkaç 

aminoasite rastlanmıştır. 
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5.3.Aromatik asitler 

Pek çok bitkinin artığından ve çevre toprağından sinamik ve benzoik 

asit türevleri izole edilmiştir. Allelopatik çalışmalarda bildirilen 

yaygın sinnamik asit bileşikleri chlorogenik, P-kumarik, ferulik ve 

kafeik asitlerdir. Çeşitli toprak ve bitkilerde yaygın benzoik asitler ise 

P- hidroksibenzoik, syrinjik ve vanillik asitlerdir. Özellikle buğday, 

mısır, sorgum ve yulaf artıklarının toprak yüzeyinde kalması 

durumunda bu bileşiklerin toprak toksini oldukları bildirilmektedir. 

Siyanogenetik glikozitlerin parçalanması sonucu fitotoksik aromatik 

aldehitler oluşur. Örneğin P-hidroksibenzaldehit çeşitli sorgum 

türlerinde bulunan dhurrin'in parçalanması sonucu ortaya çıkan toksik 

üründür. Benzer şekilde şeftali köklerindeki amigdalin parçalanması 

ile de benzaldehit oluşur. Hem benzaldehit hem de HCN gaz haline 

geçerek pek çok bitkiye toksik etki yapabilir. 

5.4.Doymamış basit laktonlar 

Asetattan oluşan bazı basit laktonlar çimlenmeyi engelleyici etkiye 

sahip maddelerdir. Örneğin adi üvez (Sorbus aucuparia) bitkisi 

meyvelerinde bulunan parasorbik asit, tere (Lepidium spp.) 

tohumlarının çimlenmesini olumsuz etkilediği gibi antibakteriyel etki 

de göstermektedir. Aralarında Penicillium urticae’nın da bulunduğu 

çok sayıda toprak fungusunca üretilen "patulin" son derece fitotoksik 

mikrobiyal bir üründür. Ekmeklik buğday artıklarında gelişen P. 

urticae tarafından yüksek oranda üretilen patulin bitkiler ve hayvanlar 

için çok yüksek oranda toksik etkilidir. 
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5.5.Kumarinler  

Kumarin, esculin ve psoralen çimlenmeyi engelleyici etkiye sahiptir. 

Bu gruptaki inhibitörlerin çoğu baklagiller ve tahıllarca 

üretilmektedir. Örneğin aktaş yoncası (Melilotus alba) kumarın, it 

kuyruğu (Phleum pratense) eskulin üretmektedir. 

5.6.Kininler 

Bitki orijinli tek bir kininin diğer bitkilere toksik olduğu 

belirtilmektedir. Bu da ceviz (Juglans nigra)'den izole edilen 

juglone'dur. Bu bileşik aralarında elma, yonca ve domatesin 

bulunduğu odunsu ve otsu çok sayıda bitkiye yüksek oranda toksik 

etki yapmaktadır. Söz konusu bileşik, cevizin kök kabuklarından 

olduğu kadar yaprak ve meyvelerinden de salgılanmaktadır. 

5.7.Flavonoidler 

Flavonoidler yüksek bitkilerde yaygın olarak bulunan çeşitli 

bileşiklerden oluşan bir gruptur. Bir insektisit olan Rotenon doğal 

olarak bulunan bir izoflavonoiddir. Bu kimyasal grup içinde çok az 

sayıda flavonoidin allelopatik olduğuna ilişkin bilgi vardır. 

Elma köklerinden izole edilen bir inhibitör olan phloretinin, 6 

glukoziti olan bir phlolorizindir. Elma fidelerine doğrudan toksik olan 

bu bileşiğin bazı parçalanma ürünleri de toksisite göstermektedir. 

Uzun boylu çayır ve meşe ormanı kombinasyonundan çok sayıda 

flavonoid izole edilmiş olup bu bileşiklerin hem tohumun 

çimlenmesini hemde nitrifikasyon bakterilerini yüksek oranda 

engelledikleri saptanmıştır, adi yoğurtotu (Galium mollugo)'ndan izole 
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edilen bir flavonoid olan diosmetin triosit'in de engelleyici etkisi 

vardır. 

5.8.Taninler 

Bu grup hem hidrolize olabilir, hemde yoğunlaşmış taninleri kapsar. 

Hidrolize olabilir taninlerin bazıları gallik asidin şeker esterleri, 

diğerleri ise bazı fenolik asitlerin karmaşık karışımlarıdır. Hidrolize 

olabilir taninler bitkilerde çimlenme, gelişme engelleyicisi olduğu gibi 

azot fiksasyon ve nitrifikasyon bakterilerini engelledikleri ileri 

sürülmektedir. Özellikle odunsu bitki artıkları gallik, ellagic veya 

digallic asit içermektedir. 

5.9.Alkaloidler 

Bu bileşikler özellikle tütün (Nicotiana tabaccum), kahve ağacı 

(Coffea arabica) ve kakao ağacı (Theobroma cacao) tohumlarının 

engelleyicisidir. En güçlü alkaloid inhibitörler kokain, kafein, chinin, 

chinchonin, tropa asidi, strikinin, berberin ve kodein'dir. Kafeinin 

selektif herbisit etkisi olduğu yakın tarihte ortaya konmuştur. Fusaric 

ve picolinic asit gibi bazı mikrobiyal alkaloidlerin de bitkiye toksik 

olduğu bildirilmektedir. 

5.10. Terpenoidler ve steroidler 

Monoterpenoidler bitkilerin başlıca yağlandır ve bu grup bileşiklerin 

engelleyici nitelikleri ana grubu oluşturmaktadır. Çeşitli Salvia 

türlerince üretilen uçucu inhibitörler camphor, cineole, camphene, 

dipentene α-pinene ve β -pinene'dir. Steroidlerin yüksek bitkideki 

fitotoksik etkileri henüz yeterince belirlenememiştir. Bununla birlikte 
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digitoxigenin ve strophanthidin'nin güçlü mikrobiyal aktivitesi olduğu 

bilinmektedir. 

5.11.Diğerleri ve bilinmeyenler 

Allelopati ile bağlantılı olduğu ileri sürülen ek birkaç bileşik uzun 

zincirli yağ asitleri, alkoller, polipeptitler ve nükleositleri 

kapsamaktadır. Allelopatik kimyasalların çoğunun bitkide koruyucu 

rol oynayan ikincil ürünler olduğuna inanılmaktadır. 

6. ALLELOKİMYASALLARIN SALINMA YOLLARI 

Allelokimyasallar bitki hücrelerinde sentezlenmekte ve kendi hücre 

faaliyetlerine zarar vermemektedir. Allelokimyasallar kök, yaprak, 

gövde, çiçek, tohum dahil olmak üzere tüm bitki aksamında 

bulunmaktadır (Şekil 1). 

 

Şekil 1.Allelopatiye neden olan kimyasal maddelerin salgılanma 

yolları (Singh ve ark., 2001) 
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Bunlar atmosfere ve rizosfere şu şekillerde salınmaktadır, 

6.1.Buharlaşma (Volatilizasyon) 

Buharlaşma, bitkilerin terleme yoluyla bünyesinde bulunan uçucu 

yağları çevresine çıkarması olayıdır. Bitkinin toprak altı ve üstü 

organlarından; yapraklardaki glandular tüylerden, özel 

biyomoleküllerden, uçma ve yıkama yolu ile stomalardan gaz halinde 

ortama verilebilirler. Bitkilerde terleme daha çok kurak bölgelerde 

görülmektedir. Zira bitkiler kurağa karşı dirençlerini arttırabilmek için 

eterik yağları daha fazla salgılamaktadır. Buna karşılık aynı bitkinin 

rutubetli ortamda salgıladığı eterik yağlar daha az olmaktadır. Örneğin 

pelin (Artemisia spp.), kekik (Thymus spp.) ve adaçayı (Salvia spp.) 

gib aromatik bitkiler sayılabilir. Bu bileşikler, çevredeki bitkileri 

buhar şeklinde olduğu gibi çığ tanecikleri yoluyla veya yağmurla 

yıkanarak toprağa ulaşıp kökler vasıtasıyla da alınarak 

etkilemektedirler. 

6.2.Toprak üstü organlardan yıkanma 

Bitki allelokimyasalları dal, yaprak, sürgün, çiçek ve tohumları 

tarafından salgılanan kimyasalların yağmur suyu veya sis damlacıkları 

yoluyla bitkilerin toprak üstü organlarından yıkanmaları durumudur.  

 

Bazı bitkiler allelo kimyasalları yapraklarında biriktirir, salgı ve sızma 

ile, yaprakların dökülmesi ve toprağa düşmesi ile bunların yapısı 

bozulur. Kimyasallar yağmur suyu veya sis damlacıkları yoluyla 

bitkilerin toprak üstü organlarından yıkanabilirler. Bu kimyasallar 

arasında organik asitler, şekerler, aminoasitler, pektinler, giberellik 
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asitler terpenoidler ve fenol bileşikleri sayılabilir. Örneğin, krizantem 

(Chrysanthemum spp.) yaprağından süzülen sıvının toksik olduğu 

saptanmıştır (Çizelge 1). Bazı: bitkilerin orman altında: 

gelişmemesinde bu yaprak sıvılarının önemli rol oynayabileceği 

düşünülmektedir. Çoğunlukla keten tarlasında yalancı keten 

(Camelina alyssum)'in verimi önemli ölçüde düşürdüğü gözlenmiştir. 

Çınar ağaçları yapraklarından salgıladığı özsu yardımıyla, gövdesinin 

altındaki toprağı sistemli bir şekilde devamlı toksik madde salgıladığı 

için bu toprak üzerinde diğer bitkilerin yetişmesi mümkün değildir 

(Özer ve ark., 1997). 

Çizelge 1. Allelopatik etkili kimyasalların ortama bırakılma 

yolları (Çamurköylü ve Demirkan, 1993 'ndan geliştirilmiştir) 

Bırakılma yolları Bitki örnekleri Türkçe adı 

Buharlaşma Artemisia spp. Pelin 

Eucalyptus spp. Sıtma ağacı 

Salvia spp. Ada çayı 

Kök Salgıları Chenopodium album Sirken 

Hemarthria altissima Sukızılotu 

Yıkanma Chrysanthemum spp. Kasımpatı 

Carne lina alissum Yalancı keten 

Abutilón theophrasti İmam pamuğu 

Bitki Artıkları Sorghum halepense Kanyaş 

Ayrışma Setaria glauca Sarı tüylü darı 

Hordeum spp. Arpa 

Triticum spp. Buğday 

Vicia faba Bakla 

Oryza sativa Çeltik 
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6.3.Kök salgıları 

Bitki kökleri tarafından sayısız allelokimyasal bileşik 

salgılanmaktadır. Kimyasallar bitki kökleri yardımıyla toprağa geçer, 

çürümüş veya ölü köklerden, oluşan humustan, etli meyvelerinden 

serbest kalabilirler ve yağmur yıkaması yolu ile suda eriyebilir 

maddeler olarak etkili olabilirler. Örneğin; sirken (C. album)'in 

çiçeklerime döneminde toprağa toksik düzeyde oksalik asit verdiği 

saptanmıştır. Sukızıl otu (Hemarthria altissima) bitkisi köklerinden 

salgılanan 16 bileşik tanımlanmıştır. Bu bileşiklerin çoğu benzoik, 

sinnamik ve fenolik asitler grubundandır. 

6.4.Bitki dokuların ayrışması (Dekompozisyon) 

Bitkinin ölümünden sonra yaprak, meyve ve kabuklarının 

parçalanması sonucunda bazı kimyasallar salgılanmaktadır. 

Bitki artıklarını yüzeye bırakan toprak işleme sistemlerine olan 

ilgi son yıllarda giderek artmaktadır. Artıklar kültür bitkilerinin 

çıkış, gelişme ve verimliliği etkilediği gibi benzer etkilerini 

yabancı ot gelişiminde de göstermektedir. Bazı kültür bitkisi 

artıklarının yabancı ot çimlenme ve gelişmesini önemli ölçüde 

azalttığı belirlenmiştir. Bitki artıklarının ayrışmasına örnek 

olarak kanyaş (Sorghum halepense)'ın siyanogenetik glikozitleri 

üzerindeki mikroorganizma aktivitesi ve Prunus türlerince HCN 

ve benzâldehit olarak 2 toksin üretimi verilebilinir (Özer ve ark., 

1997). 
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7.ALLELOKİMYASALLARIN ETKİLERİ 

Allelokimyasallar bitki kök, yaprak, çiçek, gövde ve tohum gibi 

organlarından salındıktan sonra organizmaları (yabancı ot, kültür 

bitkisi, fungus, depo zararlıları gibi) nadiren pozitif genelde ise negatif 

etkilemeye başlar. Bu allelokimyasallardan doğal fungisit, insektisit 

ve herbisit olarak yararlanılmaktadır. Herbisit etkili olan 

allelokimyasallara biyoherbisit adı verilmektedir. Günümüzde 50’den 

fazla yabancı ot türünde allelopatik etki tespit edilmiş ve bu yönde 

araştırmalar devam etmektedir. Allelokimyasalların bitkilere etki 

şekilleri farklı olabilir. Bunlar, 

7.1.Allelokimyasalların bitki biyolojisine etkisi 

a. Hücre bölünmesi ve büyümesi  

b. Tohum çimlenmesi 

b.  Fitohormonlar dengesi  

c. Membran geçirgenliği  

d. Fotosentezi önlemesi 

e. Enzim aktivitesini ve Protein sentezini engeller 

f. Polen ve sporların çimlenmesi  

g. Topraktan mineral maddelerin alımı  

ğ. Stomaların açılması, pigment sentezi ve fotosentez 

h. Respirasyon  

j. Azot fiksasyonu 

k. Spesifik enzim aktivitesi  

l. Ksilem elementlerin mantarlaşması, tıkanması; suyun 

gövdede iletimi. 
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7.2. Allelokimyasalların doğada ve tarımsal ekosistemde 

etkisi 

7.2.1.Bitki dağılımı üzerine etkisi 

Öncü yabancı otların (eski tarlaları hızlı bir şekilde istila edenler) 

ortadan kalkmasında allelopatinin önemli bir rol oynayabileceğini 

gösteren çok sayıda kanıt ortaya konmuştur, örneğin eski tarlalarda 

yetişen kanyaş (S. halepense) ve ayçiçeği (Helianthus annuus) pek 

çok yabancı ot tohumunun çimlenmesini engelleyici inhibitörler 

içermektedir. Yine çatal otu (Digitaria sanguinalis) diğer bazı tek 

yıllık yabancı otların çimlenmesini engellemektedir (Duke, 1991). 

 

Pek çok ekosistemlerde bitkiler ya tek tür halinde ya da belli 

yoğunlukta türlerin karışımı şeklinde bulunur. Pek çok çöl bitkisi 

etrafında sadece birkaç yabancı türün yaklaşmasına izin verilen 

belirgin engelleme alanları vardır. Bu durumu yalnızca rekabetle 

açıklamak yetersiz olmaktadır. Otsu bitkiler tarafından olduğu kadar 

odunsu türlerce de oluşturulan bu durum muhtemelen allelopatiyi de 

kapsayan faktörler kombinasyonunca ortaya çıkarılmaktadır. Çöl 

bitkilerine ek olarak aksalkım (Robinia pseudoacacia), Japon 

kızılçamı (Pinus densiflora), Amerika çınarı (Platanus occîdentalis) 

ve bazı okaliptüs (Eucalyptus spp.) türleri otsu vejetasyon üzerinde 

biyoherbısidal etki yapmaktadır (Putnam, 1985; Üstüner ve ark., 

2018a). 
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7.2.2.Nitrifikasyon üzerine etkisi 

Çok uzun yıllar tarım alanı olarak kullanılan tarlalarda çok sayıdaki 

yabancı ot türleri fiksasyon bakterilerini yani Azotobacter ve 

Rhizobium'u engellemektedir, örneğin çatalotu (D. sanguinalis) ve 

ayçiçeği de baklagillerdeki Rhizobiumların nodulasyon oluşturmasını 

engellemektedir (Putnam, 1985). 

7.2.3.Çimlenme ve tohum çürümesine etkisi 

Yabancı ot türlerinden sığır kuyruğu (Verbascum blattaria)'nun 

tohumları toprakta 100 yıl boyunca canlı kalabilmektedir. Yabancı ot 

tohumları içerdikleri inhibitörlerce toprak mikroorganizmaları 

tarafından çürütülmeye karşı koyabilmektedirler. Pek çok tohumda 

bulunan doymamış laktonlar ve fenolik bileşikler antimikrobiyal etki 

göstermektedir. Tohum ve meyvelerin fenolik bileşikler, flavonoidler 

ve bunların glikozitleri ile taninler gibi çeşitli çimlenme 

engelleyicileri ihtiva ettikleri bilinmektedir (Putnam, 1985). 

7.2.4.Yeniden bitki örtüsü oluşturmaya etkisi 

Bazı bitkiler toprağa birçok inhibitör madde salgılayarak pek çok 

sorunlara neden olabilmektedir. Bunlar arasında elma ve şeftali 

bahçelerinde yenileme çalışmalarında rastlanmaktadır. Zira, 

çürümekte olan bitki artıklarından toksinler açığa çıkmaktadır. Yine 

sürekli kültür bitkilerinin yetiştirildiği alanların zamanla 

verimsizleşmekte olduğu bilinmektedir. 

 

Fastabend (1955) ve Schander (1956) yaptıkları çalışmalarda elma 

fidanlıklarında toprak yorgunluğu meydana getiren maddeyi; bitki 
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artıklarının parçalanması veya organik maddeleri parçalayan 

mikroorganizmalar tarafından kendilerine özgü bir salgının toprakta 

birikmesinden olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Yapılan araştırmalarda elma yaprak ve kök kabuklarının parçalanması 

esnasında toprağa toksik maddelerin geçtiğini ve bunların toprak 

yorgunluğunu oluşturduğunu saptamışlardır. Bunların phlorizin, 

quercitrin ile hyperin olduğu ve bilhassa kökün kabuk kısmında 

önemli ölçüde (kuru madde de %12'den fazla olarak) phlorizin 

bulunduğu saptanmıştır. Bu madde suda yüksek oranda çözülmekte ve 

kök artıklarından nisbeten kolay ayrılarak toprağa geçmektedir. 

Phlorizin'in rastlandığı yerde bu bileşiğin yüksek konsantrasyonu 

elmalarda toprak yorgunluğunu meydana getirdiği söylenebilir. 

Phlorizin'e elmadan başka armut, kiraz, erik ağaçlarının kabuklarında 

da rastlanmaktadır (Börner, 1958). 

8. BİTKİ ALLELOKİMYASAL ÜRETİMİNİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 

Bitki allelokimyasalın üretimini etkileyen doğada birçok biyotik ve 

abiyotik faktörler var. Tarla koşullarında, sıcaklık, ışık, rüzgar, nem ve 

kuraklık gibi bir çok abiyotik faktörler bitki allelokimyasal üretimini 

direk etkileyen önemli faktörlerdir. Kapalı seralarda bulunmayan 

ultraviyole ışının azlığı üretimin az olmasını etkiler. Seracılıkta üretim 

az olur. Ama, sera ışığı ultraviyole ile desteklendiğinde açık havada 

yetiştirilen ürünün 6 kat arttığı saptanmıştır. Işığın kalitesi, yoğunluğu 

ve süresi allelokimyasalların sentezini düzenleyici faktörlerdir. Besin 

maddesi eksikliği de allelokimyaal üretimi azaltır. Özellikle N.P.K, 
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Ca, Mg, Br ve S gibi besin elementi noksanlığında etkilenir. Ani 

sıcaklık değişimleri de olumsuz etkiler. Biyotik faktörlerin başında yer 

alan bitki türleri olup meyve ağaçlarından-orman ağaçlarına, hububat 

bitkilerinden-endüstri bitkilerine, aromatik bitkilerden-yabancı otlara 

kadar çok sayıda bitki gruplarında diğer bitkilerin allelokimyasal 

üretimini etkilemektedir. Yine biyotik faktörlerden olan toprak 

mikroorganizmalarıda bitki kökleri üzerine etki yaparak 

allelokimyasal üretimi önemli oranda etkilemektedir. Kısaca bitkilerde 

abiyotik ve biyotik stres faktörleri allelokimyasal üretimini negatif 

etkilemektedir.  

 

Bitkilerin yetiştirildikleri yerdeki stres faktörlerine bağlı olarak 

ürettikleri allelopatik kimyasallar ve miktarları farklılık 

göstermektedir. 

 

a) Sıcaklık ve nem, sıcaklık ve su stresi allelopati üretimini 

olumlu yönde etkilemektedir. Yüksek sıcaklık stresi 

altında allelokimyasalların etkileri artmaktadır. Düşük bir 

su stresi de çimlenme ve çim gelişiminin engelleyen 

ferulik asit sentezini artırmaktadır.  

b) Işıklanma Allelopatik kimyasal üretimi ultraviyole 

(kızılötesi) ışınlar tarafından teşvik edilmektedir. Örneğin 

topalak (Cyperus rotundus) ve kirpi darı (Setaria glauca) 

artıkları tarafından mısırın inhibisyonu fotosentetik foton 

flux yoğunluğu ve sıcaklık tarafından etkilenmektedir. 

c) Besin maddeleri stresi fenolik asit sentezini artırmaktadır. 

Örneğin arpa tarımında düşük azot (N) ve düşük potasyum 
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(K) şartlarında küçük bluestem (Schizachyrium 

scoparium)’i daha çok baskılanmıştır. Ancak benzer 

durum düşük fosfor (P) ile olmamıştır. 

9. BİTKİLER ARASI ALLELOPATİ 

Allelokimyasal maddeler bitkinin yaprak, sap, rizom, kök, çiçek, 

meyve ve tohum organlarında üretilen kimyasal bileşiklerdir. 

Allelopatik etki Kültür bitkisinin kültür bitkisine (Çizelge 2), Kültür 

bitkisinin yabancı otlara, Yabancı otların kültür bitkisine ve Yabancı 

otun yabancı ota etkisi şeklinde olabilmektedir.  

9.1. Kültür bitkisinin kültür bitkisine allelopatik etkisi 

Doğada bazı kültür bitkileri salgıladıkları allelokimyasal nedeniyle 

diğer kültür bitkilerinin gelişimini baskılamaktadır. 

 

Çizelge 2. Kültür bitkisinin içerdiği allelokimyasallar ve etkilediği 

kültür bitkileri (Oueslati, 2003; Narwal ve ark., 2005; Colquhoun, 

2006; Lam ve ark., 2012’den değiştirilerek). 

Kültür bitkileri  Allelopatik maddeler  Allelopatikleri 

Arpa 

(Hordeum vulgare L.) 

Hordenine, Gramine, Ferulik asit, Salisilik 

asit, 

Skopoletin, DIBOA, İndolalkilamin 

Monokültür, 

Medicago sativa, 

Trifolium spp., 

Helianthus annuus 

Ayçiçeği (Helianthus 

annuus L.) 

Klorogenik asit, İzoklorogenik asit, α–

Naftol, Skopolin, Annuiononlar, Tambulin, 

Kukulkanin B, Helianon A–C, 

Guaianolidler, Germakranolidler, 

Heliangolid, Melampolid 16, Cis– 

Germakradienolid 14, Kaffeoylikuinik asit 

Monokültür, Triticum 

spp., Glycine max, 

Sorghum spp. 

Börülce (Vigna 

unguiculata (L.) Walp.)  

Fenolik asitler  Monokültür, Helianthus 

annuus 

Buğday (Ekmeklik) 

(Triticum aestivum L.) 

Fenolik asitler, Terpenoidler, Alkaloidler, 

Kumarinler, Taninler, Flavonoidler, 

Steroidler, 

Kinonlar, Benzoksazinonlar, 4–

benzoksazin–3–1 

(DIMBOA), 2–dihydroksi–1, 4–

Monokültür, 

Gossypium hirsutum, 

Brassica oleracea L.var. 

capitata, 

Lactuca sativa, 

Pisum sativum, 
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benzoksazin–3–1, 

Hydroxamicacid, 2–hydroxy–1, 4–

benzoksazin– 

3–1 (HBOA), 2–hydroxy– 7–methoksi, 4– 

benzoksazin–3–1(HMBOA), 2,7–

dihydroksi–1, 

4–benzoksazin–3–1 (DHBOA), Trans–

feruik asit, 

β–phenyl laktik asit, β–Hidroksibutirik asit, 

Alifatik Asitler, Skopoletin, Basit asitler 

Phaseolus vulgaris, 

Avena sativa, 

Trifolium subterraneum, 

Raphanus sativus, 

Trifolium incarnatum, 

Oryza sativa, 

Papaver spp., 

Helianthus annuus 

Buğday (Makarnalık) 

(Triticum durum Desf.) 

Fenolik asitler, Terpenoidler, Alkaloidler, 

Kumarinler, Taninler, Flavonoidler, 

Steroidler, 

Kinonlar, Benzoksazinonlar, 4–

benzoksazin–3–1 

(DIMBOA), 2–dihydroksi–1, 4–

benzoksazin–3–1, 

Hydroxamicacid, 2–hydroxy–1, 4–

benzoksazin– 

3–1 (HBOA), 2–hydroxy– 7–methoksi, 4– 

benzoksazin–3–1(HMBOA), 2,7–

dihydroksi–1, 

4–benzoksazin–3–1 (DHBOA), Trans–

feruik asit, 

β–phenyl laktik asit, β–Hidroksibutirik asit, 

Alifatik Asitler, Skopoletin, Basit asitler 

Monokültür, 

Papaver spp., 

Helianthus annuus, 

Gossypium hirsutum, 

Çavdar 

(Secale cereale L.) 

Fenolik asitler, β–Fenil Laktik asit, 

β–Hidroksibutirik asit, 2,4–Dihidroksi–1, 

4(2H)– 

Benzoksasin–3–1(DIBOA), 2(3H)– 

Benzoksazolinon (BOA) 

Monokültür, 

Panicum miliaceum, 

Hordeum vulgare, 

Medicago sativa, 

Trifolium spp., 

Helianthus annuus 

Çeltik (Oryza sativa L.) Fenolik asitler, 2,4–dihydroxy–2H–1, 4– 

benzoksazin–3–1 (DIBOA), DIMBOA, 

Phitotoksin, Propiyonik asit, Bütirik asit, 

Benzoik asit, Siringik asit, Vanillik asit, 

Ferulik asit, 0– Hidroksi Fenil Asetik asit 

Monokültür, T. aestivum, 

Helianthus annuus 

Keten (Linum 

usitatissimum L.) 

Benzilamin Monokültür, Beta 

vulgaris 

Mısır (Zea mays L.) Fenolik asitler, Hidroksiamik asit, DIBOA Monokültür, Glycine 

max, Triticum aestivum, 

Oryza sativa, Beta 

vulgaris, Helianthus 

annuus 

Sorgum (Sorghum bicolor 

(L.) Moench.) 

Gallik asit, Protokateuik asit, Syringik asit, 

Vanillik asit, p–Hidroksibenzoik asit, p–

kumarik asit, Benzoik asit, Ferulik asit, m–

kumarik asit, Kafeik asit, Dhurrin, 

Sorgolene, Siyanogenetik glikozidler, p–

hidroksibenzaldehid, Sorgoleone, Kuinolin, 

Monokültür, Glycine 

max, Triticum aestivum, 

Medicago sativa, 

Helianthus annuus 

Soya 

(Glycine max (L.) Merr.) 

Fenolik asitler Monokültür, 

Medicago sativa, 

Zea mays, 

Triticum spp., 

Helianthus annuus 

Şeker pancarı (Beta 

vulgaris L.) 

Fusarik asit Monokültür, Gossypium 

hirsutum, Triticum spp., 

Helianthus annuus 
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Tütün (Nicotiana rustica 

L.) 

Skopolin, Kaffeoylikuinik asit Triticum spp. 

Yonca 

(Medicago sativa L.) 

Fitotoksikfenolik asitler, Saponin, 

Medikarpin, 

4–Methoximedikarpin, Medikagenik asit, 

Kanavanine, Klorogenik asit, Glukozid, 

Hederageninmonoglikozit, Medikagenik 

asit 

Glikozitler, Glukuronik asit, Zahnik asit 

tridesmozit, 

Monokültür, 

Triticum spp., 

Cucumis sativus, 

Solanum spp., 

Papaver spp., 

Helianthus annuus, 

Gossypium hirsutum 

Yulaf (Avena sativa L.) Hydroxamic acid, Skopoletin, L–triptofan  

 

9.2.Kültür bitkisinin yabancı otlara allelopatik etkisi  

Farklı kültür bitkileri toprak üstü ve altı organlarından salgıladığı 

allelokimyasallar ile bazı yabancı ot tohumlarının çimlenmesini ve 

vejetatif gelişimini engelleyebilmektedir (Çizelge 3). Bazı kültür 

bitkileri (Yulaf, Bezelye ve buğdayın) sirken (Chenopodium album) 

gelişimini baskılayabilmektedir. Ayçiçeği (H. annuus) ve buğday (T. 

aestivum) kök eksudatlarının yabani hardal (Sinapis arvensis L.) ve 

akhardal (S. alba L.) çimlenmesi ve fide gelişimi üzerinde allelopatik 

etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (Bayram ve Ünal, 2018). 

Çizelge 3. Kültür bitkisinin yabancı otlara allelopatik etkisi 

(Çamurköylü ve Demirkan, 1993) 

Kültür Bitkileri Yabancı otlar Etki şekilleri 

Turp Sorghum halepense Gelişimini engeller 

Pancar Agrostemma githago Gelişimini engeller 

Yulaf Chenopodium album N, P, K kullanımını düşürür. 

Büyümeyi baskı altında tutar. 

Buğday, Arpa, Çavdar Brassica kaber var. 

pinnatifida 

Gelişimini engeller 

Arpa Stellaria media  

Capsella bursa-pastoris 

Gelişimini engeller 

Mısır Chenopodium album  

Amaranthus retroflexus 

Gelişimini engeller 
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9.3.Yabancı otun kültür bitkisine allelopatik etkisi  

Bazı yabancı ot türleri toprak üstü ve altı organlarından çıkardığı 

allelokimyasallar nedeniyle bazı kültür bitkilerin çimlenme oranında 

ve vejetatif gelişminde azalmaya neden olabilir. Örneğin Kıvırcık 

labada (Rumex dentatus)’nın buğday (T. aestivum L.) çimlenmesini 

azaltıcı etkiye sahiptir (Çizelge 4). Zerdali dikeni (Centaurea diffusa) 

yapraklarından salınan allelokimyasallar çavdar tohumlarının 

çimlenmesini %80’e varan oranda engellemektedir. Benzer şekilde 

kekre (Acroptilon repens) yapraklarından salınan kimyasallar kışlık 

yulaf, çavdar ve yazlık buğdayın çimlenme gücünü zayıflatmaktadır. 

Diğer yandan ayrık (E. repens) hıyar, yonca, buğday, mısır, yulaf ve 

bezelyenin gelişmesini engellemektedir. Keçi sakalı (Ageratum 

conyzoides) tropik Amerika’da tahılların çimlenme oranını baskılar. 

Bu bitkinin ekstraktları buğday, turp ve hardalın çimlenme ve 

gelişmesini engellemiştir. Bu engelleme Keçi sakalı’nın mono ve 

seskiterpenler, fenolik bileşikler ile flavanoids uçucu yağlarından 

kaynaklanmaktadır. Yoncadan üretilen allelopatik maddenin buğdayın 

çimlenme ve fide büyümesini etkilediğini bildirmişlerdir. Malik 

(1986), kuzu defnesi (Kalmia angustifolia)’nin yaprak, kök, bunların 

artıkları ve toprağından alınan ekstraktların, siyah ladin ağaçlarının 

kök gelişimini azalttığı belirlenmiştir. 

Alam ve ark. (1990) tarafından yapılan araştırmada yapışkan otu (C. 

rotundus) yaprağı, gövdesi, kökü, rizomu, çiçeği, meyvesi ve 

tohumundan kurutma ve öğütme işlemleri sonucunda elde edilen 

ekstraktların buğday bitkisinin gelişimi üzerine etkisinin sadece kök 
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gelişimi üzerine olduğu tespit edilmiştir Zakkum bitkisinin kök, 

gövde, yaprak, tomurcuk ve karışımından çıkarılan maddelerin, 

fasulye ve buğday tohumlarının çimlenme ve fide gelişimine etkisi 

olduğu bildirilmiştir. 

Çizelge 4. Yabancı otun kültür bitkisine allelopatik etkisi 

(Çamurköylü ve Demirkan, 1993) 

Yabancı otlar Etkilenen kültür 

bitkileri 

Etki şekli 

Abutîlon theophrasti  Turp, Mısır, Tohum çimlenmesini, fide  

 Soya, Pamuk gelişimini, Koleoptil ile kök ucu 

gelişimim, Hipokotil büyümesini 

engeller, Bitki boyunu ve yaş 

ağırlığını, 

Elymus repens Hıyar, Yonca, Yaş ve kuru ağırlık azalması 

 Buğday, Mısır Fosfor alımını, büyüme ve 

 Yulaf, Bezelye Gelişmeyi engeller 

Bromus tectorum Buğday Ürün azalmasına neden olur. 

Chenopodium album Buğday, Mısır, Soya Çimlenmeyi, kök gelişimini ve 

koleoptil büyümesini engeller 

Cirsium arvense  Üçgül, Şekerpancarı Tohum çimlenmesini ve büyümeyi 

engeller 

 Buğday, Yonca  

Cyperus esculentus Yulaf, Mısır, Soya Tohum çimlenmesini, kök ve sürgün 

gelişimini engeller. 

Cyperus roduntus  Çeltik, Turp, Soğan Fidelerin yaşam sürelerini kısaltır 

 Arpa, Domates, 

Pamuk 

Tohum çimlenmesini engeller 

Digitaria sanguinalis Pamuk, Yerfıstığı Tohum çimlenmesini ve fide 

büyümesini engeller 
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Echinochloa crus-

galli 

Mısır, Soya Hipokotil büyümesini engeller. -

Sürgün ve gövde yaş ağırlığını düşürür 

Sorghum halepense  Pamuk, Soya, Mısır Fide büyümesini engeller 

İmam pamuğu (Abutilon theophrasti) ABD'de pamuk ve soya 

fasülyesinde ortalama ürün azalışına % 14-41 olurken, pamuk 

ürününde bu azalma %44 ile %100 arasında hesaplanmıştır (Rice, 

1984). 

Adi ayrık (E. repens) dünyanın çoğu yerinde kültür bitkilerinin önemli 

bir yabancı otudur. Patates ve mısır veriminde önemli azalmalara 

neden olmaktadır (Buchholtz, 1971). 

Adi ayrık (E. repens) rizomların su ekstraktları börülce ve yonca 

tohumlarının kök gelişimini engellemektedir (Le Tourneau ve 

Heggeness, 1957). Adi ayrık (E. repens) ile bulaşık tarlaya daha sonra 

keten, yonca, buğday, arpa ve yulaf ekildiğinde bu bitkilerin kuru 

madde ağırlığının azaldığı belirtilmektedir. Adi ayrık'ın yaprak, rizom, 

gövde ve kökünden elde edilen sıcak su ekstraktlarının %65-80 

oranında yonca fide büyümesini azalttığı saptanmıştır (Ohman vc 

Kommedahl, 1960). Örneğin çok yıllık yabancı otların büyük sorun 

olduğu yerlerde yoncanın, kanyaş (S. halepense)’ın sorun olduğu 

yerlerde Antep turpunun (Uygur ve ark., 1991) münavebe bitkisi 

olarak kullanılması bu yabancı ot türlerin yoğunluğunu azaltmıştır. 

Echinochloa colona L ve C. iria L.‘nın  çeltik (Oryza sativa L.) ve 

soya fasulyesi (Glycine max L.) üzerine allelopatik etkisi olduğu 

bildirilmiştir (Chopra ve ark., 2017). 
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9.4.Yabancı otun yabancı ota allelopatik etkisi  

Tarım alanlarında kendiliğinden yetişen bazı yabancı ot türleri içerdiği 

allelokimyasal nedeniyle diğer bazı yabancı ot türlerin çimlenmesini 

veya gelişimini baskılayabilmektedir. Kadıoğlu ve Yanar, (2004) 

tarafından yapılan araştırmaya göre yabancı otlardan elde edilen 22 

bitki ekstraktının dokuz farklı yabancı ot türlerin tohumların 

çimlenmesine etkisi araştırılmıştır. Lolium temulentum L. dışındaki 

tüm yabancı ot ekstraktları Descurania sophia L'nin tohum 

çimlenmesini uyarmıştır. S. officinalis L., Laurus nobilus L. ve A. 

vulgaris L ekstraktları L. perenne L.'nin çimlenmesini önemli oranda 

engellenmiştir. Çalışılan tüm bitkilerin özleri A. theophrastii Medik, 

Amaranthus retroflexus L., Avena sterilis L.ve Rumex cripus'un 

çimlenmesini engellemiştir.  

Parthenium hysterophorus’un A. spinosus üzerine önleyici etkisi, A. 

vulgaris ve G. aparine L.’nin benzer şekilde L. perenne L'nin 

büyümesini engellediği bildirilmiştir. S. officinalis L., Laurus nobilus 

L. ve A. vulgaris L. L. perenne L'nin çimlenmesini engellediği tespit 

edilmiştir. 

10. FİTOTOKSİNLER 

Bu terim toksik maddeyi tanımlamak için kullanılır. Bitkiler 

tarafından üretilen ve diğer canlılara karşı savunma aracı olarak işlev 

gören kimyasallar şeklinde tanımlanabilir. Bu fitotoksin tanımına 

ilişkin çoğu örnek, alkaloidler, terpenler ve özellikle fenolikler dahil 

olmak üzere ikincil metabolitlerin çeşitli sınıflarının üyeleridir. Ancak 
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bu tür bileşiklerin tümü toksik değildir veya savunma amaçlı değildir 

(Çizelge 5).  

Bitki patolojisinde toksin, çok düşük konsantrasyonlarda bile 

bitkilerde zararlı olan mikrobiyal metabolitlerdir. Bitki patojeni bazı 

bakteri ve funguslar konukçularında ve kültür ortamında toksin 

üretirler ki bunlara fitotoksin adı verilmektedir. Birçoğu ikincil 

metabolit olup düşük molekül ağırlıkta küçük moleküller 

olduklarından dolayı enfeksiyon bölgesinden çok daha uzak bölgelere 

yayılabilir ve taşınabilirler (Yoder, 1980).  

Fitotoksinlerin sınıflandırılmasında toksinler; vivotoksin, patotoksin 

ve konukçuya spesifik toksin olmak üzere üçe ayrılır.  

Çizelge 5. Fitotoksinler ve fitotoksin kaynağı kültür bitkileri 

Fitotoxinler Fitotoksin kaynağı 

Coumaric asit Mısır 

Vanillic asit Mısır 

Ferrulic asit Mısır 

Vanillic asit Buğday 

P-hydrobenzoic asit Buğday 

Caffeic clorigenic  Ayçiçeği 

Ferrulic asit Soya fasulyesi 

Dhurrin  Sorgum 

Acetaldehyde Şeker kamışı 

Fusarik asit Şeker pancarı 
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11. ALLELOKİMYASALLARIN ELDE EDİLME 

YÖNTEMLERİ  

Bazı aromatik bitkiler başta olmak üzere allelokimyasal oranları 

yüksek olan diğer bitkilerden farklı yöntemler kullanılarak uçucu yağ 

elde edilebilmektedir. Bu yöntemler; Destilasyon, su destilasyonu 

(HD), Buhar destilasyonu (SD), Vakum destilasyonu (VD), 

ekstraksiyon ve presleme yöntemi, çözücü ekstraksiyon (SE), 

Süperkritik sıvı ekstraksiyonu (SFE), mikrodalga ekstraksiyonu 

(MWE) ve katı-faz mikroekstraksiyonu (SPME), Çok yönlü 

ekstraksiyon (SDE)), Mekanik yöntem (Presleme) gibi birçok 

yöntemler uygulanabilmektedir.  

Destilasyon yöntemleri; Su Destilasyonu (HD), Buhar destilasyonu 

(SD), Hidrodifüzyon (H), Mikrodalga destekli destilasyon (MWD), 

Fraksiyonlu destilasyonu (FD), Vakum destilasyonu (VD) ve 

Moleküler destilasyon (MD) şeklinde gruplandıralabilir. 

Ekstraksiyon çeşitleri; Çözücülerle ekstraksiyon, Katı-Faz 

mikroekstraksiyon (SPME) bu yöntem (SPME), GC veya GC-MS ile 

birlikte özellikle çevre, biyoloji ve gıda örneklerindeki uçucu ve yarı 

uçucu organik bileşiklerin ekstraksiyonunda kullanılmaktadır. Ayrıca, 

yüksek-performanslı sıvı kromatografisinde de (HPLC) 

uygulanmaktadır (Vas ve Vekey, 2004). 

Yabancı ot mücadelesinde allelopatinin kullanılma yöntemleri 

sürdürülebilir tarımın ilkelerinden biri olup bitkiler arasındaki 

allelopatik potansiyelden yararlanarak topraktaki yabancı ot 
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tohumların çimlenmesini engellemek amaçlanmaktadır. Bitki 

salgılarının farklı kimyasal özelliklere sahip olduğu bilinmekte olup, 

bunların allelopatik etkileri araştırılarak tarımsal mücadelede 

kullanma imkanları araştırılmaktadır (Yarnıa ve ark., 2011). 

Allelopati karmaşık bir kavram olup iklim ve toprak koşullarına, 

salgılayan ve alıcı bitkiye göre farklı düzeylerde ortaya 

çıkabilmektedir. Bazı bitki kalıntıları, toprakta bulunan yabancı ot 

tohumlarının kabuk geçirgenliği üzerinde etkili olabilmektedir. 

Yabancı otlarla mücadelede allelopati; doğal malç, örtücü bitki, ekim 

nöbeti bitkisi, karışık ekim, yeşil gübre, allelopatik bitkilerden 

çıkartılan toksik ekstraktlar, doğal herbisitler ve allelopatik ürün 

çeşitlerinin kullanımı şeklinde olmaktadır. Organik tarımda ise 

kullanılan yöntemler içinde allelopati biyolojik ve kültürel metotlarda 

önemli rol oynamaktadır (Kalinova, 2010).  

Tarımsal üretimde bazı yabancı ot türlerin mücadelesinde herbisitler 

de yetersiz kalabilmekte aynı zamanda herbisitlerin kullanımıyla ilgili 

yanlış ve eksik uygulamalardan dolayı birçok yabancı ot türlerinde 

direnç sorunuyla karşı karşıyayız. Bu türler ile daha etkin mücadele 

için son yıllarda Allelopatik mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi 

yönünde birçok araştırmalar yapılmaktadır. Kordali ve ark. (2009) 

tarafından yapılan araştırma sonucuna göre, Achillea gypsicola Hub-

Mor., Achillea biebersteinii Afan'dan izole edilen uçucu yağların 

Amaranthus retroflexus L., Cirsium arvense L. (Scop.) ve Lactuca 

serriola L.'ya karşı herbisidal etki gösterdiği bildirilmiştir. Allelopatik 

mücadele yöntemleri;  
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12. YABANCI OTLARLA MÜCADELEDE 

ALLELOKİMYASALLARIN KULLANILMA YÖNTEMLERİ 

12.1. Doğal malç yöntemi (Bitki artıkları) 

Bitki artıklarıyla toprak yüzeyinin malçlanması, fiziksel bariyer 

oluşturmak suretiyle ışık geçirimini engelleyerek, toprak sıcaklığını 

düşürerek ve diğer fiziksel özellikleri etkileyerek yabancı ot 

çimlenmesini önlemektedir. Toprak yüzeyi ışık geçirmeyen bir 

materyalle örtülü olduğu için yabancı ot tohumları çimlenip toprak 

yüzeyine çıksa dahi fotosentez yapamadıkları için yaşamlarını devam 

ettirememektedirler. Malç materyallerindeki allelopatik kimyasallar 

yabancı otun ortaya çıkışını baskılamaktadır. Yabancı ot baskılama 

düzeyi kalıntı miktarıyla ilişkilidir. Böylece fazla miktarda biyokütle 

oluşturan örtücü bitkiler, fazla miktarda baskılayıcı kalıntılar 

bırakarak yabancı ot çimlenmesini engelleyebilmektedir (Yarnıa ve 

ark., 2011). 

Toprak yüzeyi ışık geçirmeyen bir materyalle örtülü olduğu için 

yabancı ot tohumları çimlenip toprak yüzeyine çıksa dahi fotosentez 

yapamadıkları için yaşamlarını devam ettirememektedirler. Malçtaki 

allelopatik kimyasallar yabancı otun ortaya çıkışını baskılamaktadır. 

Yabancı ot baskılama düzeyi kalıntı miktarıyla ilişkilidir. Bitki 

kalıntılarının ayrışma zamanı, malçlama ile yabancı ot kontrolünde bir 

diğer önemli faktördür. Yavaşça ayrışan örtücü bitki kalıntısı yabancı 

ot baskılama süresini uzatmaktadır. Malçlama ile yabancı ot kontrolü, 

gelişme döneminde şiddetli yağış olmaksızın etkilidir. Fazla yağışlı 
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durumlarda ek yabancı ot yönetim uygulamalarına gerek 

duyulmaktadır. Malçlar, özellikle toprak işlemesiz ürün sistemlerinde 

yabancı ot kontrolünde önemli rol oynamaktadır (Kalinova, 2010). 

12.2. Örtücü bitki yöntemi (Canlı malç) 

Bu yöntemde örtücü bitki canlı olarak toprak yüzeyini kültür 

bitkisinden önce kaplayan ve kültür bitkisinin ekimi yapılmadan önce 

toprağa karıştırılan bitkidir. Yetiştirilme amaçları hasat edilmek 

olmamasına rağmen, toprağı besin maddelerince zenginleştirip besin 

döngüsünü sağlama, toprağı su ve rüzgâr erozyonuna karşı koruma, 

ışığın toprağa ulaşmasını engelleyerek toprak sıcaklığındaki 

değişimleri azaltma örtücü bitkilerin sağladığı diğer faydalardır. 

Örtü bitkilerin gelişmeleri sırasında oluşturdukları rekabet ve 

gölgeleme nedeniyle ilkbahar yabancı otlarının bazılarının çimlenme 

ve gelişmesini engellemektedir. Bunun yanında toprak yüzeyinde 

kalan örtü bitkisi artıkları tohumun içinde bulunduğu çevre ve 

çimlenme koşullarını değiştirebilmektedir. Yabancı otların allelopatik 

olarak engellenmesi amacıyla değişik örtü bitkisi kombinasyonları 

kullanılabilmektedir (Kitiş, 2010; Anonim, 2014). Örtücü bitki 

uygulaması, toprak yüzeyini kaplayan bitkiler kullanılarak yabancı 

otlar ile mücadele etmektir. Genel olarak, örtücü bitkiler tüm yıl ya da 

belirli dönemlerde, ürün yetiştirilen alanlarda tek başına veya karışık 

olarak tek ya da çok yıllık otsu bitkilerle toprağın örtülmesi şeklinde 

de tanımlayabilir.  

Örtücü bitki olarak kullanılacak türlerin; kısa boylu olması, yüzlek ve 

saçak kök sistemine sahip olması, hızlı çimlenme ve gelişme 
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göstermesi, yatmaya karşı dayanıklı olması gibi bazı özelliklere sahip 

olması gerekmektedir. Başarılı bir yabancı ot kontrolü için allelopatik 

yöntemlerde de kullanılan tahıl veya baklagil örtücü bitkilerinin tek ya 

da karışım halinde ekimi yabancı ot mücadelesinde gün geçtikçe 

önemi artmaktadır (Kolören ve Uygur, 2003; Kolören ve Uygur, 2006; 

Isık ve ark., 2009; Mennan ve ark., 2009; Mennan ve ark., 2020). 

Dünyada bu konuda yapılmış çalışmalarda; Akemove ark. (2000) 

çavdar (S. cereale) örtücü bitki olarak kullanıldığında söğüt otu 

(Polygonum persicaria L.), melez horoz ibiği (A. hybridus L.), beşpat 

çiçeği (Galinsoga parviflora Cav.), sirken (C. album L.), kirpi darı (S. 

viridis L.) ve yabani darı (Panicum dichotomiflorum L.) türlerini etkili 

şekilde baskıladığını bildirmişlerdir. sarıtaş yoncası (M. officinalis 

L.)’nın canlı örtücü bitki olarak nadas sistemlerinde kullanılması ile 

yabancı ot biyomasının %95’in üzerinde azalttığı bildirilmiştir 

(Blackshow ve ark., 2001). Czapar ve ark. (2002) tarafından fiğ (Vicia 

spp.) mısırda sıra arasında dört hafta canlı örtücü bitki olarak 

kullanılması ile Digitaria sanguinalis ve Cenchrus longispinus’u %80 

oranında baskıladığı bildirilmiştir.  

Türkiye’de bu amaçla kullanılan türlerin başında; adi fiğ (V. sativa), 

tüylü Fiğ (V. villosa), Macar fiği (V. pannonica), Koca fiğ (V. 

narbonensis), bezelye (Pisum sativum), arı otu (Phacelia 

tanacetifolia), börülce (Vigna sinensis), kara buğday (Fagopyrum 

esculentum), sarı acı bakla (Lupinus luteus) ve yara otu (Anthyllis 

vulneraria) olduğu belirtilmiştir. Turunçgil bahçelerinde bazı örtücü 

bitkilerden adi fiğ (V. sativa)’in yabancı otları baskılamada oldukça 
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etkili olduğu tespit edilmiştir. Mısır yetiştiriciliğinde yabancı ot 

mücadelesinde örtücü bitki olarak tüylü fiğ (V. villosa Roth.), çavdar 

(Secale cereale L.), Macar fiği. (V. pannonica Crantz), yemlik şalgam 

(Brassica rapa), çim (L. perenne L.) ve karalahana (B. oleraceae var. 

acephala) kullanılmıştır. Çalışmalar sonucunda en yüksek örtücü bitki 

kuru biyoması tüylü fiğ parsellerinden (147.79 g/0.25m2) elde 

edilmiştir. Tüylü fiğ verim unsurlarına da etki ederek, en yüksek bitki 

boyu, bitki çapı, koçan çapı, koçan uzunluğu ve dane verim (757.63 

kg/da) artışını da sağlamıştır (Kolören ve Uygur, 2004; Yarnıa ve ark., 

2011; Gözükara ve Işık, 2017). Kitiş ve Uygur (2009) tarafından 

yapılan araştırmada yeni tesis mandalina bahçesinde sıra aralarında 

örtücü bitki olarak adi fiğ (V. sativa L.) ekilmiş yabancı otları % 44.9 

oranında baskıladığı bildirilmiştir. Mennan ve ark. (2009) tarafından 

bazı kışlık örtücü bitkileri ile, domates ve biber yetiştiriciliğinde 

yabancı ot mücadelesi amacıyla yapılan çalışmada kullanılan örtücü 

bitki türlerinden italyan çimi (L. multiflorum), adi fiğ (V. sativa), tüylü 

fiğ (V. villosa) ve çavdar (S. cereale)’ın yabancı otlarla mücadelede 

kullanılabileceği tespit edilmiştir. Kolören (2008), tarafından örtücü 

bitki hint hardalı’nın % 5, % 25 ve % 50’lik yaprak suyu eksudatları 

kültür bitkisi olarak marul ve mısır, yabancı ot türü olarak da kırmızı 

köklü tilki kuyruğu ve ingiliz çimi tohumlarına uygulanmıştır. 

Bitkilere uygulanan eksudatların konsantrasyonlarına bağlı olarak 

denemede kullanılan bütün türlerde çimlenme ve kökçük uzunluğunun 

azaldığı tespit edilmiştir. 
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12.3.Ürün rotasyon yöntemi (Münavebe) 

Bu yöntemin esası birçok kültür bitkisinin kök, gövde ve 

yapraklarından salgılanan allelokimyasalların yabancı ot tohumların 

çimlenme oranını azaltmasına bağlıdır. Ekim nöbetinde farklı 

familyalardan bölgenin iklim ve toprak özellikleri dikkate alınarak 

ürün rotası planlanabilir. Yıllık kültür bitkisinin çok yıllıkla yer 

değiştirilmesi, bitkilerin sık ekildiği ve gölgelemenin yoğun olduğu 

kültür bitkisiyle seyrek ekilen kültür bitkisinin rotasyonu, yazlık ve 

kışlık ekilen kültür bitkilerinin rotasyonu yer aldığında kültür bitkisi 

içinde dominant hale geçen yabancı otlar kontrol edilmiş olacaktır. 

Rotasyon sırası ayarlanmış allelopatik ürünler kök salgıları veya 

ayrışmalarıyla gelecek ürünler veya kültürler içindeki yabancı otları 

baskılayabilir (Anonim, 2014). 

Monokültür tarımında yıllarca aynı bitkinin değiştirilmeden 

yetiştirilmesi sonucunda toprak yorgunluğu görülür ve verim düşmeye 

başlar. Toprak yorgunluğunun nedenlerinden biri de yabancı otlardır. 

Tek yanlı ürün yetiştirmeyle gittikçe çoğalan yabancı otlar, verimi 

değişik ölçülerde düşürür. İklime ve toprağa bağlı olmak üzere yılın 

her yetiştirme döneminde çeşitli yabancı bitkiler tarım arazisini kaplar 

ve kültür bitkileri ile rekabete girerek zararlı olurlar. Örneğin, 

tahılların ekim nöbetinde fazla kullanıldığı sistemlerde genellikle dar 

yapraklı yabancı otlarda artış, çok yıllık yem bitkilerinin kullanıldığı 

sistemlerde tek ve çok yıllık yabancı ot türlerinde azalış gözlenmiştir. 
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12.4.Karışık ekim yöntemi 

Bu yöntemde yabancı otun büyümesi için gerekli olan kaynakların 

birden fazla ürün tarafından kullanılması ve karışık kültürde yer alan 

kültür bitkilerinin salgıladığı allelokimyasalların etkisi ile yabancı ot 

büyümesi engellenmektedir.  

Karışık ekimde başarı oranını ekim metodu, ekim zamanı ve ekilen 

ürünün çeşidinin iyi bilinmesi etkiler (Ruşen ve Uçkun, 2006). Kaçan 

ve Boz (2011) tarafından organik bağ alanlarında, yabancı ot 

mücadelesi amacıyla örtücü bitki (tüylü fiğ 8 kg/da), örtücü bitki (arpa 

5 kg/da+fiğ 6 kg/da) ve lahana artıkları (500 kg/da) gibi uygulamalar 

yapılmıştır. Yabancı otlara kontrol etkinlikleri karşılaştırıldığında 

örtücü bitki uygulamaların da etkili olduğu bildirilmiştir. Göksu ve 

Kolören (2018) tarafından Şanlıurfa ili Antepfıstığı bahçesinde 

yapılan araştırmaya göre sıra arasında örtücü bitki adi fiğ (V. sativa 

L.), adi fiğ (V. sativa L)+arpa (Hordeum vulgare L.), tüylü fiğ (V. 

villosa), tüylü fiğ (V. villosa)+arpa (H. vulgare) dört farklı örtücü bitki 

uygulamasında bu örtücü bitkilerin yabancı otların kaplama alanlarını 

önemli oranda azalttığı belirlenmiştir.  

12.5.Yeşil gübre yöntemi 

Bu yöntem hem meyve bahçesi hem de tarla bitkileri alanlarında 

başarıyla uygulanabilmektedir. Yeşil gübre, taze bitki biyokütlesinin, 

toprağın organik madde ve azot bakımından besin düzeyini 

geliştirmek, toprak erozyonunu azaltmak amacıyla toprağa 

karıştırılması olup, ayrıca yabancı ot türlerini baskılayan 
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allelokimyasal kaynağı olarak ta etki gösterebilmektedir (Ruşen ve 

Uçkun, 2006).  

Yeşil gübre, taze bitki biyokütlesinin, toprağın organik madde ve azot 

bakımından besin düzeyini geliştirmek, toprak erozyonunu azaltmak 

amacıyla toprağa karıştırılması olup, ayrıca yabancı ot türlerini 

baskılayan allelokimyasal kaynağı olarak da etki gösterebilmektedir. 

Baklagil türleri ve bazı turpgillerden bitkiler, yabancı otları 

baskılamakta ve aynı zamanda topraktaki organik maddeyi ve azotu 

artırarak toprak koşullarını iyileştirmektedir. Kışlık Brassica rapa var 

rapa Oleifera’nın biyokütlesinden salgılanan isothiocyanates Sonchus 

asper, Matricaria inodora, A. hybridus, Echinochloa crus-galli ve 

Alopecurus myosuroides çimlenmesini yüksek oranda baskıladığı 

bildirilmiştir. Yabancı otların çimlenmesini baskılayan bu mekanizma 

biyofumigasyon olarak adlandırılmaktadır. Biyofumigasyon, Brassica 

yeşil gübre tarafından üretilen kimyasalların etkisini kapsayan bir 

allelopati türünün ismidir (Kalinova, 2010).  

Mısır tarlalarında sorun olan horoz ibiği (A. retroflexus L.) ve domuz 

pıtrağı (Xanthium strumarium L.) gibi yabancı otların mücadelesinde 

ekim öncesi yeşil gübre olarak ayçiçeği, fiğ, fındık turpu ve buğday 

bitkileri kullanılmıştır. En fazla mısır yaş ağırlığı buğday yeşil gübresi 

uygulamasından elde edilirken (13.133 kg/da), en az mısır yaş ağırlığı 

6.866 kg/da ile fındık turpu yeşil gübre uygulamasından elde 

edilmiştir. 
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12.6.Doğal herbisitler yöntemi 

Tarımsal üretimde sorun olan birçok yabancı ot türlerine karşı dünya 

ülkelerinde olduğu gibi doğal herbisit Türkiye’de kullanılmaya 

başlamıştır. Organik herbisitlerin dar yapraklı yabancı ot türlerinden 

ziyade geniş yapraklı yabancı ot türlerine karşı daha etkili olduğu 

bildirilmiştir (James ve ark., 2002; Webber ve Shrefler, 2007; Lanini, 

2010). Organik herbisitlerin etkili bir kontrol sağlaması için erken 

kotiledon veya gerçek yaprak dönemlerinde uygulanması gerektiği 

belirtilmiştir (Smith, 2004; Abouziena ve ark., 2009). Ayrıca bazı 

adjuvant eklemeleri ile organik herbisitlerin etkinliğini artabileceği 

saptanmıştır (Johnson, 2010). Ayrıca sıcaklık ve güneş ışığı organik 

herbisitlerin etkinliğini etkileyebilir. Bu yönüyle organik herbisit 

etkinliği tam sağlanmayabilir. Birçok çalışmada organik herbisitlerin 

yaz uygulamalarının kış uygulamalarından daha etkili olduğu 

belirtilmiştir (Lanini, 2010). Kontakt etkili organik herbisitlerden 

BioLink %4 ve % 6, Matran® EC % 10 ve Weed Pharm % 100 

konsantrasyonları adjuvan olarak Organik BioLink % 1, Silwet® Eco 

Spreader % 1 ve Break-Thru® S 240 % 1 uygulama dozları yazlık 

kültür bitkilerinde görülen geniş yapraklı yabancı ot türlerinden horoz 

ibiği (A. retroflexus L.), imam pamuğu (A. theophrasti L.) ve it üzümü 

(Solanum nigrum L.) kontrolünde etkili olduğu bildirilmiştir (Kolören 

ve Lanini, 2018). Bugün için ruhsatlı organik herbisit Türkiye’de yok 

ancak önümüzdeki yıllarda olması muhtemeldir. 

Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis) uçucu yağı, M. officinalis L. ve 

A. retroflexus için doğal herbisit; Verticillium dahliae Kleb, F. 
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oxysporum Schl., Pythium debaryanum, Sclerotinia sclerotiorum ve 

Rhizoctonia solani için doğal fungisit yani doğal pestisit olarak 

kullanılma potansiyeline sahiptir (Üstüner ve ark., 2018a). Kimyon 

(Cuminum cyminum L.), nane (Mentha longifolia L.) ve sarımsak 

(Allium sativum)'dan ekstrakte edilen uçucu yağın R. crispus L. ve 

Convolvulus arvensis L. için doğal herbisit, Verticillium dahliae Kleb 

ve F. oxysporum için doğal fungisit olarak kullanılma potansiyeline 

sahiptir (Üstüner ve ark., 2018b). 

13.ALLELOKİMYASALLARIN BİTKİLERE ETKİSİ 

Farklı bitki organlarında doğal olarak üretilen allelokimyasallar farklı 

bitkilerin değişik organlarına farklı oranlarda etki etmektedir. Bu 

organlar, tohumların kararması, kök veya kökçüklerin azalması, kök 

uçlarında nekrotik lekeler, kök ekseninde kıvrılma, renk değişikliği, 

kök saçakların olmaması, seminal kök sayısının artması, kuru ağırlıkta 

azalma, üreme kapasitesinde azalma gibi değişik organlarda farklı etki 

gösterebilir. 

Bitkilerin bazı yaşamsal faaliyetlerini de etki eder, bunlar; tohum 

çimlenmesi, besin maddesinin alımı, hücre bölünmesi, uzama, 

fotosentezi, membran geçirgenliği, enzim aktivitesi ve protein sentezi 

engellemesi, solunumu teşvik etmesi veya engellemesidir. Uçucu 

yağların tohum çimlenme, fide büyüme ve gelişimi engelleyici olarak 

doğada allelopatik etkilere sebep olması (Reynolds, 1987), uçucu 

yağların aynı zamanda yabancı otların mücadelesinde alternatif 

allelokimyasallar olabileceği sonucunu doğurmuştur.Yapılan 

çalışmalarda uçucu yağların yabancı otlar üzerine başlıca allelopatik 



612 | Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  

 

 

etkilerinin tohumların çimlenmesinin engellemesinin yanında, yabancı 

otların büyüme ve gelişmesini yavaşlatması olduğu bildirilmiştir (Feo 

ve ark., 2002; Barney ve ark., 2005). 

Ülkemizde en çok bilinen ve pratikte de kullanılan allelopatik bitki 

antep turpudur (Raphanus sativus L.). Yapılan çalışmalarda antep turpu 

parçalanarak toprağa karıştırıldığında, yazlık kültür bitkilerinin ve 

meyve bahçelerinin birçoğunda sorun olan geliç (S. halepense (L.) 

Pers.)’e ait rizomların sürmesini büyük oranda engellemiştir (Uygur 

ve ark., 1990). Yapılan benzer bir çalışmada yeşil gübre olarak ekilip 

toprağa karıştırılan antep turpunu takiben ekilen pamuk bitkisi 

içerisindeki kanyaş çıkışını (%99.7) durdurduğu saptanmıştır 

(Kayandan ve ark., 2002). Benzer bir çalışma mısır bitkisi için 

yapılmış ve antep turpunun toprağa karıştırılmasından sonra ekilen 

mısır bitkisi içerisindeki yabancı otların sayısı ve kapladığı alanın 

azaldığı, buna karşılık mısır veriminin arttığı belirlenmiştir (Doğan ve 

Uygur, 2005). Yapılan çalışmalar antep turpu üzerinde yoğunlaşmakla 

beraber, aynı familyadan (Brassicaceae) olan beyaz turp, siyah turp, 

fındık turpu ve şalgamın da kanyaşın kontrolünde antep turpu kadar 

etkili olduğu bildirilmektedir (Uludağ ve ark., 2005).  Karadeniz 

Bölgesi’nde sorun olan pelin (A. vulgaris L.) yoğunluğu yonca ekili 

alanlarda %89.4 düzeyinde azaldığı belirlenmiştir (Önen, 1999). Orta 

Anadolu ve geçit bölgelerinde yonca (Medicago sativa L.) önemli 

sorun olan kekrenin (A. repens (L.) D.C.) yoğunluğunu azalttığı 

bildirilmiştir (Sözeri, 2003). 
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6. Bitki bitki yağları (bitkisel yağlar) bitki yetiştiricileri ve yabancı 

ot türleri 
 

Uçucu yağ kaynağı bitki türleri Etkilen yabancı ot 
türleri 

Literatür 

Salvia officinalis L. (Adaçayı), 
Origanum onites L. (İzmir kekiği),  
Mentha spicata L. (Kıvırcık nane), 
Coriandrum sativum L. (Kişniş),  
Thybmra spicata L. (Karabaş kekik), 
Rosmarinus officinalis L. (Biberiye), 
Pimpinella anisum L. (Anason), 
Lavandula stoechas L. (Karabaş otu), 
Carum carvi L. (Frenk kimyonu), 
Foeniculum vulgare Mill. 

 
Sinapis arvensis L., 
Rumex nepalensis 
Spreng,  
Raphanus 
raphanistrum L.,  
Alcea pallida  
(Waldst. & Kit. ex 
Willd.) Waldst. & 
Kit.  
Amaranthus 
retroflexusL.,  
Sonchus oleraceus 
L., 
Centaurea 
solstitialis L. 
 

Azırak ve 
Kahraman 
2002 

 
Artemisia vulgaris L. (Misk otu) 

Xanthium 
strumarium L., 
Medicago sativa L., 
Lolium perene L., 
Agrostem 
magithago L.,  
Amaranthus 
retroflexus L., 
Cardaria draba,  
Chenopodium 
album, 
Echinochloa crus-
galli,  
Reseda lutea L.,  
Rumex crispus L., 
Trifolium pratense, 
Trifolium spp., 

 
 
 
Önen ve 
ark., 2002  
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Triticum spp., 
Lycopersicon 
esculentum L.,  
Brassica oleracea L, 
Daucus carota L.,  
Cucumis sativus L.,  
Lepidium sativum L.,  
Medicago sativa L.  

Eucalyptus camaldulensis (Okaliptüs) Melilotus officinalis 
L., Amaranthus 
retroflexus  

Üstüner ve 
ark., 
2018a  

Cuminum cyminum L. (Kimyon) 
Mentha longifolia L. (Nane) 
Allium sativum (Sarımsak) 

Convolvulus arvensis 
L. 
Rumex crispus L. 
 

Üstüner ve 
ark., 
2018b 

 
Eucalyptus citriodora (Okaliptüs) 
 

Cassia occidentalis 
L.  
Bidens pilosa L. 
Avena fatua L.  
Ageratum 
conyzoides L. 

Singh ve 
ark., 2002 

Artemisia vulgaris L. (Adi pelin) 
Mentha spicata L. subps. spicata 
(Nane)  
Ocimum basilicum L. (Fesleğen) 
Salvia officinalis L. (Adaçayı) 
Thymbra spicata L. (Zahter) 

Artemisia vulgaris 
L., Xanthium 
strumarium L., 
Medicago sativa L.,  
Lolium perene L. 

Önen, 
2003 

Eucalyptus citriodora Hook. 
 
 
 
 
 

Triticum aestivum 
L.,  
Zea mays L.  
Raphanus sativus L. 
Echinochloa crus-
galli  

Batish ve 
ark., 2004 
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Cassia occidentalis 
L.  
Amaranthus viridis 
L. Parthenium 
hysterophorus L. 

Syzygium aromaticum L. (Karanfil) Amaranthus 
retroflexus, 
Chenopodium 
album 
Brassica oleracea 
var. 
italica  

Bainard ve 
ark., 2006 

Laurus nobilis L. (Akdeniz defnesi) Triticum aestivum 
Zea mays L. 
Gossypium hirsutum 
L.  
Amaranthus 
retroflexus,  
Glycyrrhiza glabra 
L., 
Rumex crispus L.  
Physalis angulata L. 

Çetintaş 
ve ark., 
2006 
 

Tanacetum aucheranum 
Tanacetum chiliophyllum  

Amaranthus 
retroflexus  
Rumex crispus  
Chenopodium 
album 

Salamcı ve 
ark., 2007 

Origanum acutidens (Zemul) Amaranthus 
retroflexus, 
Chenopodium 
album, 
Rumex crispus 

Kordali ve 
ark., 2008 

Lavandula spp. (Lavanta) Lolium rigidum Haig ve 
ark., 2009 

Ocimum basilicum (Fesleğen) 
Lavandula angustifolia (Lavanta)  
Thymus vulgaris (Kekik) 
Salvia officinalis (Adaçayı)  
Melissa officinalis (Oğulotu) 

Xanthium 
strumarium  
Phalaris 
brachystachys, 
Avena sterilis 

Üremiş ve 
ark., 2009 
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Origanum dubium L. (Kekik) 
Allium cepa L. (Soğan) 
Allium sativum L. (Sarımsak) 

Rumex crispus L., 
Amaranthus 
retroflexus L.,  
Sinapis arvensis L.,  
Physalis angulata L.  

Aydın ve 
Tursun, 
2010 

Cinnamomum zeylanicum L.  
Lavandula spp. (Lavanta) 
Mentha piperita L. (Nane) 

Amaranthus 
retroflexus L.  
Solanum nigrum L.,  
Portulaca oleracea 
L.,  
Chenopodium 
album L. 
Sinapis arvensis L., 
Lolium spp., 
Vicia sativa L. 

Cavalieri 
ve 
Caporali, 
2010 

Thymus fallax Fisch. & Mey. (Kekik) 
Origanu vulgare L. (Güveotu)  
Mentha dumetorum Schult. 

Avena sterilis L.,  
Datura stramonium 
L.,  
Cucumis sativus L., 
Lactuca sativa L.  

Yılar ve 
ark., 2011 

 
Artemisia scoparia Waldst. Et Kit 
 
 
 
 
 
 

Abutilon theophrasti 
Medik, 
Agrostemma 
githago L.,  
Rumex crispus L,  
Sinapis arvensis L., 
Amaranthus 
retroflexus L.  
Chenopodium 
album L.  
Lactuca sativa L.  
Lepidium sativum L.  

Yılar ve 
ark., 2012 

Rosmarinus officinalis (Biberiye)  
Salvia officinalis (Adaçayı)  
Origanum onites (Güveyotu) 

Amaranthus 
hybridus, 
Physalis angulata 
Portulaca oleracea  

Şahin ve 
ark., 2013 

Linum persicum (Acem keteni) Lactuca sativa, 
Raphanus sativus 

Azizi ve 
Fuji, 2006 

Eucalyptus globulus (Okaliptüs) Amaranthus Azizi ve 
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retroflexus 
Portulacea oleracea 

Fuji 2006 

Salvia officinalis L. (Adaçayı) Amaranthus 
retroflexus L. 
Rumex crispus L. 
Sinapis arvensis L. 
Triticuma estivum  
Helianthus annuus  
Cicer arietinum  

Erbaş ve 
ark., 
2011a 

Lavandula x intermedia (Lavanta) Sinapis arvensis L.  Erbaş ve 
ark., 
2011b 

Thymus vulgaris (Kekik) Amaranthus 
retroflexus L.  
Portulaca oleracea 
L.,  
Physalis angulata L., 
Solanum nigrum L.  

Üremiş ve 
ark., 2014 

Coriandrum sativum L. (Kişniş)  
Foeniculum vulgare (Rezene) 
Carum carvi (Kimyon) 
Cuminum cyminum L. (Yeşil kimyon) 

Lathyrus annuus 
Vicia villosa 

Rahimi ve 
ark., 2013 

Carum carvi L. (Kimyon) 
Coriandrum sativum L. (Kişniş)  
Foeniculum vulgare Mill. (Rezene)  
Lavandula stoechas L. (Karabaşotu) 
Mentha spicata L. (Nane) 
Origanum onites L. (Güveyotu)  
Pimpinella anisum L. (Anason) 
Rosmarinus officinalis L. (Biberiye)  
Salvia officinalis L. (Adaçayı) 
Thymbra spicata L. (Zahter) 

Alcea pallida, 
Amaranthus 
retroflexus L., 
Centaurea 
solsotitialis L.,  
Raphanus 
raphanistrum L., 
Rumex nepalensis,  
Sinapis arvensis L.  
Sonchus oleraceus L. 

Azirak ve 
Kahraman, 
2007 

 
Eucalyptus globulus (Okaliptus) 

Amaranthus 
blitoides, 
Cynodon dactylon  

Rassaeifar 
ve ark., 
2013 
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Allelopatik potansiyeli pek çok çalışmaya konu olan ve ülkemizde 

subtropikal iklimin görüldüğü yerlerde sıkça karşılaştığımız okaliptüs 

(E. camaldulensis Dehn.), zakkum (Nerium oleander L.) ve tespih 

ağacı (Melia azedarach L.) türlerinin de yabancı otlara karşı 

potansiyel biyoherbisit etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Ülkemizde 

mısır tarlasında söz konusu bitkilere ait yaprak ve genç sürgünler 

toprağa karıştırılmış ve bu uygulamanın yabancı otları azaltırken, 

mısırın verimini artırdığı tespit edilmiştir (Uygur, 1996). 

14. BİTKİSEL ÜRETİM AÇISINDAN ALLELOPATİK 

BİTKİLER 

Bitkilerin başta kökleri olmak üzere, sap, yaprak gibi organların ya da 

bu organların çeşitli aşamalardan geçerek parçalanıp, ayrışmasıyla 

salgıladıkları bu kimyasalların, değişen oranlarda bazı yabancı ot 

çimlenme ve gelişimine allelopatik etkileri mevcut. 

Ekmeklik buğday (T. aestivum L.) üretiminde geniş yapraklı çeşitli 

yabancı otlar ile bazı kültür bitkilerine allelopatik etkili olduğu 

saptanmıştır (Zuo ve ark., 2005). Allelopati’den dolayı kendinden 

Mentha spicata (Nane) 
Laurus nobilis L. (Akdeniz defnesi) 
Foeniculum vulgare Mill. (Rezene) 
Satureja montana L. (Geyikotu) 
Origanum onites L. (Güveyotu) 
Coriandrum sativum L. (Kişniş) 

Rumex crispus L.,  
Setaria glauca,  
Abutilon theophrasti  
Taraxacum 
officinale L.  
Amaranthus 
retroflexus L.,  
Daucus carota L.,  
Thlaspi arvense L., 
Poa annua L.  
Chenopodium 
album L.,  
Avena sterilis L.  

Yıldırım, 
2007 
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sonraki bitkinin çimlenme ve gelişmesini baskılamıştır (Oueslati, 

2003; Lam ve ark., 2012).  

Hücresel açıdan bölünme, uzama, hormon düzeyi ve konsantrasyonu, 

hücre zarı geçirgenliği, besin maddesi alımı, stoma açıklığı, klorofil 

içeriği, solunum, enzimatik etkinlikler (protein sentezi, yağ 

metabolizması, porfirin yapımı) su ilişkileri ile toprak 

mikroorganizmaları gibi faktörlerin (özellikle tarla bitkilerinde) 

“allelopati”nin temel nedenlerinden oldukları gözlenmiştir (Manuel ve 

ark., 1999; Reigosa ve ark., 2002).  

15.ALLELOPATİK ETKİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

İzmir ılgını (Tamarix smyrnensis Bunge) bazı yabancı ot türleri ve 

kültür bitkileri üzerindeki allelopatik etkilerin yapıldığı araştırma 

sonucuna göre, T. smyrnensis su ekstraktın yabancı ot türlerinden A. 

sterilis’in çimlenmesini %24.57, Amaranthus retroflexus %60.06, 

Silybum marianum %82.16, Portulaca oleracea %41.34 ve L. 

perenne’nin %31.59 oranında azalttığı bulunmuştur. Kültür 

bitkilerinden Lactuca sativa ve T. vulgare’nin çimlenmesinde %30.24 

ve %13.07 oranında azalma görülmüştür. G. max L.’ın çimlenmesini 

%22.58 oranında azalttığı görülürken, Ekstraktın her iki yıl içerisinde 

de Gossypium hirsutum L.’un çimlenmesini azaltmadığı görülmüştür. 

Hint hardalı (B. juncea (L.) Coss.) örtücü bitkisinin, kültür bitkileri 

(Marul ve mısır) ile yabancı ot türlerine (A. retroflexus ve L. perenne) 

olan allelopatik etkisi; farklı bitki eksudatlarının (% 5, % 25 ve % 50) 

marul bitkisinin çimlenmesini sırasıyla % 10.96, % 45.21 ve % 59.58, 

mısır bitkisini % 12.82, %30.77 ve % 78.84, yabancı ot türlerinden A. 
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retroflexus’u % 23.29, % 41.10 ve % 93.15, L. perenne’yi % 2.15, % 

39.78 ve % 91.29 oranında azalttığı saptanmıştır (Kolören, 2007). 

Domatesin önemli sorunlarından olan canavarotu (O. ramosa) karşı 

Lycopersicon esculentum (domates), B. oleracea (lahana), botrytis 

(karnabahar), italica (brokoli), B. napus (kolza), Raphanus sativus 

(turp), S. arvensis (yabani hardal), Juglans regia (ceviz), N. oleander 

(zakkum), Melia azadracht (tespih ağacı) bitkilerinin allelopatik etkisi 

olduğu kanısına varılmıştır (Demirkan, 2005). 

Çavdarın farklı bitki özütlerinin uygulanmasıyla, horozibiğinin bitki 

boyu, yaprak alanı, yaprak sayısı, kök uzunluğu, sap ve kök kuru 

ağırlığı, toplam tohum ağırlığı ve tohum verimini önemli derecede 

düşürdüğü belirlenmiştir (Yarnıa ve ark., 2011). 

Uçucu yağların birçoğu Apiaceae, Lamiaceae, Myrtaceae ve Rutaceae 

familyasında yer alan aromatik bitki türlerinde bulunmaktadır (Başer, 

1993). Bu bileşiklerin bitkilerde yüksek oranda fitotoksik etkiye sahip 

olduğu, herbisit etkilerinin organik tarımda kullanılabilecek 

formülasyonların geliştirilmesi için çalışılması ve bu çalışmaların 

devamlılığın da önemli olduğu çok sayıdaki araştırıcı tarafından da 

bildirilmiştir (Tworkoski, 2002; Luciana ve ark., 2003; Arminante ve 

ark., 2006; Dayan ve ark., 2009; Üremiş ve ark., 2009; Efil ve Üremiş, 

2012).  

Laboratuar ortamında soğan (Allium cepa L.), sarımsak (A. sativum 

L.) ve beyaz kekik (Origanum dubium L.) uçucu yağlarının kıvırcık 

labada (Rumex crispus L.), kırmızı köklü horoz ibiği (A. retroflexus), 
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yabani hardal (S. arvensis L.) ve fener otu (Physalis angulata L.) 

tohumlarının çimlenme ve çimlenen tohumların kök uzunluklarına 

etkileri ile bu yabancı ot tohumların topraktan çıkışlarına etkileri 

araştırılmıştır. Soğan, sarımsak ve beyaz kekik uçucu yağlarının 

uygulama dozlarının artırılmasıyla birlikte yabancı ot tohumlarının 

çimlenme oranında ve kök uzunluklarında önemli düşüşler olduğu, 

bazı uygulama dozlarında çimlenmeyi tamamen engellediği 

görülmüştür. Beyaz kekik uçucu yağının diğer uçucu yağlara oranla 

çimlenmeyi engelleyici etkisinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Ekim yapılan yabancı ot tohumlarının çıkış oranları ve kök 

uzunluklarında da benzer sonuçlar alınmış ve bu denemelerde 

sarımsak uçucu yağının diğer uçucu yağlardan daha etkili olduğu 

tespit edilmiştir (Aydın ve Tursun, 2010). 

Uçucu yağ bileşiği elde edilen bitkilerin yetiştikleri yerlerdeki iklim 

koşulları ve stres faktörleri gibi sebeplerden dolayı içerdikleri etken 

madde oranlarındaki azalış veya artış kullanılan uçucu yağlarda 

farklılıklara sebep olabilir (Abouziena ve ark., 2009). 

Brokkoli ve Zakkum tüm yabancı otlara olan ortalama %58’lik etkisi 

ile ve S. halepense’ye Brokkolinin ortalama %70, Zakkumun ortalama 

%80’lik etkili bulunmuştur. Yabancı otların tamamının ortadan 

kaldırılması beklenilmeyen organik tarım içerisinde, her iki 

uygulamada yeterli etkiyi göstermiştir (İşçi ve ark., 2010). 

Sera koşullarında, çimlenme ve çıkıştan sonra mercimek ve nohut 

fidelerine verilen %20’lik yabancı ot ekstraktları gelişmeyi olumsuz 
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yönde etkilemiş, kontrole göre daha yavaş bir gelişme saptanmıştır. 

Ayrıca sera koşullarında elde edilen mercimek ve nohut fide boyu, 

fide yaş ağırlığı, fide kuru ağırlığı, fide kök uzunluğu, fide kök kuru 

ağırlığı, fide kök yaş ağırlığı kontrole göre yabancı ot ekstraktları ile 

muamele edilen gruplarda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 

gözlenmiştir (Işık ve İkincikarakaya, 2010). 

Bitkiler tarafından sentezlenen en önemli sekonder metabolitlerden 

biri olan uçucu yağların yapısında yer alan bileşiklerin de büyük 

çoğunluğunu terpenler oluşturmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı 

uçucu yağlar son yıllarda kimyasal herbisitlere karşı alternatif 

allelokimyasal maddeler olarak gösterilmektedir (Abrahim ve ark., 

2000). Uçucu yağlar bitkilerden damıtma, tüketme ve sıkma gibi 

değişik yöntemler kullanılarak elde edilirler. Uçucu yağlar hangi 

yöntemle elde edilirse edilsin uçucu yağların çoğu uzun süre ışık ve 

hava ile temasa geçtiğinde oksidasyon ve polimerleşme ile bozulur 

(Ceylan, 1987). Uçucu yağlar bitkinin tüm organında bulunabileceği 

gibi sadece tek bir organında da yoğunlaşabilirler. Uçucu yağlar, 

biberiye, fesleğen, adaçayı gibi bitkilerin yapraklarında bulunan salgı 

tüylerinde; kimyon, rezene, kişniş gibi bitkilerin meyve salgı 

kanallarında; portakal, limon gibi türlerin kabuklarında bulunan salgı 

ceplerinde; kara çam, sarı çam gibi türlerin gövde kabuklarında 

bulunan reçine kanallarında salgılanırlar (Handa ve ark., 2008). 

S. halepense'nin toprak üstü kısımlarının sulu ekstraktların Cuscuta 

campestris, Lolium temulentum, Amaranthus blitoides, Amaranthus 

retroflexus ve Portulaca oleracea'nın üzerine (%10 konsantrasyonda) 
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güçlü bir allelopatik etkiye sahip olduğu en yüksek engelleme oranı 

P.oleracea'da ve A.blitoides üzerine olmuştur (Al Sakran ve ark., 

2020). 

SONUÇ 

Bitkilerin allelokimyasal içerikleri araştırıldıkça ve bu 

allelokimyasallların bitkisel üretimde sorun olan yabancı ot türlerine 

karşı laboratuvar ve arazi koşullarında uygulanabilirliği artıkça daha 

az kimyasal kullanılacaktır. Yabancı otlara karşı kullanımı, 

allelokimyasalın çeşidine, konsantrasyonuna ve etkileme süresine 

bağlı olarak değişebilir. Genelde allelokimyasalların etkileri bitkiler 

üzerine olumsuz olmaktadır. Allelopatik etkinin olumsuz simptomları; 

bitki büyümesinde ve fotosentez hızında azalmaya, besinleri absorbe 

etme gücünün azalması, sararma, deformasyon, absisyon, kuruma yani 

bitki ölümü olarak sıralanabilir. Allelopati basit bir olay olmayıp 

oldukça kompleks olaylar zinciridir. Çünkü bir bitkiden salınan 

allelokimyasal, alıcı bitkiye direkt olarak geçebileceği gibi toprakta 

birtakım değişikliklere uğradıktan sonra da geçebilir. Allelokimyasal, 

taşınma sırasında topraktaki mikroorganizmalar (bakteri, fungus) 

tarafından değişikliğe uğratılabilir. Bazı Allelokimyasallar ise 

yapraklardan uçucu madde veya gaz formunda havaya salınır ve hava 

vasıtasıyla başka bir bitkinin yapraklarından içeriye alınabilir. 

Allelokimyasalların bugün için uygulamada bazı sorunlarla 

karşılaşılmıştır. Bunlar, allelokimyasalların elde edilip ambalajlanma 

sorunu, yapısının stabil olmaması, gaz halinde çevreye yayılması, 
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değişkenliğin çok fazla olması gibi nedenler bugün için engel teşkil 

etmektedir. Ama ileri dönemlerde muhakkak bu sorunlarada çözüm 

bulunacaktır. 

 

 

 

 



Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  | 625 

 

 

KAYNAKLAR 

Abouziena, H.F.H., Omar, A.A.M., Sharma, S.D., Singh, M. (2009). Efficacy 
comparison of some new natural-product herbicides for weed control at two 
growth stages. Weed Technology, 23(3): 431-437 

Abrahim, D., Braguini, W. L., Kelmer-Brach, A. M., Ishii-Iwamoto, E. L. (2000). 
Effect of four mono terpeneson germination, primary root growth, an 
mitochondrial respiration of maize. Journal of Chemical Ecology, 26:611-
624 

Akemo, M.C., Regnier, E.E., Bennet, M.A (2000). Weed suppression in Spring-
Sown (Seceale cereale)-Pea (Pisum sativum) cover crop mixes. Weed 
Technonology, 14:545-549  

Alam S.M. (1990). Effect of wild plant extract on the germination and aeedling 
growth of wheat. Rachis 9(2): 12-35 

Alam, S.M., Azmi, A.R., Ali, S.A. (1990). Effect of Purblenuts edge (Cyperus 
rotundus L.) leaf extracts on germination and seedling growth of wheat. 
Pakistan Journal of Science and Industrial Research, 33(5/6): 835 

Almhemed, K., Al Sakran, M., Üstüner, T., Üstüner, M. (2021). Allelopathic effect 
of aqueous extracts of Stinkwort (Dittrichia graveolens L.) on germination 
and growth of some weed species. Records of Agricultural Food Chemistry 
X:X (2021): 1-9 

Al Sakran, M., Almhemed, K., Ustuner, T., Dal, S. (2020). Effect of aqueous extract 
of Sorghum halepense (L.) Pers. on germination and growth of some weed 
species. International Journal of Scientific and Research Publications 11(1): 
404-408 

Altieri, M.A., Deborah, K.L., Davis, J.R., (1983). Developing sustainable 
agroecosystems. BioScience. 33: 45-49 

Amini RA., (2013). Allelopathic potential of little seed canary grass (Phalaris minor 
Retz.) on  

seedling growth of barley (Hordeum vulgare L.). Journal of Biodiversity and 
Environmental Sciences, 3: 85-91. 

Anonim (2014). Yabancı otlara karşı biyolojik mücadele yöntemleri. 
http://www.ziraattube.com/m/1489/yabanci-otlarakarsi-biyolojik-mucadele-
yontemleri.html, (Erişim tarihi: 25.05.2014) 

Anonim (2017). FAO, 2017, The future of food and agriculture: Eğilims and 
challenges, http://www.fao.org/3/ai6881e.pdf (Erişim Tarihi: 6 Ocak 2018) 

Anonim (2020). TUİK verileri, Bitkisel üretim istatistikleri. 
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Bitkisel-Uretim-Istatistikleri-2020-
33737 

Arminante, F., De Falco, E., De Feo, V., De Martino, L., Mancini, E., Quaranta, E., 
(2006). Allelopathic activity of essential oils from Mediterranean Labiatae. I. 
International Symposium on the Labiatae: Advances in Production, 
Biotechnology and Utilisation, 22-25 February, p. 347-360, Sanremo-Italy 

Aydın O ve Tursun N. (2010). Bitkisel kökenli bazı uçucu yağların bazı yabancı ot 
tohumlarının çimlenme ve çıkışına olan etkilerinin araştırılması. 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimler Dergisi, 1(1): 11-17 

Azırak, S. ve Kahraman, S. (2002). Bazı uçucu yağ bitkilerinin ve aroma 
kimyasalların yabancı ot türlerinin çimlenmesi üzerine allelopatik etkisi. 

http://www.ziraattube.com/m/1489/yabanci-otlarakarsi-biyolojik-mucadele-yontemleri.html
http://www.ziraattube.com/m/1489/yabanci-otlarakarsi-biyolojik-mucadele-yontemleri.html


626 | Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  

 

 

Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Kahramanmaraş 

Azirak S. and Kahraman, S. (2007). Allelopathic effect of some essential oils and 
components on germination of weed species. Acta Agriculturae 
Scandinavica, Section B-Soil and Plant Science, 58: 88-92 

Azizi, M. and Fuji, Y. (2006). Allelopathic effect of some medicinal plant 
substances on seed germination of Amaranthus retroflexus and Portulaca 
oleraceae. Actahorticulturae, 699: 61-67 

Bainard, L.D., Isman, M.B., Upadhyaya, M.K. (2006). Phytotoxicity of 
cloveoilandits primary constituenteugenol and the role of leafepicuticular 
wax in the susceptibility to the sees sential oils. Weed Science, 54(5):833-837 

Barney JN., Hay AG., Weston LA. (2005). Isolation and characterization of 
allelopathic volatiles from mugwort (Artemisia vulgaris). Journal of 
Chemical Ecology, 31:247-265 

Batish, D.R., Kaur, S., Singh, H.P., Kohli, R.K. (2004). Herbicidal activitiy of 
volatile oils from Eucalyptus citriodora. II.European Allelopathy 
Symposium, 3-5 June, Poland 

Başer, K.H.C., (1993). Essentialoils of Anatolian labiatae: A profile. Acta 
Horticulturae, 333: 217- 238 

Baydar H. (2013). Tıbbi aromatik ve keyf bitkileri bilimi ve teknolojisi. Süleyman 
Demirel Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 51, Isparta 

Bayram, M., Ünal, B.T. (2018). Ayçiçeği ve buğday bitkisi kök eksudatlarının 
Sınapıs arvensıs L. ve Sinapis alba L. türlerinin tohum çimlenmesi ve fide 
gelişimi üzerine allelopatik etkilerinin araştırılması (Yüksek Lisans Tezi), 
Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Niğde 

Blackshow, R R., Moyer, J.R., Dram, R.C., Boswell, A.L. (2001). Yellow sweey 
clover, green manure, and its residues effectively suppress weeds during 
fallow. The Weed Science Society of America, 49:406-413 

Bozhuyuk, A.U., Komaki, A., Kordali, S., Ustuner, T. (2019). Assessment of the 
growth inhibiting effect of Satureja essential oils on different Fusarium 
species from wheat, Fresenius Environmental Bulletin, 28(11/2019): 8199-
8206  

Börner, H. (1958). Untersuchungen über den abbau von Phlorizin im boden in 
beitrag zum problem der bodenmüdigkeit bei obstgehölzen. 
Naturwissenchaften 47: 138-139 

Buchholtz, K.P. (1971). The influence of allelopathy on mineral nutrition. P. 86-
89.in U.S. National Commission for IBP (ed.) Biochemical interactions 
among plants. National Academy of Sciences, Washington, D.C 

Cavalieri, A., Caporali F. (2010). Effects of essential oils of cinnamon, lavender and 
pepper mint on germination of Mediterranean weeds. Allelopathy Journal, 
25(2): 441-451 

Ceylan, A. (1987). Tıbbi bitkiler II (Uçucu Yağ İçerenler). Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Yayınları, Yayın No: 481, İzmir 

Chopra, N., Tewari, G., Tewari, L.M., Upreti, B., Pandey N. (2017). Allelopathic 
effect of Echinochloa colona L. and Cyperus iria L. Weed extracts on the 
seed germination and seedling growth of rice and soyabean. Hindawi (2017), 
1-6 

Colquhoun, B.J. (2006). Allelopathy in weeds and crops: Myths and facts, Proc. of 
the Wisconsin Fertilizer. Aglime & Pest Management Conf. 45: 318-320 



Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  | 627 

 

 

Czapar, G.F., Simmons, F.W. Bullock, D.G. (2002) Delayed control of a hairy vetch 
cover crop in irrigated corn production. Crop Protection 21: 507-510.  

Çamurköylü, N., Demirkan, H. (1993). Yabancı ot-kültür bitkisi arasındaki 
allelopati ve pratikteki önemi. Türkiye I.Herboloji Kongresi, Adana, Türkiye 
203-209. 

Çetintaş, R., Tursun, N., Karcı, A., Almira, MH., Seyithanoğlu, M. (2006). The 
Bioherbicidal effects of daphne (Laurus nobilis L.) and some of it simportant 
components on the germination of some weeds and agronomic crops. Annual 
International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and 
Emissions Reductions, 6-9 November, USA. 

Dayan, F.E., Howell, J.L., Weidenhamer, J.D. (2009). Dynamic root exudation of 
sorgoleone and its in planta mechanism of action. Journal Experimental 
Botany, 60(7): 2107-2117 

Decondelles, O. (1848). On organs of plant, amariah storrs, for 3250 card slips, otis, 
broaders and Co., North Amarican Review, (1848) 

Demirkan, K. (2005).  Bazı bitki parçalarının Orobanche ramosa L.’nın gelişimine 
olan allelopatik etkilerinin araştırılması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Dergisi. 42 (3): 45-54 

Doğan, A. ve Uygur, F.N., (2005). Antep turpu (Raphanus sativus L.)’nun mısır 
bitkisine ve yabancı ot türlerine olan allelopatik etkisinin araştırılması. 
Türkiye Herboloji Dergisi, 8 (2): 10-25 

Duke S.O. (1991). Plant terpenoids as pesticides. In R. F. Keeler & A. pp. 269-296 
Efil, F. ve Üremiş, İ. (2012). Mercanköşk (Origanum majorana L.) ve dağ kekiği 

(Origanum syriacum L.) uçucu yağ ve hidrosollerinin yabancı otlara karşı 
biyo-herbisidal potansiyellerinin belirlenmesi. (Yüksek lisans tezi) Mustafa 
Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay 

Erbaş, S., Elkoyunu, R., Baydar, H. (2011a). Bazı yabancı ot ve kültür bitkisi 
tohumlarının çimlenmesi ve fide gelişimi üzerine Salvia officinalis L. uçucu 
yağının allelopatik etkisi. IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül, Bursa. 

Erbaş, S., Özen, F., Baydar, H. (2011b). Allelopathic effect of lavandin oil and 
major component on germination and seedling development of Wild mustard 
(Sinapis arvensis L.). II. International Non-Wood Forest Products 
Symposium, 8-10 September, Isparta. 

Fastabend, H. (1955). Über die Ursachen der Bodenmüdigkei in Obstbaumschulen. 
Landw. Angew, Wiss., Sonderh, Gartenbau Nr. LV· Hiltnup beı Münster 
(Wesf) 

Feo, V., Simone, F., Senatore, F. (2002). Potential allelochemicals from the essential 
oil of Rutagraveolens. Phyochemistry, 61: 573-578 

Gürsoy, M., Balkan, A., Ulukan, H. (2013). Bitkisel üretimde allelopati. U. Ü. 
Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(2): 115-122 

Göksu, M.S. ve Kolören, O. (2018). Şanlıurfa ili Antep fıstığı bahçelerinde yabancı 
otlar ile mücadelede örtücü bitki kullanımının araştırılması. Turkish Journal 
of Weed Science 21 (2):16-25 

Gözükara, K. ve Işık, D. (2017). Mısır (Zea mays l.) yetiştiriciliğinde yabancı otlarla 
mücadelede örtücü bitkilerin kullanılma olanaklarının araştırılması (Yüksek 
Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri 

Haig T.J., Haig, T. J., Seal, A.N., Pratley, J.E., An, M., Wu, H. (2009). Lavender as 
a source of novel plant compounds for the development of a natural 
herbicide. Journal of Chemical Ecology, 35: 1129-1136 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/@Onur%20Kol%C3%B6ren
https://dergipark.org.tr/tr/pub/@Onur%20Kol%C3%B6ren
https://dergipark.org.tr/tr/pub/@Onur%20Kol%C3%B6ren
https://dergipark.org.tr/tr/pub/@Onur%20Kol%C3%B6ren


628 | Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  

 

 

Handa S.S., Khanuja S.P.S., Longo, G. and Rakesh, D.D. (2008). Extraction 
technologies for medicinal and aromatic plants. International Centre for 
Science and High Technology, Italy 

Isık, D., Kaya, E., Ngouajio M., Mennan, H. (2009). Summer cover crops for weed 
management and yield improvement in organic lettuce (Lactuca sativa) 
production. Phytoparasitica, 37: 193-203 

Işık, M. ve İkincikarakaya S.Ü., (2010). Nohut (Cicer arietinum L.) ve mercimeğin 
(Lens culinaris Medik.) ilk gelişme dönemlerinde bazı yabancı otların 
allelopatiketkisi, (Yüksek Lisans Tezi) Ankara Üniversitesi/Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Ankara 

Işık, D., Mennan, H., Dok, M., Kaya, Altop, E. (2010). Koruyucu toprak işleme ve 
doğrudan ekim sistemlerinde yabancı ot mücadelesi, Batı Akdeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Derim dergisi,27:45-57  

İşçi, B., Türkseven, S., Altındişli, A. (2010). Allelopatik etkiye sahip bazı kültür 
bitkileri ve bitki artıklarının organik bağda yabancı otlara karşı kullanımı. 
Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran-1 Temmuz 2010, 
Erzurum, 

James, T.K., Rahmani, A., Trolove, M., Frith, H. (2002). Efficacy of a certified 
organic herbicide based on pine essence. New Zealand Plant Protection. 
55:207-212 

Johnson, B. (2010). Organic herbicides becoming more effective, experts say. 
AgAlert (The weekly newspaper for California agriculture) 

Kaçan, K., ve Boz, Ö. (2011). Ege bölgesi organik bağ alanlarında bulunan yabancı 
otların belirlenmesi ve alternatif mücadele yöntemlerinin araştırılması, 
ss.163, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 28-30 Haziran, 
Kahramanmaraş. 

Kadioglu, İ. and Yanar, Y., (2004). Allelopathic effects of plant extracts against seed 
germination of some weeds. Asian Journal of Plant Sciences 3 (4): 472-475 

Kalinova, J. (2010) Allelopathy and organic farming chapter 14 E. Lichtfouse (ed.), 
Sociology, organic farming, climate change and soil science, 379 Sustainable 
Agriculture, Bioresource Technology, 99:8788-8795 

Kayandan, A., Nemli, Y., Demirci, M., Ertem, A. (2002). Ekolojik pamuk tarımında 
yeşil gübre olarak uygulanan bazı bitkilerin yabancı ot çıkışına ve pamuk 
verimine olan etkilerinin araştırılması. Türkiye Herboloji Dergisi, 5: 1-9 

Khanh T. D., Chung M. I., Xuan T. D., Tawata S. (2005). The exploitation of crop 
allelopathy in sustainable Agricultural production. Journal of Agronomy and 
Crop Science, 191: 172-184 

Kitiş Y.E. (2010). Meyve Bahçelerinde Örtücü Bitki Kullanımı. Tarım Türk Dergisi, 
22: 36-38  

Kitiş, Y.E. ve Uygur, F.N. (2009). Çukurova Bölgesi turunçgil bahçelerinde canlı ve 
cansız malç uygulamalarının entegre yabancı ot kontrolü açısından 
değerlendirilmesi. Doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, (Basılmamış) Adana 

Kolören, O. ve Uygur, F.N. (2003). Research on weed control using some cover 
crops. 7th EWRS (European Weed Research Society) Mediterranean 
Symposium, 35-36 s 

Kolören, O. ve Uygur, F.N. (2004). Turunçgil bahçelerinde yabancı otların 
mücadelesinde kullanılan bazı örtücü bitkilerin önemli kışlık yabancı ot 



Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  | 629 

 

 

türleri ile olan rekabeti. I. Bitki Koruma Kongresi, 8-10 Eylül 2004, Samsun, 
254 

Kolören, O. and Uygur, F.N. (2006). The effect of different weed control methods in 
citrus orchard in Cukurova region. Turkish Journal of Weed Science, 9(1): 9-
16 

Kolören, O. (2007). Örtücü bitki, Hint hardalı (Brassica juncea (L.) Coss.)’nın 
allelopatik etkisinin belirlenmesi. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi. S.136. 

Kolören, O. ve Lanını, W.T. (2018). Geniş yapraklı yabancı otların kontrolünde 
organik herbisitlerin kullanımı. Akademik Ziraat Dergisi. 7(1): 17-20 

Konstantinović B., Blagojević M., Samardžić N., (2004). Allelopathic effect of 
weed species Amaranthus retroflexus L. on maize seed germination. 
Romanian Agricultural Research, 31: 315-321 

Kordali, S., Cakir, A., Ozer, H., Cakmakcı, R., Kesdek, M., Mete, E., (2008). 
Antifungal, phytotoxic and insecticidal properties of essential oil isolated 
from Turkish Origanum acutidens and three components, carvacrol, thymol 
and p-cymene. Bioresouarce Technology, 99: 8788-8795 

Kordali, S., Cakir, A., Akcin, T.A., Mete, E., Akcin, A., Aydin, T., Kilic, H. (2009) 
Antifungal and herbicidal properties of essential oils and n-hexane extracts of 
Achillea gypsicola Hub-Mor. and Achillea biebersteinii Afan. (Asteraceae), 
Ind. Crop.  Prod. 29, 562-570 

Lam, Y., Wing, S.C., Tong, Y., Ng, T.N., Wai, T.C., Wen, H.C., Xiang, Q., Lin, X., 
Zhang Y. (2012). Research on the allelopathic potential of wheat. 
Agricultural Science, 3: 979-985 

Lanini, W.T. (2010). Organic herbicides do they work California Weed Science 
Society Journal. 6 (1): 1-3 

Le Tourneau, D., Heggeness, H. G. (1957). Germination and growth inhibitors in 
leafy spurge foliage and quackgrass rhizomes. Weeds 5:12-19 

Luciana, A.G., Carpenese, G., Ciani, P.L., Morelli, I., Macchia, M., Flamini, G. 
(2003). Essential oils from Mediterranean Lamiaceae as weed germination 
inhibitors. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(21): 6158-6164. 

Malik, A.U. (1986). Allelopathic effects of kalmia angustifolia on forest soil in 
Newfoundland. Transactions XII. Congress of the International Society of 
Soil Extended Informative Summaries. Volume III, 13-20, Hamburg. 

Manuel, J.R., Sánchez-Moreirasand, A., González, L. (1999). Ecophysiological 
approach in allelopathy. Plant Science 18: 577-608 

Mennan, H., Ngouajio, M., Isık, D., Kaya, E. (2009). Effects of alternative winter 
cover cropping systems on weed suppression in organically grown tomato 
(Solanum lycopersicum L.). Phytoparasitica, 37 (4):385-396  

Mennan, H., Jabran, K., Zandstra, B.H., Pala, F. (2020). Non-chemical weed 
management in vegetables by using cover crops: A Review. Agronomy, 10: 
257 

Molisch H. (1937). The effect of plants on each other. Fischer Jena, 31: 12-16. (in 
German) 

Narwal, S.S., Palaniraj, R., S.C. Sati (2005). Role of allelopathy in crop product. 
Herbologia. 6: 1- 73 

Ohman, J. H., Kommedahl, T. (1960). Relative toxicity of extracts from vegetative 
organs of quackgrass to alfalfa. Weeds 8:666-670 

Oueslati, O. (2003). Allelopathy in two durum wheat (Triticum durum L.) varieties. 
Agriculture, Ecosystems and Environment 96: 161-163 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/@Onur%20Kol%C3%B6ren
https://dergipark.org.tr/tr/pub/@Onur%20Kol%C3%B6ren


630 | Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  

 

 

Önen, H. (1999). Pelin (Artemisia vulgaris L.)’in bazı biyolojik özellikleri ile 
savaşım olanakları üzerinde araştırmalar. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, (Doktora Tezi) Tokat. 149 
s 

Önen, H., Özer, Z., Telci, İ. (2002). Bioherbicidal effects of some plant essential oils 
on different weed species. Journal of Plant Diseases and Protection. 18:597-
605 

Önen, H. (2003). Bazı bitkisel uçucu yağların biyoherbisidal etkileri. Türkiye 
Herboloji Dergisi, 6: 39-47 

Özer Z., Kadıoğlu İ., Önen H., Tursun N., (1997). Herboloji (Yabancı ot Bilimi) 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat fakültesi yayınları No :20 Kitaplar Serisi 
No:10, Tokat. 

Putnam, A.R., (1985). Weed allelopathy. Weed Physiology, (Ed.: Duke, S.O.), Vol.: 
CRC Press, Inc., Boca Raton, FL, 131-155. 

Rahimi, A.R., Mousavizadeh, S.J., Mohammadi, H., Rokhzadi, A., Majidi, M. 
Amini, S. (2013). Allelopathic effect of some essential oils on seed 
germination of Lathyrus annuus and Vicia villosa. Journal of Biodiversity 
Environmental Sciences, 3: 67-73 

Rassaeifar, M., Hosseini, N., Asl, N.H.H., Zandi, P., Aghdam, A.M. (2013). 
Allepathiceffect of Eucalyptus globulus’ essential oil on seed germination 
and seedling establishment of Amaranthus blitoides and Cynodon dactylon. 
Trakia Journal of Sciences, 1: 73-81 

Reigosa, M.J., Pedrol, N., Sanchez-Moreiras, A.M., Gonzales, L. (2002). Stress and 
allelopathy. In: Allelopathy, from Molecules to Ecosystems. Science 
Publishers, Enfield, New Hampshire.  

Reynolds, T. (1987). Comparative effect of alicycliccompunds and quinones on 
inhibition of lettuce fruit germination. Annals of Botany, 60: 215-223 

Rice, E. L. (1974). Allelopathy, Academic Press, New York 
Rice, E.L. (1984) Allelopathy. 2nd Edition, Academic Press, New York, 422 
Robinson, J. B. (1983). The Organic constituents of higher plants. Cordus Press 
Ruşen, M., Uçkun, Y. A. (2006) Yabancı ot kontrolünde ekim nöbeti, karışık ekim 

ve örtü bitki kullanımı ile allelopatiden faydalanma. Alellopati Çalıştayı 
(Türkiye’de Allelopatinin Kullanımı) Bildiri Kitabı Atatürk Bahçe Kültürleri 
Merkez Araştırma Enstitüsü 13-15 Haziran 2006-Yalova, sf:258 

Schander. H. (1956) Die Boden· müdigkeit bei, Obstgehölzen. BLV. Bonn-
München-VVien 

Salamci, E., Kordali, S., Kotan, R., Cakir, A., Kaya, Y. (2007). Chemical 
composition, antimicrobial and herbicidal effects of essential oils isolated 
from Turkish Tanacetum aucheranum and Tanacetum chiliophyllum var. 
chiliophyllum. Biochemical Systematics and Ecology, 35:569-581 

Singh, K.K., Samanta, A.K., Maity, S.B. (2001). Nutritional evaluation of stylo 
(Stylosanthes hamata) hay in goats. Nutritional evaluation of stylo 
(Stylosanthes hamata) hay in goats. Indian Journal Animal Nutrition, 18 (1): 
96-98 

Singh, H.P., Batish, D.R., Kaur, S., Ramezani, H., Kohli, R.K. (2002). Comparative 
phytotoxicity of four monoterpenes against Cassia occidentalis. Annals of 
Applied Biology,141: 11-116 

Smith, R. (2004). Post emergence organic weed control in onions and broccoli. Crop 
Notes. 10-12 



Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  | 631 

 

 

Soltys, D., Krasuska, U., Bogatek, R., Gniazdowska, A. (2013). Allelochemicals as 
bioherbicides-present and perspectives. V: Herbicides-Curent Research and 
Case Studies in Use (Eds. AJ. Price and Kelton JA), InTech Publisher, 
Rijeka, Croatica, 517-542 

Sözeri, S. (2003). Kontrollü koşullarda yonca (Medicago sativa L.)’nın yaprak ve 
kök-su ekstraktları ile bitki materyalinin kekre (Acroptilon repens (L.) D.C.) 
tohumlarının çimlenmesine, kök gözlerinin gelişimine allelopatik etkileri. 
Türkiye Herboloji Dergisi, 6 (2): 21-31 

Şahin, C.B., Arslan, M. Kırmaz, S. (2013). Bazı yabancı ot tohumlarının çimlenmesi 
üzerine uçucu yağların herbisidal etkisi. 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 
Eylül, Konya. 

Telci, İ. (2006). Uçucu yağlar ve allelopati. Allelopati Çalıştayı, 13-15 Haziran, 
Yalova 

Thobatsi, T. (2009). Growth and yield responses of maize (Zea mays L.) and cowpea 
(Vigna unguiculatea) in a intercropping system. MSc Thesis, University of 
Pretoria, Pretoria 

Tworkoski, T. (2002). Herbicide effect of essential oils. Weed Science, 50(4): 425-
431 

Uludağ, A., Üremiş, İ., Arslan, M., Gözcü, D. (2005). Johnsongrass control using 
Brassiccaceae crops. 4th MGPR Symposium, 21-24 September 2005, Turkey, 
123. s 

Uygur, F.N., Köseli, F. Çınar, A. (1990). Die allelopathische wirkung von Raphanus 
sativus L. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 
Sonderheft, XII, 259-264 

Uygur, F. N., Köseli, T. F., Cesurer, L. (1991). Antep Turpunun (Raphanus sativus 
L.) pamuk alanlarında bioherbisit olarak kullanılma olanaklarının 
araştırılması. The journal of Turkish Phytopathology, 20 (2-3):136-136 

Uygur, F. N. (1996). Die allelopathische wirkung von pflanzenmaterial und –
extrakten im maisfeld. Z. Pflkrankh PflSchutz, Sonderh, XV, 77-85 

Uygur, F. N. (2002). Yabancı otlar ve biyolojik mücadele. Türkiye 5. Biyolojik 
Mücadele Kongresi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 4-7 Eylül, 
Erzurum 

Üremis, I., Arslan, M., Sangun, M.K. (2009). Herbicidal potential of essential oils 
on the germination of some problem weeds. Asian Journal of Chemistry, 
21(4): 3199-3210 

Üremiş, İ., Arslan, M., Uludağ, A., Sangün, M.K. (2009). Allelopathic potentials of 
residues of 6 brassica species on Johnson grass [Sorghum halepense (L.) 
Pers.]. African Journal of Biotechnology, 8(15): 3497-3501 

Üremiş, İ., Arslan, M., Yıldırım, A.E, Soylu, S. (2014). Bazı kekik uçucu yağlarının 
yabancı ot mücadelesinde toprak fumigantı olarak kullanılabilme 
olanaklarının belirlenmesi. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat, Antalya 

Üstüner, T., Kordali, Ş., Bozhüyük, A.U., Kesdek, M. (2018a). Investigation of 
pesticidal activities of essential oil of Eucalyptus camaldulensis Dehnh., 
Records of Natural Products, 12:6, (2018): 557-568 

Üstüner, T., Kordali, Ş., Bozhüyük, A.U. (2018b). Herbicidal and fungicidal effects 
of Cuminum cyminum, Mentha longifolia and Allium sativum essential oils on 
some weeds and fungi, Records of Natural Products, 12(6):619-629 



632 | Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  

 

 

Vas, G., Vekey, K. (2004) Solid-phase microextraction: Apowerful Sample 
Preparation Tool Prior To Mass Spectrometric Analysis. Journal of Mass 
Spectrometry, 39:233-254 

Webber, C.L. III., Shrefler, J.W. (2007). Organic weed control with 
vinegar:application volumes and adjuvants. Proceedings of Horticultural 
Industry 26: 149-151 

Yarnıa, M., İkincikarakaya, S.Ü., Rezaei, F., Khawar, K.M. (2011). Çavdar 
kalıntılarının, horoz ibiğinin (Amaranthus retroflexus L.) toprakta bulunan 
tohum miktarı ve bitki gelişimi üzerine etkisi. Iğdır Üniversitesi, Fen 
Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(2): 91-96 

Yılar, M., Bayan, Y., Töre, Ö., Akşit, H., Kadıoğlu, İ. (2011). Thymus fallax Fisch. 
& Mey., Mentha dumetorum Schult ve Origanum vulgare L. bitkilerinden 
izole edilen uçucuyağlarınbiyoherbisidal etkileri. IV. Bitki Koruma Kongresi, 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 28-30 Haziran, Kahramanmaraş 

Yılar, M., Bayan, Y., Özcan S., Akşit, H., Kadıoğlu İ. (2012). Artemisia scoparia 
Waldst. et Kit. Uçucu yağının biyoherbisidal etkisi. Gümüşhane Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1): 11-20 

Yıldırım, B.K. (2007). Bazı bitkisel kökenli uçucu yağların bioherbisidal etkilerinin 
araştırılması. (Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun 

Yoder, O.C. (1980). Toxins in pathogenesis. Annual Review Phytopathology. 18: 
103-129 

Zuo, S., Ma, Y., Deng, X., L. Xiuwei. (2005). Allelopathy in wheat genotypes 
during germination and seedling stages. Allelopathy Journal 15: 21-30 

 

 

 

 

 

 

 



Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  | 633 

 

 

BÖLÜM 18 

 

 

TERMAL YÖNTEMLERLE YABANCI OT KONTROLÜ 

 

Yasin Emre KİTİŞ1  Ramazan GÜRBÜZ2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Antalya, Türkiye 

emrekitis@akdeniz.edu.tr, Orcid ID: 0000-0003-2949-8423 
2 Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Iğdır, Türkiye 

r_grbz@yahoo.com, Orcid ID: 0000-0003-3558-9823  

mailto:r_grbz@yahoo.com


634 | Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  

 

 

 



Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  | 635 

 

 

GİRİŞ 

Tarım alanlarında yabancı otlar ürünün verim ve kalitesinde önemli 

kayıplara sebep olmakla birlikte hasat işlemlerini zorlaştırmasından, 

hastalık ve zararlılara konukçuluk etmesine kadar bir dizi zararlı 

etkileri bulunmaktadır. Yabancı otların sebep olduğu verim kayıpları, 

kültür bitkisi, iklim koşulları ve mücadele şekillerine bağlı olmakla 

birlikte çok yüksek seviyelere çıkabilmektedir. Benzer şekilde yabancı 

otlar tarım dışı alanlarda da bazı sorunlara neden olabilmektedir. Bu 

sorunların başında; yabancı otların çıkış yaptıkları yerlerde kötü bir 

görüntüye sebep olmaları, o yerin estetik görüntüsünü bozup, insana 

terkedilmişlik hissi (Rask, 2012) vermeleri, o alanın işlevselliğini 

engellemeye kadar birçok faktör sayılabilir.  Yabancı otların gerek 

tarım gerekse tarım dışı alanlarda sebep olduğu bu zararlı etkilerinin 

önüne geçebilmek için mücadelesinde birçok yöntem 

kullanılmaktadır. Herbisitler ile yapılan kimyasal mücadele gerek 

uygulamanın kolay olması gerekse de kısa bir sürede sonuç 

vermesinden dolayı en çok tercih edilen yöntemlerden birisidir. Ancak 

aşırı ve bilinçsiz kullanımlarından dolayı bu kimyasalların zararlı 

etkileri daha da artmaktadır. Bu zararlı etkilerin önüne geçebilmek 

için yabancı otların kontrolünde çevreye daha az zararlı yöntemlerin 

kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bu yöntemlerden birisi de 

hiç şüphesiz termal yabancı ot kontrolüdür. Termal yabancı ot 

kontrolü kimyasal olmayan bir yabancı ot kontrol yöntemi olup, tarım 

alanlarında olduğu gibi tarım dışı alanlarda da başarılı bir şekilde 

uygulanabilmektedir (Çolakoğlu ve Kitiş, 2014; Gürbüz ve ark., 

2019). Termal yöntemlerden kaynaklanan yüksek maliyetlerden 
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kaçınmak ve iyi sonuç elde edebilmek için sıcaklığın yabancı otları 

öldürdüğüne dair temel fizik kuralını bilmek gerekmektedir. Yabancı 

otları termal yöntemler ile kontrol etmek amacıyla kullanılan 

aletlerden ısının yabancı otlara iletilmesinde cebri konveksiyon işlemi 

kullanılmakta (Merfield, 2010) olup, ısının bitkiye hızlı bir şekilde 

iletilip bitkinin hücre yapısını bozarak, proteinlerin denatürasyonunu 

sağlamaktır (Ellwanger ve ark., 1973; Cheng, 2007). Bundan dolayı, 

kullanılan doz ve birim alana iletilen enerji miktarı yabancı otların 

etkili bir şekilde kontrol edilmesi için en önemli parametrelerden birisi 

olup, kullanılacak uygun bir doz ile uygulama sayısı azaltılabileceği 

gibi, fazla enerji kullanımının da önüne geçilebilmektedir (Hansson ve 

Ascard, 2002; De Cauwer ve ark., 2015). Yabancı otların kontrolünde 

kullanılan termal yöntemler; sıcak su, sıcak hava, buhar, alevleme ve 

infrared uygulamaları gibi ısının direk olarak uygulanması ve UV 

ışığı, lazer uygulaması, mikrodalga ve elektrik uygulaması gibi dolaylı 

olarak ısının iletilme yöntemleri şeklinde ikiye ayrılabilmektedir. 

Bunlardan farklı üçüncü bir yöntem ise dondurma yöntemi olup bu da 

bir bitki stres faktörüdür olarak değerlendirilebilmektedir (Rask ve 

Kristoffersen, 2007). Termal yöntemlerden birisi ile yabancı otların 

toprak üstü aksamlarının zarar görebilmesi için ısı enerjisinin 40 

°C'den fazla olması gerekmekte ve b değer yabancı ot türleri arasında 

da önemli oranda farklılık göstermektedir (Collins, 1999). Burada 

"zaman-sıcaklık ilişkisi" büyük önem arz etmekte ve yapılan 

ölçümlerde ısının doğrusal olarak artması durumunda sıcaklığın 

bitkiyi öldürme süresinin oransal olarak azaldığını göstermektedir 

(Levitt, 1980).  Fakat Ascard (1997)’ın bildirdiğine göre yaprakların 
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etkili ölümü için sıcaklık aralığının 55-70 °C olması ve sıcaklığa 

maruz kalma süresi de 65-130 milisaniye (saniyenin binde biri) 

olmaktadır. Ancak yabancı otlara iletilen ısı enerjisinden dolayı 

bitkilerdeki zararlanma hücresel proteinlerin denatürasyonu, 

protoplastın genişlemesi ve parçalanmasıyla zarar görüp bitkinin 

kurumasına neden olmaktadır (Ellwanger ve ark., 1973a,b; Collins, 

1999). Bitkilerin ısı enerjisine maruz kalma süresine bağlı olarak 

45°C’de proteinlerin denatürasyonu başlayabilmektedir (Sutcliffe, 

1977; Levitt, 1980). Ancak etkili bir sonuç için yabancı otun gelişme 

dönemi ve türü önem arz etmekle beraber mücadelesi zor olan dar 

yapraklı ve çok yıllık yabancı otları termal yöntemler ile kabul 

edilebilir bir düzeyde kontrol etmek de mümkün olabilmektedir (Rask, 

2012). Ancak kullanılan enerji dozularında farklılıklar olabilmekte ve 

yabancı otların erken gelişme dönemlerinde yapılacak uygulamalarle 

enerji tasarrufu sağlanabilmekte mücadele süresi azalabilmekte ve 

beraberinde maliyet de düşebilmektedir.  

YABANCI OT MÜCADELESİNDE KULLANILAN TERMAL 

YÖNTEMLER 

Termal yabancı ot kontrolü, bir enerji kaynağından çıkan ısı 

enerjisinin bitkiye iletilmesi ve lokal olarak ısının yükseltilmesi 

suretiyle yabancı otların yüksek sıcaklıkla kontrol altına alınması 

işlemidir (Bauer ve ark., 2020). Burada, alevleme, sıcak su 

uygulaması, buhar uygulaması, sıcak hava, elektrik şoku, mikrodalga 

ışınları, infrared radyasyonu, lazer uygulaması, UV-ışınları ve 

dondurma gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin 
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bazılarında (alevleme, sıcak su uygulaması, buhar uygulaması vb.) ısı 

enerjisi direk olarak yabancı otlara iletilirken, bazılarında 

(mikrodalgalar, UV ışınları vb.) da ısı enerjisi dolaylı olarak 

iletilmektedir (Rask ve Kristoffersen 2007). Isı enerjisinin direk veya 

dolaylı olarak yabancı otlara iletilmesiyle bitki organlarına zarar 

vererek yabancı otları kontrol altına alan bu yöntemlerin her birisinin 

kendisine göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu 

yöntemlerin etkinliğinde sıcaklık derecesi, maruz kalma süresi ve 

bitkiye iletilen enerji miktarı gibi faktörler önem arz etmektedir 

(Hatcher ve Melander, 2003; Ascard ve ark.,2007; Zimdhal, 2007; 

Guerra ve Steenwerth 2012; Bauer ve ark., 2020).  Diğer taraftan 

bitkinin gelişme dönemi de etkili bir mücadele için önemlidir 

(Hansson ve Ascard, 2002; Kitiş ve Gök, 2013; Koç, 2019; Güney 

Sarıtaş, 2019). Bitkinin gelişme dönemi ilerledikçe kullanılması 

gereken enerji miktarı da artmaktadır. Kontrol edilecek yabancı otların 

tek veya çok yıllık olması da termal yöntemin etkinliğini 

belirleyebilmektedir. Genelde çok yıllık yabancı otların termal 

yöntemlerle kontrolü tek yıllıklara göre daha zordur (Ascard, 1995b; 

Hansson, 2002; Kitiş ve Ekinci, 2014; Koç, 2019; Güney Sarıtaş, 

2019). Kimyasal yabancı ot mücadelesiyle kıyaslandığında termal 

yöntemlerin tekrar uygulanma süresi daha kısadır (Reichel, 2003; 

Kristoffersen ve ark., 2004; Rask ve Kristoffersen, 2007; Kristoffersen 

ve ark., 2008b). Ancak termal yöntemlerle herbisitlerin rezidüel 

etkilerinin sebep olduğu sorunların önüne geçilebilir.  Diğer taraftan 

kimyasal mücadeleye göre çok daha hızlı sonuç vermesi önemli bir 
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avantajdır. Yabancı otların mücadelesinde kullanılan termal yöntemler 

aşağıda başlıklar halinde açıklanmıştır.  

1-Alevleme 

Yabancı otların kontrolünde en fazla tercih edilen termal yabancı ot 

kontrol yöntemidir. Alevleme, özellikle toprak yüzeyine yeni çıkış 

yapmış yabancı otların büyüme noktalarına yüksek ısı uygulaması ile 

zarar verilmesi esasına dayanan bir yöntemdir. Buradaki temel prensip 

yakma işleminden farklı olarak kısa süreli yüksek ısı uygulamasının, 

yabancı otlarda hücre özsuyunun genişleyerek hücre duvarlarını 

patlatması ve arkasından bitkinin solarak ölmesi esasına dayanmakta-

dır (Ascard, 1995b). Bu amaçla daha çok propan ve benzeri yanıcı 

gazlar kullanılmaktadır. Bunun için geliştirilmiş elde ya da sırtta 

taşınan aletler olduğu gibi traktöre entegre edilen modelleri de 

bulunmaktadır. Alevleme hem tarım hem de tarım dışı alanlarda 

kullanılmaktadır. Tarım dışı alanlarda özellikle yol kenarlarında, park 

ve rekreasyon sahalarında, kort, pist, kaldırım, bina ve benzeri 

yapıların kenarında çıkan yabancı otları kontrol etmek amacıyla 

kullanılmaktadır. Örneğin, Danimarka ve İsveç’te sert zeminlerde 

çıkan yabancı otların kontrolünde yaygın olarak kullanılan bir 

yöntemdir (Hansen ve ark., 2004; Schroeder ve Hansson, 2006). 

Almanya’da trenlere monte edilen alevleme sistemleriyle demir 

yollarında sorun oluşturan yabancı otların mücadelesinde 

kullanılmaktadır (Kreeb ve Warnke, 1994). Tarım alanlarında ise ekim 

öncesi, çıkış öncesi ve çıkış sonrası olmak üzere üç şekilde 

kullanılmaktadır. Ekim öncesi uygulamada, kültür bitkisi tohumları 
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ekilmeden önce, tohum yatağında erken dönemde çıkan yabancı otlar 

yok edilmektedir. Bu şekilde kültür bitkisi tohumlarından hemen önce 

veya eş zamanlı çimlenecek olan ve kritik periyot açısından önemli 

erken dönem rekabetine neden olacak yabancı otların yok edilmesi 

mümkün olmaktadır. Çıkış öncesi uygulamada, kültür bitkisi 

tohumları çimlenerek toprak yüzeyine çıkmadan önce çıkış yapmış 

yabancı otlar kontrol edilmektedir. Bu şekilde fide dönemindeki genç 

ve hassas yabancı otlar yok edilmekte, yeni çıkacak kültür bitkisine 

zarar vermesi engellenmektedir. Bu yöntem özellikle tohumdan 

üretilen ve çimlenmesi zaman alan havuç ve benzeri kültür 

bitkilerinde başarıyla uygulanmaktadır (Dierauer and Stöppler-

Zimmer, 1994; Rasmussen and Ascard, 1995). Çıkış sonrası 

uygulamada, kültür bitkileri çıkış yaptıktan sonra ortamdaki yabancı 

otlar kontrol edilmektedir. Çıkış sonrası alevleme çapraz ve paralel 

olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır. Çapraz alevlemede, kültür 

bitkisi sırasının her iki tarafından belirli bir açıyla yerleştirilmiş olan 

alev tabancaları kullanılmaktadır. Bu tip uygulama, yapısal özellikleri 

sayesinde yüksek ısıya tolerant kültür bitkisi türlerinde veya gövdesi 

yüksek ısıya dayanıklı asma ve/veya meyve fidanları/ağaçları gibi 

kültür bitkilerinde yapılmaktadır. Alev başlıkları kültür bitkisinin kök 

boğazı çevresini hedef alacak şekilde ayarlanmalı ve sıranın her iki 

tarafındaki başlıklar birbiriyle karşılıklı konumda olmamalıdır. Aksi 

takdirde bir türbülans oluşmakta ve yukarı yükselen sıcaklık kültür 

bitkisine zarar verebilmektedir (Ascard, 1998). Başlıklardan çıkan 

alevin mümkün olduğunca kültür bitkisine temas etmemesine dikkat 

edilmelidir. Çapraz alevleme, mısır gibi büyüme noktası bir kınla 
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korunan monokotil kültür bitkisi türlerinde veya gövdesi yerden bir 

miktar yukarıda ve yüksek ısıya dayanıklı asma ve meyve fidanları 

gibi kültür bitkilerinde başarıyla uygulanmaktadır. Paralel alevleme 

ise daha çok yüksek ısıya hassas ya da dönemsel olarak kültür 

bitkisinin yüksek ısıya duyarlı olduğu evrede uygulanan bir 

yöntemdir. Bu yöntemde alevleme başlıkları, kültür bitkisi sırasına 

paralel yöndedir ve özellikle sıra arasındaki yabancı otlar başarıyla 

kontrol edilmektedir. Gerek çapraz alevleme gerekse paralel alevleme 

donanımları sıra arası toprak işleme aletlerine entegre 

edilebilmektedir. Ortamda kültür bitkisi bulunmasına rağmen, selektif 

bir şekilde sıra arası ve üzerindeki yabancı otları kontrol altına alan bu 

yöntem, özellikle organik tarım yapan üreticiler için herbisitlere karşı 

son derece önemli bir alternatiftir (Kitiş, 2010).  

Yabancı ot kontrolünde alevleme yönteminin, özellikle erken 

dönemdeki yabancı otlarda daha etkili olduğu bilinmektedir (Ascard, 

1995; Cisneros ve Zandstra, 2008). Yapılan birçok çalışma 

göstermektedir ki tek yıllık ve çift çenekli türler, çok yıllık ve tek 

çeneklilere göre alevlemeye karşı daha hassastır. Örneğin Ascard 

(1995) yaptığı çalışmalarda Chenopodium album, Urtica urens ve 

Stellaria media gibi büyüme noktası korunmayan ve ince yapraklara 

sahip çift çenekli türlerin alevlemeye karşı oldukça hassas olduklarını 

belirtmektedir. Benzer şekilde Kitiş ve Gök (2013), Kitiş ve Ekinci 

(2014)’nin yaptığı çalışmalarda C. album, Amaranthus retroflexus, 

Solanum nigrum, Conyza canadensis ve Xanthium strumarium gibi 

tek yıllık ve çift çenekli türlerin alevleme ile kolay bir şekilde kontrol 
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edilebildiği ortaya konmuştur. Alevlemenin başarısını etkileyen 

faktörlerden bir diğeri yabancı otun gelişme dönemidir. Yukarıda da 

belirtildiği gibi erken gelişme dönemindeki yabancı otlar ileri 

dönemlere kıyasla daha kolay ve daha az maliyetle kontrol altına 

alınabilmektedir. Nitekim Ascard (1995)’ın yaptığı çalışmalarda 

birçok yabancı ot türünün erken dönemde daha başarılı bir şekilde 

kontrol altına alındığını ve 6-12 yapraklı evredeki yabancı otları %95 

oranında kontrol etmek için harcanan gaz miktarının aynı türlerin 1-4 

yapraklı evresine göre iki ila dört kat fazla doz harcanması gerektiğini 

bildirilmektedir. Benzer sonuçlar farklı araştırmacıların (Cisneros ve 

Zandstra, 2008; Sivesind ve ark. (2009); Dastgheib ve ark. (2010); 

Kitiş ve Gök (2013) yaptığı çalışmalarla da ortaya konmuştur.  

Alevleme yöntemiyle hemen her yabancı ot türü kontrol edilebilir. 

Fakat yöntemin ekonomik bir şekilde uygulanabilmesi için harcanan 

yakıt miktarı ve sonucu etkileyecek diğer faktörlerin optimize 

edilmesi önemlidir.  Alevle yabancı ot mücadelesinde performansı 

etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır. Bunlar; alevleme basıncı, alev 

başlıklarının açısı, yüksekliği ve şekli, kullanılan yakıt türü (propan, 

bütan vb.), alevin yönü, kapalı ya da açık sistem oluşu, uygulama hızı 

veya yabancı otun aleve maruz kalma süresidir. Bunlar bizim 

tarafımızdan kontrol edilebilen faktörler olup her biri için farklı 

araştırmalar yürütülmüştür (Ascard, 1998; Bruening, 2009; Özvardar, 

2010; Güleç ve ark., 201; Arslan ve ark., 2016; Ünlü ve ark., 2017). 

Bunların dışında yağış ve sıcaklık gibi ekolojik koşullar ve ortamda 
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bulunan hedef yabancı ot türleri, bitki sıklığı ve büyüklüğü 

alevlemenin sonucunu etkilemektedir.  

Alevle yabancı ot kontrolü diğer termal yöntemlerde olduğu gibi 

dakikalar içerisinde diyebileceğimiz kadar kısa sürelerde sonuç veren 

bir yöntemdir. Herhangi bir kimyasal kullanılmadığı için özellikle 

herbisit direncinin yönetilmesinde önemli bir araçtır. Özellikle organik 

tarım yapılan alanlarda kimyasal mücadeleye en önemli 

alternatiflerden biridir. Diğer birçok alternatif yöntemden farklı olarak 

geniş alanlarda uygulamaya müsaittir. Buna karşılık fosil yakıt 

tüketimi nedeniyle karbon salımına sebep olması ve yangın riski 

taşıması nedeniyle de dikkatli kullanılması ve gerekli tedbirlerin 

alınması önemlidir. Alevlemeyle ilgili yapılan eleştirilerden biri de 

toprak mikro florasına zarar verdiği ile ilgilidir. Ancak bu görüşü 

destekleyen bir bulgu yoktur. Nitekim Rahkonen ve ark. (1999)’nın 

yapmış olduğu çalışmada, normalden çok daha yüksek dozda yapılan 

alev uygulamasında bile toprak sıcaklığı 5 mm de 4°C, 10 mm de 

sadece 1,2 °C artmıştır. Bizim tarafımızdan yapılan çalışmalarda 57 

mm çapında silindirik alev tabancasıyla 25-30 cm mesafeden, yüzeyin 

aleve maruz kalma süresi yaklaşık 0,5 saniye olacak şekilde 1.5 bar 

basınçla yapılan LPG uygulamasında toprak sıcaklığı 10 mm de 

sadece 0.2 °C artmıştır (Kitiş, yayınlanmamış veri). Görüldüğü üzere 

normal alevleme prosedürü uygulandığında, ısının toprak içerisindeki 

canlılara zarar verme ihtimalinin çok düşük olduğu anlaşılmaktadır. 

Çünkü toprak ısıyı yüzeyde çok iyi bir şekilde absorbe etmekte ve 

sıcaklık artışını tolere etmektedir (Whelan, 1995). Diğer taraftan 
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alevleme genellikle yabancı ot örtüsü üzerine uygulandığı için 

toprağın alevle teması çok fazla olmamaktadır.  

2- Sıcak Su Uygulaması 

Termal yabancı ot kontrol yöntemleri içerisinde değerlendirilen sıcak 

su ile yabancı ot kontrolü hem tarımsal üretim alanlarında hemde de 

kültür bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda kullanılabilen alternatif bir 

yabancı ot kontrol yöntemidir. Sıcak su, çıkış yapan yabancı otları 

kontrol edebildiği gibi çok daha düşük dozlarda (45-50 oC) Avrupa 

ülkelerinde ciddi sorun teşkil eden istilacı bir yabancı ot türü olan 

Impatiens glandulifera’nın tohumlarında öldürücü etki yaptığı ve 

tohumların çimlenme özelliklerini kaybettiği bildirilmektedir (Oliver 

ve ark., 2020). Sıcak su uygulamasında ısı enerjisi su vasıtasıyla 

bitkiye iletilmektedir. Burada suyun kullanılması alevlemeden 

kaynaklı yangın risklerinin önüne geçebilmektedir (Hansson ve 

Mattsson, 2002). Yabancı otların toprak üstü bütün aksamları 

kolaylıkla sıcak su uygulamasıyla kontrol edilebilmekte ancak 

herbisitler ile kıyaslandığında kullanılan enerji miktarı daha yüksek 

olabilmektedir (Hansson ve Ascard, 2002). Sıcak su uygulaması, 

özellikle tarım dışı alan olarak nitelendirilen sert zeminlerde elle 

çekme veya çapalama gibi mekanik yöntemlerle kıyaslandığında 

mücadele edilen yüzey alanlarında daha az aşınmaya neden olan ve 

yabancı ot kontrolünde kimyasal olmayan farklı bir alternatif 

yöntemidir (Gürbüz ve ark., 2019; Koç, 2019; Güney Sarıtaş, 2019). 

Alevleme, buhar uygulaması, sıcak hava, biçme ve fırçalama gibi 

diğer yöntemlerle kıyaslandığında sıcak su uygulaması daha etkin 
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(Rask ve ark., 2013; Kristoffersen ve ark., 2008b) bir yöntem olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Impatiens glandulifera’nın kontrolünde 

biçmenin ve sıcak suyun etkilerinin kıyaslandığı bir çalışmada, sıcak 

suyun bitkinin farklı gelişme dönemlerinde sıcak su uygulamasının 

biçmeden daha etkili olduğu ve sıcak suyun erken dönemde (ortalama 

en uzun bitki boyu 34 cm) uygulanması ile geç dönemde (ortalama en 

uzun bitki boyu 57 cm) uygulanması durumunda kullanılan su 

miktarında %50 oranında tasarruf edilebileceği bildirilmektedir 

(Oliver ve ark., 2020). Etkili bir yabancı ot kontrolü için yılda 

yapılması gereken uygulama sayısı alevleme, buhar uygulaması ve 

sıcak hava uygulamasıyla kıyaslandığında sıcak su uygulamasında 

daha az olmaktadır (Rask ve ark., 2013). Sıcak su uygulamasının 

etkinliği; sıcaklık derecesi, maruz kalma süresi, hedef yabancı ota 

ulaşan enerji miktarı ve damlacık çapı gibi birkaç faktör ile doğrudan 

ilişkilidir (Hansson ve Mattsson 2002; Hatcher ve Melander, 2003; 

Zimdhal, 2007; Ascard ve ark.,2007). Sıcak suyun, damla büyüklüğü, 

suyun akış hızı ve sıcak suya yayıcı-yapıştırıcı (wetting agent) 

maddenin eklenmesinin Sinapis alba üzerinde yapılan araştırmalarda 

etkiyi değiştirdiği, düşük dozlarda etkinliğin az olduğu ancak 

damlacık boyutunun yükselmesiyle etkinliğin arttığı (Hansson ve 

Mattsson, 2002), yağmur, kuraklık ve sıcak hava durumu gibi farklı 

zamanlarda yapılan uygulamalarda da farklı sonuçların meydana 

geldiği bilinmektedir (Hansson ve Mattsson 2003). Sıcak su 

uygulamasında etkiyi değiştirebilen diğer bir önemli faktör de gün 

içerisindeki uygulama zamanıdır. Genellikle sabah saatlerinde yapılan 

uygulamalar daha geç yapılan uygulamalara kıyasla daha az etkili 



646 | Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  

 

 

olmaktadır (Koç, 2019; De Cauwer ve ark., 2016).  Diğer taraftan 

yabancı otun gelişme dönemi de yöntemin etkinliği açısından önemli 

olup (Hansson ve Ascard, 2002; De Cauwer ve ark., 2015; Güney 

Sarıtaş, 2019; Koç, 2019), gelişme dönemi ilerledikçe yabancı otun 

kontrolü için harcanan enerji miktarı da yükselmektedir. Yine yabancı 

otların yaşam süreleri(tek, iki, çok yıllık olması) kontrolün 

etkinliğinde önemli bir faktördür. Genel olarak, çok yıllık yabancı 

otların termal yöntemlerle kontrolü tek yıllık yabancı otlara oranla 

daha zor olabilmektedir (Ascard, 1995; Hansson, 2002; De Cauwer ve 

ark.,,2016). Termal yabancı ot kontrol yöntemleri kimyasal yabancı ot 

kontrol yöntemleri ile kıyaslanması durumunda etkin bir yabancı ot 

kontrolü açısından iki uygulama süresi arasında geçen zaman daha 

kısa olmaktadır (Reichel, 2003; Kristoffersen ve ark., 2004; Rask ve 

Kristoffersen, 2007; Kristoffersen ve ark., 2008b). Sıcak su 

uygulaması, sıcak hava ve alevleme gibi diğer termal yöntemler ile 

kıyaslandığında iletilen ısı enerjisi bitki bünyesine daha iyi bir şekilde 

nüfuz etmektedir (Rask ve Kristoffersen, 2007). Fakat suyun yüksek 

termal kapasitesinden dolayı total olarak uygulandığında uygulama 

başına düşen enerji miktarı yüksek olmaktadır (Hansson, 2002; 

Boonen ve ark., 2013). Fakat hedefe odaklı veya lokal olarak 

uygulama imkânı sunan ileri sensör teknolojileri yardımıyla, 

kullanılan enerji miktarı düşürülebilmekte ve ısınma için harcanan 

yakıttan dolayı çevreye verilebilecek zarar en aza indirilebilmektedir 

(Saft ve Staats, 2002; Kempenaar ve ark., 2007). Sıcak su 

uygulanmasında damla çapı son derece önemli olup (Knoche, 1994; 

Matthews, 2000), damlacık çapı küçüldükçe hızlı soğumadan dolayı 
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taşıdığı enerji daha kolay kaybolmaktadır (Hallgren ve Karlsson, 

1997). Bu sebeple, damla çapı büyüdükçe bünyesinde taşıdığı enerji 

miktarının yüksek olması, yabancı otların kontrolünde daha etkili 

olabilmektedir. Fakat diğer tarafta damla çapı büyüdükçe, damlaların 

bitki yüzeyini kaplaması oranları daha düşük olmaktadır. Sıcak suyun 

içerisine yayıcı-yapıştırıcı eklenmesi durumunda suyun bitki yüzeyine 

olan temasının artmasından (Matthews, 2000) dolayı iletilen enerji 

miktarı daha yüksek olmaktadır. Laboratuvar ortamında yapılan bir 

çalışmalarda, sıcak su uygulamasında suyun içine yüzey aktif bir 

maddenin eklenmesi durumunda, uygulama aletinin geçiş hızının 

artırılabileceği ortaya konulmuştur (Kurfess ve Kleisinger, 2000; 

Kurfess, 2000). Sıcak su uygulayarak yabancı ot kontrolünde sıcak 

suyun derecesi, damla çapı, akış miktarı ve bir yayıcı maddenin suya 

katılması durumunda Sinapis alba üzerinde meydana gelen etkiyi 

ortaya koymak için laboratuvar ve tarla şartlarında gerçekleştirilen bir 

çalışmada daha düşük enerji dozlarında, damla çapı arttıkça bitkinin 

yaş ağırlığında önemli bir oranda azalma meydana gelmiş ve suyun 

akış hızının artması durumunda etki daha yüksek bulunmuş ve daha 

yüksek enerji dozlarında, büyük ve orta damlacık çaplarındaki etki 

küçük damlacıklara kıyasla daha fazla olmuş, fakat suyun akış hızında 

herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ancak suya bir yayıcı ve yapıştırıcı 

maddenin eklenmesiyle, sıcak suyun etkisinde ortalama olarak %27 

oranında bir artışın olduğu görülmüştür (Hansson ve Mattsson, 2002). 

Diğer taraftan bitkilerin termal enerjiye olan tepkileri yabancı ot 

türlerine bağlı olarak değişebildiği bilinmektedir (Ascard, 1995). 

Bundan dolayı uygulamanın sağlıklı yapılabilmesi ve kullanılan enerji 
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miktarının azaltılabilmesi için farklı uygulamaların farklı yabancı otlar 

üzerinde olan etkilerinin kapsamlı bir şekilde araştırılması 

gerekmektedir. Sıcak su uygulaması, alevleme ve sadece yüzeyde 

etkili diğer termal yöntemlere göre toprağın daha derinine nüfus 

edebildiği için toprak mikroorganizmalarını etkilemesi muhtemeldir. 

Faydalı mikroorganizmaların zarar görmesi yöntemin dezavantajı 

olarak karşımıza çıkarken toprak kökenli patojen mikroorganizmaların 

ve bazı nematod türlerinin mücadelesinde kullanılabilir olması toprak 

fumigasyonuna karşı önemli bir alternatiftir.  

3- Sıcak Buhar Uygulaması 

Yabancı otların kontrolü için buhar uygulamasında gaz halindeki su 

vasıtasıyla bitkiye ısı enerjisinin iletilmesi söz konusudur. Yabancı 

otun bünyesindeki ısının yükselmesiyle bitki hücre yapısı zarar 

görmektedir (Kristoffersen ve ark., 2008a; Rask ve ark., 2013). 

Yüksek ısı enerjisinde iletilen buhardan dolayı yabancı otların toprak 

üstü aksamları, maruz kalma süresine bağlı olarak zarar görmekte ve 

böylece bitkinin ölümü gerçekleşmektedir. Sıcak buhar uygulamasıyla 

toprağın belli bir kısmına nüfuz eden ısı enerjisinden dolayı toprakta 

bulunan bir takım yabancı ot tohumlarının kontrol edilmesi 

mümkündür (Hansson ve Ascard 2002, Kristoffersen ve ark., 2007). 

Son zamanlarda doymuş buharın yüksek sıcaklıkta ısıtılmasıyla elde 

edilen kızgın buharla yabancı ot kontrol teknolojisi geliştirilmeye ve 

yaygınlaştırılmaya başlanan etkili bir uygulamadır (Anonim, 2021a). 

Bu uygulama daha çok tarım dışı alanlarda sorun olan yabancı otları 

total bir şekilde kontrol etmek için kullanılan bir yöntemdir (Lefevre 
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ve ark., 2001; Bond ve Grundy, 2001). Sıcak buhar, sıcak suyla 

kıyaslandığında, sıcak buharda oldukça yüksek bir ısı iletim katsayısı 

olup, yabancı otları daha etkili bir şekilde kontrol etme potansiyeline 

sahiptir (Hansson, 2002). Kızgın buhar, daha yüksek bir ısı enerjisi 

iletim katsayısına sahip olup, maruz kalma sırasında yabancı otlara 

iletilen enerji miktarının da yüksek olmasından dolayı daha etkili bir 

yabancı ot kontrolünü sağlamaktadır. Ancak sıcak buharının uçucu 

olma özelliğinden dolayı, sıcak suya göre çok daha fazla ısı enerjisi 

kaybı meydana gelmektedir. Bu kayıpları minimize etmek için 

uygulama başlıklarında yapılabilecek bir takım modifikasyon ve 

terbirler sayesinde mümkün olabilmektedir. Ancak burada ilk yatırım 

maliyetleri yüksek olabilmektedir. Sıcak su uygulamasında olduğu 

gibi sıcak buhar uygulamasında da toprak organizmaları 

etkilenmektedir. Nitekim sıcak buhar uygulamasının ardından toprakta 

amonyum azotunun oksidasyonundan sorumlu bakterilerin önemli 

ölçüde azaldığı ve eski popülasyonuna ulaşması için 90 günden fazla 

sürenin geçmesi gerektiği belirlenmiştir (Melander ve ark., 2004). Bu 

olumsuz yönlerinin yanında bir takım avantajları da bulunmaktadır. 

Özellikle araçların giremediği yabancı otlu alanlarda sıcak buhar 

uygulama aracının hortumunun uzatılması sayesinde bu tür yerlerde 

çıkan yabancı otlarında kontrolü mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla 

yerine ve zamanına göre dezavantajlı yönler avantaja 

dönüştürülebilmektedir. 
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4-Sıcak Hava Uygulaması 

Birçok alanda sorun olan yabancı otların kontrolünde sıcak hava 

termal bir yabancı ot kontrolü olarak uygulanabilmektedir. Burada 

sıcak hava birtakım enerji kaynaklarıyla ısıtılarak sıcak hava ile ısı 

enerjisinin yabancı otlara iletilme esasına dayanmaktadır. Sıcak 

havasın elde edilmesinde genellikle LPG/propan gazı 

kullanılmaktadır. Fakat son zamanlarda internet ortamında da satılan 

elektrik enerjisiyle çalışan sıcak hava uygulama araçları da mevcuttur 

(Anonim, 2021a). Ancak sıcak hava uygulamalarında ısı enerjisi 

yabancı otlara iyi bir şekilde iletilemediğinden dolayı yabancı ot 

kontrolü etkili bir şekilde sağlanamadığından dolayı pek fazla tercih 

edilen bir yöntem değildir. Sıcak hava uygulamasıyla topraktaki 

yabancı ot tohumlarını öldürmek için ticari olarak kullanılan aletler de 

geliştirilmiştir (Bond ve Grundy, 2001). Hali hazırda Danimarka’da 

UKB adı altında ticari olarak satılan ve kullanılan sistemler 

bulunmaktadır. Bu aletler kendileri hareket edebildiği gibi diğer bazı 

aletlere de kombine edilerek de kullanılabilmektedir. Bu sistemde, 

genellikle LPG gazı ile 300-500 santigrat derece ısı enerjisi elde 

edilerek yabancı otlar kontrol edilmektedir (Anonim 2021b). Fakat 

sıcak hava uygulaması diğer termal yöntemler ile kıyaslandığında 

etkili bir yabancı ot kontrolü için kullanılan enerji miktarı çok daha 

yüksek olmaktadır (Hansson, 2002; Wood, 2004; Kristoffersen ve 

Larsen, 2005; Boonen ve ark., 2013). Gerçekleştirilen bir araştırmada 

150 °C kuru sıcak hava ile ve buhar içeren sıcak havanın etkilerinin 

kıyaslanmasında sıcak havaya buharın eklenmesiyle etki daha yüksek 

olmakta ve etkili bir yabancı ot kontrolü için makinenin çalışma hızı 
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artırılabilmekte ve maliyetinde düşürülebildiği görülmüştür (Mayer, 

1997). Rask ve ark., (2014) tarafından yapılan bir çalışmada trafik 

adalarında bulunan yabancı otlar üzerinde kimyasal ve kimyasal 

olmayan yöntemler ile yabancı otları kontrol etmek için yılda kaç defa 

uygulanması gerektiği yönünde gerçekleştirdikleri bir çalışmada 

uygulanan diğer yöntemlere nazaran sıcak havanın yılda ortalama 5.5 

defa uygulanması gerektiği ortaya konulmuştur.  Aynı çalışmada 

uygulanan sıcak suyun ise yılda üç defa uygulanmasının yeterli 

olduğu belirtilmiştir. Bu da sıcak hava uygulamasının alevleme ve 

sıcak su gibi diğer termal yöntemlere kıyasa ekonomik olmadığını 

göstermektedir.  

5- Elektrik Şoku 

Elektrotermal olarak yabancı otların kontrolü 1800’lü yılların 

sonlarına doğru ABD’de bu amaç ile kullanılan ünitenin 

patentlenmesiyle başlamış olup (Sharp, 1892), aynı mekanizma daha 

sonraki makinerde da kullanıldığı gibi günümüzde de mevcut 

makinelerde (Anonim, 2021c) kullanılmaktadır. Yabancı otların 

elektriksel olarak kontrolünü kıvılcım deşarjı ve sürekli temas olmak 

üzere iki ana grupta toplamak mümkündür. Kıvılcım deşarj sisteminde 

çok yüksek voltajda (25-60 kV) ve çok kısa bir sürede (25-60 kV, 1-3 

μs) meydana gelen akımın yabancı otlara iletilmesiyle olmaktadır. 

Burada yabancı ota temas eden bir çift elektrot kullanılır veya bitkinin 

üzerinde bir elektrot süspanse edilir.  Fakat sürekli temas yönteminde 

ise yüksek voltajlı (15 kV, 54kW) bir kaynağa bağlanmış bir 

elektrodun yabancı ota temas ettiğinde akım, temas süresi boyunca 
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akmaktadır. Kıvılcım deşarjında elektriğin şok dalgası, sürekli temas 

sisteminde ise elektrik akımının hızlı ısınma etkisi yabancı otlara zarar 

vermektedir (Diprose ve Benson, 1984). Her iki yöntemde de etkili bir 

yabancı ot kontrolü sağlamak için yaklaşık 20 kV’lik voltaja 

gereksinim duyulmaktadır. Yöntemin etkinliği; uygulanan voltaja, 

temas süresine, yabancı otun türü, morfolojisi ve yaşına, toprak 

özelliklerine ve özellikle toprağın nem içeriğine bağlı olarak 

değişmektedir (Vigneault ve ark., 1990). Elektrik akımı bitki 

köklerinden ve rizomlarından toprağa geçerken ve özellikle de toprak 

kuru iken bitki kökleri de zarar görebilmektedir (Diprose ve Benson, 

1984). Fakat bu yöntem, gerekli olan yüksek voltajdan dolayı 

uygulayıcılar için tehlikeli olabilmektedir. Bundan dolayı, uygulama 

esnasında gerekli tedbirlerin alınması son derece önem arz etmektedir. 

Elektrik şokunun pratikte uygulama örnekleri çok sınırlı olup, arazi 

şartlarında çalışabilecek mekanizmalar üzerinde durulması 

gerekmektedir. Kültür bitkilerinden daha uzun boylu yabancı otların 

kontrolünde, yukarıdan temas edecek elektrik ile uzun boylu yabancı 

otların selektif olarak kontrolü mümkün olabilir. 

6- Mikrodalga Işınları 

Mikrodalga teknolojisi ikinci Dünya Savaşı sırasında askeri 

ekipmanların üretimi ve dizaynı üzerine yapılan çalışmalarda 

keşfedilmiş ve birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır (Gwarek ve 

Celuch-Marcysiak, 2004). Mikrodalgalar en basit tanımıyla, ışık 

hızında hareket eden kısa dalga boyu (1 mm – 1 m) ve yüksek 

frekansa sahip (300 MHz - 300 GHz) elektromanyetik bir enerjidir 
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(Pelletier ve Colpitts, 2001).  Mikrodalga fırınlarda kullanılan yüksek 

ısı enerjisi taşıyan dalga boyu S bandı adı verilen 2 ile 4 GHz’lik 

frekansa sahip ışınlardır (Pozar, 2012). Mikrodalgalar gerek toprak 

yüzeyine yakın yabancı ot tohumlarına gerekse genç yabancı ot 

türlerine uygulanabilmektedir. Işınıma maruz kalan yabancı otlarda, 

mikrodalgalar ilk olarak hücre duvarını geçmekte ve daha sonra 

yabancı otun bünyesinde barındırdığı su molekülleri tarafından 

emilmektedir. Bunun sonucunda bitkinin su içeren dokuları aşırı 

şekilde ısınmakta ve sitoplâzma hücre duvarını yıkarak dışarı 

çıkmaktadır. Diğer taraftan aşırı ısınma nedeniyle yabancı otun 

bünyesindeki proteinler denatüre olarak işlevlerini yitirmektedir 

(Brodie ve ark., 2012). Mikrodalga radyasyonun yabancı otlar 

üzerindeki etkisi, bitki dokularının dielektrik ısıtılmasıyla olduğundan 

bu yöntem termal bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. Çıkış 

öncesi ve çıkış sonrası yabancı ot kontrolü için ultra yüksek frekanslı 

elektromanyetik alanların kullanımı geçmişte önerilmiş (Davis ve ark., 

1971; Wayland ve ark.,1973; Champ ve ark., 1973; Wayland ve ark., 

1975) ve bu metot ABD’de patentlendirilmiştir (Wayland ve ark., 

1978). Daha yakın zamanlarda, mikrodalgaların uygulanmasına 

dayanan yabancı ot kontrol yöntemleri tekrar ele alınmıştır (Barker ve 

Craker, 1991; Castaigne, 1998; Velazquez-Marti ve ark., 2003). 

Tarımsal üretim alanlarında da çalışmalar yapılmış ve özellikle 

herbisitlere dayanıklılık kazanmış çeltik tarlalarında kullanım 

olanakları detaylı olarak ortaya konulmuştur (Khan ve Brodie, 2018). 

Mikrodalga ile yabancı ot kontrolünü geniş alanlarda ve tarla 

tarımında kullanmak ekonomik açıdan uygun olmayabilir, ancak 
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birçok yabancı ot türünü etkili bir şekilde kontrol edebildiği 

bilinmektedir. Bununla birlikte yabancı ot türlerinin mikrodalga 

uygulamasına karşı reaksiyonu aynı olmamaktadır. Örneğin aynı 

büyüklük ve yoğunluktaki Abutilon theophrasti Medik. (imam 

pamuğu) ve Panicum miliaceum L. (arnavut darısı)‘a uygulanan aynı 

dozdaki mikrodalga, yabancı otları aynı oranda kontrol edememiştir. 

A. theophrasti’nin kuru ağırlığını %90 oranında azaltabilmek için 

1015 kJ m-2 enerji gerekirken, P. miliaceum için 3433 kJ m-2 enerji 

gerektiği belirlenmiştir (Sartorato ve ark., 2006). Benzer şekilde, 

Raphanus raphanistrum L. (yabani turp) 60 J cm-2’lik mikrodalga 

uygulaması ile %100 oranında kontrol edilirken, Lolium rigidum 

Gaudin (ince delice)’u tamamen öldürebilmek için 370 J cm-2 enerji 

harcanması gerekmiştir (Brodie ve Hollins, 2015). Bu sonuçlar, diğer 

termal yöntemlerde olduğu gibi yabancı ot türünün, sonucu etkileyen 

önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Mikrodalgalar aynı 

zamanda toprak içinde bulunan yabancı ot tohumlarının yok 

edilmesini de sağlayabilmektedir. Toprak üzerinden uygulama 

yapıldığı zaman toprağın birkaç cm altına kadar inebilmekte ve bu 

bölgelerde bulunan yabancı ot tohumlarına zarar vermektedir. Fakat 

bazen bunun tersi durumlarda söz konusu olmakta ve bazı türlerde 

dormansinin kırılmasını sağlayarak tohumun çimlenmesini teşvik 

edebilmektedir. Ancak bu da bazı türlerin topraktaki tohum 

populasyonunu azaltmada kullanılabilir (Kitiş ve Çavuşoğlu, 2016). 

Toprağa yapılacak uygulamalarda toprak yapısı ve su içeriğinin 

önemli bileşenler olduğu görülmüştür. Örneğin ağır bünyeli 

toprakların kumsal topraklara göre ve yine su içeriği yüksek 
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toprakların kuru topraklara göre daha çabuk ısındığı ve ısıyı daha 

derine ilettiği belirlenmiştir (Brodie, 2007; Brodie ve ark., 2007a). 

Çim bitkileri (Poaceae) ile yapılan bir çalışmada, tohumu saran toprak 

sıcaklığı 65°C - 80°C’de iken 5-6 cm derindeki tohumların 

çimlenmesi inhibe olmuştur (Brodie ve ark.,  2007b). Yine tohum 

büyüklüğünün de mikrodalga uygulamalarında sonucu etkilediği 

görülmüştür. Örneğin ortalama tane ağırlığı 41,7 mg olan buğday 

tohumlarının, tane ağırlığı 7,2 mg olan yabani yulafa göre daha hassas 

olduğu, yabani yulafın da ortalama tane ağırlığı 2.1 mg olan İngiliz 

çimine göre daha hassas olduğu görülmüştür (Brodie ve ark., 2007c) 

Bu durum kütlesi küçük tohumların mikrodalga uygulamasına daha 

dayanıklı olduğunu göstermektedir. Ülkemizde tere ve roka 

tohumlarıyla yapılan bir laboratuvar çalışmasında farklı sürelerde 

uygulanan mikrodalganın etkisi araştırılmış ve 1 cm derinlikteki 

tohumların 126 saniyelik uygulamayla %100’e yakın oranda kontrol 

edildiği belirlenmiştir (Şahin, 2014). Günümüzde mikrodalgalarla 

yabancı ot kontrolüne yönelik bazı prototipler geliştirilmiştir ve bu 

konudaki araştırmalar hızla devam etmektedir. Ancak yüksek enerji 

tüketimi nedeniyle yöntemin maliyetli olması ve etkili bir yabancı ot 

kontrolü için gerekli olan mikrodalga enerjinin insan sağlığını 

tehlikeye sokacak kadar yüksek olması (Sartorato ve ark., 2006) 

yöntemin dezavantajları olarak sayılabilir. Bu nedenle yöntemin 

yaygın bir şekilde kullanılabilmesi için enerji tüketiminin makul 

seviyelere indirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan kullanıcılara olan 

zararlı etkilerinin azaltılması amacıyla uygulama aletlerinin 

geliştirilmesi gerekmektedir. Ancak mikrodalga ışınları ile yabancı ot 
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kontrolünün önemli bir avantajı da diğer bazı termal yöntemlerden 

farklı olarak rüzgârdan etkilenmemesidir (Diprose ve ark., 1984). 

7- Kızılötesi (Infrared) Işınları  

Dalga boyu 750 nm ile 1 mm, frekansı ise 300 GHz ile 430 THz 

arasında değişen, görünür ışıktan büyük, mikrodalgadan daha küçük 

olan radyant ışınlardır. İlk olarak 19. yy’ın başında astronom William 

Herschel tarafından keşfedilmiştir. Gece görüş sistemleri, takip 

sistemleri, iletişim, termografi ve ısıtma gibi birçok kullanım alanı 

bulunan bu ışınların ısı şeklinde taşıdıkları yüksek enerjinin yabancı ot 

mücadelesi amacıyla kullanımı da söz konusudur (Lynch ve 

Livingston, 2001). 

Yabancı ot mücadelesi amacıyla geliştirilen infrared (IR) yayıcılarda 

daha çok petrol gazı türevlerinin yanmasıyla açığa çıkan enerji 

kullanılmaktadır. Bu tür sistemlerde IR enerji, seramik ya da metal 

yüzeylerin ısınmasıyla üretilir. Bunu tüple çalışan IR sobalara 

benzetebiliriz. Aslında bu sistem, yabancı ot mücadelesinde artık 

pratikte de kullanılan alevleme yönteminin biraz modifiye edilmiş 

halidir. Alev tabancalarından farklı olarak ısı, etrafı yalıtılmış bir 

panel üzerine yayılır ve ısınan yüzey ki bu sıcaklık ortalama 900 °C yi 

bulur, yabancı ota temas ederek zarar verir (Ascard, 1998). 

IR ışınlarının tarımsal amaçlı olarak kullanımı ilk kez 1960’lı yıllarda 

pamukta yaprak dökücü (defoliant) olarak denenmesidir 

(Reifschneider ve Nunn, 1965’e atfen Upadhyaya ve Blackshaw, 

2007). Yabancı ot kontrolü amacıyla ise 1980’li yıllarda özellikle 

Avrupa’da birçok araştırıcı tarafından çalışmalar yürütülmüştür. Bu 
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çalışmaların çoğu IR yayıcılarla alevleme yönteminin karşılaştırılması 

şeklinde olmuştur. Bunlardan belki ilki Klooster (1983)’ın çalışması 

olup, bu çalışmada IR yayıcı sitemle alev tabancalarının farklı 

konumlandırıldığı üç farklı düzenek karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak 

alev tabancalarından oluşan üstü kapatılmış düzeneğin yabancı otları 

daha iyi kontrol ettiği görülmüştür. Parish (1989a), elektrik enerjisiyle 

çalışan dört farklı IR yayıcı düzeneği, test bitkisi olarak Sinapis alba 

L. (akhardal) ve Lolium italicum (İtalyan çimi) üzerinde denemiştir. 

Sonuçta yabancı otun türü ve gelişme döneminin, neticeyi etkileyen 

önemli parametreler olduğu ve bu iki tür için 200-400 kJ m-2’lik 

enerjiye gereksinim duyulduğu ve İtalyan çiminin akhardala göre daha 

dayanıklı olduğu ortaya konmuştur. Aynı araştırıcının alevlemeyle IR 

uygulamasını karşılaştırdığı laboratuar testlerinde ise alev 

tabancasının tasarımı, açısı ve yerden yüksekliği gibi parametreler 

sonucu etkilemekle birlikte IR uygulamasıyla hemen hemen aynı 

oranda ve yakın enerji tüketimiyle S. alba’yı kontrol ettiğini 

belirlemiş, fakat L. italicum’u aynı oranda kontrol edebilmek için IR 

uygulamasında gerekli enerji miktarının alevlemeye göre %40 

oranında daha fazla olduğunu tespit etmiştir (Parish 1989b). Ascard 

(1998)’ın yaptığı benzer bir çalışmada ise propan kaynaklı alevleme 

sistemi ile IR düzeneğinin, test bitkisi olarak S. alba üzerindeki 

etkinliği karşılaştırılmıştır. Kotiledon döneminde IR uygulaması daha 

başarılı sonuç verirken, dört yapraklı dönemde alevleme yöntemi daha 

başarılı olmuştur. Her iki sistemde de yabancı otun 0-2 yapraklı 

dönemde iken %95 oranında kontrol edilebilmesi için 60 kg ha-1’lık 

propana ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Ghantous ve Sandler (2015) 
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kızılcık üretim alanlarını tehdit eden Juncus effusus L. (hasır otu)’un 

mücadelesinde alevleme ve IR yöntemlerini denemişler ve IR 

uygulamasının alevleme kadar başarılı sonuç vermediğini 

bildirmişlerdir. Infrared bazlı sistemlerde sonucun etkili olması için 

ihtiyaç duyulan enerji miktarının yüksek olması, alevleme 

ekipmanlarına göre nispeten daha düşük ısı üretmesi, uygulama 

hızının daha yavaş olması ve bazı arazi uygulamalarında sonuçların 

başarısız olması nedeniyle IR ışınların günümüzde tek başına 

kullanımı oldukça sınırlıdır. Ancak son dönemlerde alevleme 

ekipmanlarıyla IR uygulamalarını birleştiren hibrit sistemler de 

geliştirilmiştir (Kitiş ve Çavuşoğlu, 2016b).  

8- Lazer Işınları 

Lazer, uyarılmış ışıma ile kuvvetlendirilmiş ışık anlamına gelmektedir 

(Light Amplification Stimulated Emission Radiation: LASER). 

Dilimize “lazer” olarak geçmiştir. Aslında elektromanyetik 

spektrumdaki ışınlardan farklı bir kaynağı yoktur. Sadece optik bir 

sistemle farklı dalga boylarındaki ışık yoğunlaştırılarak tek bir dalga 

boyuna ve frekansa indirgenir. Böylece fotonlar eş fazda, uyumlu, 

birbirine paralel ve doğrusal olarak hareket eder.  İlk çalışan lazer, 

1960 yılında Hughes Araştırma Labaratuvarı’nda Theodore Maiman 

tarafından geliştirilmiştir (Anonim, 2015). Lazer ışığı keşfedildikten 

sonra tıp, endüstri, savunma sanayi, telekomünikasyon, mikrobiyoloji 

ve uzay teknolojisi gibi çeşitli alanlarda kullanılmaya başlanmış ve bu 

alanlarda birçok avantajlar sağlamıştır. Kullanım alanları arttıkça 

lazerin gelişim süreci de etkileyici bir şekilde artış göstermiş ve 
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kullanım alanlarına bağlı olarak farklı tipleri geliştirilmiştir. Bugün; 

diyot lazer, CO2 lazer, iyon lazer ve kimyasal lazer gibi farklı çeşitleri 

bulunmaktadır (Köksal ve Köseoğlu, 2010).  

Lazer radyasyonuyla yabancı ot kontrolünü sağlamak için yoğun bir 

enerji bitkiye iletilmekte ve bitki hücrelerinde bulunan suyun 

sıcaklığının yükseltilmesiyle birlikte bitkide gelişme yavaşlamakta ya 

da tamamen durabilmektedir. Burada, bitkilerin meristem dokularında 

gerileme ve hatta bazı yabancı ot türlerinde ölümler meydana 

gelebilmektedir (Mathiassen ve ark. 2006). Bu yöntem bitki 

bünyesinde bulunan suyun sıcaklığının yükseltilmesinden dolayı 

termal bir yöntem olarak değerlendirilirken, yabancı otların lazer 

ışınlarıyla kesilebilmesinden dolayı da mekanik bir mücadele yöntemi 

olarak değerlendirilmektedir.  

Yabancı ot kontrolü amacıyla genellikle CO2 lazerler 

kullanılmaktadır. Bunlar oldukça güçlü ve etkili lazerlerdir. Devamlı 

ve darbeli olmak üzere iki çeşit CO2 lazer bulunmaktadır (Silfvast, 

2004). Uygulamada lazer kaynağının hedefe doğru odaklanması son 

derece önemlidir. Lazer uygulaması kontakt etkilidir yani sadece 

ışının dokunduğu noktada zarar meydana gelir. Genellikle yabancı 

otun sürgün ucu, gövdesi veya yaprakları hedef alınarak lazerle kesme 

işlemi yapılır. En etkili sonuç, yabancı otun uç meristemine 

uygulandığında alınmıştır. Çünkü uç meristem, bitkinin temel büyüme 

noktalarından biridir. Yabancı otun en önemli büyüme noktasının 

zarar görmesiyle bitkinin gelişimi durdurulmakta veya yabancı ot 

tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Lazerin tavsiye edilen uygulama 

zamanı ilk gerçek yapraklar oluşmaya başladığı dönemdir. İleri 
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dönemde uygulamadan başarılı sonuç alma ihtimali oldukça düşüktür. 

(Mathiassen ve ark., 2006; Rask ve Kristoffersen, 2007). Lazerle 

yabancı ot kontrolünün etkinliği; yabancı otun lazere maruz kalma 

süresi, ışınının dalga boyu, lazerin nokta büyüklüğü ve gücüne bağlı 

olarak değişmektedir. Lazer uygulamasının etkinliğini yabancı otun 

türüne bağlı olarak da değişmektedir. Örneğin Stellaria media (L.) 

Vill. (serçe dili), Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. (kokusuz 

papatya) ve Brassica napus L. (kolza) türlerine aynı dozda lazer 

uygulanmış ve B. napus un diğerlerine oranla daha dayanıklı olduğu 

belirlenmiştir (Mathiassen ve ark.,  2006). Başka bir çalışma 

Echinochloa crus-galli (L.) P.B. (darıcan) ve Amaranthus retroflexus 

L. (horozibiği) üzerinde yapılmıştır. 10.600 nm dalga boyunda CO2 

lazer uygulanan yabancı otlardan horozibiği orta yoğunluktaki lazer 

uygulamasıyla çok rahat bir şekilde kontrol edilirken, darıcanın iki 

yapraklı dönemde kontrol edilebilmesi için yüksek dozda enerji 

uygulanması gerektiği, dört yapraklı dönemden itibaren de kontrol 

edilmesinin güçleştiği belirtilmiştir (Marx ve ark., 2012). Genel olarak 

hücre duvarı dayanıklı ve su içeriği az olan yabancı otların, hücre 

duvarı hassas ve su içeriği fazla olan yabancı otlara oranla lazer 

uygulamasından daha az etkilendiği bilinmektedir. 

Diğer termal yöntemlere kıyasla enerji tüketiminin daha düşük olması 

lazerle yabancı ot kontrolü üzerine yapılan çalışmaların sayısını son 

yıllarda arttırmıştır. Özellikle hassas tarım teknolojileriyle birlikte 

arazide yabancı otu, kültür bitkisinden ayıran ve yabancı otun büyüme 

noktasına odaklanarak uygulama yapabilen robotik teknolojiler 

geliştirilmeye başlanmıştır (Kitiş ve Çavuşoğlu, 2016a). Xiong ve 
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ark., (2017) tarafından prototip olarak geliştirilen bir robot vasıtasıyla 

30 mm / sn'lik bir lazer geçiş hızı ve yabancı ot başına 0,64 sn'lik bir 

maruz bırakma süresiyle, %97'lik bir etkinlikle yabancı otları lazer 

uygulamasıyla kontrol edebildiklerini ortaya koymuşlardır. Coleman 

ve ark., (2021) düşük enerjili lazer uygulamalarıyla Lolium rigidum 

yabancı otu üzerinde yaptıkları bir çalışmada yabancı otun erken 

dönemlerde daha az enerji ile kontrol edilebildiği görülürken, daha 

ileri gelişme dönemlerinde etkin bir kontrol için daha fazla enerji 

kullanılması gerektiği bildirilmektedir.  

9- Mor Ötesi (UV) Işınları 

Dalga boyu 100-400 nm arasında değişen, X ışınlarıyla görünür ışık 

arasında kalan elektromanyetik radyasyona ultraviyole (UV) adı 

verilmektedir. İlk defa 1801 yılında X ışınlarının kimyasal maddelere 

etkileşimi incelenirken Alman fizikçi Ritter tarafından keşfedilmiştir 

(Hockberger, 2002). UV ışınlar insanlar tarafından çıplak gözle 

görülemezken, yakın UV böcek, kuş ve balıklar tarafından görünür. 

Güneşten dünyaya gelen bu ışınların bir bölümü ozon tabakasından 

kolayca geçerek yeryüzüne ulaşırken, bir bölümü ozon tabakası 

tarafından tutulmaktadır. UV ışınlar; UV-A, UV-B ve UV-C olmak 

üzere üç gruba ayrılmaktadır. Bu şekilde gruplandırılmasının temel 

sebebi, bu ışınların farklı özelliklere sahip olması ve canlılar 

üzerindeki etkilerinin de farklı olmasıdır. UV-A (320-400 nm) ışınları 

en yaygın ve sağlığımız için en az tehlike olan ışınlardır. Ozon 

tabakası bu ışınların geçmesine yani yeryüzüne ulaşmasına izin verir. 

UV-B (290-320 nm) ışınları canlılar için oldukça tehlikeli ışınlardır. 
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Ozon tabakası bu ışınların büyük bir kısmını tutar. UV-C (100-290 

nm) ışınları ise canlılar için en tehlikeli olan gruptur ve ozon tabakası 

bu ışınların tamamını tutar ve yeryüzüne ulaşmasını engeller (Stark ve 

Tan, 2008). 

UV ışınlarının biyolojik materyale olan etkisi, yabancı ot 

mücadelesinde kullanılabilirliği akla getirmiş ve bu konuda bazı 

çalışmalar yapılmıştır. Bitkiler UV ışığa maruz kaldığında, neredeyse 

tüm enerjinin bitkiler tarafından absorbe edildiği ve bunun sonucunda 

bitki dokularında ısınma meydana geldiği görülmüştür (Cen ve 

Bornman, 1993). Andreasen ve ark. (1999) UV ışığın doğrudan 

yabancı ot mücadelesi amacıyla kullanılması konusunda bir araştırma 

yürütmüşlerdir. Sera koşullarında yapılan denemelerde 1 ila 100 GJ 

ha-1 arasında değişen dozlarda UV ışığın Capsella bursa-pastoris (L.) 

Medik. (çoban çantası), Senecio vulgaris L. (kanarya otu), Urtica 

urens L. (ısırgan) ve Poa annua L. (salkım otu) gibi yabancı ot 

türlerini başarıyla kontrol ettiğini ve ortamdaki yabancı ot florasının 

yaş ağırlığının %95 düzeyinde azalabilmesi için yaklaşık 10 GJ ha-

1’lık doza gereksinim olduğu ortaya konmuştur. Diğer ışın 

uygulamalarında olduğu gibi burada da yabancı otun türü, gelişme 

safhası ve UV kaynağının bitkiden yüksekliği gibi parametrelerin 

sonucu etkilediği belirtilmektedir. Örneğin Poaceae türlerinde büyüme 

noktası bir kınla korunduğu için bu tür çimsi bitkilerde UV ışık 

bitkiye kalıcı hasar verememekte ve yeniden sürgün oluşmaktadır 

(Uphadyaya ve Blackshaw, 2007). UV denemelerinin tarla 

koşullarında başarılı sonuç vermemesi, toprak mikroflorasına etkisi, 

enerji tüketiminin yüksek olması ve canlılarda mutasyona sebep olma 
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riskinin bulunması gibi nedenlerle UV ışınlarıyla yabancı ot kontrolü 

konusunda çok fazla araştırma yapılmamıştır (Kitiş ve Çavuşoğlu, 

2016b) 

10 -Dondurma 

Yüksek sıcaklıklarda olduğu gibi düşük sıcaklıklarda da bitki hücreleri 

zarar görmektedir. Çünkü hücre sitoplazması fazla ısındığında olduğu 

gibi donduğunda da genleşmekte ve hücre duvarını parçalamaktadır. 

Bu nedenle bir bitki donduğunda sergilediği belirti ile yüksek ısıya 

maruz kaldığında gösterdiği belirtiler aynıdır. Yabancı otların düşük 

sıcaklığa maruz bırakılarak kontrol altına alınmasında, özellikle kış 

aylarında su yabancı otlarının içinde bulunduğu suyun seviyesi 

düşürülerek sürgünlerinin dondan zarar görmeleri sağlanmaktadır 

(Gangstad, 1982). Bu yöntem su civanperçemi (Myriophyllum 

spicatum L. ve nilüfer türlerinin (Nymphaea spp.) kontrolünde 

kullanılmıştır. Su seviyesinin çekilmesi ve suyun donup çözülmesiyle 

su yabancı otlarının rizom gibi toprak altı organlarının da zarar 

görmesi sağlanmaktadır (Upadhyaya ve Blackshaw, 2007). 

Dondurarak yabancı otları öldürmede başka bir yaklaşımda sıvı azot (-

196°C) ve karbondioksit karı (-78°C) veya kuru buz kullanılarak genç 

bitkilerin bünyesinde bulunan su dondurularak bitki hücrelerinin 

yapısı bozularak sağlanmaktadır. Düşük sıcaklığa maruz kalan bitki 

dokuları zarar görerek ölmektedir (Fergedal, 1993). Bu şekilde 

gerçekleştirilen yabancı ot kontrolünde yabancı otların sadece toprak 

üstü aksamlarında zararlanmalar meydana gelmekte olduğu için 

meristem dokuları korunaklı ve derinde olan yabancı otların kontrolü 
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sağlanamamaktadır.  Dondurma uygulamasında etkili bir sonucun elde 

edilebilmesi için yüksek miktarda dondurucu maddeye ihtiyaç 

duyulmaktadır (Mahoney ve ark., 2014). Dondurma yöntemi diğer 

bazı termal uygulamalarla kıyaslandığında etkili bir yabancı ot 

kontrolü için başarı şansı düşük olup, pratikte uygulanması sınırlı 

kalmaktadır. 

SONUÇ 

Termal yöntemlerle yabancı ot kontrolü uzunca bir süredir üzerinde 

çalışılan etkili yöntemleri içinde barındırmaktadır. Bunlardan bir 

kısmı pratikte kullanım alanı bulmuşken, bazılarının geliştirilmeye 

ihtiyacı vardır. Örneğin alevleme, sıcak su, sıcak buhar ve kızılötesi 

ışınların pratikte kullanımı söz konusudur. Bunların içerisinde 

alevleme bir adım daha öne çıkmış ve geliştirilen çok sayıda 

ekipmanla, yaygın kullanım alanı bulmuştur. Termal yöntemlerin en 

büyük avantajı, herbisitlerin neden olduğu gibi üründe, toprakta veya 

suda bir kimyasal kalıntı bırakmaması ve kimyasal mücadeleye 

kıyasla çok daha çabuk etki göstermesidir. Bu da gerek konvansiyonel 

gerekse organik tarım yapılan alanlarda termal yabancı ot 

mücadelesini öne çıkarmaktadır. Ancak bu yöntemlerin gerektirdiği 

enerji tüketimi oldukça yüksek olabilmektedir. Bunun yanı sıra 

ekipman maliyeti de birçok termal yöntemde yüksek çıkmaktadır. 

Yine uygulama hızının bazı yöntemlerde oldukça yavaş olması ve 

özellikle çok yıllık yabancı otlarda etkinin anlık olması yani uzun 

süreli kalıcı bir etkinin olmaması bir dezavantaj olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu nedenle termal yöntemlerin geliştirilmesi, diğer 
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yöntemlerle entegre edilmesi ve enerji maliyetini azaltacak 

stratejilerin ortaya konması önem arz etmektedir. Örneğin alevleme 

ekipmanlarının toprak işleme aletlerine entegre edilmesi yöntemin 

etkinliğini arttırmaktadır. Böylece sıraya ekilen bitkilerde sadece sıra 

üzerlerine alevleme yapılarak harcanan gaz miktarı dolayısıyla 

maliyet çok büyük ölçüde azalmaktadır. Diğer taraftan sıcak su ve 

buhar uygulamasında olduğu gibi etken maddeyi ısıtan enerji kaynağı 

fosil yakıtlar yerine güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji 

kaynaklarından elde edilebilir. Bununla ilgili yeni sistem ve araçların 

geliştirilmesi de yine oldukça önemli bir konudur. Diğer taraftan 

hassas tarım teknolojileri ile ilgili gelişmelere paralel olarak lazer gibi 

termal yöntemlerin kullanım alanı artış gösterecektir. Çünkü bu 

uygulamalar sayesinde hedef odaklı bir mücadele mümkün hale 

gelmektedir. Böylece yüksek enerji tüketimi ve seçicilik problemine 

bir çözüm bulunmuş olacaktır. Diğer taraftan yabancı ot tohum 

popülasyonunu azaltmak için toprağa yapılan termal uygulamalarda, 

toprak mikro flora ve faunasının nasıl etkileneceği ile ilgili ekolojik 

çalışmaların mutlaka yapılması ve bugün için öngöremediğimiz yan 

etkileri konusunda dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. 

Herbisitlere dayanıklılığın günden güne arttığı günümüz koşullarında 

alternatif bir yöntem olarak son derece önü açık ve yeni gelişmelere 

matuf bu konuda çok yönlü ve daha ileri düzeyli çalışmaların 

yapılması büyük önem arz etmektedir.  
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GİRİŞ 

Yabancı otlar ekosistemin önemli bir bileşeni durumunda olup, çok 

farklı iklim şartları altında yaşamlarını sürdürübilmektedirler. 

Ekolojik faaliyetler içerisinde biyoçeşitlilik açısından önemli rolleri 

bulunmaktadır. Yabancı otlar sahip oldukları genetik çeşitlilikleri ve 

rekabet güçleri sayesinde tarla parklardan arkeolojik alanlara, spor 

alanlarına, sulak alanlara çayır-mera alanlarına ve demiryolları yol 

kenarlarındana kadar çeşitli ortamlara kolaylıkla adapte olup gelişim 

gösterebilmektedirler (Özer ve ark., 2001; Uygur ve Uygur, 2010). 

Yabancı otlara  mücadele edilmediği zaman  kültür bitkilerinin türüne 

bağlı olarak % 20- 100 arasında ürün kaybı olmaktadır (Lacey, 1985; 

Özer ve Özer, 1993; Atay ve ark., 2015). Yabancı otların sebep 

olduğu zararlara bakıldığında oluşturmuş oldukları ekonomik kayıplar 

ciddi rakamlara ulaştığı görülmektedir (Combellak, 1987; Pimentel, 

2009;Güven,2019). Yabancı otları kontrol altına almak için birçok 

mücadele yöntemi geliştirilmiştir. Bunlar kültürel, fiziksel, kimyasal, 

mekanik, biyolojik ve entegre mücadele yöntemleri olarak 

sıralanabilir. Fakat günümüzde tarım alanlarında, yabancı otları 

kontrol etmek amacıyla; iş gücü ve maliyetlerin artmasından dolayı, 

hızlı sonuç vermesi, kolay uygulanabilmesi ve düşük maliyetinden 

dolayı kimyasal mücadele yöntemleri tercih edilmektedir (Kitiş, 

2011). Bitkisel üretimde kullanılan bütün pestisitler içerisinde her ne 

kadar Türkiye’de mevcut rakamlar fungusitlerden sonra herbisitler 

gelse bile (TÜİK, 2021), dünya rakamlarına baktığımızda herbisitlerin 

bütün pestisitler içerisinde ilk sırada gelmektedir (FAO, 2021). 

Herbisitlerin, doğru zaman ve dozda kullanılmadığından dolayı pek 
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çok yan etkileri görülmektedir. Bu yan etkiler, insan hayvan ve çevre 

sağlığını ciddi oranlarda etkilemektedir (Leu, 2014;  Allsop ve 

ark.,2015; IARC, 2015; Gürbüz ve Koç, 2018; Koç ve Gürbüz, 2018; 

Koç,2019). Aynı etki mekanizmasına sahip herbisitlerin art arda 

kullanımında dolayı yabancı otlarda dayanıklılık problemine neden 

olmaktadır.  Küresel olarak her yıl yeni herbisit direnci vakaları rapor 

edilmektedir. Günümüzde dünya genelinde 266 dar ve geniş yapraklı 

yabancı ot türünde ve dünyanın 71 ülkesinde, 95 farklı kültür 

bitkisinde, 164 farklı herbisite karşı dayanıklılık durumu bildirilmiştir 

(Heap, 2021). Kimyasalların olumsuz etkileri günümüzde toplum 

tarafından daha iyi anlaşılmakta ve bu kimyasallara karşı olan tepkiler 

giderek artmaktadır. Bu kimyasalların yerine doğal dengeyi 

bozmayan, çevre kirliliğini en aza indiren, insan ve hayvan sağlığına 

zararlı olmayan alternatif  bir yöntem olan biyolojik  mücadele 

uygulamalarına ağırlık verilmiştir (Delen ve Tosun, 1997; Uygun ve 

ark., 2010). Yabancı otlarla beslenen ve doğal düşman olarak 

adlandırdığımız böcek, nematod, fungus, virüs, bakteri, kaz, balık, 

salyangoz, koyun gibi canlılar kullanarak yabancı ot popülasyonunu  

ekonomik zarar eşiğinin altında tutulmasına  “yabancı otların biyolojik 

mücadelesi” denir  (Uygur ve Uygur, 2010; Özer ve ark., 2001). 

Smith tarafından biyolojik mücadele terimi, ilk kez 1919 yılında 

kullanılmış olup, biyolojik mücadeleyi “zararlı popülasyonlarını doğal 

düşmanları aracılığıyla baskı altına alma ve düzenleme” şeklinde 

tanımlamıştır. Burada, doğal düşman olarak sadece predatör, parazitoit 

ve patojenleri kastetmiştir. Bosch (1982) ise biyolojik mücadele 
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terimini hem “Uygulamalı Biyolojik Mücadele” yani “insanlar 

tarafından doğal düşmanların zararlılara karşı kullanılması” ve hem de 

“Doğal Biyolojik Mücadele” yani “insanın müdahalesi olmadan 

doğada kendiliğinden oluşagelen baskıyı” ifadesi şeklinde 

kullanmıştır. Debach (1974) ise de biyolojik mücadeleyi doğal 

mücadelenin bir parçası olarak kabul etmiştir. Burada ekolojik 

anlamda “parazitoit, predatör ve patojenlerle, herhangi bir zararlının 

popülasyonun yoğunluğunu ve bu etmenlerin olmadığı zamanki 

yoğunluğundan daha düşük düzeyde tutulmasını sağlayan 

düzenlemeler” olarak belirtmiştir. Debach, doğal biyolojik mücadeleyi 

ise “doğada canlı popülasyonlarının belirli bir zaman periyodunda iniş 

ve çıkışlarının bir veya daha çok doğal faktörler kombinasyonu 

tarafından düzenlenmesi” şeklinde tarif etmektedir. Nitekim tanımda 

da görüldüğü gibi  “Doğal biyolojik mücadele’'de insan aktivitesi 

yoktur. Biyolojik mücadele ise;  kendiliğinden gelişen bir olay 

olmayıp, ekonomik girdi gerektiren ve tüm faaliyetler insanlar 

tarafından yönetilen bir mücadele yöntemidir (Uygun ve ark.,2016). 

Biyolojik mücadelenin esas amacı, faydalı bitki türlerine zarar 

vermeden, üzerinde bulunduğu konukçu bitkilerine direkt veya dolaylı 

olarak zarar veren doğal düşmanların takviyesi, korunması ve ithalini 

içermektedir (DeBach, 1964). Biyolojik mücadele yöntemlerinden 

klasik biyolojik mücadele ise, dış kökenli bir doğal düşmanın, hem de 

yerli (Carl, 1982) hem dışarıdan girmiş zararlılara (DeBach, 1964) 

karşı kullanıldığı bir metoddur. Bir bitki, yetiştiği alan dışında yabancı 

ot konumuna geldiğinde, söz konusu yabancı ot yeni taşındıuğı alanda 

doğal düşmanları olmadığı için hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bu 
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yabancı otun anavatanında doğal düşmanları getirilerek, konukçu 

seçiciliği testlerine tabi tutulmaktadır. Başarılı bulunan biyolojik 

mücadele etmelenerinin ithalatı yapılarak bu zararlı yabancı otlara 

karşı kullanılmaktadır. Uyguılanan bu metot biyolojik mücadele 

yöntemleri içerisinde en çok tercih edilenidir (Batra, 1981; Julien ve 

ark., 1984). Yabancı otların biyolojik mücadelesinde birçok etmen 

kullanılmakta olup, bunların başında böceklerle, funguslar ve 

bakteriler gelmektedir. 

1. BİYOLOJİK MÜCADELENİN AVANTAJLARI VE 

DEZAVANTAJLARI 

1.1. Biyolojik Mücadelenin Avantajları 

 Biyolojik mücadele kimyasal ilaçların kullanımını azaltmaya yönelik 

olarak ortaya çıkmış olup, sağlıklı bir çevre oluşturulmasında önemli 

bir yere sahiptir. Biyolojik mücadele tam anlamıyla uygulanmaya 

başlandığında hem üreticileri hem de tüketicileri herbisitlerin toksik 

etkisinden korumaktadır. Biyolojik mücadelede hedefin spesifik 

olması, maliyetin ucuz olması, sürdürülebilir olması ve ilaçlı 

mücadelenin mümkün olmadığı durumda da başvurulması (Zimdahl, 

1993; Zengin,1997; Çolak ve ark., 2019), araziye uygulanan etmenin 

hedefteki zararlıya ulaştığından hedef dışı organizmaya zarar verme 

potansiyeli düşük olması biyolojik mücadelenin avantajları olarak 

sıralanabilir. Ayrıca arazide biyolojik mücadele gereği gibi yapılması 

halinde uzun vadede mücadelenin etkisinin kaybolmaması 
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mücadelenin sürdürülebilir bir yabancı ot kontrol yöntemi olduğunu 

göstermektedir (Turhan, 2005).  

1.2. Biyolojik Mücadelenin Dezavantajları 

Biyolojik mücadelede bir bitki, bir bölgede insanlar tarafında besin 

olarak kullanılması başka bir bölgede ise yabancı ot olarak ele alınıp 

mücadele edilmesi nedeniyle, aynı coğrafi  bölgede biyolojik 

mücadelenin uygun olmaması, yeni kontrol etmeninin  tespiti için 

uzun yıllara ve geniş bütçeye gereksinim duyulması, biyolojik 

mücadele doğal olarak yavaş ilerlemekte ve sonucun garanti olmaması  

ve  biyolojik kontrolde zorunlu olarak tek bir türle yapılan çalışmada 

uygulama alanında farklı yabancı ot türlerinin bulunması sebebiyle 

genellikle etkili bir sonuç alınaması (Zimdahl, 1993;  Zengin,1997) 

biyolojik mücadelenin dezavantajları olarak sıralabilir. 

2. YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİNDE 

KULLANILAN ETMENLER 

2.1. Böceklerle Yabancı Ot Kontrolü 

Yabancı otların biyolojik mücadelesinde en çok kullanılan 

etmenlerden birisi böceklerdir. Böceklerle yapılan biyolojik mücadele 

1800 yıllardan günümüze kadar birçok araştırmaya konu olmuştur. 

Nikekim ilk çalışma 1800’lü yılların Avustralya'da başında süs bitkisi 

olarak yetiştirilen Opuntia spp.'nin mücadelesinde galeri güvesinin 

kullanılması, yabancı otlarla biyolojik mücadelenin başlangıcı olarak 

kabul görülmektedir (Holloway, 1964). Batı Amerika’da mer’a 

alanlarında zehirli bir bitki olan Hypericum perforatum L.’un, 
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Chrysolina quadrigemina ile kontrolü sağlanmıştır. (Klingman ve 

ark., 1982). Türkiye’de Orobanche türlerinin önemli bir doğal 

düşmanı olan Phytomyza orobanchia Kalt.’nın gövde ve tohumu 

üzerinde beslenerek zararlanmaya sebep olduğu ve bu etmenin 

Orobanche crenata Forsk.’nın tohum kapsüllerinde % 94 oranında 

zarar verdiğini bildirmektedirler (Giray ve Nemli,1983). Yapılan 

başka bir çalışmada ise, Capsodes infuscatus (Brul.) (Hem.: 

Miridae)’un isimli böceğin, Asphodelus microcarpus Viv.’un yaprak, 

sürgün ve çiçeklerini sokup emmek suretiyle gelişmesini engellediği 

ifade etmişlerdir (Önder ve Karsavuran,1986). Dolayısıyla bugün 

birçok ülkede yabancı otlara karş böcekler biyolojik kontrol etmeni 

olarak kullanılmaktadır. Dünyada yabancı otların biyolojik 

mücadelesinde böceklerin kullanımına ilişkin bazı örnekler Çizelge 

1’de verilmiştir.  

Çizelge 1. Dünyada Yabancı Otlara Karşı Böceklerin Kullanımıyla Gerçekleştirilen 

Biyolojik Mücadele Uygulamaları 

Ülke Yabancı Ot Biyolojik Kontrol 

Etmeni 

Kaynak 

Güney 

Afrika 

Opuntia ficus-

indica (L.) 

Dactylopius opuntiae 

Cock. 

Pettey, 1948 

Türkiye  Tribulus 

terrestris L. 

Microlarinus spp Lodos,1971 

Malezya, 

Mauritius 

Cordia 

curassavica 

(Jacq.) 

Schematiza oordiae 

Barber Eurytoma attiva 

Burks 

Simmonds, 1980 

ABD’nin 

güneyi, 

Avustralya, 

Yeni 

Zelanda, 

Çin 

Alternanthera 

philoxeriodes 

(Mart.) 

Agasicles hygrophila 

Selman & Vogt  

Arcola malloi Pastrana 

Coulson,1977; 

Julien,1981; Julien ve 

Griffiths, 1998; Sainty 

ve ark.,1998 

Avustralya Eriocereus 

martini 

Hypogeococcus 

festerianus Lizer y 

McFayden ve Tomley, 

1981 
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(Labour.) Trelles 

Avustralya, 

Papua Yeni 

Gine 

Salvinia 

molesta D.S. 

Cyrtobagous salviniae 

Calder & Sands 

Room ve ark., 1981; 

Thomas ve Room, 

1986 

Avustralya, 

Hindistan 

Opuntia 

vulgaris Mill. 

Dactylopius ceylonicus 

(Green) 

Sullivan, 1990 

Avustralya, 

ABD’nin 

güneyi, 

Kongo 

Pistia 

stratiotes L. 

Neohydronomus affinis 

Hustache 

Harley ve ark., 1990; 

Dray ve Center, 1992 

Avustralya  Cryptostegia 

grandiflora R. 

Br 

Euclasta whalleyi 

Popescu-Gorj & 

Constantinescu 

Mo ve ark., 2000; 

Evans ve Tomley, 1994 

ABD,Doğu 

Hint 

Adaları 

Tribulus 

cistoides L. 

Microlarinus lareynii 

Jacquelin du Val, M. 

lypriformis (Woll.) 

Julien ve Griffiths, 

1998 

Avustralya Sida acuta 

Burm. F. 

Calligrapha pantherina 

Stal 

Flanagan ve ark., 1999 

Avustralya Opuntia stricta 

(Haw.) 

Dactylopius opuntiae 

Cock. Cactoblastis 

cactorum (Berg.) 

McFayden, 2000 

ABD, 

Avustralya 

Emex australis 

Steinh. 

Perapion antiquum 

(Gyll.) Lixus cribricollis 

Boheman 

McFayden, 2000. 

Avustralya, 

Kanada, 

Yeni 

Zelanda, 

ABD 

Senecio 

jacobaea L. 

Longitarsus flavicornis 

(Stephens) Longitarsus 

jacobaeae (Waterhouse) 

Cochylis atricapitana 

(Stephens) 

Mclaren ve ark., 2000. 

Malezya, 

Sri Lanka, 

Gana 

Chromolaena 

odorata L. 

Pareuchaetes 

pseudoinsulata Rego 

Barros 

Muniappan ve Bamba, 

1999 
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2.2. Funguslarla Yabancı Ot Kontrolü 

Yabancı otların patojenik funguslarla biyolojik mücadelesi bitkilerin 

toprak altı ve toprak üstü aksamlarına hedef alınarak yapılmaktadır. 

Yabancı otların biyolojik mücadelesinde kullanılan fungal bitki 

kökenli formülasyonlara mikoherbisit denir (Templeton ve ark., 

1979). Mikoherbisitler kullanılarak yabancı ot popülasyonunu 

ekonomik zarar seviyesi altına düşürmesi veya seviyeye yakın 

tutulması şeklinde tanımlanır (Greaves, 1991). Mikoherbisitlerle 

yapılan  ilk çalışmalar 1940’lı yıllarda başlamıştır. Rusya’da 1950 

yıllında Alternaria cuscutacidae Rudak mücadelesinde kullanılmıştır. 

Çizelge 1’in devamı 

Avustralya Parthenium 

hysterophorus 

L 

Zygogramma bicolorata 

Pall. Epiblema strenuana 

(Walker) 

Dhileepan, 2003 

Güney 

Afrika 

Azolla 

filiculoides 

Lam. 

Stenopelmus rufinasus 

Gyll. 

McConnachie ve 

ark.,2004 

Kuzey 

Amerika 

Euphorbia 

esula L. 

Hyles euphorbiae  L. Bourchier, 2006 

Yeni 

Zelanda 

Ageratina 

riparia (Regel) 

Procecidochares alani 

Steyskal 

Barton ve ark., 2007 

ABD Hypericum 

perforatum L. 

Chrysolina hyperici 

(Forst.)  

C. quadrigemina (Suff.) 

Jacobs, 2007 

 

 

ABD Solanum 

viarum Dunal 

Gratiana boliviana 

Spaeth. 

Diaz ve ark., 2008 

ABD Lygodium 

microphyllum 

(Cav.) 

Neomusotima 

conspurcatalis Warren  

Floracarus perrepae 

Knihinicki & Boczek 

Boughton ve 

Pemberton, 2009 

Avustralya Mimosa pigra 

L. 

Carmenta mimosa 

Eichlin and Passoa  

Neurostrota gunniella 

(Busck) 

Heard ve Paynter, 2009 

İngiltere Fallopia 

japonica 

(Hout.) 

Aphalara itadori (Shinji) Pratt ve ark., 2013 
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Çin’de 1963 yılında Küsküt türlerinine (Cuscata spp.) karşı 

Colletotrichum gloeosporioides f.sp. cuscutae’nın sporları 

kullanılarak, ‘LuBao’ isimli mikoherbisit geliştirilmiştir. İlk defa bir 

fungusun denenmesi 1971'de Avustralya’da buğday tarlalarında ciddi 

problem oluşturan akhindiba (Chondrilla juncea L.) kontrolünde 

Puccinia chondrillina’nın kullanılmasıdır (Cullen, 1976; Julien ve 

Griffiths, 1998; Barton, 2004). Yabancı otların biyolojik 

mücadelesinde fitopatojenik mikroorganizmalar kullanılarak elde 

edilen biyolojik preparatta biyoherbisit adı verilir. Biyoherbisitlerin 

yabancı ot kontrolünde yabancı ota spesifik olması, uygulandığı 

çevreye kalıntı bırakmaması, hedef dışı mikroorganizmalara etkisinin 

olmaması, herbisitlere dayanıklılık kazanmış yabancı ot türlerinde de 

etkili olmalarından dolayı genel olarak bu ticari preparatlar yabancı 

otların mücadelesinde kullanılan bir metottur (Goeden, 1999; 

Boyetchko ve Peng, 2004). Biyolojik mücadelede biyoherbisitlerin  

faydalı yönleri  olduğu gibi zararlı yönlerin olduğu da düşünülmekte 

ve  bitki patojenleri fungusların yabancı otların biyolojik kontrol 

ajanları olarak kullanılan böceklerden daha fazla risk oluşturduğu 

belirtilmektedir (Goettel ve ark., 2001).  

Yabancı otların biyolojik kontrolü için kullanılan funguslar için bu 

düşüncenin oluşmasının temel sebebi hastalık etmeni bulaşık bir tarım 

arazisinden temiz olan bir araziye bulaştığında epidemi 

oluşturabileceği korkusundan kaynaklanmaktadır (Harris, 1990). 

Dünyada yabancı otların biyolojik mücadelesinde fungusların 

kullanımına ilişkin bazı çalışmalar Çizelge 2’de verilmiştir. 
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Çizelge 2. Dünyada Yabancı Otlara Karşı Fungusların Kullanımıyla Gerçekleştirilen 

Biyolojik Mücadele Uygulamaları 

Ülke Yabancı Ot Biyolojik Kontrol Etmeni Kaynak 

Türkiye  Chondrilla 

juncea L.) 

Puccinia chondrillina Erciş ve İren (1988a); 

Nemli (1991) 

Türkiye Cirsium arvense 

L 

Puccinia punctiformis 

(Strauss) Roehrl. 

Erciş ve İren (1988b)   

ABD Hydrilla 

verticillata (L.F.) 

Mycoleptodiscus terrestris Joye, 1990; Shearer, 

1996 

Avustralya Cryptostegia 

grandiflora R.Br. 

Maravalia cryptostegiae Evans ve Tomley, 1994;  

Vogler ve Lindsay, 2002 

Kanada Abutilon 

theophrasti 

Medik. 

Colletotrichum coccodes Ditommaso ve Watson, 

1995 

İsviçre Senecio jacobaea 

L. 

Puccinia expansa Alber ve ark., 1985  

Avustralya Mimosa pigra L. Sphaerulina mimosae-pigrae 

Diabole cubensis 

Seier, 1998; Burrows ve 

ark., 2012 

Avustralya Parthenium 

hysterophorus L. 

Puccinia abrupta, Puccinia 

melampodii 

Evans, 2002; Julien ve 

Griffiths 1998 

Brezilya lternanthera 

philoxeroides 

Griseb. 

Nimbya alternantherae Barreto ve ark., 2000 

Hawaii Myrica faya Ait. Septoria hodgesii Gardner,1999 

Türkiye Cynodon 

dactylon(L.) 

Pers. 

Drechslera cynodontis 

(Marignoni) Subramanian & 

Jain 

Uygur ve ark. 1999 

Brezilya Egeria densa 

Planch. 

Fusarium graminearum Nachtigal, 2000 

ABD Pueraria 

montana (Lour.) 

Myrothecium verrucaria Boyette ve ark ., 2001; 

Hoagland ve ark ., 2012 

Türkiye  Amaranthus 

retroflexus L. 

Alternaria alternata (Fr.) 

Keissler 

Eken ve ark., 2002 

 



Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  | 687 

 

 

2.3. Bakterilerle Yabancı Ot Kontrolü 

Yabancı otlarla biyolojik mücadelede fitopatojen bakteriler 

kullanılmaktadir. Bakteriler, bitkinin toprakla temas ettiği kısımlarda 

ürettiği fitotoksik maddelerin bitki tarafından alınması ile bitki 

gelişimi azaltabilmektedir (Suslow ve Schroth, 1982; Tranel ve ark., 

1993). Bakterilerin her bir türü kendine has özelliklere bağlı olarak 

ürettiği fitotoksik maddelerin konukçuyu etkileyip zararlanmasına 

Çizelge 2’nin devamı 

Kanada Cyperus 

rotundus L. 

Dactylaria higginsii Morales-Payan ve ark., 

2003 

ABD Eichhornia 

crassipes 

(Mart.) 

Cercospora rodmanii 

Sclerotinia sclerotiorum 

Praveena ve Naseema, 

2004 

Brezilya Euphorbia 

heterophylla 

L. 

Sphaceloma poinsettiae Nechet ve ark., 2004 

Türkiye  Convolvulus 

arvensis L. 

Erysiphe convolvuli DC. Karamanlı, 2005 

Avustralya Asparagus 

asparagoides 

(L.) 

Puccinia myrsiphylli Morin ve Edwards, 

2006 

Avustralya Damasonium 

minus (R.Br.) 

Plectosporium alismatis Jahromi, 2007 

Avustralya, 

Yeni 

Zellanda 

Nasella 

neesiana 

(Trin. & 

Rupr.) 

Uromyces pencanus Anderson ve ark., 2010 

Türkiye  Xanthium 

strumarium L. 

Alternaria alternata 

(X izolatı) 

Özaslan ve ark., 2011 
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neden olmaktadır (Elliott ve ark., 1984; Kennedy ve ark., 1991). 

Dolayısıyla her bakterinin üretttiği fitoksik maddenin özgü olması, 

biyolojik mücadelede kullanılacak bakterinin yabancı ot türüne özgü 

olması sonucunu oluşturmaktadır (Çolak ve ark., 2019). Yapılan 

çalışmalara bakıldığında ise, püsküllü brom (Bromus tectorum L.) 

bitkisinin köklerine ariz fitopatojen bakteriler izole edilmiştir 

(Kennedy ve ark., 1991). 1988’de bakteri izolatinin (Pseudomonas 

fluorescens strain D7) püsküllü brom (Bromus tectorum L.) 

biyokütlesini %50’den daha fazla azaltığı bildirilmiştir. Ancak nem ve 

sıcaklığın bakterinin etkisini göstermesi açısında önem arz ettiği de 

unutulmamalıdır (Harris ve ark., 1996). Başka bir çalışmada ise 

rizobakteriyel izolatlann %35-65'inin geniş yapraklı yabancı otların 

fide büyümesini inhibe eden biyolojik mücadele etmeni olduğu 

belirtilmektedir (Kremer ve ark., 1990). Yapılan çalışmalara 

bakıldığında fitotoksik olan bakteriler konukçuda bulunduğu kısma 

bağlı etkisini gösterdiği ancak genel anlamda fitotoksik bakteriler 

tohum canlılığında azalma ve bitkinin büyüme evresinin sağlık bir 

şekilde gerçekleştirmemesine neden olduğu bildirilmektedir (Durbin, 

1982; Frederickson ve ark., 1985; Suslow ve ark., 1982). Dünyada 

yabancı otların biyolojik mücadelesinde bakteriyel kullanımına ilişkin 

bazı çalışmalar Çizelge 3’de verilmiştir. 
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Çizelge 3. Dünyada Yabancı Otlara Karşı Bakteriyel Kullanımıyla Gerçekleştirilen 

Biyolojik Mücadele Uygulamaları 

Ülke Yabancı Ot Biyolojik Kontrol 

Etmeni 

Kaynak 

ABD Ambrosia 

artemisiifolia 

L. 

Pseudomonas syringae Johnson ve ark., 1996 

Japonya Poa annua L. Xanthomonas campestris 

pv. poae 

Imaizumi ve ark ., 

1999 

ABD Bromus 

tectorum L. 

Pseudomonas fluorescens 

strain D7 

Kennnedy ve ark ., 

2001 

Kuzey Yarım 

Kürede Sıcak 

Bölgeler 

Cirsium 

arvense (L.) 

Pseudomonas syringae 

pv. tagetis 

Tichich ve Doll, 

2006 

Tunus Orobanche 

crenata Forsk. 

Pseudomonas fluorescens 

Bf7-9 

Zermane ve ark ., 

2007 

Tunus Bromus 

diandrus Roth. 

Pseudomonas trivialis 

strain X33D 

Mejri ve ark., 2010 

 

2.4. Diğer Etmenlerle Yabancı Ot Kontrolü 

Günümüzde yabancı ot mücadelesinde başvurulan mekanik mücadele 

ve herbisit kullanımı gibi uygulamaların zamanla artan maliyetleri, 

uygulamalarında karşılaşılan zorluklar ve çevreye olan olumsuz 

etkileri nedeniyle, biyolojik mücadele etmeni kaz, koyun, balık ve 

salyangoz gibi  doğal düşmanlar gün geçtikçe önem kazanmaktadır 

(Uygur ve Uygur, 2010). Bu biyolojik kontrol etmeni kullanılması 

hem onların beslenmesine katkıda bulunması hemde arzu edilmeyen 

yabancı otların azalmasına imkan sağlamaktadır. Biyolojik 
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mücadelede keçiler çalımsı ve odunsu türlerle mücadelede başarılı 

biyolojik mücadele etmenleri olduğu bildirilmiştir (Koç ve Gökkuş, 

1993). ABD‘de Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski isimli 

yabancı otun koyunlar ile kontrollü otlatılması sonucunda başarı elde 

edilmiştir (DiTomaso ve ark., 2008). Bazı sebzelerde, çilek ve 

ahududu da sorun olun dar ve geniş yapraklı yabancı otların 

kontrolünde kaz, ördek ve tavuklar kullanılmaktadır (Zengin, 1997). 

Ördekler, küçük havuzlarda sorun olan  Lemna spp.’ye karşı etkili bir 

şekilde kullanılmakta (Klingman ve ark., 1982), kazlar ise, geniş 

yapraklı ürünlerdeki graminelerin ve saz selektif kontrolünde 

kullanılmaktadırlar (Conley ve Peterson, 1957). Ctenopharyngodon 

idella (Valenciennes 1844) olarak bilenen bir balık türü  Hydrilla 

verticillata (L.f.) Royle ile beslendiği (Klingman ve ark., 1982) ve 

aynı şekilde  suda yaşayan memeli hayvanlardan, Typha spp. ve 

Eichhornia crassipes ile suda yetişen  Trichechus spp., beslenildiği 

bildirilmiştir (Zimdahl, 1993). Salyangozlarla yapılan bir çalışmada 

ise, salyangozların kökü suda olan gövdesi ise suda yüzen su yabancı 

otları ile beslendiğini ve birkaç hafta salyangozların içerisinde suyun 

içinde yetişen yabancı otların çoğunu tüketebildiğini, bu nedenle de 

biyolojik mücadelede çok iyi sonuç verdiğini bildirmişlerdir  

(Ittyaverah ve ark., 1979). 

SONUÇ  

Günümüzde hızla artan dünya nüfusuna paralel olarak, bitkisel 

üretimde istenilen artışı gerçekleştirmek için kalıcı çözümler ve 

sürdürülebilir yöntemlerin uygulanması zorunludur. Ancak bu da, 
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sürdürülebilir tarım ile mümkündür. Sürdürülebilir tarım, bozulan 

ekolojik dengenin yeniden tesisini, doğal tarım kaynaklarının ve 

çevrenin korunması, biyolojik çeşitliliğin devamını, çevrenin olumsuz 

koşullarını azaltıcı ve dünya nüfusunu ekonomik ve sosyal refah 

sistemlerini içermektedir. Günümüzde hızla tükenen doğal 

kaynakların korunması ve dengeli kullanımını hedefleyen bu sistem 

biyolojik mücadelenin önemini daha da artırmıştır. Tarımsal üretim 

alanlarında hastalık, zararlı ve yabancı otların meydana getirdiği 

kayıpları önlemek için sürdürülebilir mücadele yöntemlerine yönelim 

artırmıştır. Çevre dostu bir üretim sistemi olan biyolojik mücadele 

uygulaması, çevre kirliliğinin önlenmesi, kaynakların geri dönüşümle 

kazanımı, temiz ve kaliteli gıda üretimini olanaklı ve sürekli 

kılacaktır. Günümüzde bilinçsiz kimyasal ilaç kullanımından 

kaynaklanan doğal dengenin bozulması gibi sorunların gündeme 

gelmesi, biyolojik mücadelenin uygulanmasına ve aktarılmasına 

neden olmuştur.  Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği açısından; 

herbisitlere alternatif olabilecek biyolojik mücadele uygulamasına 

gereken önem verilmelidir. Biyolojik çeşitlilik açısından da önemli bir 

konumda olan sürdürülebilir tarım sistemi, doğal kaynakların 

korunmasında ve çevreye verilebilecek zararlardan kaçınılacaktır. 

Zararlılara karşı uygulanacak biyolojik kontrol sayesinde, tarımsal 

kimyasalların kullanımı başta olmak üzere bitkisel üretimde yapılan 

hatalardan dolayı bozulan doğal denge yeniden inşa edilebilecektir.  
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GİRİŞ   

Yabancı otlar tarımın başlangıcından beri ürünlerde verim kayıplarına 

sebep olmakta (Délye ve ark., 2013) ve dünya çapında ortalama olarak 

%34 oranında tarımsal ürünlerde verim kaybına neden olmaktadırlar 

(Oerke, 2006). Yabancı otlar, sadece ürün verimini değil, ürün 

kalitesini de ciddi şekilde düşürmektedirler (Jabran ve Chauhan, 

2018). Günümüzde tarım alanlarında, yabancı otları kontrol etmek 

amacıyla; işgücü ve maliyetlerinde artmasından dolayı, hızlı sonuç 

vermesi, kolay uygulanabilmesi ve düşük maliyetinden dolayı 

kimyasal mücadele yöntemleri tercih edilmektedir (Kitiş, 2011). 

Yabancı otları kontrol etmek için kullanılan herbisitler (Su, 2020), 

hatalı ve yoğun olarak kullanıldıklarından ötürü, yabancı ot direncine 

sebep olmaktadır (Heap ve Duke, 2018; Peterson ve ark., 2018). 

Herbisitlere direnç kazanan yabancı otlar, modern tarımda önemli bir 

endişe kaynağı olup (Perotti ve ark., 2020), ortaya baş edilemez bir 

yabancı ot problemini beraberinde getirip, maliyetleri de 

arttırmaktadır (Beckie, 2020). Yabancı otlarda herbisit direnci, 

özellikle ekilebilir ürünlerde tarımın sürdürülebilirliğini tehdit eden 

küresel bir sorundur (Gressel, 2009; Busi ve ark, 2013; Délye ve ark., 

2015). Dünya’da her yıl yeni herbisit direnç vakaları bildirilmektedir ( 

Heap, 2021). Şu anda dünya çapında 266 tür (153 dikot ve 113 

monokot) ile 509 benzersiz herbisite dayanıklı yabancı ot vakası (tür x 

etki alanı ) bulunmaktadır (Heap, 2021). İki tür herbisit direnç 

mekanizması vardır: hedef bölge direnci (TSR) ve hedef bölge dışı 

direnç (NTSR) (Powles ve Yu 2010; Délye, 2013). Hedef bölge 

direnci (TSR) herbisitler hedef bölgeye normal olarak öldürücü bir 
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dozda ulaştığında ortaya çıkar, ancak etkileri bölgedeki değişikliklerle 

sınırlıdır. Hedef bölge dışı direnç (NTSR) ise ya hedef bölgeye ulaşan 

aktif herbisit miktarını en aza indiren ya da bitkiyi herbisit etkisinden 

kaynaklanan oksidatif hasarlara karşı koruyan mekanizmaları 

içmektedir (Délye ve ark., 2013; Délye ve ark., 2015; Powles ve Yu, 

2010; Perotti ve ark., 2020). Her iki direnç mekanizmasına da yapısal 

veya düzenleyici mutasyonlar neden olabilmektedir (Délye ve ark., 

2015).  

Son zamanlarda, TSR veya NTSR ile ilişkili genlerdeki DNA 

mutasyonlarına ek olarak, herbisit direncinin de epigenetik 

süreçlerden etkilenebileceği öne sürülmektedir (Délye ve ark., 2013; 

Powles ve Yu, 2010; Gressel 2009). Epigenetik düzenleme, gelişimsel 

programlama, gen ekspresyonu, embriyonik gelişim, genom stabilitesi 

ve bitki stres tepkileri gibi çok sayıda hücresel süreç ile 

ilişkilendirilmiştir (Asensi-Fabado ve ark., 2017; Henderson ve 

Jacobsen 2007; Markus ve ark., 2018). Herbisit direnciyle ilgili ana 

sorulardan biri, ölümcül olmayan herbisite maruz kalmanın daha fazla 

hayatta kalma sağlayan epigenetik değişikliklere yol açıp açmadığı ve 

bunların sonraki nesillere aktarılıp nihai direnç gelişimine yol açıp 

açmadığıdır (Gressel, 2015). Bu nedenle, epigenetik mekanizmaların 

ve nesiller arası süreçlerin anlaşılması, yalnızca çevresel strese maruz 

kalan kültür bitkileri için değil, aynı zamanda yoğun herbisit seçim 

baskısına maruz kalan farklı tarla koşullarında gelişen yabancı ot 

popülasyonları için de önemlidir (Markus ve ark., 2018). Bununla 

birlikte, herbisitlerin neden olduğu stresin geçici veya kararlı 

epigenetik değişiklikleri tetikleyip tetikleyemeyeceği bilinmemek-
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tedir. Epigenetik, herbisitlerin neden olduğu stresten dolayı yabancı 

otların geçici hayatta kalmasına sebep olabilir (Gressel, 2015).  

Epigenetik mekanizmalar, herbisitlere dirençli hale gelen yabancı 

otların fizyolojisini nasıl değiştirdiğini ve ilgili epigenetik faktörlerin 

nesiller arası kalıcı olup olmadığını anlamamıza yardımcı olmaktadır.  

1. HERBİSİT DİRENCİ  

Modern tarımdaki ana sorunlardan biri, yabancı otlarda herbisit 

direncinin giderek artan bir şekilde ortaya çıkmasıdır (Perotti ve ark., 

2020). Selektif bir herbisit olan 2,4-D'nin 1947 yılında piyasaya 

sürülmesinden bu yana, herbisitlerin tüm dünyada yabancı ot yönetimi 

üzerinde önemli bir olumlu etkisi olmuştur. Fakat herbisitlerin 

kullanılmasından kısa bir süre sonra herbisit direnci gelişmiştir 

(Vrbničanin ve ark., 2017). Herbisitlere dayanıklılık, hedef yabancı 

ota karşı üst üste uzun yıllar aynı etki mekanizmalı herbisitlerin 

kullanılması sonucunda ortaya çıkan bir olgudur (Neve, 2007). Direnç 

olgusu, bir tür popülasyonunun herbisite verdiği tepkinin azalması 

olarak tanımlanabilir (LeBaron ve Gressel 1982). Aynı zamanda 

“normal popülasyon için ölümcül bir herbisit dozunu takiben bir 

yabancı ot türü popülasyonunun bir bölümünün hayatta kalması” 

olarak da tanımlanır (Penner, 1994). Bunun yanında direnç, “bir 

herbisit ile tedavide hayatta kalabilmek için kalıtsal yetenek olarak 

tanımlanabilir (Gressel, 1991). Tarımsal üretimde, özellikle geniş 

alanlarda yapılan monokültür üretimden dolayı aynı tarlada aynı etki 

mekanizmasına sahip herbisitlerin uzun yıllar arka arkaya kullanılması 
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sonucunda herbisitlere karşı yabancı ot türleri meydana gelmektedir 

(Moss ve Naylor, 2002).  

Bir arazide, tarlada veya bahçede yabancı otlara karşı herbisit 

dayanıklılığı oluşmuşsa, o alanda daha önceden kullandığımız 

herbisitler etkili olamayacak ve yabancı otları kontrol altına 

alamayacaktır. Bu durum, ortaya baş edilemez bir yabancı ot 

problemini beraberinde getirecektir (Mengüç ve Elibüyük, 2014).   

Herbisite dayanıklı yabancı otlar, aşırı herbisit uygulamaları 

sonucunda hassas olan türlerin popülasyonunun azalması ve buna 

karşın doğada zaten var olan dayanıklı biyotiplerin rekabet 

koşullarının da azalması sonucunda zamanla seleksiyon yoluyla ekim 

alanlarına hâkim olmaya başlar (Anonim 2021). 

 

 

Şekil 1. Dayanıklı türlerin popülasyonundaki artış 

Herbisite dirençli ilk yabancı ot türü, 1957 yılında PS II inhibitörlerine 

(atrazin ve simazin) direnç geliştiren Senecio vulgaris olmuştur (Ryan 

1970). 1950’li yıllarda, başlayan herbisit direnci 1980 yıllarında hızlı 

bir ivme kazanarak, şu anda dünya çapında 266 tür (153 dikot ve 113 

monokot) ile 509 benzersiz herbisite dayanıklı yabancı ot vakası (tür x 

etki alanı ) bulunmaktadır. Yabancı otlar, bilinen 31 herbisit etki 
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alanının 21'ine ve 164 farklı herbisite karşı direnç geliştirmiştir. 

Herbisite dayanıklı yabancı otlar 71 ülkede 95 üründe rapor edilmiştir 

(Heap, 2021). Türkiye’de herbisite karşı dayanıklılık olayı ilk kez 

dayanıklı yabancı otlara ilk vaka 1997 yılında rastlanmıştır 

Herbisitlere karşı dayanıklılık Türkiye’de ilk kez Yabani yulaf (Avena 

sterilis L.) ile başlamıştır.  

Herbisitler, bitkilerde bulunan sadece birkaç proteini veya işlemi 

hedef almaktadır (Délye ve ark., 2013). İki tür herbisit direnç 

mekanizması bulunmakta olup, bunlardan birisi Hedef bölge direnci, 

diğeri hedef bölge dışı direnç (Powles ve Yu 2010; Délye, 2013).  

1.1.  Hedef Bölge Direnci  

Hedef bölge direnci (TSR) genellikle herbisit hedef enzimi kodlayan 

gendeki tek veya birkaç mutasyondan kaynaklanır ve bu da, herbisitin 

o enzime bağlanma afinitesini azaltır (Vrbničanin ve ark., 2017). 

Yapısal değişiklikler genellikle herbisit hedef proteini üzerindeki 

birkaç olası pozisyondan birinde amino asit ikamelerine bağlıdır 

(Powles ve Yu, 2010; Ravet ve ark., 2018;  Ryan, 1970; Hirschberg ve 

ark., 1987). Hedef bölge direnci mekanizmaları belirlenen ilk 

mekanizmalardı. İlk hedef bölge direnci vakası 1968 yılında simazin 

ve atrazin aktif maddeli herbisitler tarafından kontrol edilmeyen 

Senecio vulgaris L. yabancı otunda bildirilmiştir. (Ryan, 1970). 

Herbisitlere yönelik TSR ile ilgili son zamanlarda yapılan birkaç 

çalışma, tüm bir kodonun silinmesi de dahil olmak üzere yabancı 

otlarda karmaşık genetik değişiklikleri ortaya çıkarmıştır (Nveula ve 



708 | Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  

 

 

ark., 2014). Bu mekanizmalar şu anda yabancı otlarda nadir 

görünmektedir (Perotti ve ark., 2020).  

1.2.  Hedef Bölge Dışı Direnci 

Hedef bölge dışı direnç (NTSR) mekanizmaları, hedef bölgeye ulaşan 

herbisit miktarını azalması veya herbisitin değişime uğraması 

sonucunda oluşmaktadır. NTSR mekanizmaları, azaltılmış 

absorpsiyon ve/veya translokasyonu, artan sekestrasyon ve gelişmiş 

metabolik bozulmaları içermektedir (Rigon ve ark., 2020). Hedef 

bölge dışı direnci, ya herbisitlerin toksik olmayan metabolitlere 

detoksifikasyonu (gelişmiş metabolizma) ya da bitki hücrelerinin 

diğer kısımlarına (örneğin vakuoller içinde) sekestrasyon nedeniyle 

hedef bölgeye ulaşan herbisit moleküllerinin sayısı azalmasıyla 

meydana gelir (Ghanizadeh ve Harrington 2017).  Son zamanlarda 

NTSR'nin önemi tam olarak anlaşılmıştır. NTSR şu anda dünya 

çapında birinci ve üçüncü en önemli herbisit gruplarına, yani G 

(glifosat) ve A (asetil-CoA karboksilaz inhibitörleri) karşı baskın 

direnç türü olarak kabul edilmektedir (Powles ve Yu 2010; Beckie ve 

Tardif, (2012); Délye, 2013; Shaner ve ark., 2012) . Bu nedenle, 

NTSR mekanizmalarına direnç sağlamış yabancı otlar henüz piyasaya 

sürülmeyen herbisitlere karşıda çapraz direnç sağlayabilir. NTSR, 

herbisitlere TSR’ye göre daha hızlı dayanıklılık geliştirmektedir 

(Délye ve ark., 2013).  

İlk NTSR vakası 1957 yılında 2,4-D dirençli yabancı havuç (Daucus 

carota L.) popülasyonunda bildirilmiş olmasına rağmen (Switzer, 

1957; Whitehead ve Switzer, 1963) moleküler seviyede sadece birkaç 
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hedef dışı mekanizma açıklanmıştır (Ghanizadeh ve Harrington, 

2017). Bunun nedeni, biyokimyasal süreçlerin doğası gereği karmaşık 

olması ve niceliksel bir yapıya sahip olması ayrıca zararlı türler için 

mevcut genomik bilginin sınırlı olmasıdır (Manalil, 2014).  Bu 

nedenle, hedef bölge gen mutasyonları evrim geçirirken ve yabancı ot 

bilim adamları tarafından kolayca tespit edilirken, NTSR 

mekanizmalarının tespit edilmesi daha zordur. Günümüzde dünya 

çapındaki en önemli herbisit grupları için artan sayıda NTSR vakası 

bildirilmektedir (Powles, Yu 2010; Beckie ve Tardif 2012; Délye ve 

Duhoux, 2015). 

2. EPİGENETİK NEDİR? 

Epigenetik sözcüğü; eski Yunancada üstü ötesinde anlamlarına gelen 

“epi” ön ekini alarak aslında genetiğin üstünde veya ötesinde 

anlamına gelmektedir. Bu terim ilk defa (1942) yılında Conrad 

Waddington tarafından embriyonun ilk safhalarında herhangi bir 

farklılaşma geçirmediğini ve böyle bir değişikliğin epigenetik 

mekanizmalarla meydana geleceğini belirtmek amacıyla kullanmıştır 

(Şahin ve ark., 2018).  Epigenetik, DNA dizisinde meydana gelmeyen 

değişimler için kullanılır. Genellikle çevresel faktörler nedeniyle bir 

genin ifadesinde farklılıklar ortaya çıkar. Ancak bu farklılıklar DNA 

dizisinde herhangi bir değişim sebebiyle olmamaktadır. Bu gen ifadesi 

değişimleri kalıtsal olmasının yanı sıra geri çevrilebilir özelliğe de 

sahiptir (Şahin ve ark., 2018). Epigenetik etkiler, düzenleyici genlerde 

mutasyonların meydana gelmesine gerek kalmadan, ana bitkilerin 

stresten dolayı bir sonraki nesile aktarabilmektedir (Sahu ve ark., 
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2013; Bobadilla ve Berr, 2016). Epigenetik canlının genetiğinde var 

olan koda bağlı kalmadan, canlının çevreyle olan etkileşimiyle birlikte 

histon modifikasyonları, DNA metilasyonu (bazlara metil eklenmesi), 

ve kodlama yapmayan RNA’lar gibi farklı regülasyonlarından dolayı 

meydana gelen değişimler ve canlıya kazandırdığı farklı özellikler 

ortaya çıkarmaktadır (Şahin ve ark., 2018). 

Epigenetik, DNA dizisindeki modifikasyonlarla açıklanamayan 

potansiyel olarak kalıtsal özellikleri ifade etmektedir (Riggs ve Porter 

1996). Kısaca, epigenetik modifikasyonlar kendiliğinden, genetik 

veya çevresel olarak meydana gelmektedir (Paszkowski ve 

Grossniklaus 2011).  Epigenetik değişiklikler her nesilde gelişimsel 

olarak kontrol edilirken, stres kaynaklı değişiklikler muhtemelen daha 

rastgele ve normal olarak ortaya çıktıktan hemen sonra geri 

dönülebilmektedir (Pecinka ve Scheid (2012).  Bir organizmanın 

epigenetik yapısı çevresel faktörler tarafından değiştirilebilmekredir 

(Richards ve ark. 2010). İyi bilinen epigenetik düzenleyici 

mekanizmalar, DNA'daki sitozin nükleotitlerine bir metil grubunun 

eklenmesi gibi DNA metilasyonunu (Goll ve Bestor 2005), histon 

modifikasyonunu ve kodlama yapmayan RNA modifikasyonları 

(Rapp ve Wendel 2005 ) içermektedir.  

2.1. Çeşitli epigenetik mekanizmaları 

Epigenetik terimi genellikle çevresel faktörler nedeniyle bir genin 

ifadesinde farklılıklar ortaya çıkan, DNA dizisinde meydana gelmeyen 

değişiklikler için kullanılır. Fakat bu farklılıklar DNA dizisinde 

herhangi bir değişim nedeniyle olmamaktadır. Bu gen ifadesi 
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değişimleri kalıtsal olmasının yanında geri döndürülebilir özelliğe de 

sahip olmaktadırlar. Bu yüzden fenotipik farklılıklar da epigenetik 

mekanizmalar yardımıyla incelenebilmektedir. Epigenetik 

mekanizmalardan en çok çalışılanlar arasında kodlama yapmayan 

RNA, DNA metilasyonu ve histon modifikasyonları sayılabilir. 

 

Şekil 2. Çeşitli epigenetik mekanizmalar  (Beck ve ark., 2021) 

ncRNA'ya yönelik DNA metilasyonu ve DNA metilasyonuna yönelik 

histon tutulmasının diyagramı. Kırmızı nokta, DNA metilasyonunu 

tanımlar, yeşil histon, belirtilen histon kuyruklarındaki 

modifikasyonlarla nükleozomu tanımlar. RNA'ya yönelik DNA 

metilasyonu için DNA metilasyonunu (kırmızı nokta) destekleyen 

kofaktörler ve DNA metiltransferaz (DNMT) ile ncRNA ilişkisi. 

Histon tutulmasını teşvik etmek için kromatin yeniden modelleme 
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proteinleri (CRP) ile DNA metilasyonu (kırmızı nokta) ilişkisi 

belirtilmiştir. 

2.1.1. DNA metilasyonu 

DNA metilasyonu, guaninin sonra gelen sitozin bazına yani CpG 

bölgelerine DNA metiltransferaz enzimi aracılığıyla bir metil grubu 

bağlanır. Bu metilasyon sonucunda sitozinden 5-metil sitozin 

meydana gelir. Me-CpG oluşumunun da gen ifadesi üzerinde büyük 

etkisi vardır. İnaktif bir DNA’nın aktif şekilde transkribe olan DNA 

ile karşılaştırıldığında genellikle çok fazla miktarda metillendiği 

görülmektedir. Bu anlamda hücrede DNA’nın metillenmesi oldukça 

özel bir yere sahiptir. Hücrede DNA metilasyonu, DNA zincirindeki 

guanin ile sitozinin sıralı bulunduğu bölgede gerçekleşir ve bir metil 

grubunun eklenmesiyle sonuçlanan biyokimyasal bir süreçtir (Şahin 

ve ark., 2018).  

 

Şekil 3. DNA metilasyonu (Zhou ve ark., 2014) 
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DNA metilasyonu. Metillenmemiş DNA'da, DNA'ya bağlanarak gen 

ekspresyonuna neden olabilir. DNA metilasyonu, bir metil grubu 

eklemek DNA metiltransferaz (DNMTs) ile katalize edilir (-CH 3) 

CpG adalarındaki 5 karbonlu sitozin nükleotitlerine. Metil-CpG 

bağlama alanı (MBD) proteinleri daha sonra kompakt, aktif olmayan 

kromatin oluşturan metillenmiş CpG dinükleotitlerine bağlanır ve 

transkripsiyonel baskı ile sonuçlanır. 

DNA’nın metillenmesi metil transferazlar denen üç farklı enzim ile 

DNA metilasyonu sağlanır. DNA’ya eklenen metil grupları lokalize 

olunca DNA’nın moleküler durumunu ve morfolojisini, transkripsiyon 

için gerekli olan enzimatik mekanizmalarla genlerin etkileşimini 

değiştirir (Gök, 2019).  

2.2.2. Histon modifikasyonları 

Ökaryotik canlılarda gemonik yapı daha karmaşık olmaktadır. Bundan 

dolayı bu canlılarda kromozomal DNA’yı organize etme ve paketleme 

görevi histon adı verilen nükleer proteinler tarafından yerine 

getirilmektedir. Histonlar, ökaryot kromatin ve kromozom yapısını 

oluşturmada görev alan proteinlerdir. DNA’nın daha az yer işgal 

edecek şekilde paketleyip yerleşiminden sorumludurlar. Histonlar, 

içerdikleri artı yüklü arjinin ve lizin aminoasitleri sayesinde artı 

yüklenirler ve eksi yüke sahip olan DNA’ya sarılırlar (Şahin ve ark., 

2018). Histon proteinleri kromatin ağının temel yapısal proteinleri 

olup DNA, kromatin ve kromozomları oluşturan proteinlerin 

kompleksini içerir. Histonlar çevresinde nükleotitlerin kaplanabildiği 

bir kılıf görevi görmektedir (Gök, 2019). Histon modifikasyonları, 
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histon kuyruğu adı verilen N-terminal bölgesinde meydana gelir. Bu 

bölge lizin (K) ve arginin (R) ile zenginleştirilmiştir ve bunlar, 

metilasyon, asetilasyon, fosforilasyon ve ubikitinasyon ile translasyon 

sonrası modifiye edilebilirler (Luge ve ark., 1997; Kim ve ark., 2015).  

 

Şekil 4. Histon modifikasyonları (Zhou ve ark., 2014) 

Histon modifikasyonları. Bir histon oktamer, her biri çekirdek 

histonların, H2A, H2B, H3 ve H4'ün iki kopyasından oluşur. Histon 

asetilasyonu (histon alt birimine bir asetil grubu (CH3CO) eklenmesi, 

histon asetiltransferazlar (HAT'ler) tarafından katalize edilirken, 

histon deasetilazlar (HDAC'ler) asetil gruplarını uzaklaştırır. Histon 

sitrülinasyonuna, arginini (R) sitrüline (Ci) dönüştüren peptidilarginin 
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deiminaz enzimleri (PAD'ler) ailesi aracılık eder. Metilasyon (bir 

metil grubu ilave (-CH 3) histon alt birimine) ve demetilasyon, 

sırasıyla histon metiltransferazlar (HMT'ler) ve histon demetilazlar 

(HDM'ler) arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak meydana gelir. 

Fosforilasyon (fosfat eklenmesi (-PO 4 3−) histon alt birimine) ve 

defosforilasyon, sırasıyla protein kinazlar (PK'ler) ve protein 

fosfatazlar (PP'ler) arasındaki bir etkileşim ile meydana gelir. 

Ubiquitination (histon alt birimine 9kDa'lık bir ubikuitin peptidi 

eklenmesi), ubikuitin aktive edici enzim (E1), ubikuitin-konjuge edici 

enzim (E2) ve ubikuitin-protein izopeptid ligaz (E3) ile sağlanırken, 

ubikuitin deubikitinleştirici enzimler (DUB'ler) ile uzaklaştırılabilir. 

DNA’nın paketlenmesinde görevli  olan  histon  proteinlerine  metil  

ve asetil  (CH3CO)  gibi  bazı  yapıların  bağlanmasıyla  asetilasyon  

ve  metilasyon  gibi  modifikasyonlar meydana  gelmektedir  (Çelik 

2007; İzmirli ve ark., 2012; Kürtüncü ve Eraksoy, 2008; Yaykaşlı ve 

ark., 2012). Bu modifikasyonlar kromatinin yapısını  

değiştirdiklerinden  epigenetik etkilere neden olurlar (Bora ve Yurter, 

2007). Histon modifikasyonları kromatin yapısında değişiklikler 

oluşturarak transkripsiyonu düzenler. Buna göre histon 

modifikasyonları ile transkripsiyon düzeyleri arasında sıkı bir ilişki 

olduğu söylenebilir. Histon metilasyonu gen ifadesinin kontrolünde 

görev almaktadır (Şahin ve ark., 2018). Histon modifikasyonlarının ve 

histon varyantlarının üretiminin çevresel stresler altında önemli 

tepkiler olduğu kabul edilmektedir (Kim ve ark., 2015).   
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2.1.3. Kodlama yapmayan RNA (ncRNA) 

RNA aracılığıyla gen regülasyonu ökaryotik canlılarda özellikle 

kompleks bir genom yapısına sahip geniş bir dağılım göstermektedir. 

Bu bağlamda kodlama yapmayan RNA’ların da genel olarak gen 

epigenetik süreç ve regülasyonunda önemli önemli bir yere sahip 

olmaktadır (Şahin ve ark., 2018). 

 

Şekil 5. Kodlama yapmayan RNA (ncRNA) (Zhou ve ark., 2014) 
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mikroRNA (miRNA) aracılı genetik susturma. Çekirdekte, pri-

miRNA, Pol II tarafından üretilir. RNaseIII enzimi (Drosha), 

Exportin-5 tarafından çekirdekten taşınan pre-miRNA’yı oluşturmak 

için pri-miRNA’yı parçalar. Sitoplazmada, pre-miRNA, Dicer 

tarafından 22 baz çiftli olgun dsRNA’ya işlenir, bu daha sonra RNA 

kaynaklı susturma kompleksini (RISC) oluşturur. RISC, mRNA’ları 

hedefleyebilir. 

ncRNA, protein çevirisi yapılmayan RNA’dır. Yani DNA’dan 

transkribe uğramış, fakat protein ürününe dönüştürülmeyen 

RNA’lardır. Böyle kodlama yapmayan RNA’ların da hücre 

fonksiyonlarında çok önemli düzenleyici görevlerinin olduğu 

bulunmuştur. Kısacası kodlama yapmayan RNA’lar incelendiğinde 

bunların gelişimsel olarak düzenlenip önemli genetik etkilerinin 

olduğu söylenebilir (Şahin ve ark., 2018). 

3. YABANCI OTLARDA EPİGENETİK  

Epigenetik mekanizmaları, yalnızca çevresel strese maruz kalan kültür 

bitkileri için değil, aynı zamanda yoğun herbisit kullanımına maruz 

kalan ve farklı tarla koşullarında gelişen yabancı ot popülasyonları 

için de önem arz etmektedir (Ghanizadeh ve Harrington, 2017). 

Herbisit direnciyle ilgili ana sorulardan biri, öldürücü olmayan 

herbisit dozlarına maruz kalıp ölmeyen yabancı otlarda epigenetik 

değişiklikler ve sonraki nesillere aktarılıp nihai direnç gelişimine yol 

açıp açmadığıdır (Gressel, 2015). Epigenetik etkiler, düzenleyici 

genlerde mutasyonların meydana gelmesine gerek kalmadan, ana 

bitkilerin stresten dolayı bir sonraki nesile aktarabilmektedir (Sahu ve 
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ark., 2013; Bobadilla ve Berr, 2016). Epigenetik süreçler ayrıca gen 

ekspresyonunun düzenlenmesinde rol oynayabilir (Boyko, 2008; 

Delye, 2013; Margaritopoulou ve ark., 2018). Özellikle, herbisit stresi 

bir tür abiyotik strestir ve epigenetik modifikasyonlarla herbisit 

bitkilerde strese tetiklemektedir (Delye, 2013; Margaritopoulou ve 

ark., 2018).  Epigenetik mekanizmalar, biyotik ve abiyotik faktörlerin 

neden olduğu stresin bir sonucu olarak gen ekspresyon modellerini 

değiştirebilir. Epigenetik faktörler, direnç mekanizmasındaki 

enzimlerin aktivitesini etkileyen, herbisit direncinin evrimi ile ilgili 

nesiller boyunca kalıtsal olarak gen ekspresyon seviyesini etkileyebilir 

(Lee ve ark 2010). 

Birçok herbisit, bitkilerdeki bazı abiyotik streslere benzer şekilde 

oksidatif strese neden olur (Radwan, 2012).  Bu nedenle, herbisitlerin 

metabolize edilmesinde yer alan enzimlerin çoğu, stres koşullarından 

kaynaklanan, bitkilerdeki bazal stres yanıt yollarında rol oynar 

(Iwakami ve ark., 2014; Cumminset ve ark., 2013; Markus ve ark., 

2018). Bununla birlikte, herbisitin neden olduğu stresin geçici veya 

hatta kararlı epigenetik değişiklikleri tetikleyip tetikleyemeyeceği 

bilinmemektedir. Epigenetik düzenleme herbisitlerin neden olduğu 

stresten dolayı yabancı otların geçici hayatta kalmasına katkıda 

bulunabilir (Gressel, 2015). Zamanla, düşük dozlar, farklı aleller 

biriktirmiş bitkilerin sıklığını artırarak popülasyon düzeyinde herbisit 

duyarlılığında bir azalmaya neden olabilmektedir. bu, direnç genlerini 

hızla biriktirebilen çapraz tozlaşan türlerde daha hızlı gerçekleşir 

(Duke ve ark., 2019;. Yuan ve ark., 2007). Ölümcül olmayan herbisit 
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dozları ile tekrarlanan kullanımları sonunda herbisite dayanıklı 

biyotiplerin ortaya çıkmasına yol açar (Ghanizadeh ve Harrington, 

2017). 

Düşük herbisit dozlarına tekrarlanmasıyla, yabancı otlarda yavaş 

yavaş herbisit direncine yol açabilir (Gressel 2010; Busi ve ark., 2013; 

Gaines ve ark., 2014; Busi ve ark., 2018). Ayrıca bazı araştırmacılar 

düşük herbisit uygulama oranlarının, yabancı otlarda stresle ilişkili 

yeni mutasyonlara ve epigenetik değişikliklere neden olabileceğini ve 

sonuçta herbisit duyarlılığının azalmasına yol açabileceğini öne 

sürmüşlerdir (Gressel, 2010; Dyer, 2018;  Markus ve ark., 2018). 

Yapılan araştırmalarla çok sayıda yabancı ot türü, düşük herbisit 

oranlarının tekrarlayan uygulamalarını takiben herbisit direnci 

geliştirdiği bildirilmiştir (Neve ve ark., 2005; Vila-Aiub ve Ghersa, 

2005; Neve ve Powles, 2005; Busi ve Powles, 2009; Manalil ve ark., 

2011; Busi ve ark .,2012; Norsworthy, 2012; Busi ve ark., 

2013;Ashworth  ve ark., 2016; Busi ve ark ., 2016; Tehranchian ve 

ark., 2017; Vieira ve ark. 2020).  Özellikle NTSR yoluyla herbisit 

direnci, epigenetik mekanizmaları içerebilir. Bu tepkilerin bazıları 

genel stres tepkileri olabilir, ancak diğerleri herbisite özgü olabilir. 

Direnç gelişimine yol açan türlere herbisite özgü değişiklikler olması 

muhtemeldir. Matzrafi ve ark., (2016) iklim değişikliğinin yabancı 

otlar üzerindeki herbisit etkinliğini metabolizmaya dayalı bir şekilde 

azalttığını ve sonuç olarak NTSR oluşumu riskini artırdığını 

bildirmişlerdir.   
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RNA dizileme teknikleri kullanılarak herbisit direncinin hedef dışı 

bölge mekanizmalarına ilişkin çalışmalar, dirençli ve duyarlı 

fenotipler arasındaki gen ekspresyon modellerinde önemli farklılıklar 

göstermiştir (Gaines ve ark 2014; Pan ve ark 2016). Stres yaşayan 

bireylerde epigenetik faktörler bir proteinin translasyon sonrası 

modifikasyonunu değiştirebilir (Sadakierska-Chudy ve Filip, 2015). 

Bu modifiye protein daha sonra bireylerin strese duyarlılığını azaltan 

bir enzimin ekspresyonunu veya aktivitesini değiştirebilir (Guerra ve 

ark. 2015 ).  Daha önceki çalışmalarda (Anthony ve ark., 1998) 

dinitroanilin herbisitlere dirençli kaz çimi ( Eleusine indica L.) 

biyotipinin, büyük olasılıkla metillenmiş sitozinin kendiliğinden 

deaminasyonundan kaynaklanan majör bir a-tubulin geninin kodlama 

sekansı içinde bir baz değişiklikleri içerdiğini bildirmişler. Bir yabancı 

otun bir herbisite karşı direnç mekanizmalarını anlamak birkaç yönden 

önemlidir. Örneğin, glifosat söz konusu olduğunda, bu tür 

mekanizmaları ortaya çıkarmak, bilim insanlarının glifosatın etki 

şeklini daha iyi anlamalarına ve yabancı otlar arasında direncin hızlı 

yayılımını güvenilir bir şekilde ölçmek için yöntemler geliştirmelerine 

olanak sağlamıştır (Gaines ve ark., 2010; Shaner ve ark., 2012).   

SONUÇ  

Herbisit direncinin hızlı gelişimi ve günümüzde gözlemlenen herbisit 

direnç mekanizmalarının çeşitliliği, özellikle artan metabolik direnç 

problemi ile yabancı ot yönetimi ve herbisit kullanımı için bir 

zorluktur. Etkili yabancı ot kontrol stratejilerinin geliştirilmesi, her 

yabancı ot popülasyonunun kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını 
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gerektirir. Dahası, özellikle yabancı ot yönetimi birden fazla 

yaklaşımın entegrasyonuna yönelik olduğunda, moleküler düzeyde 

(hedef ve hedef olmayan) direnç mekanizmalarının aydınlatılması da 

çok önemlidir. Epigenetik mekanizmalar, bitki-çevre etkileşimlerinin 

önemli düzenleyicileri olarak iyi tanımlanmıştır ve esas olarak stres 

adaptasyonu ile ilişkilendirilmiştir. Çevresel koşullar bitki 

fizyolojisini etkiler ve bu da herbisit direncinin ifadesinde 

farklılaşmaya neden olabilir. Herbisitlerin ölümcül olmayan dozlarının 

diğer abiyotik çevresel stres faktörlerine benzer şekilde hareket 

etmektedir. Bundan dolayı herbisit direncinin gelişimini tahmin etmek 

ve uygun şekilde izlemek için genetik ve çevre etkileşimlerini dikkate 

almak önem arz etmektedir. Yabancı otlarda temel moleküler bilginin 

gelişimi ve herbisit direnci ile ilgili epigenetik çalışmaların ilerlemesi, 

yabancı otların herbisitlere adaptasyonunun anlaşılması için yeni bir 

yol açacaktır. Ek olarak bir yabancı ot popülasyonunun hangi TSR ve 

NTSR mekanizmalarını içerdiğini bilmek, böylece uygun herbisit 

direnç yönetimi stratejilerinin kullanılabilmesi için çok önemlidir. Bir 

yabancı ot popülasyonunda potansiyel olarak benzersiz bir NTSR 

mekanizmasının tanımlanması, birden fazla herbisitin kullanılmasını 

önleyebilir. Epigenetik mekanizmaların, herbisitlere karşı dirençli hale 

gelen bitkilerin fizyolojisini nasıl değiştirdiğini anlamamız ve ilgili 

epigenetik faktörlerin nesiller arası ve geri döndürülemez olup 

olmadığını belirlememiz gerekiyor. Bu nedenle, evrimin ilk 

aşamalarında her nesilde gen ekspresyonu modeli üzerinde epigenetik 

mekanizmaların rolünü araştırmak, yabancı ot popülasyonlarında 
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herbisit direncinin gelişiminin gelecekteki araştırmalarında çok faydalı 

olabilir.  
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GİRİŞ 

Tarım ürünleri içerdikleri vitamin, mineral ve antioksidan maddeler 

sayesinde insan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Tarım 

alanlarını genişletmenin zor olduğu günümüz koşullarında, birim 

alandan elde edilen ürünün kalite ve miktarını artırmak, bunu 

yaparken de tarımın sürdürülebilirliğini göz önünde bulundurmak, 

artan dünya nüfusunun beslenmesi açısından oldukça önemlidir. 

Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler öngörülerine göre 2040 yılına 

kadar dünya nüfusunun 10 milyara ulaşacağı düşünülmektedir 

(Macias ve ark., 2007). Bu durumda gelecekte insan beslenmesi için 

tarımsal verimliliğin de artırılması gerekmektedir ki, bu ise ancak 

amaca uygun genotip ve yetiştirme yöntemlerini seçmenin yanında; 

su, ışık, besin maddesi gibi çeşitli büyüme faktörlerine ortak olan 

“yabancı otların” da ortamdan uzaklaştırılmasıyla mümkün 

olabilmektedir (Ulukan 2008). Dünyanın mevcut tahıl üretimi 2.1 

milyar ton ve tahıl verimindeki toplam kayıp 200 milyon tondur. Bu 

kaybın yaklaşık %10’u yabancı otlardan kaynaklanmaktadır (Anonim 

b 2020; Hussain 2021). Yabancı otlar, uygun mücadele yöntemleri ile 

doğru zamanda mücadele edilmezse ürün verimini düşüren tarımsal 

zararlıların başında gelmektedir. İkinci Dünya Savaşı'na kadar yabancı 

otlar, toprak işleme veya çapalamaya büyük önem verilerek, öncelikle 

kültürel mücadele yöntemi ile kontrol edilmekteydi. Son 50 yılda, bu 

tür yöntemlerin yerini büyük oranda kimyasal mücadele almıştır. 

Gelişmiş ülkelerde tarımsal üretim alanlarının neredeyse tamamında 

herbisitler kullanılmaktadır (Duke, 1996).  
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Kimyasal mücadele metotları, kullanılan pestisitlerin sıklığına bağlı 

olarak toprakta, suda ve gıda maddelerinde kalıntı sorunu oluşması, 

hedef dışı organizmaların olumsuz yönde etkilenmesi, çevre 

kirliliğinin artması gibi gerek çevre, gerekse insan sağlığı bakımından 

çeşitli sorunları beraberinde getirmektedir. Bu sorunlara ek olarak 

hastalık, zararlı ve yabancı ot gruplarının pestisitlere karşı dayanıklılık 

oluşturması da son yıllarda karşılaşılan önemli problemlerden biridir 

(Uysal, 2011). Herbisit dayanıklılığı ise, sürekli olarak aynı etki 

mekanizmasına sahip herbisitlere maruz kalan yabancı otların genetik 

özellikleri sayesinde bu herbisitlere karşı koyma özellikleri olarak 

açıklanabilir. Dayanıklılık problemleri ilk olarak 1970’li yıllarda 

Triazine grubuna karşı dayanıklı yabancı otların gelişmesiyle 

başlamıştır (Avcı, 2009). 

Günümüzde, bitkilerin doğal olarak dayanıklı olduğu seçici herbisitler 

pazarlanmaktadır. Herbisit uygulaması, çiftçiye son derece faydalı 

olmuştur (Duke 1994). Fakat doğal dayanıklılığın genel olarak 

oluşmamış olması çiftçilerin bitkilerdeki fitotoksiteye katlanmak 

zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Dünyadaki herbisit kullanım 

oranına baktığımızda; herbisitler, tarım ilaçları içinde %47’lik bir 

payla birinci sırayı almaktadır; bunu %29 ile insektisitler izlemekte, 

fungisitlerin ise %19’luk bir payı bulunmaktadır. Herbisitler ve 

insektisitler kullanımın %70’den fazla bir bölümünü kapsamaktadır 

(Dağ, 2000). Türkiye’de pestisit tüketimi ortalama 53.672.000 kg-lt 

olup, bu miktarın %23’ ünü insektisitler, %24’ ünü herbisitler, %38’ 

ini fungisitler, %15’ ini de diğer gruplar oluşturmaktadır (Anonim a 
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2020).  2008 yılında pestisit grupları içerisinde 5.500 ton ile en yüksek 

oranda herbisitler kullanılmıştır (Delen ve ark. 2010). Herbisitler, 

yabancı otlarla mücadelede en önemli kontrol yöntemi haline 

gelmiştir. Kimyasal mücadelenin diğer mücadele yöntemleriyle 

kıyaslandığında ön plana çıkmasının nedeni daha geniş alanlarda 

uygulama kolaylığı, yabancı otların herbisit uygulamasıyla hızlı bir 

şekilde kontrol edilebilir olması ve güvenilir olmasıdır (Powles ve 

Shaner, 2001). 

Yeni herbisitlerin keşfedilmesi, geliştirilmesi ve tescil edilmesinin 

maliyeti göz önüne alındığında, mevcut herbisitlerin kullanımının 

yaygınlaştırılması için daha fazla çaba sarf edilmektedir. Önceki 

herbisitlerin kullanımını artırma stratejilerinden biri, herbisit dayanıklı 

bitkiler üreterek bunların kullanılabileceği tarım ürünlerini 

genişletmektir. Herbisitler sadece yabancı otlara zarar vermekle 

kalmaz, aynı zamanda kültür bitkilerini de etkilemektedir (Zhang ve 

ark., 2019). Bu nedenle, kültür bitkisi çeşitlerinde herbisit 

dayanıklılığının geliştirilmesine ve diğer önemli tarımsal özelliklerin 

iyileştirilmesine ihtiyaç vardır, bu da ürün artışı sağlayabilir ve 

çiftçilerin yabancı otları kontrol etmesine yardımcı olabilir (Hussain 

ve ark. 2021). The Weed Science Society of America (WSSA)'ya 

göre, herbisit direnci "bir bitkinin normalde yabani tür için öldürücü 

olan bir doz herbisite maruz kaldıktan sonra hayatta kalma ve üreme 

yeteneği olarak tanımlanır. Bir bitkide direnç, doğal olarak meydana 

gelebilir veya genetik mühendisliği, doku kültürü veya mutagenez 

tarafından üretilen varyantların seçimi gibi tekniklerle 
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oluşturulabilmektedir. Herbisit toleransı, bir bitkinin herbisit 

işleminden sonra hayatta kalmasıdır. Bazen herbisite dayanıklı 

bitkiler, herbisite toleranslı ürünler olarak da adlandırılmaktadır 

(Anonim 2021c).  

Geleneksel yetiştirme yoluyla elde edilen ilk ticari herbisit dayanıklı 

bitki 1984'e kadar uzanmaktadır (Lombardo ve ark. 2016). Bununla 

birlikte, ister doğal varyasyon isterse yapay mutasyon kullanılsın, 

mutantlar geleneksel üremede rastgele oluşturulur ve bu nedenle izole 

edilmesi ve saflaştırılması daha zordur (Ni ve ark. 2018). Ek olarak, 

bitkilerde doğal genetik çeşitliliğin kademeli olarak azalması, kültür 

bitkisi üretimini büyük ölçüde etkilemiştir (Govindaraj ve ark. 2015). 

Geleneksel ıslah yöntemleri ile Herbisitlere tolerant bitkilerin 

geliştirilmesinin yanı sıra modern biyoteknolojik yöntemler 

kullanılarak ta herbisitlere dayanıklı bitkiler geliştirilmektedir. Yeni 

nesil dizileme teknolojisindeki ilerlemelerle birlikte, giderek daha 

fazla dizili ürün genomu ve yeni tanımlanan gen fonksiyonları, 

araştırmacıları transgenik bitki üretmeye yönlendirmektedir (Ni ve 

ark. 2018). Bilim adamlarının yoğun çabaları, kültür bitkilerinde farklı 

özelliklerin iyileştirilmesi için yaygın olarak kullanılan etkili ve şu 

anda en uygun genom düzenleme araçlarının geliştirilmesine yol 

açmıştır. Bu nedenle, genom düzenleme yoluyla herbisit dayanıklı 

bitkilerin geliştirilmesi, şu anda üreticilerin yabancı otları kontrol 

etmesini kolaylaştırmak için uygun maliyetli bir seçenek sunabilen 

transgenik ve geleneksel yaklaşımlara bir alternatiftir. Entegre yabancı 
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ot mücadele (IWM) 'de herbisit dayanıklı bitkilerin kullanılması, uzun 

vadeli, çevre dostu ve karlı bir yabancı ot kontrol sistemi sağlayabilir. 

1. HERBİSİT DAYANIKLILIĞI VE ETKİ MEKANİZMASI 

Herbisitler insanların istenmeyen bitkileri öldürmek için kullandığı 

fitotoksinlerdir (Duke, 1996). 1940'ların ortalarında 2,4-D'nin 

kullanılmasıyla kimyasal yabancı ot mücadelesi başlamıştır. O 

zamandan beri, çok çeşitli herbisitler ticarileştirilmiş ve bu, ürün 

veriminin artmasına büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Birkaç yeni, 

daha spesifik ve daha etkili herbisitin piyasaya sürülmesi, herbisitlerle 

yabancı ot kontrolünün maliyetini, diğer kontrol uygulamalarına 

(işçilik, yakıt ve makine) göre azaltmıştır. Fakat her yıl aynı herbisitin 

kullanılması, herbisite dayanıklı yabancı otların artmasına sebep 

olmuştur. Konumuz olan herbisit dayanıklılığı, 1970’li yıllarda 

Triazin’lere dayanıklılık ile gündeme gelmiştir. Daha sonra 

mekanizması araştırıldığında bazı farklılıklar görülmüştür. Genel 

olarak çapraz ve çoklu dayanıklılık olarak adlandırılan mekanizmalar, 

bir yabancı ot biyotipinin bir herbisite karşı aynı etki mekanizmasında 

birden fazla dayanıklılık geliştirmesi ve bir biyotipin farklı etki 

mekanizmalarına karşı dayanıklılık geliştirmesi şeklinde 

açıklanmaktadır (Heap ve Lebaron, 2001). 2021 yılında dünya çapında 

266 tür (153 dikot ve 113 monokot) ile 509 herbisite dayanıklı 

yabancı ot vakası (tür x etki alanı) bulunmaktadır. Yabancı otlar, 

bilinen 31 herbisit etki alanının 21' ine ve 164 farklı herbisite karşı 

direnç geliştirmiştir. Herbisite dayanıklı yabancı otlar 71 ülkede 95 

üründe rapor edilmiştir (Anonim d 2021). Herbisit dayanıklılığı 
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ülkemizde ilk kez 1997 yılında Çukurova Bölgesinde buğday ekim 

alanlarında sorun olan Avena sterilis L. yabancı otunda tespit 

edilmiştir (Uludağ ve ark., 2001).  

Herbisitler genellikle bitkilere özgün, örneğin fotosentez aktivitesi 

gibi, biyokimyasal yolları etkilemektedir. Bunun dışında değişik etki 

mekanizmaları olan farklı grup herbisitler mevcuttur. Herbisitler farklı 

şekilde sınıflandırılabilmelerine rağmen, dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de etki mekanizmalarına göre sınıflandırılma tercih 

edilmektedir (Torun, 2017). Özellikle doğru herbisit uygulaması 

planlamasında kullanılan kimyasal grupları sınıflandırma sistemi 

HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) ve WSSA (Weed 

Science Society of America) gruplarında yer alan yabancı ot ile 

ilgilenen bilim insanları tarafından yapılmaktadır. Hemen hemen 

birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi Türkiye’de de ruhsatlandırılan 

herbisitlerin etiketleri üzerinde HRAC gruplarına benzer şekilde 

harflendirme sistemi uygulanmaktadır. Dünyada Asetolakto Sentetaz 

(ALS) Enzimi Engelleyicileri (Grup B), Fotosentez Engelleyicileri 

(Grup C) ve Kök Gelişimi Engelleyicileri (Grup K) etki 

mekanizmasına ait aktif madde kullanımı en yüksektir (Forouzesh ve 

ark., 2015). 

Dünya çapında yaygın olarak kullanılan başlıca seçici herbisit 

grupları, Asetohidroksiasit sentaz (AHAS)-inhibe edici herbisitler 

olarak da bilinen birçok Asetolaktat sentaz (ALS) içeren Sülfonilüre 

herbisitlerini içerir. Geniş bir yabancı ot kontrol potansiyeli, kullanım 

esnekliği ve düşük uygulama oranlarını temsil ederler. Bu nedenle, 
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kültür bitkilerinde Sülfonilüre direncinin geliştirilmesi, yabancı otların 

neden olduğu zararla başa çıkmanın ekonomik ve pratik bir yolu 

olabilir (Guo ve ark. 2020). 

Bir yabancı ot popülasyonunu etkin şekilde kontrol etmek için normal 

şartlar altında kullanılan bir herbisit dozuna maruz kaldıktan sonra, 

canlı kalarak üreyen bitkilerin söz konusu dayanıklılığı iki şekilde 

gerçekleşmektedir. Birincisi, o kimyasal gruba dayanıklılığı sağlayan 

gen ya da gen gruplarına daha önceden sahip olan bitkilerin aynı türe 

ait popülasyon içerisinde doğal seleksiyon yoluyla baskın hale gelmesi 

şeklindedir. İkincisi ise, aşırı ve sık herbisit kullanımına bağlı olarak, 

bitkilerde meydana gelen mutasyonlar sonucu ortaya çıkmaktadır 

(Mengüç ve Elibüyük 2014).  

Herbisite dayanıklı kültür bitkisinin geliştirilmesinde en önemli adım, 

herbisitin bitkide etkilediği yerin moleküler düzeyde anlaşılmasıdır. 

Bir bitkinin herhangi bir herbisite dayanıklılığını oluşturması için 

herbisitin bitkiyi etkilediği noktaya taşınmasının etkilenmesi, 

herbisitin etkisinin biyokimyasal olaylar ile geri çevrilmesi, herbisitin 

yapısının bitki tarafından bozulması, herbisitin bitkide etkilediği 

noktanın dayanıklılığı gibi mekanizmalar bulunmaktadır (Sherman ve 

ark., 1996). 

Bir bitki herbisitlere karşı 3 şekilde dayanıklılık gösterir. Bunlardan 

ilki; bitkinin herbisitin etkili olduğu hedef enzimini daha fazla 

miktarda üretmesiyle, ikincisi; bitki bünyesi içerisinde herbisitin etkili 

olduğu enzimin yerine aynı görevi yapan farklı bir enzimin 
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sentezlenmesiyle, üçüncüsü ise; bitki metabolizma faaliyetlerini 

artırarak bünyesinde bulunan herbisiti detoksifiye etmesiyle 

herbisitlere dayanıklılık göstermektedir. Her üç etki mekanizması da 

bitkide daha önceden var olan ya da daha sonra, mutasyonlar sonucu 

ortaya çıkan gen ya da gen grupları tarafından gerçekleştirilir (Moss, 

2002).  

1940'larda yabancı otların kimyasal kontrolünün başlangıcından bu 

yana yaklaşık yüz herbisit aktif bileşeni pazarlanmıştır. Eksikliklerin 

olmasına rağmen bu bileşiklerin çoğunun etki mekanizmaları 

bilinmektedir.  Herbisitlerin yaklaşık 15 moleküler hedef bölgesi 

bilinmektedir. (Devine ve ark.. 1993; Duke, 1992; Pilmoor ve ark.. 

1995). Bir herbisitin etkili olabilmesi için moleküler hedef bölgesine 

ulaşması gerekir. Moleküler hedef bölge, herbisit uygulama 

bölgesinden çok uzakta olabilir. Örneğin, etkili olması için herbisitin 

yapraklardan apikal meristemlere taşınması gerekebilir. Bir tür, 

yabancı ot veya ürün, bu mekanizmalardan bir veya daha fazlası ile 

belirli bir herbisite karşı dirençli olabilir. Herbisitlerin moleküler etki 

alanlarını bilmek herbisit dayanıklı ürünlerin üretiminde önemlidir. Bu 

etki alanlarının önemlilerinden biri “Amino Asit Sentez 

İnhibitörleri”dir. 

Bitkiler, gerekli tüm amino asitleri sentezlemektedir. Teorik olarak, 

herhangi bir esansiyel amino asidin sentezini engellemek bitkiyi 

öldürmektedir. Amino asit sentezinde yer alan üç enzimi hedefleyen 

ticari herbisitler vardır: (1) glutamin sentetaz (GS), (2) asetolaktat 

sentaz (ALS) ve (3) enolpiruvilşikimatfosfat sentaz (EPSP sentaz). 
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1.1. Glutamin sentetaz 

Glutamin sentetaz aktivitesi, amonyak formundaki organik azotun 

bitkilere asimilasyonu için temeldir. Nitriti amonyağa indirgeyen bir 

bitkide, genetik bir lezyon veya GS'nin inhibisyonu nedeniyle GS 

aktivitesinin olmaması, çok yüksek amonyak seviyelerine yol açabilir. 

GS inhibitörlerinin neden olduğu amonyak birikiminin, 

fitotoksisitenin başlıca nedeni olduğu düşünülmüştür. Bununla 

birlikte, herbisidal GS inhibitörlerinin, fitotoksisitelerinin çoğuna, 

karbon fiksasyonunun ilk enzimi olan RUBP karboksilazın bir 

inhibitörü olan glioksilatı hızla yükselterek neden olduğu 

bilinmektedir (Devine ve ark. 1993). İki ticari herbisit, bialafos ve 

glufosinat (doğal bir kaynaktan geldiğinde fosfinotrisin olarak da 

bilinir), GS'nin inhibisyonu yoluyla hareket eder. Bu herbisitler, 

yabancı otlarda dayanıklılık oluşturacak kadar uzun süre 

kullanılmamıştır. 

1.2. Acetolactate İnhibitörü (ALS) 

Bu, üç temel dallı zincirli amino asidin (lösin, izolösin ve valin) 

sentezinde ortak olan bir enzimdir. Halihazırda bu enzimi hedefleyen 

üç ana herbisit kimyasal sınıfı vardır: imidazolinonlar, 

triazolopirimidinler ve sülfonilüreler (Devine ve ark. 1993). 

Sülfonilüreler (Beyer ve ark. 1988) ve triazolopirimidinler 

(Subramanian ve Gerwick 1989) hakkında incelemeler mevcuttur ve 

imidazolinonlar hakkında bütün bir kitap mevcuttur (Shaner ve 

O'Connor 1991). Bu herbisitler, genel olarak oldukça aktif ve 

seçicidir, belirli ALS inhibitörleri, spesifik ürünlerle kullanım için 
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pazarlanmaktadır. Bu, nispeten büyük ve artan sayıda ALS inhibitörü 

herbisitlerin pazarlanmasına yol açmıştır. Bu inhibitörler çoğu 

durumda çıkış sonrası yabancı ot yönetimi için kullanılmaktadır. 

Asetohidroksi asit sentaz veya AHAS olarak da bilinen ALS, dallı 

zincirli amino asit yolundaki ilk enzimdir. Bu yolun tüm enzimleri 

sadece plastidde (yeşil olduğunda kloroplast) bulunur. Pek çok bileşik, 

görünüşte körelmiş bir ubikinon bağlanma bölgesine bağlanan 

ALS'nin iyi inhibitörleridir (Schloss ve ark. 1988). ALS'nin 

inhibisyonu büyümeyi durdurur ve ardından bitkiyi nispeten yavaş 

öldürür. Asetalaktat sentaz, herbisitler için mükemmel bir moleküler 

hedef bölgedir, çünkü hedef yabancı otları öldürmek için belirli ALS 

inhibitörlerinin hektar başına sadece birkaç gramı yeterli olmaktadır. 

ALS'yi inhibe eden herbisitlere karşı doğal mahsul direnci, herbisitin 

hızlı metabolik bozulmasından kaynaklanmaktadır (Beyer ve ark. 

1988; Shaner ve Mallipudi 1991). Buna karşılık, ALS inhibitörlerine 

karşı direnç geliştiren yabancı otlar, neredeyse her zaman, herbisite 

dirençli, değiştirilmiş bir ALS geliştirmiştir (Devine ve ark. 1993; 

Schmitzer ve ark. 1993). Mutasyonların sayısı ve konumuna bağlı 

olarak, tek bir tür içinde farklı çapraz direnç modelleri meydana 

gelebilir (Hattori ve ark. 1992). En az on mutasyon bölgesindeki 

değişiklikler, enzim aktivitesini ciddi şekilde düşürmeden direnç 

sağlayabilir (Mazur ve Falco 1989). 

Yabancı otlar, sülfonilüreler (Thill ve ark., 1991) ve imidazolinonlara 

(Schmitzer ve ark., 1993)  sadece 3 ila 5 yıllık bir seçimde ortaya 
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çıkan, ALS inhibitörü herbisitlere karşı nispeten hızlı bir şekilde 

direnç geliştirmiştir. Tüm bu durumlarda direnç, herbisite dayanıklı 

ALS'den kaynaklanmaktadır. Bu herbisitler, düşük dozda etkili, 

çevreye duyarlı olup, dar ve geniş yapraklı yabancı otları kontrol 

edebilmektedir (Anonim, 2007). Imidazolinon herbisitler, bitkilerde 

dallı zincirli amino asitlerin biyosentezi için asitli enzim olan 

asetolaktat sentaz (ALS) olarak da adlandırılan asetohidroksiasit 

sentaz (AHAS) enzimini inhibe eder (Tan ve ark., 2005). 

 Imidazolinone grubunda bulunan kimyasal bileşikler uygulandığı 

alanlardaki bitkilerde enzim aktivitesini etkileyerek bitkide ölüme yol 

açmaktadır (Battaglin ve ark., 2000). Imidazolinone herbisit grubuna 

ilk defa 1996 yılında ABD Kansas eyaletinde soya fasulyesi 

arazisindeki yabancı ayçiçeğinde rastlanmıştır (Al-Khatib,ve ark. 

1998; Miller, 2002). Imidazolinonlar büyük alanlardaki dar ve geniş 

yapraklı yabancı otların kontrolünü sağlayabilmektedir. Yanıcı 

ve/veya yakıcı değildirler ve çevreye duyarlı özellikleriyle 

bilinmektedirler (Anonim, 2007; Cobb, 2010). Herbisite dayanıklı 

kültür bitkisi çeşitleri, dirençli gen kaynağı, doku kültürü teknikleri 

veya mutagenez kullanarak klasik ıslah yoluyla geliştirilebilir. IMI 

dirençli şeker pancarı geliştirmek için, doku kültürü ve somatik hücre 

seçimi, Wright ve ark., (1998) tarafından kullanılmıştır. 

IMI herbisitlerine direnç, AHAS geninde amino asit sübstitüsyonuna 

neden olan bir nokta mutasyonunun sonucudur. Herbisit direncine 

neden olan yaygın AHAS amino asitler; Ala122, Pro197, Ala205, 

Asp376, Trp574 ve Ser653’tür (Arabidopsis AHAS'a dayanan amino 
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asit pozisyonu) (Jain et al., 2015). Ala122 ve Ser653'teki amino 

asitleri, imidazolinon herbisitlere (IMI) karşı yüksek direnç gösterir 

(Lee et al., 2011). 

1.3. Enolpirvilşikimatfosfat (EPSP) Sentezi 

Glifosat (N-(fosfonometil)glisin), şikimat yolunun bir enzimi olan 

EPSP sentezini inhibe eden tek ticari herbisittir. Aromatik amino 

asitler olan tirozin, fenilalanin ve triptofanın sentezinde ortak olan bir 

enzimdir. Bitkilerde bu amino asitler, hücre duvarı oluşumu, 

patojenlere ve böceklere karşı savunma, hormon üretimi ve 

plastokinon gibi enerji iletiminde gerekli bileşiklerin üretimi yanında 

protein sentezi dışındaki önemli olaylar için gereklidir (Duke, 1988). 

Glifosat total bir herbisittir. Bazı türler, muhtemelen alım veya yer 

değiştirme mekanizmalarından dolayı glifosata bir şekilde dirençlidir, 

ancak hiçbir ürün, glifosatın doğrudan ürün üzerinde seçici bir herbisit 

olarak kullanılması için yeterli dirence sahip değildir.  

2. HERBİSİTLERE DAYANIKLI KÜLTÜR BİTKİLERİNİN 

ÜRETİM TEKNİKLERİ 

Herbisite dayanıklı bitkiler, bitki biyoteknolojisinin ilk ve en yaygın 

olarak duyurulan uygulamalarından birini temsil eder. Çoğu 

herbisitlere dayanıklı çeşitleri, yakın zamanda geliştirilen moleküler 

biyoloji ve bitki transformasyonu teknikleri kullanılarak yabancı bir 

genin kararlı entegrasyonu yoluyla oluşturulmuştur. Bu yaklaşım, her 

bitki hücresinin, yabancı bir gen aldıktan sonra bütün bir bitkiye 

dönüştürülme potansiyelinden yararlanır. Bazı türler uzlaşmaz olsa da, 

transformasyon ve rejenerasyon metodolojisindeki ilerlemeler hızlı bir 
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tempoda gerçekleşmekte ve çoğu tür için transformasyonu tercih 

edilen metot haline getirmektedir. Bununla birlikte, herbisitlere 

dayanıklı bitkilerin aynı zamanda geleneksel bitki ıslah yöntemlerinin 

yanı sıra belirli herbisit dayanıklı bitkilerin akrabaları ile 

hibridizasyon yöntemi geliştirildiğini belirtmek önemlidir (Duke 

1996). 

Verim ve ekonomik tasarruflardaki önemli artışlara katkıda bulunma 

nedeniyle, yabancı ot yönetimi etkinliği ve sadeliği ile birlikte, 

herbisit dayanıklı bitki teknolojisi hızla yaygın olarak kabul görmüştür 

(Duke, 2015). Bununla birlikte, bitkilerde herbisit dayanıklılığının 

gelişimi için, genom düzenleme dahil doku kültürü, tohum seçimi, 

bitki seçme, mikrospor kültürü, mutagenez ve hibridizasyon gibi 

çeşitli teknikler kullanılmıştır (Tablo 1). 

Çizelge 1. Ticari olarak üretilen transgenik olmayan herbisite 

dayanıklı bitkiler* 

Bitki Aktif Madde Seçim Yöntemi Yıllar 

Soya Fasulyesi Triazine 

Sulfonylureas 

Doku Kültürü 

Tohum Seçimi 

1981 

1994 

Kanola Triazine 

Imidazolinone 

Bitki Seçme 

Mikrospor Kültürü 

1984 

1997 

Mısır Imidazolinone  

Cyclohexanediones 

(sethoxydim) 

Polen Mutagenesisi 

Doku Kültürü 

1993 

1996 

Şeker Pancarı Imidazolinone Doku kültürü 1998 

Buğday Imidazolinone  Tohum 

mutagenesisi 

2002 

Çeltik Imidazolinone  Tohum 

mutagenesisi 

2002 

Ayçiçeği Imidazolinone  

Sulfonylureas 

Hibridizasyon 

Hibridizasyon 

2003 

2006 

Sorgum Sulfonylureas Hibridizasyon 2013 
 

*Jha P. ve Reddy K. N. (2018)’den alınmıştır. 
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2.1. Seçim Yöntemleri 

2.1.1. Bitki seçme 

Tarama germplazmı koleksiyonları genellikle belirli bir herbisite karşı 

direnç seviyelerindeki çizgiler arasındaki değişkenliği tanımlar. 

Örneğin, difenzokuata direnç bazı buğday çeşitlerinde yaklaşık iki ila 

üç kat değişir (Snape ve ark. 1991); soya fasulyesi türleri ve çeşitleri 

de aynı şekilde metribuzin (Duke 1996) ve diğer herbisitlere (Duke 

1996) farklı tepkiler gösterir. Bu nedenle, herbisit direncindeki 

değişkenlikten yararlanılabilir ve belki de yeni mahsul çeşitleri 

oluşturmak için tekrarlayan seçim ve geleneksel melezleme 

programları yoluyla geliştirilebilir. Böyle bir yaklaşım, Birleşik 

Krallık' ta çok yıllık otlaklar ve çimler için başarıyla kullanılmıştır 

(Duke 1996). Dalapon, parakuat veya glifosata karşı yararlı direnç 

seviyelerine sahip çok yıllık çavdar otu ve diğer türlerin birkaç çeşidi 

seçilmiştir. Bununla birlikte, bu yaklaşım, belki de geleneksel olarak 

herbisit direnci gibi özelliklere verilen nispeten düşük öncelik 

nedeniyle bitki yetiştiricileri tarafından geniş çapta benimsenmemiştir.  

2.1.2. Tohum seçimi 

Mutagenez, büyük popülasyonlardan herbisit dayanıklı bitkileri seçme 

olasılığını arttırmak için seleksiyonla birleştirilebilir. İlgili genlerde 

nokta mutasyonları oluşturmak için kimyasallar ve X-ışınları gibi 

çeşitli mutagenez yöntemleri kullanılmıştır. Bu yaklaşım, çeşitli 

türlerde herbisit dayanıklı bitkileri seçmek için başarıyla 

kullanılmaktadır. Kolza (Brassica napus var. napus) tohumunun 
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kimyasal mutagenezi sülfonilüre dirençli hatları seçmek için 

kullanılmıştır (Duke 1996). 

2.1.3. Polen seçimi 

Polen mutagenezi, istenen bir fenotipi elde etmek için de 

kullanılabilir. Bu yaklaşım, özellikle mısırda, biyolojik olarak ilginç 

bir dizi mutant elde etmek için kullanılmıştır (Duke 1996). Bu 

metodolojinin avantajı, büyük bir haploid polen tanesi popülasyonunu 

mutasyona uğratmanın ve döllenmeden sonra tarama için birçok birey 

elde etmenin kolay olmasıdır. Tekniğin kullanımı herbisit dayanıklı 

bitkilerin geliştirilmesinde rapor edilmemiş olmasına rağmen, yeni 

fenotipler oluşturmak için değerli bir yaklaşım olmaya devam 

etmektedir (Duke, 1996).  

2.2. Hücre Kültürü Seçimi 

Bitki hücreleri kallus veya süspansiyon halindeki hücreler olarak 

kültüre alındığında, gen yeniden düzenlemeleri, değiştirilmiş ploidi 

seviyeleri, kromozom değişiklikleri dahil olmak üzere genetik 

bileşimlerinde çok sayıda değişiklik meydana gelir. Somaklonal 

varyasyon olarak adlandırılan bu süreç, 1980'lerin başında, yeni ve 

geliştirilmiş mahsul çeşitlerini elde etmek için kullanılabilecek zengin 

bir değişkenlik kaynağı olarak ortaya atılmıştır (Duke 1996). Bir 

miktar başarı elde edilmiş olsa da, genel olarak geri kazanılan faydalı 

mutantların sayısı beklentileri karşılamamıştır. Bunun nedeni büyük 

olasılıkla istenen mutasyona sahip somaklonal varyantların çoğu 

zaman çok sayıda istenmeyen değişikliğe sahip olmasıdır. Örneğin, 

uzun süreli tütün hücre kültürlerinde glifosat direnci için seçim, stabil 
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dirençli hatların geri kazanılmasıyla sonuçlanmış, ancak rejenere 

bitkiler kısmen steril çıkmış ve aksi takdirde agronomik olarak 

bozulmuştur (Duke 1996). Birçok durumda muhtemelen doku kültürü 

sürecinin kendisinin bir sonucu olarak oluşan bir direnç mekanizması 

nedeniyle, direncin, herbisit hedef enzimini kodlayan genlerin 

amplifikasyonundan kaynaklandığı gösterilmiştir (Duke 1996). 

Protoplast, mikrospor, kallus ve özellikle hücre süspansiyon kültürleri 

kullanılarak herbisit dayanıklı mutant hatlarının seçilmesinin sayısız 

örneği vardır. Protoplast, mikrospor (Swanson ve diğ. 1988), kallus 

(Duke 1996) ve özellikle hücre süspansiyon kültürleri (Duke 1996) 

bunlardan bazılarıdır. En iyi karakterize edilmiş örneklerden biri, 

embriyojenik mısır kallus kültürlerinin imidazolinon herbisitlere 

maruz bırakılmasını ve ardından dirençli sektörlerin izole edilmesini 

içeriyordu (Duke 1996). Çeşitli herbisite dayanıklı hatlar, değişen 

derecelerde direnç sağlayan iki bağlantısız, yarı baskın alelden birini 

(Newhouse ve ark. 1991) taşıyarak rejenere edilmiştir. Hatlar, tarımsal 

açıdan faydalı kendi içinde yetiştirilmiş hatlara geri çaprazlandı ve 

1993'ün başlarında ticari kullanım için 14 imidazolinona dirençli hibrit 

mısır çeşidi elde edildi (Duke 1996). Şeker pancarı hücre kültürlerinde 

klorsülfüron direnci seçimi ve dirençli bitkilerin rejenerasyonu diğer 

örneklerdendir (Hart ve ark., 1992).  

2.3. Hibridizasyon 

Yabancı ot biyotiplerinde doğal olarak oluşan direnç özelliğinin 

geleneksel bitki ıslah yöntemleri kullanılarak kültür bitkilerine 

aktarılmasında kullanılmıştır. Atrazine dirençli yabancı ot Brassica 



Y A B A N C I  O T  B İ L İ M İ N D E  G Ü N C E L  K O N U L A R  | 747 

 

 

campestris, çin lahanası ve kanola olmak üzere ticari öneme sahip 

birkaç Brassica türü ile melezlenmiş ve 'Triton' atrazine dirençli 

kanolanın elde edilmesini sağlamıştır (Duke 1996). Direnç sağlayan 

kloroplast mutasyonunun tipi nedeniyle bu çeşitte yaklaşık %20 verim 

azalması olmasına rağmen, yüksek yabancı ot baskısının duyarlı 

çeşitlerin kullanımını engelleyebileceği durumlarda yetiştirilebilir. 

Setaria viridis’den atrazin direncini Setaria italica (Duke 1996) ve 

sülfonilüre direncine sahip maruldan (Lactuca serriola) yerli marula 

(Lactuca sativa) (Duke 1996) herbisite dayanıklılık özelliğini 

aktarmak için benzer bir yaklaşım kullanılmıştır. 

2.4. Genom Düzenleme 

Genom düzenleme, hedeflenen genomik dizilerde kesin ve verimli 

modifikasyonlar sunan ileri moleküler biyoloji tekniklerinin 

toplamıdır. Şu anda, genom düzenleme, biyolojik araştırmaları 

geliştirerek, canlı organizmaların genomlarını düzenlemek için yeni 

olanaklar sağlamaktadır. Basit ve karmaşık genomları düzenlemek 

için birçok genom düzenleme tekniği araştırılmıştır (Wang ve ark. 

2020;  Manghwar ve ark.2019). Bitki ıslahının ilerlemesini önemli 

ölçüde hızlandırmakta ve genom düzenleme aracılı bitki ıslahında yeni 

bir çağ sunmaktadır. Verimi, zararlılara ve herbisitlere karşı direnci, 

iklim değişikliklerine ve diğer streslere adaptasyonu iyileştirmek için 

kültür bitkilerine istenen özelliklerin kazandırılmasını sağlamıştır 

(Ricroch, 2019;Wang 2020).  

Başlıca genom düzenleme araçları, hedeflenen gen modifikasyonunun 

basitliğini ve kolaylığını sağlayan TALEN'ler, ZFN'ler ve CRISPR-
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Cas9 sistemlerini içermektedir. ZFN'ler, herhangi bir bölgede DNA 

dizilerini kesmek için kullanılan hedeflenebilir DNA parçalayıcı 

proteinlerdir. TALEN'ler, hedef bölgede DNA hasarı tepki yollarını 

uyaran ve genom modifikasyonuna yol açan çift sarmallı kopmaları 

(DSB'ler) tetiklemektedir (Gaj ve ark. 2013). ZFN'ler ve TALEN'ler 

Arabidopsis, mısır, çeltik, buğday, tütün, domates ve patateste genom 

modifikasyonu için manipüle edilmiştir (Sharma ve ark. 2010). Bu 

genom düzenleme araçları, genom düzenleme için yaygın olarak 

kullanılmasına rağmen, yine de belirli sınırlamaları vardır. ZFN'nin 

etkinliği sınırlıdır ve sıklıkla hedef dışı modifikasyonlara neden olur 

(Puchta, 2017). Bununla birlikte, CRISPR-Cas sistemi verimliliği, 

doğruluğu, maliyet etkinliği ve biyolojik araştırmalardaki geniş 

uygulama aralığı nedeniyle en güçlü, sağlam ve şu anda baskın gen 

düzenleme aracıdır (Manghwar ve ark. 2020). CRISPR-Cas sistemi, 

spesifik olarak hedeflenen RNA güdümlü bir endonükleazdır. 

CRISPR-Cas9 sistemi, bitkiler de dahil olmak üzere çeşitli 

organizmalardaki çeşitli uygulamalar nedeniyle umut verici bir 

teknoloji olduğunu kanıtlamıştır. Şimdiye kadar, bu sistem 

Arabidopsis, çeltik, buğday, tütün, mısır, patates, domates, ayçiçeği ve 

soya fasulyesi dahil olmak üzere çok sayıda bitki türünde hedeflenen 

gen mutasyonları, gen entegrasyonu ve gen düzenlemesi oluşturmak 

için kullanılmıştır ( Manghwar ve ark. 2019; Li ve ark. 2020).  

CRISPR-Cas9, herbisit dayanıklı bitkileri oluşturmak için devrim 

niteliğinde çözümler sunmaktadır. Cas9-gRNA sistemi kullanılarak 

mısırda ALS2 geninin düzenlenmesi, klorsülfüron direncine neden 
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olmuştur (Svitashev ve ark. 2015). Sun ve arkadaşları, çeltiğin ALS 

geninde çoklu nokta mutasyonları oluşturmak için CRISPR-Cas9 

homolog rekombinasyonunu kullanmıştır. Bu yöntem, çeltikte herbisit 

dayanıklılık gelişimi ile sonuçlanan hedeflenen mutasyonu etkili bir 

şekilde ortaya çıkarmıştır (Sun ve ark 2016). 

Bitkilerdeki ALS, ACCase, OsTubA2 ve EPSPS gibi birçok gen, 

herbisit dayanıklılığını oluşturmak için hedeflenmektedir. Tüm 

bitkiler, fosfoenolpiruvat (PEP) bağlanması veya bunun yarışmalı 

inhibitörü glifosat için önemli olan korunmuş bir EPSPS motifine 

sahiptir (Li ve ark. 2016). Böylece, herbisit dayanıklılığı geliştirme 

teknolojisinin en hızlı benimsenen yöntemi haline gelen EPSPS 

modifikasyonu ile kültür bitkilerinde glifosat direnci sağlanmıştır. 

Çeltikte CRISPR-Cas9 sistemi kullanılarak glifosata karşı direnç 

sağlanmıştır. OsEPSPS'deki hedeflenen ikameler, çeltikte glifosata 

direnç sağlamıştır (Li, 2016). EPSPS düzenlenerek herbisit toleransı 

oluşturmak için ketende ssODN ile birlikte CRISPRCas9 

kullanılmıştır (Sauer ve ark. 2016). 

ALS geninin birçok korunmuş bölgesindeki tek nokta 

mutasyonlarının, çeşitli bitkilerde herbisitlere karşı yüksek düzeyde 

direnç oluşturduğu tespit edilmiştir (Yu ve Powles 2014). ALS 

geninde C'den T'ye dönüşüm elde etmek için karpuzda sitidin bazı 

düzenlemesi (CBE) uygulanmış ve müteakip amino asit değişikliği, 

karpuz bitkilerinde trifennuron herbisit dayanıklılığı ile sonuçlanmıştır 

(Tian ve ark.2018).  
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Mısırda aynı baz düzenleme sistemini kullanan başka bir araştırma, iki 

alelik olmayan ZmALS1 ve ZmALS2 geninde hedeflenen amino asit 

ikamesini sağlamıştır. Şaşırtıcı bir şekilde, bu genlerdeki hedeflenen 

mutasyonlar, mısırda klorsülfüron herbisite karşı önemli ölçüde daha 

yüksek direnç sağlamıştır (Li, 2020). Başka bir temel düzenleme aracı 

olan adenin tabanı düzenleme (ABE), Liu ve arkadaşları tarafından 

çeltikte kullanılmıştır. Agrobacterium aracılı transformasyon yoluyla 

rBE14/sgRNA sistemini çeltikte entegre etmişlerdir. Çalışma, endojen 

OsTubA2 geninin hedeflenen düzenlenmesinin, dinitroanilin herbisite, 

yani pendimetalin ve trifluraline direnç kazandıran Met-268-Thr 

mutasyonuna yol açtığını ortaya koymuştur (Liu ve ark. 2020).  

Günümüzde, yeni ve evrensel bir Cas9'dan türetilmiş hassas genom 

düzenleme aracı olan birincil düzenleme geliştirilmiş ve hassas dizi 

değiştirme, ekleme ve silmeye izin vermektedir (Hussain ve ark. 

2021). 

3. BAZI HERBİSİT GRUPLARINA DAYANIKLI KÜLTÜR 

BİTKİLERİ 

3.1. Glifosat Dayanıklı Kültür Bitkileri 

Herbisitlere dayanıklı bitkilerin, özellikle glyphosate dayanıklı 

bitkilerin ticarileştirilmesi, yabancı ot kontrolünde önemli bir gelişme 

olmuştur. Glyphosate dayanıklı soya fasulyesi, pamuk ve kanola 

1996'da, mısır 1998'de üretilmiştir. 2016 yılına kadar Amerika 

Birleşik Devletleri'nde soya fasulyesinin %94'ü, pamuğun %89'u ve 

mısır alanlarının %89'u glyphosate dayanıklı çeşitleriyle ekilmiştir 
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(Jha ve Reddy 2018). 2015 yılında dünya genelinde soya fasulyesinin 

%83'ü, pamuğun %75'i, mısırın %29'u ve kanola alanlarının %24'üne 

glyphosate dayanıklı çeşitleri ekilmiştir (James, 2015). Bu glyphosate 

dayanıklı yabancı otların hızlı üreme potansiyeli ve yayılması 

nedeniyle, yetiştiriciler ciddi verim düşüşleri ile karşı karşıya 

kalmakta ve yabancı ot kontrol uygulamalarını değiştirmek zorunda 

kalmaktadır (Shaw ve ark. 2011).  

3.2. Glufosinate Dayanıklı Bitkileri 

Glufosinata dirençli mısır, pamuk ve soya fasulyesi sırasıyla 1997, 

2004 ve 2009' da glyphosate dayanıklı kültür bitkileri muadilleriyle 

benzer bir zaman diliminde ticarileştirilmiştir. Glufosinat direnci 

özelliği, ABD'deki pamuk ve soya fasulyesi yetiştiricilerine Palmer 

amaranth gibi glyphosate dayanıklı yabancı otları kontrol etmek için 

değerli bir araç sağlamıştır (Norsworthy ve ark. 2008). Hem glufosinat 

hem de glifosata direnç kazandıran soya fasulyesi, mısır ve pamuk 

çeşitleri artık ticari olarak mevcuttur ve yetiştiricilerin yabancı ot 

mücadele programlarını çeşitlendirmelerine olanak tanır. Üç yabancı 

ot türü Eleusine indica L., Lolium perenne L. ssp. perenne ve Lolium 

perenne L. ssp. multiflorum glufosinata karşı direnç geliştirmiştir (Jha 

ve Reddy 2018).  

3.3. Imidazolinone ve Sulphonylurea Dayanıklı Kültür Bitkileri 

Clearfield™ özelliği olarak da adlandırılan IMI dayanıklılık özelliği, 

1993 yılında mısırda ticarileştirilmiş, bunu kanola (1997), buğday 

(2002), çeltik (2002) ve ayçiçeği (2003) izlemiştir. IMI herbisitler, 

IMI dayanıklı mısırda Sorghum bicolor L. ve Sorghum halepense L., 
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IMI dayanıklı çeltikte Oryza sativa var. sylvatica ve IMI dayanıklı 

buğdayda Bromus tectorum, Aegilops cylindrica ve Lolium perenne 

gibi kontrolü zor bazı yabancı otların kontrolü için etkilidir (Tan ve 

ark. 2005). 

Benzer şekilde, bitkilerdeki sülfonilüre dayanıklılık özelliği, yabancı 

ot kontrolü için çıkış sonrası uygulanan ALS inhibitörlerinin 

sülfonilüre ailesindeki klorimuron ve diğer bileşiklere karşı artan 

dayanıklılık sağlar (Reddy ve Whiting 2000). Sülfonilüre dayanıklı 

soya fasulyesi, buğdayda uygulanan toprak kalıntı sülfonilüre 

herbisitlerinden soya fasulyesinde herbisit bulaşma hasarı endişelerini 

azaltarak iki ürün durumlarında (buğdaydan sonra soya fasulyesi) 

yetiştiricilere fırsat sunmaktadır. 

4. YENİ HERBİSİT DAYANIKLI BİTKİ TEKNOLOJİSİ 

Yabancı ot direncinin glifosata karşı gelişimi, glifosatın faydasını 

önemli ölçüde azaltmıştır. Bu soruna bir çözüm olarak, yeni nesil 

çoklu herbisit dayanıklı bitkilerin geliştirilmesi, birkaç zirai kimya 

endüstrisi tarafından sürdürülmüştür. Şu anda Monsanto, Dow, Bayer, 

Syngenta ve BASF, glyphosate dayanıklılık özelliğiyle birlikte yeni 

bitkiler geliştirmektedir.  

2,4-D (2,4-D kolin) ve dikamba (DGA tuzu) kullanımına yönelik 

geliştirilmiş formülasyon ve uygulama teknolojileri, yetiştiricilere, 

hedef dışı herbisit sürüklenmesi ve hedef dışı herbisit sürüklenmesinin 

azaltılmasıyla, bitkilerde glyphosate dayanıklı geniş yapraklı yabancı 

otları kontrol etmek için çok ihtiyaç duyulan araçları sağlayacaktır 
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(Green ve Owen 2011). Birden fazla herbisit dayanıklı bitki gelişmeye 

devam edecek fakat mevcut herbisitlerin uzun vadeli 

sürdürülebilirliğini korumak için bu teknolojiyi daha mantıklı bir 

şekilde kullanmaya acil bir ihtiyaç vardır. 

SONUÇ 

Herbisitlere dayanıklı kültür bitkileri, yabancı ot kontrol 

teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımı temsil eder, ancak bunlar 

yabancı ot mücadele yöntemlerinden yalnızca birisidir. Herbisitlere 

dayanıklı kültür bitkisi kullanılarak oluşturulan yabancı ot yönetimi 

stratejileri, herhangi bir yabancı otun hayatta kalmasına ve tohum 

vermesine izin verilmemesi, yabancı otlarının gelişmesini ve 

yayılmasını engellemesi nihai hedefiyle, ürün teknolojisinin kültürel, 

mekanik ve kimyasal mücadele (mümkün olan yerlerde biyolojik 

yöntemlerle birlikte) yöntemleriyle birlikte kullanılmalıdır. 

Herbisitlere dayanıklı kültür bitkileri aynı zamanda yabancı otlarda 

oluşan herbisit direncinin yönetiminde kritik öneme sahiptir. 

Gelecekteki yabancı ot yönetimi taktikleri, geçmişte kullanılanlara 

öncesi mahsul oldukça benzerlik göstermektedir. Herbisitlere 

dayanıklı kültür bitkileri, yabancı ot sorununun 'kötü' doğasını 

yönetmek var olan araçlardan sadece birisidir. Yeni etki 

mekanizmasına sahip herbisitlerin ve diğer yeni teknolojilerin 

(robotlar ve sahaya özel yabancı ot yönetim araçları)  keşfedilmesi 

ihtiyacı her zaman mevcuttur. 
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