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ÖNSÖZ
Mısır, çok yönlü kullanım alanı, adaptasyon kabiliyeti ve verimliliği ile
Dünya’da en fazla üretilen tahıldır. İnsan gıdası olmasının yanı sıra hem
tanesi hem de biyoması hayvan beslemesinde kullanılır. Amerikan yerli
halkları 7000 yılı aşkın bir süre boyunca mısır bitkisinde seleksiyon
yaparak, yabani bir bitkiyi hayati önem taşıyan bir kültür bitkisine
dönüştürmüşlerdir. Mısır bitkisinin veriminin artırılmasında ki başarı
metodolojik ıslah çalışmalarının 1800’lü yıllardan beri süregelmesine
bağlıdır. Islah çalışmalarından elde edilen bilgi ve tecrübeler diğer
bitkilerin ıslahına da öncü olmuştur. Ülkemize girişinin 16.yy olduğu
düşünülen bitkide kompozit çeşit geliştirme çalışmaları 1930’lara
dayanmasına rağmen melez mısır ıslah çalışmaları 1950’lerde başlamış
ve bu çalışmalar önemli sonuçları ortaya koymuştur. Mısır ıslah
çalışmaları tane ve silaj verimini yükseltme odaklı olsa da hem tane
kalitesi hem de silaj kalitesi önemli parametreler olmuştur. Bitkinin
önemli hastalıklarına dayanıklı çeşit geliştirme çalışmaları da ıslahın
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ekim alanlarının artması bitkiye
zarar veren böcek ve yabancı otların da artmasına yol açmıştır. Mısır
için bitki sağlığı çalışmaları da yoğun bir şekilde yürütülmüştür. Islah
çalışmaları ile geliştirilen çeşitlerin verimini artırmak için yapılan
agronomik çalışmaların sonuçları çiftçiler tarafından kabul görmüştür.
Modern mısır üretim tekniklerinin kullanılması, hibrit tohum
kullanımının yaygınlaşması, mısır üretiminin sulanan alanlara kayması
ve belli düzeylerde gübre kullanımının sağlanması ülkemiz mısır
verimini dünya ortalaması üzerine taşımıştır. Küresel iklim değişikliği
nedeni ile agresifliği artan abiyotik ve biyotik streslere karşı tolerans ve
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dayanıklılık

çalışmaları

önem

kazanmıştır.

Küresel

iklim

değişikliklerine hazırlıklı mısır üretimin sağlanması ve sürdürülebilir
hale getirilmesi için araştırma- geliştirme faaliyetleri durmadan devam
etmelidir.
Üniversitelerden ve kamu araştırma enstitülerinden mısır bitkisi
üzerinde çalışan bilim insanlarının bilgi ve tecrübelerini aktardığı bu
kitabın mısırla ilgili çalışmalarda yer alacak araştırmacılara yararlı
olmasını temenni ederim.
Mısır bitkisi ile ilgili farklı konularda bilgiler içeren bu kitapta yer alan
eserlerin birinci dereceden sorumluluğu yazarlara aittir. Kitabın
oluşumunda makaleleri ile katkıda bulunan değerli bilim insanlarına ve
yayınların

değerlendirilmesinde

destek

olan

saygıdeğer

meslektaşlarımıza teşekkür ederim. Bu kitapta yer alan eserlerin tüm
okurlara yararlı olmasını dilerim.

Nisan, 2022
Dr. Öğr. Üyesi Rahime CENGİZ
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BÖLÜM 1
MELEZ MISIR ISLAHI
Prof. Dr. Faruk TOKLU1

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Adana, Türkiye.
fapet@cu.edu.tr.
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GİRİŞ
Mısır (Zea mays L.), bitkisi Batı Yarımkürede (Western Hemisphere),
Amerika Kıtasında günümüzden yaklaşık 7 ile 10 bin yıl önce ilk defa
kültüre alınmıştır (Wilkes, 2004). Kristof Kolomb’un Amerikayı
keşfinden önce mısır, Amerikan yerli halkı tarafından uzun yıllar
kültürü yapılmış ve başllıca gıda maddesi olarak kullanılmıştır
(Poehlman, 1979). Amerikanın keşfinden önceki dönemde Amerikan
yerlileri tarafından sert, unlu mısır, cin mısırı (patlak mısır=pop corn)
ve şeker mısırı konularında önemli çalışmalar yapılmış ve verimli mısır
popülasyonları geliştirilmiştir. Bu bağlamda, ilk Amerikan çiftçileri,
merkezi mısır kuşağı ile, doğu ve güney bölgelere adapte olabilen
yüksek verimli, açık tozlanan dent (göçük dişli) mısır popülasyonları
geliştirirken, kuzey bölgeler için erkenci flint (sert) mısırlar
geliştirmişlerdir (Poehlman, 1979).
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk hibrit mısır çeşitleri 1920'lerin
başında geliştirilmiş olsa da çoğu üretici 1940'lara kadar açık tozlanan
çeşitleri

kullanmaya

devam

etmiştir.

Mısır

hibrit

çeşitlerin

geliştirilmesinde model bir bitkidir. 1918’li yıllarda D.F. Jones
tarafından geliştirilen çift melez (double-cross) yöntemi, 1960’lı
yıllarda tek melez (single-cross) metodu geliştirilene kadar hibrit tohum
üretiminde yaygın olarak kullanılmıştır.
1930 ve 1940’lı yıllarda temel mücadele mısırda kendilenmiş hatların
elde edilmesi ve bunlardan uygun kombinasyonların tek ve çift melez
geliştirerek, mısır kuşağına uygun çeşitlerin geliştirilmesi olmuştur.
Mısır bitkisinde, F.D. Richey, H.K. Hayes, M.T. Jenkins, G.F. Sprague
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ve birçok araştırmacı tarafından uygun ıslah yöntemi geliştirilmesi ve
melez çeşit ıslahına yönelik araştırmalar yoğun bir şekilde yürütmüştür.
1940’lı yılların başında melez mısır çeşitleri ABD’de mısır yetiştirme
kuşağında oldukça yaygınlaşmış ve dünyada mısır üretilen diğer
bölgelere yayılmaya başlamıştır. 1950 ve 1960’lı yıllarda yeni
gelişmeler ve yenilikler, mısır ıdlahına yeni yaklaşımlar getirmiştir.
Tepe püskülünün uzaklaştırılmasına gerek duymayan sitoplazmik erkek
kısır hatların geliştirilmesi (cms), tek melezlerin yerini çift melezlere
bırakması gibi.
Hibrit mısır geliştirilmesine kadar, diğer bitkiler için de geçerli olan
yüksek verimlilik sağlayan başka bir metod belirlenmemiştir. Hibrit
mısır

çeşitleri

yaygınlaşmaya

başladıktan

sonra,

üreticilerin

ihtiyaçlarını karşılayabilmek için özel tohumculuk sektörü de kurulmuş
ve kendi ar-ge birimlerini oluşturarak bu alanda oldukça gelişme
göstermişlerdir.
2.1. Klasik Mısır Islahı
2.1.1.Farklı Mısır Grupları
Mısır bitkisi Poaceae (Gramineae) familyasından olup, bu familyanın
diğer üyeleri Zea, Euclaena, Tripsacum, Coix, Chionachne, Polytoca,
Scherachne ve Triobachne’dir. Bunlar içerisinde mısıra en yakın
olanlar Euchlaena (teosinte) ve Trypsacum’dur. Zea ve Euchlaena ile
Tripsacum, Saccharum ve Coix arasında yapılan türlerarası melezler
genellikle steril döller vermiştir. Bununla birlikte Zea x Euchlaena
(corn x teosinte) melezleri genel olarak fertil döller oluşturmuştur (Iltis
ve ark., 1979; Acquaah, 2007).
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Mısır endosperm yapısı ve glume karakterlerine göre genel olarak 7
tipte gruplandırılmaktadır. Bunlar; dent (göçük), flint (sert), flour
(unlu), pop (patlamış), sweet (şeker), waxy (mumlu) ve pod (kavuzlu)
mısırlarıdır. Bunlar içerisinde, danelik, sert, unlu, patlamış, şeker ve
waxy mısırları ekonomik öneme sahiptir (Acquaah, 2007).
Modern mısır çeşitleri, koçanda dane sayısı ve dane iriliğinin fazla
olması ile primitif türlerinden farklılık taşırlar. Mısır bitkisinin, bilinen
en yakın akraba türü olan teosinte bitkisinden evrim yoluyla geliştiği
bildirilmektedir. Mısırın basal (kök boğazından) dallanan Zea mays L.
ssp. parviglumis alt türünden mi yoksa lateral dallanan Zea mays L. ssp.
mexicana alt türünden mi geliştiği ya da her iki türden mi geliştiği halen
tartışma konusudur. Teosinte Meksika ve Guatemala orijinli olup, bu
bölgelerde tarım alanlarında rastlamak mümkündür. Teosintenin yabani
tek yıllık formları, kültür mısırları ile aynı kromozom sayısına sahip
olup, kültür mısırları ile melezlendiğinde fertil döller verebilmektedir.
Teosinte, mısıra benzer şekilde tek evcikli, erkek ve dişi çiçekleri
bitkinin farklı noktalarında olup, mısırdan farklı olarak dişi çiçekler,
sert, üçgen şekline sahip 10-12 tane bağlarlar. Teosinte olgunlaştığında
tohumlar kırılarak etrafa dağılırlar (Iltis ve Doabley, 1980).
2.1.2. Mısırın Sitogenetik ve Genetiği
Mısır (Zea mays L.) diploid yapıda olup, kromozom sayısı
2n=2x=20’dir. Mısır Poaceae (Gramineae) familyasından olup bu cins
altında 4 tür bulunmaktadır. Bunlar Zea mays (kültür formu ve
teosinte), Zea diploperennis (diploperennial teosinte), Zea luxurians ve
Zea perennis (çok yıllık teosinte)’dir. Bu dört tür içerisinde sadece Zea
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mays dünyada yaygın olarak yetiştirilmektedir. Mısıra (Zea) en yakın
akraba tür Tripsacum olup, 7 türü bulunmaktadır. Teosinte yabani
olarak Meksika ve Guatemala’da yetişmektedir.
Mısırda bazı durumlarda pathogenesis (döllenmemiş yumurtanın
gelişmesi) nedeniyle monoploidler (haploid) gelişebilir. Nadiren
androgenesis (dişi gametin çekirdeğinin döllenmeye katılmaması ile
sadece babadan gelen kromozomları taşıyan embriyonun gelişmesi;
erkek gametin gelişmesi) nedeniyle paternal (babadan kaynaklı)
haploidler gelişebilir. Bu yolla oluşan haploidlerin oranı oldukça düşük
olup bin tohumda bir gibi bir orana sahiptir. Bu haploidler; melez
çeşitler geliştirmek için homozigot diploid kendilenmiş hatların
geliştirilmesinde kullanılabilirler. Bu haploidler aynı zamanda erkek
fertil hatları erkek kısır stoplazmaya dönüştürmek için de kullanılırlar.
Tetraploid mısırlar ise yapraklar, çiçekler ve tohum şekli yönünden
farklılıklara sahip ancak fertilite oranı düşüktür. Tetraploid sarı
mısırlar, diploid atalarına kıyasla %40 fazla karotenoid pigmenti
içerirler. Mısırda sitolojik çalışmaların önemli kısmı Barbara
McClintock tarafından yürütülmüş olup 5, 7 ve 8. kromozom setleri
yönünden trisomic hatlar geliştirmiş ve bunları kromozomlar
üzerindeki belirli genleri işaretlemek için kullanmıştır. Mısırın kültür
formu ile teosinte (Euchlaena spp.) ve gamma grass (Tripsacum spp.)
arasında melezleme çalışmalarında başarı elde edilmiştir. Mısırın kültür
formu ile tek yıllık teosinte arasındaki melezlemelerde başarı oranı daha
yüksek olmuştur. Tripsacum diploid (2n=36) ya da tetraploid (2n=72)
olabilir. Mısırda hastalık ve zararlılar için oldukça önemli bir
dayanıklılık kaynağıdır. Mısır x Tripsacum melezi, Tripsacum
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kromozomlarını

elemine

melezlendiğinde,

elde

etmek

edilen

için

bitki

tekrar

formu

mısırla

tamamen

geri
mısıra

benzemektedir. Ancak verimin düşük olması bu introgression hatları
daha az cazip hale getirmektedir.
Mısırda genetik çalışmaların amacı, gen etki tiplerinin anlaşılması,
mutasyon oluşumu, heterosis ve kantitatif genetik faktörlerin
belirlenmesidir. Mısır yabancı döllendiği için, kantitatif kalıtım
özellikleri daha önem kazanmaktadır. Mısırda yürütülen genetik ve
haritalama çalışmalarında 10 kromozom üzerinde 1000’den fazla lokus
haritalanmış ve bu lokusların genetik sembolleri belirtilerek hangi
fenotiplerle ilişkili olduğu her yıl yayınlanan Maize Genetic
Cooperation Newsletter (Columbia Üniversitesi, Amerika Tarım
Dairesi tarafından yayınlanan Mısır Genetik İşbirliği Yayınları)
tarafından ilan edilmiştir.
Mısır genetiği ile ilgili ilk önemli bilimsel çalışmalar, Edward Murray
East (1879-1938) ve Rolins Adams Emerson (1873-1947) tarafından
yürütülmüş ve “mısırda kantitatif karakterlerin kalıtımı” adlı eser
yayınlanmıştır (Coe, 2009). Daha sonra Barbara McClintock (19021992) tarafından mısırda haploid kromozom sayısının 10 adet (n=10)
olduğunun saptanması ile süreç devam etmiş ve mısırda genomik
çalışmalar için önemli bir çığır açmıştır (Kass ve Chomed, 2009).
Günümüze kadar mısır genetiği konusunda bir çok araştırma
yürütülmüş ve bitki boyu, tohum endosperm karakteri, bitkide
renklenme, hastalık ve zararlılara dayanıklılık ve daha bir çok karakter
bakımından yüzlerce mutasyon tespit edilmiştir. Mısırın allotetraploid
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yapısı ve farklı kromozom mutasyonlarına bağlı dinamik ve karmaşık
genom yapısı gibi özellikler mısır bitkisini fonksiyonel genomik
çalışmalar için cazip hale getirmektedir.
Mısırda bugüne kadar yürütülen genetik ve ıslah çalışmaları ile bir çok
karakterle ilgili genetik faktörler belirlenmiş olup, bunlardan bazıları
stoplazmik erkek kısırlığı (ms, A1, A2, C, R, Pr), bitki boyu (br2), dane
endosperm yapısı (Sh)’dır. Son yıllarda moleküler biyoloji alanındaki
gelişmelere bağlı olarak mısırda genom dizileme teknolojileri de hızla
gelişmiş ve 1940’lı yıllarda başlayan genom yapısını tanımlama (pangenome)

çalışmaları

neticesinde

günümüzde

farklı

fenotipik

özelliklerle ilgili 60 binden fazla gen olabileceği bildirilmiştir
(Brohammer ve ark., 2018).
Xenia
Xenia, polen danesinin gelişen bir tohumdaki muhtemel etkisidir.
Örneğin sarı tohumlu bir mısır poleni, beyaz tohumlu bir mısır
yumurtasını döllediğinde açık sarı tohum oluşur. Eğer beyaz tohumlu
mısır poleni, sarı tohumlu mısır yumurtasını döllerse orta sarı tohumlar
oluşur. Sarı tohum boyunca kesildiğinde, sarı rengin endospermin
nişastasında oluştuğu, tohum kabuğunun beyaz ya da transparan olduğu
görülür. Endosperm polen danesinin diploid yapıdaki ikinci polen
çekirdeğinden gelişerek triploid bir yapı oluşturur (triploid kromozom
sayısına sahip). Sarı endosperm dominant gen (Y) tarafından kontrol
edilir. Bunun resesif alleli (y) ise beyaz endosperm rengini determine
etmektedir. Aşağıda çizelgede mısırda Xenia oluşumunun genetik
mekanizması gösterilmiştir.
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Çizelge 1. Mısırda xenia oluşumunun genetik mekanizması
Polar çekirdekteki
endosperm renk genleri

Spermdeki
endosperm renk
genleri

Endosperm renk
genleri ve
endospermdeki
xenia etkisi

YY

+

Y=

YYY (tam sarı)

YY

+

y=

YYy (orta sarı)

yy

+

Y=

Yyy (açık sarı)

yy

+

y=

yyy (beyaz)

Kaynak: Poehlman, J.M. (1979)

2.1.4. Mısırda Başlıca Islah Amaçları
Dane Verimi
Dünyada tahıllar içerisinde en fazla üretilen mısırın, başlıca ıslah
amaçlarından birisi yüksek dane verimidir. ABD’de birim alan mısır
veriminin 1940 yılından 1990 yılına kadar geçen sürede %340 oranında
artış gösterdiği bildirilmiştir. Bu artışda başlıca faktör verim potansiyeli
yüksek olan çeşitlerin geliştirilmesidir. Bu süreçte üreticiler açık
tozlanan çeşitlerden hibrit çeşitlere geçiş yapmıştır. Dane verimi
karmaşık yapılı bir karakter olup, dane verimini etkileyen genetik
fsktörler

fizyolujik,

morfolojik

ve

biyolojik

faktörleri

de

etkilemektedir. Olgunlaşma süresi, biyotik ve abiyotik stres koşulları
gibi faktörler mısırda dane verimi üzerinde etkilidir. Modern mısır
çeşitlerinin eski çeşitlerden başlıca farkları; daha uzun dane dolum
süresine sahip olmaları (erken çiçeklenme ve daha geç yaşlanma), dane
dolum hızının ve kapasitesinin artması (birim alandan daha fazla ve iri
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tohum alınması), yüksek hasat indeksi, kısa bitki boyu ve tepe püskülü,
dik yapraklılık, tepe püskülü ile koçan püskülü oluşumu arasındaki
peryodun kısalması, yüksek sap sağlamlığı, abiyotik stres koşullarına
dayanıklılık, azot kullanım etkinliğinin yüksek olması, sık ekimlere
uygunluk olarak özetlenebilir.
Verim stabilitesi
Mısır için önemli ıslah amaçlarından birisi de yetiştirildiği bölgelerde
yüksek

verim

özelliğine

sahip

olmasıdır.

Günümüzde

mısır

yetiştiriciliğinde yaygın olarak hibrit tohum kullanılmakta olup, hibrit
tohum üretiminin zahmetli ve maliyetli olmasından dolayı geliştirilen
çeşitlerin yüksek verim yönünden stabil olması önem taşımaktadır.
Yatmaya dayanıklılık
Mısır ıslahçıları açısından yatmaya dayanıklılığı sağlayan en önemli
faktör sap sağlamlığıdır. Mısır bitkisinde yatma kök ya da sap
seviyesinde oluşabilmektedir. Sap sağlamlığını belirlemek için
kulanılan parametreler sap kalınlığı ya da kırılma mukavemetidir. Uzun
boylu genotiplerde koçanlar yüksekte oluştuğu için bu genotipler
yatmaya eğilimlidir. Sap kırılmalarına ya da yatmaya neden olan
başlıca faktörlerden birisi mısır sap kurdu olarak ibilinen delici
böceklerdir.
Koçan dökmeye dayanıklılık
Bazı mısır genotiplerinde fizyolojik olgunluk tamamlandıktan sonra
koçanlar kırılıp dökülebilir. Hasat sırasında hasat makineleri de
koçanların dökülmesine yol açarak hasat kayıplarının oluşmasına yol
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açabilir. Kimi hastalıklar da koçan dökülmesine yol açabilir. Geniş ve
ağır yapılı koçanlar dökülmeye daha hassastır. Uzun koçan sapı da
böcek zararlarında koçan dökmeye hassasiyeti artırmaktadır. Bitki
ıslahçıları genellikle koçan sapı kısa ve dayanıklı olan genotipler
üzerinde durmaktadır.
Koçan kavuzunun koçanı kaplama durumu
Koçan kavuzu genellikle koçanın hastalık ve zararlılardan korunmasına
yardımcı olmaktadır. İlave olarak koçan kavuzları koçandaki danelerin
daha hızlı kurumasına yol açmaktadır. Mısır ıslahçıları genellikle uzun
ve koçanı tamamen kaplayan kavuz tipleri üzerinde durmaktadır.
Kuruma özelliği
Koçan kavuzu ve danelerin hasat öncesi yeterli düzeyde kuruluğa
ulaşması oldukça önemlidir. Koçanların hızlı kuruması erken hasat
etme olanağı sağladığından avantaj sağlamaktadır.
Erken olgunlaşma
Mısırda olgunlaşma süresi önemli bir özellik olup, dominant ve
epistatik

gen

etkilerinin

özelliğin

oluşumunda

etkili

olduğu

belirtilmiştir (Sher ve ark., 2012). Mısır tarımı ılıman bölgelerde yaygın
olarak yetiştirildiği için, özellikle kısa yetişme peryoduna sahip ve
yüksek rakımlarda erken olgunlaşma önem taşımaktadır. Olgunlaşma
ile ilgili parametreler koçan püskülü oluşma süresi, tepe püskülü
oluşma süresi, polenlerin dökülmesi ve koçan kavuzunun kuruması
olarak özetlenebilir. Mısırda siyah nokta da fizyolojik olgunluk
açısından bir gösterge olarak kullanılmaktadır.
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Kurağa dayanıklılık/tolerans
Mısır bitkisi ılıman ve tropikal iklim kuşağına adapte olmuştur. Yüksek
sıcaklık ve kuraklık mısırda dane bağlamayı olumsuz etkilemektedir.
Mısırda kuraklığa dayanıklılık, genellikle tepe püskülünün küçük
teşekkül etmesi, küçük yaprak alanı, bol toz oluşumu, yaprak uzunluğu,
yüksek sıcaklığa tolerans ile yüksek absisik asit ve düşük kanopi
sıcaklığı ile karakterize edilmektedir.
Düşük sıcaklığa tolarans
Düşük sıcaklıklara tolerans, genellikle sezon dışı erken ekimlerde
düşük toprak sıcaklığında çimlenme özellikleri ve toprağın düşük
sıcaklıkta hızlı kuruması ile ilişkilidir. Son yıllarda küresel ısınmanın
da etkisi ile bazı bölgelerde erken dönemde ekimler yaygınlaşmaya
başlamıştır. Bu dönemde oluşan düşük sıcaklıklardan daha az etkilenen
çeşitlerin ıslah edilmesi önem taşımaktadır.
Hastalık ve zararlılara dayanıklılık
Mısır bitkisinde dünya genelinde 100’den fazla hastalık ve zararlı etkili
olmaktadır. Bunların başında tohum ve fide çürüklüğü (Diplodia
maydis, Fusarium moniliforme ve Penicilium spp.), kök, sap ve koçan
çürüklüğü (Fusarium spp. ve Pythium spp., Diplodia ve Fusarium)
gelmektedir. İlave olarak koçan çürüklüğüne neden olan Diplodia ve
Aspegillus, yaprak yanıklığı ve rastık gibi hastalıklardır.
Mısır bitkisine zarar veren ve toprakta yaşayan başlıca zararlılar; mısır
kök kurtları (corn rootworms=Diabratica langicormis), siyah kesici
kurtlar (Agrosis ypsilon), tel kurtları (Melanotus cribulosus) ve şeker
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kamışı böceği (Euetheola rugiceps)’tir. Mısır koçan kurdu (Heliothis
armigera ya da H. zea) ve Avrupa mısır kurdu (European corn
borer=Pyrausta nubialis) önemli zararlılardandır.
Kalite ıslahı
Mısırda en önemli kalite özelliklerinden birisi protein kalitesi yüksek
olan çeşitlerin geliştirilmesidir. Mısırda protein kalitesini artıran
faktörlerin

başında

opaque-2

geni

gelmektedir.

Bazı

ıslah

programlarında yüksek yağ oranı önem kazanmaktadır. Yüksek yağ
oranına sahip mısır çeşitleri sanayi açısından yüksek önem
taşımaktadır. Diğer kalite özellikleri arasında silajlık mısırda silaj kalite
özellikleri, patlamış mısırda patlama özellikleri, değirmen kalite
özellikleri ve şeker mısırında yüksek şeker oranı gibi özellikler
sayılabilir.
2.1.5. Kendilenmiş hatların elde edilmesi
Mısırda kullanılan kendilenmiş hatların kaynağı, mısır ıslahı ile ilgili
yaşanan süreç içerisinde farklılık göstermiştir. 1930’lu yıllarda mısır
kendilenmiş hatları açık tozlanan çeşitlerden geliştirilmekte idi. Daha
sonra ıslahçılar tek melezler, modifiye tek melezler ve üçlü melezlerden
geliştirilen kendilenmiş hatları kullanmaya başlamışlardır. Bazı
durumlarda da geri melezleme yöntemini kullanılmıştır. Ancak bu
kendilenmiş hatlar bazı kantitatif özellikler yönünden yetersiz
kalmıştır. Islahçılar bu sorunun üzerinden gelebilmek için bazı
kantitatif özellikler yönünden spesifik tekrarlanan popülasyonlardan
geliştirilen kendilenmiş hatları kullanmışlardır. Böylece, örneğin dane
verimi yüksek olan bir popülasyondan seçilen kendilenmiş hatla
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hastalıklara dayanıklılık yönünden geliştirilen bir popülasyondan
geliştirilen bir kendilenmiş hat melezlenerek istenen özelliklere sahip
bir melez çeşit geliştirme olanağı oluşmuştur.
Kendilenmiş mısır hatları yapay olarak tozlanma yöntemi ile elde
edilmektedir. Melez bir çeşit, bazı karakterler yönünden 5-7 generasyon
boyunca yapay (elle) kendileme sonucu geliştirilen kendilenmiş
hatların melezlenmesi ile elde edilmektedir. Kendilenmiş hatlar
kombinasyon yeteneği yönünden değerlendirilmektedir. Ticari olarak
en fazla tek melez hibrit çeşitler kullanılmaktadır. Sonuç olarak melez
çeşidin geliştirildiği kendilemiş hatlar önemlidir. Her bir generasyonda
hastalık ve zararlılara dayanıklılık, dane kalitesi, yatmaya dayanıklılık
ve diğer önemli bitkisel özellikler yönünden iyi olanların seçilmesi
esastır. Hibrit çeşit üretimi için kkendilenmiş hatların elde edilmesi
oldukça önemlidir (Şekil 1). Kendilenmiş hatların melezlenmesinden
geliştirilen melez genotipler tekrar kendilenmiş hatların elde edilmesi
ve seleksiyon için kullanılmaktadır. Kendilenen hatların elde edilmesi
aşamasında kendileme sonucu genetik yapı homozigotlaşırken,
kendileme depresyonu sonucu bitki boy, dane verimi vb. özellikler
yönünden

gerileme

meydana

gelmektedir.

Popülasyonların

kendilenmesi, popülasyon içi homozigotluğu artırırken, popülasyonlar
arası varyasyonu artırmaktadır. Kendileme depresyonunun derecesi
karakterlere göre farklılık göstermekte olup, kendileme depresyonu
yüksek olan karakterlerin heterosis etkisi daha yüksektir (örneğin dane
verimi). Mısırda kendileme ile dane verimi ve verim komponentleri ile
vigor ve bitki iriliği gerilerken, çiçeklenme süresi ve kısırlık oranı
artmaktadır. Son yıllarda kendileme depresyonu daha az olan genotipler
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de saptanmış olup, melez tohum üretim miktarının yüksek ve üretim
maliyetinin daha düşük olması için kendileme depresyonu az olan ana
(tohum bağlayıcı) hatlar üzerinde durulmaktadır.

Açılan popülasyonlar

S1
S2
Kendileme
(inbreeding) ve
seleksiyon

S3

..

Kontrol
melezlemesi
(testcross)

..
Si

Döngünün
tekrarlanması

Hibrit çeşit
geliştirme

Üstün
kendilenmiş
hatlar

Şekil 1. Mısırda kendileme ve melez çeşit geliştirme aşamaları
Kaynak: Acquaah, G. (2007)

2.1.5.1. Kendilenmiş hat geliştirme yöntemleri
Mısır ıslahına yönelik kendilenmiş hat geliştirme çalışmalarının en
önemli ve başarılı sonuçlarından birisi B73 kendilenmiş elit hattıdır.
B73 kendilenmiş elit hattı, hem tohumculuk sektörü hem de mısır
üreticileri açısından oldukça önemli yararlar sağlamıştır. Bu hattın
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geliştirildiği genetik kaynak Stiff Stalk Sentetik grubu olup, yarım aile
(half-sib) popülasyonunun 5 defa tekrarlamalı seleksiyonu sonucu
geliştirilmiştir.

Hibrit

mısır

ıslahında

kendilenmiş

hatların

geliştirilmesinde pedigri, gerimelezleme, toplu seçme (bulk) tek tohum
soy yöntemi, double haploid vb. yöntemlerden yararlanılmaktadır.
Pedigri yöntemi
Pedigri yöntemi kendilenmiş hatların geliştirilmesinde kullanılan en
yaygın yötemdir. Pedigri seleksiyon yöntemi, Shull (1908) tarafından
kendileme ve melezleme prensiplerinin ortaya koyulması ve heterosis
kavramının

gelişmesinden

sonra

yaygın

olarak

kullanılmaya

başlanmıştır. Kaynak popülasyonlardan seçilen kendilenmiş hatlar,
pedigri seleksiyonunda en yaygın kullanılan hatlardır. Pedigri yöntemi
her ne kadar kendilenmiş iki hattın melezlenmesinden elde edilen F 2 döl
kuşağından uygun bireylerin seçimini ifade etse de, açık tozlanan
popülasyonlar, kompozit ve sentetik çeşitler, gerimelez popülasyonlar
ve karışık popülasyonlar da bu amaç için kullanılmaktadır. Bununla
birlikte, en yaygın prosedür, heterotik gruplar içinde ilgili hatların elit
× elit F1 melezlerinden geliştirilen F2’lerden, genetik olarak dar tabanlı
popülasyonları kullanmaktır. Genellikle kendileme sürecinin erken
dönemlerinde, seleksiyon etkinliğini artırmak için hatlar tekrarlamalı
olarak yetiştirilmekte ve hastalık ve zararlılar ile abiyotik stres koşulları
yönünden test edilmektedir (Carena ve Wanner, 2009). Daha sonraki
generasyonlarda da mısır hatlarının kendilenmesine ve seleksiyonuna
devam edilmekte ve homozigot elit hatlar elde edilinceye kadar
kendilemeye devam edilmektedir. Pedigri seleksiyon yönteminde,
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kendilenmiş hatların kaynak popülasyondan başlamak üzere kayıtları
tutulmakta ve böylece kendilenmiş hatların geriye dönük soy ağacı
kolayca tespit edilebilmektedir.
Geri melezleme
Mısır ıslahında gerimelezleme daha çok bir çeşit ya da hattın eksik olan
bir ya da birkaç karakterini iyilerştirmek için kullanılmaktadır. İlgili
DNA

markörleri

kullanılarak

geri

melezlemede

etkinlik

artırılabilmektedir. Son yıllarda transgenik hatların geliştirilmesinde de
başvurulan bir yöntemdir. Uygulaması pedigri yöntemine benzer olarak
yapılmaktadır. Mısır ıslahında gerimelezleme yönteminin temel amacı,
üzerinde durulan bir karakter ya da genin donor anaç genotipten
tekrarlanan anaca (kendilenmiş elit hat) klasik ya da marköre dayalı
seleksiyon yöntemi ile aktarılması esasına dayalıdır. Gerimelezleme
yönteminin avantajı, her gerimelezleme generasyonunda üzerinde
durulan karakter yönünden döl kuşaklarında %50 homozigotluk elde
edilmesidir (Carena ve ark., 2009; Hallauer ve ark., 1988).
Tek tohum soy yöntemi
Tek tohum soy yöntemi bazı avantajlar sağlamakla birlikte mısır
ıslahında uygulaması yaygınlaşmamıştır. Tek tohum soy yönteminin
bazı

modifikasyonları

da

geliştirilmeye

çalışılmış

ancak

bu

uygulamalar da mısır ıslahında yaygın kullanım alanı bulamamıştır.
Kendine döllenen bitkilerle kıyaslandığında bu yöntemin mısır
ıslahında kullanımı oldukça kısıtlı kalmıştır. Bu yöntemin mısır
ıslahında kullanım alanlarından birisi, özel genotiplerden oluşan
popülasyonlarda her bir bireyin neslinin korunması gerektiği
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durumlardır. Böylece popülasyonu oluşturan bireylerin tamamı
kendileme generasyonları sonucu homozigot hale gelirler. Kendileme
sürecinin herhangi bir aşamasında tohum ihtiyacı doğduğunda stok
tohumlardan temin etme imkânı doğmaktadır. İlave olarak mısırda
kantitatif kalıtımla ilgili çalışmalarda da tek tohum soy yönteminden
yararlanılmaktadır (Silva ve Hallauer, 1975).
Gamet seleksiyonu
Mısır ıslahında gamet seleksiyon yöntemi ilk defa Stadler (1944)
tarafından önerilmiştir. Stadler’in teorisine göre bir popülasyondaki
üstün zigotlar p2 ile ifade edildiğinde üstün gametler de p ile ifade
edilmelidir. Eğer popülasyonda üstün zigot kombinasyonunun oranı
p2=0.25 ise, bu durumda bu zigotları oluşturan gametlerin frekansı da
p=0.25 olacaktır. Bu sonuca göre popülasyondaki üstün zigotların
yerine üstün gametlerin seçilmesi daha avantajlı olmaktadır.
Gamet seleksiyonunun uygulama prensibinde; kaynak popülasyondan
karışık olarak toplanan polenler 1. sezonda homozigot bir elit hatla
melezlenir. 2. sezonda 1. sezon elde edilen F1 bitkileri ve elit kontrol
hatları homozigot bir tester hatla melezlenirler. Elde edilen test
melezleri 3. sezon tekraralamalı olarak yetiştirilirler. Böylece kontrol
melezlerinden daha üstün olan melez kombinasyonların üstün gamet
kombinasyonuna sahip olup olmadığı saptanmış olur. Bu yöntemin
avantajlı yönleri olmakla birlikte, üstün gametlerin tamamını tek bir
kendilenmiş hatta toplamak mümkün olmamaktadır. Bu durum gamet
seleksiyon yönteminin mısır ıslahında kullanımını kısıtlamıştır.
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Haploid (Monoploid) Bitkilerin Elde Edilmesi
Mısır ıslahı programlarında kendilenmiş hatların elde edilme sürecinin
kısaltılması, mısır ıslahçıları açısından oldukça önemli bir konudur.
Normal koşullarda mısır ıslahında bir yetiştirme sezonunda kendileme
yapılması ve kendilenmiş döl kuşaklarının elde edilmesinde bir
problem yaşanmamaktadır. Ancak normal koşullarda bu süreç 6-7 yıl
gibi bir zaman almaktadır. Bu bağlamda kendilenmiş hatların elde
edilme sürecini kısaltan bazı uygulamalar homozigot diploid bitkilerin
elde edilmesi, androgenesis, kararsız gametofitler ve polen kültürü gibi
uygulamalardır.
2.1.6. Test melezlemeleri
2.1.6.1. Yoklama melezi (top cross)
Mısır ıslahında yoklama melezi test ya da kontrol melezlemesi olarak
da bilinmekte olup, ingilizcedeki karşılığı top cross olarak geçmektedir.
Kendine

ve

yabancı

döllenen

bitkilerde

erken

kendileme

generasyonunda bir bitki, hat ya da popülasyonun genetik potansiyelini
belirlemeye yarayan bir yöntemdir. Mısır ıslahçıları açısından hatların
erken generasyonlarda melez performanslarının belirlenmesi oldukça
önem taşımaktadır. Erken generasyonda test melezlemesinin temel
prensipleri ilk olarak Davis (1927) tarafından açıklandıktan sonra
mısırda kendilenen hatlarda test melezlemesinin prensipleri Jenkins ve
Brunson (1932) tarafından ortaya koyulmuş ve mısır ıslahında yaygın
bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Jenkins’in ortaya koyduğu erken
generasyonlarda kontrol melezlemesi yaklaşımı ile, kombinasyon
yeteneği zayıf olan hatların erken dönemde elemine edilmesi sağlanmış
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ve böylece gereksiz zaman ve işgücü kaybının önüne geçilmiştir.
Günümüzde mısır ıslahı ile uğraşan kurumlar, çok sayıda genotiple
çalışmalarını sürdürdükleri için erken generasyonlarda test melezlemesi
ile kombinasyon yeteneği iyi olan mısır hatlarını belirlemekte ve daha
az

sayıda

kendilenmiş

hatla

çalışmalarını

sürdürme

olanağı

yakalamaktadır. Mısır ıslahında tester seçimi önemli bir konu olup,
Hull (1945) tarafından tüm karakterler yönünden homozigot resesif
allellere sahip genotiplerin uygun testerlar olarak kullanılabileceği
belirtilmiştir. Başarılı bir test melezlemesi için önemli olan iki faktör,
(a) test edilecek materyallerin doğru bir şekilde sınıflandırılması ve (b)
kullanılan testerin test edilen materyali etkin olarak ayırdetmesidir.
Islah çalışmalarında zamanla çok sayıda kendilenmiş hat elde
edileceğinden, bunların hepsinin melez kombinasyonlarının test
edilmesi ve kombinasyon yeteneklerinin belirlenmesi çok fazla emek
gerektireceği için, bu işlem daha kolay olarak test melezlemesi ile
yapılmaktadır. Kullanılan tester hatların farklı heterotik gruplardan
seçilmesi önem taşımaktadır. Bu işlem için az sayıda istenen allele
sahip testerlerin kullanılması bazen tercih edilmektedir. Test
melezlemesi erken ya da geç olmak üzere iki devrede yapılmaktadır.
Bazı araştırıcılar S5-S6 kendileme generasyonlarında test melezlemesini
yaparken, bazıları daha erken dönemde S1-S3 yapmaktadır. ABD’de
melez mısr üretiminde %60 oranında test melezlemesini S3 ve S4
generasyonlarında yapmaktadır.
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2.1.6.2. Line x tester melezlemesi
Melez mısır ıslahında kendilenmş hatların melez performansını
belirlemeye yönelik bir diğer uygulama da line x tester analizidir. Melez
mısır ıslahında en uygun kendilenmş hatların kombinasyonunu pratik
olarak

belirleyebilmek

ve

uygun

melez

kombinasyonları

oluşturabilmek için kendilenmiş mısır hatlarının genel uyum yeteneği
(guy) ve özel uyum yeteneğinin (öuy) belirlenmesi gerekmektedir
(Poehlman, 1979). Mısır kendilenmiş hatları arasında genel ve özel
uyum yeteneğinin belirlenmesinde kullanılan etkili yöntemlerden birisi
line x tester analiz metodu olup, burada özel uyum yeteneği eklemeli
olmayan gen etkilerini, genel uyum yeteneği değeri ise eklemeli gen
etkileri konusunda fikir vermektedir (Turgut, 2003; Poehlman, 1979;
Kempthorne, 1957). Bu anlamda line x tester melezleme yöntemi
yoklama melezinin (top cross) farklı bir versiyonu olup, bu yöntemde
tozlayıcı (baba) olarak kullanılan belli sayıda kendilenmiş hat, anne
olarak kullanılan (tohum bağlayıcı) hatlarla mümkün olan bütün
kombinasyonlarda melezlenir. Elde edilen F1 melezlerinin tekerrürlü
denemelerde yetiştirilmesinden sonra, melezleme programında yer alan
anne ve baba hatların üzerinde durulan dane verimi ve önemli bitkisel
özellikler yönünden genel ve özel uyum yetenekleri belirlenir. Örneğin
elimizde a sayıda (8 adet) kendilenmiş anne hat ve b sayıda (4 adet)
tester baba hat varsa burada a x b =m (8 x 4 = 32) adet melez
kombinasyon elde edilir. Line x tester melezlemesinde bazı araştırıcılar
tester olarak nitelikli popülasyonlar kullanırken (Assefa ve ark., 2017),
kimi

araştırıcılar

yararlanmışlardır.

da

kendilenmiş

hatlardan

(Turgut,

2003)
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2.1.6.3. Diallel melezlemeler
Kendilenmiş mısır hatlarının melez performanslarını belirlemeye
yönelik uygulamalardan birisi diallele melezlemeler olup, hatların
genel kombinasyon yeteneği (GCA) ve özel kombinasyon yeteneği
(SCA) detaylı bilgi vermektedir (Sprague ve Tatum, 1942). Diallel
melezlemeler az sayıda hatla bile çok sayıda melezleme gerektirdiği
için uygulaması fazla pratik değildir. Bitki ıslahı çalışmalarında
üzerinde durulan karakter yönünden etkili olan genetik mekanizmanın
bilinmesi oldukça önemlidir. Örneğin birçok bitkide dane verimi
karmaşık bir karakter olup, birçok gen tarafından kontrol edilmektedir.
Diallel melezleme çalışmaları, verim ya da diğer özellikler yönünden
kalıtım mekanizması ve genetik mekanizmanın anlaşılması amacıyla
yürütülmektedir. Genellikle hibrit çeşit ıslahında genel kombinasyon
yeteneği yüksek olan ve üstün olan anaç genotiplerin belirlenmesi,
kantitatif bitkisel karakterlerin kalıtım mekanizmasının araştırılması,
heterotik grupların belirlenmesi ve diallel melezlemeyle yeni
geliştirilen popülasyonlarda özelliklere ilişkin tahminleme amacıyla
kullanılmaktadır.
2.1.3. Çiçeklenme biyolojisi ve melezleme
Mısırın morfolojik yapısı
Mısır tahıllar içinde en iri yapılı, tek evcikli, boyu 4-4.5 m’ye kadar
ulaşabilen tek yıllık bir sıcak iklim tahıl türüdür. Erkek çiçekler
(staminate=sadece erkek organ mevcut, dişi organ yönünden kısır)
gövdenin en uç noktasında, dişi çiçekler (pistillate) ise koçan olarak
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isimlendirilen ve yaprak koltuklarından oluşan yapıdır. Dişi çiçekler
koçanın uç kısmından topluca püskül şeklinde sarkar. Bu polen tüpleri
bitkilerde bilinen en uzun yapıya sahiptir. Her bir koçan püskülü
polenler tarafından döllenerek bir tohum oluşturur. Döllenmiş bir koçan
8 ya da daha fazla koçan sırası oluşturur. Bir mısır sapı genellikle 1-3
arasında, bazı durumlarda daha da fazla koçan oluşturabilir (Şekil 2).

Şekil 2. Mısır bitkisinin genel görünümü; bitki ve çiçek yapısı

Mısır bitkisi genetik farklılıklara bağlı olarak, çok farklı fenotipik
varyasyonlara sahiptir. Bazı erkenci tipler 50 günde olgunlaşıp, 60-70
cm boya ve 8-9 yapraklı forma ulaşabildiği gibi geçci bazı genotipler
(330 günlük) 6 m boya ve 42-44 yapraklı forma ulaşabilir. ABD’nin
kuzey bölgelerinde yetiştirilen hibrit mısır çeşitleri genellikle 1-2.5 m
boya sahip, 9-18 yapraklı ve 90-120 gün olgunlaşma süresine sahiptir.
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Merkez mısır kuşağındaki hibrit çeşitler ise 2.5-3 m boya, 18-21
yapraklı ve 130-150 günlük olgunlaşma süresine sahiptir.
Mısır bitkisi hem seminal (çim kökü) hem de adventif (sonradan gelişen
ana kökler) köklere sahiptir. Seminal kökler çimlenme esneasında
oluşmakta ve sayıları 3-5 arasındadır. Kalıcı kökler ise (adventif) toprak
seviyesinin 2.5-5 cm altında ve çim köklerinden sayıca 15-20 kat fazla
(50-100 adet) oluşurlar. Destek (hava, pervane, küme kökleri) kökleri
ise sapın toprak üstündeki boğumlarında oluşur.
Mısırda çiçeklenme ve üreme biyolojisi
Mısırda erkek çiçeklerde her bir başakçık iki çiçekten oluşmaktadır.
Her bir çiçekte 3 adet erkek organ (anter) yer alır ve bu anterler
tozlaşma döneminde flamentler tarafından başakçık dışına doğru itilir.
Bu durum anterlerin patlaması ve polenlerin etrafa yayılması şeklinde
devam eder. Bir anterdeki polenlerin dağılması birkaç dakikada ya da
daha uzun bir süreçte tamamlanır. Bir bitkinin tepe püskülündeki tüm
polenlerin dağılması 1 gün ile 1 hafta arasındaki bir peryotta
tamamlanır. Polenlerin dağılma süreci, genotip, sıcaklık, nem rüzgar
gibi çevresel faktörlere bağlıdır. Mısır bitkisi bol sayıda polen üretir.
Bir mısır bitkisinin tepe püskülünde koçandaki her bir dane için
yaklaşık 25 000 polen üretilmektedir.
Tozlanma
Mısır polenleri başlıca rüzgâr yardımıyla etrafa yayılırlar. Mısır
yaklaşık %95 oranında yabancı döllenen bir bitki olup, bir koçan
üzerindeki çiçeklerin çoğunluğu hemen yakın çevreden gelen polenler
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tarafından döllenirler. Polenlerin dağılması ılık hava ve düşük nem
koşullarında daha fazladır. Bu hava koşullarında polenlerin yayılması
güneşin doğuşundan yaklaşık 3 saat sonra başlar ve 1-3 saatte
tamamlanır. 35 derecenin üzerindeki sıcaklıklar polenlerin ölmesine yol
açar. Atmosfere yayılan bir polen danesi birkaç dakikada kuruyarak
canlılığını yitirebilir.
Dişi (Pistillate) çiçek
Dişi çiçekler bitkide tepe püskülünün altındaki 6. ya da 7. Boğumdan
bir kabuk içerisinden demet şeklinde çıkarlar. Dişi çiçek bir fertil bir de
steril yumurtadan oluşmektedır. Bu durum mısır koçanı üzerinde
danelerin daima çift sıralı oluşmasının nedenidir. Bazı durumlarda her
iki yumurta hücresi de döllenir ve bu nedenle danelerin dizilişinde
düzensizlikler meydana gelebilir. Bir koçandaki püsküller alttan yukarı
doğru gelişim gösterir. Bir dişi çiçek (püskül) dişicik tepesi ve dişicik
borusundan ibaret olup boylu boyunca polen tutma özelliğine sahiptir.
Sıcaklık, toprak nemi ve toprak verimliliği dişi çiçek oluşumunu
etkilemektedir. Kötü hava koşulları, şiddetli kuraklık dişi çiçeklerin
oluşumunun gecikmesine ya da tamamen durmasına neden olabilir.
Stigmanın Poleni Tutması
Mısırda çiçeklenme biyolojisi olarak protandry (erkek çiçeklerin dişi
çiçeklere kıyasla daha erken olgunlaşması ve polenleri yayması)
görülür.

Aynı

bitkide

polenlerin

dağılması,

koçan

püskülü

oluşumundan 1-3 gün önce gerçekleşir. Koçan püskülü oluşumundan
itibaren yaklaşık 10 gün boyunca polenleri tutma ve döllenme
yeteneğini korumaktadır.

Koçan püskülünün en uygun döllenme
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zamanı oluşumundan itibaren 3-5. günlerdir. Tozlanmayı takip eden 12
ile 24 saat arasında döllenme tamamlanır. Yüksek sıcaklık ve düşük
nem oranı döllenmeyi olumsuz etkileyebilir.
Üreme Biyolojisinin Genetik Sonuçları; Heterozigotluk
Mısırın

açık

tozlanan

yapıda

olması,

açık

tozlanan

mısır

popülasyonlarında heterozigotluk ve genetik varyasyonun yüksek
olmasına yol açmaktadır. Teorik olarak bir koçandaki tüm tohumlar,
koçandaki yumurta hücrelerinin farklı polenlerle döllenmesi sonucu
farklı genetik yapıya sahip olabilir.
Melezleme İçin Yapay Tozlama
Gerekli Araç ve Gereçler
Mısırda melezleme çalışması için çakı ve tel zımba gibi basit ve kolay
malzemelere ihtiyaç bulunmaktadır (Şekil 3). Koçan ve tepe püskülü
için izolasyon poşetleri, kâğıt sıkıştırıcılar, kalem ve etiketler, cepli
taşıma çantası ya da önlük gibi malzemelere ihtiyaç vardır. Tepe ve
koçan püskülü izolasyon poşetleri su geçirmez özellikte olmalıdır.
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Şekil 3. Mısırda melezleme için gerekli ekipmanlar

Dişi Çiçeğin Hazırlanması
Mısır tek evcikli bir bitki olup, dişi çiçeklerin dışarıdan gelebilecek ve
istenmeyen polenlere karşı izole edilmesi gerekmektedir. Tozlama
yapılacak koçanlar, koçan uç kısmından koçan püskülü oluşmadan kısa
süre önce izolasyon poşeti ile kapatılmalıdır. Kapatılan koçan çiçekleri
genellikle 3 gün içerisinde tozlanmalıdır. Eğer daha geç kalınırsa, koçan
püskülünün izolasyon poşetinden dışarı taşıp kontamine olmaması için
kesilmesi gerekecektir. Genellikle kesme işlemi tozlamadan bir gün
önce koçan uç kısmından iki cm alttan yapılmalıdır
Tozlama
Kontrollü tozlama koşullarında tepe püskülünde polenler etrafa
yayılmadan bir gün öncesinde izolasyon poşeti ile izole edilmelidir. Bu
durum istenmeyen polenlerin ya da rüzgearla dışarıdan gelecek
polenlerin de kontaminasyonunu engellemektedir. Polen oluşumunun
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2. ya da 3. günü yeterli polen oluşmaktadır. Mısır bitkisi tozlama için
yeterli miktarda polen oluştursa bile kontaminasyona dikkat etmek
gerekir. Tozlama sırasında tepe püskülünden izolasyon poşeti içerisinde
biriktirilen polenler koçan püskülü üzerindeki izolasyon poşeti
kaldırılıp doğrudan koçan püskülü üzerine dökülürler ve hızlı bir
şekilde izolasyon poşeti ile koçan püskülü kapatılır (Şekil 4). Çok
sayıda tozlama yapılacaksa polen tabancası da kullanılabilir.
Tozlama için en uygun zaman sıcaklık ve neme bağlı olmakla birlikte
güneşin doğuşundan 3 saat sonra uygun bir saattir. Tozlama
tamamlandıktan sonra koçanlar izolasyon poşeti ile dikkatlice tekrar
kapatılır. Etiketin üzerine tozlamada kullanılan anaçlara ait bilgiler ve
tarih yazılarak takılır.

Şekil 4. Mısırda melezleme ve kendileme çalışmalarından bir görünüm
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Melezleme İçin Doğal Tozlama
Bazı durumlarda melez tohumların elde edilmesi için doğal tozlama
yöntemi uygulanabilir. Tarla koşullarında hibrit tohumların elde
edilmesinde rüzgârın etkisinden yararlanılır. Melez mısır tohumu
üretimi yapılan alanın diğer mısır tarlalarından yeterli uzaklıkta olması
hem çeşit safiyetinin korunması hem de sertifikasyon standartları
açısından önemlidir. Tohum üretimi yapılan bir mısır alanının diğer
çeşitlerin ya da mısırların ekildiği alana en az 200 m mesafede olması
gereklidir.
2.1.4. Mısır bitkisinde heterotik gruplar
Heterosis derecesi heterozigotluk oranı ile ilişkilidir. İki kendilenmiş
hat melezlendiğinde heterosis derecesi bu hatların sahip olduğu
allelerin dominanslık derecesi ile ilişkilidir. Bu nedenle heterotik
grupların belirlenmesi ve geliştirilmesinde kullanılan kendilenmiş
hatların sahip olduğu lokusların üretkenliğ, heterosis derecesini
belirleyen en önemli faktördür. Heterotik grup, diğer bir heterotik
grupla melezlendiğinde grup içi melezlemeye kıyasla daha yüksek
heterotik etki gösteren gen kaynağıdır. Heterotik gruplar, ıslah
çalışmalarında başlangıç materyallerinin belirlenmesi yönünden
oldukça önemlidir. Melezi oluşturan kendilenmiş hattın performansı
heterosis açısından önemli olup genellikle AxB melezi AxA ve BxB
melezlerine göre daha üstün özellik göstermektedir. Ilıman kuşak
mısırları için heterotik özellikler başarı ile belirlenmiştir. Bugüne kadar
geliştirilen mısır çeşitlerinin ve anaçlarının %51’i Reid Yellow Dent
ana heterotik grubuna ait olup (bu grup içerisinde Iodent Reid %13,
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Troyer Reid %12, Osterland Reid %11, Stiff Stalk Synthetic %8, Reid
%4, Funk Reid %3’lük paya sahiptir), bu grubu %13’erlik payla
Minnesota 13 ve Lancaster Sure Crop, %5’le Northwestern Dent ve
Leaming Corn heterotik grupları takip etmektedir (Troyer, 2004).
Heterotik gruplar belirlendikten sonra heterotik özellikler daha başarılı
olarak belirlenmekte seleksiyon ve rekombinasyon daha etkin olarak
yürütülmektedir. Fazla sayıda kendilenmiş hattın heterotik grubunu
belirlemek için özel tester hatlar kullanılmaktadır. Son zamanlarda
herotik grupların belirlenmesinde DNA moleküler markörlerinden de
yararlanılmaktadır. Kendilenmiş hatların geliştirilme aşamasında ileri
kendileme generasyonlarında heterotik özellikler artırılmaktadır.
Heterotik gruplarda belirli seleksiyon kuşaklarından sonra, ilgili üstün
allelerin frekansının artmasından dolayı heterotik etki de artmaktadır.
Kaynak ıslah popülasyonları geliştirilirken, aynı heterotik gruba ait
hatlar arasındaki melezler tercih edilmektedir. Heterotik tepki kalıtsal
nitelikte olup, kendilenmiş hatların heterotik tepkileri elde edildikleri
anaçlarına benzerlik göstermektedir.
2.1.5. Dayanıklılık ıslahı
Mısır ıslahında temel yaklaşımlardan birisi biyotik ve abiyotik stres
koşullarına dayanıklı/tolerant, yüksek verimli ve kalite özellikleri üstün
olan hibrit çeşitlerin geliştirilmesidir. Mısır dünya genelinde buğday ve
çeltikle birlikte en fazla yetiştirilen üç tahıl türünden birisi olup, insan
ve hayvan besini olarak kullanımının yanında sanayide de yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu durum mısırın önemini her geçen gün
artırmaktadır. Dünya üzerinde mısır yetiştirilen alanlarda biyotik ve
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abiyotik stres faktörleri mısır üretimini olumsuz yönde etkilemektedir.
Kuraklık, tuzluluk, yüksek ve düşük sıcaklıklar, besin eksikliği gibi
başlıca abiyotik stres koşulları bu faktörlerin başında gelmektedir. Son
yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle de ortaya çıkan kuraklık, düzensiz
yağışlar ve extrem sıcaklıklar da bu faktörler arasındadır (Ahuja ve ark.,
2010; Gong ve ark., 2014). Küresel iklim değişikliğinin etkisi ile oluşan
anormal yüksek ve düşük sıcaklıklar da mısır bitkisinin büyüme ve
gelişimi ile döllenmesini olumsuz yönde etkileyen stres faktörleridir.
Çin ve Hindistan gibi ülkelerde abiyotik stres koşullarının etkisi ile her
yıl yüksek oranda ürün kayıpları oluştuğu bildirilmiştir (Zaidi ve ark.,
2010). Kuraklık stresi mısır üretim alanlarında mısır verim ve üretimini
olumsuz etkilemekte olup (Cooper ve ark., 2014), yeni geliştirilen hibrit
mısır çeşitlerinin kurak bölgelerdeki kuraklık stresine toleranslı olması
mısır ıslahı açısından oldukça önemlidir. Mısır bitkisinde kurağa
dayanıklılık/toleransla ilgili bazı bitkisel özellikler arasında ozmotik
koşullar, antioxidant kapasitesi, fotosentez hızı ve absisik asit birikimi
gelmektedir (Cramer ve ark., 2011). Bu özellikler mısır bitkisinin
gelişme dönemlerinde birçok faktörün etkisi altında oluşan proteinler
tarafından kontrol edilmektedir. Mısır tohumlarının yapısındaki HSP3
ve EMB564 proteinlerinin çimlenme sırasında oluşan kuraklık etkisi
üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. CAT, APX ve SOD, yapraklarda
salgılanan ve kuraklık stresine karşı etkili proteinler olup, dayanıklı ve
duyarlı genotiplerde seviyeleri farklılık göstermekte olup, bu
proteinlerin kurağa dayanıklı mısır genotiplerinde yüksek oranda
salgılandığı bildirilmiştir (Benesova ve ark., 2012).
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Mısır tarımı açısından en önemli biyotik stres faktörleri fungal, viral ve
bakteriyel hastalık patojenleri ve bunların oluşturduğu koçan ve sap
çürüklükleri, kaba cüce hastalığı, kuzey ve güney yaprak yanıklıkları
olup, mısır yetiştiriciliği açısından önemli olumsuz etkileri söz
konusudur. Biyotik stres koşulları her yıl dünya mısır üretiminde
yaklaşık %10’luk kayba neden olmaktadır. Örneğin mısır kurtları ve
yaprak yanıklık hastalıkları dünyanın farklı bölgelerinde çok yüksek
maddi kayıplara yol açmaktadır. Dünya nüfusu her geçen gün artmakta
olup, 2050 yılında 9 milyar olması tahmin edilmektedir. Bu da mevcut
gıda üretiminin artırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Yapılan
projeksiyonlar artan dünya nüfusunun besin ihtiyacını karşılayabilmek
için yıllık ortalama gıda üretiminin %38 oranında artırılması gerektiğini
rapor etmektedir (Shelden ve Roessner, 2013). Son yıllarda moleküler
çalışmalardaki ilerlemeler mısır ıslahında dayanıklılık konusundaki
bilgi ve uygulamaların artmasına neden olmuştur. Özellikle B73
kendilenmiş hattının genom diziliminin tamamlanması, bu alandaki en
önemli gelişmelerden biri olarak kabul edilmektedir (Schnable ve ark.,
2009).
2.1.6. Mutasyon ıslahı
X-ışınları (Roentgen, 1895), radyoaktivite (Becquerel, 1896) ve
radyoaktif elementler konusunda (Marie ve Pierre Curie, 1898) 19.
yüzyılın başında yapılan keşifler, günümüzde uygulanan deneysel
mutasyon (mutagenez) için sağlam temeller oluşturmuştur. Muller ve
Städler’in X-ışınlarının sırasıyla meyve sinekleri ve mısır üzerindeki
mutajenik etkilerine dair öncü keşifleri, 1920'lerin sonlarında
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indüklenmiş mutagenezi gerçeğe dönüştürmüştür. Son 80 yılda, fiziksel
mutagenler,

çoğunlukla

iyonlaştırıcı

radyasyonlar,

kalıtsal

varyasyonları oluşturmak için yaygın olarak kullanılmış ve mutant
çeşitlerin%70'inden

fazlası

fiziksel

mutagen

kullanılarak

geliştirilmiştir.
H. Muller tarafından 1920’lerde X ışınlarının Drosophila (meyve
sineği) üzerindeki mutasyon etkisi belirlendikten sonra, araştırmacılar
bu yöntemi diğer organizmalarda da denemişlerdir. 1928’de H. Stubbe
domates, soya ve diğer bitkilerde mutantları elde ederek mutagenesis
etkisini göstermiştir. İlk ticari mutant çeşit tütünde 1934 yılında
geliştirilmiştir. B. Sigurbjornsson ve A. Micke adlı araştırmacılar 1995
yılına kadar mutagenesis yoluyla geliştirilmiş 77 bitki çeşidi rapor
etmişlerdir. 1995’te bu sayı 484’e ulaşmıştır. Bu sayı her geçen gün
artış göstermektedir. Bunların içerisinde mısır, buğday ve bezelye gibi
tarla bitkileri, süs bitkileri ve meyve ağaçları yer almaktadır. Kaynağına
göre mutasyonlar ya spontan (kendiliğinden) ya da dışarıdan bir etkiyle
oluşmaktadır.
Diğer bitkilerde olduğu gibi mısırda da mutasyon ıslahı ile önemli
başarılar elde edilmiştir. Bunlar arasında verim artışı, erkencilik,
adaptasyon yeteneği, bitki morfolojisi, yatmaya dayanıklılık ve sap
sağlamlığı, koçan dökmeye dayanıklılık, sıcaklık ve kuraklığa tolerans,
hastalık ve zararlılara dayanıklılık ile kalite özellikleri başta
gelmektedir (Ruswandi ve ark., 2014). Son yıllarda B73 mısır elit
hattının genom dizilemesinin tamamlanması ve genetik analizlerinin
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yapılması, mısırda oluşan mutasyonların anlaşılması açısından oldukça
önemli bir aşama olmuştur (Schnable ve ark., 2009).
Mutasyon kaynakları
Bitkilerde mutasyon yapıcı etmenler 4 farklı grupta toplanmaktadır.
Bunlar; radyasyon, kimyasallar, yer değiştirebilen kalıtsal materyaller
ve doku kültürüdür. Her bir mutasyon oluşturucu faktörün kendi
içerisinde avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır (Bird ve Neuffer,
1987). Mısır ıslahında elektromanyetik radyasyon kaynaklarından,
iyonize radyasyon kaynağı olarak X ve gamma ışınları etkin ve
uygulaması kolay olduğu için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla
birlikte iyonize radyasyon kaynakları hücre organelleri ve DNA yapısı
üzerinde yıkıcı etkide bulunmaktadır. Gamma ve X ışınları uygulandığı
bitki genomu üzerinde kromozom segmentlerinde değişimler,
silinmeler, eklenmeler, çoğalma ve yer değiştirme gibi etkilerde
bulunmaktadır (Sparrow ve ark., 1958, Neuffer, 1982). Mısır ıslahında
Ce ve 60C kaynağı kullanılarak yapılan gamma ışınlaması ile wx ve

137

yg2 allelleri üzerinde önemli mutagenik etkiler oluşturulduğu
bildirilmiştir (Eriksson, 1963; Wagner ve Peva, 1985). Nötronlar, alfa
ışınları, beta ışınları da mutagen olarak kullanılabilmektedir.
Ultraviole (UV) ışığı iyonize olmayan, dalga boyu 2600 Å olan ve
hücrede proteinler ve nükleik asitler tarafından yüksek oranda absorbe
edilen mutagen olup, iyonize radyasyona benzer şekilde ve bazen daha
da yüksek oranda kromozom kırılmaları ve reorganizasyonuna yol
açmaktadır (Bird ve Neuffer, 1987). Mısır danesinde endosperm
hücrelerinin oranının yüksek olmasından dolayı, yüksek dalga boylu
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ultraviyole radyasyonunun mısır ıslahında mutagen olarak kullanışlılığı
yaygın değildir.
Kimyasal mutasyonlar içerisinde en etkin olanları EMS (ethyl
methanesulfonate)

ve

MNNG

(N-methyl-N’-nitro-N-nitro

soguanidine) dir. Mısırda daha düşük mutagenik etki gösteren MNU
(N-methyl-N-nitrosourethane) ve ENU (ethyl nitrosoureae) diğer
kimyasal mutagenlerdendir. Mısırda yürütülen fonksiyonel genomik
çalışmalar, Arabidopsis ve çeltiğe kıyasla biraz daha geriden gelse de
birçok genin klonlaması ve tanımlaması yapılmıştır. Lu ve ark. (2018)
mısırda EMS (ethyl methanesulfonate) kimyasal mutagen uygulaması
ile oluşturdukları gen endexli koleksiyonda, toplam 1086 adet mutant
M1 kademesinde bitkiyi sekanslamışlar ve 4610 adet InDel mutasyonu
saptamışlardır. Bu genlerin mısırda protein oranı ile ilişkili genlerin
%82’sini ifade ettiğini saptamışlardır.
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GİRİŞ
Klasik bitki ıslahı yöntemleriyle çeşit geliştirmede fenotipe bağlı olarak
yapılan seleksiyon ıslahından faydalanılmaktadır. Bu şekilde yapılan
ıslahta başarı gözle görülen karakterlerin seçimi ve bunların sonraki
generasyonlara aktarımına bağlıdır. Özellikle yabancı döllenen bitkiler
panmiksi şartlarında heterozigot genotipik bileşime sahip olduklarından
her döl birbirinden farklı olmaktadır. Zamanla gelişen ıslah yöntemleri
yerini kontrollü ıslaha bırakmış ve amaca uygun karakterlere sahip
anaçlar melezlenmiş, istenilen karaktere sahip melezler yüksek oranda
homozigot genotipe sahip anaç kendilenmiş hatların melezlenmesiyle
elde edilmiştir.
Çeşit geliştirmede homozigot hatlar arasında üstün kombinasyon
yeteneği verenlerin belirlenmesi yöntemi kullanıldığından, haploidinin
hibrit çeşit ıslahında özel bir önemi bulunmaktadır. Dihaploid
bitkilerden elde edilen saf hatlar F1 çeşit ıslahında ebeveyn olarak
kullanılabilir. Özellikle yabancı döllenen bitkilerde heterozigoti oranı
çok yüksek olduğundan bunlarda homozigot hatların elde edilebilmesi
için 7-10 generasyon boyunca kendileme yapmak gerekmekte, kendine
döllenen bitkilerde bile aynı amaç için 5-7 generasyon boyunca
kendileme işlemine gerek duyulmaktadır. Dihaploidizasyon yöntemi
kullanılarak elde edilecek haploid bitkiler sayesinde tamamen
homozigot hatlara tek generasyonda ulaşmak olasıdır.
Haploid bitkilerin elde edilmesi, oldukça yoğun bir çalışma ve
araştırma özenine ihtiyaç duymaktadır. Kullanılan her genotipte yüksek
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başarı sağlamak mümkün olmamasına rağmen yöntem optimize
edildiğinde, ıslah çalışmalarının süresini önemli düzeyde azaltmakta ve
bu nedenle de başarı oranını artıracak çalışmalara devam edilmektedir.
1. IN VİTRO ANTER KÜLTÜRÜ
Guha ve Muhesveri 1964 yılında, Datura bitkisinin anterlerinin yapay
besi ortamında kültürü yoluyla ilk haploid bitkileri elde etmişlerdir.
1967 yılında Bourgin ve Nitsch ilk defa Nicotiana sylvestris ve
Nicotiana tabacum türlerinde anter kültürü yoluyla haploid bitkileri
elde etmişlerdir. Bourgin ve Nitsch (1967), bu başarılardan sonra,
özellikle ekonomik önemi fazla olan tahıllar, sebzeler ve şeker pancarı
başta olmak üzere günümüze değin pek çok bitki türünde anter kültürü
yoluyla haploid eldesi üzerinde çalışmalar yapılmış ve 25 familyaya ait
200 bitki türünde in vitro androgenesis tekniğinden başarılı sonuçlar
elde edilmiştir.
Mısır bitkisinde haploid çalışmaları 1920’lerde başlamıştır. Chase’in
ticari hibrit çalışmaları için katlanmış haploid hatlar geliştirmeye
başlamasına kadar mısır haploid çalışmaları sınırlı kalmıştır. Chase
mısır ıslahında katlanmış haploidlerin pratik uygulamasını göstermiştir
(Chase, 1969). Chase’in ilk önemli haploid ebeveynli melezi Dekalp
640 çeşidi olmuştur. Bir çift melez ile geliştirilen bu çeşidin 3 hattı
katlanmış haploid hatlardan meydana gelmiştir (Forster ve Thomas,
2005).
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Wang ve ark. (1999) mısırda anter kültürü üzerine yaptıkları
çalışmalarda çok sayıda katlanmış haploid bitki elde etmişler ve toplam
136 double haploid bitkinin 107 sinden 1 ile 256 arasında tohum elde
etmişlerdir.
Barnabás ve ark. (2005) mısırda anter kültürü üzerine yürüttükleri
çalışmalarında F1 melez bitkilerinin başarılı şekilde anter kültüründe
verici bitki olarak kullanılabileceğini ve anter kültürü ile çok sayıda
katlanmış haploid bitkinin elde edilebileceği sonucuna varmışlardır.
Mohammedi ve ark. (2007) mısırda anter kültürü üzerine yaptıkları
çalışmada iki genotipte düşük oranda (%7) spontan dihaploid bitkiler
elde etmişler, düşük konsantrasyonda kolkisin uygulaması ile (6 gün
için 250 mg/l) %63 oranında katlanmış haploid genotipler elde
etmişlerdir.
Mısır ıslah çalışmalarında son 3-5 yıl içerisinde in vivo haploid tekniği
yaygın olarak kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Dünyada yapılan
çalışmalarda katlanmış haploid hatların haritalama populasyonları
olarak, bağlantı analizlerinde ve haplotip analizlerinde kullanılabilirliği
belirlenmiştir (Röber ve ark., 2005).
Anter kültürü tekniği ile in vitro da haploid bitki elde etme başarısı da
yine genotiplere bağlı olarak %2-10 arasında olduğu görülmektedir.
Haploid bitki elde etme başarı oranları iki teknik arasında çok farklı
olmamakla beraber her iki yöntemde de genotipe bağlıdır. Yaygın
olarak kullanılan ve ticari olarak satılan indirgeyici hatların tane yapısı
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sert mısır veya sert- atdişi geçiş tipindedir. Ayrıca yine bu materyaller
olgunlaşma grupları bakımından ülkemizde yaygın olarak kullanılan
FAO 600-700 gruplarından daha erkenci özelliktedirler.
Anter kültürü tekniği ile katlanmış haploid hatların elde edilmesinde
laboratuvar şartlarını kullanmak in vivo tekniğine göre daha fazla
zaman alıcı çalışmalar olarak gözükmesine rağmen, in vitro da
yapılacak özellikle hastalık ve stres şartlarına dayanıklı hatların elde
edilmesi açısından üstünlük sağlamaktadır.
Beckert (1994), in vitro ve in vivo haploid bitki elde etme sistemlerini
karşılaştırmanın zor olduğunu çünkü birbirlerinden farklı olduklarını
belirtmiş ve her iki yöntemin farklı üstünlükleri olduğunu ortaya
koymuştur. (Tablo 1). In vitro sisteminde yüksek oranda spontan
katlanmış haploidlerin oluşması, elde edilen katlanmış haploidlerin
tohum tutma oranlarının yüksek olması, tekrarlamalı seleksiyonla
tekrar bir süreçle izlenmemesi gibi üstünlüklerinin olduğunu
belirtmiştir. In vivo sistem de ise genotipik seçiciliğin olmaması bir
avantaj olarak ortaya çıkmaktadır. Fakat in vivo koşullarda spontan
katlanmış haploidlerin oluşma oranı çok düşük, elde edilen katlanmış
haploid hatların tohum tutma oranları az, ayrıca bu hatların 2-3 yıl
tekrarlamalı seleksiyonla takip edilmesi gerektiğini belirtmiştir.
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Tablo 1. Mısır bitkisinde katlanmış haploid hatların elde edilmesinde in vitro ve in
vivo sistemlerinin genel karşılaştırması (Beckert, 1994).

Parametreler
Genotipik Seçicilik
Elde edilen katlanmış
haploid
takibi
(tekrarlamalı
seleksiyon)
Haploid bitki elde etme
averajı
En yüksek haploid
üretimi
Spontan
katlanmış
haploid oluşumu
Tohum verimi
Katlanmış haploidlerin
homojenitesi
Katlanmış haploidlerin
stabilitesi
Katlanmış haploidlerin
Üretim Maliyeti

In vivo gynogenesis
Düşük
Gerekli

In vitro androgenesis
Güçlü
Gereksiz

Düşük

Düşük

Melez başına
haploid
Çok düşük, %1

12

Her bir anterden bir
haploid
%20-30

Kötü
İyi

Daha iyi
İyi

İyi

İyi

Düşük

Orta

Anter kültürünün ıslahta kullanımının avantajlarını aşağıdaki gibi
özetlemek olasıdır:
1. Tam bir homozigot hat çok kısa sürede elde olunur. Mısır gibi
yabancı döllenen bitkilerde heterozigot oranı çok yüksek
olduğundan bu bitkilerde 7-10 generasyon boyunca kendileme
yapmak gerekmektedir. Ancak haploid tekniği devreye
girdiğinde homozigot hatlara bir generasyonda ulaşmak
olasıdır.
2. Kendileme

depresyonu

nedeniyle

klasik

yöntemlerle

homozigotluğa ulaşmanın zor olduğu mısır gibi bitkilerde bu
teknik kullanılarak sorun bir generasyonda çözülebilir.
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3. Melez çeşit ıslahı, yüksek kombinasyon yeteneği gösteren
homozigot hatların belirlenmesine dayanmaktadır. Diğer
taraftan katlanmış haploid özellikteki mısır hatlarının
kombinasyon yetenekleri belirlendikten sonra melez çeşit
ıslahında anaç olarak kullanılabilir.
4. Haploid tekniği, resesif mutasyonların açığa çıkartılmasında
en etkili yöntemdir. Haploid bitkilerde resesif genler,
dominant genler tarafından örtülemeyeceğinden mutlak
homozigotluğa sahip katlanmış haploid hatlarda genetik
açılımı izlemek basit işler haline gelmektedir.
5. Haploid bitkiler farklı patojenler ve patojenlerin fizyolojik
ırklarına karşı in vitro düzeyde seçimine olanak vermektedir.
Hastalıklara dayanıklılık çalışmalarında zaman, yer ve işgücü
kazancı sağlamaktadır.
6. Kendilemenin olanaksız olduğu bazı türlerde haploid uyartımı
ve bunu takip eden kromozom katlamasıyla saf erkek bitkiler
elde etmek mümkündür.
7.

Güncel

uygulamalarından

biri

de

gen

haritalarının

çıkarılmasında kullanımlarıdır. Katlanmış haploid hatlardan
oluşan bir populasyonda, heterozigotluk nedeniyle ortaya
çıkan intermediyer ekspresyonlara rastlanmaz. Bu nedenle de
işaretleyicilerin (markör) tanımlanması çok daha etkin
olabilmektedir.
8. Katlanmış haploid bitkilerden elde edilen saf hatlar melez çeşit
ıslahında ebeveyn olarak kullanılabilirler.
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Mısırda anter kültürüne yanıt yüksek oranda genotipe bağlıdır. Yapılan
çalışmalarda çok sayıda genotipin yanıtsız olması anter kültüründe
başarının yüksek oranda genotipe bağlı olduğunu göstermektedir.
Yapılan çalışmalarda anterlerin %18’den daha fazlasından yanıt
alındığı bazı sonuçlar da belirtilmiştir (Genovesi ve Collins, 1982).
Diploid ve allopoliploid türlerin homozigot bitkilerin elde edilmesinde,
yeni çeşit ve saf hat ıslahında giderek önemleri artmaktadır. F 2
generasyonunda hastalıklara dayanıklı, agronomik ve kalite özellikleri
yönünden üstün genotiplerin seçimi katlanmış haploid genotiplerde
daha kolaydır (Kasha ve ark., 2006).
Çinli bilim adamlarının anter kültürü üzerine yaptıkları çalışmalarda
anterlerde bulunan mikrosporlar kullanılarak katlanmış haploidlerin
başarılı bir şekilde üretileceğini ortaya koymuşlardır (Kuo ve ark.,
1978; Miao ve ark., 2007).
Değişik mısır genotiplerinin in vitroda anter kültürüne yanıtlarının
saptanması ve kültür ortamının optimizasyonu üzerine çok sayıda
çalışmalar yapılmıştır (Genovesi ve Collins, 1982; Dieu ve Beckert,
1986; Petolino ve Jones, 1986). Bununla birlikte mısırda anter
kültürüne yanıtı sınırlayan en önemli faktör genotiptir. Yüksek
adrogenetik kapasiteli genotipler genellikle Çin orijinli genotiplerdir
(Brettel ve ark., 1981; Pauk, 1985; Barnabás, 2003). Mısırda
haploidinin kalıtımı üzerine yapılan çalışmalar bu özelliğin kalıtımının
yüksek olduğunu göstermektedir (Murigneux ve ark., 1994). Bu
nedenle, bu karakter in vitroda androgenesis kapasitesi yüksek yanıtlı
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yabani genotiplerden ıslah açısından üstün elit hatlara transfer edilebilir
(Barloy ve ark., 1989).
Genovesi ve Collins (1982) yaptıkları çalışmalarında optimum koşullar
altında

kültüre

alınan anterlerin

%19.2’den yanıt

aldıklarını

belirtmişlerdir. Çalışmalar sonucunda 20 haploid ve katlanmış haploid
bitki elde etmişlerdir. Wang ve ark. (1999) mısırda anter kültürü üzerine
yaptıkları çalışmalarında çok sayıda katlanmış haploid bitki elde
etmişler ve toplam 136 katlanmış haploid bitkinin 107 sinden 1 ile 256
arasında tohum elde etmişlerdir. Barnabas ve ark. (2005) çalışmalarında
F1 melez bitkilerinin başarılı şekilde anter kültüründe verici bitki olarak
kullanılabileceğini ve anter kültürü ile çok sayıda katlanmış haploid
bitkinin elde edilebileceği sonucuna varmışlardır.
Mısırda anter kültürü üzerine yapılan bir çalışmada iki genotipte düşük
oranda (%7) spontan katlanmış haploid bitkiler elde edilirken, düşük
konsantrasyonda colchicine uygulaması ile (6 gün için 250 mg/l) %63
oranında katlanmış haploid genotipler elde edilmiştir (Mohammedi ve
ark., 2007).
Bitkilerde ploidi düzeyi farklı yöntemler kullanılarak belirlenebilir.
Fenotipik olarak haploid bitkiler steril kısa ve dar yapraklara sahiptirler.
Değişik bitki türlerinde stomaların büyüklüğü ile ploidi düzeyi arasında
önemli ilişkiler belirlenmiştir. Haploid

bitkilerin stomalarının

diploidlerine göre daha küçük olduğu, dolayısıyla birim alanda daha
fazla stoma bulunduğu saptanmıştır. Normal diploid bitkilerde stoma
hücreleri ölçüldüğünde daha büyük iken, haploid bitkilerde daha
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küçüktür. Bitkilerin genellikle kök uçlarından yapılan kromozom
sayımları, güvenirliliği en fazla olan yöntemdir. Sağlıklı bir gelişme
gösteren taze kök uçlarından alınan örnekler, kromozom sayımları için
en uygun materyallerdir. Diğer yöntem olarak hücrelerin tek tek
flouresans dedektörden geçerken emdikleri ışının analizine dayanan
flow sitimetre yöntemdir.
Ploidi düzeyi geleneksel olarak kök uçlarındaki mitoz kromozomlarını
sayarak belirlenmektedir. Fakat metot, özellikle çok sayıda bitki analiz
edilmesi gerektiğinde uzun zaman alır ve fazla iş gücüne gereksinim
gösterir (Brummer ve ark., 1999; Tuna ve ark., 2001). Canlıların sahip
olduğu

tüm

kromozomlar

hücre

çekirdeklerinin

içerisinde

bulunduğundan hücre çekirdeği içerisindeki DNA miktarı, ploidi
düzeyinin bir ölçütü olarak kullanılabilmektedir. Son yıllarda
geliştirilen flow sitometri metodu ile çekirdek DNA miktarı hassas ve
hızlı bir şekilde belirlenebilmektedir. Çok sayıda bitkinin (katlanmış
haploid hatların geliştirilmesi gibi) ploidi düzeyinin belirlenmesi
gerektiği durumlarda flow sitometri metodunu tercih edilen bir metot
yapmaktadır.
1.1. Anter Kültürü Uygulamaları
Günümüzde haploid bitkilerin elde edilmesinde anter kültürü en yaygın
kullanılan tekniktir. Bu tekniğin diğer tekniklere göre avantajı anter
içersinde çok sayıda çiçektozunun bulunması ve uygun bir in vitro
kültür sistemi ortaya konduğunda anterlerden çok sayıda haploid
bitkilerin üretilmesidir. Bu tekniğin kullanımı bitki ıslahının daha kısa
sürede tamamlanarak ıslahçılara önemli avantajlar sunmaktadır. Anter
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kültürünün temel prensibi; normal olarak erkek gameti oluşturacak olan
polen hücresinin gelişmesini durdurmak ve somatik hücrelerde olduğu
gibi polen hücresinin direkt olarak bir bitki oluşturmaya zorlamaktır.
Mısırda anter kültürü çalışması kısmında “Melez Mısır Islahında
Doubled Haploid Hatların Geliştirilmesi ve Kullanılması (Cengiz ve
ark., 2015) isimli çalışmadaki bilgilerden yararlanılarak hazırlanmıştır.
- Çiçek tozu gelişim dönemi
Çiçek tozları orta tek-geç tek çekirdekli (mid-lateuninucleate) dönemde
olan tepe püskülleri bitkilerden alınır (Şekil 2). Bu dönem henüz tepe
püskülünün yapraklar arasından çıkıp kendini tam göstermediği bir
zamana tekabül etmektedir. Çiçektozu gelişim dönemleri Şekil 1. de
verilmiştir.

Şekil 1. Mikrosporgelişim dönemleri. a) tetrad dönemi, b) erken tek çeirdekli dönem,
c) erken-orta tek çeirdekli dönem, d) orta tek çeirdekli dönem, e) orta-geç tek çeirdekli
dönem, f) geç tek çeirdekli dönem, g) ilk mikrosporbölünmesinin anafaz dönemi h)
iki çekirdekli (Szarejko, 2003)
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Orta-geç tek çekirdekli dönemi tam belirleyebilmek için çiçek tozları
mikroskop altında incelenmesi gerekir (Şekil 3 ve 4).

Şekil 2. Tepe püsküllerinin takibi ve örneklerin alınması (Cengiz ve ark., 2015)

Şekil 3. Polen örneklerinin mikroskopta incelenmesi (Cengiz ve ark., 2015)
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Şekil 4. Çiçek tozunun orta-tek çekirdekli dönemi (Cengiz ve ark., 2015)

- Ön soğuk uygulaması
Her bir melez için uygun dönemde olan tepe püskülleri (5 adet tepe
püskülü) kesilir. Bu tepe püskülleri alüminyum folyo ile sarılarak içinde
distile su bulunan beherler içine konur ve 10 gün süresince 7 oC’de
iklim odasında tutulur (Şekil 5). Alüminyum folyoların üzerine tepe
püsküllerinin alınma tarihi ve genotip parsel numarası yazılır.

Şekil 5. Melezlerden alınan tepe püsküllerinin iklim odasında soğuk uygulaması
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Anterlerdeki mikrosporların gelişim dönemleri incelenmek için tepe
püsküllerinin lateral kollarındaki ana dallar üzerindeki anterler
kullanılır. Bu anterler aseto karmin ile boyanır ve bir mikroskop altında
mikrospor gelişim dönemleri belirlenir. Anterlerde tek çekirdekli
dönemde olan mikrosporlar soğuk uygulaması süresince gelişerek ve
soğuk uygulamasının sonunda geç tek çekirdekli döneme ulaşmış
olacaktır. In vitroda androgenesis için optimum çiçektozu gelişim
dönemi geç tek çekirdekli dönem ya da premitotik dönemdir.
Mısırda anter kültürü üzerine yürütülen çalışmalar anter kültürüne
yanıtta en önemli faktörlerden birisinin anterler içindeki çiçek
tozlarının gelişim döneminin olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen
sonuçlara göre çiçektozlarının tek çekirdekli olduğu dönem en iyi yanıt
dönemidir. Yapılan çalışmalara göre orta ve geç tek çekirdekli
mikrosporlar en iyi yanıtı vermektedir. Nitsch ve ark. (1982) orta tek
çekirdekli dönemin en uygun dönem olduğunu ortaya koymuşlardır.
Orta tek çekirdekli dönem çekirdek merkezde olduğu ve henüz bir
vakuol oluşumunun gözlenmediği dönem olarak belirlenmiştir. Geç tek
çekirdekli dönem ise çekirdeğin hücre duvarına yaklaştığı, iyi gelişmiş
vakuollerin oluştuğu dönemdir. Orta tek çekirdekli dönemde genellikle
genotipler arasında farklılık görülmekle birlikte en iyi yanıtlı dönem
olarak belirlenmiştir. Bu dönemdeki yüksek yanıt sadece anterlerdeki
çiçek tozlarının gelişim dönemi değil aynı zamanda hücre duvarlarının
gelişimi nedeniyle yüksek yanıt vermektedir. Genovesi ve Collins
(1982) yaptıkları çalışmalarda orta tek çekirdekli dönemdeki anterleri
iki gruba ayırarak incelemişlerdir. 14 günlük soğuk uygulamasından
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sonra hafif sarı görünümlü anterler dokunulduğunda kolayca
patlamışlardır. Bu sınıf anterler oldukca zayıf anter kültürü yanıtı
vermişlerdir. Buna karşın soğuk uygulamasından sarı-portakal renkli,
ince, uzun anterler en iyi yanıtı vermişlerdir.
- Tepe püsküllerinin yüzey sterilizasyonu
Ön soğuk uygulamasından sonra tepe püskülleri üzerindeki yaprak ve
diğer aksamlar atılarak tepe püskülleri anterlerin besi ortamına
yerleştirilmesinden önce yüzey sterilizasyonuna tabi tutulmuştur. Bu
amaçla, birkaç damla tween 20 içeren %2’lik sodyum hipoklorit
çözeltisi içinde (%5 etken madde olan sodyum hipoklorid den % 2’lik
hazırlanır) 30 dakika süresince çalkalanır. Ardından steril kabin içinde
yine önceden hazırlanan steril su ile üç-dört defa yıkanır.
- Başlangıç ortamı
Anter kültüründe başlangıç ortamı olarak fakrlı besi ortamları
kullanılmaktadır. Çalışmada kullanılan bitki ve çalışmanın amacına
göre farklı besi ortamları kullanılabilir. Anter kültürü çalışmarında MS,
B5, N6 ortamı yanında son yıllarda YP besi ortamıda yaygın
kullanılmkatadır. Kullanılan besi ortamları Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Anter kültüründe kullanılacak besi ortamları

Komponentler
Makro elementler
NH4NO3
(NH4)2SO4
CaCl2.H2O
MgSO4.H2O
KNO3
KH2PO4
Micro besin tuzları
H3BO3
CoCl2.H2O
CuSO4.H2O
FeSO4-H20
MnSO4-H20
Na2MoO4-2H20
Na2-EDTA-2H20
KI
ZnSO4-7H20
Gliserin
myo-Inositol
Nikotinik Asit
Pyridoxine-HCl
Thiamine-HCl
Sakkaroz

MS
(mg/l)

B5
(mg/l)

N6
(mg/l)

YP
(mg/l

1.6500
n/a

n/a
463
125.33
90.37
2.830
400

165

180.7
1.900
170

n/a
134
112.34
122.09
2.500
n/a

6.2
0.025
0.025
27.8
16.9
0.25
37.26
0.83
8.6
2.0
100
0.5
0.5
0.1
30

0.30
0.025
0.025
27.8
10.0
0.25
37.3
0.75
2.0
n/a
100
1.0
1.0
10.0
20

1.6
n/a
n/a
27.85
3.33
n/a
37.25
0.8
1.5
2.0
n/a
0.5
0.5
1.0
20

176
185
2.500
510
1.6

4.40

0.80
1.50

20

- Anterlerin izolasyonu ve inokulasyonu
Steril edilen tepe püskülerinden anterler steril kabin ortamında steril
pensler kullanılarak alınır ve her bir petri kabına 100 anter aktarılır
(Şekil 6). Çalışmada her genotipten her başlangıç ortamı için 500 anter
aktarımı yapılabilir. Daha sonra petri kaplarının ağzı parafilm ya da
streç film ile sarılır. Petri kapları üzerine, besi ortamı, genotip ve yapılış
tarihi yazılır.
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Şekil 6. Mısır genotiplerinden başlangıç besi ortamlarına anterlerin aktarılması
(Cengiz ve ark., 2015)

Anterlerin bulunduğu petri kabları 29 oC’de ve %80 nemde karanlık
koşullarda

inkubatörlere

bırakılır.

İnkubatörde

bırakılan

petri

kaplarında bulunan anterler ara ara kontrol edilerek kontaminasyon
olan

petri

kapları

uzaklaştırılır.

Anterlerin

inkubatöre

yerleşitirilmesinden 5-6 hafta sonra yanıtlı olanlarının hücre
duvarlarından kallus gelişimleri gözlenir (Şekil 7).

Şekil 7. Yüksek yanıtlı melezlerden alınan anterlerde kallus gelişimi (Cengiz ve
ark., 2015)
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- Rejenerasyon ortamı
İnkubatörde bekletme işleminden sonra kalluslar yaklaşık 2 cm
büyüklüğe eriştiğinde steril kabin altında alınarak katı MS (Murashige
and Skoog, 1962) rejenerasyon ortamı üzerine aktarılır (Tablo 3).
Kallusların aktarıldığı petri kapları 24 + 2 °C’de 16 saat ışık (50 µmol
s-1 m-2) ve 8 saat karanlık iklim odalarında bitkiler rejenere oluncaya
kadar bırakılır (Şekil 8). Eğer anterlerden kallus gelişimi görülürse
birkaç defa rejenerasyon ortamına kallus aktarımı yapılır. Bu petri
kaplarındaki, kalluslardan gelişim gösteren yeşil bitkiçikler, albino
bitkiçikler tespit edilir. Bu ortamda bitkiler 1-1.5 cm olunca aynı besi
ortamını içeren daha geniş cam kaplara (test tüpü, erlanmayer, şişe v.b)
aktarılır (Şekil 9). Bu kaplarda gelişen bitkiciklerde haploid ve spontan
double haploid bitkilerin oranı belirlenir. Çalışmada elde edilen
bitkilerin ploidi düzeyleri fenotipik olarak, stoma hücreleri, kromozom
sayımı ve flow stometre ile DNA miktarına göre (flow sitometre)
belirlenir. Uygun geklişme gösteren anterler hazırlanmış olan
rejenerasyon ortamına (N6 besi ortamı) aktarılır.
Tablo 3. Rejenerasyon ortamı
Kimyasallar
Makro elementler
NH4NO3
(NH4)2SO4
CaCl2.H2O
MgSO4.H2O
KNO3
KH2PO4
Mikro elementler

N6 besi ortamı (mg/l)
1.650
n/a
332
1807
1.900
170
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H3BO3
CoCl2.H2O
CuSO4.H2O
FeSO4-H20
MnSO4-H20
Na2MoO4-2H20
Na2-EDTA-2H20
KI
ZnSO4-7H20

6.2
0.025
0.025
27.80
16.90
0.25
37.26
0.83
8.60

Gliserin
myo-Inositol
Nikotinik Asit
Pyridoxine-HCl
Thiamine-HCl
Kinetin
NAA
Sakkaroz
Agar
pH

2.0
100.00
0.5
0.5
0.100
1 mg
0.5
20 g
7g
5.8

Şekil 8. Bitki rejenerasyonu ve besi ortamına aktarılması
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Şekil 9. Bitki rejenerasyonu ve yaprakların oluşumu

Haploid olduğu saptanan bitkilerde kök kısmı 2 cm’ye kadar
kısaltıldıktan sonra kökler hazırlanan %0.05’lik colchisin çözeltisinde
4-5 saat süre ile muamele edilir. Bu uygulamayı takiben kökler musluk
suyu ile yıkanarak saksıya aktarılır. Kromozom katlaması yapılan
bitkiler ve spontan katlanmış haploid olduğu saptanan bitkiler 10
litrelik plastik saksılara transfer edilerek büyütme serasına nakledilir.
Eğer bitkiler spontan katlanmış haploid ise bunlarda kromozom
katlaması yapılmaz doğrudan toprağa aktarılarak iklime alıştırma
yapılır ve uygun seralara transfer edilirler. Her bitkide kendileme
yapılarak tohumu çoğaltılır. Elde edilen bu genotiplerin tümü %100
homozigot genotiplerdir ve ıslah çalışmaları için ıslahçılar tarafından
özellikleri yönünden değerlendirlirler.
2. IN VİTRO EMBRİYO KÜLTÜRÜ TEKNİĞİ
Kültürü yapılan bitkileri ıslah etmek için germplazm kaynaklarından
yararlanmak, geleneksel ve biyoteknolojik yetiştirme yöntemleri
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yoluyla doğal değişkenliğin artırılmasına bağlıdır. Tür içi ve türler arası
çaprazlamalar, ardından seleksiyon, hemen hemen tüm ürünlerin kalite
ve verim potansiyelindeki gelişmeyi bir biyoteknolojik teknik olan,
embriyo kültürü olarak açıklamaktadır (Raghavan, 1986).
Embriyo kültürü, yarım yüzyıldan fazla bir süredir, özellikle türler arası
melez bitkilerin elde edilmesi ve yetiştirme, ıslah sürecinin kısaltılması
gibi farklı amaçlarla kullanılan bir in vitro kültür tekniğidir (Bridgen,
1994). Embriyo kültürü, pratikte uygulanan en eski in vitro kültür
yöntemlerinden biridir ve ıslahçıların uzun yıllardan beri kullandığı bir
tekniktir (Bridgen, 1994). Embriyo kültürünün ayçiçeği ıslahındaki ana
uygulama

alanı,

türler

arası

melezlemelerdeki

uyumsuzluğun

üstesinden gelmek için kullanılmıştır (Sukno ve ark., 1999). Sonraları,
olgunlaşmamış embriyo kültürü, ayçiçeğindeki üreme döngüsünü
kısaltmak için yaygın olarak kullanılan ve yılda dört ile beş generasyon
elde edilmesine olanak sağlayan bir teknik olmuştur (Plotnikov, 1983;
Jambhulkar, 1995).
Geleneksel yöntemler, homozigot hatları elde etmek için en az altı
kuşak gerektirmektedir. Buna karşılık alternatif yöntemlerden biri olan
olgunlaşmamış embriyo kültürü yöntemi ise generasyon sürecini yarı
yarıya kısaltabilme avantajına sahiptir. Olgunlaşmamış ayçiçeği
embriyolarının embriyo kültürüne verdiği yanıt ve yöntemin başarısı,
donör bitkinin genotipine, donör bitkinin yetişme koşullarına,
embriyonun yaşına, in vitro kültürde kullanılan besi ortamının
bileşimine, in vitro kültür koşullarına ve kültür süresine bağlıdır (Çil ve
ark., 2021).
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Agronomik önemine ek olarak mısır, bazı temel ve uygulamalı
araştırma konuları için örnek bir bitkidir. Mısırda, diğer türlerde olduğu
gibi, olgunlaşmamış embriyolardan iyi gelişen embriyo oluşturma
kapasitesi, genotipe bağlıdır (Che ve ark., 2006; Wang ve ark., 2009).
Örneğin; Genotip HI II, in vitro kültürde iyi tepkime verdiğinden dolayı
geleneksel

transformasyon

protokolleri

için

yaygın

olarak

kullanılmaktadır, ancak adaptasyonu zayıftır. (Liotino ve ark., 2019).
Kendilenmiş hatların kısa sürede elde edilmesi amacıyla yürütülen
olgunlaşmamış embriyo kültürü, ancak aynı anda seleksiyona olanak
sağlıyorsa ilgi çekici olmaktadır (Breccia ve ark., 2009).
Embriyo kültürü; yüksek bitkilerin tohumlarından ve tohum
taslaklarından embriyoların izole edilerek belli ortamlarda kültüre
alınması embriyo kültürü olarak tanımlanmaktadır. Bu teknik ilk defa
1904 yılında Hannig tarafından uygulanmıştır. Embriyo kültürü
embriyonal büyüme ve farklılaşma üzerine besinlerin, bitki büyüme
düzenleyicilerinin ve diğer kimyasal ve fiziksel faktörlerin etkilerini
incelemek için yararlı bir tekniktir (Karakütük ve ark., 2021).
Embriyo kültürü, canlı bir bitki elde etmek amacıyla aseptik bir besin
ortamında steril koşullar altında olgunlaşmamış veya olgun bir zigotik
embriyonun izole edilmesini ve büyütülmesini içerir. Bu tekniğin temel
önermesi,

hibrit

genomun

bütünlüğünün,

gelişimsel

olarak

durdurulmuş veya düşük bir embriyoda muhafaza edilmesi ve uygun
büyüme maddeleri sağlandığında normal büyümeye devam etme
potansiyelinin gerçekleştirilebilmesidir. Teknik, embriyonun zarar
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görmeden izole edilmesine, uygun bir besin ortamının formüle
edilmesine ve devam eden embriyojenik büyüme ve fide oluşumunun
indüklenmesine bağlıdır (Hatipoğlu, 1999).
Embriyo kültürü, yetiştiricinin daha fazla sayıda tür içi ve türler arası
yabani bitki türüyle başarılı bir şekilde çaprazlama yapılmasına ve
kültür bitkilerinin genetik gelişimi için kullanılabilecek çok daha geniş
bir gen yelpazesine erişilmesine olanak sağlamaktadır. Çok sayıda tür
içi ve türler arasında yapılan çaprazlamalar ve embriyo kültürü,
özellikle hastalık direnci genlerinin yabani akrabalardan kültür
bitkilerine aktarılması için değerli araçlar olmuştur (Suslow ve ark.,
2002).
2.1. Embriyo Kültürü Tipleri
a) Olgun tohum embriyolarının kültürü: Gelişmesini tamamlamış
tohumlardan izole edilen olgun embriyolar, tohumun çimlenmesini
engelleyen dormansiyi ortadan kaldırmak amacıyla kültüre alınır.
b) Olgunlaşmamış erken bölünme fazındaki proembriyoların kültürü:
Olgunlaşmamış embriyoların kültürü, genellikle normal koşullarda
gelişmesini tamamlayamayan embriyolardan yaşama gücündeki
bitkilerin elde edilmesi amacıyla yapılır.
2.2. Embriyo Kültüründe Amaç
a) Tohumlarının

çimlendirilmesi

tohumlarının çimlendirilmesi

mümkün

olmayan

türlerin
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b) Mutlak olarak parazit halde yaşayan bitkilerin tohumlarının
çimlendirilmesi
c) Yetiştirme ve ıslah sürecinin kısaltılması
d) Uyuşmazlık nedeniyle embriyoların gelişemediği durumlarda
normal embriyo gelişmesini sağlamak
e) Erken olgunlaşan taş çekirdekli meyvelerde zayıf embriyo
gelişiminin engellenmesi
f) Haploid bitkilerin elde edilmesi
g) Embriyo gelişiminin deneysel olarak incelenmesi (Hatipoğlu, 1999).
2.3. Embriyo Kültürü
Embriyo kültüründe başarı, izole edilmiş embriyonun gelişim
aşamasına büyük ölçüde bağlıdır (Raghavan, 1986). Olgunlaşmış
tohumlardan

olgun

embriyoların

kültürü,

tohum

çimlenme

inhibitörlerini ortadan kaldırmak veya örneğin dormansi bir sorunsa
üreme döngüsünü kısaltmak için kullanılmıştır. Kullanılan besi
ortamında yalnızca agar, şeker ve mineraller içeren bir karışım
gerekmektedir (Bridgen, 1994).
Benzer şekilde embriyo kültürü, tohumlarda dormansinin üstesinden
gelerek generasyon süresini kısaltabilmektedir. Dormansi, endojen
inhibitörler, ışık gereksinimleri, düşük sıcaklıklar, kuru saklama
gereksinimleri

ve

embriyonun

yeterince

olgunlaşmamasından

kaynaklanmaktadır (Yeung ve ark., 1981). Tohumda dormansiyi
etkileyen faktörler; tohum kabuğunda, endospermde veya her ikisinde
de lokalize olabilmektedir. Embriyolar bu faktörlerin etkisinden
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uzaklaştırıldığı durumlarda hızla çimlenir, büyür ve generasyon süresi
kısalır; bunun sonucu olarak izole edilmiş embriyoların vernalize
edilebileceğini ve bazı durumlarda generasyon süresinin 40 gün
kısaltılabileceği belirtilmiştir (Sharma ve Gill, 1983).
2.4. Embriyo Kültüründe Sonuçları Etkileyen Faktörler
- Genotip: Bazı bitki türlerinde embriyoların in vitro kültürü çok kolay
iken bazı türlerde çok zordur. Hatta aynı türlerin genotipleri arasında
bile büyük farklılıklar vardır.
- Embriyoların İzolasyon Sırasındaki Gelişme Dönemi: Çok küçük
olgunlaşmamış embriyoların in vitro kültürde geliştirilerek bunlardan
bitki elde edilmesi çok zordur. Gelişmeleri ilerlemiş durumdaki
embriyoların in vitro kültürü daha kolaydır (Karakütük ve ark., 2021).
Aynı genotipe ait bitkilerin embriyolarından elde edilen bitkiler ile
tohumlarından elde edilen bitkiler arasında çiçeklenme süresi
bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır (Liotino ve ark., 2019).
- Donör Bitkilerin Yetişme Koşulları: Embriyo kültürü yapmak
amacıyla kullanılacak donör bitkiler hem sera koşullarında hem de tarla
koşullarında yetiştirilebilir. Donör bitkilerin büyüme koşullarının
iyileştirilmesi endosperm gelişmesinin daha iyi olmasını sağlamaktadır.
Embriyo kurtarma teknikleri, birbirleri arasında melezleme yaparken
uyumsuz olan bitkilerde melez tohumları elde etmek için kullanılmıştır.
Bu teknikler aynı zamanda generasyon süresinin kısaltılmasına imkân
verdiği için mısır ıslah çalışmalarında da önem arz etmektedir. Mısırda
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embriyo kültürünün tepkisini değerlendirmek ve üretim süresinin
(tohumdan tohuma) olgun tohum çimlenmesiyle elde edilen bitkilerin
üretim süresiyle karşılaştırmak için verimli bir embriyo kurtarma
yöntemi protokolü oluşturulmuştur (Liotino ve ark., 2019).
Bu çalışmada kontrol olarak sera geleneksel üretim stratejisi
kullanılmıştır. Embriyo kurtarma tekniği, serada elde edilen iki
generasyona karşı yılda yaklaşık dört generasyon elde edilmesini
sağlamıştır. Kullanılan yöntemle değerlendirilen üç mısır genotipinden
olgunlaşmamış

zigotik

embriyolardan

verimli

bitkilerin

geri

kazanılması sağlanmış, LP317 ve LP509 hatlarının vejetasyon süresinin
kısa olduğu, ama LP4703'ün uzun bir vejetasyon süresine sahip olduğu,
bu özelliğin hem kurtarılan embriyolardan alınan bitkilerde hem de sera
ve tarla koşullarında yetiştirilen tohumlardan elde edilen bitkilerde
vejetasyon süresinin aynı olduğu ortaya çıkmıştır (Liotino ve ark.,
2019).
- Besi Ortamının Bileşimi: Olgunlaşmamış embriyolar olgun
embriyolara göre daha kompleks besi ortamlarına gereksinim duyarlar.
Aynı zamanda hem olgunlaşmamış hem de olgun embriyoların in vitro
kültüründe besi ortamı makro ve mikro elementleri ile şeker
içermelidir. Genellikle pH’ı 5-6 arasında değişen katı ortamlar
kullanılır. Agarın genellikle %0.6-0.8 konsantrasyonları kullanılır.
Yüksek

agar

konsantrasyonları

embriyo

büyümesini

engeller

(Karakütük ve ark., 2021)
Embriyo

kültürü

için

çok

değişik

mineral

besi

ortamları

kullanılmaktadır. Embriyolar mineral solüsyonlara çok hassas olup,

MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği | 68

büyümeyi teşvik eden mineral solüsyonlar embriyolarda toksik etki
yapmayan mineral solüsyonlar ise

yapabilmekte, toksik etki

embriyoların normal farklılaşmasını sağlayamamaktadır. Embriyo
kültüründe şeker kaynağı olarak genellikle sakkaroz (sükroz) kullanılır.
Fakat

bazı

durumlarda

fruktoz

ve

glikoz

daha

iyi

sonuç

verebilmektedir.
Genellikle embriyo kültüründe büyüme düzenleyicilerine ihtiyaç
duyulmaz. Fakat bazı durumlarda ise besi ortamına ilave edilen düşük
dozdaki IAA (indolacetic acid)’nın embriyo büyümesini olumlu yönde
etkilediği

belirlenmiştir.

Yani

kısacası,

doğal

olarak

oluşan

endospermlerin hormonlar içerdiği ve bu hormonların embriyonun
büyüme ve gelişmesini etkilediği, endosperm gelişmesinin normal
olmadığı durumlarda (tür ve cinsler arası melezlemelerde) besi
ortamının büyüme düzenleyicileri içermesi gerektiği söylenebilir.
Embriyo kültüründe besi ortamına hindistan cevizi sütü, meyve ve
sebze püreleri ile kazein hidrolizat gibi maddelerin ilavesi bazı
durumlarda embriyo büyüme ve gelişmesini olumlu yönde etkileyebilir.
Olgunlaşmamış
belirlenmesi

embriyonik

amacıyla

aşamalar

kontrollü

için

tozlanan

kültür

koşullarının

mısır

bitkilerinden

proembriyolar ve embriyolar izole edilmiş ve in vitro olarak
geliştirilmiştir. Her bir eksplant türü için kesin kültür koşulları
belirlemişlerdir (Karakütük ve ark., 2021). Toplam 373 olgunlaşmamış
embriyo dikkatlice izole edilerek vitaminler (4.3 g/l), sakkaroz (30 g/l),
miyo-inositol (100) ve fitajel (2.5 g/l) içeren pH 5.8'de MS bazal ortamı
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içeren rejenerasyon ortamına inkübasyonu sağlanmıştır (Liotino ve
ark., 2019).
- Sıcaklık: Embriyo kültüründe optimum sıcaklık bitki türüne göre
farklılık gösterir. Genellikle embriyolar 20-28 °C’de kültür edilir.
- Oksijen: Oksijen embriyo kültüründe önemli bir faktördür. Bazı
durumlarda oksijen gereksinimi normal havanın oksijen içeriğinden
daha fazla olabilir.
- Işık: Bazı durumlarda izole edilmiş embriyolar 7-24 gün süre ile
karanlık koşullara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu karanlık dönemden sonra
ışık koşullarında klorofil oluşumu gerçekleşir (Karakütük ve ark.,
2021).
Işık ve sıcaklık, embriyo kültüründe başarıyı etkileyen iki çevresel
faktördür. Embriyolar bazen kültürün ilk 1-2 haftası için karanlıkta
tutulduklarında ve daha sonra klorofil oluşumuna izin vermek için ışığa
aktarıldığında en iyi şekilde büyürler. İzole edilmiş embriyolar sıklıkla
sağlam tohumlardan daha geniş bir sıcaklık aralığında çimlenir.
Optimum sıcaklık bitki türlerine bağlıdır, ancak normalde 25-30 °C gibi
yüksek bir aralık kullanılır (Narayanaswamy ve Norstog, 1964). Serada
sıcaklığı muhafaza etmek için tavan ve duvarların gölgelenmesinden
dolayı oluşabilecek eksiklikleri tamamlamak adına ışıklanma miktarı
artırılabilir (Liotino ve ark., 2019).
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2.5. Embriyo Kültüründe Yöntem
Embriyo izolasyonu ve izole edilen embriyoların kültürü için yüzey
sterilizasyonuna tabi tutulan tanelerin kabukları kesilip uzaklaştırılmış,
embriyolar embriyo kesesinden çıkarılıp ayrıldıktan sonra içerisinde 7
ml embriyo geliştirme ortamı bulunan 60 × 15 mm boyutlarındaki her
bir petri kabında 10 embriyo kültüre alınmıştır. Araştırma ile ilgili
laboratuar denemesi, genotipler ana parsel, embriyo yaşı alt parsel
olarak kabul edilerek tesadüf parsellerinde bölünmüş parseller deneme
desenine göre yürütülmüştür. Her genotip-embriyo yaşı kombinasyonu
için 4 petri kabında 40 embriyo kültüre alınmıştır (Çil ve ark., 2021).
Mısır embriyoları için besi ortamı olarak, %3 sukroz ve %0.6 agar
içeren MS (Murashige ve Skoog, 1962) ortamı kullanılmıştır. Besi
ortamının pH’ sı, 1N KOH ve 1N HCl kullanılarak 5.8’e ayarlanmıştır.
Besi ortamının sterilizasyonu otoklavda 1.2 atmosfer basınç ve 121
C’de 15 dk tutularak sağlanmıştır. Tüm kültürler 20 saat ışık ve 4 saat

o

karanlık (6000-8000 Lux ışık şiddeti) fotoperiyotta ve 24±2 oC sıcaklık
koşullarını

sağlayan

iklim

dolaplarında

tutulmuştur.

Kültür

başlangıcından 3-4 hafta sonra her petri kabında çimlenerek bitki
oluşturan embriyolar sayılmış ve bitki oluşturan embriyo sayısı petri
kabında kültüre alınan embriyo sayısına oranlanarak rejenerasyon oranı
saptanmıştır. Bu aşamada aynı zamanda rejenere olan bitkilerde bitki
ağırlığı, bitki kök uzunluğu, bitki boyu ve yaprak sayısı ölçümleri
alınmıştır (Çil ve ark., 2021).
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Mısır embriyoları ile yapılan başka bir çalışmada embriyolar büyüme
odasında (16 saatlik fotoperiyot, 226 µE/m2, 26 ºC) V3 aşamasına
kadar inkübe edilmiştir. Tüm bitkicikler daha sonra 3:1 toprak:
vermikülit karışımı içeren saksılara aktarılarak büyüme odasında (16
saatlik fotoperiyot, 226 µE/m2, 26 ºC ve %90 nem) 1 hafta geliştirilmek
üzere konulmuştur. Bitkicikler 12 l'lik saksılara aktarılıp daha sonra
serada (16 saatlik fotoperiyot, 650 µE/m2, 30-20 °C gündüz/gece
sıcaklığı) büyütülmüştür. Kontrol amaçlı, üç hattın olgun tohumları
aynı koşullar altında serada da yetiştirilmiştir (Liotino ve ark., 2019).
Sistemin global verimliliğini belirlemek için in vitro kültürün çeşitli
faktörleri araştırılmıştır. Değerlendirilen faktörler şunları içermektedir:
(i) olgunlaşmamış embriyo boyutu, (ii) çimlenen bitki sayısı / embriyo
sayısı olarak belirlenen çimlenme verimliliği (GE), (iii) saksıya
aktarılan bitki sayısı / çimlenenlerin sayısı olarak belirlenen olgunlaşma
verimliliği (HE) ve (iv) sistem verimliliği (SE) saksıya aktarılan bitki
sayısı / embriyo sayısı olarak belirlenir. In vitro kültürün bir sonucu
olarak olası değişiklikleri belirlemek için, bahsedilen faktörler birbirini
takip eden iki generasyonda değerlendirilmiştir (Liotino ve ark., 2019).
Sayısal Örnek
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde
yer alan modern bitki ıslahı ve generasyon atlatma merkezi doku
kültürü çalışmarında olgunlaşmamış mısır embriyolarının elde edilmesi
çalışması yürütülmüştür (Şekil 10 ve 11). Çalışmada dört mısır hattı
kullanılmıştır (Tablo 4). Olgunlaşmamış mısır embriyolarının embriyo
kültürü yapılarak bir generasyonun kaç günde alınabileceği ve uygun
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besi ortamı ve kültür koşulları belirlemek amacıyla yapılan çalışmanın
bir kısmından alınmış bazı veriler aşağıda verilmiştir.
Tablo 4. Embriyo kültürü çalışmasında kullanılan mısır genotipleri
1
21 G 4 (2017/27)
2
KS 2019 26-6 8
3
KS2018 23-6 2019 38 7
4
KS 2016 1 26-6 6

Şekil 10. Mısır genotipleri embriyolarının besi ortamında çimlenmesi

Şekil 11. Mısır genotipleri embriyolarının belirlenen ışık, nem ve sıcaklık
değerlerinde büyüme odasında yetiştirilmesi

Varyans analiz sonuçlarına göre; incelenen özelliklerden çimlenme
süresi, yaprak sayısı ve araziye şaşırtma süresi arasındaki farklılıklar
önemsiz çıkarken, çiçeklenme gün sayısı, koçan boyu, bitki koçan çapı,
koçandaki tohum sayısı, bitki ağırlığı, bitki kök uzunluğu, bitki boyu ve
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yıllık generasyon sayısı özelliklerin önemli olduğu saptanmıştır (Tablo
5, 6, 7).
Araştırmada genotiplere bağlı olarak çiçeklenme gün sayısı 56.2564.00 gün arasında değişmiş, bu değişimin istatistiksel olarak önemli
olduğu saptanmıştır. Koçan boyu bakımından, KS 2016 1 26-6 6
genotipinden izole edilen embriyolardan rejenere olan bitkiciklerde
koçan boyu diğer genotiplerden izole edilen embriyolardan rejenere
olan bitkiciklere göre istatistiksel olarak önemli derecede daha düşük
olmuştur. Mısır embriyolarından rejenere olan bitkilerde koçan boyu
önemli derecede etkilenmiştir (Tablo 5).
Tablo 5. Farklı mısır genotiplerinden izole edilen embriyolarından rejenere olan
bitkilerde saptanan çiçeklenme gün sayısı (adet), koçan boyu (cm), koçan çapı (mm)
ve koçandaki tohum sayısı (adet) değerleri ile ilgili ortalamaların çoklu karşılaştırma
sonuçları
Çiçeklenme
Koçandaki
Koçan
Bitki Koçan
Genotipler
Gün
Tohum
Boyu(cm)
Çapı(mm)
Sayısı(gün)
Sayısı (adet)
21 G 4 (2017/27)
64.00 a
16.50 bc
15.50 ab
89.25 d
KS 2019 26-6 8
58.00 b
17.50 b
16.50 a
224.50 b
KS2018 23-6 2019
56.25 b
22.50 a
17.50 a
355.50 a
KS 2016 1 26-6 6
58.50 b
14.50 c
13.50 b
164.50 c
Ortalama
59.19
17.75
15.75
208.44
DK (%)
3.06
7.63
9.10
1.31
LSD (%)
2.90**
2.17**
2.29*
56.78**
*
) Aynı sütun içerisinde benzer harf ile gösterilen ortalamalar LSD testine göre
P≤0.05, **) ise P≤0.01 hata sınırları içerisinde istatistiksel olarak birbirinden
farksızdır.

Bitki koçan çapı bakımından genotipler arasında istatistiki açıdan fark
bulunmuş ve genotiplere bağlı olarak koçan çapı 13.50-17.50 cm
arasında gerçekleşmiştir. Genotipler koçan çapını istatistiksel olarak
önemli derecede etkilemiştir. Araştırmamızda incelenen farklı
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genotiplerde koçandaki tohum sayısı 89.25-355.50 adet arasında
değişmiş, en yüksek değer KS2018 23-6 2019 genotipinden elde
edilirken en düşük değer ise 21 G 4 (2017/27) genotipinden
saptanmıştır (Tablo 5).
Araştırmada genotiplerden elde edilen ortalama çimlenme süresi
değerleri 5.50-7.50 gün arasında değişmiş, en yüksek çimlenme süresi
değeri 21 G 4 (2017/27) genotipinden, en düşük doğal bitki boyu değeri
ise KS 2019 26-6 8, KS2018 23-6 2019 38 7 ve KS 2016 1 26-6 6
genotiplerinden elde edilmiştir. Ancak, genotipler arasındaki fark
istatiksel olarak önemli bulunmamıştır. Bitki Ağırlığı (gr) değerleri
bakımından en yüksek değer KS2018 23-6 2019 38 7 genotipinden elde
edilirken, 21 G 4 (2017/27), KS 2019 26-6 8 ve KS 2016 1 26-6 6
genotipleri istatistiki olarak aynı grupta yer aldıkları görülmektedir.
Genotiplere ait en yüksek değere sahip olan KS2018 23-6 2019 38 7
(2.15 gr) genotipi en yüksek değeri almıştır. Yaprak sayısı değerleri en
yüksek 2.20 adet ile KS 2019 26-6 8 genotipinden, en düşük yaprak
sayısı değeri ise 1.90 adet ile 21 G 4 (2017/27) genotipinden elde
edilmiştir (Tablo 6).
Bitki kök uzunluğu değerleri 4.00-9.75 cm arasında değişmiş, en
yüksek bitki kök uzunluğu 21 G 4 (2017/27) genotipinden, en düşük
değer ise KS2018 23-6 2019 38 7 genotipinden elde edilmiştir.
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Tablo 6. Farklı mısır genotiplerinden izole edilen embriyolarından rejenere olan
bitkilerde saptanan çimlenme süresi (gün), bitki ağırlığı (gr), yaprak sayısı (adet) ve
bitki kök uzunluğu (cm) değerleri ile ilgili ortalamaların çoklu karşılaştırma sonuçları
Yaprak
Bitki Kök
Çimlenme
Bitki
Genotipler
Sayısı
Uzunluğu
Süresi (gün) Ağırlığı (gr)
(adet)
(cm)
21 G 4 (2017/27)
6.50
1.90 b
1.90
9.75 a
KS 2019 26-6 8
5.50
2.20 b
2.20
6.00 b
KS2018 23-6 2019 38 7
5.50
2.15 a
2.15
5.50 b
KS 2016 1 26-6 6
5.50
2.05 b
2.05
4.00 c
Ortalama
5.75
0.29
2.08
6.31
DK (%)
21.69
16.36
13.68
13.00
LSD (%)
Ö.D.
0.08*
Ö.D.
1.31**
*
) Aynı sütun içerisinde benzer harf ile gösterilen ortalamalar LSD testine göre
P≤0.05, **) ise P≤0.01 hata sınırları içerisinde istatistiksel olarak birbirinden
farksızdır.
Tablo 7. Farklı mısır genotiplerinden izole edilen embriyolarından rejenere olan
bitkilerde saptanan bitki boyu (cm), araziye şaşırtma süresi (gün) ve yıllık generasyon
sayısı (adet) değerleri ile ilgili ortalamaların çoklu karşılaştırma sonuçları
Araziye
Yıllık
Genotipler
Bitki Boyu (cm) Şaşırtma Süresi
Generasyon
(gün)
Sayısı (adet)
21 G 4 (2017/27)
6.33 a
15.50
3.72 b
KS 2019 26-6 8
5.00 bc
15.50
3.43 a
KS2018 23-6 2019 38 7
4.13 c
15.50
3.43 a
KS 2016 1 26-6 6
6.00 ab
13.50
3.36 a
Ortalama
5.36
15.00
3.49
DK (%)
12.15
9.43
1.30
LSD (%)
1.04**
Ö.D.
2.18**
*
) Aynı sütun içerisinde benzer harf ile gösterilen ortalamalar LSD testine göre
P≤0.05, **) ise P≤0.01 hata sınırları içerisinde istatistiksel olarak birbirinden
farksızdır.

Bitki boyu değerleri, 4.13 cm (KS2018 23-6 2019 38 7) - 6.33 cm (21
G 4 (2017/27)) arasında değişmiştir. Araziye şaşırtma süresi değerleri
13.50 ile 15.50 gün arasında değişmiş, aralarındaki fark sitatistiki
olarak önemli bulunmamıştır. Mevcut koşullarda (büyüme odası ve
sera) uzun vejetasyon süresine sahip (21 G 4 (2017/27)) genotipten
yılda 3.72 generasyon alınırken, daha kısa vejetasyon süresine sahip üç
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genotipten (KS 2019 26-6 8, KS2018 23-6 2019 38 7 ve KS 2016 1 266 6) yılda 3.43-3.36 generasyon alınmıştır. Bulgular Liotino ve ark.,
2019 ile benzerlik göstermiştir (Tablo 7).
Bu yöntem, test edilen mısır genotiplerinin tüm ıslah sürecini önemli
ölçüde kısaltmıştır. Bu durum ıslahçılar ve ekonomi için faydalıdır. Bu
sistemin uygulanması, uygun sıcaklık ve ışık takviyesi ile yılda 3,5
generasyona kadar mısır hattı elde edilmesine imkân vermektedir.
Serada kışlık generasyon ilerlemesi ile yılda iki generasyon ve tarlasera ile yılda 1,5 generasyon elde edilmesi ile karşılaştırıldığında daha
fazla generasyon ilerlemek mümkündür (Liotino ve ark., 2019).
Araştırma sonuçlarına göre, olgunlaşmamış mısır embriyolarının
embriyo kurtarma tekniği kullanılarak (en azından incelenen mısır
genotiplerinde)
göstermektedir.

ıslah

sürecini

kısaltmada

kullanılabileceğini
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GİRİŞ
Klasik ıslah yöntemleriyle bir mısır çeşidinin ıslah edilebilmesi
yaklaşık 10 ile 14 yıl sürmektedir. Mısır bitkisinde yüksek verimli ve
kaliteli hibritlerin geliştirilmesi için sürekli olarak yeni saf hatların
geliştirilmesi gerekir. Kendilenmiş hat geliştirme, melez mısır ıslah
programlarının temel konusudur. Geleneksel metotlarla bu saf hatların
elde edilmesinde en az 6-7 yıl süreye ihtiyaç duyulmakta ve bu sürenin
sonunda yine de %100 homozigotluk düzeyine ulaşmak mümkün
olmamaktadır (Şekil 1). Dolayısıyla bitki ıslahçıları bu süreci kısaltmak
için yeni teknolojilere başvurmuşlardır. Bu sürenin kısaltılmasında
haploid tekniği önemli avantajlar sağlamaktadır. Mısır ıslahında
haploid tekniği ile elde edilen katlanmış haploid hatların potansiyeli
uzun süre önce ortaya konmuştur (Chase, 1969).
Mısır ıslah çalışmalarında katlanmış hatların kullanılmasıyla iki yıl gibi
kısa sürede %100 homozigot hatlar elde edilebilmekte ve böylece ıslah
çalışmalarında ıslah süreci kısalmakta, ıslah çalışmalarının hızlı ve
güvenilir bir şekilde etkinliği artmaktadır. Bununla birlikte ıslah
çalışmalarında maliyetin düşürülmesi açısından önemli avantajlar
sağlanabilmektedir (Şekil 2). Haploid bitki elde etmede in-vitro ve invivo olmak üzere iki teknik kullanılmaktadır. Ticari olarak geliştirilen
mevcut katlanmış hatların birçoğunun in-vivo haploid tekniği ile elde
edildiği, diğer tekniklerin ise katlanmış hat geliştirmede daha az etkili
olduğu bildirilmektedir (Geiger ve Gordillo, 2009).
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In-vivo haploid bitki elde etme tekniğinde son yıllarda geliştirilen ve
indirgeyici olarak adlandırılan hatlar kullanılmaktadır. İndirgeyici
hatlar tozlayıcı olarak kullanılmakta ve spontane bir şekilde toz verdiği
bitkinin koçanlarında haploid olan tohumların oluşmasına imkân
vermektedir. Bu haploid tohumlar seçilerek çimlendirilmekte, çimlenen
tohumlara

colchicine

uygulamasıyla

kromozom

katlaması

gerçekleşmekte ve sonuçta %100 homozigot fertil katlanmış haploid
hatlar elde edilebilmektedir (Geiger ve Gordillo, 2009). In-vivo tekniği
ile haploid bitki elde etmede “maternal” ve “paternal haploid” olmak
üzere iki yöntem kullanılmakta olup, indirgeyici hattın polinatör yani
baba olarak kullanılması yöntemine maternal haploid, indirgeyici hattın
toz alıcı yani ana olarak kullanılması yöntemi ise paternal haploid
olarak ifade edilmektedir (Coe, 1959; Kermicle, 1969). Maternal
haploid yöntemi ile elde edilen haploid oranı, paternal haploid
yöntemine göre daha yüksek olmaktadır (Lashermes ve Beckert, 1988).

% 50

%99,2 saflık

Şekil 1. Geleneksel yöntemle hatları saflaştırmak için kendileme süresi (7
generasyon).
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% 50

%100 saflık

Şekil 2. Double haploid yöntemiyle hatları saflaştırmak için kendileme süresi (2
generasyon)

1. IN VIVO MATERNAL HAPLOİD TEKNİĞİ
Maternal haploidlerin üretimi için indirgeyici genotip tozlayıcı olarak
kullanılır. Ortaya çıkan haploidlerin taşıdığı hem stoplazma hem de
kromozomlar donör bitkiden gelmektedir (Şekil 3 ve Şekil 4). Paternal
ve maternal haploid indükleme metodlarında farklı indirgeyici
genotipler kullanılır. In vivo haploid indüklemenin her iki metodu da in
vitro tekniğinden çok daha az donör genotipin yapısına bağlıdır (Röber
ve ark., 2005; Spitko ve ark., 2006).
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Şekil 3. Maternal haploid indükleme metodu (Chaikam ve Boddupalli, 2012)

Şekil 4. Maternal haploid indükleme metodunda haploid ve katlanmış haploidlerin
oluşumu (Prigge ve ark., 2012)

87 | MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği

1.1. In

Vivo

Katlanmış

Haploid

Tekniğinde

Kullanılan

İndirgeyici Hatlar
In-vivo haploid bitki elde etme tekniğinde son yıllarda geliştirilen ve
indirgeyici olarak adlandırılan hatlar kullanılmaktadır. İndirgeyici
hatlar maternal haploid tekniğinde tozlayıcı olarak kullanılmakta ve
polen verdiği bitkinin koçanlarında haploid olan tohumların oluşmasına
imkân vermektedir. Günümüzde modern indirgeyici hatlar ile haploid
indirgeme oranı %6-14’e kadar yükselmiştir (Coe, 1959; Geiger, 2013).
Nitekim Hohenheim Üniversitesi’nde geliştirilen RWS adlı hat, son
yıllarda geliştirilen en etkili indirgeyici hatlardan birisi olup, ılıman
iklimlere adaptasyonu iyi fakat aynı zamanda da tropikal iklimlere de
uyum sağlayabilen bir hattır. RWS maternal indirgeyici hattının
tozlarıyla melezlenen bitkilerde haploid tohum elde etme oranı yaklaşık
%8’dir (Röber ve ark., 2005). RWS hattından başka, RWK-76 hattı ve
bu hattın RWS hattı ile melezi olan RWS × RWK-76 melezi de
Hohenheim Üniversitesi Bitki Islahı Enstitüsünde geliştirilmiş olup,
haploid bitki elde etmede kullanılmaktadır (Röber ve ark., 2005).
RWK-76 hattı ve RWS × RWK-76 melezinden haploid bitki elde
edilme başarısı yaklaşık %9-10’dur (Geiger ve Gordillo, 2009).
Dünyada farklı araştırıcılar tarafından yaygın olarak kullanılan
indirgeyici hatlar HZII (Zhang ve ark., 2008), WS14, W23, Stock 6
(Lashermes ve Beckert, 1988), ZMS (Chalyk, 1994), CAUHOI (Liu ve
Song, 2000), MHI, M741H (Eder ve Chalyk, 2002), KEMS (Röber ve
ark., 2005), UH400 (Kebede ve ark., 2011), UH600 serisi (Melchinger
ve ark., 2014), JAAS3 (Cai ve ark., 2007), CAU-5 (Xu ve ark., 2013),
TAIL serisi (Prigge ve ark., 2012) gibi birçok indirgeyici hat ile
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çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye’de ise ilk defa 2021 yılında Mısır
Araştırma Enstitüsü tarafından ADAIL-1 ve ADAIL-2 (Cengiz ve
Esmeray, 2021) adıyla iki adet indirgeyici hat tescil ettirilmiştir.
Donör olarak kullanılan indirgeyici hatların haploid bitki elde etme
başarılarında, önemli farklılıklar saptanmıştır. Bu başarı oranını,
genotipin yanında çevresel faktörler, kullanılan metot ve toz verme
zamanı da etkilemektedir (Robber ve ark., 2005; Rotarenco ve ark.,
2009). Yine haploid tohum elde etmede, el ile tozlama yöntemine göre
izole bir alan içinde açıkta tozlama yöntemi ile daha iyi sonuç
alınmaktadır (Geiger ve Gordillo, 2009). Yine haploid bitki elde
etmede, izole bir alan içinde açıkta tozlama yöntemi yerine koçan
püskülü çıkışından sonra üç gün içinde el ile tozlama yönteminde en iyi
sonuç alınmaktadır (Rotarenco ve ark., 2009).
1.2. İndirgeyici Hatlar İle Başlangıç Materyalinin Melezlenerek
Haploid Tohumların Elde Edilmesi
Haploid tohum elde etmek için, indirgeyici hatlar ile başlangıç
materyallerin melezleme işlemi Russel ve Eberhart (1975)’in
uyguladığı yönteme göre yapılmaktadır. In vivo maternal haploid
tekniğinde melezleme işleminde induzer hatlar baba (toz verici),
başlangıç materyaller ana (toz alıcı) olarak kullanılmaktadır.
Melezleme işleminde, önce ana olarak seçilen genotiplerin koçanları,
koçan püskülü çıkmadan önce pelur kâğıt torbalarla kapatılarak toz
alması önlenmektedir. Baba olarak ekilen indirgeyici hattın tepe
püskülleri kraft kâğıt torba ile tepe püskülü ana eksen %50 anter
çıkardığında kapatılarak izole edilmektedir. İzole edilen baba hattın
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çiçek tozları, izole edilen ana hattın koçan püskülü 2-3 cm uzadığında
verilerek tozlama işlemi gerçekleştirilmektedir. Melezlenmiş koçanlar
kraft kâğıt torba ile kapatılarak hasada kadar izole durumda
tutulmaktadır.
1.3. Haploid Tohumların Seleksiyonu
Tohum döneminde haploidleri diploidlerden ayırmak için antosiyanin
renkliliğine bağlı ticari anlamda pratik fenotipik markör 1960’lı yıllarda
belirlenmiştir (Nanda ve Chase, 1966; Greenblatt ve Bock, 1967).
Antosiyanin markörlerinin haploid indirgeyici hatlara entegre edilmesi,
sadece tohum döneminde değil aynı zamanda bitki büyümesinin farklı
dönemlerinde haploidlerin belirlenmesine olanak sağlamıştır. En etkili
haploid belirleme markörü kırmızı taç veya Navajo tane özelliği R1
geninin R1-nj dominant mutant alleli ile kodlanmış tane özelliğidir. A1
veya A2 ve C2 allelleri dominant pigmentasyonun ortaya çıkışına, R1nj tanenin tepe bölgesinde aleuronun derin pigmentasyonuna ve
embriyoda pigmentasyona sebep olur. Bu yöntemin etkili olması için
kaynak materyalin renksiz tohuma sahip olması ve indirgeyici hattın
R1-nj ve yukarıda belirtilen dominant renk genlerine homozigot olarak
sahip olması gerekmektedir (Geiger, 2009).
Antosiyanin sentezinde etkili diğer dominant allellerle R1-nj allelinin
kombinasyonu, tohumun tepesinde

(taç

kısmında) endosperm

dokusunun (aleurone) derin bir şekilde renklenmesine sebep olur.
Ayrıca, embriyo dokusunda (scutellum) mor renkliliğin oluşumunu
sağlar (Chaikam ve Boddupalli, 2012).
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Günümüzde yaygın kullanılan haploid indirgeyici hatlarda R1-nj alleli
antosiyanin biyosentezi için gerekli diğer allellerle birleştirilmiştir.
Islah programlarında kullanılan çoğu mısır germplasmı tane veya bitki
dokusunda kırmızı-mor rengi veren antosiyanin biyosentezleyen
allellere veya R1-nj alleline sahip değildir. Antosiyanin renk geni
içermeyen kaynak materyal ile baba olarak kullanılan indirgeyici hatlar
melezlendiğinde R1-nj alleli renksiz r1 alleline dominant olduğundan
elde edilen tüm tohumlarda embriyo ve endospermde Navajo
fenotipinin ortaya çıkması beklenir. Fakat, R1-nj allelinin farklı
ifadeleri maternal haploidlerin diploidlerden ayrımına olanak sağlar.
Yüksek haploid indükleme oranına sahip indirgeyici hatlar indükleme
melezlemesinde kullanıldığı zaman, genellikle maternal haploidler %610 arasında meydana gelir (Chaikam ve Boddupalli, 2012).
İndirgeyici hatlar ile yapılan indükleme melezlemesinden sonra haploid
tohumların seleksiyonunda tohumun üst kısmında kırmızı-mor
renkliliği veren “redcrown” veya “navajo” olarak tanımlanan dominant
antosiyanin haploid tohumlar bu renk markörü ile rahatlıkla ayırt
edilebilmektedir (Röber ve ark., 2005). İndirgeyici hatlar ile başlangıç
materyallerinin melezleme işleminden sonra elde edilen koçanlarda 4
farklı kategoride tohum oluşur. Birinci kategori; renksiz embriyo ve
renksiz endosperme sahip tohumlardır. Bunlar kontaminasyondan
dolayı yabancı toz almış veya ana bitkinin kendi çiçek tozu ile
tozlanması sonucu oluşan haploid olmayan tohumlardır (Şekil 5). Bu
kategorideki tohumlar çok az bir orana sahiptir. İkinci kategoride mor
renkli embriyo ve mor renkli endosperme sahip tohumlar yer almaktadır
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(Şekil 5). Bunlar, indirgeyici hattın çiçek tozları ile döllenmiş ana bitki
çiçeklerinde oluşan tohumlar olup, haploid değildirler. Bu kategorideki
tohumlar toplamda en yüksek orana sahip tohumlardır. Üçüncü
kategoride ise renksiz embriyo ve mor renkli endosperme sahip
tohumlardır (Şekil 5). Bunlar, indirgeyici hattın çiçek tozları ile
anormal döllenme sonucu ana bitkinin dişi çiçeğinde parthogenetik
olarak oluşan haploid embriyo içeren tohumlardır. Dördüncü kategori
ise embriyoda mor renk olup endospermde renk olmayan tohumlardır
ve diploid endosperme sahiptirler (Şekil 5).

Şekil 5. R1-nj renk markörüne göre haploid kabul edilen tohumların seleksiyonu
(Cengiz ve Korkut, 2020)

Tüm kategorilerde ki tohumlar ayrı ayrı tasnif edilerek, haploid
tohumların elde edilme oranları hesaplanmaktadır. Haploid tohum elde
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etme oranı (HİO)= (Haploid tohum sayısı/ Toplam tohum sayısı) × 100
(Geiger 2009) formülüne göre hesaplanmaktadır
İndükleme melezlemesi sonucu elde edilen tohumlarda embriyosuz ve
endospermsiz tane oluşumu da gözlemlenmektedir (Şekil 6).
İndirgeyici genotip ile indükleme melezlemesinde normal çift döllenme
gerçekleşmez. İki sperm çekirdeğinden bir tanesi yumurta hücresini
döllerken diğeri merkez hücreyi dölleyemez ve endosperm 2n olarak
kalır. Tanede endosperm çok iyi gelişmeyebilir ve zayıf taneler
oluşabilir. Aynı

şekilde

tamamlayamadığında

döllenmemiş embriyo da

embriyosuz

taneler

oluşur.

gelişimini

Bu

taneler

çimlenmezler.

Şekil 6. Embriyosuz ve endospermsiz taneler a; endospermsiz tanelerin görüntüsü, b;
embriyosuz tanelerin oluşumu (Cengiz ve Korkut, 2020)
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Haploid bitkinin tanımlanmasında flowcytometry cihazı ile kromozom
sayımı yönteminin kullanılarak yapılması mümkün olmakla beraber
tohum sayısı dikkate alındığında oldukça zaman alan pahalı bir yöntem
olarak karşımıza çıkmaktadır. R1-nj renk markörü yardımıyla çok daha
hızlı, basit ve ucuz bir şekilde yapılabilmektedir.
R1-nj renk markörüne göre haploid tohumların ayrımında da bazı
kısıtlamalar vardır. Kaynak materyal dominant antosiyanin inhibitör
genleri taşıyorsa, örneğin C1-I ki bu gen sert mısırlarda yaygındır
(Röber ve ark., 2005), R1-nj renk markörünün ifadesi tamamıyla
bastırılır ve haploid tohumların ayrımı neredeyse imkânsızdır. Kaynak
popülasyon olarak indükleme melezlemesinde kullanılan F 1 veya
F2’lerde eğer, bu genotiplerin ebeveynlerinden bir tanesi inhibitör gen
taşıyor ise, tohumlarda Navajo fenotipi için ayrılma, açılma olacaktır.
Bu durumda tüm haploid tohumların etkin bir şekilde ayrımı ve seçimi
gerçekleşmeyebilir. Böylece, haploidlerin %30-40’ı veya yarısını
kaybetme olasılığı vardır. Haploidlerin hızlı ve doğru bir şekilde
ayrımı, seçimi yapan kişilerin endosperm ve embriyodaki renk ifadesini
doğru algılayarak haploidleri anlamasına bağlıdır. Haploidlerin
otomatik olarak seçimi zordur fakat, bir sistem oluşturulduktan sonra
yapılması mümkündür (Chaikam ve Boddupalli, 2012).
R1-nj

renk

markör

sistemin

bazı

sınırlamalarından

dolayı,

araştırmacılar maternal haploidlerin güvenilir bir şekilde ayrımı için
özellikle çimlenme döneminde kök ve sapta renk oluşturan başka renk
markörlerini keşfetmişlerdir (Rotarenco ve ark., 2010). Pl1 (Purple 1
bu gen güneş ışığına bağlı olmadan bitki dokusunda mor renklilik
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oluşturur) ve B1 (Booster 1 güneş ışığına bağlı olarak bitkinin toprak
üstündeki aksamında renk oluşturur) bitki dokusuna mor veya kırmızı
rengi verebilen iki alleldir. B1 ve Pl1 allelleri, R1-nj markör sistemine
sahip indirgeyici hatlara entegre edilebilir. Böylece, Navajo renkliliği
tanelerde ortaya çıkmadığı zaman haploid tohumlar çimlendirilerek kök
renkliliğinden veya tarlada sap renkliliğinden ayrılabilir. Böyle bir
indirgeyici hat ile kaynak materyal melezlendiğinde elde edilen
tohumlarda, diploid olanlar renkli (mor) kök ve sapa sahip olacaktır
(Şekil 7). Haploid olduğu kabul edilenlerde ise bu renklilik
olmayacaktır (Coe ve Sarkar, 1964).

Şekil 7. Haploid tohumların kök renkliliğine göre ayrımı (Rotarenco ve ark., 2010)

Chaikam ve Boddupalli (2012) B1 ve Pl1 renk markörlerinin de bazı
kısıtlamaları olduğunu belirtmiştir. Pek çok kaynak materyal B1 ve Pl1
alleli içermektedir. Bu gibi kaynak popülasyonlardan elde edilecek
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haploid bitkiler de kök ve sap renkliliği göstereceğinden, haploidlerin
güvenilir bir şekilde ayrımını imkânsız hale getirebilir. B1 ve Pl1
allellerinin

ortaya

çıkışı

bitkinin

büyüme

koşullarından

etkilenmektedir. Özellikle gün ışığı ve sıcaklık etkilidir. En iyi mor
renkliliğin birikmesi düşük sıcaklık koşulları altında gözlemlenmiştir.
Bazı araştırmacılar küçük hata payıyla haploid ayrımını otomatik olarak
belirleyecek farklı markör sistemleri üzerinde çalışmaktadır. Rotarenco
ve ark., (2007) Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) temelli tekniklerle
otomatik olarak ölçülebilecek tanedeki yağ içeriğini temel alan haploid
ayrımını önermişlerdir.
Melchinger ve ark., (2014) tarafından yüksek yağ oranına ve R1-nj renk
markörüne sahip UH600 ve UH601 indirgeyici hatları geliştirilmiştir.
Bu hatlar tanede %11-12 yağ içermektedir ve haploid indükleme oranı
%10 civarındadır. Tek melezler, sentetikler ve yerel ırkların donör
olarak

kullanıldığı

çalışmada

UH600

indirgeyici

hat

olarak

kullanılmıştır. Haploid tohumlar tane ağırlığına ve toplam yağ içeriğine
göre nükleer manyetik rezonans yöntemiyle ayrılmıştır. Bu yöntemde
kaynak materyalin yüksek yağ oranına sahip olmaması gerektiği
vurgulanmıştır.
Belicuas ve ark., (2007) mikrosatellit markörlerinin güvenilir ve
evrensel geçerli haploid belirleme aracı olduğunu göstermişlerdir.
Fakat, genotipleme masrafı ve yeterli yüksek yanıtlı markör
donanımları

temin

etmedeki

güçlüklerin

yürütülebilirliğini sınırladığını belirtmişlerdir.

bu

yaklaşımın
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Junxiong ve ark., (2013) haploid tohumların elle ayrımının, haploid
seçiminin etkinliğini azalttığını belirtmişlerdir. Günümüzde yaygın
olarak tarımsal ürünlerin işleme prosesinde, sınıflandırmada ve
belirlemede kullanılan otomatik görsel teknolojinin haploid mısır
tohumlarının ayrımında kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Yöntemde
bazı modifikasyonlar yapmışlardır. Haploid ve F1 olan tohumlar Navajo
renk markörünün endosperm ve embriyoda ortaya çıkışına göre
seçildiğinden otomatik görsel seleksiyonun temelini bu karaktere bağlı
olarak planlamışlardır. Tohumların embriyolarını fotoğraflayarak renk
markörünü belirleme yoluna gitmişlerdir.
Altuntaş ve ark., (2018) veri seti olarak 87 haploid ve 326 diploid mısır
tohumunu kullanmıştır. Embriyo ve endospermde R1-nj renk
markörünün ifadesini belirlemişlerdir. Bu özellikler gri seviyeli birlikte
oluşum matrisinden elde edilmiştir. Öznitelik vektörleri, karar ağaçları,
k-en

yakın

komşular

sınıflandırılmıştır. Makine

ve

yapay

sinir

ağları

kullanılarak

öğrenimi tekniklerinin sınıflandırma

performansı, 10 kat çapraz doğrulama yöntemi kullanılarak test
edilmiştir. Bu test sonucunda en iyi performans %84.48 sınıflandırma
başarı oranı ile karar ağacında ölçülmüştür.
1.4. Haploid

Tohumların

Çimlendirilmesi

ve

Kromozom

Katlanması
In vivo maternal haploid tekniğinde spontan kromozom katlanması
düşük oranda meydana gelir ve bazı haploid bitkilerin fertil olması ile
sonuçlanır. Spontan katlanmış haploidlerin elde edilme oranı kaynak
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materyalin genotipine bağlıdır. Kromozom katlanmasının yüksek
oranda ve istikrarlı olmasını başarmak için haploid bitkilere mitotik
inhibitör denilen kimyasallar uygulanmalıdır. Mitotik inhibitör
kimyasallar mayoz bölünmeyi engeller (Chaikam ve Mahuku, 2012).
Kromozom katlanmasında azot protoksit, kafein, kloral hidrat,
asenaften, sulfinilamid, etil merkuriklorid, hekzaklorosiklohekzan ya
da colchicine gibi antimitotik özellik gösteren kimyasallardan
yararlanılmaktadır. Yine bu amaçla 2,4 D ve NAA gibi hormonlar
(Changdeng ve ark., 1998) ve trifluralin ve orizalin etken maddeli bazı
herbisitler de (Bouvier ve ark., 1994; Hansen ve Andersen, 1998)
kullanılabilmektedir. Günümüzde kromozom katlaması için bitki
ıslahçıları tarafından en yaygın kullanılan kimyasal madde; colchicine
dir.
Haploid tohumların çimlendirme işlemi için kaba filtre kâğıdı
kullanılmakta olup haploid tohumlar eşit aralıklarda ıslatılmış filtre
kağıtlarına sırayla yerleştirilerek rulo haline getirilmektedir. Seçilen
haploid tohumların çimlendirme işlemi için tohumlar, karanlıkta iklim
odasında 2-3 gün süreyle 26 °C’de tutulur. Koleoptil uzunluğu 2 cm
oluncaya kadar bekletilir. Çimlendirme öncesi tohumların bir fungusitle
muamele edilmesi mantari hastalıkların oluşumunu engellemesi
amacıyla önerilmektedir.
Haploid olduğu tespit edilmiş tohumlar %100 homozigot, ancak n=10
kromozomlu yapıda olduğu için fertil olmayan tohumlardır. Bu
tohumların 2n=20 kromozomlu, yani fertil duruma gelebilmeleri için
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colchicine uygulayarak kromozom katlaması işlemine tabi tutulması
gerekmektedir. Colchicine uygulaması için en ideal koleoptil uzunluğu
2 cm olup, daha uzun olan koleoptiller ve kökçükler kısaltılır. %0.04
colchicine ve %0.5 DSMO (dimethylsolfoxid) çözeltisinde 18 ºC’de,
12 saat süreyle bekletilir (Deimling ve ark., 1997; Gayen ve ark., 1994).
Daha sonra 20 dakika su ile yıkanarak viyollere dikilir, yeni kökler
oluşuncaya kadar bitkilerin aşırı su kaybetmesini önlemek amacıyla
viyoller sürekli olarak nemli tutulur ve bitki büyüme kabininin nem
oranı %75’te sabitlenir. Bitki büyüme kabininde 3-4 yapraklı duruma
gelinceye kadar bekletilerek, daha sonra tarlaya şaşırtılır.
1.5. Katlanmış Haploid Bitkilerde Kendileme Yapılması
Katlanmış haploid olarak tespit edilip etiketlenen bitkilerde ilk yıl
kendileme yapılmış bitkiler D0 olarak nitelendirilir. Kendileme Russel
ve Eberhart (1975) uyguladığı teknik kullanılarak gerçekleştirilir.
Kendileme işleminde, önce seçilen hattın koçan nüveleri henüz püskül
çıkarmadan önce ışık geçiren izolasyon kâğıt torbalarla kapatılarak
polen alması engellenir. Aynı bitkilerin tepe püskülleri ana eksende
%50 anter çıkarmaya başladığında kraft kâğıt torba ile kapatılarak izole
edilir. İzole edilen tepe püskülünün polenleri, aynı bitkinin önceden
izole edilen ve 2-3 cm olmuş koçan püskülüne dökülerek dölleme
işlemi gerçekleştirilir. Kendilenlenmiş koçanlar kraft kâğıt torba ile
hasada kadar kapatılarak izole edilir. Kendileme esnasında; kendileme
işleminin yapılacağı hat değiştiğinde, eller alkol ile yıkanarak, bir
önceki hattan kalan polenlerin bir sonraki hatta geçişi önlenir.

99 | MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği

Sayısal Örnek
Aşağıda verilen sayısal örnekler, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsünde TÜBİTAK 1001 programında yürütülmüş 113O916
numaralı “Melez Mısır Islahında In-Vivo Katlanmış Haploid Tekniği
İle Homozigot Hatların Geliştirilmesi” adlı proje sonuç raporundan
alınmıştır.
113O916 numaralı proje kapsamında colchicine uygulaması yapılmış
42 genotipten elde edilen toplam 906 adet haploid bitkicikten colchicine
uygulandıktan sonra tarlaya şaşırtılana kadar 432 adeti ölmüş ve geriye
kalan 474 bitki tarlaya şaşırtılmıştır. Tarlaya şaşırtılan 474 bitkinin her
biri farklı genetik yapıda olduğu için ayrı kod verilerek etiketlenmiştir.
Geiger (2013), colchicine uygulamasından sonra fidelerin ancak %7080’inin yaşamaya devam ettiğini, %20-30’unun ise colchicinin toksik
etkisi nedeniyle öldüğünü bildirmektedir. Araştırmada colchicine
uygulamasında fidelerin ölüm oranı %47.7’dir. Bu oran Geiger
(2011)’in bildirdiği orandan daha yüksektir. Bu durum, colchicine
uygulanan fidelerin genotipi ve uygulama koşullarıyla ilgili olabilir.
113O916 numaralı proje kapsamında tarlaya şaşırtılan 474 bitkinin bir
kısmı (100 adedi) tarlada gerekli her türlü bakım işlemi yapılmış
olmasına karşılık şaşırtıldıktan 7-10 gün sonra kurumuştur. Tepe
püskülü çıkarma dönemine erişen bitkilerin ancak 111 adedinde canlı
çiçek tozu saptanmış ve bu bitkilerde kendileme yapılmıştır.
Colchicine uygulaması yapıldıktan sonra tarlaya şaşırtılan bitkilerin
önemli bölümünün normal canlı polen üretmemesine bu bitkilerin bazı
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kromozom anormallikleri gösterebilmeleri neden olarak gösterilebilir.
Nitekim, Zhang ve ark., (2008) 4 mısır hattının HZII indirgeyici hattı
ile melezlenmesi sonucu elde edilen haploid fidelerin %55.4’ünde
kromozom sayısının 9-21 arasında değiştiğini, fidelerin %45.5’inin ise
n=10 kromozomlu normal haploid bitkiler olduğunu saptamışlardır. Bu
şekilde kromozom anormalliği gösteren fidelerde yapılacak kromozom
katlaması sonucu 2n= 20 kromozomlu normal mısır bitkileri elde
edilemeyeceği için bu bitkilerin canlı çiçek tozu verme ihtimali
bulunmamaktadır. Kendileme yapılmış 111 bitkiden 89’undan tohum
elde edilebilmiştir. Bu durumda, kromozom katlaması yapıldıktan
sonra tarlaya şaşırtılan ve yaşamaya devam eden 474 bitkinin
%23.8’inde tohum elde edilmiştir. Geiger (2013)

colchicine

uygulamasından sonra yaşamaya devam eden bitkilerin %20-30’undan
kendilenmiş tohum elde edilebildiğini açıklamıştır. Araştırmada
saptanan kendilenmiş tohum elde etme oranı Geiger (2013) bildirdiği
sınırlar içinde bulunmaktadır. Kendileme yapılan 111 bitkiden 22
tanesinin tohum oluşturmaması kendilemede kullanılan çiçek tozlarının
muhtemel sitolojik dengesizlik nedeniyle tam fonksiyonel olmamaları
ile açıklanabilir. Colchicine maddesinin oldukça toksik bir madde
olması nedeniyle uygulandığı bitkide farklı birçok nedenden dolayı
değişik anomaliler ortaya çıkabilmektedir ve bu nedenle colchicine
alternatif olabilecek bazı maddelerin kullanılabilirliği araştırma
konuları arasında yer almaktadır (Häntzschel ve Weber, 2010). Yine
bu konu ile ilgili olarak Boddupalli ve ark., (2012) bitki ıslahçılarına
hazırlamış oldukları rehber niteliğindeki çalışmada haploid tohumların
henüz hiç bir uygulama yapılmadan önceki çimlenme yüzdesinin %85
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ile %90 arasında olduğunu, çimlenebilenlere uygulanan colchicinin
toksik etkisi nedeniyle neredeyse yarısının (%40-80) kaybedildiğini ve
geriye kalan bitkilerin, kullanılan genotipe bağlı olarak %0 ile %40
oranında hem polen hem de koçan püskülü verebildiğini, geriye
kalanların ise anormallikler gösterdiğini, ancak polen ve püskül
üretebilenlerin de sadece %30-50 sinin tohum tuttuğunu belirtmişlerdir.
Yapılan bu çalışmada colchicinin toksik etkisi nedeniyle ortaya çıkan
sorunlar (bitkilerin ölmesi, morfolojik anomaliler, tepe püskülü
anomalileri gibi) benzerlik göstermiştir. Yine çalışmada benzer olarak
Prigge ve Melchinger (2012)’in mısırda in vivo katlanmış haploid
teknolojisinin optimizasyon çalışmalarında colchicinin toksik etkisi
nedeniyle kromozom katlanmasının tamamlanamadığı bitkilerde tepe
püskülü anomalilerinin sıklıkla görüldüğünü belirtmişler ve örneklerle
açıklamışlardır. Buna ek olarak, Mahuku (2012) de çalışmamıza paralel
olarak katlanma sonucu oluşabilen anomalilerden söz etmiş ve kısmen
fertil (tepe püskülünün sadece küçük bir kısmında anter ve polen
oluşumu) ve tamamen steril (antersiz ve polensiz) tepe püsküllerinin
oluşabileceğini bildirmiştir.
Colchicine sonucu oluşabilen morfolojik anomaliler diğer bitki
türlerinde de ortaya çıkmıştır. Buna örnek olarak, Twari ve Mishra
(2012)’nin

alev

çiçeğinde

(Phlox

drummondi)

colchicine

uygulamasının bitkinin morfolojik karakterleri üzerine etkisini
belirlemek amacıyla yürüttükleri çalışma verilebilir. Söz konusu
çalışmada, colchicine uygulamasının bitkinin hayatta kalma oranını
olumsuz etkilediğini, bitkilerin boyunda kısalmanın olduğunu ve
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bitkide yaprak sayısında azalma olurken kardeşlenme sayısında artışın
olduğunu bildirmişlerdir. 113O916 numaralı proje kapsamında elde
edilen bazı bitkilerde de morfolojik olarak benzer anomaliler
gözlemlenmiştir (Şekil 8a, b ve c). Bu nedenle anormal yapıdaki bu
bitkilerde kendileme işlemi yapılamamış ve dolayısıyla da tohum
alınamamıştır. Diğer taraftan, kendilendikten sonra koçanlarında tane
bağlayan 89 katlanmış haploid bitkisinden 54 adedinin tohumlarında
renk markörünün hem endospermde ve hem de embriyolarında
bulunduğu, bu nedenle söz konusu 54 bitkinin renk markörüne göre
haploid tohum seçimi sırasında diploid oldukları halde renk
markörünün çok belirgin olmaması nedeniyle haploid olarak seçildiği
belirlenmiştir. Bu nedenle, kendileme sonucu koçanlarında tane
bulunan 89 kendilenmiş bitkiden 54 adedi deneme dışına çıkartılarak
34 adet katlanmış haploid bitki ile denemeye devam edilmiştir. Tarlaya
şaşırtılan 34 adet katlanmış haploid hattın her birisinden 3-324 adet
arasında katlanmış tohum elde edilmiştir.

Şekil 8a. Colchicine uygulaması sonucu D0 bitkilerinde oluşan anomaliler (Cerit ve
ark., 2017)
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Şekil 8b. Colchicine uygulaması sonucu D0 bitkilerinde oluşan anomaliler (Cerit ve
ark., 2017)

Şekil 8c. Colchicine uygulaması sonucu D0 bitkilerinde oluşan anomaliler (Cerit ve
ark., 2017)

113O916 numaralı proje kapsamında yapılan çalışmada ana ebeveyn
olarak kullanılan 58 genotipin 3 farklı indirgeyici hatla melezinden
toplam 20.038 adet tohum elde edilmiştir. Yapılan melezlemelerden
renk markörüne göre 914 adet haploid tohum elde edilmiştir. En yüksek
haploid indirgeme oranı %7.79 ile RWK-76 hattının kullanıldığı
melezleme kombinasyonlarından, en düşük haploid indirgeme oranı ise
%3.05 ile RWSxRWK-76 genotipinden elde edilmiştir. RWSxRWK-
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76 indirgeyici genotipinin en düşük haploid indirgeme oranı vermesi
çalışmada ana ebeveyn olarak kullanılan bazı materyallerin çiçeklenme
sürelerinin senkronizasyonundan kaynaklanmıştır. Proje kapsamında
ortalama haploid tohum elde etme oranı %5.95 olarak gerçekleşmiştir.
İndirgeyici hatların haploid bitki elde etme başarı oranını, ana genotipin
genetik yapısı, indirgeyici genotipin genetik yapısı, çevresel faktörler
ve polen verme zamanı da etkilemektedir. Nitekim Cengiz ve Korkut
(2020) mısır bitkisi için stres koşullarının daha az olduğu bir
lokasyonda yürüttükleri çalışmada aynı indirgeyici genotiplerden
%19.50-20.42 Haploid indirgeme oranı belirlemişlerdir.
1.6. Katlanmış Haploid Hatların Avantajları

ve

Islahta

Kullanımı
Katlanmış haploid hatlar ile kendilenmiş hatlar arasında karşılaştırma
yapıldığında katlanmış hatların avantajları şunlardır; i) Katlanmış
hatların ilk generasyonlarında yoklama melezi performansları ve tek
sıra gözlem bahçelerinde maksimum genetik varyans belirlenmiştir, ii)
KH hatların elde edilmesi ıslah döngüsünü kısaltır, iii) KH hatlar çeşit
özelliğinin korunması için gerekli FYD (Farklılık, Yeknesaklık,
Durulmuşluk) kriterlerini mükemmel bir şekilde yerine getirirler, iv)
Katlanmış haploid tekniği ile kendilemeye harcanan masraflar azalır ve
ıslahın sürdürülebilirliği için önemlidir, v) Katlanmış haploid tekniği
ile kendilemeye harcanan süre azalacağından ıslahta kullanılan işçilik
masrafları düşer, vi) Markör destekli seleksiyonun etkinliğini artırır,
vii) Arzu edilen genlerin bir genotipte toplanmasını kolaylaştırır
(Geiger ve Gordillo, 2009).
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Katlanmış haploid hatların ıslahçıya sunduğu en büyük avantajlardan
bir tanesi seleksiyon sürecinin sonunda ulaşacağımız genetik varyansı
ilk generasyonda elde etme imkânıdır (Şekil 9) (Geiger ve Gordillo,
2009).

Şekil 9. Klasik ıslah ve katlanmış haploid tekniğinde eklemeli varyans karşılaştırması
(Geiger ve Gordillo, 2009; Cengiz, 2016)

Lübberstedt ve Frei (2012) ıslahta hedeflenen genleri bir genotipte
toplama konusunda katlanmış haploid tekniği ile klasik kendileme
yöntemini karşılaştırmışlardır. Katlanmış haploid hatlar ve F 2
popülasyonunda hedeflenen genlerin ortaya çıkma frekansı yönünden
değerlendirildiğinde F2 popülasyonunda daha düşük olmaktadır (Şekil
10). KH tekniğinde klasik kendileme tekniğine göre daha az
popülasyon

büyüklüğüne

ihtiyaç

olduğunu

belirtmişlerdir.

Çalışmalarında bir çift istenen hedef genin genetik uzaklığı ve hedef
genlerin sayısını geri melez programlarının son adımı olan BCnF 2
popülasyonunda

ve

katlanmış

haploid

hatlarda

belirlemeyi

hedeflemişlerdir. Sonuç olarak, geri melez yönteminde kendileme
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generasyonlarında hedef genlerin birbirleriyle ilişkisiz açılımlarının
hızla artmasıyla karşılaştırıldığında özellikle hedef genlerde yakın
bağlantı (linkage) olması halinde KH hatların kullanılmasının
avantajlarını bulmuşlardır.

Şekil 10. Katlanmış haploid hatlar ile F2 generasyonunda hedef genlerin bir
genotipte ortaya çıkma frekansı açısından karşılaştırılması (Lübberstedt ve Frei,
2012; Cengiz, 2016)

Tekrarlamalı yoklama melezi seçimi tabanından gelen katlanmış
haploid hatlar melez mısır ıslahında daha yüksek etkinliğe sahip
olmaktadır. Bununla birlikte, ıslah popülasyonunun genetik varyansı
daha çabuk küçülmektedir. Varyansın küçülmesini sınırlamak için
etkili bir minimum popülasyon büyüklüğü temin edilmek zorundadır.
Ancak, başarılı bir seleksiyon yoğunluğu, her yıl yeni melezlemeler
yapılarak yeni bir seleksiyon programı başlatılması ve bir heterotik
grubu temsil eden melez ıslah popülasyonunu denk ve güncel alt
popülasyonlara derecelendirerek bölünmesi gibi durumlar yeterli
popülasyon büyüklüğünü korumayı sınırlandırır (Şekil 11) (Gordillo ve
Geiger, 2008).
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Şekil 11. Farklı heterotik gruplar kullanılarak katlanmış haploid hatların
geliştirilmesi ve melez mısır ıslahında kullanılması (Gordillo ve Geiger, 2008;
Cengiz, 2016)

Markör destekli seleksiyon KH hatların ıslah şemasına kolayca entegre
edilmiştir. Bu çalışmalar örnek alınarak tüm genom seleksiyonu
(Genom-wide selection- GS) yöntemi de benzer bir yaklaşımla ıslah
şemasına entegre edilebilir. Bernardo ve Yu (2007) tarafından önerilen
bu yaklaşım Geiger ve Gordillo (2009) tarafından da şematize edilmiştir
(Şekil 12). Bu şemada KH hatların tek sıra gözlem bahçesi ve yoklama
melezi

gözlem

bahçesi

verim

denemelerinde

aynı

zamanda

genotiplemede yapılmıştır. Katlanmış haploidlerin tek sıra gözlem
bahçeleri ve yoklama melezinde genotipik değerleri öngörmek ve aday
KH hatlar arasında seleksiyon yapmak için özelliklerin tüm markör
etkileri hesaplanmıştır. Tüm genom seleksiyonu yönteminin esas
özelliği, ilgili özelliklerle önemli derecede ilişkili olan bir seri
markörün tanımlanması olmaksızın verimliliği tahmin etmeye
odaklanmasıdır.
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Şekil 12. Tüm genom seleksiyonu (Genome-wide Selection) entegre edilerek KH
hatların geliştirilmesi, PS; fenotipik seleksiyon (phenotypic selection), GS; tüm
genom seleksiyonu (genome-wide selection); tüm genom seleksiyonunun yapıldığı
dönem sembolü, A, B, C, D: Homozigot hatlar, F1: Melez, H: Haploid, KH: Katlanmış
haploid, KH tek sıra GB: Katlanmış haploidlerin tek sıralı gözlem bahçesi, YM2:
Yoklama melezi verim denemeleri (Geiger ve Gordillo, 2009; Cengiz, 2016)

Joshi ve Nayak (2010) gen piramidi oluşturmak için yaptıkları
çalışmalarında katlanmış haploid tekniği ile geri melez programlarını
karşılaştırmışlardır. Markör destekli seleksiyonun gen piramidi
çalışmalarında kullanılmasının tartışılmaz bir yöntem olduğunu
belirtmişlerdir. Oluşturdukları idiotipin kaynak materyal olarak
kullanıldığı F2 popülasyonlarında her generasyonda markör destekli
seleksiyon uygulanması gerekirken, katlanmış haploid tekniğinde
sadece bir generasyonda hedef genlerin belirlenmesinin mümkün
olduğunu ifade etmişlerdir. Şekil 13’te verilen yöntemle genlerin bir
genotipte toplanması mümkün olmakla beraber genler arasındaki
bağlantı dikkate alındığında istenilen genler ile beraber istenmeyen
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genlerin de açılan popülasyonda çıkışı veya katlanmış haploid hatlarda
ortaya çıkışı söz konusu olacaktır. Fakat, çalışılan popülasyon
büyüklükleri dikkate alındığında katlanmış haploid tekniğinin avantajlı
olduğu belirlenmiştir.

Şekil 13. Altı hedef genin bir genotipte toplanması için gen piramidi şeması, P;
ebeveyn (parent), H; hibrit (hybrid) (Servin ve ark., 2004; Cengiz, 2016)

Geiger ve Gordillo (2009) tekrarlamalı seleksiyonun hedefini, genetik
varyasyonu önemli derecede azaltmaksızın ıslah popülasyonunda
nicelik olarak kalıtsal özelliklerin ortaya çıkışını sağlayan, istenen
allellerin frekansını arttıran, döngüsel genetik bir ilerleme olarak
tanımlamışlardır. Katlanmış haploid temelli dört ıslah şeması ortaya
koymuşlardır. Bunlardan standart ıslah şeması (Şekil 14) aşağıdaki
aşamaları içermektedir.
- Yeni bir ıslah döngüsü başlatmak için seçilmiş hatlar arasında
melezleme yaparak yeni varyasyon yaratmak.
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- F1 generasyonunda in vivo haploid indükleme yöntemini uygulamak.
- Elde edilen tohumlarda haploidleri belirlemek, kromozom katlaması
yapmak, D0 bitkilerinde kendileme yaparak KH hatları elde etmek.
- KH hatların tek sıra denemelerini yaparken aynı zamanda tohum
çoğaltmalarını yapmak.
- Tek sıra denemelerinden seçilen KH hatlarda bir veya daha fazla test
edici hat ile yoklama melezi yapmak (test edici hatların katlanmış
haploid hatlardan farklı bir heterotik gruptan gelmeleri gerekmektedir).
-

Yoklama

melezi

verim

denemelerini

çoklu

lokasyonlarda

değerlendirmek, kombinasyon yeteneği yüksek, verimli KH hatları
seçmek.

Şekil 14. KH hatların yoklama melezlemesi seleksiyonu ile geliştirilmesinin standart
ve hızlandırılmış ıslah şeması. A, B, C, D: Homozigot hatlar, F1: Melez, H: Haploid,
KH: Katlanmış haploid, KH tek sıra GB: Katlanmış haploidlerin tek sıralı gözlem
bahçesi, T ve T’: Test edici hatlar, YM1 ve YM2: Yoklama melezi verim denemeleri
(Geiger ve Gordillo, 2009; Cengiz, 2016)
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Katlanmış haploid hatların geliştirilmesinde donör olarak kullanılacak
kaynak materyalin yapısı ıslahın şemasını değiştirebilir. Geiger ve
Gordillo (2009) bir ıslah popülasyonunun adaptasyon eksikliğine karşı
güçlü bir seleksiyon gerektirdiğinde indükleme melezlemesi yapmadan
önce kendileme yaparak S1 veya S2 generasyonunda erken seleksiyon
yapmanın

elde

edilecek

KH

hatların

başarısını

arttıracağını

belirtmişlerdir. Katlanmış haploid hatların S2 hatlarından geliştirilmesi
ıslah şeması, zayıf adaptasyonlu hat ile adaptasyonu iyi hat arasında
yapılan melezlerden oluşturulan çift melez ile başlar. Bu materyal
ıslahçıya zayıf adaptasyonlu hatların adaptasyon yeteneğini artırma
imkânı verir. Çift melezde yapılan kendileme ile elde edilen S 1 hatlar
çoklu

lokasyonlarda

gözlem

bahçelerinde

değerlendirilerek

adaptasyonu iyi olanlarda kendileme yapılır. Elde edilen S 2 hatlarında
yoklama melezi yapılarak verim denemelerinde değerlendirilir ve
seçilen S2 hatlarda indükleme melezlemesi yapılır. Elde edilen KH
hatlarda standart şemada yer alan yoklama melezi yapımı ve
tekrarlamalı seçim ile devam eder (Şekil 15).
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Şekil 15. Ön seçim yapılmış S2 hatlarından KH hatların geliştirilmesi (diğer
kısaltmalar için Şekil 14’e bakınız) (Geiger ve Gordillo, 2009; Cengiz, 2016)

Geiger ve Gordillo (2009) tekrarlamalı seleksiyonun hedefini, genetik
varyasyonu önemli derecede azaltmaksızın ıslah popülasyonunda
nicelik olarak kalıtsal özelliklerin ortaya çıkışını sağlayan, istenen
allellerin frekansını arttıran, döngüsel genetik bir ilerleme olarak
tanımlamışlardır.
2. IN VIVO PATERNAL HAPLOİD TEKNİĞİ
Günümüzde modern bitki ıslahçıları sitoplazmik erkek kısırlık
(Cytoplasmic

Male

Sterility-CMS)

hibridizasyon

teknikleri

kullanmaktadır. Dünyada yaygın olarak ticari tohum şirketleri
tarafından satışa sunulan sebze türlerinin (havuç, soğan, lahana,
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karnabahar, brokoli, alabaşlar, pırasa, yabani havuç, kereviz, domates,
salatalık, kabak, ıspanak) çok sayıda çeşidi melezdir ve çoğu CMS
hibritleridir. CMS melezleri ayrıca mısır, arpa, darı, pirinç, ayçiçeği,
kolza, şeker pancarı, soya gibi tarımsal ürünlerde kullanılmaktadır.
Mısır bitkisi hibrit tohumluk üretiminde, ana ebeveyn mısır hattının
erkek steril versiyonlarının kullanılması; i) tepe püskülünün kesilmesi
veya koparılması ihtiyacını ortadan kaldırır, ii) ana ebeveynin tepe
püskülü çekimi için gerekli olan işçi sayısını azaltır, iii) tohum üretim
kalitesini önemli ölçüde arttırır, iv) maliyetleri ve buna eşlik eden
riskleri önemli ölçüde azaltır. Bu sebeple, hibrit mısır tohumluk
üretiminde CMS hatların kullanımı tohum üreticileri için çok çekici
hale gelmiştir (Weingartner ve ark., 2002).
CMS; ıslahçıya döllenmeyi kontrol etmesine ve istenmeyen tozlaşmayı
önlemesine olanak sağlayan bir yöntemdir. Melez mısır ıslahı,
durulmuş mısır hatlarını geliştirmek ve bu hatlar arasından birbirinden
genetik olarak uzak iki hattı melezleyerek üstün çeşitlerin elde
edilmesini içerir. Her bir mısır hattı, bir başka hat ile melezlendiğinde
ortaya çıkacak çeşitte canlılık, homojenlik, verim ve diğer istenen kalite
parametrelerini meydana getirecek değerli özellikler taşır. Bu hatlar
melez mısır tohumluk üretiminde ana ve baba ebeveyn olarak kullanılır.
Ana ebeveynin koçanlarının baba ebeveynin poleniyle döllenmesi
istenir. Yabancı döllenen mısır bitkisinde çiçek yapısı aynı bitkide ve
açık durumdadır. Melez mısır tohumluk üretiminde ana ebeveynin
erkek çiçeği (tepe püskülü) polen dökmeden önce kesilerek
uzaklaştırılmalıdır veya ana ebeveynin CMS özelliğine sahip olması
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istenir. Ana ebeveyndeki erkek kısırlığı tohumluk üretiminde oldukça
fazla kolaylık sağlar. CMS tekniğinin bitki ıslahı için önemi tohumluk
üretim aşamasındadır. Ana ebeveynde erkek kısırlık oluşturmak için
uygulanan farklı yöntemler vardır.
1) Polen salınımını önlemek için belirli zamanlarda kimyasal ilaç
kullanmak: Bu yöntem bitkilerin strese girmesine sebep
olmakta hem doğayı kirletmekte hem de tohumluk üretimine
ekstra maliyet getirmektedir.
2) Ana ebeveyn mısır hatlarına CMS özelliğini (Bu durum
mısırda doğal olarak ortaya çıkmış ve ıslahta kullanılmaktadır)
bu özelliği taşıyan hatlar ile melezleyerek aktarmak: Bu
yöntem ile CMS özelliğini aktarmak yılda bir generasyon
ilerletildiği dikkate alınırsa 7 yıl sürmektedir. Aynı zamanda
durulmuş hatların elde edilmesi de 7 yıl gibi bir süre
aldığından

CMS

özelliğine

sahip

bir

mısır

hattının

geliştirilmesi yaklaşık 14 yılı almaktadır.
3) Protoplast füzyonu olarak bilinen bir tekniği kullanmak: Bu
teknik, erkek steril geni taşıyan farklı bir türden mısır bitkisine
gen transferi yapılmasını içerir. Klasik bitki ıslahında genetik
modifikasyona

izin

verilmez. Ülkemizde

de

genetiği

değiştirilmiş bitki çeşitlerinin üretimi ve ekimi yasaktır.
4) In vivo haploid tekniklerinden biri olan paternal haploid
tekniğini kullanmak: Bu teknik 1-2 yıl gibi kısa sürede CMS
özelliğini durulmuş mısır hatlarına aktarmayı mümkün
kılmaktadır.
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Paternal haploid metodunda, indirgeyici materyal ana ebeveyn, donör
bitki ise baba ebeveyn olarak kullanılır. Böylece paternal haploidlerin
sitoplazması indirgeyici hattan meydana gelir, fakat kromozomlar
sadece donör bitkiye aittir. Maternal haploidlerin üretimi için
indirgeyici genotip tozlayıcı olarak kullanılır. Ortaya çıkan haploidlerin
taşıdığı hem stoplazma hem de kromozomlar donör bitkiden
gelmektedir. Paternal ve maternal haploid indükleme metodlarında
farklı indirgeyici genotipler kullanılır. (Röber ve ark., 2005; Spitko ve
ark., 2006).
Paternal haploid indükleme, ig resesif geninin sebep olduğu
“indeterminate gametophyte” mutantının sahip olduğu özelliklerinde
yatmaktadır.

Çoklu

embriyolojik

anormallikler

homozigot

ig

bitkilerinde gözlemlenmiştir. Bazı embriyo keselerinde tüm çekirdekler
3 kez bölünmez. Bu bir çekirdek olmaksızın yumurta hücrelerini içeren
çeşitli hücresel düzensizliklere yol açar. Babaya ait iki sperm
hücresinden biriyle birleştikten sonra, böyle bir yumurta hücresi, anaya
ait sitoplazma ve sadece babaya ait kromozomlara sahip bir haploid
embriyo içinde gelişebilir (Kermicle, 1969).
Paternal haploidler, klasik melez mısır ıslahında hatların benzeş
sitoplazmik erkek kısır hatlarının geliştirilmesinde oldukça önemli bir
yere sahiptir. Bu amaçla sitoplazmaları indirgenmiş erkek kısır
indirgeyici hatlar geliştirilmiştir. (Pollacsek, 1991; Schneerman ve ark.,
2000). Bu CMS indirgeyici hatlarının kullanılması ile CMS sitoplazma
özelliği yeni geliştirilen hatlara transfer edilirken, çoklu geri melez
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generasyonları oluşturmak yerine sadece tek bir indükleme melezi ile
sonuca ulaşılmıştır (Şekil 16) (Schipprack, 2012).

Şekil 16. Paternal haploid tekniği (Schipprack, 2012)

Pratik bitki ıslahında haploidlerin üretimi, bir yandan haploidler ile
spontan katlanan paternal kökenli haploidler, diğer yandan maternal
haploidler ve doubled haploidler arasında ayırım yapılmasına izin veren
etkili bir markör sistemi gerektirir. En azından mısır açısından şimdiye
kadar kullanılan en güvenilir markör sistemi, orijinal olarak maternal
haploidleri tespit etmek için geliştirilen b, p1, A, C, Rnj, pr, Pwr
genotipinin bir Mor Embriyo Markörü stoğudur (Purple Embryo
Marker-PEM). Bu markör sistemi aynı zamanda, ig ile indüklenen
haploid tespiti ile bağlantılı olarak da kullanılır. Bu sistemdeki kritik
gen R-allelidir. Maternal haploidlerin tespiti için PEM stoğu tozlayıcı
olarak kullanılırken, ig ile indüklenen androgenetik haploidlerin tespiti
için PEM-ig stoğu, donör hattı ile melezlemede ana ebeveyn olarak
kullanılır. Her iki sistemde de istenen haploidler beyaz bir embriyo ve
renkli aleurona sahiptir. PEM sistemi, kuru tanelerdeki maternal
haploidlerin etkili bir şekilde seçilmesine izin verirken, paternal
haploidlerde yüksek oranda kusurlu ve küçük boyutlu tanelerin oranı,
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androgenetik haploidlerin tohum seçimini zorlaştırmaktadır (Bosemark
ve Timmerman, 1994).
Roux (1995) Stock-6, WS14 ve W23ig hatlarının maternal haploid
olarak indükleme oranlarını test etmiştir. Wisconsin’de geliştirilen W23
atdişi hattının izogenik bir formu olan W23ig hattı paternal haploid
indüklemesine olanak sağlamaktadır. W23 hattı ise ne paternal ne de
maternal haploid indüklemesine neden olur. Bu durumla uyumlu
olarak, W23ig hattının maternal haploidler için indükleme oranı
kendiliğinden meydana

gelen haploidlerin sıklığından önemli

bulunmamıştır. İndirgeme oranları W23ig hattı için %0.2, Stock-6 için
%2 ve WS14 hattı için %7.3 olarak belirlenmiştir.
Paternal

(androgenetik)

haploidlerin

indüksiyonu,

soylarında

haploidlerin sıklığını artırabilen, mutant genine (indeterminate
gametophyte) dayanmaktadır (Kermicle 1969, 1971; Lin, 1981).
Homozigot ig1 mutantları çekirdeksiz yumurta hücreleri dahil olmak
üzere birçok embriyolojik anormallik gösterir. İki baba sperm
hücresinden biri ile füzyondan sonra, böyle bir yumurta hücresi,
maternal sitoplazmaya ve sadece baba kromozomlarına sahip olan bir
haploid embriyoda gelişebilir. Seçilen genetik kökende haploid
indükleme oranı %1 ile %2 arasında değişmektedir (Kermicle, 1994).
Paternal haploidleri üretmek için, indirgeyici (ig1) ana ebeveyn olarak
ve donör (kaynak germplazm) baba ebeveyn olarak kullanılır. Bu
nedenle, paternal haploidler, indirgeyicinin sitoplazmasını ve donör
ebeveynin kromozomlarını içerir. Düşük haploid elde etme oranı ve
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donör genotipin sitoplazma yapısındaki değişiklikler, bu sistemi
katlanmış haploid hatları elde etmek için çok çekici kılmaz. Bununla
birlikte, ig1 / ig1 genetik stoğu, durulmuş bir hattın sitoplazmik erkek
steril formuna dönüştürülmesi için faydalı olabilir. Bu yöntemde elde
edilen KH bitkileri, erkek steril sitoplazma özelliğini taşıması dışında,
dönüştürülmek istenen durulmuş hat ile izogeniktir (birbirinin
aynısıdır). Durulmuş mısır hatlarını CMS sitoplazmaya dönüştürmek
için kullanılabilecek çeşitli sitoplazmik erkek steril indükleyici
sitoplazmalara sahip indirgeyici hatlar geliştirilmiştir (Pollacsek, 1991;
Schneerman ve ark., 2000).
Kermicle ve Demopoulos (1980) tarafından ig geni kromozom 3
üzerinde tespit edilmiş fakat yapısı halen bilinmemektedir. ig geninin
kullanımı, transfer edilen maternal sitoplazmanın geri kazanılmasıyla
eşzamanlı olarak meydana gelen paternal haploidlerin hızlı üretiminde
ilgi

çekmeye

devam

etmektedir.

Örneğin,

erkek

fertilitenin

sürdürülmesi veya yenilenmesi, faydalı sitoplazmanın aktarılması
kabiliyetinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak, durulmuş
hatların sitoplazmik erkek steril formlarını elde etmek gibi birçok
amaca hizmet edebilir (Pollacsek, 1991).
Mısırda bilinen üç tip sitoplazmik erkek sterilite vardır: Teksas tipi
(CMS-T), USDA tipi (CMS-S) (Moldovyalı veya S tipi olarak da
bilinir) ve Charrua tipi (CMS-C). Günümüzde sadece CMS-S ve CMSC ticari olarak kullanılmaktadır (Vancetovic ve ark., 2012).

119 | MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği

Erkek steril sitoplazma, polen verimliliğini geri kazandıran spesifik
nükleer genlerle (Rf genleri) ayırt edilmektedir. Fertilitenin restorerleri
olarak adlandırılan bu genler, canlı polen üretimine izin vererek,
sitoplazmanın erkek steril etkisini bastırmaktadır. Günümüzde mısır
hibrit tohumunun ticari üretimi, C ve S sitoplazmik tiplerinin
kullanımına dayanmaktadır. CMS-T, 1950'lerde ve 1960’larda
kullanılmıştır. Ancak Güney Yaprak Yanıklığı olarak adlandırılan
hastalığı oluşturan patojen mantarları olan Bipolaris maydis'e karşı aşırı
duyarlı oldukları görülmüştür (Levings, 1990).
Lamkey (2004) CMS hat kullanılarak yapılan F1 hibrit tohumluk
üretimini Şekil 17’ de özetlemiştir. Şekilde solda farklı tiplerdeki
sitoplazmaları ve onların restorer lokus taşıyıp taşımadıkları verilmiştir.
S ve F sırasıyla steril ve fertil sitoplazmaları temsil etmektedir.
Steriliteyi fertile dönüştüren restorer allel R ile, restorer allel içermeyen
ise r ile gösterilmiştir. Şeklin sol tarafında ise hibrit tohumluk
üretiminde kullanılan steril A hattının fertil izogenik formuyla tohum
üretimi ve bu tohumun hibrit tohumluk üretiminde kullanımı
verilmiştir. Fertil B baba hattını temsil etmektedir. Fertil B baba hattı
restorer alleller içerdiğinden elde edilen F1 tohumluk anadan gelen steril
sitoplazmaya sahipken embriyo babadan gelen restorer allelleri
içermektedir. Böylece çiftçinin ektiği hibrit tohumluk döllenmeyi
sağlayacak şekilde fertildir.
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Şekil 17. Mısır bitkisinde ki CMS sistemi ve tohumluk üretiminde kullanımı
(Lamkey, 2004)

Geri melez yöntemi mısır ıslahında durulmuş hatlara istenilen özelliğin
aktarılması için kullanılan klasik bir yöntemdir. Bu yöntemde özelliği
taşıyan hat verici, özelliğin aktarılması istenen hat tekrarlanan hattır.
Özellikle tek genle yönetilen karakterlerin aktarılmasında ıslahçılar
tarafından çok kullanılan bir yöntem olmuştur. Bu çalışmada restorer
allel içermeyen baba hatlara bu özelliğin aktarılması için geri melez
yöntemi kullanılmaktadır.
CMS-T grubunda polen verimliliğinin restorasyonu için sırasıyla 3 ve
9 kromozomlarında bulunan iki dominant gen, Rf1 ve Rf2
gerekmektedir (Duvick, 1965). S-sitoplazma, tek bir gen Rf3 tarafından
kromozom 2 üzerinde haritalanmıştır (Laughnan ve Gabay, 1978).
Mısırda, S tipi CMS'nin restoreri bir gametofitik özellik olarak
davranır. S sitoplazmalı mısır bitkileri, tek baskın gen olan Rf3
tarafından restore edilir, bu da kromozom 2’nin uzun koluyla
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eşleştirilir, whpl ve brill 7.14 lokusları arasında bulunur (Kamps ve
Chase, 1997). Tie (2000), Rf3 ün sırasıyla 2.3 ve 8.9 cM mesafelerinde
SSR işaretleri umc1525 ve bnlg1520 ile ilişkili olduğunu bildirmiştir.
Zhang ve ark. (2006), Rf3 genine sıkıca bağlanmış üç güçlendirilmiş
fragman uzunluğu polimorfizm markörünü tanımlamıştır.
CMS-T ve CMS-S ile karşılaştırıldığında, geçmişteki çalışmalarda da
olduğu gibi CMS-C'nin fertilite restorasyonunun çok karmaşık olduğu
belirtilmiştir. CMS-C'deki tam restorasyonun sağlanması için Rf4
geninin baskın bir alleli tarafından kontrol edildiği bulunmuştur
(Duvick, 1972). Kheyr Pour ve ark., (1981) ayrıca bu genin CMS-C
restorasyonu için yeterli olduğunu bildirmiştir. Bununla birlikte,
Josephson ve ark., (1978), CMS-C'deki fertilitenin tam restorasyonu
için Rf4 ve Rf5 genlerinin baskın alellerinin bütünleyici etkisi koşuluna
bağlı olduğunu ve sırasıyla kromozom 8 ve 5 üzerinde yer aldığını
bildirmiştir. Rf4 için SSR primeri umc1075 den başlayarak 8.
kromozomun kısa kolunun 8. A BE4207xXJH58 bölgesine kadar
belirlenmiş ve SNP markörleri ile doğrulama yapılmıştır (Ren ve ark.,
2012, Patent No: US 10,117,411 B2, 2018).
Ülkemizde mısır bitkisinde in vivo paternal haploid tekniğinin ilk
uygulaması halen yürütülmekte olan “Sitoplazmik Erkek Kısır Mısır
Hatlarının İleri Islah Teknikleri İle Geliştirilmesi” isimli ve 219O114
nolu TÜBİTAK-1001 projesi olup çalışmanın ilk yılından bazı sonuçlar
burada paylaşılmıştır.
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Projede Kamu Araştırma Enstitülerinin geliştirmiş olduğu 250 mısır
hattında Rf allelleri ilgili SSR primerleri kullanılarak belirlenmiştir.
W23ig hattının CMS-C ve CMS-S özelliği olan iki farklı formu projede
yer almıştır. Rf3, Rf4 ve Rf5 allelleri dikkate alınarak farklı hatlar
W23ig hattı ile melezlenmiştir (Şekil 18 ve 19). CMS formu elde
edilecek hatlara ait elde edilen haploid tohumlar ekilerek fertil
halleriyle melezlenip tohum çoğaltımları gerçekleştirilir. Böylece 1 yıl
gibi kısa bir sürede CMS formları elde edilmiş olur.

Şekil 18. Normal mısır hatlarından W23ig CMS-S indirgeyici hattına polen taşınarak
elde edilen koçanlar (219O114 Nolu proje)

123 | MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği

Şekil 19. Normal mısır hatlarından W23ig CMS-C indirgeyici hattına polen taşınarak
elde edilen koçanlar (219O114 Nolu proje)

Sonuç olarak, klasik mısır ıslah çalışmalarında durulmuş hat geliştirme
çalışmaları bir yılda tek generasyon elde ediliyor ise en az 7 yıl da
yapılırken, in vivo maternal haploid tekniği ile 2 yıl gibi kısa sürede
%100 homozigot hat geliştirmek mümkündür. Aynı zamanda durulmuş
hatların CMS formlarının elde edilmesi de 1-2 yıl gibi kısa bir sürede
gerçekleşir. Mısır ıslah çalışmalarında in vivo haploid tekniği ile etkin,
hızlı ve ekonomik bir şekilde çok sayıda mısır hattı geliştirilebilir.
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GİRİŞ
Mısır tanesi kültürü yapılan tahıl türleri içerisinde en iri tohumlardan
birisidir. Hibrit çeşitlerin tek tohum ağırlığı genotiplere göre
değişmekle birlikte ortalama 300 mg civarındadır. Tek çenekli
bitkilerin tohum yapısına sahip olan mısır tohumu temel olarak kabuk
endosperm ve embriyo kısımlarından oluşmaktadır (Şekil 1.)

Şekil 1: Mısır Tohumunun Genel Yapısı ve Kısımları (Suri ve Tanumihardjo,
2016’dan değiştirilmiştir).

Kabuk taneye şeklini veren ve tohumu dış etmenlerden koruyan tabaka
olup meyve kabuğu (perikarp) ile tohum kabuğu (testa) katmanlarının
bir arada bulunduğu bir yapı halinde gelişmiştir. Tanenin iç kısmını
oluşturan endosperm (besi doku) tohumun depo bileşenlerini yoğun
şekilde bulunduran kısmıdır. Kabuk ve endoperm arasında ise alevron
tabakası yer almaktadır. Embriyo kısmı ise yeni bitkiyi oluşturacak
radikula, plumula ve hipokotil bileşenlerinden meydana gelen ve
genetik açıdan en önemli olan bölümdür. Normal bir mısır tohumunda
bu kısımların oransal payları endosperm (%80-85), embriyo (%10-12),
perikarp (%5-6), alevron (%2-3) şeklinde sıralanmaktadır (FAO, 1992).
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Mısır tohumunun morfolojik ve biyokimyasal özellikleri dahil olduğu
varyete grubuna göre önemli ölçüde değişim göstermektedir. Temelde
endosperm karakterlerindeki farklılıklara göre 7 farklı varyete grubu
tanımlanmıştır.

Bu

farklılıkların

ortaya

çıkmasında,

tanenin

biyokimyasal ve fiziksel özelliklerine etki eden bir veya birkaç
lokustaki genler rol oynamaktadır.
Tablo 1: Tane Tipine Göre Mısır Varyeteleri

Atdişi
Mısır

Sert
Mısır

Şeker
Mısır

Cin
Mısır

Unlu
Mısır

Mumlu
Mısır

Kavuzlu
Mısır

1. Nem İçeriği ve Tane Kalitesine Etkisi
Nem

içeriği

mısırda

doğrudan

bir

kalite

bileşeni

olarak

değerlendirilmese de, diğer bileşenlerin oransal içeriklerine etkisi ve
özellikle depolama sürecinde tane yapısındaki değişimler üzerindeki
rolü nedeniyle önemli bir bileşen olarak kabul edilmektedir. Fizyolojik
olum esnasında mısır bitkilerinin tanelerinde %30-35 oranında nem
bulunmaktadır. Bu oran orta uzun vadeli depolama için önemli bir sorun
teşkil etmektedir. Yüksek nem içeriği tanede mikrobiyal gelişimi teşvik
etmekte, kızışmaya neden olmakta ve tane içerisindeki biyokimyasal
bileşenlerin parçalanmasına ve yapısal olarak bozulmasına neden
olmaktadır. Özellikle yüksek nemli ve zarar görmüş tanelere bulaşan
Aspergillus flavus ve A. parasiticus funguslarının ürettiği Aflatoksinler
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zararlı metobolitlerdendir. Nemli ortamda daha hızlı gelişim gösteren
bu fungal etmenler, hasat öncesi, hasatta veya depolama aşamasında
ürüne bulaşabilmektedir (Zainal-Adiputra ve Bilang, 2020). Orta-uzun
süreli depolanacak tanelerde nem içeriğinin farklı kurutma yöntemleri
ile düşürülmesi gerekmektedir. Genel olarak diğer tahıllarda olduğu
gibi mısır tanelerinin uzun süreli depolanabilmesi için nem oranının
%13-14 seviyesine indirilmesi gerektiği belirtilmektedir (Şanlı, 2002;
Suleiman vd., 2013).
Diğer taraftan kurutma maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle farklı
alternatifler üzerinde durulmaktadır. Her ne kadar nem içeriğinin
yükselmesi depolama açısından sorun teşkil etse de, hem öğütme hem
de beslenme açısından nem içeriğinin belirli bir oranda kalması faydalı
sonuçlar verebilmektedir. Bu nedenle yüksek nem içerikli mısırların
işlenmesi, öğütülmesi ve depo şartlarında zarar görmeden muhafaza
edilmesine

imkân

veren bazı

yöntemler üzerinde

çalışmalar

yapılmaktadır (Lardy, 2016). Ayrıca hasat sonrası mısır tanelerinin
ürünlerin sağlıklı depolanması için de çalışmalar yapılmıştır (ZainalAdiputra ve Bilang, 2020).
2. Protein İçeriği ve Tane Kalitesine Etkisi
Ülkemizde üretilen tane mısırın yaklaşık olarak %83’ü hayvancılık
sektöründe yem maddesi olarak kullanılmaktadır (TMO, 2021).
Hayvancılık alanında mısır en çok broiler ve hindi yemi (%49) olarak
tüketilmektedir. Bunun yanında mısırın %34’ü yumurta ve damızlık
sektöründe kullanılmakta, kalan kısmı ise (%17) küçük-büyükbaş ve
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diğer amaçlar için tüketilmektedir. Bu veriler, dünyanın birçok gelişmiş
ülkesinde olduğu gibi, ülkemizde de mısırın hedef kitlesinin
hayvancılık sektörü olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Küçük-büyükbaş hayvan tüketim değeri çıkartılırsa hayvancılık
sektöründe tüketilen tane mısırın aslında %80 civarında kanatlı
sektöründe kullanıldığı görülmektedir. Mısır, Türkiye’de kanatlı
sektörünün en önemli yem maddesi olup hazırlanan yem rasyonlarının
yaklaşık olarak %50-60’nı oluşturmaktadır. Mısır yem sanayinde
değerli bir enerji kaynağı olarak yoğun bir şekilde kullanılmasına
rağmen, diğer yem kaynaklarıyla kıyaslandığında daha düşük protein
içeriğine (%8-10) sahiptir.
Protein miktarı genetik olarak mısır çeşitlerine göre değişse de çevresel
faktörlerin bu bileşen üzerine etkileri oldukça önemlidir. Toprak nemi,
gübreleme (azot), bitki yoğunluğu, toprak tipi gibi etmenlerin tane
protein oranı üzerindeki etkileri ortaya konulmuştur (Zang vd., 2014;
Wang ve Xing, 2017; Simic vd., 2020). Uygun yetiştirme koşullarında
tane verimi ağırlıklı olarak nişasta üzerinden artış gösterirken proteinde
oransal bir azalma söz konusu olabilir (Lindsey vd. 2018).
Mısırda protein miktarının yanı sıra protein kalitesi, diğer bir deyişle
amino asit dengesi çok önemli bir konudur. Mısır protein fraksiyonları
beş grup altında değerlendirilebilir. İlk grup albumin, globulin ve
çözünebilir

azottan

oluşarak

toplam

proteinin

%6,6’sını

oluşturmaktadır. İkinci grupta zeinler (alfa, beta, delta, ve gamma) yer
almaktadır. Zeinler toplam proteinin %48,7’si gibi oldukça önemli bir
oranını oluşturmaktadırlar. Üçüncü grupta zein benzeri protein
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fraksiyonları yer almaktadır. Bu grup toplam proteinin %14,0’ünü
oluşturmaktadır. Dördüncü grupta gluten (%17,0) ve beşinci grupta ise
gluten benzeri fraksiyonlar (%9,2) bulunmaktadır (Bjarnason ve Vasal,
1992). Bu durumda zein ve zein benzeri fraksiyonların (toplamda
%62,7) toplam proteinin büyük çoğunluğunu oluşturduğu söylenebilir.
Ancak bu fraksiyonların esansiyel amino asitler, özellikle lizin
bakımından yetersiz olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda
triptofan ve lizin miktarının yüksek olduğu mısır materyallerinde zein
protein fraksiyonunun daha düşük olduğu bildirilmektedir (Gibbon and
Larkins, 2005).
Mısır proteini bazı esansiyel amino asitler bakımından zengin olsa da
bu bitkinin kanatlı sektöründe en çok kullanılan kısmı olan tanesinde
lizin ve metiyonin amino asit oranları düşük olup tek midelilerin
beslenme ihtiyaçlarına cevap verememektedir (Olsen vd, 2003; Scott
vd., 2004; Darrigues vd., 2005; Scott vd., 2008). Ülkemizde kanatlı
rasyonlarının hazırlanmasında mısır ve soya çok büyük bir pay
almaktadır. Lizin ve metiyonin bu iki bitkinin birlikte kullanıldığı
kanatlı yemlerinde en önemli iki sınırlandırıcı amino asittir. Bu amino
asitlerin yemlerdeki eksikliğinin giderilmesi için hazırlanan yem
rasyonlarına ilave katkı yapılması gerekir (Ayaşan, 2005; Scott vd.,
2008). Bu ihtiyaç genellikle sentetik şekilde üretilen (doğal olmayan)
metiyonin ve lizin katkı maddeleri ile karşılanır. Mısırda metiyonin
eksikliği özellikle hayvan beslenmesi söz konusu olduğunda daha da
önem kazanmaktadır. Kanatlı hayvanlarda büyüme ve gelişimin sağlıklı
olabilmesi için metiyonine ihtiyaç vardır. Mısır ve soya fasulyesi
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küspesi rasyonlarında metiyonin eksikliği hep dikkat çekici olmuştur.
Sentetik olarak üretilen DL-metiyonin ve metiyonin hidroksi analoğu
kalsiyum tuzu ve sıvı metiyonin hidroksi analoğu asidi bu eksikliği
düzeltmek amacıyla kullanılabilmektedir (Dikicioğlu vd., 1997).
Bilindiği gibi hayvancılık sektöründe yem, en önemli girdi maliyetini
oluşturmakta ve sentetik amino asit kullanımı da bu yönüyle ek maliyet
getirmektedir. Ayrıca, gıda sektöründe sentetik kimyasalların kullanımı
insan sağlığını da tehdit etmektedir. Diğer taraftan organik tavuk
yetiştiriciliğinde sentetik amino asit kullanımı tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de kısıtlanmakta veya yasaklanmaktadır (Yıldırım ve
Eleroğlu 2014). Bu sebeplerle, hayvan yemi sanayinin en önemli
hammaddeleri arasında yer alan mısır tanesinde doğal olarak bulunan
bu unsurların ıslah yolu ile artırılması oldukça büyük bir yaygın etkiye
sahiptir.
Bitki ıslahı ile birçok bitkide tane kalitesi yükseltilmiş, hem insan hem
de hayvan beslenmesi güvenli hale getirilmiştir (Dwivedi vd., 2012).
Mısırda tane protein kalitesi ile ilgili çalışmalar daha çok mısırın insan
beslenmesinde temel besin kaynağı olduğu Afrika ve Latin Amerika
ülkeleri hedef alınarak lizin ve triptofan amino asit eksikliğinin
azaltılması için yapılmıştır (Atlin vd., 2011). Kaliteli protein içeren
mısır terimi (Quality Protein Maize, QPM) ile mısır endosperminde
yüksek seviyede lizin ve triptofan taşıyan mısır hat ve çeşitleri
anlaşılmaktadır. QPM mısır genotiplerinde lizin düzeyi yaklaşık olarak
toplam proteinin %2,7’si ile %4,5’i arasında değişirken, bu oran normal
mısırlarda %1,6 ile 2,6 arasında değişmektedir (Krivanek vd., 2007).
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Kaliteli mısır genotiplerinde tanedeki protein oranı normal mısır ile
benzer seviyelerde olmasına rağmen, farklı amino asit kompozisyonu
nedeniyle bu çeşitler daha yüksek bir besin değerine sahiptirler. QPM
mısırda resesif karakterdeki opaque-2 (o2) geni doğal bir mutasyon
sonucu oluşmuştur (Mertz vd, 1964). İlk dönemlerde geliştirilmiş olan
o2 geni taşıyan genotiplerde tane ağırlığında %15-20 düzeyinde
azalma, yumuşak endosperm, hastalık ve zararlılara hassasiyet gibi bazı
agronomik sorunlar tespit edilmiştir. Dolayısıyla her ne kadar lizin
miktarı artmışsa da erken dönem QPM genotipleri bu sorunlar
nedeniyle başta pek kullanılabilir olmamış veya ticarileşememiştir.
Fakat daha sonra yapılan ıslah çalışmaları ile bazı modifiye edici
genlerin bu materyallere eklenmesi sayesinde QPM materyali bu
zaaflarından arındırılmıştır (Atlin vd., 2011). Lizince zengin
genotiplerin ıslahı için o2 geni bakımından homozigot bireylerin lizin
düzeyinin taranması ve endosperm sertliği için seleksiyonların
yapılması önerilmektedir (Atlin vd., 2011). Uluslararası Mısır ve
Buğday Geliştirme Merkezi (CIMMYT) bünyesinde yapılan çalışmalar
neticesinde modifiye edici genlerin etkisi ile tane endosperm sertliği
arzu edilen seviyede olan kaliteli tropikal mısır çeşitleri elde edilmeye
başlanmıştır (Vasal vd. 1993; Vivek vd., 2008). QPM mısır hibritleri ile
normal mısır hibritlerinin tavuk ve domuzlarda canlı ağırlık artışına
olan etkilerinin incelendiği çalışmalarda QPM çeşitlerin normal mısır
hibritlerine göre çok daha fazla ağırlık artışı sağladığı bildirilmiş
(Krivanek vd., 2007; Sofi vd., 2009), hatta Mbuya vd. (2011) QPM
mısır ile beslenen tavuklarda %50 daha fazla ağırlık artışı olduğunu
tespit etmişlerdir. Lizin düzeyini arttıran o2 geni dışında farklı tane

MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği | 140

kompozisyon mutantları da bulunmaktadır. Bunlardan en çok
bilinenleri floury1(fl1) ve floury2 (fl2) mısır materyalidir. Phillips ve
McClure (1985) tarafından yapılan bir çalışmada mısır genotipleri lizin
ve treonin açısından tarandığında, metiyonin düzeyini etkileyen bir
mutasyon keşfedilmiş ve bu gen dzr1 olarak adlandırılmıştır. Bu genin
kalıtımının karmaşık olduğu (Chaudhuri

ve

Messing, 1994)

düşünülmesine rağmen, Olsen vd. (2003) yagın hatların yüksek
metiyonin versiyonlarını başarılı bir şekilde elde etmişlerdir (Olsen vd.,
2003; Philips vd., 2008). Ayrıca Olsen vd. (2003) yüksek metiyonin
içeren hatlar arasında yaptıkları melezlemelerde tane metiyonin
oranının %23-43 arasında arttığını ortaya koymuşlardır. Philips vd.
(2008) A632, B73 ve Mo17 mısır hatlarına yapılan geri melez
çalışmaları ile metiyonin oranlarını sırasıyla %12,5, %25,0 ve %50,0
oranında arttırmış ve bu hatlar 2007 yılında yüksek metiyoninli mısır
hatları olarak tescil edilmiştir. Öte yandan, Scott vd. (2008) tane
metiyonin

içeriğinin

artırılabileceğini

tekrarlamalı

ortaya

koymuş,

seleksiyon
yüksek

yöntemleri

metiyonin

ile

içeren

populasyonlar geliştirmiş ve bu mısırlarla beslenen farelerde canlı
ağırlık artışının mümkün olabileceğini deneylerle ortaya koymuşlardır.
Mısırda tane protein kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak, farklı gen
kaynakları arasında genetik ilişkilerin belirlenmesi ve lizin ile
metiyonin amino asitlerince yüksek hatların ıslahı için ülkemizde de
çalışmalar yapılmıştır. Erdal vd. (2021) yüksek verimli ve aynı
zamanda yüksek lizin (o2) ve metiyonin (dzr1) içeren çeşitlerin elde
edilebilmesi için mutlak surette bu genleri taşıyan kaynak materyallerin
kullanılması gerektiğini önermişlerdir. Erdal vd. (2019) yüksek
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düzeyde lizin ve metiyonin içeren çok sayıda katlanmış haploid hat elde
ederek ıslah programlarına aktarmışlardır. Bu araştırma ile tane tipi ve
tane rengi bakımından farklılık gösteren hatlar (Resim 1) kullanılarak
hem yüksek verimli hem de amino asit dengesi iyileştirilmiş mısır
çeşitlerinin geliştirilmesi olasıdır.

Resim 1. Yüksek Lizin ve Metiyonin İçeriğine Sahip Farklı Tane Renginde D1 Hatları
(Erdal, 2019).

3. Yağ İçeriği ve Tane Kalitesine Etkisi
Mısırda yağ oranı tane kalitesini etkileyen ve son ürünün kullanım
amacını belirleyen unsurlardan birisidir. Normal mısır taneleri %3-5,5
arasında yağ içerirler (Lambert, 2001). Tanenin farklı kısımlarında yağ
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oranı önemli ölçüde değişim göstermektedir. Embriyoda %80 civarında
yağ bulunur iken, endospermde bu oran %1-2, kabukta ise %1
civarındadır. Bu oransal farklar nedeniyle mısırda yağ içeriği ile
embriyo iriliği arasında bir bağlantı olduğu bilinmektedir. Yağ oranını
artırmak amacıyla yürütülen ıslah çalışmalarında embriyo iriliği
seleksiyon kriteri olarak kullanılan özelliklerdendir.
Her ne kadar mısır bitkisi yağlık bir bitki olarak kabul edilmese de, hem
dünyada hem de ülkemizde bitkisel yağ tüketiminde önemli bir paya
sahiptir. Öyle ki, mısır ham yağ kullanım sıralamasında ülkemizde ilk
üç bitkiden birisi konumundadır (Yayar ve Bal, 2007). Dünyada da
mısır yağı tüketimi bitkisel yağlar içerisinde önemli bir paya sahiptir.
Bu nedenle mısırda yağ içeriğinin artırılması önemli ıslah amaçlarından
birisi haline gelmiştir. Dünyada bu konuda yürütülen çeşitli ıslah
programları kapsamında başlangıçta normal değerlerde bulunan yağ
içeriği önemli ölçüde artırılmıştır (Çizelge 3). Bu çalışmalarda klasik
ıslah metotlarının yanı sıra yenilikçi teknolojiler (moleküler analizler,
biyoteknolojik yöntemler, tek tohum yağ içeriğini belirlemeye yönelik
yenilikçi yaklaşımlar) kullanılmış ve yağ oranının artırılması
konusunda önemli bir başarı elde edilmiştir.
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Tablo 3: Mısır Tanesinde Yağ İçeriğinin Artırılmasına Yönelik Yürütülen Başlıca
Çalışmalar

Uygulanan
Yöntem

Başlangıç Yağ
Oranı

Ulaşılan
Yağ Oranı

Referans

Tekrarlamalı
seleksiyon (C18)

%4,7

%15,6

Song vd.
(2004)

Toptan selekiyon
(C69)

%4,7

%15,0

Alexander
(1977)

Toptan seleksiyon
(C9)

%4,5

%10,9

Rosulj vd.
(2002)

Seleksiyon (C10)

%4,3

%13,9

Wang vd..
2012

Seleksiyon (C117)

%4,1

%22,0

Dudley vd
(1997)

Mısır tanesinde yağ içeriğinin tane kalitesine etkisi iki yönü ile
değerlendirilebilir. Yağ oranı bu ürünün kullanım amacını, yağ
kompozisyonu

ise

kalitesini

değerlendirmede

önemlidir.

Yağ

kompozisyonunu oluşturan başlıca bileşenler yağ asitleri ve yağda
çözünen antioksidan maddelerdir.
Mısır yağını diğer bitkisel yağlardan ayıran karakteristik özelliği
yüksek linoleik asit içermesi, E vitamini ve karotenoidler bakımından
zengin olmasıdır. Doymuş ve doymamış yağ içeriği bakımından istenen
özelliklere sahip olan mısır yağında çoklu doymamış yağ asitleri (%56)
ve tekli doymamış yağ asitlerinin (%30) oranı, doymamış yağ
asitlerinden (%14) daha yüksektir. Rafine edilmiş mısır yağında %5460 linoleik asit, %25-31 oleik asit, %11-13 palmitik asit, %2-3 stearik
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asit ve %1 civarında linolenik asit bulunmaktadır (CRA, 2006).
Özellikle linolenik asit içeriğinin düşük olması mısır yağında
oksidasyonu engellemektedir. Bu özellikleri nedeniyle mısır yağı hem
kızartmalık olarak hem de salata ve yemeklerdeki kullanımı ile insan
beslenmesinde önemli bir yere sahiptir.
Mısır tanesine değer katan kalite unsurlarından bir diğeri tokol
içeriğidir. Antioksidan özelliğe sahip olmaları nedeniyle tıp ve
beslenme ile ilgili birçok çalışmaya konu olan tokoller 8 farklı izomere
sahiptir. Bu izomerler tokoferoller ve tokotrienoller olmak üzere iki alt
sınıfa ayrılmaktadır (Rocheford vd. 2002). Olgun bir mısır tanesi
oransal olarak 100 g içerisinde 0,5-1,5 mg d-α-tocopherol (E vitamini)
bulundurabilir (Herting ve Drury 1969; USDA 2011). Bu maddeler
yağın bir bileşeni olarak düşünülürler, dolayısıyla, mısır tanesinin
embriyosunda endosperminden çok daha yoğun miktarda bulunurlar
(Rocheford vd. 2002).
Mısır tanesinde önemli miktarlarda bulunan sarı-turuncu renk
pigmentleri olan karotenoidler yağda çözünen bir diğer önemli
antioksidan bileşenler grubunu oluşturur. Karotenoidler, karotenler ve
ksantofiller olmak üzere iki ayrı grupta incelenmektedir. Karotenler
oksijen bulundurmayan hidrokarbonlar iken, ksantofiller oksijen
bulundururlar. Doğada 700’den fazla farklı karotenoid izomeri
bilinmesine karşın, normal bir mısır tanesi bunlardan 5 tanesini
ölçülebilir miktarlarda içerir: Zeaksantin, lutein, beta-kriptoksantin,
alfa-karoten ve beta-karoten. Sarı renkli mısır tanelerinde zeaksantin ve
lutein toplam karotenoidlerin büyük bir kısmını teşkil eder (Watson ve
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Ramstad, 1987; Moros vd., 2002; Egesel vd, 2003). Karotenler (alfa ve
beta-karoten) ve beta-kriptoksantin A vitaminin öncü maddesi olmaları
nedeniyle beslenme açısından daha değerli kabul edilse de, mısır
tanesindeki karotenoidlerin %70 kadarını oluşturan ksantofillerin
(lutein ve zeaksantin) de antioksidan özellikleri nedeniyle özellikle
dejeneratif göz hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorunlarına
karşı etkili olduğu bildirilmiştir (Kean vd., 2008; Vishwanathan ve
Johnson 2013, Sheng vd., 2018).
Günümüzde insan ve hayvan beslenmesinde yaygın olarak kullanılan
mısırda, yağ oranı ve yağ kalitesinin artırılması önemli ıslah
amaçlarından birisi haline gelmiştir. Yakın gelecekte global düzeyde
gıda talebini karşılayabilmek ve sağlıklı beslenmeyi desteklemek için
yağ içeriği yüksek ve yağ kalitesi artırılmış genotiplerin geliştirilmesine
ihtiyaç vardır. Bu yönde önemli adımlar atılmış ve çeşitli ıslah
programlarından olumlu yönde sonuçlar alınmış olsa da, bu alanda
halen kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğunu söylemek
mümkündür.
4. Nişasta İçeriği ve Tane Kalitesine Etkisi
Nişasta mısır tanesinde karbonhidratların depo formudur. Mısırda
bulunan karbonhidratlar yapısal ve depo formunda olmak üzere iki
gruba ayrılmaktadır. Standart bir mısır tanesinde nişasta içeriği %61-78
arasında değişim göstermektedir (Watson, 2003). Modern mısır
hibritleri yüksek verimli olup bu hibritlerde nişasta oranı ile tane verimi
pozitif bir şekilde ilişkili iken, tam tersi şeklinde protein oranı ile tane
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verimi arasında negatif ilişkiler bulunmaktadır (Netaji vd.2000; Saleem
vd., 2008). Nişasta tanenin endosperm kısmında bulunduğundan tane
büyüklüğü modern yüksek verimli çeşitlerde arttığı zaman nişasta
oranının da artması normal olarak kabul edilebilir. Mısır nişastası iki
temel bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler amiloz ve amilopektindir.
Bu iki alt bileşen kimyasal zincir yapısı bakımından önemli farklar
göstermektedir (Ai ve Jane, 2016). Amiloz kısa ve doğrusal yapılı bir
biyomolekül iken, amilopektin uzun ve çok dallanmış bir yapıya
sahiptir (Hizukuri, 1986). Amiloz ve amilopektin içeriği genotiplere
göre değişkenlik göstermektedir. Mumlu mısırlarda amiloz içeriği göz
ardı edilebilecek düzeyde düşüktür ve amilopektin moleküllerinin
dallanma yapısı farklılık göstermektedir. Bu mısır tipinin aksine yüksek
amilozlu mısır genotiplerinde %50-80 civarında amiloz bulunmaktadır.
Her iki mısır tipi de çok farklı gıda ve endüstriyel ürünlerin üretiminde
kullanılmaktadır (Ai ve Jane, 2016).
Mısır tanesinin sindirilebilirliği üzerine amiloz ve amilopektin
bileşenlerinin oransal etkisi önemli olmakla birlikte bu konuda başka
faktörler de rol oynamaktadır (Magallanes-Cruz vd., 2017). Mısır
genotipleri hem nişasta içeriği hem de amiloz/amilopektin oranı
bakımından ciddi bir genetik varyasyona sahiptirler. Kahrıman vd.
(2020) tarafından yürütülen bir çalışmada Anadolu’nun farklı
yerlerinden toplanmış olan yerel genotiplerin nişasta içerikleri %58,3
ile %78,5 arasında bulunurken, amiloz içeriği %3 ile %35, amilopektin
içeriği ise %65-98 arasında tespit edilmiştir. Waxy (mumlu) mısır
çeşitleri sadece amilopektin molekülleri içermekte ve bu durum
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nişastanın farklı

ve

faydalı

şekillerde

kullanılmasına

olanak

sağlamaktadır. 1900’lü yılların başında Çin’de keşfedilen bu mısır
tipinin nişastası iodin ile muamele edildiğinde diğer nişastalardan farklı
olarak renk kırmızıya dönmektedir. Waxy mısır ismi bu tip mısır
tanelerinin kesitinde endospermin parlak mumsu bir görüntü
vermesinden ileri gelmekte olup, tane gerçekte mum içermemektedir
(Schwartz ve Whistler, 2009).
Waxy mısır Asya kıtasında daha çok gıda amaçlı (sebze)
tüketilmektedir. Dünya genelinde ise ağırlıklı olarak tekstil, kağıt ve
yem sanayilerinde maddelerinin önemli bir hammaddesi olarak
kullanılmaktadır. Erken dönem waxy mısır çeşitleri endospermdeki
yoğunluk azalması nedeni ile düşük tane verimi gibi önemli bir
dezavantaja sahip olmalarına karşın günümüzde nispeten daha yüksek
verimli waxy mısır çeşitleri geliştirilebilmektedir (Ja vd., 2019).
Geleneksel olarak geri melezleme yöntemleri ile normal endosperm
yapısına sahip mısır hatlarına waxy özelliği aktarılmaya çalışılmaktadır.
Ancak buna rağmen waxy mısır çeşitlerinin verimleri ticari normal
mısır çeşitlerine oranla daha düşüktür. Günümüz modern biyoteknoloji
çalışmaları ile ikinci nesil waxy mısır çeşitleri geliştirilmiştir. Qi vd.
(2020) CRISPR/Cas9 teknolojisi kullanarak waxy olmayan bir hibrit
mısır çeşidinin ebeveynlerini başarılı bir şekilde waxy mısır haline
getirmişlerdir. Tür içinde mevcut doğal varyasyon ve modern bitki
ıslahı teknikleri ile nişasta içeriği ve kalitesi bakımından özellikli,
yüksek verimli mısır hibritlerinin geliştirilmesi beklenebilir.
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5. Mineral Bileşen İçeriği ve Tane Kalitesine Etkisi
Diğer tarımsal ürünlerle kıyaslandığında mısır tanesinde mineral içeriği
nispeten düşüktür. Tanenin embriyo ve kabuk kısmında oransal olarak
mineraller daha yoğun olarak bulunmaktadır. Mısır tanesinde bulunan
başlıca mineral bileşenler kalsiyum, bakır, demir, magnezyum,
manganez, potasyum, fosfor, çinko ve selenyumdur. Bu bileşenlerden
kalsiyum mısır tanesinde 7 mg/100 g gibi oldukça düşük seviyelerde
bulunmakta (USDA, 2011) ve mevcut kalsiyumun büyük kısmı
embriyoda yer almaktadır (Bressani vd. 2004).
Mısır tanesi önemli bir bakır kaynağıdır ve yaklaşık 314 μg/100 g
civarında bakır bulundurmaktadır (USDA, 2011). Demir içeriği kuru
mısır tanesinde 2,7 mg/100 g civarındadır. Tanenin endosperminde
embriyosuna kıyasla daha yüksek miktarda demir bulunmaktadır.
Bressani vd. (2002) toplam demir içeriğinin %76’sının endospermde,
%18’inin ise embriyoda olduğu bildirmişlerdir.
Mısır tohumunun magnezyum içeriği yaklaşık 127 mg/100 g
civarındadır (USDA, 2011). Magnezyumun büyük kısmı embriyo
kısmındadır ve ruşeym uzaklaştırma esnasında üründe magnezyum
içeriği önemli ölçüde düşmektedir. Embriyo uzaklaştırılmış mısır
ununda tanedeki içerik 18 mg/100 g’a kadar düşmektedir.
Manganez içeriği mısır tanesinde 0,49 mg/100 g civarındadır.
Magnezyumda olduğu gibi ruşeym uzaklaştırma yapılan öğütme
işlemlerinde manganez içeriğinde önemli bir düşüş yaşanabilmekte ve
0,06 mg/100 g seviyesine kadar inebilmektedir (USDA, 2011).
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Potasyum bakımından mısır tanesi günlük gereksinimi karşılayacak
düzeyde değildir. Beyaz ve sarı taneli mısır genotipleri yaklaşık 287
mg/100 g potasyum bulundurmaktadır. Tane işleme ve öğütme
sonrasında mısır ununda kalan potasyum içeriği 90 mg/100 g’a kadar
gerilemektedir (USDA 2011).
Mısır tanesi selenyum bakımından oldukça zengin olup, ortalama 15,5
μg/100 g civarında selenyum bulundurmaktadır (USDA 2011).
Selenyum içeriği mısır varyetelerine göre önemli ölçüde değişim
göstermektedir. Örneğin mavi mısır genotiplerinin selenyum içeriğinin
sarı taneli mısırlara kıyasla düşük olduğu bildirilmiştir (USDA 2011).
Sodyum içeriği mısır tanesinde düşük (35 mg/100 g) seviyededir.
Ancak mısır işleme sırasında kullanılan sodyum hidroksit gibi
kimyasalların etkisi ve işleme esnasında eklenen tuz nedeniyle işlenmiş
ürünlerde sodyum içeri artmaktadır (Suri ve Tanumihardjo, 2016).
Mısırda özel yeri olan mineral elementlerden birisi fosfordur. Fosfor
mısır tanesinde organik bir bileşik olan fitik asit formunda
depolanmaktadır. Normal mısır tanesinde fitik asit içeriği 210 mg/100
g civarındadır (FAO 1992). Mısırda bulunan fitik asitin %90’ı
embriyoda kalan %10’luk kısmı ise alevron tabakasında bulunmaktadır
(Raboy vd., 1990). Fitik asitin diğer minerallerin alımı üzerine etkisi
vardır. Şelat halindeki fitik asit demir ve diğer besin elementlerinin
alımını düşürmektedir (Navert vd., 1985; Hallberg vd., 1987). Bu
sorunu çözmek amacıyla çeşitli ön işlemler uygulayarak mısır

MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği | 150

ürünlerinde diğer besin elementlerinin alımını arttırmak mümkündür
(Mendoza vd., 1998; Hambidge vd., 2005).
Çinko içeriği sarı ve beyaz taneli mısırlarda 2 mg /100 g seviyesinde
olup

(USDA

2011),

bu

mineral

büyük

oranda

embriyoda

depolanmaktadır (Bressani vd., 2002). Ancak çinko alınımı tanede
bulunan fitik asit tarafından etkilenebilmektedir. Fitik asit çinko ile
etkileşime girip çözülmeyen bir form oluşturarak çinko alımını
engellemektedir (Navert vd., 1985; Hidvegi ve Lasztity 2002).
Biyolojik olarak çinko alımının artırılması için fitik asit içeriğinin
düşürülmesi izlenen yollardan birisidir (Kivisto vd., 1989). Bunun için
farklı yol ve yöntemler bulunmakla birlikte, fitik asit içeriği düşük
genotiplerin geliştirilmesi, fitik asitin etkilerini azaltmaya yönelik
yoğurma ve işleme yöntemlerinin uygulanması bu yollardan bazılarıdır.
Mısır tanesinin mineral içeriği ürünün gıda kalitesini etkileyen bir
faktör olup bu tahılın temel gıdalar arasında yer aldığı toplumlar için
daha da büyük bir öneme sahiptir. Minerallerin yeterli seviyede
alınmaması doğrudan veya dolaylı olarak sağlık problemleri
oluşturabilmektedir. Burada anılan bileşenlerin bazıları dönemsel
olarak popülarite kazanarak ön plana çıksa da, mısırda tane kalitesine
önemli etkileri olan mineral maddelere yönelik daha bütüncül
yaklaşımların geliştirilmesi faydalı olacaktır.
6. Diğer Bileşenler ve Tane Kalitesine Etkisi
Mısırda tane kalitesine doğrudan etkisi çok göz önüne alınmasa da,
birincil

bileşenlerin yanı

sıra

bazı ikincil

kalite

bileşenleri
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bulunmaktadır. Özellikle tane rengini kontrol eden ve boya özelliği
bulunan fenolik bileşenler ve fitosteroller bunlardan bazılarıdır. Bu
maddelerden mısırda bulunan başlıca fenolik bileşenler ferrulik asit ve
antosiyaninlerdir. Bu bileşenler mısır tanesinin daha çok kabuk
kısmında yer almaktadır (Zhao vd., 2005).
Ferrulik asit miktarı mısır tanesinde yaklaşık olarak 174 mg/100 g
civarındadır. Ferrulik asit sağlık açısından faydalı bileşiklerden birisidir
(Zhao vd. 2005). Bu nedenle mısırda ferrulik asit içeriğinin artırılması
veya ferrulik asit içeriği yüksek genotiplerin gıda olarak tüketilmesi
tercih edilmektedir.
Antosiyaninler mısırda tane rengini önemli ölçüde etkileyen
fitokimyasallardır. Genel olarak mısır taneleri beyazdan siyaha yakın
renklere kadar değişkenlik gösterebilirken, özel mısır tiplerinde en
yaygın görülen tohum renkleri sarı ve turuncudur (Suri ve
Tanumihardjo, 2016). Dünya üzerindeki ticari hibritlerin büyük
çoğunluğu da bu yaygın renklere sahiptir. Taneye sarı ve turuncu rengi
veren temel bileşenler karotenoidlerdir. Kırmızıdan mor renge kadar
farklılaşan renkler ise tohumda bulunan antosiyanin miktarına ve
bulunduğu dokuya bağlıdır. Mısırda antosiyanin pigmenti endospermin
alevron katmanında ve perikarp tabakalarında çok düşük miktarlarda
birikmektedir (Escalanto-Aburto vd., 2013). Mavi ya da mor renkli
mısırlar yüksek antioksidan özelliğe sahip olup “fonksiyonel gıda”
olarak kabul edilmektedirler (Jones, 2005). Renkli mısır genotiplerinin
kullanım alanları başlıca gıda amaçlı ve gıda-dışı amaçlı olmak üzere
iki başlık altında değerlendirilmektedir. Gıda amaçlı olarak; glutensiz
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gıda ürünlerinin üretiminde, popcorn, cips ve renkli atıştırmalıkların
üretiminde, çeşitli yerel gıdaların (masha, polvorones vb.) üretiminde
aktif olarak kullanılmaktadırlar. Gıda-dışı amaçlı olarak biyoetanol
üretimi, antimikrobiyal film üretimi ve solar güneş hücrelerinde
fotosentetizer olarak renkli mısır genotiplerinden elde edilen
renklendirici maddelerden yararlanılmaktadır (Colombo vd., 2021).
Diğer taraftan antosiyanin miktarı yüksek olan bitkilerde hastalıklarının
daha az görüldüğü ve bu maddelerin hastalık ve zararlıların bulaşımına
engel olabileceği yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur (Lev-Yadun
ve Gould, 2008). Bu bağlamda antosiyaninlerin tarımsal üretim
açısından tane mısır üretimine önemli bir etkisi söz konusu olabilir.
Renkli mısırlarda tanede pigment yoğunluğu oldukça yüksektir ve mavi
mısır tiplerinde 62,7 mg/100 g’a kadar ulaşan değerler kaydedilmiştir
(Salinas Morino vd., 1999). Mor-kırmızı renkli mısırlarda ise
antosiyanin içeriğinin 8,7-61,0 mg/100 g arasında değişim gösterdiği
rapor edilmiştir (Salinas Morino vd., 1999). Mor-kırmızı renkli olan ve
hem alevron hem de perikarp tabakasında antosiyanin bulunduran
varyetelerde ise 414,7 mg/100 g’a ulaşan antosiyanin değerleri tespit
edilmiştir (Salinas Morino vd., 1999). Ülkemizde henüz çok dikkate
alınmasa da, dünyanın değişik ülkelerindeki araştırma grupları
antosiyaninlerin doğal renklendirici olarak mısır bitkisinden elde
edilmesi konusunda çalışmalar yürütülmektedir (Chatham vd., 2019).
Mısırda tane kalitesinin geliştirilmesi ve fonksiyonel gıdaların üretimi
bakımından bu bileşenlere yönelik araştırmaların giderek önem
kazanacağı tahmin edilebilir.
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Fitosteroller mısır tanesinde etkili olan diğer önemli bileşenlerdendir.
Locatelli ve Berardo (2014) tarafından yapılan çalışmada mısır
tanesinde toplam fitosterol miktarı 14,83 mg/100 g civarında
bulunmuştur. Fitosteroller esasen yağın bileşenleridir ve mısır
tanesinde bulunan başlıca steroller stigmasteroller, sitosteroller ve
kampestrollerdir. Fitosterollerin mısır tanesinde kabuk, endosperm ve
embriyodaki miktarları değişkenlik göstermektedir (Harabi vd., 2008).
Kalite bileşenleri içerisinde ikincil bileşenlerin beslenme ve sağlık
üzerine etkisi dikkate alınmalıdır. Mısır gen kaynaklarının minör kalite
bileşenleri bakımından mevcut durumunun tespit edilmesi ıslah
programları kapsamında gittikçe önemini artıran çalışma başlıkları
arasına girmeye başlamıştır. Ülkemizde mevcut gen kaynaklarının da
bu kapsamda taranması değerli ıslah materyallerinin ortaya konulması
bakımından faydalı olacaktır.
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GİRİŞ
Mısır (Zea mays L.); ekiliş, üretim ve tüketim açısından önemli kültür
bitkilerinden birisidir. Dünyada ekim alanı yönünden buğdaydan sonra
ikinci, üretim yönünden ise birinci sırayı almaktadır (FAO, 2020).
Mısır, dünyanın en verimli ve dominant ürünlerinden biridir. Hem
insanlar hem de çiftlik hayvanları için gıda olarak, biyoyakıt olarak ve
endüstride ham madde olarak yaygın olarak yetiştirilmektedir. Mısır,
doğrudan insanlar tarafından tüketilmesinin yanı sıra etanol, hayvan
yemi (dane ve yeşil ot), mısır nişastası ve mısır şurubu gibi diğer mısır
ürünleri için de kullanılır (Kırtok, 1988). Mısır tane özelliklerine göre
7 alttür içinde toplamıştır. Yedi mısır alttüründen, şeker mısır (Zea
mays saccharata Sturt.) hasat olgunluğunda danelerindeki nemin
uzaklaşması nedeniyle buruşuk bir yapı alır. Taze koçan tüketimi,
dondurulmuş veya sebze olarak konserve olarak yaygın olarak
kullanılır. Tanenin endospermi amylopektin maddesi ile doludur.
Taneleri oldukça küçüktür. At dişi (Zea mays indentata Sturt.), esas
olarak hayvan yemi olarak ve gıda üretimi için yetiştirilen at dişi mısır,
danedeki

sert

ve

yumuşak

nişastanın

eşit

olmayan şekilde

kurutulmasından kaynaklanan danenin üst kısmında bir çöküntü
oluşması ve diş şeklini alması ile karakterize edilir. Hayvan besleme
amacıyla en yaygın kullanılan mısır alttürüdür. Günümüzde danelik ve
silajlık üretimde kullanılan çeşitlerin çok büyük kısmı bu alttürden ıslah
edilmiştir. Sert (Zea mays indurata Sturt.), az miktarda yumuşak nişasta
olması nedeniyle danede çöküntü olmaz, dane daha oval bir şekil alır.
Bazı çeşitleri dane ve silaj üretiminde kullanılmakla birlikte ağırlıklı
olarak koçan tüketimi ve ekmek yapımında kullanılır. Büyük ölçüde
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yumuşak nişastadan oluşan unlu mısır, unsu, kolayca öğütülmüş
tanelere sahiptir ve önemli bir mısır unu kaynağıdır. Unlu (Zea mays
amylaceae Sturt.) ve mumlu (Zea mays ceratina Kulesch.) mısır
çeşitleri hayvan yemi ve çeşitli mısır bazlı insan gıdası (mısır unu, mısır
yağı, mısır şurubu vb.) olarak kullanılır. Mumlu mısır nişastası,
bileşiminde bulunan amylopektin nedeniyle iyot ile mavi renk yerine
kırmızı renk vermektedir. Mumlu mısırın nişastası, kağıt ve dokuma
sanayinde ve yapıştırıcı olarak kullanılmaktadır. Endosperme bu
özelliği resessif “vx” geni sağlamaktadır. Cin mısır (Zea may everta
Sturt.) ise yaygın olarak insan beslenmesinde popcorn olarak kullanılan
bir türdür. Diğer bir mısır alttürü olan kavuzlu mısırda (Zea mays
tunicata Sturt.), koçan üzerindeki her tane ayrı yarı kavuzlar içindedir.
Kavuzlu mısır, dünyada ekonomik önemi olamayan ve mısırın evrimine
yönelik bilimsel çalışmalarda kullanılan bir alttürdür.
Mısır (Zea mays L.), insan ve hayvanlar için küresel gıda güvenliğine
katkıda bulunan en önemli gıda ve yem bitkilerinden biridir (Ranum ve
ark., 2014). Mısırın önemli kullanım alanlarından biri de silaj olarak
hayvan beslemede kullanılmasıdır. Mısır silajı, yüksek kaliteli lif
içeriğine ve yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir. Üreticilerin verim ve
enerji değerine göre yetiştirebilecekleri en ekonomik kaba yemlerden
biri mısır silajıdır. Mısır, aynı zamanda, silaj yapımı daha kolay olan bir
bitkidir. Mısır, diğer yem türlerine kıyasla çok yönlü faydaları olan
yüksek enerjili bir bitkidir (Khan ve ark., 2015). Yem kalitesini en üst
düzeye çıkarmak için mısır, doğru olgunlukta ve kuru madde içeriğinde
hasat edilmelidir. Ek olarak, doğru kesme yüksekliği, parça uzunluğu
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ve işleme süreci, elde edilen silajın verimi ve kalitesi için kritik öneme
sahiptir.
Mısır silajı, süt inekleri için yüksek enerjili bir yem görevi görür. Bu,
yüksek verimli sürüler ve yüksek kaliteli saman mahsulü yemi yapma
veya satın alma konusunda sorun yaşayan çiftlikler için çok önemlidir.
Silajlık mısırın verim ve kalite özellikleri, yem değerini ve çiftlik
hayvanlarının performansını belirlemek için önemli parametrelerdir
(Shi ve ark., 2012; Liu ve ark., 2018). Nispeten yüksek enerji içeriği ile
mısır silajı, besi sığırları için düşük maliyetli rasyonlarda kullanım için
de oldukça uygundur. Mısır silajı, diğer birçok yem bitkisine göre ton
başına daha az işçilik gerektirir. Silaj yapımı, tüm mısır alanı için hasat
süresini uzatabilir ve stresli veya hasarlı mısır tarlalarının kurtarılması
için bir fırsat sağlayabilir. Ayrıca mısır silajı, bitki besinlerini, özellikle
büyük miktarlarda azot (N) ve potasyumu (K) verimli bir şekilde geri
dönüştürebilir (Resim 1).

Resim 1. Silajlık mısır
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1. SİLAJLIK MISIR TARIMI
1.1. İklim İstekleri
Mısır, tropik, subtropik ve ılıman iklim kuşaklarına özgü, Antartika
haricinde, hemen hemen dünyanın her yerinde, 58o kuzey ve 40o güney
enlemleri arasında kalan alanlarda, deniz seviyesinden başlayarak,
rakımı 4000 m'ye kadar olan, bol güneş alan bölgelerde yetişebilen, tek
yıllık kısa gün bitkisi olan bir sıcak iklim tahılıdır.
Günlük ortalama sıcaklığın 19 ºC'nin veya yaz aylarının ortalamasının
23 ºC'nin altında olduğu bölgelerde yetiştirilmesi risklidir. Çimlenme
için minimum sıcaklık isteği 8-10 ºC olmasına rağmen, 16 ila 18 ºC
toprak sıcaklıklarında çimlenme daha hızlı ve stabil olur. 20 ºC'de mısır
beş ila altı gün içinde toprak yüzeyine çıkmaktadır. Optimum büyüme
sıcaklığı ise 20-30 oC' dir. Mısır bitkisinin vejetasyon süresi çeşidin
erkenciliğine bağlı olarak 90 ile 130 gün arasında değişmektedir. Mısır
bitkisi, büyüme süresince toprakta bol su ister, özellikle sapa kalkma ile
çiçeklenme devreleri arasında çok su tüketir. Bu dönemde mısır
bitkisinin su isteği doğal yağışlarla karşılanamıyorsa sulama suyu ile
karşılanmalıdır.
Mısırda verimi olumsuz etkileyen kritik sıcaklık yaklaşık 32 ºC'dir.
Don, mısıra tüm büyüme aşamalarında zarar verebilir. Mısır
yetiştiriciliği yapılacak bölgede ekilen çeşitlere bağlı olarak don
zararına uğramamak için 120-140 günlük donsuz süre gereklidir.
Mısırın büyüme noktası toprak yüzeyinin altındayken yeni yapraklar
oluşacak ve don hasarı çok ciddi olmayacaktır. Bitkilerin yaprakları
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dondan kolayca zarar görür ve tane dolum döneminde dane dolumu
olumsuz etkilenebilir.
1.2. Toprak İstekleri
Mısır bitkisinin toprak seçiciliği fazla değildir. Yeterli bitki besin
maddesine sahip her türlü toprakta yetişebilir. Fakat yüksek verim elde
edebilmek için mısır bitkisinin; organik maddece zengin, alınabilir bitki
besin maddelerini yeterince bünyesinde bulunduran, drenajı iyi olan, iyi
havalanan, tınlı topraklarda yetiştirilmesi gerekir. Mısır bitkisinin
kökleri bol oksijenli hava istediği için; drenajı iyi olmayan geçirimsiz,
killi ve ağır topraklar mısır yetiştiriciliği için uygun değildir. Mısır
bitkisi asit ve alkali özellikteki topraklarda (pH 5,5-7,5)da yetişebilir.
Fakat, mısır için hafif asit nitelikli topraklar (pH 6,5) en uygundur.
Mısır, derin (1 metreden fazla), ve verimli ve su tutma kapasitesiiyi olan
çoğu toprakta iyi gelişir. Mısır en iyi kumlu-kil (tınlı), tınlı ve siltli-killi
topraklarda yetişir. Toprakta aranan temel özellik suyu depolamasıdır
ve bu da, toprağın doku ve yapısı tarafından belirlenir. Kumlu
toprakların su tutma kapasitesi düşük, tınlı ve killi toprakların ise
yüksektir. Kumlu topraklar %5'ten daha az su tutar (1 metre derinlikte
50 mm su), killi topraklar ise hacimlerinin %20'sine kadar kullanılabilir
suya veya bir metre toprak derinliğinde 200 mm suya sahiptirler.
Mevsim boyunca kurak dönemlerde toprağın birkaç hafta su tutma
kabiliyeti, bu tür toprağın mısır üretiminde kullanılma potansiyelinin en
önemli belirleyicisidir. Mısır, bazı durumlarda 2 m derinliğe kadar
ulaşan nispeten derin bir kök sistemine sahiptir ve bu köklerin gelişmesi
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için toprak derinliğine ihtiyacı vardır. Mısır bitkisinin normal kök
gelişimi için minimum 80-100 cm toprak derinliği gerekir.
Bu kritik derinlikten daha sığ olan herhangi bir toprak, özellikle
sulamanın yapılmadığı koşullarda verimi sınırlamaktadır. Sonuç olarak,
mısır için en uygun toprak, iyi etkili derinliğe, uygun morfolojik
özelliklere, iyi iç drenaja, optimal nem rejimine, yeterli ve dengeli
miktarda bitki besin maddesine ve özellikle mısır üretimi için uygun
kimyasal özelliklere sahip olan topraktır.
1.3. Toprak Hazırlığı
Toprak işleme ve özellikle de birincil toprak işleme, herhangi bir
bitkisel üretim sisteminin temelidir. Bir tarım sisteminde toprak işleme,
fiziksel toprak işleme uygulamalarını, toprağın yapısını, hidrolik
özelliklerini ve stabilitesini, bitkilerin en iyi şekilde büyüyüp gelişeceği
ölçüde değiştirmeyi ortaya koyar. Ana ürün mısır yetiştiriciliğinde ilk
toprak işlemenin sonbaharda ortalama 20 (15-25 cm) cm derinliğinde
pulluk ile yapılması uygundur. İlk toprak işlemesinin sonbaharda
yapılması toprak işleme sırasında oluşan keseklerin kış mevsimi
boyunca ufalanarak tohum yatağının hazırlanmasını kolaylaştırmasıdır.
Eğer tarlaya çiftlik gübresi gibi organik içerikli gübreler verilmişse
sonbahar işlemesi ile bunlar toprağa karıştırılmaktadır.
İkinci ürün mısır yetiştiriciliğinde toprak işleme zamanı ön bitkinin
hasadına bağlıdır. Yurdumuzda ikinci ürün mısır için toprak işlemesi
genellikle Haziran ayı içerisinde yapılmaktadır. Bu nedenle toprağın
tava gelebilmesi için sulama yapılması gerekmektedir. Yetişme
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mevsimi oldukça kısa olduğu için toprak işlemenin ve tohum yatağının
hazırlanmasının çok kısa sürede yapılması gerekmektedir.
Yabancı ot kontrolü toprak işlemenin en önemli amacıdır. Bunun
yanında, rüzgar ve su erozyonunun azaltılması ve toprak yapısının
iyileştirilmesi, iyi tohum yatağı hazırlamak ta toprak işlemenin
amaçları arasında sayılabilir. Silajlık mısır tarımı yaygın olarak ana ve
ikinci ürün olarak yapılmaktadır. Ana ürün mısır yetiştiriciliği için en
iyi tohum yatağı hazırlığı, ilk sürümü derin sürüm ile başlayan toprak
işleme sistemidir. Derin sürüm işlemi, dip kazan, kulaklı pulluk, diskli
pulluk ve çizel gibi toprak işleme aletleri ile yapılabilir. İkinci ürün
mısır yetiştiriciliğinde toprak işleme ön ürünün hasat dönemi,
işletmenin sahip olduğu mekanizasyon olanakları gibi faktörlere göre
farklı şekilde yapılabilir. Toprakta nem uygunsa pullukla derin
sürüldükten sonra tohum yatağının hazırlanması ya da genellikle alanın
sulanarak toprağın tava geldikten sonra işlenerek ekimin yapılması
önerilir. İkinci ürün toprak işlemede ekimin en kısa sürede yapılması
önemlidir. Bu nedenle toprak işlemenin azaltılmış toprak işlemeye
olanak sağlayan goble, diskaro, rotatiller, rotavatör v.s. aletlerle
yapılarak tohum yatağının hazırlanması gerekir. İkinci ürün mısır
tarımında bir diğer yöntem ise anıza doğrudan ekim yöntemidir.
Birincil toprak işleme aletleri toprak yapısını iyileştirmek ve toprak
sıkışmasını önlemek için toprağı gevşetmek için kullanılan temel toprak
işleme aletlerdir. Farklı tipteki pulluklar bunlara örnek olarak
verilebilir. Bu aletler ile toprak 30 cm kadar derinden işlenerek ters yüz
edilir. Bu aletler özellikle ağır topraklarda daha kullanışlıdır. Toprağı
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alt üst etmek yabancı ot tohumlarının ve ürün artıklarının derinlere
gömülebilmesine de olanak sağlamaktadır. Kumlu topraklarda pulluk
ile toprağın işlenmesi su kaybını ve ve rüzgar erozyonunu teşvik etmesi
nedeniyle önerilmemektedir. Topraklar pullukla her yıl aynı derinlikte
işlenirse, toprak işleme derinliğinde pulluk tabanı yani sert tabaka
meydana gelir. Bu tabaka su sızmasını ve kök gelişimini engeller.
Suyun daha iyi drenajını, korunmasını ve kullanımını sağlamak için bu
tabakayı düzenli olarak kırmak gerekir.
İkinci toprak işleme aletleri toprağın düzenlenmesi ve ekime
hazırlanmasında kullanılır. Kültivatörler esas olarak gelişen genç
yabancı otları kontrol etmek için ve aynı zamanda yüzey kabuklarını
kırmak için kullanılan bir çeşit çapalama aletleridir. Bu aletler sadece
nemli topraklarda etkilidir. Kuru, killi topraklarda etkinliği düşüktür.
Bu aletler genellikle tohum yatağı hazırlığı için kullanılır. Tırmıklar
öncelikle tohum yatağı iyi durumda olduğunda düzleştirmek için
kullanılır. Diskaro yüzey kabuklarını kırmak, ince bir tohum yatağı elde
etmek ve kesekleri kırmak için kullanılabilir.
1.4. Çeşit Seçimi
Mısır tarımında birim alandan yüksek verim elde etmede en önemli
konuların başında uygun özelliklere sahip çeşitlerin seçimi gelmektedir.
Ayrıca bu çeşitlere uygun iklim özelliklerinin olması, toprak yapısının
uygun olması ve gerekli kültürel uygulamaların zamanında ve yeterli
yapılması istenen yüksek verime ulaşmanın önemli noktalarıdır. Faklı
bölgelerde, farklı toprak yapılarında ve farklı amaçlar için yetiştirilecek
çeşitlerden istenen verimin elde edilmesi için uygun özelliklere sahip
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çeşitlerin belirlenmesi gerekir. Çeşit seçiminde bir diğer konu da
mısırın I. ürün mü yoksa II. ürün mü yetiştirileceğidir. Hibrit mısır
çeşitlerini seçerken, bölgenin yağış miktarı ve dağılımı (sulanmayan
alanlarda), büyüme mevsiminin uzunluğu, yükseklik ve hava sıcaklığı,
toprak verimliliği ve gübre uygulaması, ekim tarihi, bitki sıklığı,
kullanım amacı (ticari tahıl, yeşil un ve silaj), bölgenin hastalık ve
zararlıları bilinmesi gereken önemli noktalardır.
Mısır tarımı genel olarak danelik ve silajlık üretime yönelik
yapılmaktadır. Silajlık mısır, yüksek miktarda sindirilebilir lif ve
nişasta üretmek için geliştirilir. Koçanın üstündeki ekstra yaprakları
(sekiz veya daha fazla) bitkinin yaprak alanı indeksini artırarak daha
fazla şeker üretimine olanak sağlamaktadır. Bu şekerler koçanda
nişastaya dönüştürülür. Silajlık mısır çeşitlerinin esnek tip koçanları
vardır ve ekstra yapraklar bu ekstra koçanların geliştirmesine ve nişasta
ile dolmasına yardımcı olur. Silajlık mısırlar, çift amaçlı yetiştirilen
veya sadece dane amaçlı yetiştirilen hibritlere göre %5-7 daha fazla
nişasta sindirilebilirliğine sahiptir.
Silajlık mısır çeşitlerinde, güçlü agronomik skor, uzun bitki boyu,
yatmaya dayanıklılık, hastalık ve zararlılara dayanıklılık, yüksek
toplam bitki verimi, yüksek koçan verimi, yüksek yaprak/sap oranı,
uzun yeşil kalma süresi, uzun hasat olanağı, yüksek nişasta içeriği,
yüksek lif sindirilebilirliği, yüksek nişasta sindirilebilirliği vb gibi
özellikler istenir. Silajlık mısır çeşitlerinin geliştirilmesi ile tanelik
mısır çeşitlerinin yerine kaliteli silajlık mısır çeşitlerinin geçebileceği
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anlayışı olmuş ve silajlık mısır için seçim kriterleri ve yetiştirme
teknikleri yeniden değerlendirilmiştir (Ma ve ark., 2006).
Mısır üretiminde başlangıçta açık döllenen, düşük verimli köy çeşitleri
kullanılırken, melez çeşitlerin geliştirilmesiyle bu çeşitler yerinin geniş
üretim alanlarında melez çeşitlere bırakılmıştır. Melez çeşitlerin verim
yönünden daha üstün olmaları, bu tip çeşitlerin ekim alanlarının yıldan
yıla artmasına neden olmaktadır. Melez çeşitler, tek, çift, üçlü veya
dörtlü melez olabilirler. Melez çeşitlerde uygun çeşitlerin seçiminde,
çeşidin bölgeye uyumu araştırılmalı, olgunlaşma gün sürelerinin de
bölge için uygun bir değerde olmasına dikkat edilmelidir. Günümüzde
tarımda kullanılan mısır çeşitleri, olgunlaşma gün sayılarına göre, FAO
sisteminde 8 ayrı gruba ayrılmışlardır. Bunlar, FAO-100 ile FAO-800
arasında yer almaktadır. FAO-100 grubunda yer alan çeşitler çok
erkenci, genellikle 70-75 günde olgunlaşmasını tamamlarlar. Yine aynı
şekilde, FAO 400-550 grubu orta erkenci olup, 100-105 günde
olgunlaşan çeşitleri, FAO 550-650 grubu ise orta geççi olup, 115-125
günde olgunlaşan çeşitleri ifade eder. FAO 700 gurubu çeşitler
ülkemizde I. ürün tarımında verim yönünden en üstün özellikli
çeşitlerdir. FAO 800 grubunda yer alanlar ise, çok geççi olup, yaklaşık
140 günde olgunlaşmalarını tamamlarlar.
Ülkemizde bölgelere göre çeşitlerin I. ya da II. ürün önerileri değişim
göstermektedir. Genellikle I. ürün mısır tarımında Doğu Anadolu
Bölgesi hariç tüm bölgelerde FAO 650-700 grubu mısırlar daha yüksek
verim verirken, vejetasyon süresi daha uygun olan ve toplam sıcaklığı
daha yüksek olan bölgelerde FAO 700-800 grubu mısırlar daha yüksek
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verim vermektedir. İkinci ürün yetiştiriciliğinde ise vejetasyon
süresinin daha kısa olduğu ve toplam sıcaklığın düşük olduğu
bölgelerde genellikle FAO 500-550 grubuna ait çeşitler daha iyi sonuç
verirken, vejetasyon süresinin uzun olduğu Akdeniz, Ege ve Güney
Doğu Anadolu bölgelerimizde FAO 600- 650 grubu çeşitler iyi
performans

gösterebilmektedir.

Çeşit

seçiminde,

olgunlaşma

sürelerinin bölge için uygunluğu yanında, yüksek verimli bir çeşit
olmasına, seçilecek çeşidin ekimi yapılacak bölgede ortaya çıkabilecek
bazı hastalık ve zararlılara ve yatmaya karşı da dayanıklı olmasına
dikkat edilmelidir.
1.5. Ekim Zamanı
Mısır gerek dane gerekse de silajlık üretim için I. ürün ya da II. ürün
olarak yetiştirilmektedir. Mısırda ekim zamanı büyük oranda ürünün I.
ya da II. ürün olarak yetiştirilmesine bağlıdır. Belirli bir bölge için
büyüme mevsimi, ilk don ve son don tarihleri arasındaki süre olarak
belirlenir.
Özellikle I. ürün mısır ekiminin koşullar elverdiğince erken yapılması
istenir. Erken ekim tarihi, toprak sıcaklığına ve mısır bitkisinin ilk
gelişme dönemlerinde don olaylarının olasılığına bağlıdır. Hasat tarihi,
işletmenin yem planına (hangi mahsulün mısırdan sonra ekilmesi
planlanıyor) ve özellikle II. ürün tarımında iklimsel nedenlerle (örneğin
sonbaharın başlarında aşırı yağış) hasat yapılmama riskine ve don zararı
ihtimaline bağlıdır.
Mısırda iyi bir çimlenme ve çıkış için, toprak sıcaklığının 10-12 oC
olması ekim zamanının belirlenmesinde en önemli noktadır.

Bu
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sıcaklıkların

altındaki

topraklarda

mısır

ekiminde

tohumların

çimlenmesi ve toprak yüzeyine ulaşması önemli riskler taşır. Bu
nedenle sulama olanakları olan bölgelerde çok acele edilmemelidir.
Toprak sıcaklığının 10-12 oC’ye ulaşması dikkate alındığında I. ürün
mısır ekimi için Nisan-Haziran ayları arasının

uygun olduğu

söylenebilir. Güney bölgelerde Nisan ayı başlarında, Orta Anadolu
Bölgemizde, Nisan ayı sonundan itibaren, Trakya Bölgesinde ise Nisan
ayının 20’inden sonra ana ürün mısır ekimine başlanabilmektedir.
Özellikle I. ürün mısır yetiştiriciliğinde genç fidelerin dondan zarar
görme riskini ortadan kaldırmak için ekim zamanının bölgenin son don
tarihinden sonra olmasına dikkat edilmelidir. II. ürün mısır
yetiştiriciliğinde ise ekim zamanı ön bitkiye bağlı olarak değişmektedir.
Son yıllarda üretim alanı artan yeşil ot ya da kuru ot üretimi içim karışık
ya da yalın ekimlerin biçim tarihi olan 15 Mayıs dan sonra mısır ekimi
yapılabileceği gibi, arpa gibi vejetasyonu daha kısa olan bitkilerden
sonra Haziran ayı ortası, buğday hasadından sonra ise bölgelere göre
Haziran ayı sonu-Temmuz ayı başı arası mısır ekimi için uygun olur.
1.6. Ekim Şekli ve Ekim Sıklığı:
Sulu alanlarda silaj üretimi için yetiştirilen çeşidin FAO grubuna ve I.
ya da II. ürün yetiştiriciliğine göre bitki sıklığının ortalama 8.000–
11.000 bitki/da olması istenmektedir. Erkenci olan çeşitlerde
(ülkemizde FAO 500-600 grubu) birim alanda daha fazla bitki
bulunurken, daha geççi olan (FAO 700-800 grubu) çeşitlerde ise birim
alanda daha az bitki bulunmaktadır. Düşük sıcaklıklar büyümeyi
yavaşlattığında mısır erken ekilirse, yüksek bitki sıklıkları daha da
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önemlidir. Bunun nedeni, daha yüksek yoğunlukların kanopinin daha
erken kapanmasına yardımcı olabilmesi, yabancı otların gelişimini en
aza indirgemesi ve radyasyon emilimini en üst düzeye çıkarmasıdır.
Bununla birlikte, aşırı bitki yoğunlukları, bitkilerin birbirlerini
gölgelemesi nedeniyle tane verimi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip
olabilir. Bu nedenle sıradaki bitkiler arasındaki ve sıralar arasındaki
mesafe de önemlidir.
Aynı sıra üzerindeki bitkiler arasında minimum 15 cm mesafeyi
korumak önemlidir. Hasat açısından, sıralar arasında istenilen
minimum mesafe 65 cm dir. Bununla birlikte, sıra arası mesafenin 75
cm'den fazla olması da uygun değildir. Yapılan çalışmalarda, daha dar
sıra aralığının, toprağın daha erken kaplanmasını sağlayarak toplam
yabancı ot yükünü azaltabileceği öngörülmektedir. Mısır, pnömatik
(havalı) ekim makineleri ile rahatlıkla istenilen sıra arası ve sıra üzeri
mesafede

ekilebilmektedir.

Sıraya

ekimlerde

genellikle

diğer

ekipmanların kullanım kolaylığını sağlamak için sıra arası 70 cm, sıra
üzeri çeşidin olgunlaşma durumuna (FAO olum grubuna) bağlı olarak
14-18 cm olarak uygulanabilir (Çizelge 1).
Çizelge 1. Mısırda farklı sıra arası ve sıra üzeri mesafelerde ekimde atılacak tohum
miktarı (adet/da)

Sıra üzeri
mesafe (cm)
14
15
16
17
18

60
11.905
11.111
10.417
9.804
9.259

Sıra arası mesafe (cm)
65
10.984
10.256
9.615
9.050
8.547

70
10.204
9.524
8.929
8.403
7.937
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Bu şekilde yapılan ekimlerde, dekarda yaklaşık 8000-10000 adet bitki
bulunmaktadır.

Optimum

silaj

verimi

açısından

ise,

yapılan

araştırmalarda, çeşitlere göre dekarda 8000-10000 adet bitki olacak
şekilde ekim yapılmasının uygun olduğu belirlenmiştir. Erkenci
çeşitlerde birim alana ya da dekara daha fazla tohum (10000 -11000
adet) ekilirken, geççi çeşitlerde (FAO 700-800) daha az tohum (80008500 adet) atılması uygun olmaktadır. Özellikle erkenci ve orta olum
grubunda yer alan çeşitlerde ekipman bakımından işletme olanakları
uygunsa sıra arası mesafesini 60-65 cm’e kadar indirilebilir. Bu
durumda, dekarda daha fazla bitki bulunacağından, bitkiler daha ince
saplı, daha uzun boylu ve daha fazla yapraklı olabilmektedir. Bu da silaj
verimi ile kalitesinin artmasına olanak sağlamaktadır.
1.7. Gübreleme
Yapılan araştırmalarda, mısır tarımında 8-10 kg/da saf fosforun yüksek
verim almada yeterli olduğu görülmüştür. Toprağa verilen fosforun
bitkiler tarafından alınmayan kısmı toprakta birikmektedir. Diğer bir
deyişle yağmur ve sulama suları ile fosforun topraktan yıkanması az
olmaktadır. Bu nedenle toprak analizi yaptırmadan her yıl gereksiz
fosforlu gübre kullanımından ve gereksiz masraftan kaçınılmalıdır.
Ülkemizde yapılan toprak analizlerine göre ihtiyaç duyulan fosfor DAP
(Diamonyum Fosfat), TSP (Triple Süper Fosfat), 20.20.0 vb. NP ve
NPK (kompoze) gübreleri verilerek karşılanır. Eğer toprak analizi
sonucunda fosforlu gübreye ihtiyaç duyulursa tamamı ekim öncesi
toprağa verilip karıştırılmalıdır.
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Toprak analizlerine göre potasyum uygulamasında Potasyum Nitrat
(%44-%13), Potasyum sülfat (%50), Potasyum klorür (%60) ve NPK
kompoze gübreleri kullanılmaktadır. NPK kompoze gübreler azot,
fosfor ve potasyumun belli oranlarda karıştırılmasından yapılmıştır.
Genelde ekim öncesi ya da ekimde potasyum uygulamak için NPK
kompoze gübreleri kullanılırken, çıkıştan sonra sadece potasyum içeren
gübreler kullanılmaktadır. Sonuç olarak, toprak analizi sonucuna göre
fosforlu gübreye ihtiyaç yok ise kompoze gübreler yerine diğer
potasyumlu gübrelerin kullanılması gerek üretici ve gerekse ülkemiz
açısından daha ekonomik ve verimli olacaktır.
Silajlık mısır tarımında potasyum ekimle birlikte verilebileceği gibi, bir
kısmı ekimle bir kısmı ise koçan püskülü çıkışından önce ya da bitkiler
traktörün en üst kullanılabileceği boya geldiğinde yapılmalıdır.
Özellikle damla sulamada gerekli potasyum miktarıikiye bölünerek 46 kg/da olarak 2 defada verilebilir.
Azot (N), iyi bir verim elde etmek için gerekli olan en temel besin
elementidir. Uygulanacak N oranı, yetiştirme amacına ve yetiştirilen
çeşidin özelliğine göre değişmektedir. Mısır üretiminde, toprak
yapısına göre 20-30 kg/da saf azota ihtiyaç duyulmaktadır. Azotlu
gübreler mısır bitkisine uygulanan sulama yöntemine göre farklı
şekillerde verilebilir. Karık, yağmurlama ya da salma sulama
yapılıyorsa ihtiyaç duyulan azotun bir kısmı (8-10 kg/da saf azot)
ekimle birlikte, kalan kısmı ise ikiye bölünerek 9-10 kg/da saf azot
olarak bitkiler 20 cm boya ulaştığında, üçüncü olarak bitkiler 40-45 cm
boya ulaştığında 8-9 kg/da saf azot olarak verilir. Azot mısır bitkisinin
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yapraklarında yanmaya neden olduğu için azotlu gübrelerin bitkinin
yapraklarına dokunmaması vemümkün olduğunca bitkilerin kök
kısmına verilmesi gerekir.
Çizelge 2. Topraktaki organik madde düzeyine göre gübreleme
(*Özellikle pH 5.5’ın altında ** Özellikle pH 7.5’un üstünde olan)

Gübre

Toplam
Gübre

18.46.0
20.20.0
15.15.15
20.32.0

25-20
50-40
67-53
31-25

15.15.15
P. nitrat
P. sülfat
P. klor

50-65
10-15
8-12
7-10

Üre
A. nitrat*
Nitrat + üre*
Sülfat+
üre**

45-50kg
75 kg
25+30*
30+30**

Organik
Madde
<%1.0
Fosfor
10
10
10
10
Potasyum
8-10
4-6
4-6
4-6
Azot
27-28 kg
27-28
27
27

Organik
Madde
%1.5 -2.5

Organik
Madde
< % 2.5

9
9
9
9

8
8
8
8

8-10
4-6
4-6
4-6

8-10
4-6
4-6
4-6

24-25
24-25
24-25
24-25

20-22 kg
20-22 kg
20-22 kg
20-22 kg

Mısır tarımında gün geçtikçe kullanımı artan damla sulama olanağı
varsa mısırın üst gübrelemesinde uygulanacak azot, potasyum vb. daha
kolay olarak sulama suyu ile verilebilmektedir. Üstten verilecek azotlu
gübrelemeye bitkiler 15-20 cm olduğunda başlanarak damla sulama
aralığına

göre

her

ikinci

damla

sulamada

azot

uygulaması

yapılabilmektedir. Yani mısır alanına 28 kg/da saf azot verilecekse ve
bunun 8 kg’ı ekimle birlikte verildi ise kalan 20 kg/da saf azot 3-4
defada bölünerek damla sulama ile verilebilir (Çizelge 2).
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Mısır bitkisi makro besin elementlerinin yanında çinko, bakır, mangan,
magnezyum, bor, demir gibi mikro besin elementleri eksikliğine de
oldukça hassastır. Ekim öncesi gübrelerde bazı mikro besin elementleri
(çinko) verilebileceği gibi, bazı mikro besin elementleri ise mısır ekilen
toprağın yapısına göre bir (bitkiler 20-25 cm boya ulaştığında) ya da iki
(bitkiler 40-45 cm boya ulaştığında) dönemde verilebilir.
1.8. Sulama
Mısır bitkilerinin yetişme mevsimi boyunca belirli dönemlerinde
mutlak suretle su ihtiyacının karşılanması gerekir. Mısır bitkilerinin su
ihtiyacı, bazı bölgelerde doğrudan doğal yağışlarla karşılanabildiğinden, bu bölgelerimizde ilave sulama yapılması gerekmeyebilir. Diğer
bölgelerimizde ise, eğer doğal yağışlar bitkinin su ihtiyacını
karşılamıyorsa, çok kritik dönemlerde bitkilerin sulanması zorunludur.
Mısır bitkisinin gelişiminde 4 kritik dönem vardır. Bunlar; fide dönemi,
tepe püskülü öncesi dönem, koçan püskülü çıkarma dönemi ve son
olarak da tane dolum (koçan dolum) dönemleridir. Ancak, en kritik
dönem, tepe püskülü çıkarma döneminden 2 hafta öncesi ile, koçan
püskülü çıkarma döneminden 2 hafta sonrasına denk gelen periyottur.
Bu periyotta, meydana gelebilecek herhangi bir kuraklık veya
zamanında yapılamayan sulama verimde önemli düşüşlere neden
olmaktadır. Mısırda salma sulama, yağmurlama sulama ve damla
sulama gibi sulama yöntemleri kullanılmaktadır.
Özellikle engebeli alanlarda yağmurlama sulama kullanılan suyun etkin
kullanımını azaltırken, salma sulama hem fazla su kullanımı hem de
fazla iş gücü nedeniyle geniş alanlarda etkin değildir. Mısırda en uygun

MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği | 180

sulama yöntemi damla sulama yöntemidir. Bu yöntemde her türlü
toprak koşulunda sulama yapılabilir ve gerekli gübreleme uygulamaları
da bitkilere parçalı olarak verilerek etkinliği artırılabilir.
1.9. Yabancı Ot Mücadelesi
Mısır tarımı yapılan alanlarda, mısır bitkisinin sorunsuz bir şekilde
yetişebilmesi için, rekabetsiz bir ortamın sağlanması gerekir. Mısır
bitkisi ile rekabete girerek, toprakta bulunan suyu ve bitki besin
elementlerini tüketen yabancı otlarla mücadele edilmesi gerekir.
Yabancı otlar, aynı zamanda mısır bitkisine zararlı olabilecek çeşitli
hastalık etmenlerini ve böcekleri de barındırdıkları için, mısır
veriminde

önemli

kayıplara

neden

olmaktadır.

Yabancı

ot

mücadelesinde kullanılabilecek herbisitler (yabancı ot ilaçları),
kullanıldıkları dönemlere göre 3 ayrı gruba (ekimden önce toprağa
karıştırılarak uygulananlar, ekim sonrası fakat çıkıştan hemen önce
uygulananlar ve çıkış sonrası uygulananlar) ayrılmaktadır. Ülkemizde
yaygın olarak, çıkış sonrası yabancı ot ilaçları kullanılmaktadır.
Özellikle fazla yabancı ot sorunu olan tarlalarda, çıkış öncesi ilaçlar
kullanılabilir. Bu ilaçların kullanımında en önemli nokta ilaçların etkin
bir şekilde çalışabilmesi için toprakta yeterli miktarda nemin olmasıdır.
Mısır ekiminin hemen ardından, henüz çıkış olmadan tarla yüzeyi
ilaçlanmaktadır. Bu amaçla, tek yıllık dar yapraklı ve geniş yapraklı
yabancı otların kontrolü için farklı ilaçlar kullanılmaktadır.
Mısır tarla yüzeyine çıkış yaptıktan sonra, 15-20 cm bitki boyuna
ulaşınca, eğer tarla yüzeyi otlu ve geniş yapraklı otlar ağırlıkta ise, ilaç
kullanılabilir. İlaç firmaları tarafından değişik formasyonlara sahip
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ilaçlar zaman zaman piyasaya sürülmektedir. Bu nedenle, çıkıştan sonra
tarlalar gezilerek yoğun olarak gelişen otlara göre ilaçların belirlenmesi
ve uygulanması gerekir.
1.10. Hastalık ve Zararlı
Bölgelerimizin değişen iklim şartlarına göre az çok değişmekle birlikte,
genel olarak görülen hastalıklar; mısır yaprak yanıklığı bipolaris
(Helminthosporium), kök ve kök boğazı çürüklüğü ve mısır rastığı
(Ustilago maydis) görülebilir.
Mısırda hastalıklarla mücadelede en önemli basamaklardan biri
hastalığa karşı dayanıklı çeşitler kullanılmasıdır. Bunun yanında ekim
nöbeti uygulanması, aşırı azotlu gübreleme yapmaktan kaçınmak,
tarladaki hastalıklı bitki artıklarının temizlenmesi, tarlada su
birikmelerine engel olunması ve tarlanın drenajının iyi yapılması,
uygun tohum yatağı hazırlanması, uygun ekim derinliği ve toprak
tavının uygun olması gibi kültürel önlemler de hastalıklarla mücadeleye
önemli oranda katkı sağlamaktadır. Çeşit dayanıklılığının ve kültürel
önlemlerin yeterli başarı göstermediği alanlarda kök ve kök boğazı
çürüklüğü için ilaçlama yapılır. Yaprak yanıklığı için işletmedeki
mevcut ekipman durumuna göz önüne alınarak ilaçlama yapılabilir.
Eğer geç dönemde ilaçlama olanağı yoksa traktörün en son girebileceği
yani mısır bitkisinin 40-45 cm bitki boyuna ulaştığı dönemde ilaçlama
makinası ile kimyasal ilaçlama (pyraclostrobin-epoxiconazole etken
maddeli) ile mücadeleme yapılmalıdır.
Silajlık mısır yetiştiriciliğinde ilk gelişme döneminde tel kurtları
(Agriotes spp.) ve bozkurtlar (Agrotis ssp.) önemli zararlara neden
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olabilmektedir. Tel kurtları ve boz kurtlara karşı ekilecek tohumların
ilaçlanmış olması oldukça önemlidir. Tohum ilaçlamasının yapılmadığı
ya da yetersiz olduğu durumlarda bitkilerin ilk gelişim döneminde
tarlalarda

bitkiler

gözlemlenerek

gerekli

ise

üstten

ilaçlama

yapılmalıdır. Mısır maymuncuğu (Tanymecus dilaticollis Gyll.) yeni
çıkan mısır bitkilerinin yapraklarını yarım ay şeklinde yemek ve
büyüme konilerini kesmek suretiyle önemli zararlara neden olmaktadır.
Mısır bitkisinin 2-3 yapraklı olduğu döneme kadar bu zarar önemli
ölçüde sürmektedir. Mısır fidelerinin gelişmesi ilerledikçe zarar
azalmakta ve önemini yitirmektedir. Bu zararlıya karşı yüzey ve tohum
ilaçlaması yolu ile mücadele yapılmaktadır.
Mısır bitkisinin farklı gelişim dönemlerinde bölgelere göre değişmekle
birlikte yaprak kurtları (Lepidoptera: Noctuidea), çizgili yaprak kurdu
(Spodeptera exigua), yeşil kurt (Helicoverpa armigera Hbn.), sap
kurdu (Ostrinia nubilalis) ve koçan kurdu (Sesamia nonagrioides)
zararı ile karşılaşılmaktadır. Mısırda çizgili yaprak kurdu son yıllarda
önemli düzeyde zarara neden olmaktadır. Mısır sap ve koçan kurdu ise
mısır tarımı yapılan birçok bölgede zarara neden olmaktadır. Zararlılar
ile mücadelede kültürel önlemlere ilave olarak ilaçlı mücadele de
yapılması gerekir. İlaçlı mücadele de işletme olanaklarına göre uygun
dönemde yapılır.
1.11. Hasat Zamanı
Mısır bitkisinde kimyasal ve mikrobiyolojik aktivite hasat edilmesi ile
birlikte başlamakta ve silolamanın sonuna kadar devam etmektedir. Bu
aktivitelere bağlı olarak da mısır silajının besleme değeri bir miktar
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düşmektedir. Bu nedenle mısır bitkisinin silolanmasında doğru hasat
zamanının belirlenmesi silaj kalitesini etkileyen önemli bir faktördür.
Hasat zamanın belirlenmesinde mısır bitkinin kuru madde düzeyi, kuru
madde verimi (t/da), enerji içeriği ve sindirilebilirlik parametrelerinin
optimizasyonu hedeflenir (Keleş ve Çıbık, 2014). En iyi silaj
fermantasyonu genellikle bitki nemi %65-70 olduğunda gerçekleşir ve
hayvancılık performansı için optimum yem üretilir. Mısır silajı hasadı
için, genellikle koçan püskülü çıkışından 42-47 gün sonra tahmini bir
zaman vermek için bir gösterge olarak kullanılabilir. Tabii ki, optimum
hasat zamanı, sıcaklıklara bağlı olarak daha erken veya daha geç
gelebilir.
Silajlık mısırda hasat zamanı çok dinamiktir. Bitki olgunlaşmaya
devam ettikçe bitkideki nişasta oranı da artmaya devam eder (Burken
ve ark., 2017). Mısırda dane sayısı ve nişasta oranı artarken, hasat kuru
maddesi arttıkça nişasta sindirilebilirliğinin azaldığı gösterilmiştir.
Silajlık mısırın hasadı geçiktiği için toplam nişasta sindirilebilirliği
azalmıştır (Bal ve ark., 1997; Jensen ve ark., 2005; Ferraretto ve Shaver,
2012). Ayrıca mısır bitkisi olgunlaştıkça, NDF oranının azaldığı ve
NDF'nin sindirilebilirliğinin de %3 oranında azaldığı belirlenmiştir
(Andrae ve ark., 2001; Di Marco ve ark., 2002; Jensen ve ark., 2005;
Burken ve ark., 2017).
Mısır bitkisinde olgunlaşmanın ilerlemesiyle birlikte gövde ve
yaprakların besleme değerinde önemli düşüşler olurken, süt ve hamur
olum dönemlerine önemli miktarda nişastanın tane de depolanması
nedeniyle besleme değeri artmaktadır. Mısır daneleri oluşmaya
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başladığında (erken süt olum ve süt olum dönemi) süt benzeri bir madde
ile dolar. Olgunlaşmanın ilerlemesi ile birlikte süt benzeri madde hamur
haline gelir ve sonrasında katılaşarak nişastaya dönüşür. Mısır
danesinde süt çizgisi katı ile sıvı kısmı arasında yer almaktadır. Mısır
danesinde süt çizgisi mısır silajının ne zaman hasat edileceğini
belirlemek için sıklıkla kullanılmaktadır. Dane süt çizgisi mısır
bitkisinde bir koçanı ikiye bölerek ve danelere de süt gelişim çizgisine
bakarak yapılır (Resim 2). Bu çizgi, danenin dış kenarından koçana
doğru ilerleyecektir. Mısır bitkisi olgunlaşma ilerledikçe, süt çizgisi
tanenin altına doğru iner. Silaj için hasat edilen mısır bitkisinde yapılan
birçok çalışma, en uygun hasat zamanının danelerde süt çizgisinin 1/2
(%50 nişasta, %50 süt) ile 3/4 (%75 nişasta, %25 süt) aralığındaki
dönemlerin olduğu bildirilmektedir (Filya, 2006). Dane süt çizgisi
yüzdesinde ve tüm bitkinin nem yüzdesinde önemli farklılıklar vardır.
Bazı silajlık mısır hibritlerde tanenin olgunlaşması esnasında diğer bitki
kısımları daha hızlı kuruyabilmektedir. Varyasyonun en önemli iki
nedeni hava sıcaklığı ve çeşit farklılıklarıdır. Bu nedenle sadece
tanedeki süt çizgisine göre hasat zamanını belirlemek daha az güvenilir
olabilmektedir. Hasat zamanının belirlenmesinde danedeki süt çizgisi
ile bitki kuru maddesinin bilinmesi önem taşımaktadır.
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Resim 2. Mısır danesinde süt çizgisi

Uzun

süreli

kuru

hava

anormal

mısır

bitkisi

gelişimi

ile

sonuçlandığında, dane süt çizgisine dayalı yüzde nem tahminleri
oldukça değişken olabilmekte ve yanılmalar olabilmektedir. Kuru hava
nedeniyle ciddi şekilde strese giren koçan olmayan mısır bitkileri,
tahmin olarak kullanmak için dane süt çizgileri olmayabilir. Benzer
şekilde, dondan zarar görmüş mısırda da dane süt çizgisi ile tüm bitki
nemini doğru bir şekilde tahmin etmek bazen zor olabilir. Silajlık
mısırda optimum hasat zamanında %32-35 arasında kuru madde olması
istenir. Nişasta sindirilebilirliğini artırmak için silaj hasadında dane
kırıcıları

veya

parçalayıcıların

kullanılması

önemlidir.

Dane

parçalayıcılar kullanılarak hasat edilmeyen düşük nemli mısır silajı,
nişasta sindirilebilirliği açısından düşük olabilir. Çok kuru olan taneler
sertleşecek ve hayvandan sindirilmeden geçecektir (Andrae ve ark.,
2001).
Mısır silajı için optimal kuru maddeye ulaşmak, işletmenin durumu,
iklim koşulları nedeniyle her zaman mümkün değildir. Özellikle
vejetasyon süreli yönünden bazı bölgelerde ve özelliklede ikinci üründe

MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği | 186

don zararı riski de bir başka nedendir. Hasada yaklaşmış mısırda don
zararı meydana geldiğinde besleme değeri çok düşeceğinden, ya da aşırı
yağışlar nedeniyle alanlarda biçim işlemlerinin zor olacağı için hasat
daha zor hale gelmekte, ürün kayıpları artmakta, bu tip durumlarda
%30'un altında hasat yapılabilmektedir. Silajlık mısır bitkisinin ne
zaman hasat yapılacağını belirlemenin en doğru yöntemi bitki nem
içeriğini ölçmektir. Bu diğerlerine göre biraz daha fazla çaba gerektirir.
Doğru nemde hasat edilen mısır silajının hayvan performansınız
üzerindeki etkisi baz alındığında bunun önemin anlaşılır. Nem
tayininde tarladan en az 4 farklı bölgeden bitkiler alınır ve en kısa
sürede bu bitkiler tartılır. Alınan bu bitkiler nemini kaybetmemesine
dikkat edilerek uygun ekipmanla küçük parçalara ayrılır. Ayrılan
örnekler 105 ⁰C de 24 saat ya da 78 ⁰C’de 48 saat sıcaklık uygulamasına
tabii tutulur. Burada alınan örnekler tekrar tartılır. Elde edilen yaş
ağırlıktan kuru ağırlık değeri çıkarılarak bitkinin sahip olduğu nem
oranı belirlenir.

Hızlı kurutmada %2-3 değerler daha yüksek

çıkabilmekte yani bitki içinde nem kalabilmektedir. Bu nedenle bu tip
aletler kullanılırken etüvde kurutma ile kalibre edilerek kullanılmalıdır.
Mısır bitkisinin erken döneminde (süt olum) hasat edilmesi (>%30
KM), kuru madde verim kaybı ile birlikte bitkinin su ve SÇK düzeyinin
yüksekliğine bağlı olarak siloda istenmeyen ölçüde hızlı bir
fermantasyona neden olur. Clostridia bakterileri yem şekerlerini ve
organik asitleri butirik asit, karbondioksit ve amonyağa dönüştürür. Bu
silaj, yüksek KM kayıplarına, yüksek pH seviyelerine sahip kötü
kokulu bütirik asit seviyelerine, düşük yem kalitesine, lezzetliliğe ve
yem tüketim potansiyeline sahip olacaktır. Ayrıca silo suyu çıkışına
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bağlı olarak mısır silajlardaki çözünür besin maddelerinin (şekerler,
organik asitler, mineral maddeler ve protein olmayan azotlu bileşikler)
kayıp oranları da artar. Hasat zamanının gecikmesinde ise, bitkinin
yaprak ve sap kısımlarında selüloz ve lignin miktarının artması, SÇK
ve organik maddelerin sindirilebilirliğinin azalması ile tampon
kapasitesinin artmasından dolayı kalite kaybına neden olabilir. Ayrıca
bitkinin kuru madde içeriğinin artması ürünün uygun şekilde
sıkıştırılmasını da zorlaştırmaktadır. Bu durum fermantasyon sürecini
de riske atabilir (Lee ve ark., 2005).
1.12. Biçme Yüksekliği
Biçme yüksekliği, silaj kalitesi ile silajın hayvanlar tarafından
değerlendirilmesini büyük ölçüde etkilemektedir. Mısır bitkisinin
biçme yüksekliğinin azaltılması ürünün toprakla kontamine olmasına,
sonuç olarak da bakteri ve spor sayıları ile tampon kapasitelerinin
artmasına neden olmaktadır. Biçme yüksekliğinin azaltılması dekar
başına alınan verimi arttırmaktır. Ancak bitkinin toprak yüzeyine yakın
kısımlarının selüloz ve ligin içeriğinin yüksek olması silajın besleme
değerlerini azaltmaktadır. Besleme değeri yüksek bir mısır silaj
yapabilmek için bitkilerin biraz daha yüksekten biçilmeleri gereklidir
(Resim 3). Mısır bitkisinde biçim yüksekliği en az 5-7.5 cm’den
başlamalıdır (Filya, 2006).
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Resim 3. Mısır hasadı ve biçme yüksekliği

2. Silajlık Mısırda Bitki Kalite Özellikleri
2.1. Sömek ağırlığı: Hasat edilen bitkide koçan ağırlığının toplam
bitki ağırlığının içindeki oranının yüksek olması istenir. Ancak elde
edilen koçan ağırlığı içindeki sömek oranının ise düşük olması daha
uygundur. Her çeşitte hasat döneminde rastgele seçilen 10 bitkinin
koçanları alınarak bunlarda daneler alındıktan sonra geriye kalan sömek
ağırlığı gram olarak belirlenir. Silajlık çeşitlerde sömek ağırlığının
düşük olması istenir.
2.2. Yaprak oranı: Silajlık mısırda itkide yaprak sayısının fazla,
geniş ve büyük yapraklar olması istenir. Sonuç olarak toplam bitki
ağırlığı içinde yaprak oranının yüksek olması istenen bir özelliktir.
Hasat döneminde seçilen 10 bitkide kesilen bitkiler tartıldıktan sonra
yaprakları ayrılarak yaprak ağırlığı tartılır. Elde edilen yaprak
ağırlığının toplam bitki ağılığına belirlenir. Silajlık mısır çeşitlerinde bu
değerin yüksek olması nişasta oranının yüksek olması anlamına gelir.
2.3. Koçan oranı: Silajlık mısırda koçan en önemli kalite özelliğidir.
Hasat edilen üründeki koçan oranının mümkün olduğunca yüksek
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olması istenir. Her parselden seçilen 10 bitkinin toplam ağırlığı ayrı ayrı
tartıldıktan sonra koçanlar ayrılarak tartılır ve elde edilen koçan ağırlığı
toplam bitki ağırlığına bölünerek koçan oranı bulunur.
2.4.Sap oranı: Silaj için hasat edilen bitkilerde sap oranının yüksek
olması selüloz ve lignin oranının yüksek olmasına neden olacağı için
bitkide yatmayı önleyecek düzeyde bir sap oranının olması arzu edilir.
Hasat döneminde rastgele seçilen 10 bitkinin toplam bitki ağırlığı
alındıktan sonra, koçan ve yapraklar ayrılır ve sap ağırlığı tekrar tekrara
tartılır. Elde edilen sap ağırlığı toplam bitki ağırlığına bölünerek
bitkideki sap oranı belirlenir.
2.5.Ham selüloz: Ham selüloz, selüloz dışında lignin ve
hemiselüloz

gibi

yapısal

karbonhidratları

da

içermektedir.

Ruminantlar ve diğer tek mideli otçul hayvanlar haricindeki hayvanlar
tarafından güç sindirilebilirler hatta hiç sindirilemezler.
2.6.Ham protein: Organik maddeler içerisinde azot içeren tüm
maddelere ham protein adı verilir.
2.7.Ham yağ: Ham yağ değeri, yağ dışında yağ benzeri
maddeleri de içermektedir.
2.8. Ham kül: Kuru madde usulüne uygun bir yöntemle
yakıldığında yanmamış olarak kalan maddelerin tamamı ham kül
olarak adlandırılır. Ham kül içerisinde yemdeki doğal inorganik
maddeler bulunabileceği gibi yeme daha sonra karışmış kum, toprak:
ve toz gibi maddeler de bulunabilir.
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2.10. Nişaşta: Mısır silajının içermiş olduğu enerji değerinin
yaklaşık yarısı nişastadan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla mısır
silajının içermiş olduğu nişasta miktarının yüksek olması, yemin
kullanılabilirliğini artırırken, yem maliyetini düşürmekte ve hayvan
performansını da arttırmaktadır (Keleş ve Çıbık 2014). Mısırın nişasta
içeriği silajın besleme değeri yanında silolama kolaylığı açısından da
önemlidir. Silajlık mısırda nişasta kaynağı olarak tane büyük bir paya
sahiptir. Tanenin nişasta oranı olum dönemine bağlı olarak değişim
göstermekte ve en yüksek değerine hamur olum döneminde
ulaşmaktadır
2.11.Kuru Madde Oranı : Silajlık mısırda hasat döneminde kuru
madde oranıdır. Silaj hasat döneminde biçilen bitkiler uygun yöntemler
kurutularak içindeki nem uzaklaştırılır. Nem uzaklaştırıldıktan sonra
kalan kısım tekrar tartılır elde edilen değer kullanılarak kuru madde
oranı hesaplanır. Örneğin hasat edilen bitkinin toplam ağırlığı 1230
gram olursa, bitkiler 105 ⁰C’de 24 saat kurutulduktan sonra tartıldığında
elde edilen değer 425 gram olduğunda elde edilen kuru madde oranı
aşağıdaki gibi hesaplanır.
Kuru madde oranı: (kuru bitki ağırlığı x 100 / yeşil bitki ağırlığı
: (425 x 100/1230)

: % 34.55

2.12. Nötr Deterjan Lif (NDF): Lignin, selüloz hemiselüloz,
sıcaklık hasarlı proteinler ve slika içeren bu fraksiyon, hayvanın yem
tüketimi hakkında fikir veren bir göstergedir..
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2.13. Asit Deterjan Lif (ADF): NDF içerisinden hemiselüloz
çıkartılarak elde edilen bu fraksiyon, yemin sindirilebilirliği ve
hayvanın enerji alımı hakkında fikir verir.
2.14. Asit Deterjan Lignin (ADL): Lignin bitki hücre duvarının
bitkiye katılık ve yapısal desteklik sağlayan bir polimer bileşenidir.
Hayvan enzimleri tarafından sindirilemez. Bu değer bitki olgunlaştıkça
yükselir ve ılık hava koşullarının olduğu yerlerde yetişen bitki
türlerinde daha yüksektir. Lignin içeriğinin artması sindirilebilirliğin
azalmasına neden olur.
Kaliteli bir mısır silajı eldesinde silajın sindirilebilirliğini temsil eden
ADF ve NDF parametresinin düşük olması tercih sebebidir. Bu
parametre hasat dönemi geciktikçe yükselir. Benzer şekle ADL
parametresi lignin içeriğini gösterdiğinden onun da düşük olması tercih
edilir
Yeterli düzeyde kuru madde (%30-40) içeren yeşil yemlerin,
biçildikten sonra, oksijensiz koşullarda saklanması sonucu elde edilen
fermente yemlere silaj denir. Uygun hasat zamanı, hasat zamanındaki
kuru madde içeriği, parçalama boyutu, uygun silaj katkı maddelerinin
kullanılması, doldurma süresi, sıkıştırma derecesi ve kapatma, mısır
silajının besin madde içeriği ve kalitesine etki eden en önemli
faktörlerdir.
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3. Parçalama
Mısır bitkisi hasat edilirken sapı, yaprağı ve koçanı ile birlikte silaj
biçme makinesiyle biçilir ve biçilirken de parçalanır. Silolanacak mısır
bitkisinin iyi bir şekilde sıkıştırılabilmesi için küçük parçalara ayrılması
şarttır. Bu işlem, mısır bitkinin katkı maddeleriyle homojen bir şekilde
karışmasına da sağlar (Filya, 2006). Partikül boyutunun kısa olması
ürünün sıkıştırılmasını kolaylaştırır ve fermantasyon kalitesini arttırır.
Bunun yanında partikül boyutunun 2 cm’nin üzerinde olması geviş
getirmeyi uyararak rumen sağlığını korumasını sağlar. Genel olarak
mısır bitkisinde parçalama boyutu 0.5-2.5 cm arasında değişmektedir
(Resim 4). Hasat zamanında mısır bitkisinin KM oranı parçalama
boyutunu değiştirebilir. Yüksek KM oranına sahip mısırı iyi
sıkıştırabilmek için daha küçük boyutlarda parçalanmalıdırlar. Düşük
KM’li mısır bitkisinde ise küçük boyutlarda parçalanması durumunda
gerek sıkıştırma sırasında gerekse ürün silolandıktan birkaç gün sonra
silodan büyük oranda silo suyu çıkışı olur ve bu da büyük kayıplara yol
açar. Bu nedenle düşük KM’li mısır bitkisi daha büyük boyutlarda
parçalanmalıdır. Kuru madde oranı %35’un altında olan mısır
silajlarında partikül boyutunun 1 ve 1,5 cm; kuru maddenin %35’in
üzerinde olduğu durumlarda ise 0,5-1 cm olması önerilmektedir. Biçme
ve üfleme kısımları arasındaki bıçaklara paralel olarak yer alan 2
silindirden oluşan mekaniksel işleyicilere sahip silaj makineleri, mısır
danelerini ezerek danenin içerisindeki nişastayı açığa çıkarırlar. Bu
durumda silajın hayvanlar tarafından sindirilebilirliğini ve besleme
değerini artırması beklenebilir (Johnson ve ark., 1999). Silaj
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makinesinde yapılacak doğru ayarlarla mısır hasadı sonrası ezilmemiş
dane miktarı oldukça azalmakta, böylece daha kaliteli bir silaj elde
edilmektedir.

Resim 4. Parçalanmış ürün

4. Silaj Katkı Maddelerinin Kullanımı
Mısır silajı yapan üreticiler, katkı maddesi kullanımına gereksinim olup
olmadığının yanıtını aramaktadırlar. Silolanan ürün daha iyi fermente
oluyorsa, silajın aerobik stabilitesi artıyorsa ve hijyenik açıdan temiz
bir silaj elde edilip, hayvanların verim performanslarında bir artış
gözleniyorsa o zaman bunları sağlayan katkı maddesi kullanılmalıdır.
Bunları sağlamayan bir katkı maddesinin ise mısır silajı yapımında
kullanılmasına gerek yoktur. Silajın hasat edilmesi, parçalanması veya
silolanması için koşulların elverişli olmadığı durumlarda, fermantasyon
gecikebilir ve silajın besleme değerinde bir azalmaya neden olabilir. Bu
durumlarda, fermantasyonun iyileştirilebilmesi amacıyla silaj katkı
maddeleri kullanılabilir. Ancak silaj katkı maddelerinin iyi yönetimin
yerine geçmediğini unutmamak gerekir. Mısır silajının yapımında
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materyalin uygun kuru madde içeriğinde hasat edilmesi, doğru
uzunlukta parçalanması, silo içerisine hızlı bir şekilde doldurulması,
iyice sıkıştırılması, hava almayacak şekilde sıkıca kapatılması ve
silolama esnasında hava girişinin engellenmesi gibi anaerobik
koşulların sağlanması en önemli faktörlerdir. Silajlık mısır hibritlerinin
silolanmasında tavsiye edilen KM düzeylerine uyulduğu taktirde
herhangi bir katkı maddesi kullanımına ihtiyaç duyulmaz. Mısır
silajının yapımında, silaj katkı maddesi olarak genellikle bakteri
inokulantları, asitler ve protein yapısında olmayan azot kaynakları
kullanılmaktadır. Katkı maddelerinin silolanan mısıra homojen
karışabilmesini sağlamak için parçalama işlemiyle birlikte kombine
edilmesi gerekmektedir (Filya, 2006).
4.1. Bakteri inokulantları
Silaj fermantasyonunun kontrol atına alınabilmesi amacıyla Laktik asit
bakterileri (Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus casei, Lactobacillus buchneri, Pediococcus acidilactici,
Pediococcus cerevisiae, Pediococcus pentosaceus, Enterococcus
faecium vb) içeren inokulantlar kullanılmaktadır. Bakteri inokulantlar,
silajlık materyalde bulunan SÇK’ın etkin bir şekilde kullanılmasını
sağlayarak laktik asit üretimini arttırır ve silajın pH değerini daha hızlı
düşürür (Weinberg ve Muck 1996, Kung 2001).
4.2. Asitler
Koruyucu asitler (formik asit ve propiyonik asit), fermantasyon
engelleyici olarak kullanılan katkı maddeleridir. Antimikrobiyal etkiye
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sahip olduklarından silaj içerisinde maya ve küf gibi istenmeyen
mikroorganizmaların

çoğalmalarını

engellerler.

Bunun yanında

koruyucu asitler silo açıldıktan sonra silajdaki ısınmayı azaltarak
aerobik stabilitesini arttırırlar (Filya ve ark., 2004). Mısır silajında
normal koşullarda koruyucu asit kullanımına gereksinim yoktur.
Bununla birlikte, silonun üst yüzeyinde (özellikle bunker veya hendek
silolarında) koruyucu asitler yararlı olabilmektedir. Bu silolarda
doldurma, sıkıştırma ve kapatma aşamaları iyi olmadığı için silajın üst
katmanlarında fazla miktarda oksijen bulunur. Silonun bu kısmını
kapatmadan önce formik ya da propiyonik asit eklemek, bozulma
miktarını azaltabilir.
4.3. Protein olmayan azot kaynakları
Mısır bitkisi kuru madde %10’dan daha az miktarda ham protein
bulunmaktadır. Mısır bitkisinin ham protein oranını artırılması
amacıyla üre gibi protein yapısında olmayan nitrojen kaynaklarıyla
karıştırılarak

silolanması

yaygın

bir

uygulamadır.

Ürenin

antimikrobiyal etkisi silajın maya ve küf yoğunluğunu azaltmaktadır.
Böylece silajların aerobik stabilitesinin arttığı ve daha uzun süre
bozulmadan yemlemede kullanılabildiği bildirilmektedir (Li ve ark
1992). Ancak üre kullanımı ile silajın LAB sayısını azaltmakta ve
bunun sonucu olarak da fermantasyon gecikebilmektedir. Katkı
maddesi olarak üre kullanılacaksa, her bir ton silajlık mısır başına
yaklaşık 2-3 kg olacak şekilde üre ilave edilmeli ve bu miktarın üzerine
çıkılmamalıdır (Filya, 2006).
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5. Sıkıştırma
Sıkıştırma, silaj yapımının önemli bir aşaması olup silolanacak
materyalin arasındaki oksijenin silodan uzaklaştırılma işlemidir.
Yetersiz yapılan sıkıştırmalarda bitkiler, daha uzun süre solunum
yapmaya devam eder ve bu da ürünün bozulmasını kolaylaştırarak besin
madde kayıplarına neden olur. Silonun doldurulmasında dikkat
edilmesi gereken en önemli nokta parçalanmış mısırın en alt tabakadan
başlayarak her defasında 15-30 cm'lik bir yükseklikte serilmesi ve
sıkıştırılmasıdır. Sıkıştırma işleminde kullanılacak araçlar mümkün
olduğunca ağır ve ortamda rahat hareket etme kabiliyetine sahip
olmalıdır. Küçük silolarda bir traktör ile büyük silolarda ise iş
makineleri ile sıkıştırılma işleme yapılmalıdır (Resim 5). İyi bir
sıkıştırma için 1 ton parçalanmış mısır en az 4 dakika süreyle
çiğnenmelidir. Mısır hasadının gecikmesi durumunda, artan KM oranı
nedeniyle iyi bir sıkıştırma sağlanamıyor ise materyal su ile ıslatılarak
(15-20 L/ton) sıkıştırılmalı ve havasız ortam sağlanmalıdır (Filya,
2006).

Resim 5. Ürünün siloya dolduruması ve sıkıştırılması
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6. Kapatma ve Koruma
Silo doldurulduktan ve sıkıştırma işlemi yapıldıktan sonra mümkün
olan en kısa süre içerisinde üzeri PVC veya polietilenden imal edilen
en az 0.40 mm kalınlığındaki plastik örtü kapatılmalıdır. Plastik örtü
silaj içerisine oksijen girişini engelleyerek anaerobik koşulların
korunmasını sağlar. Kapatmada kullanılan materyalde meydana
gelebilecek en küçük bir parçalanma, oksijen girişine ve silajın
bozulmasına neden olur. Bu amaç için yırtılmaya dayanıklı, silaj
içerisindeki havanın çıkışına izin veren, dışardan hava girişini
engelleyen

oksijen

bariyerli

özel

yapılmış

plastik

örtüler

bulunmaktadır. Kapama materyali olarak oksijen bariyerli örtülerin
kullanılması ile silo içerisine oksijen girişini ciddi anlamda azaldığı ve
oksijen kaynaklı kayıpların en aza indiği görülmektedir Borreani ve
ark., 2018). Silajın ultraviyole güneş ışınlarına karşı korunabilmesi için
üst koruyucu örtü kullanılmalıdır. Üst örtü aynı zamanda rüzgar, kuş ve
diğer hayvanların zarar vermelerine karşı koruyabilecek kalınlıkta
olmalıdır. Silo üzerinin plastik örtü ile kapatılma işleminde silo
içerisine yağmur suyu ve rüzgarın girmemesi için özellikle duvar
kenarları olmak üzere çok iyi kapatılmalıdır. Kapatma işlemi
tamamlandıktan sonra plastik örtünün üzeri eski araç lastikleri veya
kum torbaları gibi ağırlık oluşturacak malzemeler konulmalıdır (Resim
6). Araç lastikleri içerisine yağmur suyunun birikmesi ve sivrisinekler
için üreme alanı haline gelme problemiyle karşılaşılabilir. Delikli
lastikler kullanmak bu riski azaltır. Doldurma süresinin uzaması ile silo
içerisinde aerobik mikroorganizmalar çoğalmaya başlarlar. Bu da silaj
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fermantasyonunu olumsuz yönde etkiler. Bu şekilde yapılan silajlarda
hem büyük oranlarda besin maddeleri kayıpları görülür, hem de silajın
bozulma riski büyük oranda artar. Bu nedenle silo mümkün olan en kısa
sürede doldurulmalı ve bu sürenin 2 günü geçmemesine özen
gösterilmelidir (Filya, 2006).

Resim 6. Ürünün kapatılması ve korunması

7. Fermantasyon Süreci
Silaj fermantasyonu aerobik, fermantasyon ve stabil dönem olmak
üzere üç aşamada gerçekleşir. Mısır bitkisi siloya doldurulup kapatılana
kadar bitki hücreleri hala canlıdır ve bir süre daha solunuma devam
eder.

Solunum

sırasında,

hava

oksijenini

kullanan

aerobik

mikroorganizmalar (Clostridia) şekerleri karbondioksit ile suya
dönüştürürler ve silo içerisindeki sıcaklık artmaya başlar. Bitkinin
hasadı ile silolanması arasında geçen süreye göre besin madde kayıpları
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değişim gösterir (Pahlow ve ark., 2003). Bu dönemde oksijen
kullanıldığı

için aerobik (oksijenli)

fermantasyon

gerçekleşir.

Karbondioksit seviyesi arttıkça, oksijen seviyesi düştükçe bu solunum
azalarak durur ve anaerobik (oksijensiz) fermantasyon başlar. Bu
süreçte, anaerobik (laktik asit bakterileri) mikroorganizmalar bitkinin
bünyesinde bulunan suda çözünebilir karbonhidratları kullanarak laktik
asit ve diğer organik asitlere dönüştürürler (McDonald ve ark., 1991;
Der Bedrosian ve ark., 2012). Bunun bir sonucu olarak da silajın pH’sı
düşer. Siloda aktif fermantasyon olayı yaklaşık üç hafta içerisinde
gerçekleşir. Silaj pH’sının yaklaşık 4,0-4,2'nin altına düştüğünde veya
fermantasyon için gereksinim duyulan şekerler tükendiğinde laktik asit
bakterilerinin faaliyetleri durur ve siloda stabil dönem başlar. İyi
kapatılan ve asidik bir ortam sağlanan silolarda bu dönemde büyük bir
biyolojik aktivite görülmez (Pahlow ve ark., 2003).
8. Silonun Açılması ve Silajın Kullanılması
Silaj fermantasyonu genel olarak üç hafta içerisinde tamamlanmakla
birlikte fermantasyonu garanti altına almak amacıyla ilk 1 ay içerisinde
açılmamasına özen gösterilmelidir (Filya, 2006). Silonun açılması ve
yemleme de kullanılması sırasında silaj yüzeyine yoğun bir oksijen
girişi meydana gelir ve silaj aerobik koşullara tekrar geri döner. Bu
dönemde silajın yeniden oksijene maruz kalmasıyla aerobik
mikroorganizmalar (maya, küf, enterobacteria ve bacillus) çoğalmaya
başlarlar. Aerobik mikroorganizmalar silajdaki şekerleri, laktik ve
asetik asit gibi fermantasyon son ürünlerini ve SÇK'ı tüketerek KM ve
besin maddeleri kaybına neden olurlar (Pahlow ve ark., 2003, Çayıroğlu
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ve ark., 2016). Sonuçta silajda ısınma başlar. Ayrıca maya ve asetik asit
bakterileri silajın lezzetini önemli ölçüde azaltabilen esterler, aldehitler
ve etil asetat gibi aromatik bileşikleri de üretebilir (Mahanna ve ark.,
2018). Bu şekilde bir hava girişi iyi fermente olmuş silajlarda dahil
olmak üzere tüm silajlarda %8-10’lara varan oranlarda kuru madde ve
besin maddeleri kaybına neden olabilir. İyi fermente olmayan silajlarda
ise bu kayıplar yaklaşık %20-30’un üzerinde çıkar. Mısır bitkisinin
doğru kuru madde ve olgunluk döneminde hasat edilmesi, iyi bir şekilde
sıkıştırılması, oksijen bariyerli film veya plastik örtü kullanımı ve
Lactobacillus buchneri içeren silaj bakteri inokulantlarının kullanımı
ile bozulmaya neden olan maya ve diğer aerobik mikroorganizmaların
etkisini en aza indirilebilir (Kleinschmit ve ark., 2005). Mısır silajı
silodan çıkarılırken siloda kalan silajın yapısı bozulmayacak şekilde
dikkatlice çıkarılmalıdır (Resim 7). Ayrıca hayvanlara verilecek
miktardaki silajın silodan alınmasına özen gösterilmelidir. Siloda kalan
silajın yüzeyi ve kullanılmak üzere kesilip alınan silaj uzun süre oksijen
ile temas ederse kızışma olur ve silaj bozulur. Bu süre iki günü
geçmemeli, tercihen kullanılacak silaj her kullanımda silaj yığınından
taze kesilerek alınmalıdır (Filya, 2006).

Resim 7. Mısır silajının açılması ve silodan alınması
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9. Mısır Silajı Kalitesinin Değerlendirilmesi
Silaj yeterli bir fermantasyon dönemi geçirdikten sonra (en az bir ay)
açılan ve yemlemede kullanılan silajdan homojen bir örnek alınarak
analiz edilmelidir. Tek başına hiçbir analiz değeri silaj kalitesini tam
olarak ortaya koyamaz. Mısır silajının kalitesi fiziksel analizler (koku,
renk ve dış görünüm) ve kimyasal analizler (kuru madde, pH değeri,
organik asitlerinin ve diğer kimyasal analizlerin saptanması) ile
belirlenebilir. Koku, renk ile dış görünüş gibi fiziksel değerlendirmeler
basit, ucuz ve her koşulda rahatlıkla uygulanabilecek olan yöntemlerdir.
Ancak sayısal veri elde edilen yöntemler kadar iyi bir yöntem değildir.
İyi fermente olmuş mısır silajının rengi açık zeytin yeşilinden, açık
kahverengine zeytine kadar farklı tonlarda olması gerekir. Silajın
kendine has hoşa gidecek turşu benzeri bir kokusu olmalı, istenmeyen
bütirik asit, alkol ve küf kokusu bulunmamalıdır. İyi fermente olmayan
mısır silajları sümüksü-yapışkan ve çamurumsu bir görünümün ile kötü
bir kokuya sahiptirler. Bu da silajda arzu edilmeyen bütirik asit
bakterilerinin ortamda geliştiğinin bir göstergesidir (Geren, 2001).
Ayrıca silajın içinde toprak bulunmamalıdır. Silaj sıcaklığının ortam
sıcaklığının 2 °C üzerine çıkması, oksijenin silajın içine girdiğini ve
aerobik bozulmayla sonuçlandığını gösterir (Ranjit ve Kung, 2000).
Mısır silajının pH'sı, diğer kimyasal analizlere göre yaygın olarak
kullanılmakla birlikte, en uygun pH değeri kuru madde oranına bağlı
olduğundan tek başına değerlendirmek güvenli olmaz. Genellikle iyi bir
mısır silajında pH değeri 3.7-4.1(ortalama 3.9), kuru madde oranı ise
%31-35 (ortalama %33) aralığında ve amonyak azotu %5’den daha
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düşük olmalıdır. Laktik asit ve diğer organik asitlerin değerlendirilmesi,
fermantasyonun ideal koşullar altında gerçekleşip gerçekleşmediği
konusunda geri bildirim sağlayabilir. Mısır silajı için laktik asit
seviyeleri %4-6 aralığında, asetik asit %2 veya daha az, propiyonik asit
%1’den, bütirik asit ise %0.1'den az olmalıdır (Roth ve Heinrichs,
2001).
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GİRİŞ
Mısır bitkisi sıcak iklim tahılıdır ve buğdaygiller familyasına dahildir.
Tarih boyunca insan ve hayvan beslenmesinde çok farklı kullanım
amacı için kullanılan mısır, atdişi mısır (Zea mays indendata), sert
mısır (Zea mays indurata), patlak mısır (Zea mays everta), seker mısır
(Zea mays saccharata sturt), mumsu mısır (Zea mays ceratina), unlu
mısır (Zea mays amylaceae) ve kavuzlu mısır (Zea mays tunicata)
olmak üzere yedi alttüre ayrılmıştır (Kırtok 1998). Mısırın alt türlere
ayrılmasında ana faktör endosperm yapısındaki değişkenliklerdir. Her
alt tür farklı endosperm yapısı ve içeriğine sahip olması ile de farklı
kullanım amacı için kullanılmaktadır. Bu kadar geniş alttüre sahip
olmasının yanında literatürde ve özel bir ifade ile ayırt edilmedikçe ya
da aksi belirtilmedikçe mısır bitkisinden bahsedildiğinde genel olarak
atdişi mısır kastedilmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de mısır
bitkisi ile ilgili resmi istatistikler de atdişi alttürüne ait verileri
kapsamaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun olarak ilk
dört alttürün tarımı yapılmakta ve bu alt türler daha çok ticarete konu
olmaktadır.
Dünyada da ülkemizde de mısır kullanımın büyük çoğunluğunu atdişi
mısır oluşturmaktadır. Bu mısır tipinin yem olarak hayvan
beslenmesinde kullanımının yanı sıra insan gıdası ve özellikle gıda
sanayisi başta olmak üzere endüstri hammaddesi olarak kullanımı da
oldukça yaygındır. Özel mısır tipleri olarak tanımlama yapıldığında
daha çok endosperm yapısındaki değişiklikler baz alınarak ve
kullanım amacına göre daha spesifik kullanıma sahip mısır tiplerinden
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bahsedilmektedir. Endosperm yapısındaki en belirgin değişiklikler
dikkate alındığında sert mısır, şeker mısır, patlak mısır ve waxy mısır
alt türleri bu gruba girebilmektedir. Daha çok hayvan beslenme
amacıyla kullanılsa da birçok alanda kendine kullanım olanağı bulan
atdişi mısırdan farklı olarak, özel mısır tipleri ya taze tüketim ya gıda
sanayide ham madde olarak ya da patlatılarak aperatif olarak yoğun
olarak direk insan beslenmesinde kullanılmaktadır.
Gerek atdişi gerek özel mısır tiplerinde çok farklı tane rengi
gözlenebilmektedir. Ancak ticarete konu olan genel olarak sarı renkli
ya da beyaz tane tipleridir. Ancak koyu renkli tane rengine sahip olan
mısırlar, içeriğindeki yüksek fitokimyasal (antosiyanin, antioksidan ve
fenolik madde vs.) içerikleri sayesinde özellikle son yıllarda
fonksiyonel gıda olarak tüketilmeye ve tercih edilmeye başlanmıştır
(Resim 1).

a

b

c

d

e

Resim 1: Farklı tiplerde ve renklerde mısır koçanları ve taneleri (a:sert mısır, b:mor
waxy mısır, c:patlak mısır, d:mor patlak mısır, e:şeker mısır)
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SERT MISIR (Zea mays Indurata)
Sert mısır bitkisi bitkisel özellikleri ve fenotipik görünümü itibari ile
atdişi mısıra çok benzemektedir. At dişi mısırdan farklı olarak mısır
tanesi sırt yapısında çöküklük bulunmamakta, taneler sert yapıda ve
camsı görünümdedir. Sert mısır tanesinin yüzeyi pürüzsüz, parlak
yapıda ve yuvarlak ya da yuvarlağa yakın bir şekli vardır. Tanesinde
yumuşak nişastanın üzeri sert nişasta ile kaplanmıştır. Sert nişasta
oranının fazla olması sayesinde de içeriğindeki protein oranı da
yüksektir. Yumuşak nişastası unsu bir yağıdadır ve kuru öğütme ile
mısır unu elde edilmesinde tercih edilmektedir. Tane rengi olarak daha
çok koyu sarı renktedir. Atdişi mısıra kıyasla iklim ve toprak istekleri
açısından da daha az seçicidir. Sert mısırın atdişi mısıra göre kısmen
daha erkenci olduğu söylenebilir. Dünyada da ülkemizde de
yoğunlukla insan beslenmesinde kullanılan bir alt türdür. Sert mısır
dünyanın birçok yerinde yetiştirilebildiği gibi özellikle mısır
tanelerinin direk insan beslenmesinde kullanıldığı Asya, Afrika ve
Latin Amerika ülkelerinde tercih edilmektedir. Ülkemizde de
Karadeniz Bölgesinde yöresel olarak yetiştirilmekte, diğer bölgelerde
de mısır unu yapımında tercih edildiği için kısmen yerel olarak
yetiştirilmektedir. İrmik ve mısır unu sanayisinde sert mısır tercih
edilmektedir. Sert mısır kuru öğütme ile mısır unu elde edildikten
sonra embriyosu yağ sanayisinde, kepeği de yem sanayisinde de
değerlendirilmektedir (Sade 2002).
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ŞEKER MISIR (Zea mays Saccharata Sturt)
Şeker (tatlı) mısır tamamen insan beslenmesinde kullanılan özel mısır
tiplerinden biridir ve içerdiği yüksek şeker oranı sayesinde diğer mısır
tiplerinden kolaylıkla ayrılır. Dünyada ve Avrupa’da sebze statüsünde
işlem gören şeker mısırın tescil işlemleri ülkemizde de son yıllarda
sebze statüsünde gerçekleştirilmektedir. İçerdiği şeker miktarı ve gen
tipine göre standart, genişletilmiş, süper tatlı şeker mısır tipleri gibi alt
tiplere de ayrılmaktadır. Farklı alt tiplere göre değişmekle birlikte
sahip oldukları “su, “sh-2” ve “se” genleri, tatlı mısır bünyesindeki
sakkarozun nişastaya dönüşümüne engel olmakta bu sayede diğer
varyetelere kıyasla daha yüksek şeker içeriğine sahip olmaktadır.
Standart şeker mısır alttipleri ‘su’ geni içermektedir. Bu tip şeker
mısırda içeriğindeki şeker, süt olum döneminden sonra hızla nişasta ve
fitoglikojene dönüştüğü için son yıllarda geliştirilmiş ve süper tatlı
tipleri standart şeker mısırı tiplerinin yerine geçmeye başlamıştır
(Başçiftçi ve ark., 2013). Standart tipler konserve ve dondurularak
tüketime (Alan, 2016), süper tatlı tipleri de taze tüketim için (Azanza
ve ark. 1996) daha uygun tipler olmanın yanında en uzun raf ömrüne
de sahiptirler. Standart tip “su” şeker mısırlarda şeker içerikleri %5-6
oranı ile diğer tiplere göre daha düşük iken geliştirilmiş tipler “se”
%6-8 şeker içerik oranı ile daha fazla şeker içermekte, süper tatlı “sh”
tiplerde %8-12 şeker oranı ile en fazla şeker içeriği bulunmaktadır
(Szymanek ve ark. 2006). Şeker içeriklerinden ayrıca %2.1-4.5
protein, %3-20 nişasta, %1.1-2.7 yağ, %0.9-1.9 selüloz, -9-12 mg C
vitamini, ve düşük miktarlarda da olsa A, B1, B2 vitaminlerini ve
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sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum, fosfor, demir gibi mineral
maddeler de içermektedir (Szymanek ve ark. 2006). Tescil sürecinin
sebze grubunda yer almasından sonra ülkemizde tarımı yapılan şeker
mısır çeşit sayısı hızla artmış ve genel olarak özel sektör tarafından
geliştirilen çeşitler yetiştiricilikte tercih edilmektedir.
Şeker mısır, gerek fenotipik olarak gerekse tane yapısı itibari ile diğer
alttürlerden kolaylıkla ayrılabilmektedir. En yaygın tarımı yapılan
atdişi mısıra kıyasla daha kısa bitki boyuna sahiptir ve genel olarak
160-220 cm civarında ve daha ince ve daha az sağlam bitki sapına
sahiptir. Ortalama 8-10 saat gün uzunluğuna ihtiyacı vardır. Taze
olarak tüketim için süt olum döneminde hasat edildiği için vejetasyon
süresi kısadır ve yaklaşık hasat süresi 80-90 gündür. Bu özelliği ile
ülkemizde hemen hemen her bölgede ana ürün, ikinci ürün, özellikle
Akdeniz ve Ege Bölgesinde sera koşullarında ara geçiş dönemlerinde
tercih sebebi olabilmektedir. Tüketimine de sık tarımının yapıldığı
Akdeniz ve Ege bölgesinde başlanmış olmasına rağmen özellikle son
yıllarda İç Anadolu Bölgesinde de tercih edilmeye başlanmış bu
sayede de bu bölgede tarımı da hız kazanmıştır. Şeker mısır tohumları
diğer mısır alt türlerine kıyasla karakteristik özelliğe sahiptir.
Özellikle fizyolojik olum döneminden itibaren kaybedilen su kaybına
bağlı olarak tohumlar buruşur ve saydam bir renk kazanır. Şeker mısır
tohumlarının bin dane ağırlığı 250-300 gramdır. Ticari tohumlar
genellikle sarı renkten oluşmakta ise de dünyada son yıllarda içerdiği
yüksek fitokimyasal içerik sayesinde mor renkli şeker mısıra talep
başlamıştır (Resim 2).
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Ülkemizde insan beslenmesinde süt mısır olarak tanımlanan ve
haşlanarak veya közde pişirilerek taze olarak tüketilen mısırlar ya
atdişi ya da sert mısırın süt olum zamanında hasat edilmiş hali idi.
Ancak son yıllarda özellikle pazarlarda taze tüketimde şeker mısır
alttürünün diğer mısırlara göre daha fazla tercih edilmeye başlandığı
gözlenmektedir. Şeker mısırın günümüzde daha fazla tercih sebebi
olmasının başlıca sebebi hem içeriğindeki yüksek şeker miktarı
sayesinde daha lezzetli gelmesi hem de iri embriyosu sayesinde yağ ve
protein içeriğinin de yüksek olması sayesinde daha fazla besleyici
içeriğe sahip olmasıdır (Sade 2002). Şeker mısır sadece taze tüketimde
değil aynı zamanda dondurularak veya konserve tüketimi ile gıda
sanayinde de yoğun şekilde kullanılmaktadır. Hasattan sonra şeker
mısırlarda tat ve aroma kaybı şeker mısır ham madde kaynaklı gıda
işleme prosesleri için ana problemlerden birisidir. Hasattan sonra
aroma ve tat kaybının ana nedeni de enzim aktiviteleridir (Szymanek
ve ark. 2006). Farklı şekillerde kullanılabilmesi sayesinde bütün yıl
boyunca kullanım olanağı bulmaktadır.

Resim 2: Sarı ve mor renkli şeker mısır koçanları
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PATLAK MISIR (Zea mays Everta)
Mısırın en eski formlarından birisi olan patlak mısır (cin mısır)
patlatılarak aperatif olarak direk insan beslenmesinde tüketilen özel
bir mısır tipidir. Bitkisel görünüm olarak diğer mısır alttürlerine
kısmen benzemekle birlikte tane yapısı itibari ile diğer mısır
türlerinden ayırt edilebilmektedir. En sık kullanılan atdişi mısırla
kıyas edildiğinde aşağıdaki şekilde ayırt edilebilmektedir.
✓ Bitki boyu daha kısadır bitki sapı daha incedir. Tepe
püskülleri, atdişi mısıra göre daha büyük bir yapıdadır ve
tepe püskülleri yan dalları aşağı doğru eğik ve ana eksen ile
yan dal arasındaki açı geniştir.
✓ Bitkide mısır koçanları atdişi mısırdan daha küçüktür. Koçan
uzunluğu ve kalınlığa da daha kısadır. Genelde her bir bitkide
birden fazla koçan oluşturma eğilimindedir. Koçanlar atdişi
mısır ile kıyaslandığında tepe püskülüne daha yakın
konumlanmaktadır.
✓ Cin mısır taneleri diğer bütün mısır alttürlerine göre daha
küçüktür. Ticarete konu olan patlak mısırların taneleri genel
olarak sarı renkli olmakla birlikte beyaz, kırmızı, mor ve
siyah gibi farklı renklerde gözlenmektedir (Resim 3).
✓ Patlak mısır tanelerinde endosperm perikarp adı verilen gayet
kalın, güçlü ve nem geçirmez bir tabaka ile sarılıdır (Tracy ve
ark., 1987).
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✓ Tane içerisinde endosperm dağılımında yumuşak endosperme
göre daha fazla sert endosperm içermektedir (Brunson ve
Richardson, 1958).
✓ Patlak mısır tanelerinde başlıca iki tip görünümü vardır.
Pirinç tipleri biraz daha uzun bir yapıya sahiptir ve uçlarında
sivri bir çıkıntıtya sahiptir, bunun yanında inci tipler daha
yuvarlak ve pürüzsüz bir topu andırır şekildedir (Dickerson,
2003). Tarımı yapılan patlak mısırların çoğunluğu inci
tipindedir (Öztürk ve Sade, 2014) (Resim 4).

Resim 3: Farkı renklerde patlak mısır taneleri

Ülkemizde patlak mısır tarımı, üretim ve tüketim verileri ile ilgili net
veriler olmamakla birlikte, yıllara göre değişmekle birlikte ticari
olarak sözleşmeli olarak 8000-10.000 ha alanda patlak mısır tarımı
yapıldığı tahmin edilmektedir (Öztürk ve ark. 2019). Patlak mısır
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tarımı ticari olarak yapılacak ise dünyanın birçok ülkesinde olduğu
gibi ülkemizde de genel olarak sözleşmeli olarak gerçekleşmektedir.
Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yerel olarak ve kendi
tüketimini karşılamak üzere küçük alanlarda patlak mısır tarımı
yapılabildiği bilinmekte birlikte Kahramanmaraş-Elbistan bölgesi
ticari olarak en yoğun tarımının yapıldığı alandır. Bunun yanında
Çukurova ve İç Anadolu Bölgelerinde de ticari olarak patlak mısır
tarımı

yapılmaktadır.

Genelde

açık

tozlanan

popülasyonların

kullanıldığı yerel üretim yapıldığı dönemlerde patlak mısır Ege ve
Akdeniz bölgelerinde yetiştiriliyorken son yıllarda ülkemiz patlak
mısır üretiminin yarısından fazlası Kahramanmaraş-Elbistan’da, geri
kalanı Çukurova bölgesinde, Ege (Aydın, Denizli), Kayseri, Konya,
Karaman, Kırşehir illerinde gerçekleştirilmektedir (Öztürk ve Sade,
2014). Ülkemizde patlak mısır yetiştiriciliğinde daha eski zamanlarda
açık tozlanan popülasyonlar kullanılıyor iken son yıllarda hibrit
çeşitlerin kullanılmasıyla birlikte verimler ve kalite özellikleri de
artmıştır. Patlak mısıra ait yeni çeşitlerin tescil edilmesi sürecinde
sebze grubunda yer almasıyla da birlikte son yıllarda introdüksiyon ile
yurtdışından getirilen yeni hibrit çeşitler ülkemizde tarıma konu olmuş
ve genel olarak özel sektöre ait çeşitler patlak mısır tarımında kendine
yer bulmuştur.
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Resim 4: Farkı renk ve tiplerde patlak mısır koçanları

Patlak mısır insan beslenmesinde patlatılarak aperatif olarak
tüketilmektedir. Sinema sektörünün geliştiği 1980’lerden sonra
ülkemizde patlak mısır tüketiminde de artış gözlenmiştir. Patlak mısır
diğer mısır alttürlere kıyasla daha büyük yongalar halinde patlayarak
çerez olarak özellikle çocuklar tarafından sevilerek tüketilebilmektedir. Patlak mısır içeriğindeki vitamin ve mineral içeriği (Özkan
2007) ile zengin besin içeriğine sahiptir, bunun yanında düşük kalori
değeri, tok tutma ve mide asidi emme özelliği (Ülger, 1998) ile de kilo
kontrolünde de tercih edilebilen iyi bir diyet ürünü olarak
değerlendirilmektedir (Nguyen ve ark. 2012). Patlak mısır yağ içeriği
ve kalori bakımından düşük değerleri ile alternatif diğer aperatif
yiyeceklerden ayrılabilmektedir (Hansen, 2012). Patlak mısır aperatif
olarak insan beslenmesinde tüketilmesinin yanında özellikle ham
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protein ve methionin desteği sağlaması yönüyle de hayvan yemi
olarak da tercih edildiği bilinmektedir. Patlak mısır şekersiz aperatif
yiyecekler arasında Amerika Diş Hekimleri Birliği tarafından ayrıca,
lif içerikleri sayesinde de Amerikan Kanser Derneği tarafından tavsiye
edilmiştir (Hansen, 2012).
Patlak mısırı tane özellikleri bakımından gayet sert ve kalın bir
endosperm tabakasına sahip olması ile diğer varyete gruplarından
ayrılmaktadır. Patlak mısır taneleri de diğer mısır alttürlerinde olduğu
gibi bir miktar nem ve yağ içermektedir. Patlak mısır tanesi
ısıtıldığında, kalın ve su geçirmez endosperm tabakası basınçlı buhar
kazanına benzeyen bir sistemle tane içinde ısınan nemi tane içinde
hapseder. Isıtılma işlemi devam ettirildiğinde tane içine hapsedilen
nem form değiştirerek buhar haline dönüşür ve genleşerek hacim
kazanır ve basınç etkisi oluşturur. Tanenin ısıtılmasının devamında
kalın endosperm tabakası sayesinde tane içinde oluşan basınç etkisi
patlama anına kadar artarak devam eder. Artan basınç yaklaşık 180oC
ve yaklaşık 135 psi kadar ulaşır ve patlama işlemi gerçekleşir ve
yongalar oluşur. Isıtılma işlemi ile tanedeki nişasta yumuşayarak
esnek bir yapı kazanır. Köpüğümsü bir yapıda bulunan nişasta ve
proteinler genişlemesi sayesinde de tane içinde oluşan basınç daha
hızlı artar, patlama olayı gerçekleşir ve yongalar oluşur. Patlayan
yongalar soğuduğunda da patlak mısır oluşmuş olur. Patlama olayı ile
patlak mısır tanesinde bulunan yumuşak nişastanın yapısındaki büyük
oranda

değişiklik

gerçekleşmez,

sadece

hacimsel

olarak
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büyümektedir. Çoğu ticari patlak mısır taneleri patlatıldığında kendi
hacminin 30-40 kat daha fazlasına ulaşabilmektedir (Dickerson 2003).
Yonga haline gelen patlakların şekilleri kelebek ve mantar tip olmak
üzere iki gruba ayrılmakla birlikte çoğunluk olarak kelebek
“Butterfly” tip olarak görülmektedir. Mantar "mushroom" tip şekilde
görünüme sahip yongalar oluşturan tipler daha nadir bulunmaktadır.
Kelebek tip patlaklarda yongaların şekilleri düzensiz yapıdadır. Bunun
yanında mantar tip patlayanlarda ise, patlayan yongalar dağınık bir
yapı yerine top şeklini alırlar. Mantar tip patlaklar direk insan
beslenmesinin yanı sıra gıda sanayinde şekerleme ürünleri için tercih
edilmektedir (Carter ve ark., 1989).
WAXY MISIR (Zea mays Ceratina)
Waxy mısır, mısırın alt türlerinden birisi olup özel mısır tipleri içinde
yer almakta ve ilk defa Çin’de keşfedildiği ve mutasyon yolu ile
ortaya çıktığı düşünülmektedir (Dickerson 2003). Dünyada mısır
tarımı açısından büyük bir ekonomik öneme sahip değildir. Diğer
mısır alttürlerinin endosperminde nişasta içeriğinde amilaz ve
amilopektin bulunurken waxy mısırda nişasta %100 amilopektinden
oluşmaktadır (Dickerson 2003). Waxy mısır tane endospermindeki
nişasta mumlu bir yapıya sahiptir. Bu yapısı ile de camsı bir
görünümden uzak puslu bir görünüme sahiptir. Waxy mısır
tohumlarının waxy olup olmadığı içerik kontrolü yapılmadan da
potasyum

iyodür

testi

ile

kolaylıkla

belirlenebilmektedir.

Bileşimindeki nişasta diğer karbonhidratlara oranla daha hızlı şekilde
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sindirilebilir. İçeriğindeki nişastaya yaş öğütme prosesleri kullanılarak
kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Diğer mısır alttürlerinin içeriğindeki
nişasta ısıl işlem uygulandığında vizkositesini büyük oranda kaybeder,
ancak waxy mısır bileşiminde bulunan nişasta içerisinde amilaz
bulunmamasından dolayı yapışkanlığını korur. Bu sayede waxy mısır
nişastası bazı işlemlerden geçirilerek soslu mısır çerez üretimi başta
olmak üzere gıda endüstrisinde kullanılabilmektedir (Cengiz ve ark.,
2015).
Waxy mısır kaynağı olması sebebiyle de uzak doğu ülkelerinde
özellikle Çin, Tayland, Tayvan, Kore, Laos, Vietnam ve Myanmar
başta olmak üzere Asya ülkelerinde taze olarak sevilerek tüketilmekte
ve tüketime bağlı olarak üretim alanı da hızla artmaktadır (Harakotr ve
ark., 2014). Waxy mısır tipinin taze tüketilmesinin yanında
dondurulmuş ürünleri yakın geçmişte özellikle Asya ülkeleri olmak
üzere ve Amerika Birleşik Devleti tüketim pazarında yer bulmaktadır
(Ketthaisong ve ark., 2014; Lertrat ve ark., 2008). Amerika Birleşik
Devletleri ve Avrupa ülkeleri son yıllarda kendi bölgeleri gen kaynağı
olmamasına rağmen mor renkli waxy mısırla fazla miktarda
ilgilenmiştir (Simla ve ark., 2016). Ülkemizde tescilli waxy mısır
çeşidi olmaması ve tarımının da yaygınlaşmaması sebebiyle diğer
ülkelerden waxy mısır çeşitleri ve ürünleri ithal eden ithalatçı ülke
konumundadır. Hibrit waxy mısır çeşitlerinin dünyada özellikle
Uzakdoğu ve Güney Amerika’da yetiştiriliyor olmasına rağmen,
ülkemizde 2021 yılı itibari ile henüz tescilli bir waxy mısır çeşidi
bulunmamaktadır. Waxy mısır konusunda ithalatçı bir konumunda

MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği | 222

olan ülkemizde özellikle yüksek özellikli waxy mısır çeşitlerinin
geliştirilebilmesi ithalatı azaltmaya yardımcı olacaktır.
Waxy mısır doğu ve güneydoğu Asya’da sebze olarak tüketilmektedir
(Fuengtee ve ark. 2020). Dünya genelinde direk insan beslenmesinin
yanında yem, tekstil ve kâğıt sanayilerinde de kullanım alanı
bulmuştur. Önceki yıllarda daha düşük verimli açık tozlanan
çeşitlerinin kullanımı yaygın iken son yıllarda açık tozlanan çeşitlere
oranla nispeten daha verimli hibrit waxy mısır çeşitlerinin
yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Waxy mısırın insan beslenmesinde tüketim şekli şeker mısıra benzer
şekilde gerçekleşmekte, süt olum döneminde hasat edilerek gerek
haşlanarak gerekse közde pişirilerek taze olarak tüketimi tercih
edilmektedir. Tanesinin fizyolojik oluma gelmeden taze şekilde hasat
edilip tüketilmesinin ana sebebi olarak da içeriğindeki besin
içeriğinden tamamen faydalanmak ve lezzetinde kayıplar yaşamamak
olduğu da bildirilmektedir (Harakotr ve ark., 2014). Taze tüketim için
hasat zamanının belirlenmesinde nem içeriği de büyük önem
taşımaktadır. Hasat zamanının hangi nem içeriğinde yapılacağı da
kullanılacağı tüketim şekline göre değişmektedir (Hu ve Xu, 2011).
Waxy mısır taneleri çok farklı renklerde olabilmektedir. Sarı renkli
tanelere daha sık karşılaşılmakla birlikte beyaz, mor ve siyah renkli
waxy mısırlara da rastlanılmakta, bu farklı renkler tanelerdeki
fitokimyasal içeriklerin de değişimine neden olmaktadır. Genellikle
daha koyu renkli sebze, meyve ve tahıl taneleri renksiz olanlara göre
daha kalitelidir (Kim, 2010). Mor renkli waxy mısır tohumları
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alternatif kaynaklar ile kıyaslandığında daha ekonomik antosiyanin
kaynağıdır (Abdel-Aal ve ark. 1999). Daha ekonomik antosiyanin
kaynağı olması sayesinde mısır alternatif diğer diyet fitokimyasal
içerik kaynaklarına kıyasla özellikle gelişmekte olan ülkelerde başta
olmak üzere düşük gelirli tüketiciler arasında daha kolay pazar
bulabilmektedir (Chander ve ark., 2008). Bu sebeple hem ekonomik
fitokimyasal içerik kaynağı hem de sağlığa faydasından dolayı son
yıllarda mor renkli waxy mısır çeşitlerinin geliştirilme çalışmaları
süratle yürütülmektedir (Amnueysit ve ark., 2010).
Sarı ve beyaz renkli mısır tohumlarına göre daha koyu renkli taneler
bileşiminde daha yüksek fitokimyasal içeriğe sahiptir (LopezMartinez ve ark., 2009; Harakotr ve ark., 2014). İçeriğindeki daha
yüksek fitokimyasal içeriği sayesinde daha koyu renkli waxy mısırın
insan sağlığına da daha faydalı olacağı düşüncesi ile de dünya
genelinde mısır tüketicileri arasında son yıllarda renkli waxy mısıra
olan ilgi yükselmektedir (Harakotr ve ark., 2014). Direk insan
beslenmesinde kullanılan waxy mısır tüketiminde önemli bir yeri olan
mor renkli waxy mısır içeriğindeki pigmentler sayesinde sağlık
ürünleri endüstrisinde hiç de azımsanmayacak kullanım potansiyeline
sahiptir (Limsitthichaikoon ve ark., 2014). Mor ve siyah renkli waxy
mısır çeşitleri özellikle uzak doğu ülkelerinde olmak üzere tüm
dünyada yetiştirilme olanağı bulmaktadır (Tuan ve ark., 2016).
Mısır tanesinde bulunan fitokimyasal içerikler sayesinde sağlığa
faydaları da birçok bilimsel çalışmaya konu olmuştur. Mısır
bileşimindeki antosiyonin pigmentleri sayesinde kolon kanserinin
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riskinin azaltılmasına yardımcı olduğu (Hagiwara ve ark. 2001), mor
mısır ekstratının antosiyonin içeriği bakımından zengin olması
sayesinde diabet komplikasyonlarının iyileştirmeye yardımcı olduğu
(Tsuda ve ark. 2003; Li ve ark. 2012), diabet, obesite ve kalp
hastalıklarının tedavisinde de yardımcı oldukları (Tsuda ve ark.,
2003), sahip olduğu antioksidan aktivite sayesinde yaşlanma ve çeşitli
hastalıklara destek sağladığı (Simla ve ark., 2016) tespit edilmiştir.
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GİRİŞ
1. MISIR FUNGAL HASTALIKLARI
Mısır fungal hastalıkları; mısırın vejetatif organlarında meydana
getirdikleri zararlara göre gruplandırılabilmektedir. Bunlar mısır sap
çürüklükleri, mısır koçan çürüklükleri, mısır yaprak hastalıkları, mısır
pas hastalıkları, mısır rastık hastalıkları ve mısır kök ve kök boğazı
çürüklük hastalıkları olarak bu bölümde yer almaktadır.
1.1. MISIR FUNGAL SAP ÇÜRÜKLÜKLERİ
Sap çürüklükleri önemli mısır hastalıkları arasında yer almaktadır. Her
yıl her tarlada bir miktar sap çürüklüğü görülmesine rağmen, sap
çürüklüğünün görülme sıklığı ve şiddeti yıldan yıla ve tarladan tarlaya
büyük farklılıklar göstermektedir. "Sap çürüklüğü" genellikle sapın
kırılmasına, sapın çürümesini ve bitkinin erken ölümünü içerecek
şekilde ifade edilmektedir.
Sap çürüklüğünün ilk belirtisi, erken ölüme yol açan bitki solgunluğu
şeklinde olmaktadır. Birkaç gün içinde yapraklar gri veya çizgili hale
gelebilir ve güneş yanığına benzemekle birlikte sapın dış kısmı
kahverengiye dönmektedir. Sap dokusunun dış kısmı kahverengi
olduğunda, en alttaki düğümün öz dokusu çürümekte ve çukurlaşmaya
başlamaktadır. Çürüyen öz doku sap kabuğundan uzaklaştıkça bitkinin
yapısal bütünlüğü bozulmaktadır. Enfekteli saplar da hemen hemen
çürümüş köklere sahiptir. Sap çürüklüğü hastalığına çok sayıda fungus
ve bakteri neden olduğundan, bu etmenlerin karakterizasyonu zordur.

MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği | 232

Sap çürüklüğü, normal tane oluşumunu engelleyen erken bitki
ölümlerinden ve sapı çürük bitkilerden kaynaklanan verim kayıplarına
neden olmaktadır. Sap çürüklüğü şiddetli ise hasat yavaşlar ve iş
gücünde kayıp meydana gelir. Diğer bir kayıp ise, enfekteli bitkilerdeki
koçanların toprağa temas etmesiyle meydana gelmekte, bu da ürün
kalitesini ve ürünün pazar değerini düşürmektedir. Sap çürümesine
bağlı kayıplar birkaç farklı şekilde meydana geldiğinden, kesin verim
kaybının nelerden kaynakladığının tahmin edilmesi zordur.
Bu bölümde, mısır sap çürüklüğüne neden olan fungal etmenlerin
tanımlanması ve mücadelesi hakkında genel bilgi verilmektedir.
Fusarium Sap Çürüklüğü (Fusarium verticillioides, F. proliferatum
ve F. Subglutinans), Fusarium Stalk Rot
Fusarium sap çürüklük etmeni, mısır yetiştiriciliği yapılan alanlarda
görülmektedir ancak, sıcak ve kurak bölgelerde daha önemli bir hastalık
haline gelmektedir. Sap çürüklüğü genellikle kök ve kök boğazı
çürüklüğü ile birlikte gelişir.
Dünyada mısır yetiştirilen tüm bölgelerde mısır sap ve koçan
hastalıkları görülmekte ve sadece bu hastalıklardan dolayı Avrupa
ülkelerinde her yıl %10-30 arasında verim kaybının meydana geldiği
bildirilmektedir. Ülkemizde yapılan araştırma çalışmalarında, mısır
yetiştiriciliği yapılan alanlarda Fusarium sap çürüklük etmeninin
yaygınlığı belirlenmiştir (Uçkun, 2008). Yapılan çalışmalarda mısırda
tüm dünyada verim kaybına neden olan en önemli hastalıkların
Fusarium sap ve koçan çürüklükleri olduğu tespit edilmiştir (Miller,
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1994; D’Mello, 1996; Harley, 1996; Bottalico, Visconti, Logrieco,
Solfrizzo, Mirocha, 1985; Edwards, 2004).
Toprak

kökenli

bir

patojendir

ancak

etmen

tohumla

da

taşınabilmektedir. Fungusun erken dönemde saplarda meydana
getirdiği

belirtiler

nadiren

gözlemlenmektedir.

Fusarium

sap

çürüklüğünün belirtileri, Diplodia sap çürüklüğü veya Gibberella sap
çürüklüğü belirtilerinden kolayca ayırt edilemez. Fusarium spp
tarafından çürüyen saplar, içten çürümüş dokularda beyaz ila pembe
renkli miselyum gösterebilir (Şekil. 1), ancak bu belirti kesin tanımlama
için güvenilir değildir.

Şekil 1. Çürümüş sap dokularında beyaz ile pembe miselyum sap çürüklüğü belirtisi

İletim demetlerinde renk değişikliği meydana gelmekte, bitki su ve
besin alımı olumsuz etkilenmektedir. Sap içerisinde grimsi kahverengi
renk değişikliği şeklinde belirti vermekte, daha sonra bitki sapında
zayıflama, ileriki aşamalarda da kırılma (Şekil 2) ve yatmalar meydana
gelmektedir. Bunun sonucunda kalite düşmekte ve önemli verim
kayıpları oluşmaktadır.
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Şekil 2. Fusarium sap çürüklüğünde sapta meydana gelen renk değişiklikleri

Dünyada Fusarium sap çürüklük hastalığına neden olan pek çok
Fusarium türü belirlenmiştir. Fusarium sap çürüklüğüne Fusarium
verticillioides (syns. F. moniliforme, Gibberella moniliforme ve G.
fujikuroi mating popülasyonu); F. proliferatum (syns. G. intermedia ve
G. fujikuroi mating popülasyonu); ve F. subglutinans (syns. G.
subglutinans ve G. fujikuroi mating popülasyonu) neden olmaktadır.
Makrokonidileri (2,5-5 x 15-60 μm) şeffaf, uç kısımları kavisli ve üç ila
beş bölmeye (Şekil 3) sahiptir.

A

B

Şekil 3. A. Fusarium verticillioides'in ascus ve askosporları B. Fusarium
verticillioides'in makrokonidileri ve mikrokonidileri (Compendium of corn disease)
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Mikrokonidileri (2-3 x 5-12 μm) bol, tek hücreli ve zincir yapısında ve
başçık kısmı mecvuttur. F. verticillioides ve F. proliferatum zincir
yapısına sahipken (Şekil 4), F. subglutinas’ında zincir yapısı mevcut
değildir. F. proliferatum ve F. subglutinas birden fazla başçıklı, F.
verticillioides tek başçıklıdır. F. proliferatum ve F. subglutinans'ın
konidiosporları

dallanmamış

ve

dallanmış

polifialidler

ve

monofialidlerden oluşurken (Şekil 4), F. verticillioides sadece
dallanmamış ve dallanmış monofialidlere sahiptir.

Şekil 4. Fusarium spp.'nin konidioforları A. Fusarium verticillioides, sadece
monofialidlere sahiptir B. Fusarium proliferatum, C. Fusarium subglutinans hem
monofialidlere hem de polifialidlere sahiptir. (Compendium of corn disease)

Fungus, topraktaki veya toprak yüzeyindeki bitki artıkları üzerinde
canlılığını korumaktadır. Uygun koşullar altında kökleri veya sapları
enfekte edebilmektedirler. Dört (F. verticillioides, F. proliferatum, F.
subglutinans ve F. temperatum) Fusarium türü, bitkinin yaşam döngüsü
boyunca var olabilmekte, bunların bazılarının enfekteli tohumlardan
kaynaklandığı bilinmektedir.
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Sertifikalı tohum kullanımı, uygun ekim nöbeti uygulamaları gibi
kültürel önlemler alınmalıdır. Ayrıca toprak tesviyesi iyi derecede
yapılmalı, tarlada suyun birikmesine engel olunmalı ve tarla drenajı iyi
yapılmış olmalıdır. Hastalık etmenlerini bitkinin içine taşıyarak sap
çürüklüklerinin gelişmesine yardımcı olan toprak altı zararlıları ile
mücadele yapılmalıdır. Hasattan sonra tarlada kalan bitki artıkları yok
edilmeli veya iyice parçalanarak toprağa karıştırılmalıdır. Hastalığa
karşı tohum ilaçlaması önerilmektedir.
Pythium Sap Çürüklüğü (Pythium aphanidermatum (syn. P. butleri),
Pythium Stalk Rot
Pythium türleri sap çürüklüğü, tohum çürüklüğü ve fide yanıklığına
sebep olmaktadır. Fungus dünyanın mısır ekiliş alanlarında özellikle
sıcak bölgelerde görülmektedir. Fungus 27-34 °C arasındaki
sıcaklıkları ve nemli ortamları tercih eder. Ülkemizde yapılan
araştırmalar sonucunda da, mısır yetiştirilen alanlarda varlığı
bilinmektedir.
Pythium sap çürüklüğü; genç, güçlü bitkilere saldırılabilmesine
rağmen, genellikle mısırın çiçeklenmesinden kısa bir süre önce veya
sonra ortaya çıkmaktadır. Hastalık en çok tarlalardaki çökeltilerde veya
drenajın yetersiz olduğu alanlarda bulunmaktadır. Hastalık genellikle
toprak hattının üzerindeki ilk boğum arası ile sınırlı olmaktadır.
Genellikle alt boğum araları, yumuşak, ıslak görünüşlü olup siyah
renkli bir hal alır ve bitki bükülerek yatar (Şekil 5).
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Şekil 5. Pythium sap çürüklüğü belirtisi (Kansas State Üniversitesi)

Pythium sap çürüklüğüne Pythium aphanidermatum (syn. P. butleri)
neden olur. Hifler hiyalinlidir ve bölmesizdir. Sporangia (4-20 x 501.000 μm) şişirilmiş ipliksi, dallanmış veya dallanmamış olup
genellikle kompleksler oluşturur (Şekil 6).

A

B

Şekil 6. A. Pythium aphanidermatum oospore; B. sporangium (Compendium of corn
disease).

Pythium sap çürüklüğü hakkında çok az araştırma yapılmıştır.
Organizmanın toprakta oospor halinde birkaç yıl hayatta kaldığından ve
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popülasyonunu

diğer

konukçular

üzerinde

sürdürdüğünden

şüphelenilmektedir. Hastalık öncelikle uzun süreli sıcak (32°C), yağışlı
veya çok nemli havalarda gelişmektedir. Sadece toprak drenajının zayıf
ve nemin yüksek olduğu yerlerde görülmektedir.
Toprak drenajını iyileştiren herhangi bir uygulama bu hastalığa karşı
biraz etkili bir yöntem olabilmektedir. Sap çürüklük hastalıklarının
görülme sıklığını azaltan kültürel uygulamalar bu hastalığın
mücadelesinde de etkili olmaktadır. Ekim sıklığı tohum çeşidine ve
bölgeye göre uygun şekilde ayarlanmalıdır. Toprak analizi yapılarak
uygun bir gübreleme yapılmalıdır. Hasat sonrası bitki artıkları tarladan
uzaklaştırılarak

yok

edilmeli

ya

da

parçalanarak

toprağa

karıştırılmalıdır.
Gibberella Sap Çürüklüğü (Gibberella zeae (syn. Fusarium
graminearum)), Gibberella Stalk Rot
Gibberella sap çürüklüğünün belirtileri diğer sap çürüklerine benzerlik
göstermektedir.

Hastalığın

göze

çarpan

belirtileri

bitkilerin

solgunlaşması, yaprakların açık yeşilden donuk yeşile dönmesi ve sapın
alt kısımlarının da saman renginde olmasıdır. Bitkinin iç öz dokusu
parçalanmakta ve geriye sadece damar demetleri kalmaktadır.
Gibberella sap çürüklüğünün en tipik belirtisi, sapın içinde meydana
gelen kırmızımsı renk değişikliğinin olmasıdır (Şekil 7). Diğer göze
çarpan belirtisi ise, genellikle boğumlar arasında, sap yüzeyinden
kolayca ayrılabilen yüzeysel, küçük, yuvarlak ve siyah perithecia'nın
varlığıdır.
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N. Akci
Şekil 7. Gibberella sap çürüklüğü etmeninin mısır sapında görülen pembe renkli misel
belirtileri (N. Akci)

Gibberella zeae (syn. Fusarium graminearum) etmeni Gibberella sap
çürüklüğüne neden olmaktadır. Ülkemizde mısır üretimi yapılan
bölgelerde görülmektedir. Perithecia mavimsi-siyah ve yüzeysel olarak
tanımlanmakla birlikte bir sıra halinde eğik yapılı sekiz askospor
içermektedir. Askosporlar (3-5 x 10-30 µm) hiyalin yapıda, üç bölmeli
ve hafif kavisli yapıdadır.
Hastalık etmeni kurak ve sıcak bölgelerde özellikle tepe püskülü
çıkarma döneminde etkilidir. Gibberella sap çürüklüğünde bitkilerin
boğum aralarında çürümeler belirgin olarak göze çarpmaktadır. Uygun
sıcaklıkta ve nemli koşullarda perithecia, rüzgâr ile yayılabilmekte ve
mısır bitkilerini enfekte edebilen askosporlar üretmektedir. İnokulum
yaz aylarında konidia olarak da üretilebilmektedir.
Fungusun iletim demetlerinin tıkaması sonucu bitkilerde solgunluk
görülebilmektedir. Sap enfeksiyonları genellikle tozlaşmadan kısa bir
süre sonra, yaprak kılıflarında, koçan sürgünlerinde veya destek
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köklerin çevresinde gelişme göstermektedir. Fungus ayrıca köklerden
girebilmekte ve alt gövdeye doğru gelişim gösterebilmektedir. Ayrıca
böcekler

veya

başka

sebeplerle

saplardaki

yaralarda

gelişip

büyüyebilmektedir. F. graminearum etmeni aynı zamanda buğday,
arpa, yulaf ve çavdarda da Fusarium baş yanıklığı hastalığına ve fide
yanıklığı hastalığına neden olmaktadır. Fungus yaygın olarak
görülmekle birlikte Gibberella sap çürüklüğünün yaygınlığı ve şiddeti,
inokulum kaynağı olarak mısır yetiştiriciliği yapılan çoğu bölgede bitki
artıklarının tarlada kalması ile de değişmektedir.
Gibberella sap çürüklüğünde kültürel önlemlerin uygulanması önem
arz etmektedir. Sertifikalı mısır tohumu kullanılması yanında iyi bir
tohum yatağının hazırlanması, ekim derinliğinin, toprak tavının ve
toprak sıcaklığının ekime uygun olması gerekmektedir. Sap çürüklüğü
etmeninde dayanıklı hibritlerin geliştirilmesi önemli mücadele
yöntemlerinden biridir.
Gibberella

sap çürüklüğüne

karşı dayanıklılık

Diplodia

sap

çürüklüğüne dayanıklılık ile yakından ilişkilidir. Bu sap çürümesine
dayanıklılık da çok sayıda geni içeren kantitatif olarak katılmakla
birlikte bu genlerin çoğu mısır bitkisinin olgunlaşma hızı ve zamanı ile
ilişkilidir. Gibberella sap çürüklüğüne karşı dayanıklılıkta ise etkili bir
genin 6 ıncı kromozomda yer aldığı ve hastalığa karşı orta dayanıklılık
gösterdiği ve dayanıklılık ile ilgili ez az 4 lokusun bulunduğu
belirlenmiştir.
Bununla birlikte, bir hibritin önemli özelliği yüksek verimli olmasıdır.
Daha yüksek verime sahip genotiplerde, bitkideki karbonhidrat miktarı
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ile büyük koçan oluşumu arasında bir ilişki vardır. Daha büyük
koçanlar, alt gövdede karbonhidrat seviyesinin azalmasına neden olarak
bitkinin sap çürüklüğüne karşı hassas olmasına neden olmaktadır. Sap
çürüklüğüne karşı dayanıklılıkta, çevresel faktörlerin etkileri oldukça
karmaşıktır. Ayrıca, bir hibrit sap çürüklüğüne karşı dayanıklılık
gösterebilmektedir, ancak zayıf koçan, zayıf kök yapısı veya her
ikisinin neden olduğu durumlarda yatma eğilimleri gösterebilmektedir.
Bunun yanında mısır sap zararlılarının kontrolü de sap çürüklüğü ile
mücadelede önem arz etmektedir.
Diplodia Sap Çürüklüğü (Diplodia maydis (syns. Stenocarpella
maydis ve Diplodia zeae)), Diplodia (Stenocarpella) Stalk Rot
Diplodia sap çürüklüğü, 1960'ların sonlarından 1970'lerin başlarına
kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Batısında mısır üretimi
yapılan bölgelerde mısırın en önemli sap çürüklüğü hastalığı olarak
bilinmektedir. İlerleyen dönemlerde Diplodia sap çürüklüğünün
yaygınlığında ve hastalık şiddetinde bir azalma görülmekle birlikte
Gibberella sap çürüklüğü ve Antraknoz sap çürüklüğü hastalıklarının
yaygınlığı ve şiddetinde bir artış görülmektedir. Diplodia sap çürüklüğü
etmeninin 1990'lı yıllarda tekrardan görülmesinde toprak işlemenin
artması neden olmuştur. Bu etmen Ülkemiz mısır ekiliş alanlarında
bulunmamaktadır. Bitki karantinası yönetmeliği,” Ek 2-A:Türkiye’ de
Varlığı Bilinmeyen Karantinaya Tabi Zararlı Organizmalar” listesinde
bulunmaktadır.
Diplodia sap çürüklüğünün belirtileri Gibberella sap çürüklüğüne
benzemekle birlikte, Diplodia sap çürüklüğünde pembe veya kırmızı
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renkli

bir

yapı

içermemektedir.

Diplodia

sap

çürüklüğünün

karakteristik bir belirtisi olarak sapın alt kısmında dokuya gömülü
subepidermal, küçük ve koyu kahverengiden siyaha dönen piknidlerin
varlığıdır (Şekil 8). Ayrıca mısır sapı üzerinde tırnağımızı sürterek
kolayca çıkarılabilen pembe renk değişikliği ve yüzeysel perithecia
yapısı, Gibberella sap çürüklüğünü Diplodia (Stenocarpella) sap
çürüklüğünden kolayca ayırmaktadır.

Şekil 8. Sap dokusuna gömülü siyah piknidia yapısı ile Diplodia sap çürüklüğü
(https://www.pioneer.com/us/agronomy/diplodia-stalk-rot-cropfocus.html)

Antraknoz Sap Çürüklüğü (Colletotrichum graminicola (syn.
Glomerella graminicola)), Anthracnose Stalk Rot
Amerika Birleşik Devletleri'nde Antraknoz sap çürüklüğü etmeninin
varlığı 1855'ten beri, bilinmektedir. Hastalığın gelişiminde genellikle
yüksek sıcaklıklar ve uzun süreli devam eden bulutlu, yağışlı hava
koşulları önemlidir. Hastalık sporlarının yayılması ve çimlenmesi için
serbest suyun olması gerekmektedir. Sap enfeksiyonları, mısır
gelişmesinin farklı evrelerinde belirgin hale gelmektedir. Bitkinin
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hassaslığına bağlı olarak erken dönemde belirtiler kök kısmına yakın
koyu renkli eliptik lezyonlar olarak görülebilmektedir (Şekil 9).

Şekil 9. Antraknoz sap çürüklüğü etmeninin mısır sapında
(https://www.ipmimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=9460)

görülen

belirtileri

Antraknoz sap çürüklüğü, gelişme döneminin sonlarında dış saptaki
parlak siyah renkten kolayca anlaşılmaktadır. Bu renk değişikliği tek
bir şekilde veya lekeli olabilmekte ve sapın herhangi bir yerinde
görülebilmektedir. Antraknoz yaprak yanıklığının nedeni olan
Colletotrichum graminicola (synonimi Glomerella graminicola), aynı
zamanda antraknoz sap çürüklüğüne de neden olmaktadır. Acervulusta
üretilen kısa konidioforlar (1,6-3,3 x 4,9-13,3 µm) dik, hiyalin, bölmeli
ve dallanmamış yapıdadır.
Etmenin mısır sap dokularına nasıl penetrasyon ve enfeksiyon yaptığı
tam olarak anlaşılamamıştır. C. graminicola, yaprak yanıklığına da
neden olan tek yaygın sap çürüklüğü patojeni olarak bilinmektedir.
Diğer sap çürüklüğü patojenlerinden farklı olarak, C. graminicola
doğrudan sap epidermisine enfeksiyon yoluyla bulaşabilmektedir.
Ayrıca vasküler solgunluk semptomlarına da neden olabilmektedir.
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Antraknoz yaprak yanıklığı ve antraknoz sap çürüklüğü, mısır bitki
artıklarının toprak yüzeyinde kalması ile daha şiddetli olarak
görülmektedir. Antraknoz sap çürüklüğünün yaygınlığı, mısır
artıklarının yok edilmesi ile birlikte azalmaktadır. Dayanıklı hibritlerin
kullanımı, antraknoz sap çürüklüğüne karşı en uygun yöntemdir.
Kültürel uygulamalar, antraknoz sap çürüklüğünün yaygınlığını
azaltmak için faydalı uygulamalardır.
Mısırda

Geç

Solgunluk

(Magnaporthiopsis

maydis

(syns.

Cephalosporium maydis, Harpophora maydis)), Late Wilt
Geç solgunluk veya kara demet hastalığı, toprak kaynaklı ve tohum
kaynaklı Magnaporthiopsis maydis’in neden olduğu mısırın vasküler
bir solgunluk hastalığıdır. Hassas çeşit bitkilerinin yüzde doksanı
enfekte olabilmekte ve verim kayıpları %40'a yaklaşabilmektedir.
Dünyada mısır ekimi oğun olan ülkelerde bilinmesine rağmen
ülkemizde henüz varlığı bilinmemektedir. Ekonomik önemine
bakıldığında ciddi kayıplar meydana getirmektedir.
İlk enfeksiyon kökler aracılığıyla gerçekleşir ve kök ucunda renk
değişikliği gözlemlenebilir. Toprak üstü belirtileri ilk olarak
çiçeklenme aşamasında belirginleşmektedir. İlk belirti, yukarı doğru
ilerleyen alt yapraklarda hızlı bir solgunluk şeklindedir. Yapraklar
solgunlaşmış veya kavrulmuş bir görünüm alır ve tüm bitki zamanından
önce ölebilir (Şekil 10). Ana boğumlarda sarımsı ila kırmızımsı
kahverengi çizgiler görünmektedir (Şekil 10).
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Şekil 10. Erken dönemde mısır bitkisi ölümleri ve hastalığın boğumlarda ki sarımsı
kırmızımsı kahverengi çizgileri

Saplar kurumaya başlayarak, küçülmüş ve içi boş bir görünüme sahip
olmaktadır. Öz ve iletim demetleri koyu sarı ila kahverengimsi olur
(Şekil 11). Sap belirtileri, genellikle sap çürümesine neden olan
boğumlar

etrafındaki

ikincil

organizmaların

varlığı

ile

değişebilmektedir. Taneler oluşsa bile, zayıf gelişim göstermektedir.

Şekil 11. Koyu sarı ile kahverengimsi renkte iletim demetlerindeki belirtiler

Tohum kaynaklı enfeksiyon veya topraktaki yüksek inokulum
seviyeleri, bodur köklere, zayıf çıkışa ve canlılığa veya çökertene neden
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olabilmektedir. Köklerin ve alt düğümlerin çürümesi ikincil
organizmaları içerebilmektedir. Patojen, filizlenen tohumlara zarar
verebilmekte, bu da fide oluşumunun azalmasına ve gecikmesine neden
olabilmektedir.
Geç solgunluğa Magnaporthiopsis maydis (syns. Cephalosporium
maydis, Harpophora maydis) neden olmaktadır. Mısır'da virülanslığı
farklı olan dört eşeysiz dönemi tanımlanmıştır. Diğer alanlardan gelen
izolatların soyları net olarak tanımlanmamıştır. Başlangıçta C. maydis
olarak tanımlanan bu tür, yıllar içinde Aeremonium, Harpophora ve en
son olarak Magnaporthiopsis olarak bilinmektedir. Bu etmen
Ascomycota şubesinin Magnaporthaceae familyasına aittir.
M. maydis toprak veya tohum kaynaklıdır ve mısır fidelerini kökler
veya mezokotil yoluyla enfekte eder. Bitkiler erken enfekte olduğunda
ve enfeksiyonlar şiddetli olduğunda, ekimden 12-13 hafta sonra
koçanlar kolonize olabilir ve fungus daha sonra perikarp, endosperm ve
embriyo dokularını kolonize etmek için çiçek saplarından geçebilir.
Tane enfeksiyonu tohum kaynaklı yayılmaya neden olur ve ayrıca
tohum çürümesine ve çökertene neden olur. Fideler ilk enfeksiyona
karşı daha hassastır; bitkiler olgunlaştıkça duyarlılık azalır ve ekimden
yaklaşık 50 gün sonra başka enfeksiyon olmaz.
Patojen; toprak, bitki artıkları veya enfekte tohum hareketi yoluyla
yayılır. Toprak işleme operasyonları patojeni tarlalarda yayabilir ve
toprak işleme ekipmanları ile inokulum tarlalar arasında yayılabilir.
Tek alternatif konukçu olan acı bakla, patojenin parazitik hayatta
kalmasında rol oynayabilir. Doymuş topraklar, sklerotların canlılığını
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ve geç solgunluk oranını azaltmaktadır. Tohum kaynaklı enfeksiyon
yaygın görünmekle birlikte hastalığın epidemiyolojisinde küçük bir
rolü vardır. Fungusun laboratuvarda tohum üzerinde 10 aya kadar canlı
ve virülent kaldığı bulunmuştur.
Dayanıklı çeşitlerin kullanılması en iyi, en pratik mücadele yöntemi
olarak bilinmektedir. Çeltikle ürün rotasyonu bir miktar kontrol
sağlarken, fungus mısırda toprakta birkaç yıl hayatta kalabilmektedir.
Yüksek toprak nemi hastalığı desteklerken, doymuş toprak hastalık
etmeni etkisini azaltmaktadır. Bazı biyolojik mücadele ajanları bu
hastalık etmenine karşı olarak umut vaat etmiştir. Actinomycetes
grubuna ait 6 izolat (Streptomyces graminofaciens, S. gibsonii, S.
lydicus, S. nogalater, S. rochei, S. annulatus) ve 4 maya izolatı
(Candida maltosa, C. glabrata, C. slooffii, Rodtorula rubra) in vitro
çalışmalarda patojene karşı antagonistik etki sağlamıştır. Ayrıca
tohuma uygulandıklarında, steril edilmiş toprağa ekilen mısırda geç
solgunluk etkisini önemli ölçüde azaltmıştır.
1.2. MISIR FUNGAL KOÇAN ÇÜRÜKLÜKLERİ
Bazı koçan çürüklük etmenleri önemli verim ve kalite kayıplarına
neden olmaktadır. Koçan çürüklük etmenlerinin çoğu mısırın kalitesini,
yem ve pazar değerini etkileyerek mikotoksin üretimine neden
olmaktadır. Koçan çürüklüğü etmeni böcek, kuş ve dolu zararından
kaynaklı olarak koçanların zarar görmesine neden olmaktadır. Bu
zararlar genellikle koçan çürüklüğüne neden olan patojenlerin
kompleks enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Bu bölümde, mısır koçan
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çürüklüğüne neden olan fungal etmenlerin tanımlanması ve mücadelesi
hakkında genel bilgi verilmektedir.
Fusarium

Koçan

Çürüklüğü

(Fusarium

verticillioides,

F.

proliferatum, F. subglutinans ve F. Temperatum), Fusarium Ear Rot
Fusarium türlerinden kaynaklanan hastalıkların başında koçan ve sap
çürüklüğü ile kök ve kök boğazı çürüklüğü gelmektedir (Büyük, 2011).
Fusarium koçan çürüklük hastalığında genel olarak bitkinin koçan ya
da tanelerinde yoğun bir belirti görülmemekte, enfeksiyonlar latent
olarak sınırlı kalmaktadır. Ancak hastalığın gelişeceği koşullar uygun
olduğunda etmene özgü olarak misel kitlesi gözlemlenebilmekte ve
koçanda verimi ve kaliteyi olumsuz etkileyen sonuçlar meydana
getirebilmektedir (Baydar, 1968; Bottalico v.d. 1985; Chelkowski,
1989; Miller, 1994; D’Mello, 1996). Kuraklık stresi meydana
geldiğinde hastalık en şiddetli halini alır, bunu çiçeklenme sırasında ve
hemen sonrasında yüksek nem izlemektedir. Bu koşullar çoğunlukla,
hastalığın daha şiddetli olduğu kıyı bölgelerinde yaygındır. Bu
hastalığın öneminin anlaşılması, fumonisin mikotoksinlerinin bu etmen
tarafından üretildiğinin belirlenmesiyle büyük ölçüde artmıştır. Koçan
çürüklük etmenleri ürünün miktarını ve kalitesini olumsuz etkilerken,
hastalık şiddetine bağlı olarak meydana gelen toksin miktarları da insan
ve hayvan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler meydana getirebilmektedir
(Munkvold, 2001).
Ürün rotasyonunun Fusarium enfeksiyonlarının artışında etkili bir
faktör olduğu, özellikle buğday+mısır ekiminin yapıldığı alanlarda
Fusarium enfeksiyonlarının artış gösterdiği bildirilmiştir (Placinta vd.
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1999; Gilbert ve Tekauz, 2000; Uyanık, 2014). Belirtiler genotip, çevre
ve hastalık şiddetine bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Genellikle, tek
tek veya gruplar halinde enfekte taneler, tüm koçana rastgele dağılır.
Tanelerde, püsküllerde veya her ikisinde beyaz, soluk pembe, somon
rengi veya eflatun fungal gelişim tipiktir (Şekil 12).

Şekil 12. Soluk rengli pembemsi fungal gelişimi belirtileri

Enfekteli taneler ayrıca bir yıldız yağmuru semptomu, yani tanenin
tepedeki püskülünün ek noktasından ya da tabanından yayılan beyaz
çizgiler görülebilmektedir (Şekil 13). Bu çizgiler, fungus gelişiminin
neden olduğu perikarp içindeki aşınmış kanallardır.

Şekil 13. Fusarium koçan çürüklüğü belirtileri
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Fungal gelişim sıklıkla, enfeksiyonun böcek ve diğer zarar türleri ile
ilişkili olduğu koçanın ucunda bulunur (Şekil 14) veya koçanda
böceklerin beslendiği yerlerde belirtiler görülebilir.

Şekil 14. Böceklerin beslendiği misel gelişimleri

Hastalık çok şiddetli olduğunda, koçanın tamamı solgunlaşabilir ve
tanelerin üzerinde ve arasında fungal gelişimle yıpranmış şekilde
görünebilir. Nadiren koçanın tamamı mumyalanabilir. Fusarium
verticillioides,

F.

proliferatum

ve

F.subglutinans

genellikle

asemptomatik görünüşte sağlam tanelerden izole edilir ve bu
funguslardan bir veya daha fazlasında tane yüzdesi ile belirlenmeyen
tane veya tohum partileri bulmak zordur. Belirtiler belirgin olmasa bile,
tahılda fumonisinler bulunabilir.
Fusarium koçan çürüklüğüne birkaç Fusarium spp. neden olur:
Başlıcaları; Fusarium verticillioides (syns. F. moniliforme, Gibberella
moniliforme, ve G. fujikuroi mating popülasyonu); F. proliferatum
(syns. G. intermedia, G. fujikuroi var. intermedia, ve G. fujikuroi
mating popülasyonu); F. subglutinans (syns. G. subglutinans and G.
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fujikuroi mating popülasyonu); ve F. temperatum. Daha az yaygın
olanlar F. oxysporum, F. poae, F. sporotrichioides ve F. tricinctum'dur.
Fusarium spp. sıcak ve nemli koşullar altında makrokonidi ve
mikrokonidi ürettikleri bitki artıklarında kışlar. Mikrokonidi en yaygın
üreme (propagüller) yapısıdır. Hava yoluyla taşınan konidi püskülleri
kolonize edebilir ve fungus olgunlaşan püsküllerde gelişerek taneleri
kolonize eder ve bu durum görünür küf veya belirtisiz enfeksiyon ile
sonuçlanmaktadır. Bazı türler ayrıca sistematik olarak sapı istila eder
ve böylece hastalık koçan sapı yoluyla koçanlara ulaşabilmektedir. Bu
durum ya tohum aktarımından ya da kök ya da sap enfeksiyonundan
kaynaklanmaktadır. Fungus ayrıca, embriyonun ucundaki taneleri de
sık sık enfekte ederek nadiren görünür belirtilere sebep olmaktadır.
Belirtisiz enfeksiyon, özellikle sistemik kolonizasyonu takiben
yaygınlaşmaktadır. Enfeksiyon ayrıca, örneğin püskül kesiminin neden
olduğu perikarp yaralanmasını da takip edebilmektedir. Böcek zararı;
enfeksiyona ve koçan çürümesine yol açan önemli bir faktördür; ve bazı
koşullar altında, böcek zararı ile koçan çürüklüğü şiddeti arasında yakın
bir ilişki bulunmaktadır.
Mısır hibritleri, Fusarium başak çürüklüğüne ve mısırda fumonisin
birikimine karşı dayanıklılıkları bakımından farklılık göstermektedir.
Genetik dayanıklılık metoduyla, tanıtılan böcek direnç genlerinin
kullanımının Fusarium koçan çürüklüğünü azalttığı ve mısır tanesinde
daha düşük fumonisin seviyeleri ile sonuçlandığı gösterilmiştir. Avrupa
mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) ve diğer lepidopter böcekler, tane ve
koçanlarla beslenerek Fusarium spp. tarafından kolonizasyonun
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artmasına izin veren yaralar oluştururlar. Bu nedenle zararlılar ile
mücadeleye önem verilmelidir. Kuraklık stresinden kaçınmak için ekim
zamanlaması yapmak ve tane doldurma döneminde en düşük böcek
popülasyonları, ciddi hastalık ve mikotoksin birikimi riskini
azaltmaktadır. Yeterli sulama ve zamanında hasat da riskleri
azaltabilmektedir. Hasattan sonra tanelerin uygun şekilde depolanması,
ek fumonisin birikimini önlemektedir.
Gibberalla Koçan Çürüklüğü (Gibberella zeae (syn. Fusarium
graminearum)), Gibberella Ear Rot or Red Ear Rot
Gibberella koçan çürüklüğü dünya çapında yaygın olarak görülen bir
hastalıktır. Aynı zamanda serin ve nemli bölgelerde daha şiddetli olarak
görülmektedir. Ülkemizde ise mısır üretimi yapılan bölgelerde
görülmektedir. Koçan çürüklüğü hastalığı, hayvanlar ve insanlar için
toksik olan çeşitli mikotoksinlerin, özellikle trikotesenlerin ve
zearalenonun üretimi nedeniyle ciddi sorunlara neden olabilmektedir.
Gibberella koçan çürüklüğü, kırmızı koçan çürüklüğü olarak da
isimlendirilebilir, en tipik belirtisi olarak koçanın uç kısmından
başlayan ve koçandan aşağı doğru gelişen pembe ila kırmızımsı bir
misel oluşturması ile belirgin olarak görülmektedir. Gibberella koçan
çürüklüğü belirtileri, koçanlarda oluşan böcek veya dolu zararının
neden olduğu yaralar ile de oluşabilmektedir. Bazı durumlarda ise
koçanın ortasından veya tabanından belirtiler gelişebilmektedir. Koçan
erken dönemde enfekte olursa, koçanın tamamı çürüyebilmektedir ve
kavuzun koçana sıkıca yapışmasına neden olan pembemsi bir
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miselyumla kaplanabilmektedir (Şekil 15). Koçan kabuklarının erken
ölümüne sebep olmakta ve yüzeysel olarak kavuzlarda ve koçan
saplarında mavi-siyah peritheciumlar görülebilmektedir.
B

A

N. Akci

N. Akci

Şekil 15. A. Gibberella koçan çürüklüğü etmeninin mısır koçanında görülen B. pembe
renkli misel belirtileri (N. Akci)

Gibberella koçan çürüklüğüne Gibberella zeae (syn. Fusarium
graminearum) veya F. culmorum, F.bootii veya F.meridionale neden
olmaktadır.
Fungus, mısır püsküllerini enfekte edebilmekte, koçana doğru
ilerlemekle birlikte ve tane doldurma sırasında koçandan aşağı doğru
da ilerlemektedir. Püsküller; püskül ortaya çıktıktan sonraki ilk hafta
içinde en hassas olarak görülmektedir. Bu dönemde seyreden serin
nemli

hava

yüksek

düzeyde

enfeksiyona

neden

olmaktadır.

Enfeksiyonlar, mevsim sonlarında görülen yoğun yağışlı havalarda
koçan tabanında da meydana gelebilmektedir. Hastalık, özellikle bitki
artıkları toprak yüzeyinde bırakıldığında ve daha önce mısır veya
buğday ekimi yapılan tarlalarda daha şiddetli olarak görülebilmektedir.
Koçanlara verilen fiziksel hasarlar ciddi oranda hastalık gelişimini
desteklemektedir.
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Gibberella koçan çürüklüğüne deoxynivalenol [(DON (vomitoxin)]
gibi mikotoksinler de üreten bir fungus olan Gibberella zeae (syn:
Fusarium

graminearum)

neden

olmaktadır.

Gibberella

koçan

çürüklüğüne dayanıklılıkta genetik varyasyonun olduğu ve dayanıklılık
için 11 QTL bulunduğunu ve bunların etkili çevre faktörlerine bağlı
oldukları bilinmektedir.
Hastalıkla mücadele en etkili yöntem olan dayanıklı veya tolerantlı
mısır çeşitlerinin tercih edilmesi gelmektedir. Mısır hatları, Gibberella
koçan

çürüklüğüne

karşı

dayanıklılık

bakımından

farklılık

göstermektedir. Hastalığa karşı; aşırı sıkı kabuklu hibritler, gevşek
kabuklu hibritlerden daha çok etkilenmektedir. Ayrıca koçanları dik
olan hibritler daha hassas olma eğilimi göstermektedir. Gibberella
koçan

çürüklüğü

dayanıklılığı

ile

Gibberella

sap

çürüklüğü

dayanıklılığı arasında bir korelasyon olmadığı da bilinmektedir.
Dayanıklılık ile ilgili moleküler markörler geliştirerek, geri melezleme
için kullanılabilmektedir. Bunun yanında kültürel uygulamaların
yapılması hastalığın gelişimini azaltmaktadır.
Diplodia

Koçan

Çürüklüğü

(Diplodia

macrospora

(syn.

Stenocarpella macrospora), Diplodia maydis (syns. Diplodia zeae ve
Stenocarpella maydis)), Diplodia (Stenocarpella) Ear Rot
Diplodia (Stenocarpella) koçan çürüklüğü, ilk defa yirminci yüzyılın
başlarında ABD’nin Orta Batı bölgesinde görülmüş, günümüzde mısır
yetiştiriciliği yapılan alanlarda yaygın olarak görülen en önemli mısır
hastalıklarından birisidir.
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Diplodia koçan çürüklüğünden dolayı hastalıklı koçanlardan elde
edilen mısır tanelerinde herhangi bir mikotoksin oluşturması durumu
ile ilgili olarak herhangi bir rapor bulunmamakla birlikte, Kuzey
Amerika'da bu hastalık ile mikotoksin üretimi konusunda kayıt da
bulunmamaktadır. Ancak, Güney Yarım kürede diplodiosis ve
Stenocarpella maydis ile ilişkili olan bazı kayıtlar bulunmaktadır. Bu
etmen Ülkemiz mısır ekiliş alanlarında bulunmamaktadır. Bitki
karantinası yönetmeliği,” Ek 2-A:Türkiye’ de Varlığı Bilinmeyen
Karantiya Tabi Zararlı Organizmalar” listesinde bulunmaktadır.
D. maydis etmeninin tek konukçu bitkisi mısırdır. Hastalık, koçan
oluşumunun erken dönemlerinde daha hassas olarak görülmektedir.
Belirtiler genellikle ilk önce koçanın tabanında görülür (Şekil 16).
Koçanların ilk enfeksiyonları genellikle tüm koçanın küçülmesine,
grimsi kahverengiye dönüşmesine ve de mumyalaşmasına neden
olmaktadır (Şekil 16). Hastalıklı koçanlar fungusun beyaz miselyumları
ile koçan kabuğuna yapıştırılmış gibi görünmektedir.

Şekil 16. Diplodia (Stenocarpella) koçan tabanındaki ilk belirtileri
(https://www.pioneer.com/us/agronomy/diplodia_ear_rot_cropfocus.html)
(Crop Protection Network)

Hastalıkta göze çarpan belirtiler çoğunlukla yaprak kılıfının çürümesi
ve koçan yapraklarının ölmesidir. Koçanlarda, özellikle taneler
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üzerinde fungusun iri beyaz ile grimsi kahverengi miselleri göze
çarpmaktadır. Enfekteli koçanlar çok hafif ve tamamıyla çürümüş
olabilirler. Üretim sezonunun sonunda siyah picnidyumlar koçan
kabuğunda, tanelerde, koçanlarda ve çürümüş saplarda bulunmaktadır
(Şekil 17).

Bay Romero

Şekil 17. Diplodia koçan çürümesine neden olan etmen tarafından üretilen küçük,
siyah piknitli bir mısır koçanı kesiti.

Diplodia koçan çürüklüğüne Stenocarpella maydis (syns. Diplodia
maydis ve D. zeae) ve Stenocarpella macrospora (syn. D. macrospora)
neden olmaktadır. Bu fungusların neden olduğu diğer hastalıklar ise
Diplodia yaprak çizgi hastalığı, Diplodia (Stenocarpella) sap çürüklüğü
ve Diplodia yaprak lekesidir.
Diplodia koçan çürüklüğünün en önemli inokulum kaynağı, önceki
üretim sezonundan kalmış enfekteli mısır sap artıklarıdır. Ürün
rotasyonunun yapılması, bitki artıklarının tarladan uzaklaştırılması ve
sonbaharda toprak işlemesinin yapılması enfeksiyonun seviyesini
azaltabilmektedir. Hibrit mısırların, Diplodia koçan çürüklüğü
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hastalığına karşı hassasiyetleri farklılık göstermektedir. Özellikle
genetik dayanıklılık üzerinde çok az çalışmalar bulunmaktadır.
Aspergillus Koçan Çürüklüğü (Aspergillus flavus, A. parasiticus,
A. niger ve A. oryzae), Aspergillus Ear Rot
Enfeksiyon tarlada, hasat öncesi, hasat sonrası, depolama sırasında ve
taşıma sırasında mevcut olabilmektedir. Patojenin, ürünün tarlada iken
ortaya çıkması ile yaygındır; ancak patojenin semptomları ve bulguları
genellikle görülmez. Aspergillus koçan çürüklük kolonizasyonu
genellikle birkaç tane ile sınırlı olduğundan, çoğu yıl koçanlara çok az
zarar vermektedir. Bununla birlikte, kuraklık stresi koşulları altında
veya böceklerden veya diğer nedenlerden dolayı tanelerde yoğun
fiziksel

zarar

olduğunda,

koçanların

kolonizasyonu

şiddetli

olabilmektedir. Aspergillus, yaralı tohumlar üzerinde sporlaşma
yoluyla fideleri enfekte etme potansiyeline sahiptir. Fidelere zarar
vererek

fideleri

öldürebilmektedir.

Tahıllarda,

patojen

tohum

embriyosunu istila ederek enfeksiyona neden olabilmektedir. Bu da
çimlenmeyi azaltmakta ve tarlaya ekilen bulaşık tohumlara yol
açabilmektedir. Patojen ayrıca embriyoda renk değişikliğine neden
olabilmektedir.

Bu

da

ürün

kalitesini

ve

fiyatını

olumsuz

etkilemektedir. A. flavus enfeksiyon oranı, böceklerin varlığında ve
hasarın bir sonucu olarak tarladaki konukçu bitkideki stresin varlığında
artar. Hastalığın en şiddetli görüldüğü yerler yüksek sıcaklık ve
kuraklık olan coğrafi bölgelerdir.
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Mısır’da koçan çürüklüğüne neden olan etmenlerden Aspergillus spp.
üründe dünyada en çok bilinen mikotoksinler olan Aflatoksin ve
Okratoksin oluşturmaktadır. Aspergillus flavus ve ilgili bir tür olan A.
parasiticus, güçlü kanserojenler olan aflatoksinler ürettiği için hastalık
endişe vericidir. Aspergillus niger ve Aspergillus bölümündeki Nigri
gibi diğer türler tarlada koçan çürüklüğü semptomlarına neden olabilir;
bu gruptaki türler aflatoksin üretmezler, ancak bazı suşlar başka bir
mikotoksin, fumonisin B2 üretebilmektedir. Bu fungusların yanı sıra
diğer Aspergillus türleri de depo çürüklerine neden olmaktadır.
Ülkemizde yapılan çalışmalarda, mısır yetiştiriciliğinin yapıldığı
alanlarda yaygınlığı belirlenmiştir.
Belirtiler genellikle, bir koçanda sadece birkaç tanede görülmeye
başlar, ancak ilerleyen dönemlerde ciddi kolonizasyon meydana
gelebilmektedir (Şekil 18). Sarı-yeşil veya zeytin yeşili spor kütleleri
genellikle hastalıklı tanelerin üzerinde ve arasında bulunmaktadır. A.
niger enfeksiyonunun semptomları, A. flavus veya A. parcisiticus'un
semptomlarına benzer, ancak spor kitleleri koyu kahverengi ila siyah
olduğu için birbirinden ayırt edilebilmektedir (Şekil 19). A. flavus ve A.
parasiticus'un daha olgun kolonileri koyu yeşilden kahverengiye
dönebilir, ancak Penicillium veya Trichoderma spp gibi türler diğer
koçan

çürüklüğü

koruyabilmektedir.

kolonilerinden

daha

fazla

sarı

rengi
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Şekil 18. Koçanda birkaç tanede Aspergillus flavus belirtisi-solda(Compendium of
corn disease), ilerleyen dönemdeki koçanlardaki kolonizasyonu

Şekil 19. Koyu kahverengi ila siyah Aspergillus niger spor yapıları (Compendium of
corn disease)

Koçanın herhangi bir kısmı Aspergillus spp. ile enfekte olabilse de, tepe
kısmı hastalığın en sık görülen bölgesidir. Sporlanma, özellikle
böceklerin zarar verdiği yerlerin çevresinde, yaralanmış tanelerde
belirgindir (Şekil 20).
Bununla birlikte, bu enfekte olmuş taneler genellikle donuk ve renksiz
görünse

de,

fungusun

sporülasyonu

olmayan

tanelerde

de

bulunabilmektedir. Aspergillus spp. ile enfekteli taneler kojik asit
üretimi nedeniyle ultraviyole ışık altında floresan verebilmektedir.
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A

B

Şekil 20. Böceklerin açtığı yara yerlerinde meydana gelen enfeksiyonlar. A. Fusarium
spp. B. Aspergillus flavus

Aspergillus flavus ve A. parasiticus morfolojik olarak benzerdir ve
aflatoksin üreten türlerdir. A. flavus mısırda baskın türdür. Fungal
gelişme hızlıdır ve koloniler doku bakımından tüylü veya tozlu
görünüme sahiptir. Konidial yapısı, sütun şeklinde ve açık sarı-yeşilden
zeytin kahvesine yayılmış şekilde küreseldir (Şekil 21).

Şekil 21. Aspergillus flavus’un konidial yapısı (Compendium of corn disease)

Konidi küresel veya dikey olarak uzundur ve 200-700μm çapındadır. A.
flavus içinde, sklerotinin tipik boyutuna göre S suşları ve L suşları
olarak bilinen iki morfolojik varyant vardır. S suşları birçok küçük
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sklerot (400μm'den az), daha az konidi ve yüksek seviyelerde aflatoksin
üretir. L suşları daha az, daha büyük sklerot, daha besleyici konidi ve
değişken miktarlarda aflatoksin üretir. A. flavus ayrıca iki filogenetik
gruba ayrılabilir (Grup 1 ve II); Grup I, yalnızca B tipi aflatoksin üreten
L ve S suşlarını içerir; Grup II, bazıları hem B hem de G tipi
aflatoksinler üretirken diğerleri sadece B tipi aflatoksinler üreten S
suşlarından oluşur.
A. flavus, ısıya dayanıklı bir fungustur; bu nedenle, yüksek sıcaklıklarda
ve kurak koşullarda hayatta kalmaları diğer birçok fungus ve bakteriden
daha olasıdır. Fungus, kışı toprakta ve bitki artıklarında geçirir ve
popülasyonu sıcak ve kurak havalarda büyük ölçüde artar. Fungusun
konidileri rüzgâr veya böceklerle püsküllere yayılır. Böcek zararı,
taneleri fungus penetrasyonuna yatkın hale getirir ve böcekler, sporları
doğrudan zedelenmiş tanelere taşıyabilir. Özellikle kuraklık nedeniyle
strese giren bitkiler, A. flavus enfeksiyonuna ve aflatoksin üretimine
daha hassastır.
Dayanıklı hibritlerin kullanımı en iyi ve en ekonomik mücadele
yöntemidir. Dayanıklı hibritler bile şiddetli kuraklıklar sırasında
oluşacak zarardan kaçacak kadar yüksek bir dayanıklılık düzeyine sahip
olmayabilir. Kuraklık stresi altındaki dayanıklı genotipler, daha hassas
genotiplere kıyasla genellikle daha yüksek stresle ilişkili gen ifadesine
sahiptir. Aflatoksin üretmeyen A. flavus suşlarının aflatoksin üreticileri
dışında, rekabetçi bir şekilde tahılda aflatoksin birikimini azalttığı
gösterilmiştir. Stresi önlemek için sulama ile bir miktar kontrol
sağlanabilir. Hasat edilen tahılın hızlı kurutulması, tahıl ambarlarında
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A. flavus'un daha fazla gelişmesinin sınırlandırılmasına önemli ölçüde
yardımcı olabilir.
1.3. MISIR FUNGAL YAPRAK HASTALIKLARI
Mısır yetiştiriciliği yapılan yerlerde bazı yaprak hastalıkları ciddi verim
ve kalite kaybına sebep olmaktadır. Yaprak hastalıklarına sebep olan
çoğu patojen geniş coğrafi bir alana hızla yayılabilme yeteneğine
sahiptir. Bununla birlikte, uygun çevre koşullarında patojen büyük
miktarda ikincil inokulum üreterek epidemiye yol açabilir. Bu bölümde
mısır yaprak hastalıklarına neden olan fungal etmenler hakkında genel
bilgi verilmektedir.
Kuzey Mısır Yaprak Yanıklığı (Exserohilum turcicum (syn.
Bipolaris turcica, Drechslera turcica, Helminthosporium turcicum)),
Northern Corn Leaf Blight
Kuzey mısır yaprak yanıklığı, mısırın yetiştirildiği nemli iklimlerde
görülmektedir. Florida'da ve ABD'de geç yetiştirme sezonundaki tatlı
mısırda önemli bir hastalıktır. Yapılan araştırmalarda, bu hastalık
etmeni ülkemizin Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerindeki mısır ekiliş alanlarında yoğun bir şekilde görülmektedir.
Ülkemizde ilk kez 1948 yılında Bremer tarafından Ordu ilinde tespit
edilmiş olup Karadeniz sahilinde yaygınlığı rapor edilmiştir. Adana ili
ve özellikle sahil bölgelerinde bu hastalığın yaygın olduğu bildirilmiştir
(İren 1962). 1980-1999 yıllarında kuzey mısır yaprak yanıklık
hastalığının tespiti ve yaygınlığı hakkında sürveyler yapılmıştır (Aktaş
vd. 1993; Çetin 1999; Hatat ve Maden 1988; Saydam vd. 1992;
Tunçdemir 1988; Tunçdemir vd. 1994). 2014-2015 yıllarında ülkemiz
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mısır alanlarında kuzey mısır yaprak yanıklık hastalığı ile ilgili sürvey
çalışması yapılarak bu hastalıkların yaygınlığı tespit edilmiştir (Turgay
vd. 2017).
İlk simptomlar, başlangıçta 1 cm'den kısa, soluk gri-yeşil, eliptik veya
sigara böreği şeklinde lezyonlardır. Bunlar 3-15 cm uzunluğa kadar
genişlemektedir. Lezyonlar geliştikçe, sporülasyona ait olan koyu
bölge daha belirgin bronz renkte olabilmektedir (Şekil 22). Ht1, Ht2
veya Ht3 dayanıklılık genleri mısır bitkisinde olduğu zaman lezyonlar
morfolojik olarak değişiklik gösterebilir. Bu genler bir araya geldiğinde
bazı konukçu genotiplerinin damarlarında çizgisel, klorotik ve uzun bir
hal alır, bu da Stewert’ın bekteriyel solgunluk patojeninin neden olduğu
lezyonlarla karıştırılabilmektedir. Hastalık genellikle alt yapraklarda
dağınık halde oluşan lezyonlarla başlar ve üst yapraklara doğru ilerler.
Hastalık, çiçeklerin açılmasından sonra çok hızlı bir şekilde gelişebilir
ve yaprakların tamamen yanmasına neden olabilir. Şiddetli enfekteli
tarlalarda, yetiştirme sezonu sonunda bitkiler erken don nedeniyle
ölmüş gibi görülebilir. Enfeksiyon sonucunda oluşan birçok lezyon,
yaprakların ortasında bantlar şeklinde meydana gelmektedir.

O. Büyük

O. Büyük

Şekil 22. Kuzey mısır yaprak yanıklığı ile enfekteli mısır yaprakları (O. Büyük)
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Kuzey mısır yaprak yanıklık hastalığına Exserohilum turcicum (syn.
Bipolaris turcica, Drechslera turcica, Helminthosporium turcicum,
Setosphaeria turcica ve Trichometasphaeria turcica) etmeni neden
olmaktadır. Fungusun konidisi (20x105 µm) zeytin grisi renkte olup üç
ila sekiz septuma sahip, iğ şeklinde çıkıntılı hilum ve bipolar çimlenme
göstermektedir (Şekil 23). Fungusun pseudothecium siyah küreseldir
(350-500x360-720µm). Her askusta bir ila sekiz hiyalin, üç septumlu
fusoid askospor üretilir.

Şekil 23. Kuzey mısır yaprak yanıklığı etmeninin konidileri (L.R. Romero)

E. turticum; sorgum, kanyaş, sudan otunda enfeksiyon yapabilir ancak
bu konukçulardan elde edilen izolatlardan mısırda enfeksiyon
yapmadığı görülmüştür. Mısır üzerinde patojenik olan E. turcicum’un
en az yedi ırkı fizyolojik olarak tanımlanmıştır. Irklar, virülent oldukları
Ht genine bağlı olarak adlandırılırlar. Örneğin, ‘ırk O’ tüm Ht
genotipleri üzerinde avirülent iken ‘ırk 23’ ise Ht2 ve Ht3 genotipleri
üzerinde virülenttir.
E. turcicum, yaprak artıklarında konidi ve misel olarak kışı geçirir.
Konidi, rüzgarlarla uzun mesafelerde taşınabilir. Alt yapraklardaki
lezyonlardan üretilen konidiler, üst yaprakların enfeksiyonu için ikincil

265 | MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği

inokulasyon görevi gördüğünden dolayı simptomlar genellikle alt
yapraklardan üst yapraklara doğru ilerler. Hastalık, çiçeklenmeden
önce meydana gelirse dane veriminde %50’ye varan kayıplar meydana
getirebilmektedir.
Mısırda E. turcicum'a karşı iki tip dayanıklılık mevcut olup bunlardan
biri poligenik dayanıklılık ya da kısmi dayanıklılıktır. Bu tip
dayanıklılıkta, ırka özgü olmayıp kantitatif olarak lezyon boyutunda,
uzamış olan latent döneminde, lezyon sayısında ve sporulasyonda
azalma olarak ifade edilir. Diğer tip dayanıklılık ise monogenik
dayanıklılık olup Ht1, Ht2, Ht3 ve HtN olarak adlandırılan dört
karakterize edilmiş, tek dominant gen tarafından kontrol edilmektedir.
HtM1 gibi monogenik dayanıklılığı olan diğer kaynaklar rapor edilmiş
ancak bunlar iyi karakterize edilmemiştir. Ht1, Ht2 ve Ht3 tarafından
oluşan dayanıklılıkta yalnızca sporülasyonla sınırlandırılmış klorotik
lezyonları meydana getirmektedir. Tek bir dominant baskılayıcı geni
bulunan kendilenmiş hat olan B14 ile ilgili ise Ht2 ve Ht3’nin
baskılandığını ve bu kendilenmiş hatlar içerisinde bu genlerin geri
melezlenmesinin karmaşık hale getirdiği görülmüştür. HtN tarafından
oluşan dayanıklılıkta uzun bir latent dönemin olduğu ve lezyonların
daha az oluştuğu belirtilmiştir. Ht genlerinin her birinin virülensliğinin
olduğu bildirilmiştir. Kuzey mısır yaprağı yanıklığına karşı kısmi
dayanıklılıkta kabul edilebilir seviyede poligeniklik ve geniş bir
germplazma dizisi bulunmuştur. Kısmi dayanıklılık için kantitatif
özellikli lokuslar, dayanıklılık kaynağına bağlı olarak mısır genomunun
çoğunda bulunmaktadır. Poligenik ve monogenik dayanıklılık, hastalık
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gelişimini azalttığı bilinmektedir. Lezyonların ilk gözlemlenmesinden
başlayarak fungusitler uygulanabilir.
Güney Mısır Yaprak Yanıklığı (Bipolaris maydis (syn. Cochliobolus
heterostrophus, Drechslera maydis, Helminthosporium maydis)),
Southern Corn Leaf Blight
Güney

mısır

yaprak

yanıklığı,

mısır

yetiştirilen

bölgelerde

görülmektedir. Hastalık, sıcak olan ılıman ve tropik bölgelerde önemli
zararlara neden olmaktadır. Bu hastalık, 1970 yılında Teksas (ABD)’ta
erkek steril sitoplazmalı (cms-T) mısırda virulent olarak daha önce
tanımlanmamış bir ırkın (ırk T) Kuzey Amerika'da yaygınlaşmasıyla
bu hastalık epidemi boyutuna ulaştığı rapor edilmiştir. Ülkemizde
yapılan çalışmalarda bu hastalığın Adana ve Samsun illeri mısır ekiliş
alanlarında lokal olduğu tespit edilmiştir. Güney mısır yaprak yanıklığı
hastalığının tespiti ve yaygınlığı hakkında 1980-1999 yıllarında sürvey
çalışmaları

yapılmıştır (Aktaş vd. 1993;

Ataç

1984;

Çetin

1999; Hatat ve Maden 1988; Saydam vd. 1992; Tunçdemir 1988;
Tunçdemir vd. 1994). Ayrıca, 2014-2015 yıllarında ülkemiz mısır
alanlarında güney mısır yaprak yanıklık hastalığı ile ilgili sürveyler de
yapılarak bu hastalığın yaygınlığı tespit edilmiştir (Turgay vd. 2017).
Güney mısır yaprağı yanıklık etmeni olan fungusun farklı izolatlarının
neden olduğu lezyonlar oldukça değişiklik göstermektedir. En yaygın
olan O ırkı, damarlar arasında sarımsı kahverengi, uzunlamasına
lezyonlar (2-6 x 3-22 mm) meydana getirerek lezyonların kenarlarla
sınırlı paralel olabilen soluk sarıdan kahverengi sınırlara sahiptir (Şekil
24). O ırkı genellikle yapraklarda enfeksiyon yaparken, T ırkı bitkinin
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birden fazla kısmında enfeksiyon gerçekleştirebilmektedir. cms-T
içeren mısır üzerinde T ırkının meydana getirdiği lezyonlar; sarımsı
kahverengi renkte, iğ şeklinde yada eliptik (6-12 x 6-27 mm) olup
kenarları başlangıçta suyla ıslatılmış yapıda olup daha sonra sarı yeşil
veya klorotik halelere dönüşen kenarlara sahiptir. T ırkının meydana
getirdiği lezyonlar; genellikle koyu, kırmızımsı kahverengi sınırlı olup
toprak üstü bitki aksamında görülmektedir. T ırkı, koçan çürüklüğüne
neden olabilir, bu da hasatta koçan kayıplarına neden olmaktadır. Her
iki ırkında, tane doldurma dönemi boyunca önemli ölçüde yaprak
dokusu kaybına neden olduğundan, tane ağırlığında ve tane veriminde
azalmalara sebep olmaktadır. T ırkı ile enfekte olan tanelerden oluşan
fideler, ekimden 3-4 hafta sonra solup ölebilir. Her iki ırktan
kaynaklanan şiddetli yaprak yanıklığı, bitkilerin sap çürüklüğüne karşı
hassas olmasına neden olmaktadır. İki ırk morfolojik olarak birbirine
benzemektedir, ancak T ırkı cms-T içeren mısır için spesifik olarak
patojenken O ırkı değildir. T ırkı, yalnızca hassas cms-T mısır için
oldukça toksik olan bir dizi patotoksin (Bmt toksini) üretmektedir. O
ırkı bu toksini üretmemektedir.

O. Büyük
Şekil 24. Güney mısır yaprak yanıklığı mısır tarlasında enfekteli yapraklar (O.
Büyük)

O. Büyük
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Güney mısır yaprağı yanıklığına Bipolaris maydis (syn. Cochliobolus
heterostrophus, Drechslera maydis, Helminthosporium maydis ve
Ophiobolus heterostrophus) etmeni neden olmaktadır. Konidi (15-20 x
70-160 µm) tipik olarak zeytin renginde kahverengi, kavisli ve iğ
şeklinde, yuvarlak uçlu yapıdadır. Beş ila onbir septum içerirler ve
bipolar çimlenme gösterirler (Şekil 25). Fungus, tek bir lokusta iki
Mating type allel (MAT I-I ve MAT 1-2) ile heterotaliktir.
Pseudothecia’nın yapısı silindirik, hiyalin ascus da dört ila sekiz
askospor üretebilmekte olup askosporlar (6-7 x 130-340 µm) koyu, beş
ila dokuz septuma sahiptir. Enfekte olmuş dokuyu 24-48 saat boyunca
nem çemberine yerleştirilerek konidi elde edilebilir. B. maydis'in üç
fizyolojik ırkı vardır. Bunlar, O ırkı, T ırkı ve C ırkıdır. O ırkı, yaprakta
enfeksiyon yapan en yaygın ırktır. T ırkı, özellikle cms-T içeren mısır
üzerinde virülent olan ve Kuzey Amerika'da 1970 güney mısır yaprağı
yanıklığı epifitotik hastalığına neden olan ırktır. C ırkı ise özellikle
cms-C içeren mısır üzerinde virülent olduğu iddia edilen ve şimdiye
kadar sadece Çin'de bulunan ırktır.

Şekil 25. Güney mısır yaprak yanıklığı etmenin konidileri (Kang ve ark., 2018)
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Fungus, enfekteli mısır artıklarında miselyum ve konidi olarak kışı
geçirmektedir. Birincil enfeksiyonlar, konidilerin bitkilere sıçrayan su
veya rüzgâr ile yayıldığı; ikincil enfeksiyonların ise lezyonlardan
üretilen konidilerle gerçekleşmektedir. Hastalık döngüsü uygun
koşullarda 60-72 saat gibi kısa bir sürede tamamlanabilmektedir.
Güney mısır yaprak yanıklığı tüm dünyada görülmekle birlikte ılık (2032 °C) ve nemli iklime sahip bölgelerde yaygındır. Yağmurlu ve
güneşli, sıcak havanın olduğu dönemler hastalık gelişimi için elverişsiz
olmaktadır.
Ürün rotasyonu yapmak ve toprak işlemesiyle bitki artıklarının yok
edilmesi birincil enfeksiyon miktarını azaltmaktadır ancak güney mısır
yaprağı yanıklığının neden olduğu zararı azaltmanın en etkili yolu
genetik dayanıklılık olmaktadır. Tek gen ve poligenik olmak üzere iki
tür dayanıklılık vardır. Ayrıca kısmi dayanıklılıkta, olgun bitkilerde
hastalık gelişiminin ve şiddetinin azalmasına, fide ve genç bitkilerde ise
lezyonlarda küçülme olduğu belirtilmiştir.
Anthraknoz Yaprak Yanıklığı (Colletotrichum graminicola (syn.
Glomerella graminicola)), Anthracnose Leaf Blight
Antraknoz yaprak yanıklığı, hastalık 1930'larda tanımlanmıştır.
Antraknoz yaprak yanıklığı %19 oranında hibritlerde, %37 oranında
kendilenmiş hatlarda verim kaybına neden olduğu rapor edilmiştir.
Hastalık Avrupa, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'da önemli kabul
edilmektedir.
Hastalık simptomları bitkinin herhangi bir döneminde görülebilirken,
yapraklarda lezyonlar küçük, oval ila uzun, suda ıslanmış gibi lekeler
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şeklinde ortaya çıkabilir. Lezyonlar önce yarı saydam, sonra klorotiktir.
Lekeler, yaklaşık 15 mm uzunluğa kadar genişleyebilir, merkezi bronz
renkte olup kırmızı, kırmızımsı kahverengi veya çikolata kahvesi
kenarlarla ve genellikle sarı bir hale ile çevrilidir (Şekil 26). Lezyonlar,
yaprak kenarları dahil olmak üzere yaprağın geniş tarafının herhangi bir
kısmında oluşabilir. Genişleyen lezyonlar birleşerek tüm yapraklarda
yanıklık oluşturabilir. Yaprak simptomları, sezon başlarında en çok alt
yapraklarda, sezon sonlarında ise üst yapraklarda daha yaygındır.
Şiddetli enfeksiyonlu yapraklar, hassas olan hatlarda ya da hibritlerde
sezonun sonunda birkaç gün içerisinde solar ve ölebilir. Acervuli, ölü
dokularda bolca gelişir ve bulunduğunda ayırt edici bir belirti
olabilmektedir. Ilıman sıcaklık ve yüksek nem koşullarında, pembe ila
turuncu konidiyum kitlesi üretirler. Lezyon yüzeyi üzerinde siyah, ince
diken benzeri yapılar ile yaklaşık 175 µm uzunluğunda yapılar
görülmektedir. Hatta bunlar el merceği ile kolayca görülebilmekte ve
tarlada hastalığın ön teşhislerinde yapılabilir. Dayanıklı bitkilerdeki
lezyonlar genellikle daha küçüktür ve klorotik ila nekrotik olmaktadır.
Ayrıca fungus, şiddetli olarak geriye doğru ölüm ve sap çürüklüğüne de
neden olarak verim kaybına sebep olmaktadır.

Şekil 26. Mısır antraknoz hastalığının yapraktaki simptomları (Anonim a, 2022)
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Antraknoz yaprak yanıklığına Colletotrichum graminicola (syn.
Glomerella graminicola) etmeni neden olmaktadır. Mısırda enfeksiyon
yapan C. graminicola, çimlerde görülen Colletotrichum spp.'den farklı
bir türdür. Acervuli, ölü konukçu dokularında ve agarda koyu renkte,
dairesel ila oval ve kalın gelişmektedir. Nemli koşullarda, enfekte
dokularda dağılmış olan küçük lekeler şeklinde görülmektedir.
Acervuli de üretilen kısa konidiosporlar (1.6-3.3 x 4.9-13,3 µm) dik,
hiyalin, septumsuz ve dalsızdır. Mısırdan elde edilen izolatlar,
agresifliğe bağlı farklılık gösterebilmesine rağmen fizyolojik ırklara
dair hiçbir kanıt yoktur. Sorgum antraknozuna (C. sublineolum) neden
olan etmen C. graminicola olarak bilinir, ancak bu organizmalar
konukçu seçimi sınırlı olan farklı türler olarak kabul edilir.
Fungus, kışı saprofit oarak bitki artıklarında geçirmektedir. Mısır
bitkisi artıklarında oluşan acervuli’de üretilen sporlar, rüzgâr veya
sıçrayan yağmurla yapraklara ulaşarak doğrudan epidermis veya stoma
yoluyla penetrasyon gerçekleştirir. İnokulum kaynağı olarak, yaprak
yanıklığına sahip yapraklar önemli olmamasına rağmen fungus bitki
artıklarında gömülü olarak canlı kalmaya devam etmektedir. Nadiren
tohum kaynaklı inokulum fide yanıklığına neden olmaktadır.
Hastalığın

görülebileceği

tüm

alanlarda

dayanıklı

hibritler

kullanılabilir. Antraknoz yaprak yanıklığına karşı dayanıklılıkta, adapte
edilmiş olan kendilenmiş hatlar yaygın olarak önerilebilir ve oldukça
kalıtsal olup tek baskın gen tarafından gerçekleşebilir. Antraknoz
yaprak yanıklığına karşı dayanıklılık, antraknoz sap çürüklüğüne karşı
dayanıklıkla çok ilişkili değildir. Bu nedenle, antraknoza karşı hibritin
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dayanıklı olarak tanımlandığında hastalığın yaprak mı sap mı hangi
döneminden bahsedildiğinin bilinmesi gerekir. Ürün rotasyonu ve bitki
artıklarının yok edilmesiyle erken dönem gerçekleşen enfeksiyonların
oranlarını azaltabilir. Ancak üretim sezonu sonunda, antraknoz yaprak
yanıklığı ve sap çürüklüğünün şiddetini azaltmada çok etkili
olmayabilir.
Diplodia Yaprak Çizgi Hastalığı (Diplodia macrospor (syns.
Stenocarpella macrospora ve Stenocarpella zeae)), Diplodia
(Stenocarpella) Leaf Streak
Diplodia Yaprak çizgi hastalığı dünyada mısır yetiştiriciliği yapılan
alanlarda görülebilmektedir. Bu etmenin ülkemizde varlığı ile ilgili
herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Hastalık belirtileri hassas hibrit
çeşitlerinde Kuzey mısır yaprak yanıklığı, Stewart bakteriyel
solgunluğu, Goss bakteriyel solgunluk ve Goss bakteriyel yanıklık
etmenlerinin lezyonları birbirine çok benzemektedir. Bu nedenle
tarlada Diplodia yaprak çizgi hastalığı ile karıştırılma ihtimali yüksek
olmaktadır. Hastalık önce yaprak ayasında küçük, elips şeklinde krem
ile kahverengi lekeler olarak görülmektedir. Lezyonlar, yaprağı
uzunlamasına kaplayarak uzun ve dar lekeler şeklinde (yaklaşık 8-40
mm genişliğinde) (Şekil 26) yayılabilir. Bu lezyonların uç kısımları
genellikle sivri yapılıdır. Mısır kuzey yaprak yanıklığı, Goss bakteriyel
solgunluğu ve Goss bakteriyel yanıklık hastalıklarından en önemli
ayıran fark, lezyonların içinde dağınık koyu renkli piknitler
oluşturmasıdır (Şekil 27).
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Şekil 27. Diplodia yaprak çizgi hastalığı (Stenocarpella macrospora)-solda, diplodia
yaprak çizgi hastalığı piknitleri-sağda (Courtesy C. Bradley)

Diplodia yaprak çizgi hastalığına Diplodia macrospora (syns.
Stenocarpella macrospora ve Stenocarpella zeae) neden olur. Etmenin
piknitleri (150-450 µm çapında) koyu renkli ve yaprağın epidermisine
gömülü şekildedir. Konidiler koyu renkli ve uca doğru genişleyen
yapısı tek bölmelidir (6-13 x 43-95 µm), (Şekil 28).

Şekil 28. Diplodia macrospora'nın konidileri (Courtesy D. Petersen)
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Hastalık etmeni kışı tohum veya toprak içindeki mısır bitki
kalıntılarında misel ve piknit olarak geçirmektedir. Yağışlı ve sıcak
koşullarda, konidiler piknit yapısı içinden çıkar, rüzgâr ve sıçrayan
yağmur sularının etkisiyle yapraklara yayılırlar. Yapılan araştırmalarda
Diplodia yaprak çizgi hastalığının şiddetinin, Mısır cüce mozaik virüsü
ile bulaşık bitkilerde daha yoğun olduğu bildirilmiştir. Ayrıca D.
macrospora'nın koçan, tane ve sap dokularını da enfekte ettiği
bildirilmiştir. Hastalıklı bitki artıkların imha edilmesi ve ürün
rotasyonunun yapılması inokulum miktarını azaltmaktadır. Diplodia
yaprak çizgi hastalığına karşı dayanıklılık hakkında hiçbir çalışma ve
bilgi mevcut değildir.
1.4. MISIR PAS HASTALIKLARI
Pas hastalıklarına, Basidiomycota bölümünde Üredinales takımındaki
funguslar neden olmaktadır. Paslar, çeşitli ürünlerde pas epidemileri
yaparak ürün kayıplarına neden olmaktadır. Pas hastalıkları bitkide
çeşitli belirtilere neden olmakla birlikte, yaygın ve göze çarpan belirtisi
epidermisi yırtan ve genellikle kahverengi, turuncu, sarı, beyaz veya
pas renginde olan püstüllerdir. Püstüller genellikle yapraklarda veya
gövdelerde görülmektedir.
Paslar, genellikle bazı bitkilerde obligat parazitlerdir. Morfolojik olarak
bir pas fungus türü içinde, konukçuya özgü çok sayıda formu da
bulunabilmektedir. Bazı paslar sadece iki spor yapısında teliosporlar ve
basidiosporlar üretmektedirler ve bunlar mikrocycle yaşam döngülü pas
olarak adlandırılmaktadır. Ancak pasların bazen ara konukçuları ile
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birlikte beş farklı spor türüyle de makrocycle yaşam döngülü pas olarak
adlandırılmaktadır. Paslar heteroecious adı verilen yaşam döngülerini
tamamlamak için iki farklı konukçuya ihtiyaç duyabilen veya
autoecious adı verilen yaşam döngülerini tek bir konukçuda
tamamlayabilen olarak da adlandırılabilir.
Her pas türü içinde çok sayıda ırk olabilmektedir. Her ırk, bitkideki
dayanıklılık genlerine bağlı olarak sadece belirli konukçu genotiplerini
hastalandırabilmektedir. Bilinen 5.000'den fazla pas fungusu türü
vardır, ancak mısır bitkisinde sadece üç tane pas türü görülmektedir.
Bunlar mısır adi pası (Puccinia sorghi), Polysora pası (güney mısır
pası) (Puccinia polysora) ve tropikal mısır pası (Phakopsora zeae)
olarak isimlendirilir.
Mısır Adi Pası (Puccinia sorghi), Common Rust
Mısır adi pasının ilk olarak sorgum bitkisinde görüldüğü ve bu Puccinia
sorghi etmeninin konukçu bitki olarak Sorghum ve türlerini
hastalandırdığı bilinmektedir. Bunun yanında mısır ekiminin Orta
Amerika’dan dünya’ya yaygınlaşması ile birlikte P. sorghi etmeninde
de bir artış görülmüştür. Böylelikle mısır ekimi yapılan her yerde
yaygın pas türü olarak rapor edilmiştir. Ayrıca her yıl ılıman iklim
kuşağındaki birçok bölgede görülen ve epidemi yapan en yaygın pas
hastalığı olarak bilinmektedir. İklim şartlarına bağlı olarak epidemi
yapabilen hastalık özellikle hassas çeşitlerde önemli düzeyde ekonomik
kayıplara neden olabilmektedir. Mısırdaki verim kaybı çevre
koşullarına, mısır adi pas etmenin ırklarına, mısır çeşidinin hassaslığına
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bağlı olarak değişebilmektedir. Hastalık ülkemizde mısır ekili alanlarda
yaygın olup Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu Bölgesinde de
görülmektedir. Mısır adi pası; bitkinin fotosentez alanını azaltarak, pas
ile enfekteli yaprak sayılarının artması ile birlikte tane verimini de
azaltmaktadır. Bu verim kayıpları farklı konukçu bitkinin farklı
büyüme evrelerindeki enfekteli yaprak alanının yüzdesiyle ilişkili
olarak da bildirilmektedir. Bunun yanında tane ağırlığındaki azalma,
enfekteli toplam yaprak alanının %10’nu için %3-8 arasında değişen bir
oranı belirtmektedir.
Mısır adi pası ürediniosporları bol miktarda yapraklarda bulunmaktadır.
Bu ürediniosporlar, yaprak epidermisini yırtarak ve yaprakların
üzerinde

belirgin

bir

şekilde

görülen

kabarcıklı

püstülleri

oluşturmaktadır. Ürediniosporlar, her iki yaprak yüzeyinde enfeksiyon
oluşumundan 7 gün sonra üredinia adı verilen yapı içinde oluşmaktadır.
Mısır adi pası ile Polysora pasının (Puccinia polysora) birbirinden
ayıran genel özelliği ise Polysora pasının yaprağın alt yüzeyinde çok az
pas püstülünün olması veya hiç pas püstülünün olmamasıdır. Uredinia
yapısı yaprak dokusu üzerinde meydana gelen enfeksiyonun sonucu
olarak sıklıkla şerit halinde görülmektedir. Dairesel veya uzun yapıda,
kahverengi veya koyu kahverengi renkli püstüller, her iki yaprak
yüzeyine seyrek olarak dağılmaktadır. Zamanla enfekteli yaprak
dokularındaki ürediniosporların yerine siyah renkli teliosporlar
almaktadır (Şekil 29). Pas enfeksiyonunun şiddetli olduğu zamanlarda,
pas püstüllerini çevreleyen, yaprak üzerinde dağılmış veya şeritler
halinde nekrotik alanlar gelişebilmektedir. Bu belirtiler bazen diğer
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yaprak hastalıkların semptomlarına benzemekle birlikte kloroza ve tüm
yaprakların ölümüne neden olabilmektedir.

A

N. Akci

B

N. Akci

Şekil 29. A. ve B. Mısır adi pasının yaprak yüzeyinde oluşturduğu püstüller (N. Akci)

Puccinia sorghi etmeninin ürediniosporlar (21-30 x 24-33 µm)
tarçınımsı kahverengi renkli ve çoğunlukla küresel veya geniş elipsoid
yapıdadır. Pas sporlarının çeperleri parlak kahverengimsi veya
tarçınımsı kahverengi renklidir, 1.5-2 µm kalınlığındadır. Teliosporlar
ise (14-25 x 28-46 µm) kestane kahverengimsi veya parlak
kahverengiden siyaha dönüşen, pürüzsüz, dikdörtgen-elipsoid veya
obovoid yapıdadır. Aesiosporlar (9-13 x 18-6 µm) soluk sarı, verrükoz
ve çoğunlukla küresel veya elipsoid yapıdadır. Bu aesiosporlar mısır
adi pasının ara konukçusu olan Oxalis spp'de görülmektedir.
Bazı bölgelerde mısır adi pasının teliosporları genellikle ilkbaharda
basidia adı verilen yapı içinde ince duvarlı, hiyalin, haploid
basidiosporları üretmektedir. Bu sporlar mısırı enfekte edememekte ve
ara konukçu bitki olan Oxalis spp.'nin yapraklarına gelmektedir. Bu ara
konukçu bitkinin üst yaprak yüzeyinde çok küçük spermatia ile
spermagonya denilen yapıları oluşturur. Spermatialar, alıcı hifleriyle
birleşmekte ve alt yaprak yüzeyinde aecial yapıları oluşturmaktadır.
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Ara konukçu bitki üzerindeki aesiosporlar rüzgâr ile çevreye
yayılmakta ve mısır yapraklarına bulaşmaktadır. Bu enfeksiyonlar,
fungusun ikinci evresi olan üredinia ve ürediniosporların gelişmesine
neden olmaktadır. Daha çok dünya çapında mısır yetiştiriciliği yapılan
yerlerde üredial ve telial evreler görülmektedir.
Kuzey Amerika Mısır Kuşağı olarak isimlendirilen bölgelerde dahil
olmak üzere dünyanın ılıman bölgelerinin çoğunda P. sorghi, ara
konukçu bitki Oxalis spp.'de kışın canlılığını sürdürememekte ve
hayatta kalamamaktadır. Bu nedenle, aesiosporlar mısır için birincil
inokulum kaynağı olamazlar. İlk enfeksiyonun başlangıcı olan Aecial
evre ara konukçu bitki olan Oxalis spp. bulunduğu tropikal ve
subtropikal bölgelerden rüzgar ile taşınan aeciasporların mısır bitkisine
gelmesi ile ikincil inokulum dönemi başlamaktadır.
16-25 °C arasındaki sıcaklıklarda, %95'ten fazla yüksek bağıl nemde ve
yağışlı havalarda adi mısır pasının gelişimi ve yayılması hızlı
olmaktadır. Pas ürediniosporların gelişmesi ve enfeksiyon yapabilmesi
için yaklaşık 6 saat nem gerekmektedir. Bu nedenle yapraklar nispeten
kuru koşullar altında bile enfekte olabilmektedir, çünkü yaprak dokusu
pas enfeksiyonu için gereken minimum süre boyunca nemli
kalmaktadır. Ayrıca yaprak enfeksiyonunun şiddeti mısırın vejetatif
evresindeki değişikliklere göre farklılık göstermektedir. Genç yaprak
dokusu ile olgun yaprak dokusunun morfolojileri birbirinden farklı
olduğundan, örneğin olgun yapraklar üzerindeki mumsu yapıların ve
trikom

yapılarının varlığı

nedeniyle de

bu yaprakların pas

enfeksiyonuna karşı daha hassas olmaktadır. Bu sebepledir ki P.
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sorghi'nin birçok ırkı, dayanıklılıkta spesifik genlerle mısır hatlarındaki
reaksiyonlardan tanımlanabilmektedir.
Mısır adi pası ile mücadelede kültürel önlemler ön plana çıkmaktadır.
En göze çarpan önlemlerden biride havalanmayı engellemesi ve nem
artışına neden olduğu için sık ekim yapılmamasıdır. Bunun yanında
yabancı ot mücadelesi tekniğine uygun ve zamanında yapılmalı, toprak
analizi sonuçlarına göre de gübrelemenin yapılmasıdır. En etkili
mücadele yöntemlerinden biri de mısır pas hastalıklarına karşı
dayanıklı çeşitlerin kullanılması ve yaygınlaştırılmasıdır. Ayrıca
çevrede bulunan ara konukçu bitkiler (Oxalis spp.) imha edilmelidir
Mısır adi pası, dayanıklı hibritler ve çeşitlerin yetiştirilmesi veya
fungisit ilaçlarının zamanında uygulanmasıyla etkili bir şekilde kontrol
edilmektedir.
Mısır adi pasına karşı dayanıklılık özel ve genel olarak iki tamamlayıcı
türdendir. Rp dayanıklılığı olarak adlandırılan özel dayanıklılık, farklı
enfeksiyon tipleri ile aşırı hassas reaksiyonlar olarak ifade edilmektedir.
Özel dayanıklılık kalıtsal ve genellikle baskın olarak bilinmektedir.
Farklı kromozomlardaki çeşitli gen bölgelerinde özel dayanıklılık
tanımlanmıştır. Genel dayanıklılıkda, farklı

enfeksiyon tipleri

tanımlanmasa da genel dayanıklılık sonuçta enfeksiyon şiddetinin
azalmasına neden olmaktadır. Olgun mısır yapraklarının genç mısır
yapraklarına kıyasla dayanıklılığın artmasından kaynaklanan bir genel
dayanıklılığın bitkinin olgun yaprakların hızlıca büyümesi ile ilişkili
olabilmektedir. Diğer genel dayanıklılık yapılarında ise pas üredinia
sayısını ve boyutunu azaltmaktadır. Bunun yanında çeşitli genel
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dayanıklılık durumlarında, dayanıklılığın değerlendirildiği çevreye
bağlı olduğu görülmektedir.
1.5. MISIR RASTIK HASTALIKLARI
Rastık hastalıklarına, Basidiomycota bölümündeki Ustilaginales
familyasındaki

funguslar

neden

olmaktadır.

Fungus,

bitkinin

organlarını deforme ederek koyu teliospor kitlelerine dönüşen gal
oluşumlarıyla karakterize edilmektedirler. Rastık enfeksiyonları, bitki
hücrelerini yok ederek, onun yerini fungusun teliosporlarının almasına
veya hücreleri uyararak anormal bir şekilde hücre çoğalmasına sebep
olmaktadır. Bazı rastık fungusları, fideler çıkış yapmadan önce enfekte
ederler, bitkileri sistematik şekilde enfekte ederek çiçek salkımına
ulaşıp orada simptomlara neden olurlar. Diğer rastık fungusları ise,
bitkinin toprak üstü dokularında lokal enfeksiyonlara neden olarak
bitkinin herhangi bir yerinde simptomlara gözlenebilir. Galler, mısır
koçanında görüldüğü zaman koçan dokularını tamamen değiştirebilir.
Böcekler, konidilerin taşınmasında önemli bir faktördür. Rastık
hastalıklarının verim ve kalite üzerine olumsuz etkisi olduğundan
dolayı dünyada ekonomik açıdan en önemli hastalıklar arasında
olmaktadır. Bu bölümde mısır rastık hastalığına neden olan fungal
etmenler hakkında genel bilgi verilmektedir.
Adi Rastık (Ustilago maydis (syn. Ustilogo zeae)), Common Smut
Dünyada çıban rastığı, kabarcık rastığı olarak isimlendirilen, ülkemizde
de Adi rastık olarak isimlendirilen Ustilago maydis, dünyada mısır
yetiştirilen alanlarda görülmektedir.
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Mısır rastığı hastalığına neden olan fungusun, gallerin içinde kahve
renkli, elipsoit-yuvarlak şekilli ve üzerleri diken şeklinde çıkıntılarla
kaplı klamidosporları (teliospor) bulunmaktadır. Klamidosporların kış
şartlarına çok dayanıklı olduğu ve toprakta 8 yıla kadar canlı kalabildiği
saptanmıştır. Bu sporlar, hastalıklı bitki artıkları ile beslenen
hayvanların sindirim organlarında canlılıklarını yitirmeden geçerek
gübre ile tekrar tarlaya taşınıp enfeksiyon kaynağı olabilmektedirler.
Kışlayan sporların hepsi aynı anda çimlenemekte ve bir kısmı daha
sonraki yıllarda çimlenerek enfeksiyon kaynağı olmaktadırlar.
Genç, aktif olarak büyüyen bitki dokularının yaralanması ile hastalık en
şiddetli olarak görülmektedir. Bu hastalıktan kaynaklanan kayıplar
büyük ölçüde değişiklik göstermektedir. Dayanıklı çeşitler veya
hibritler yetiştirildiği zaman mısır tarlasında yıllık kayıp nadiren %2’yi
geçmektedir. Ayrıca ülkemiz mısır ekiliş alanlarının tamamında
hastalık görülebilmektedir. Adi rastık hastalığı ile bulaşık olan
koçanlarda meydana gelen gallerden dolayı, ekonomik kayıplar daha
büyük olmaktadır.
Rastık, bitkinin tüm organlarında görülebilmekle beraber, özellikle
genç,

aktif

olarak

büyüyen

meristematik

dokuları

enfekte

edebilmektedir. Saplarda görülen rastıktan farklı olarak, adi rastık
sistemik

bir

enfeksiyondan

ziyade

lokal

enfeksiyondan

kaynaklanmaktadır.
Hastalık sonucu oluşan simptomlar kolayca tanınabilmektedir. Galler,
2-3 haftalık bir süre içinde meydana gelmektedir. Galler önce koçan ve
saplarda oluştuğundan yumuşak, parlak, yeşilimsi beyazdan gümüşi
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beyaza kadar periderm dokusuyla kaplıdırlar (Şekil 30). Galler yaklaşık
14-21 gün içinde olgunlaşmaya başlar, gallerin içi koyulaşır ve
hastalığın adını aldığı tozlu, koyu zeytin kahvemsi ile siyah renkli
teliospor kitlelerine dönüşmketedir (Şekil 31). Rastıktan etkilenen
koçanlar, Fusarium gibi koçan çürüklüğüne neden olan fungusların
daha sonraki enfeksiyonuna karşı daha duyarlıdır. Yapraklarda oluşan
galler küçük, genellikle 0,6-1,2 cm çapında olup yırtılmayan bir yapıda
sert ve kuru haldedirler (Şekil 32). Diğer bitki dokularındaki galler,
teliosporların toz kitleleri haline gelmeden önce 15 cm veya daha fazla
çapa ulaşabilmektedirler. Büyüme noktasının erken enfeksiyonu genç
bitkileri öldürebilir veya bodurlaştırabilir (Şekil 33). Saplarda meydana
gelen gallerden dolayı bitkideki koçanların küçük kalmasına, bitkilerin
kısır

olmasına,

bitkilerin

ölmesine

veya

kırılmasına

olabilmektedir.

M. Aydoğdu
Şekil 30. Adi rastık belirtileri (M. Aydoğdu)

M. Aydoğdu

neden
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Şekil 31. Mısır adi rastığı’nın mısır yaprağındaki (a), sapındaki (b) ve koçandaki (c,d)
belirtileri

Şekil 32. Mısır yapraklarındaki adi rastık belirtileri (G.P.Munkvold)

Şekil 33. Adi rastık hastalığından dolayı bitkilerde bodurluk belirtileri (G.P.
Munkvold)
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Adi rastık, Ustilago maydis (syn. U. zeae) neden olmaktadır.
Teliosporlar zeytin kahvesi ila siyah, küresel elipsoid, açık bir şekilde
dikenli olup 6-11 µm çapındadır. Adi rastık ve Mısır açık rastık
patojenlerinin teliosporları morfolojik olarak birbirlerine çok benzese
de, Sporisorium reilianum teliosporlarının daha büyük ve daha kalın
hücre duvarlı, daha ince dikenleri ve daha koyu pigmentasyonu
olduğundan U. maydis ile karşılaştırıldığında rahat bir şekilde ayırt
edilebilmektedir (Şekil 34).

A

B

Şekil 34. A. Sporisorium reilianum B. Ustilago maydis teliosporları.
Teliosporlar, kışı bitki artıklarında geçirmektedirler. Ayrıca toprakta
birkaç

yıl

canlı

kalabilmektedirler.

Teliosporlar

doğrudan

yayılabilmekte veya uygun koşullarda genç, gelişmekte olan mısır
dokularına yayılarak sporidia üretmek için çimlenmektedirler. Sadece
çift çekirdekli miseller konukçu dokuları enfekte edebilmektedir.
Genellikle bitki yaralarından penetrasyon olmakla birlikte doğrudan
penetrasyonunda olduğu bildirilmiştir.
Fungus hifleri konukçu hücrelerini çevreleyerek, büyüme ve bölünme
için uyarmakta ve galler oluşmaya başlamaktadır. Fungusun ayrıca
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stigmaları (püskülleri) gelişmekte olan tanelere doğru büyüyebilmekte,
koçandaki tanelerin yerini gallerin almasına neden olabilmektedir.
Enfekteli

taneler, yaklaşık 2-3 hafta

sonra

koçanda

galleri

oluşturmaktadır. Döllenmeden hemen sonra stigmanın tabanında
oluşan bir bölge nedeniyle, tanelerin enfeksiyonu ve koçanlarda gal
oluşumu tozlaşmayla engellenmektedir. Bu nedenle, embriyo,
endosperm ve döllenmemesinden dolayı henüz oluşmadığından,
perikarp ve fungal dokuların birleşiminden tane galleri oluşmaktadır.
Bazı araştırmacılar, kuru hava ile rastığın yaygınlığı arasında bir ilişki
gözlemlese de, çoğu raporda yağmurlu ve nemli havanın enfeksiyon
için kritik olduğunu bildirmişlerdir. Yetersiz tozlaşma sonucunda çevre
koşullarına özelliklede kuraklık koçanda oluşan taneli gallerin oranını
artırmaktadır. Ayrıca bazı araştırma sonuçlarında azotlu gübrelemenin
rastık oranını arttırdığı, fosfatlı gübrelemenin ise rastık oranını
azalttığını bildirmişlerdir.
Ürün hasatı sırasında, çıplak veya enfekteli bitki dokusuyla ilişkili
teliosporlar, toprağın içinde veya yüzeyinde birikmektedirler. Ayrıca
hasat

sırasında

hava

yoluyla

da

etrafa

dağılabilmektedirler.

Teliosporlar, sağlıklı tanenin yüzeyini kontamine edebilmekle birlikte
taneleri enfekte edememektedirler. Bu fungus tohumla bulaşmadığı için
ürünün depolanmasında risk oluşturmaz.
Sertifikalı tohum kullanılmalıdır. Mısır rastığının zarar yaptığı yerlerde
en az 3-4 yıllık bir münavebe uygulanmalıdır. Dayanıklı ya da tolerant
çeşitler kullanılmalıdır. Rastık galleri tam gelişmeden koparılıp
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yakılmalıdır. Hastalıklı bitkiler hayvanlara yedirilmemeli, toplanıp
yakılarak imha edilmelidir. Bunun yanında kültürel işlemler ya da
ilaçlamalar sırasında mekanik zararlardan kaçınılmalıdır. Toprak
analizi sonuçlarına göre dengeli gübreleme yapılmalıdır. Aşırı
sulamadan kaçınılmalıdır. Hastalığın kimyasal mücadelesi yoktur.
Mısır Açık Rastığı (Sporisorium reilianum (syns. Sorosporium
reilianum, Sphacelotheca reiliana)), Head Smut
Mısır Açık Rastığı; ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada
da tespit edilmiştir. Daha sonraları Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili,
Kolombiya, Orta Amerika, Avustralya, Çin, Meksika, Yeni Zelanda,
Eski Sovyetler Birliği, Güney Afrika ve Güney Avrupa'da da
bulunmuştur. Bu hastalık ülkemizde ilk defa 2016 yılında Marmara ve
Akdeniz Bölgesi mısır ekiliş alanlarında lokal olarak tespit edilmiştir.
Mısır açık rastığının ilk belirtileri tepe püskülünün oluşması zamanında
görülmektedir. Koçan ve tepe püskülü ilk başta bir zarla kaplı, açık
teliospor kitlesi şeklinde bir gale dönüşmektedir. Genç dönemdeki
mısır bitkilerinde belirtiler çok şiddetlidir. Hastalık özellikle koçan,
erkek çiçekler ve düğümlerde çok zararlıdır.
Başlangıçta her koçan, kuru teliospor kitlesi açığa çıkarıp yırtılan
periderm ile kaplıdır. Vasküler dokular oldukça sağlam kalmakta ve
siyah, ipliksi dokular olarak görülmektedir (Şekil 35a). Hastalıklı galler
ortadan ikiye bölünüp açılırsa tam gelişmemiş mısır koçan dokusu
belirgin olarak görülebilir (Şekil 35b).
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Şekil 35. A) Mısır açık rastığının koçandaki belirtileri (G.P. Munkvold) B) Açık
rastıklı koçanın ortadan kesilmiş haldeki görünümü (G.P. Munkvold)

Enfekteli püskül, tek tek başakçıklarla sınırlı olabilir ve sürgün gibi
büyümeye neden olabilir veya bütün püskül farklı yapılar oluşturarak
çoğalabilir (Şekil 44). Püskül enfekte olursa, bitki üzerindeki tüm
koçanlar normal koçanların yerini alan gelişmemiş olan yapraklı
dokuyla

birlikte

rastıkla

bulaşık

olacak

veya

gelişimini

tamamlayamayacaktır (Şekil 36). Rastıklı koçanlar yuvarlak veya su
damlası şeklinde oluşur ve püskül oluşturmazlar (Şekil 37). Rastıkla
enfekteli bitkiler ciddi bir şekilde bodurlaşabilirler. Bitkilerde aşırı
kardeşlenme meydana gelebilir.

Şekil 36. Mısır açık rastığının tepe püskülündeki belirtileri (O. Büyük)
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Şekil 37. A) Mısır açık rastığının koçandaki belirtileri (O.Büyük) B) Mısır açık
rastığının koçandaki belirtileri (G. P. Munkvold)

Mısır açık rastığına, Sporisorium reilianum (syn. Sorosporium
reilianum,

Sphacelotheca

reiliana,

Sporisorium

holci-sorghi,

Sporisorium reilianum f. sp. zeae ve Ustilago reiliana) neden
olmaktadır. Teliosporlar kırmızımsı kahverengimsi siyaha olan renkte,
küresel, 9-14 µm çapında, bol ve göze çarpacak şekilde dikenli yapıya
sahiptir.
Adi rastık ve mısır açık rastık patojenlerinin teliosporları morfolojik
olarak

birbirlerine

çok

benzese

de,

Sporisorium

reilianum

teliosporlarının daha büyük, daha kalın hücre duvarı, daha ince
dikenleri ve daha koyu pigmentasyonu olduğundan U. maydis ile
karşılaştırıldığında rahat bir şekilde ayırt edilebilmektedir.
Teliosporlar çimlenir ve küçük, hiyalin, tek hücreli, subglobose ve 7-15
µm çapında basidia ve lateral haploid sporidia oluşturur (Şekil 38).
Sporidialar arasında, artı ve eksi Mating typeleri eşit sayıda bulunur.
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Enfeksiyon, sadece Mating typelerinin sporidial karışımından
oluşmaktadır. Teliosporlar toprakta çimlenerek, üremesi uzun,
dikaryotik enfeksiyon hifleri oluşturabilir.
Sporisorium reilianum konukçuya özgü patojen olup; bir grup ırkı
(veya Sporisorium reilianum f. sp. zeae terminolojisinde özel form)
mısırla sınırlı olup diğeri graminea, sorgum, sudan otu çeşitleriyle
sınırlıdır. Yapılan bir araştırmada Sporisorium reilianum’un hem mısırı
hem de sorgum hibritlerini enfekte ettiği gözlemlenmiştir.

O. Büyük

Şekil 38. Sporidia ile birlikte Sporisorium reilianum’un çimlenen teliosporları
(O.Büyük)

Sporisorium reilianum'un yaşam döngüsü birkaç önemli yönü ile U.
maydis'inkinden farklıdır. U. maydis'te olduğu gibi, teliosporlar
toprakta veya bitki artıklarında birkaç yıl hayatta kalabilir ve sporidia
oluşturmak için çimlenir. Toprak üstünde yer alan bitki aksamına
yayılmak yerine Sporisorium reilianum fide köklerini enfekte
etmektedir. U. maydis'in aksine miselyum sistemik olarak gelişir ve
farklılaşmamış çiçek dokularını enfekte eder. Sporisorium reilianum'un
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teliosporları, tohumun dışında olacak şekilde tohumla taşınabilir ve
tohumla bulaşabilir, ancak bu önemli bir inokulum kaynağı değildir.
21-28 °C arasındaki toprak sıcaklıkları ve orta ila düşük toprak nemi
enfeksiyonu kolaylaştırmaktadır. Topraktaki azot eksikliğinde hastalık
şiddeti artmaktadır. Üre, amonyum sülfat, üçlü süper fosfat ve kalsiyum
nitrat uygulamaları ile hastalığın etkisi azalmaktadır. Mısır açık rastığı
ile bulaşık tarlalarda mekanik yolla fideler yaralandığında, daha yüksek
doğal enfeksiyon etkisi ile etkili bir inokülasyon kaynağı olmaktadır.
Sertifikalı tohum kullanılmalıdır. Mısır rastığının zarar yaptığı yerlerde
en az 3-4 yıllık bir münavebe uygulanmalıdır. Dayanıklı ya da tolerant
çeşitler kullanılmalıdır. Rastık galleri tam gelişmeden koparılıp
yakılmalıdır. Hastalıklı bitkiler hayvanlara yedirilmemeli, toplanıp
yakılarak imha edilmelidir. Kültürel işlemler ya da ilaçlamalar sırasında
mekanik zararlardan kaçınılmalıdır. Analiz sonuçlarına göre dengeli
gübreleme yapılmalıdır. Aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.
Kimyasal mücadelesi tohum ilaçlaması şeklindedir. Ruhsatlı olan bitki
koruma ürünlerinden biri ile tohum ilaçlaması şeklinde uygulama
yapılabilir.
1.5. KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜK HASTALIKLARI
Kök ve kök boğazı çürüklükleri, mısır yetiştirilen tarlalarda yetiştirme
sezonlarında görülmesine rağmen dünyada bu hastalıklar hakkında çok
az çalışma bulunmaktadır. Topraktaki diğer patojenlerin ve ikincil
enfeksiyona neden olan etmenlerin yanısıra kök ve kök boğazı
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çürüklüklerine neden olan funguslar fide yanıklığı ve sap çürüklüğünü
içeren köklerden elde edilmektedir. Araştırmacılar, kök çürüklüğüne
birçok farklı fungus kompleksinin neden olabileceğini ayrıca bakteri,
nematod ve köklerle beslenerek zarar veren böcekleri de içerebileceğini
bildirmişlerdir. Bununla birlikte, köklerde gelişen fungus türlerinin
konukçunun büyüme dönemine, çevresel faktörlere ve genotibe bağlı
olarak farklılık gösterebileceğine ayrıca, kök çürüklüğüne neden olan
fungusların virülensliklerinin farklılık gösterebileceğini belirtmişlerdir.
Bu bölümde mısır kök ve kök boğazı çürüklüğüne neden olan fungal
etmenler hakkında genel bilgi verilmektedir.
Fusarium Kök Çürüklüğü (Fusarium spp.), Fusarium Root Rot
Mısır köklerinde yaygın bir şekilde Fusarium spp. bulunmaktadır.
Patojenik türlerin çoğu, kökün yanı sıra mısır saplarını ve koçanlarını
da enfekte etmektedir. Ayrıca, mısırda patojenik olan çoğu Fusarium
spp.’lar diğer bitkileride enfekte edebilmektedir.
Enfekteli saplar ve kökler, tamamen çürümüş olup kahverengimsi
renkten koyu siyah renge kadar değişmektedir (Şekil 39). Genellikle,
bu simptomlar diğer kök çürüklüklerine benzemektedir (Şekil 40). F.
graminearum tarafında enfekte edilen kökler, kırmızıdan pembe renkte
pigment göstermekte olup Kırmızı kök çürüklüğü hastalığı (Setophoma
terrestris [syn. Phoma terrestris])’nın simptomlarıyla karıştırılabilir.
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O. Büyük
Şekil 39. Fusarium kök çürüklüğü ile enfekteli mısır sapları (O. Büyük)

O. Büyük

O. Büyük

Şekil 40. Fusarium Kök Çürüklüğü ile enfekteli mısır kökleri (O. Büyük)

Fusarium kök çürüklüğü hastalığına birçok Fusarium spp.’leri neden
olmaktadır. En yaygın türler; F. oxysporum ve F. solani olduğu rapor
edilmiştir.

Diğerleri;

F.

acuminatum,

F.

equiseti

ve

F.

graminearum’dur. F. proliferatum, F. subglutinans ve F. verticillioides
gibi bazı türlerde, genç bitkilerde kök çürüklüğüne sebep olmaktadır.
Fide dönemi hariç, kök çürüklüğüne neden olan Fusarium spp.’nin
çoğu toprakta veya bitki artıklarında canlı kalırlar. Fusarium türleri;
klamidosporlar, miselyum veya konidia şeklinde canlı kalabilmektedir.
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Enfeksiyon, fungal yapıların topraktaki yayılımları ile bitki köklerine
temas

etmesiyle

gerçekleşmektedir.

Bunun

yanında,

köklerin

yaralanması gerekli değildir ancak kökler gelişirken böcekler
tarafından zarar gördüğünde enfeksiyon artmaktadır. Genç bitkilerde
kök çürüklüğü, tohum kaynaklı enfeksiyonlardan kaynaklanmaktadır.
Köklerde

yetersiz

fotosentezle

meydana

gelmiş

maddelerin

birikmesinden dolayı bitkiler stres altındayken, kök çürüklüğüne karşı
hassasiyetleri artmaktadır. Aynı zamanda herbisit zararıda hassasiyeti
arttırmaktadır. Bitkiler olgunlaştıkça kökler daha hassas hale gelerek
kök çürüklüğüne karşı hassasiyeti artmaktadır. Fusarium spp. ile
bulaşık kök, genellikle mısır bitkisinin tabanına doğru hareket eder,
böylelikle taç çürümesine ya da sap çürümesine neden olur. Bununla
birlikte, Fusarium kök çürüklüğü, çeşitli sıcaklık ve nem koşullarında
gelişme göstermektedir. Bazı Fusarium enfeksiyonlarının neden olduğu
kök çürüklüğü simptomları, her sene mısır yetiştiriciliği yapılan
tarlalarda görülebilirken ekonomik kayıplara neden olmayabilir.
Toprağın yüksek ya da düşük nemli olmasından dolayı hastalık
şiddetini arttırmakta veya stres faktörleri bitkilerin enfeksiyona yatkın
hale gelmesine neden olmaktadır.
Fusarium kök çürüklüğüne karşı ıslah materyalini dayanıklı ya da
hassas olarak değerlendirmek çok zordur. Fusarium kök çürüklüğü
hastalıklarına karşı geniş coğrafik alanlarda dayanıklı mısırlar
seçilmelidir.

İnsektisidal

tohum

uygulamaları

ile

transgenik

dayanıklılıkla Mısır kök kurduna karşı mücadelede, köklerdeki
Fusarium spp. karşı enfeksiyonun azaldığı bilinmektedir. Kültürel
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önlemlerden toprak işlemenin etkisi daha azdır. Mısır, baklagiller gibi
diğer ürün gruplarıyla münavabe yapıldığında Fusarium kök çürüklüğü
azalmaktadır. Sulama iyi yapılmalı, aşırı nemlilikten ve toprak nemi
eksikliğinden kaçınılmalıdır. Ayrıca, toprak iyi bir şekilde drenajı ile
Fusarium kök çürüklüğünün şiddeti azaltılabilir.
Phytium Kök Çürüklüğü (Kök Nekrozu) (Phytium spp.), Phytium
Root Rot
Phytium türleri tohum çürüklüğü, çökerten, fide yanıklığı ve kök
çürüklüğüne sebep olmaktadır. Bu etmen toprak üstü aksamlarında çok
az belirti vermektedir. Phytium kök çürüklüğü, drenajı düşük
topraklarda ve toprak işlemesinin yetersiz olduğu topraklarda mısır
veriminin düşmesinde en önemli nedenlerden biridir.
Şiddetli enfeksiyon görülen bitkilerde, gözle görülür lezyonlara ve
bodurlaşmış-sararmış gibi toprak üstü simptomlarının yanısıra kök
sistemide renksiz olarak görülmektedir. Bitki kökünün iç kısmı beyaz
kalırken korteks (kök dışındaki kısımlar) çürümüş olabilir yada
renksizleşebilir (Şekil 41). Kök, işaret parmağı ile başparmağı arasında
tutularak nazikçe korteks çekilerek çıkarıldığında beyaz olan bitki
gövdesinin iç kısmından ayrılır. Genelde, enfeksiyon toprak üstü
simptomlara neden olmadan kök ucu genç doku ile sınırlı kalmaktadır.
Köklerin enfeksiyonuna sebep olan Pythium spp.’den dolayı kök/kökler
yoktur ya da kökler çekildiği zaman kolayca yerinden çıkabilir.
Çürüyen dokularda Pythium türlerinin oosporlarını gözlemlenerek
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teşhis edilebilir. Ancak, saprofitik Pythium türleride çürümüş köklerde
bulunabilir.

Şekil 41. Enfekteli mısır kökleri (A. Robertson)

Pythium ve Oomycota şubesine ait cinsler genellikle su küfleri olarak
bilinir. Yüzeysel olarak ipliksi hifleri üretirler ve hücre duvarları kitin
yerine selüloz içerir. Taksonomik olarak Stramenopila (Chromista)
aleminde sınıflandırılmakta olup gerçek mantarlardan çok kahverengi
alglerle daha yakından ilişkilidir. Hastalıklı mısır bitkilerinden 30’dan
fazla farklı Pythium spp. izole edilebilmiştir, ancak türlerin çoğu
patojen değildir. En az 18 tür fide yanıklığı ve kök çürüklüğüne neden
olduğu rapor edilmiştir. Phtopythium helicoides (syn. Pytium
helicoides) ve Phytopythium vexans (syn. Pythium vexans) ve bunu
Pythium spp. : P. acanthicum, P. adhaerens, P. angustatum, P.
aphanidermatum, P. arrhenomanes, P. graminicola, P. irregulare, P.
lutarium, P. paroecandrum, P. puılchrum, P. rostratum, P. splendens,
P. sylvaticum, P. tardicrescens, P. torulosum, P.ultimum. Pythium
türleri ve cinsleriyle ilgili grup tanımlamaları nispeten daha basit
olmasına rağmen morfolojik olarak benzer türlerin farklılaşmasından
dolayı bazı zorluklar meydana gelmektedir. Çalışmalar arasında mısırın
Pythium kök çürüklüğüne neden olan birincil türler çok kapsamlı olarak
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bilinmektedir, ancak bunlar arasında P. arrhenomanes, P. irregulare,
P. lutarium, P. sylvaticum, P. torulosum ve P. ultimum Amerika
Birleşik Devletlerin orta batısında önemli olduğu gözlemlenmiştir.
Pythium spp. kışı toprakta ve bitki artıklarında oosporlar olarak
geçirmektedir. Oosporlar çimlenerek miselyum ile sporangia’lardan
üretilerek serbest bırakılan zoosporları üretilir. Hem zoospor hemde
miselyumlar mısır köklerini enfekte edebilir. P. arrhenomanes aşırı
yağmur ve sulamadan sonra kolayca izole edilebilir, nem seviyeleri
yüksek olduğunda patojenin daha aktif olduğunu gözlemlenmiştir.
Pythium spp. birincil hastalık etmeni olup genellikle diğer toprak
kaynaklı organizmalarla zayıf rekabet halindedir. Hastalık, toprakta
düşük oksijen seviyesine neden olan yüksek nem seviyesini ve düşük
sıcaklıkları tercih etmektedir. Bu nedenle diğer rekabetçi organizmaları
engelleyerek Pythium spp.’ni desteklemektedir.
Pythium kök çürüklüğü mücadelesinde toprak drenajı önemlidir. Soğuk
topraklara ekim yapılmamalıdır. Münavebe yapılmalıdır. Pythium
spp.’ne karşı etkili sistemik fungusitlerle tohum uygulaması
yapılamalıdır. Ancak, fungusitler bitki büyüdükçe etkisini kaybederler.
Bu nednele, farklı etki biçimlerine sahip fungusit karışımları, gelişim
etkileyici olarak uygulanmalı ve Pytium spp.’lerinin funguside karşı
direncinin gelişmesini önlemektedir. Hibrit mısır dayanıklılığı ile ilgili
çok az bilgi mevcuttur.
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2. MISIR BAKTERİYEL HASTALIKLARI
Mısırda Bakteriyel Solgunluk (Steward Solgunluğu) Hastalığı
(Stewart’s Bacterial Wilt), Pantoea stewartii subsp. Stewartii
Mısırda bakteriyel solgunluk hastalığına sebep olan Pantoea stewartii
subsp. stewartii Amerika kıtası orijinli bir bakteridir. Hastalık, ilk kez
1897 yılında ABD’nin New York eyaletinde ortaya çıkmıştır. Bunu
takiben ABD’nin 37 eyaletinde mısır yetiştirilen alanlara yayılmıştır.
ABD dışında, Arjantin, Avusturya, Benin, Bolivya, Brezilya, Çin,
Filipinler, Guyana, Hindistan, İtalya, Kanada, Kore Cumhuriyeti,
Kostarika, Malezya, Meksika, Peru, Polonya, Porto Riko, Romanya,
Rusya, Tayland, Togo, Vietnam ve Yunanistan’da varlığı rapor
edilmiştir (EPPO, 2022). P. s. subsp. stewartii, vektörü olan Mısır
yaprak piresi Chaetocnema pulicaria Melsheimer (Coleoptera:
Chrysomelidae) ile yayılır. Tohumla da bulaşmanın olabileceği
bildirilmiştir (Coplin ve ark. 2002), ancak tohuma geçiş %0.02’den
daha düşük oranlardadır (Anonymous, 2017).
Mısırda bakteriyel solgunluk hastalığı, 1930’lu yıllarda, ABD’de
epidemi yaparak oldukça büyük zararlar oluşturmuştur. Günümüzde,
daha dayanıklı mısır çeşitlerinin kullanılmasıyla ve mısır tohumlarının
ilaçlanarak ekilmesiyle daha az rastlanır hale gelmiştir. Yetiştirilen
çeşide bağlı olarak mısırda oluşturduğu zarar %40-100 arasında
değişmektedir. P. s. subsp. stewartii’nin tohumla taşınması nedeniyle,
çok sayıdaki ülke mısır tohum ithalatında bu hastalık etmeninden ari
alanlarda üretilmiş olma şartı ya da tohumların bu hastalıktan ari
olduğunu belirten bitki sağlık sertifikası istemektedir. Hastalık etmeni,
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ülkemizde tespit edilmemiştir. Ancak tohumla taşınabilmesi ve
varlığının bilindiği ülkelerde oluşturduğu zarar nedeniyle ülkemizin
Bitki Karantinası Yönetmeliği’nde yer almakta ve ithal edilen mısır
tohumları P. s. subsp. stewartii yönünden analize alınmaktadır
(Anonim, 2011).
Mısırda bakteriyel solgunluk hastalığının belirtileri, solgunluk ve
yaprak yanıklığı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Mısır bitkileri fide döneminde hastalığa yakalandıklarında, sistemik
enfeksiyon nedeniyle solgunluk oluşur ve bitkiler ölebilir. Bu belirtiler
çoğunlukla kuraklık, soğuk zararı, besin maddesi eksikliği ve böcek
zararına benzer. Yapraklar, damarları takip eden ve yaprak boyunca
devam edebilen, düzensiz dalgalı kenarlara sahip, doğrusal, soluk yeşilsarı çizgilere sahiptir (Şekil 42A, 42B). Bu lezyonlar hızla kururlar ve
dokular nekrotikleşir. Bitkiler ölmezse beyazlamış, ölü püsküller
oluşturur. Şiddetli olarak enfekte olmuş bitkilerin toprağa yakın
kısımlarında, sapın öz kısmında boşluklar oluşur (Şekil 42C). Bakteriler
iletim demetlerine yerleşir ve bitkinin tamamına yayılabilir (Jardine ve
Claflin, 2006; Pataky, 2003). Hastalığın bu evresine, şeker mısır (sweet
corn) çeşitleri daha hassas, yemlik (field corn) ve atdişi (dent corn)
mısır çeşitleri daha dayanıklıdır.
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Şekil 42. Pantoea stewartii subsp. stewartii’nin fide döneminde sistemik enfeksiyonu
nedeniyle mısırda oluşan solgunluk (Kaynak: Pataky, J.K. APSNet) (A); P. s.subsp.
stewartii’nin mısır yaprağında oluşturduğu damarları takip eden, düzensiz dalgalı
kenarlara sahip, soluk yeşil-sarı çizgiler (Kaynak: EPPO Global Database) (B); P.
s.subsp. stewartii ile şiddetli olarak enfekte olmuş mısır bitkilerinin toprağa yakın
kısımlarında, sapın öz kısmında oluşan boşluklar (Kaynak: Nielsen, R.L., Purdue
University) (C).

Hastalığın ikinci belirti tipi bitkinin tüm gelişme dönemlerinde
görülebilen ve yaprak yanıklığı olarak bilinen evredir. Bununla birlikte,
yaprak yanıklığı genellikle bitki püskül oluşturduktan sonra daha
görünür hale gelmektedir. Yapraklar üzerinde oluşan lezyonlar gri-yeşil
ila sarı-yeşil arasında değişir. Bu lezyonlar damarlar boyunca dalgalı
yaprak kenarları oluşturarak devam eder. İlerleyen dönemde bu alanlar
ölür ve saman sarısı bir renk alır (Şekil 43A). Hastalık şiddetinin yüksek
olduğu durumlarda, tüm yaprak kuruyabilir ve bitki ölebilir. Yapraklar
genç dönemde iken ölürse, bu bitkiler fungal sap çürüklüklerine daha
hassas hale gelir. Bununla beraber, hastalığın yaprak yanıklığı evresi
erken dönemde oluşan solgunluk evresi kadar zarar oluşturmaz.
Hastalığın vektörü olan C. pulicaria’nın beslenme yaraları nedeniyle
yaprak dokusu lokal olarak enfekte olmaktadır (Jardine ve Claflin,
2016) (Şekil 43B, 43C).

MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği | 300

Şekil 43. Pantoea stewartii subsp. stewartii nedeniyle mısır bitkisinde yaprak
yanıklığı belirtileri (A); Hastalık etmeninin vektörü Mısır yaprak piresi,
Chaetocnema pulicaria (Kaynak: Peairs F., Colorado State University) (B);
Chaetocnema pulicaria’nın mısır yaprağında beslenme zararı (Kaynak:
Pataky, J.K., APSNet) (C).

Mısırda bakteriyel solgunluk hastalığını oluşturan etmen Pantoea
stewartii subsp. stewartii (sin: Erwinia stewartii, Xanthomonas
stewartii)’dir. Bakteri hareketsiz, fakültatif anaerob, gram negatif,
çubuk (0.4-0.8 x 0.9-2.2 µm) şeklindedir. Yeast ekstrakt kalsiyum
karbonat agar (YDCA) besi yerinde geliştirildiğinde sarı ve konveks
koloniler oluşturur. Bu bakterinin gelişmesi için optimum sıcaklık
değerleri 27-30 °C arasında değişmektedir. Bakterinin gelişmesi için en
düşük sıcaklık değerleri 8-9 °C ve termal ölüm noktası 53 °C’dir
(Pepper, 1967). Koloniler akışkan olabilir. P. s. subsp. stewartii, suda
haşlanmış benzeri lezyonlar ve ksilem demetlerini tıkayarak solgunluk
gibi belirtilerin sebebi olan ekstraselüler polisakkaritler üretir. Bitki
içerisinde çoğalan bakteri kitleleri, enfekteli saplar kesildiğinde, bu
kesim noktalarında sarı, ıslak boncuklar şeklinde görülebilen bakteriyel
akıntı (ooze) oluşturabilir. Bunun yanı sıra bakteri kitleleri, enfekteli
yaprak dokularının kesik kenarlarından akıntı şeklinde çıkarak da gözle
görülebilir. P. s. subsp. stewartii genellikle yaprak üzerinde yaygın
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olarak

bulunan

saprofit

Pantoea

agglomerans

bakterisiyle

karıştırılabilir. Ancak mısır tohumlarında testleme için geliştirilen ve P.
s. subsp. stewartii’ye spesifik primerler ile yapılan PCR ve gerçek
zamanlı PCR gibi testler ile kolaylıkla P. agglomerans’dan
ayrılabilmektedir. Mısır tohumlarında ve mısır bitkileri üzerinde diğer
saprofit Pantoea spp. türleri de bulunabildiğinden yanlış negatif
sonuçlara yer vermemek adına özellikle ithalat ve ihracata konu mısır
tohumlarında kullanılabilecek tespit metotlarının sürekli geliştirilmesi
gerekmektedir.
Pantoea cinsi filogenetik çalışmalar sonucunda iki alt gruba ayrılmıştır.
P. s. subsp. stewartii grubundan strainler mısırda ve P. stewartii subsp.
indologenes grubundan strainler ise cin darı (Panicum italicum L.)’da
hastalık oluşturur (EFSA, 2018).
Mısır yaprak piresi, C. pulicaria, bakterinin vektörüdür ve kışlamasında
rol oynar. Bu böcek oval şekilli, parlak, siyah renkli, 1.3-3.5 mm
arasında değişen büyüklüğe sahiptir. Böcekler ergin olarak kışlarlar,
bakteri böceğin bağırsağında canlılığını devam ettirir. C. pulicaria
erginleri, ilkbaharda mısırın dikim zamanında ortaya çıkarlar ve mısır
ve diğer konukçuları olan yabancı otlarla beslenirken bakteriyi temiz
bitkilere yayarlar. Böceğin bakteriyi bünyesine alabilmesi için
minimum 6 saatlik besleme süresinin gerekli olduğu bildirilmektedir.
İlkbaharda böceklerin yaklaşık %30’u bakteriyi taşıyor olabilir. Bu
oran büyüme mevsimi süresince artar. C. pulicaria, yetiştirme mevsimi
süresince 2-3 döl verir. Hastalığın yaygınlığı, kışın hayatta kalabilen ve
baharda yeni çıkış yapan bitkilerle beslenen böcek popülasyonu ile
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direk ilişkilidir ve vektör böcek bulunmadığında, tarlada bir bitkiden
diğerine hastalık yayılmaz (Roper, 2011). Böceklerin popülasyon
seviyeleri, ikinci veya üçüncü nesil ile sezonun sonlarında zirve yapma
eğilimindedir. Hava kuru olduğunda böcek popülasyonu daha
yüksektir. Diğer böcek türleri de vektör olabilir, ancak bakteriyi
yaymadaki rollerinin önemsiz olduğuna inanılmaktadır. Yüksek azot ve
fosfor seviyesinin hastalığın görülme sıklığını ve şiddetini artırdığı
bildirilmektedir. Bunun yanı sıra, yüksek sıcaklık ve toprak nemi
hastalığın şiddetinin artmasına neden olmaktadır. Kalsiyum ve
potasyum seviyeleri yüksek olduğunda ise hastalığın şiddetinde azalma
olduğu bildirilmiştir.
P. s. pv. stewartii’nin ana konukçusu mısır (Zea mays)’dır. Mısır
dışında diğer bilinen konukçuları çeltik (Oryza sativa), şekerkamışı
(Saccharum sp.), Zea mexicana (fam: Poaceae), Tripsacum dactyloides
(fam:

Poaceae),

heterophyllus

Setaria helvola (fam:

(fam:

Moraceae),

Poaceae),

Dracaena

Artocarpus

sanderiana

(fam:

Asparagaceae)’dir (EPPO, 2021). Ayrıca Poaceae familyasından çeşitli
yabancı otlar belirti göstermeden bitkiyi taşımaktadır. Bu konukçuların
bazıları bakterinin kışlamasında rol oynar.
Dayanıklı hibrit mısır çeşitleri, hastalığın her yıl epidemi yaptığı
alanlarda ve Mısır yaprak piresinin canlılığını devam ettirmesine
yardımcı olan kışların ılık geçtiği alanlarda tavsiye edilmektedir. Çoğu
yemlik mısır hibritleri hastalığa orta seviyede dayanıklıdır. Mısır
hibritlerinin çoğu hastalığa karşı yüksek-orta seviyede dayanıklılığa
sahipken, tatlı mısır hibritlerinde ise dayanıklı ile yüksek seviyede
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duyarlı arasında değişebilir. Hastalığa karşı majör dayanıklılık genleri
ile ilave etkileri olan minör dayanıklılık genleri tanımlanmıştır (Jardine
ve Claflin, 2016).
Hastalığın kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır. Bununla birlikte,
hastalığın yayılmasında etkili olan Mısır yaprak piresi için tarlaya
asılan tuzak verilerinden elde edilen popülasyon eşiği temel alınarak bu
böceğe karşı yapılan yeşil aksam insektisit uygulamaları tohumluk
üretimi yapılan tarlalarda önerilmektedir. ABD'deki ticari mısır
tarlalarında ilaçlanmış tohumla ekim yapıldığı için ilkbaharda çıkış
yapan

ergin

böcek

popülasyonunda

önemli

ölçüde

azalma

gözlenmektedir (Jardine ve Claflin, 2016).
Bakteriyel Sap Çürüklüğü Hastalığı (Bacterial Stalk Rot),
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
Bakteriyel sap çürüklüğünün dünyanın farklı bölgelerinde varlığı
bildirilmiştir, ancak ekonomik olarak önemli zarar oluşturmaz.
İlk belirtiler, mevsim ortalarında, bitkilerin aniden çökmesiyle ortaya
çıkar. Toprak seviyesi üzerindeki bir veya birkaç boğum arası, ten
renginden koyu kahverengiye kadar değişen renkte, suda haşlanmış,
yumuşak veya sümüksü şekilde görünür. Sap dokusu, öz kısmıyla
birlikte, yumuşamış bir görünüme ve pis bir kokuya sahiptir
(Anonymous, 2020; Jackson-Ziems ve ark., 2009; Jardine ve Claflin,
2016) (Şekil 44A). Özellikle nehir, göl veya depolanmış durgun suyun
yağmurlama sulama sistemlerinde kullanıldığı yerlerde yetiştirilen
mısır bitkileri, hızlı gelişme gösterdikleri dönemde enfekte olurlarsa
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tepe çürüklüğü meydana gelir. Nemli ve sıcak günlerde bakteri ile
bulaşık su bitkinin helezon veya yaprak dokusu üzerinde kaldığında
enfeksiyon gerçekleşir (Freije ve ark., 2016). En üstte yer alan
yaprakların uçları solar veya ölür ve yaprağın çıkış yaptığı yerin dip
kısmında yumuşak çürüklük meydana gelir. Helezondan çıkış yapan
yapraklar çekildiğinde kolaylıkla kopar ve çürümüş uç kısım kötü bir
kokuya sahiptir. Çürüme, bitki çökene kadar, aşağıya doğru hızla
devam eder (Şekil 44C, 44D). Belirtiler, Pythium sap çürüklüğü
tarafından oluşturulan belirtilere de benzerdir. Bakteriyel sap çürüklüğü
tarafından oluşturulan tepe çürüklüğü belirtileri lipid sentezini
engelleyen herbisitlerin zararı ile kolaylıkla karıştırılabilir. Yumuşak
çürüklük bakterilerinin sebep olduğu koku, herbisit zararı nedeniyle
oluşan belirtilerde yoktur (Jackson-Ziems ve ark., 2009; Jardine ve
Claflin, 2016).

Şekil 44. Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum’nın toprak seviyesi
üzerindeki bir veya birkaç boğum arasında, ten renginden koyu kahverengiye kadar
değişen renkte, suda haşlanmış, yumuşak veya sümüksü şekilde oluşturduğu pis
kokulu belirti (Kaynak: USU Extension) (A); enfekteli sap dokusunun öz kısmındaki
yumuşak, sulu, pis kokulu çürüme (B); helezondan çıkış yapan çürümüş yapraklar ve
sapta oluşan lezyonlar (Kaynak: seminolecropnews) (C, D).

305 | MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği

Hastalık Etmeni
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Jones) Hauben et al.
(sin: Erwinia chrysanthemi pv. zeae, E. carotovora f.sp. zeae, Erwinia
carotovora subsp. carotovora) mısırda bakteriyel sap çürüklüğüne
sebep olur. Bakteri kısa, gram negatif, çubuk şeklinde (0.6-0.9 x 1.01.7 μm), fakültatif anaerob, oksidaz negatif, katalaz pozitif, arjinin
dihidrolaz negatif, peritrik kamçı ile hareketlidir. Nutrient besiyeri
üzerinde, koloniler grimsi beyaz, kabarık, parlak ve düz kenarlarıyla
pürüzsüzdür. Patates glukoz agar (pH 6.5) üzerinde 3-6 gün geliştikten
sonra koloniler, karakteristik olarak ortası kubbeli ve dalgalı kenarlıdır
(kızarmış yumurta görünümündedir) (Jardine ve Claflin, 2016).
Hayat Çemberi ve Epidemiyolojisi
Bakteri, sadece toprak yüzeyinin üstünde konukçunun sap dokusunda
kışlar. Sıçrayan su damlaları, bakteriyi bitkinin yüzeyine yayar.
Stomalar, hidatotlar gibi doğal açıklıklardan enfeksiyon gerçekleşir.
Bunun yanı sıra yaprak helezonları, saplar ve köklerde böcekler,
kuvvetli rüzgarlar veya diğer mekanik nedenlerle açılan yaralardan da
bakteri kolaylıkla bitkilere giriş yapar. Bakteri ile bulaşık sulama veya
sel suyu da inokulum kaynağı olabilir.
Hastalık, fazla miktarda yağış alan, yağmurlama sistemi ile sulamanın
yapıldığı veya sele maruz kalan alanlarda yaygınlık göstermekte ve
yıkıcı olmaktadır. Hastalık, yüksek sıcaklıklar (32-35 ℃) ve yüksek
nem koşulları oluştuğunda ve devam ettiğinde daha fazla artar. Bu
bakterinin tohumla taşındığı bildirilmiştir. Mısır kurdunun (Chilo
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partellus) larvaları, bakterinin bulaşmasında rol oynamaktadır.
Kuzeybatı Pasifik'teki gözlemler, hastalığın kükürt eksikliği olan
topraklarda yetişen bitkilerde daha şiddetli olduğunu göstermektedir.
Bu patojen ayrıca lahana, havuç, soğan, papaya, sorgum, şeker pancarı,
tatlı patates, tütün, domates ve daha birçok bitkide yumuşak çürüklüğe
neden olur (Jackson-Ziems ve ark., 2009; Jardine ve Claflin, 2016).
Hastalığın kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır. Topraktaki bitki
artıklarının sonbaharda sürülmesi inokulum kaynağını azaltmaya
yardımcı olur. Drenajı iyi yapılmış topraklarda hastalık gelişemez.
Mısır bitkisi genellikle toprak yüzeyinde birikmiş suya 48 saatten fazla
dayanamayacağından su baskınlarından korunmak için yapılacak
uygulamalar bu hastalığa karşı tavsiye edilmektedir. Bakteri ile
kolaylıkla bulaşabilecek yüzey suları yerine kuyu suyu kullanımı tercih
edilmelidir. Sulama suyundaki klorun hastalık şiddetini azalttığı
bildirilmiştir (Jackson-Ziems ve ark., 2009; Jardine ve Claflin, 2016).
Mısırda Holkus Lekesi Hastalığı (Holcus Spot) Pseudomonas
syringae pv. Syringae
Holcus lekesi hastalığı mısır yetiştirilen tüm alanlarda bulunabilir, fakat
hastalık nedeniyle verim ender olarak azalır. Bitkiler yeşil aksam
dönemindeyken, fırtınadan sonra, birkaç gün içinde aniden belirtiler
ortaya çıkar.
Çapları 2-10 mm arasında değişen, yuvarlak-elips şeklinde noktalar
genellikle alt yaprakların uçlarına doğru oluşur. Başlangıçta lezyonlar
koyu yeşil ve suda haşlanmış haldedir; daha sonra kremsi beyazdan ten
rengine dönüşür, kenarları genellikle kırmızımsı, kahverengi bir sınırla
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çevrilidir, ilerleyen dönemde bu lezyonlar kurur, kahverengiye döner,
doku ölümü gerçekleşir (Şekil 45A, 45B). Ölü dokular üzerinde
zamanla saprofit funguslar gelişir. Bakteriyel akıntının varlığı için
gözlem yapıldığı zaman, alınan yaprak kesiti mutlaka lezyonların
merkezini içermelidir. İlk belirtiler görüldükten sonra, lezyonlar daha
fazla büyümez ve hastalık genellikle diğer yapraklara yayılmaz (Jardine
ve Claflin, 2016).

Şekil 45. Pseudomonas syringae pv. syringae’nin oluşturduğu kremsi beyaz-ten
rengi, kenarları genellikle kırmızımsı, kahverengi sınırla çevrili lekeler (Kaynak:
Cornell University) (A, B).

Hastalık belirtileri, bazı gübrelerden, pestisitlerin (paraquat gibi)
sürüklenmesinden kaynaklanan abiyotik hastalık belirtileri ile
karıştırılabilir. Bu tip belirtiler genellikle tarlada geniş çapta dağılma
veya ilk pestisit sürüklenme noktasından başlayarak giderek azalma
eğilimindedir. Ayrıca pestisitten kaynaklanan zarar sonucu bitkilerde
aynı seviyede belirtiler oluşur ve yeni çıkan yapraklarda zarar görülmez
(Tande, 2022). Bunun yanı sıra Holkus lekesi genellikle Aureobasidium
zeae'nin neden olduğu bir fungal hastalık olan göz lekesi ile de
karıştırılabilir. Ancak, göz lekesi hastalığı lezyonları çok daha küçük,
sarı bir hale ile çevrili çok yuvarlak lekelerdir; ayrıca yaprak ışığa
tutulduğunda merkezi yarı saydam görülmektedir (Robertson, 2008).
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Holkus hastalığına sebep olan bakteri, Pseudomonas syringae pv.
syringae van Hall (syn: Pseudomonas holci)’dir. Bakteri, 0.6-1.2 x 1.53.0 μm (ortalama 0.73 x 2.13 μm) büyüklükte, yuvarlak uçlu, kısa
çubuk şeklindedir. Bakteri, bir kutuptan çıkan bir veya birkaç kamçıya
sahiptir ve hareketlidir; gram negatif ve King’s B besiyeri üzerinde
floresan pigment vermektedir. P. s. pv. syringae düşük moleküler
ağırlıklı bir peptit üretir. Bu peptit, nekroz oluşumunu teşvik eden
syringomisin isimli bir toksin içermektedir. Bakteri en iyi steril destile
su ile ezilmiş yüzey sterilizasyonu yapılmış yaprak dokusunun King’s
B besiyerine ekilmesiyle elde edilir. Koloniler yuvarlak, pürüzsüz,
parlak, kabarık veya çok kabarık, yansıyan ışıkla grimsi beyaz ve
iletilen ışıkla yeşilimsi flüoresandır (Jardine ve Claflin, 2016).
P. s. pv. syringae bitki artıklarında kışlar; stomalardan, kum fırtınası
veya dolu nedeniyle oluşan yaralardan konukçularını enfekte eder.
Konukçu dizisi oldukça geniştir, buğday, cin darı (Panicum italicum),
inci darı (Pennisetum glaucum), Sudan otu (Sorghum bicolor) ve
Kanyaş (Sorghum halepense)’yi kapsar. Özellikle mevsim başlarındaki
serin (12-25 ℃), yağmurlu ve rüzgarlı hava, hastalık gelişimini teşvik
eder (Jardine ve Claflin, 2016).
Hastalığın kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır. Holkus lekesi
genellikle çok fazla zarar oluşturmaz, ancak çoğu mısır hibritlerinin bu
hastalığa karşı dayanıklılık ve hassasiyet durumu bilinmemektedir.
Hastalığın geniş bir konukçu dizisine sahip olmasından dolayı, bir
önceki vejetasyon döneminden kalan hastalıklı bitki artıklarının toprak
işleme ile gömülmesi ve münavebe mücadele için yeterli olmayabilir.
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Bakteriyel Yaprak Çizgi Hastalığı (Bacterial Leaf Streak)
Xanthomonas vasicola pv. vasculorum
Bakteriyel yaprak çizgi hastalığı ilk kez Güney Afrika Cumhuriyeti’nde
1949 yılında rapor edilmiştir. 2014 yılında ABD’nin Nebraska
eyaletinde tespit edilmiş, 2016’ya kadar Colorado, Iowa, Kansas,
Minnesota, Oklahoma, Güney Dakota ve Teksas eyaletlerine
yayılmıştır (Korus ve ark., 2017). Hastalığın varlığı Arjantin ve
Brezilya’da da tespit edilmiştir (Plazas ve ark., 2018; Leite ve ark.,
2019). Bakteriyel yaprak çizgi hastalığı nedeniyle yaprak dokusundaki
kayıp %40'a ulaşsa da koçanda verim kaybı belirlenmemiştir. Şeker
mısır (sweet corn), sarı atdişi mısır (dent corn), patlamış (cin) mısır gibi
farklı çeşitlerde hastalık oluşturmaktadır (Lang ve ark., 2017).
Bakteriyel yaprak çizgisi hastalığı belirtileri, yaprak damarlarına
paralel, hafif dalgalı ve düzensiz sarı kenarlı, 2-3 mm genişliğinde sarıkahverengi lezyonlardan oluşur (Şekil 46A). Lezyonlar yaprak boyunca
devam edebilir ve sıklıkla birleşerek kuraklık hasarı belirtilerine
benzeyen büyük, nekrotik alanlar oluşturur (Şekil 46B, 46C).
Solgunluk nadiren görülür. Nemli koşullar altında lezyonlarda sarı
bakteri içeren damlacıklar oluşabilir. Günlük sıcaklıklar 32 ℃'yi
aştığında belirtiler artar (Jardine ve Claflin, 2016).

MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği | 310

A

B

C

Şekil 46. Xanthomonas vasicola pv. vasculorum tarafından oluşturulan: mısırda
yaprak damarlarına paralel, hafif dalgalı ve düzensiz sarı kenarlı, 2-3 mm genişliğinde
sarı-kahverengi lezyonlar (A); yaprak boyunca uzanan ve sıklıkla birleşerek kuraklık
hasarı belirtilerine benzeyen büyük, nekrotik alanlar (Kaynak: Tamra Jackson-Ziems,
Nebraska Extension) (B, C).

Bakteriyel yaprak çizgi hastalığına Xanthomonas vasicola pv.
vasculorum Vauterin et al. sebep olmaktadır. Bakteri, tek kutuptan tek
kamçılı, hareketli, gram negatif, çubuk şeklinde (ortalama 0.5 x 2.0
μm), oksidaz negatif ve katalaz pozitiftir. Bakteri, sarı bir pigment olan
xanthomonadin üretir. Koloniler, YDCA besi yeri üzerinde açık sarı ve
yapışkandır. MXP ortamı bakterinin izolasyonunda kullanılan yarı
seçici besiyeridir. Optimum gelişme sıcaklığı 28 ℃’dir (Jardine ve
Claflin, 2016).
X. v. pv. vasculorum, tarlada enfekteli bitki artıklarında bulunur ve
sağlıklı bitkilerin yapraklarına buralardan sıçrayarak dağılır. Tohum
kaynaklı

olup

olmadığı

konusunda

herhangi

bir

araştırma

yapılmamıştır. Mısır tarlalarına bitişik yabancı otlar alternatif
konukçuları olabilir. Bakteri yapraklara stomalardan girer ve
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hücrelerarası boşluğa yerleşir (Ortiz-Castro, 2019). Daha sonra hücreler
arası boşluklardan ksilem parankima hücrelerine geçer, iletim demetleri
bakteri hücreleri tarafından tıkanır ve bitkilerde nadiren solgunluk
görülmesine rağmen dokularda solma meydana gelebilir. Sulama ve
rüzgarla karışık yağan yağmurun yanı sıra sıcak havaların hastalığın
şiddetini artırdığı bilinmektedir (Anonymous, 2022). Bu koşullarda
Bakteriyel yaprak çizgi hastalığı nedeniyle yaprak dokusunun ölümü
%40'lara yaklaşmaktadır (Jardine ve Claflin, 2016). Arjantin’de, hassas
çeşitlerde, hastalıktan etkilenen yaprak alanının %60’lara ulaşabildiği
bildirilmiştir (Plazas ve ark., 2018).
Hastalığın kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır. Tarlada kalan
hastalıklı bitki artıklarının imhası, bir tarladan diğerine geçerken
biçerdöverler ve diğer ekipmanlardaki bitki artıklarının temizlenmesi
gibi sanitasyon uygulamalarının yapılması hastalığın diğer alanlara
yayılmasını engelleyebilir. Hastalığın sorun olduğu bölgelerde
dayanıklı çeşitlerin kullanılması önerilmektedir. Münavebe ve toprak
işleme, enfekteli mısır bitkilerinin artıklarının bozulmasına ve bunların
üzerinde yaşayan bakterilerin azalmasına yardımcı olur. Bununla
birlikte hiçbir uygulama bakterileri tamamen yok edemeyeceğinden
hastalık riski ortadan kalkmayacaktır (Anonymous 2022).
Bakteri, farklı mısır çeşitlerini enfekte eder ve bilinen önemli direnç
genleri yoktur. Bazı mısır çeşitlerinin kısmi dirence sahip olduğu
görülmektedir ve bu direncin genetik temelini belirlemek için
araştırmalar devam etmektedir. Kısmi dirençle ilişkili beş genomik
bölge haritalanmıştır (Qiu ve ark., 2020).
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Bakteriyel Yaprak Yanıklığı Hastalığı (Bacterial Leaf Blight)
Acidovorax avenae subsp. avenae
Bakteriyel yaprak yanıklığı, ABD’nin Alabama, Arkansas, Florida,
Georgia,

Illinois,

Kansas,

Montana,

Nebraska,

New

York,

Pennsylvania, Texas ve Virginia eyaletlerinde rapor edilen ve dünya
genelinde mısır ve diğer konukçularının yetiştirildiği yerlerde bulunan
ikincil bir hastalıktır.
Yapraklarda, helezondan çıktıklarında suya batırılmış, doğrusal
lezyonlar görülür. Lezyonlar kahverengiye döner ve bazen gri veya
beyaz olur (Şekil 47). Bazı genotiplerde lezyonların kırmızı sınırları
vardır. Yaprak olgunlaştıktan sonra lezyonlar nadiren uzar ve püskül
oluştuktan sonra nadiren yeni lezyonlar gözlenir. Duyarlı bitkilerin
enfekteli yaprakları genellikle olgunlaştıktan sonra parçalanır (Jardin
ve Claflin, 2016).

Şekil 47. Acidovorax avenae subsp. avenae’nın mısırda oluşturduğu kahverengi, gri
veya beyaz lezyonlar (Kaynak: NGRI, Japan).
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Acidovorax avenae subsp. avenae (Manns) Willems et al. (sin:
Pseudomonas avenae subsp. avenae, mısırda Bakteriyel yaprak
yanıklığı hastalığına sebep olur. Patojen gram negatif, hareketli, çubuk
(0.6 x 1.6 μm) şeklindedir. Oksidaz ve arjinin dihidrolaz reaksiyonları
negatiftir. YDCA besi yeri üzerinde ten rengi-kahverengi merkezi olan
krem renkli, konveks ve pürüzsüz koloniler gelişir. Gelişmesi için
optimum sıcaklık 36 ℃’dir. King’s B besiyeri üzerinde floresan
pigment oluşturmaz. Kültür ortamında beyaz bir çökelti oluşturabilir.
SNR yarı seçici besi yeri bakterinin izolasyonunda kolaylık
sağlamaktadır (Jardine ve Claflin, 2016).
Sera testlemelerinde, A. a. subsp. avenae, yulaf, arpa, çeltik, buğday,
çavdar, Pennisetum glaucum (inci darı), Panicum miliaceum (darı),
sorgum, Setaria pumila ve Thinopyrum ponticum gibi diğer bitkilerde
de hastalık oluşturmuştur. Ancak bakteri, bu bitkilerin hiçbirinden
doğal

ortamlarından

izole

edilmemiştir.

Florida

ve

Georgia

eyaletlerinde, Paspalum urvillei patojene inokulum kaynağı teşkil eder.
Hastalığın gelişimi 10-32 ℃ arasında değişen sıcaklıklarda gerçekleşir.
Bu bakterinin yayılmasına ilişkin özel bir çalışma olmamasına rağmen,
mısırın diğer yeşil aksam bakteriyel hastalıklarında olduğu gibi rüzgar
ve yağmur aracılığıyla yayılması büyük bir olasılıktır. Bakteri toprakta
veya bitki artıklarında canlılığını devam ettiremez (Jardine ve Claflin,
2016).
Hastalığın kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır. Dayanıklı çeşitlerin
kullanımı, hastalığın şiddetli olduğu durumlarda en etkili mücadele
yöntemidir. Bununla birlikte, bu hastalığın zararının az olması
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nedeniyle, saf hat ve hibritlerin dayanıklılığı veya hassasiyeti
belirlenmemiştir. Bir önceki hastalıklı mısır bitkilerinden kalan
kalıntıların toprak işlemesiyle gömülmesi ve münavebe, bakterinin
geniş

konukçu

dizisine

sahip

olması

nedeniyle

hastalığın

mücadelesinde etkili olmayabilir (Jardine ve Claflin, 2016).
3. MISIR VİRAL HASTALIKLARI
Bitki virüsleri, yıllık 30 milyar doları aşan ekonomik kayıplara neden
olmakla birlikte, dünya çapında bitki hastalıklarının önemli bir kısmını
oluşturmaktadır (Chauhan vd., 2019; Sastry ve Zitter, 2014). Mısır
bitkisi için yapılan araştırmalarda, viral etmenler nedeniyle oluşan
yıllık kayıpların %3 civarında olduğu tahmin edilmektedir (Oerke ve
Dehne, 2004). Küresel mısır üretiminde virüs hastalıklarının
epidemisinin inişli-çıkışlı olması, oluşan kayıpların genel olarak
bölgesel ya da daha küçük lokal alanlarda çok daha etkili olduğunu
göstermektedir. Örneğin, 2011 yılında Kenya'nın Güney Rift
Vadisi'nde mısır üretimi yapılan bölgelerde, maize chlorotic mottle
virus (MCMV) ve sugarcane mosaic virus (SCMV) nedeniyle oluşan
Mısır Öldürücü Nekrozu (Maize Lethal Necrosis-MLN) hastalığından
dolayı %80'den fazla kayıp yaşanmıştır (Wangai vd., 2012). Bununla
birlikte, bazı virüs etmenlerinin ise her yıl görülmesine rağmen,
dayanıklı veya toleranslı çeşit kullanımı, etmeni barındıran yabancı
otların iyi kontrolü veya büyüme mevsiminin sonlarında meydana gelen
enfeksiyon nedeniyle kayıpların nispeten daha düşük olduğu
görülmüştür.
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Mısır bitkisinde hastalık oluşturan 50'den fazla viral etmen
tanımlanmıştır (Kannan, Ismail ve Bunawan, 2018; Lapierre ve
Signoret, 2004). Genel olarak, mısır virüs hastalıkları bitkinin
yapraklarında ortaya çıkan desenler, sarı/yeşil mozaik lekeler,
kırmızılık, morarma, genel bir kloroz hali, sınırlı klorotik noktalar,
çizgiler veya halkalar şeklinde belirtiler oluşturur. Bu yaygın yaprak
belirtileri dışında düzensiz büyüme nedeniyle yapraklarda büzülme,
kenar boşluklarında yırtılma, enasyonlar veya şişmiş damarlar
nedeniyle dokunulduğunda sert olarak hissedilebilir. Enfekteli
bitkilerde bodurluk veya cücelik belirtileri de sıklıkla görülebilir, ancak
bodurluğun derecesi genellikle bitkinin enfekte olduğu büyüme
aşamasına ve konukçu genotipe bağlı olarak değişebilir. Kökte oluşan
belirtiler ise üst aksama göre daha sınırlıdır. Bazı viral enfeksiyonlarda
kökler kısadır ve kortikal dokularda çatlaklar oluşabilir. Genel olarak,
enfekteli bitkilerde gözlenen belirti tipleri, virüs ve konukçunun belirli
bir zamanda etkileşimine bağlıdır ve en şiddetli simptomlar genellikle
erken gelişme döneminde enfekte olmuş bitkilerde görülür. Mısır
bitkisini enfekte eden viral etmenlerin büyük bir çoğunluğu vektör
böcekler tarafından taşındığından, hastalıklı bitkiler genellikle
tarlaların kenarlarında yoğunlaşır veya bu bölgelerden tarlanın her
tarafına dağılır.
Birçok faktör virüs hastalığının ortaya çıkışını ve etkisini arttırabilir.
Ancak bir virüsün şiddetli bir hastalığa neden olması için, hassas
konukçu, vektör ve yabancı otların bir kombinasyonunu gerektirir.
Bitkilerin, böceklerin ve virüslerin zamanla küresel hareketi,
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hastalıkların dağılımını etkiler. Kültürel uygulamalardaki değişiklikler,
mevcut genotiplerdeki direncin genetik değişimi, konukçu yabancı otlar
ile vektör türleri veya bu türlerin yaygınlığı hastalık gelişiminde önemli
rol oynar. Virüslerin veya vektörlerin farklı konukçulardan mısıra
adaptasyonu da yeni hastalıkların ortaya çıkmasında rol oynayabilir.
Ancak bugüne kadar birçok virüs hastalığının kaynağı belli olmamasına
rağmen; kültürel uygulamalar ile bitkilerin, böceklerin ve virüslerin
dağılımının zamanla adaptasyon göstermesiyle, yeni mısır virüslerinin
ortaya çıkmasının devam etmesi beklenmektedir (Munkvold ve White,
2016).
Genetik dayanıklılık, virüs hastalıklarının yönetiminde en etkili yoldur.
Maize dwarf mosaic virus (MDMV), SCMV, wheat streak mosaic virus
(WSMV) ve maize streak virus (MSV) gibi birçok virüs için dayanıklı
mısır çeşitleri bulunmaktadır. Tüm virüs hastalıklarına karşı genetik
dayanıklılık her zaman mevcut olmamakla birlikte, dayanıklı çeşitleri
tanımlamak ve geliştirmek de oldukça zordur. Virüse dayanıklı mısır
hatlarının geliştirilmesinde önemli bir faktör, virüs direnci genotiplerin
etkin taranması ve seçimin geliştirilmesidir (Munkvold ve White,
2016).
Genetik dayanıklılığın olmadığı durumlarda virüs veya vektörün yaşam
döngüsünü bozmaya yönelik kültürel uygulamalar oldukça etkilidir.
Dikim zamanı, ürün rotasyonu modelleri, virüsü barındıran yabancı
otların kontrolü veya vektör mücadelesi hastalığın etkisini azaltabilir.
Ancak bu tür uygulamaların etkinliği ve ekonomik uygulanabilirliği
viral etmene özgüdür (Redinbaugh ve Zambrano-Mendoza, 2014).
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Türkiye’de mısır virüs hastalıklarının yaygınlığı, bu hastalıkların neden
olduğu kayıplar ve dayanıklılık üzerine sınırlı sayıda araştırma
bulunmaktadır (Baloğlu, Aktura ve Yılmaz, 1991; Değirmenci, Akbaş,
Cengiz ve Ertunç, 2013; Fidan ve Yılmaz, 2004; İlbağı ve Geyik, 2014;
İlbağı, Rabenstein, Habekuss, Ordon ve Citir, 2006; Toksöz ve KutlukYılmaz, 2016).
Bu bölümde ülkemiz mısır üretim alanlarında bugüne kadar tespit
edilen mısır virüsleri ve dünya genelinde mısır ekiliş alanlarını olumsuz
etkileyen bazı viral etmenlerin taksonomisi, genomik özellikleri,
coğrafik dağılımı, önemi, oluşturduğu belirtiler, konukçu aralığı ve
taşınması hakkında kısa bilgiler verilmektedir.
Sarı Cücelik Hastalığı (Yellow Dwarf Disease-YDD)
Sarı Cücelik Hastalığı (YDD) ilk olarak “Barley yellow dwarf virus
(BYDV)” olarak adlandırılmış; serotip, simptomatoloji ve vektör
yaprak biti türlerine dayalı olarak yapılan sınıflandırma sonucu BYDVMAV, -PAV, -RMV, -RPV ve -SGV olmak üzere beş ırka ayrılmıştır
(Rochow, 1969; Rochow ve Muller, 1971). Günümüzde ise viral genom
özelliklerine göre YDD, cereal yellow dwarf virus (CYDV-RPV,
CYDV-RPS), maize yellow dwarf virus (MYDV-RMV) ve barley
yellow dwarf virus (BYDV-PAV, BYDV-PAS, BYDV-MAV, BYDVkerII, BYDV-kerIII, BYDV-GPV ve BYDV-SGV) etmenlerinden
oluşan kompleks bir hastalıktır (King vd., 2018; Krueger, Beckett, Gray
ve Miller, 2013; Lister ve Ranieri, 1995; Mc Namara vd., 2020;
Signoret ve Maroquin, 1990).
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Uluslararası Virüs Taksonomisi Komitesi (International Committee on
Taxonomy of Viruses-ICTV) tarafından yapılan son taksonomik
sınıflandırmaya göre sarı cücelik hastalık etmenlerinden BYDV-MAV,
BYDV-PAS, BYDV-PAV, BYDV-kerII, BYDV-kerIII Tombusviridae
familyasına ait Luteovirus cinsinde, BYDV-GPV ve BYDV-SGV ise
Solemoviridae familyasında (bir cinse atanmamış) yer almakta olup;
CYDV-RPS, CYDV-RPV ve MYDV-RMV ise Solemoviridae
familyasına ait Polerovirus cinsinde yer almaktadır (ICTV, 2020).
Solemoviridae ve Tombusviridae familyasında yer alan YDD
etmenlerinin virionları, izometrik şekilli ve yaklaşık 25-30 nm
çapındadır. Genomu ise pozitif, tek sarmal RNA molekülünden oluşur
(Hammond, Lister, Foster, 1983; Martin ve D'Arcy, 1995).
Hastalık ilk olarak 1951'de California'da (Oswald ve Houston, 1951)
tahıl bitkilerinde tanımlanmış; kısa bir süre sonra Kuzey Amerika,
Avrupa ve Avustralya'da tespit edilmiştir (Bruehl, 1961). YDD
günümüzde birçok ülkede rapor edilmiştir (D'Arcy ve Burnett, 1995;
Jarošová, Chrpová, Šíp ve Kundu, 2013). Mısır bitkisinde ise hastalık
Afrika, Asya, Avustralya, Kaliforniya, Bulgaristan, Avrupa, Yeni
Zelanda, Türkiye ve Kuzey Amerika'dan rapor edilmiştir (Atanasoff,
1965; Atanasoff, 1966; Brown, Wyatt ve Hazelwood, 1984; D.
Ivanovic, Levic, M. Ivanovic ve Pencic, 1992; Itnyre, D'arcy, Pedersen
ve Sweets, 1999; İlbağı vd., 2006; Osler, Loi, Lorenzoni, Snidaro ve
Refatti, 1985; Signoret, 1983; Stoner, 1952; Stoner, 1977; Subedi,
2015). Ülkemizde Çukurova Bölgesi (Fidan ve Yılmaz, 2004),
Kırklareli, Tekirdağ (İlbağı vd., 2006), Bursa (İlbağı ve Geyik, 2014),
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Bartın, Düzce, Sakarya, Zonguldak (Değirmenci, 2014) ve Samsun
(Toksöz ve Kutluk-Yılmaz, 2016) illeri mısır ekiliş alanlarında BYDV
tespit edilmiştir.
Tahıllarda en sık ve en yaygın görülen viral etmen BYDV olup, buğday,
arpa, mısır, yulaf ve çavdar gibi tahıl ürünlerinde önemli verim
kayıplarına neden olur (Domier, 2008; Rastgou, Khatabi, Kvarnheden
ve Izadpanah, 2005). BYDV kaynaklı küresel verim kayıplarını,
yetersiz bilgi nedeniyle tahmin etmek zordur (Kaddachi, Souiden,
Achouri ve Chéour, 2014).
Hastalık oluşumu yakın zamana kadar mısır yetiştiriciliği yapan
Avrupalı çiftçiler için önem arz etmemekteydi, ancak iklim
değişikliğine bağlı olarak artan kış sıcaklıkları ile yaprak biti kışlaması,
popülasyon ve konukçu aralığında değişikliklere yol açarak önemli hale
gelmiştir (Stary, 1996). Sonuç olarak, virüslü yaprak bitlerinin mısır
üzerindeki etkisi artarak, 1990'ların sonunda, BYDV'nin güney
Avrupa'da mısır ekimi için ciddi bir endişe kaynağı haline geldi (Beuve,
Naibo, Foulgocq ve Lapierre, 1999). O zamandan beri, Almanya'da
mısır ekimi için sınırlayıcı bir faktör olduğu (Grüntzig, Fuchs ve
Werner, 1997); etmenin tüm mahsulü pazarlanamaz hale getirerek mısır
verimini önemli ölçüde azalttığı rapor edilmiştir (Beuve vd., 1999;
Itnyre vd., 1999). BYDV’nin mısır bitkisi üzerindeki etkisi ölçülmüş ve
virüsün zararının, BYDV'nin küçük taneli tahıllar için bildirilen güçlü
olumsuz etkilerine kıyasla düşük olduğu, ancak epidemiyolojik
döngüde önemli bir konukçu olması nedeniyle dayanıklı mısır
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çeşitlerinin geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtilmiştir (Horn,
Habekuß ve Stich, 2013).
Hastalığın belirtiler çoğunlukla besin elementi noksanlıklarından fosfor
eksikliği ile karıştırılabilmektedir. Mısır yapraklarının kenarlarında
kırmızı bantlar ve yaprak damarları arası sararma şeklinde belirtiler
oluşturur (Loi, Osler ve Lapierre, 2004). En yaygın simptomu yaprak
kenarlarında oluşan mor ya da sarı renkli alanların oluşumudur (Şekil
48). Yaşlı mısır yapraklarında ve diğer yaprakların uçlarında küçük,
yuvarlak, sarımtırak turuncu lekeler ile uçta yanma belirtileri görülerek,
yapraklar nekrotik hale gelir. Ayrıca, bitkiler eğer erken dönemde
enfekte olurlarsa cüce kalmakta ve koçanlar zayıf gelişmekte olup, bu
koçanların uç kısmı yeterli tane bağlayamamaktadır (Beuve vd., 1999;
Loi vd., 2004). Toplam taze bitki ağırlığında (Panayotou, 1977) ve tane
veriminde azalmaya neden olmaktadır (Beuve vd., 1999; Pearson ve
Robb, 1984).
Sarı Cücelik Hastalığına neden olan etmenler Poaceae türlerinin yer
aldığı çok geniş konukçu aralığına sahiptir. Ekonomik açıdan önemli
ürün türlerinden başta arpa, buğday, mısır, yulaf, pirinç, tritikale ve
çavdar olmak üzere tüm tahıl ürünlerini içerir (Oswald ve Houston,
1951; Oswald ve Houston, 1953; Watson ve Mulligan, 1960). Yıllık ve
çok yıllık birçok çim ve ot mera türleri de konukçuları arasında yer
almaktadır (D'Arcy, 1995). BYDV'lerin bilinen konukçu aralığı
150'den fazla tür içerir (D'Arcy, 1995).
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Şekil 48. Sarı Cücelik Virüs Hastalığının mısır bitkisinde oluşturduğu belirtiler
(Anonim, 2021a)

Sarı Cücelik Virüs etmenlerinin dünya çapında 25'ten fazla yaprak biti
türü tarafından kalıcı olarak taşınmaktadır ( Halbert ve Voegtlin, 1995;
Walls, Rajotte, E. ve Rosa, 2019). Her virüs etmenin taşınma etkinliği
kısmen vektör türüne bağlıdır. BYDV-PAV Rhopalosiphum padi ve
Sitobion avenae, BYDV-MAV özellikle S. avenae, CYDV-RPV
özellikle R. padi, MYDV-RMV Rhopalosiphum maidis ve BYDVSGV ise Schizaphis graminum tarafından en etkili şekilde taşınmaktadır
(Gray, Chapin, Smith, Banerjee ve Thomas, 1998; Lucio-Zavaleta,
Smith ve Gray, 2001; Rochow, 1969; Sadeghi, Dedryver ve Gauthier,
1997).
Maize dwarf mosaic virus-MDMV
Taksonomik ve genomik özellikler
Potyviridae familyasına ait Potyvirus cinsinin üyesidir (ICTV, 2020).
Virionlar, uzunluğu 750 nm ve genişliği 13 nm olan, esnek ipliksi çubuk
seklinde partikül yapısına sahiptir. Genom,

yaklaşık olarak 9500
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nükleotit (nt) 'lik monopartit, doğrusal, pozitif, tek sarmal RNA
molekülünden oluşur (Berger vd., 1989; Kong ve Steinbiss, 1998;
Revers ve Garcia, 2015; Von Baumgarten ve Ford, 1981; Wylie vd.,
2017).
MDMV’nin MDMV-A, MDMV-D, MDMV-E ve MDMV-F olmak
üzere

farklı

ırkları

bulunmaktadır.

Bu

ırklar

simptomlarına,

konukçularına, bulundukları bölgelere göre isimlendirilmişlerdir
(Shukla, Jilka, Tosic ve Ford, 1989; Silva-Rosales, Alcala-Briseno ve
Espejel, 2015).
MDMV ilk olarak 1965'te Ohio da rapor edilmiş olup, ABD’de de
yaygın tahribata neden olan ilk mısır virüsüdür. Virüs daha sonra,
Hindistan, Kuzey ve Güney Amerika, Bulgaristan, Çin, Avrupa, Afrika,
Türkiye, Şili ve Asya dahil olmak üzere mısır yetiştiriciliği yapılan
hemen hemen her yerde rapor edilmiştir (Achon, Alonso-Duenas ve
Serrano, 2011; Antignus, 1987; Bradfute, Tsai ve Falk, 1985; BosquePerez ve Rossel, 1993; Garrido ve Trujillo, 1988; Giolitti, Herrera,
Madariaga ve Lenardon, 2005; İlbağı vd., 2006; Knoke vd., 1983;
McDaniel ve Gordon, 1985; Meyer ve Pataky, 2010; Rao, Jain ve
Varma, 1996; Rao, Jain ve Varma, 1998; Redinbaugh, Louie ve
Gordon, 1998; Singh ve Gordon, 1980; Stewart vd., 2014; Shukla vd.,
1989; Trzmiel ve Jezewska, 2008; Thottappilly, Williams ve
Alexander, 1965; Yu vd., 2014; Zhu, Chen, Zhang ve Tsai, 1983; Zhu,
Chen, Cai ve Jin, 1986).
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Türkiye mısır üretim alanlarında ilk tespit edilen virüs MDMV olup,
Ege bölgesinde rapor edilmiştir (Bremer ve Raatikainen, 1975). Ayrıca
etmen ülkemizde en yaygın görülen mısır hastalıklarından biri olup
Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, Samsun, Sakarya illerinde ve Çukurova
bölgesinde de varlığı bildirilmiştir (Baloğlu vd.,1991; İlbağı vd., 2006;
Değirmenci vd., 2013; İlbağı ve Geyik 2014; Toksöz ve KutlukYılmaz, 2016).
MDMV, mısırın en önemli viral hastalık etmeninden biri olup, enfekteli
mısır bitkilerinde, koçan oluşumu ve gelişimi yavaşlar, bu da tane
verimi kaybına neden olur. MDMV'den kaynaklanan tane oluşumu ve
gelişimin durması doğrudan verim kaybına neden olabilir. Erken
ekimde mısır tarlalarında %42'ye varan verim kayıplarının (Tosic ve
Misovic, 1967), geç ekimde doğal ve hibrit mısır çeşitlerinde %75’in
üzerine çıktığı görülmüştür (Forster, Stoltz, Fenwick ve Simpson.,
1980; Tosic ve Misovic, 1967). MDMV enfeksiyonu ile bitki başına
düşen koçan sayısı ve bu koçanların taze ağırlığı %30 oranında
azalabilir (Antignus, 1987; Anzola, Romaine ve Gregory, 1980; Mikel,
D’Arcy, Rhodes ve Ford, 1981).
MDMV belirtileri, enfeksiyon zamanı, genotip ve virüs ırkına bağlı
olarak çeşitlilik göstermektedir. İlk yaprak belirtileri, klorotik lekeler
ve kısa çizgiler olup, bunu tipik mozaik veya beneklenmeler izler.
Bitkiler geliştiğinde, genç yapraklarda benekler, çizgiler ve halkalar
daha belirgin hale gelir. Enfekteli bitkiler büyümeye devam ettikçe ve
sıcaklık yükselmesiyle beraber, genç yapraklar daha sarı bir hal alırken
mozaik belirtileri kaybolabilir (Signoret, 2008). Enfekteli bitkilerde
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bodurluk, koçan oluşumu ve gelişiminde yavaşlama ile beraber tane
veriminde önemli kayıplara neden olur. Enfekte olmuş bitkiler ayrıca
koçan ve sap çürümesine yatkın olabilir (Şekil 48).
Mısıra ek olarak sorgum, şeker kamışı ve kanyaşta enfeksiyona neden
olabilirler. MDMV, Poaceae familyasında altı alt familyanın 81
cinsinde yaklaşık 250 bitki türünü içeren çok geniş bir konukçu
yelpazesine sahip olup, tarla koşullarında enfekte olan yaklaşık 40 bitki
türünden izole edilmiştir (Anonim, 2021b; Sastry vd. 2019).

Şekil 49. Maize dwarf mosaic virus’un mısır yaprak ve koçanında oluşturduğu
belirtiler (Anonim, 2021c; Anonim, 2022a; Toksöz ve Kutluk-Yılmaz, 2016)

Virüs,

Dactynotus

ambrosiae,

Macrosiphum

euphorbiae,

Rhopalosiphum maidis ve Myzus persicae gibi 15'ten fazla yaprak biti
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türü

tarafından

non-persistent

(kalıcı

olmayan)

bir

şekilde

taşınmaktadır. (Knoke ve Louie, 1981; Knoke vd., 1983; Rest,
Splittstoesser ve D’Arcy, 1985; Signoret, 2008). Yaprak bitine ek
olarak, MDMV mısırda düşük oranda (%0.02-%1.65) tohum ile de
taşınmaktadır (Hill, Martinson ve Russell, 1974; Mikel, D'Arcy ve
Ford, 1984; Sastry vd., 2019). Ayrıca deneysel koşullarda mekanik
olarak da taşınabilmektedir (Signoret, 2008; Sastry vd., 2019).
Johnsongrass mosaic virus-JGMV
Potyviridae familyasına ait Potyvirus cinsi üyesidir (ICTV, 2020).
Virionlar, 750 nm uzunluğunda ve 12 nm genişliğinde, zarfsız, esnek
ipliksi

yapıdadır.

Genom,

9779

nt'lik

(Z26920=NC_003606)

monopartit, doğrusal, pozitif, tek sarmal RNA molekülünden oluşur
(Gough ve Shukla, 1993; Revers ve Garcia 2015; Wylie vd., 2017).
JGMV ilk olarak Avustralya’da kanyaş ve mısır bitkilerinde (Taylor ve
Pares, 1968), daha sonra ABD ve Güney Amerika'da rapor edilmiştir
(Shukla ve Teakle, 1989). Etmen ülkemizde ilk kez Tekirdağ ve
Kırklareli illerinde mısır bitkisinde tespit edilmiş, (İlbağı vd., 2006;
İlbağı ve Geyik, 2014) daha sonra Samsun (Toksöz ve Kutluk-Yılmaz,
2016), Düzce, Bartın, Sakarya ve Zonguldak illeri (Değirmenci, 2014)
mısır üretim alanlarında varlığı bildirilmiştir.
Kanyaş ile yapılan tarla denemelerinde, kırmızı şerit ve kırmızı yaprak
simptomları geliştiren hassas çeşitlerde JGMV'ye bağlı tane verimi
kayıpları %50'nin üzerinde olduğu hem tohum boyutu hem de sayısında
azalmalar görülmüştür. Bu verim kayıplarının ise, şiddetli yaprak
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kızarması gösteren kendilenmiş mısır hatlarında %92'ye ulaştığı
görülmüştür. Bununla beraber hafif belirti oluşturan toleranslı
çeşitlerde verim kayıplarının %25 olduğu gözlenmiştir (Henzell,
Persley, Fletcher, Greber ve Slobbe, 1979). Mısır bitkisinde yapılan
çalışmalarda, hassas çeşitlerde verim kaybının %50’ye, kendilenmiş
hatlarda ise bu oranın neredeyse %100’e ulaştığı görülmüştür (Persley,
Greber, Henzell ve Fletcher, 1976).
MDMV simptomlarına çok benzer belirtiler oluşturan JGMV,
bitkilerde genel olarak sistemik mozaik, benekler, halka şeklinde
lekeler ve nekrozlara neden olmaktadır (Şekil 50) (Signoret, 2008). Bu
belirtiler dışında mısır bitkilerinde, hafif yeşil yaprak mozaiği belirtileri
ve biraz bodurluk görülebilir (Sastry, Mandal, Hammond, Scott ve
Briddon, 2019).
JGMV; tahıl, mısır, tatlı mısır, inci darı, kanyaş (Sorghum halepense),
yabani sorgum (Sorghum vertricilliflorum) ve diğer Poaceae türlerini
enfekte eder (Jones, Sharman, Trębicki, Maina ve Congdon, 2021;
Shukla ve Teakle, 1989).

Şekil 50. Johnsongrass mosaic virus’un mısır bitkisinde oluşturduğu belirtiler
(Trucco, Cabrera Mederos, Lenardon ve Giolitti, 2019)
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Aphis craccivora, A. gossypii, Myzus persicae ve Rhopalosiphum
maidis gibi bazı yaprak bitleri tarafından non-persistent olarak taşınır
(Teakle ve Grylls, 1973; Jones vd., 2021). Virüs yaprak bitlerine ek
olarak ayrıca deneysel olarak mekanik inokulasyon yoluyla da taşınır
(Shukla ve Teakle, 1989).
Maize mosaic alphanucleorhabdovirus-MMV
Rhabdoviridae familyasına ait Alphanucleorhabdovirus cinsinin
üyesidir (ICTV, 2020). Virionlar zarflı yapıda ve basiliform şeklinde
olup, 68 nm çapında ve 225 nm uzunluğundadır. Tüm yüzeye eşit olarak
dağılmış farklı yüzey çıkıntıları (sivri uçlar) vardır. Genom, 12133
nt'lik (AY618418 = NC_005975) monopartit, negatif tek sarmal RNA
molekülünden oluşur (Falk ve Tsai, 1985; Izadpanah, Ahmadi, Parvin
ve Jafari, 1983; Jackson, Goodin, Ganesan ve Bragg, 2011; Reed, Tsai,
Willie, Redinbaugh ve Hogenhout, 2005; Walker vd., 2018).
MMV, mısır bitkisinde geniş bir coğrafi dağılıma sahip olup, ilk olarak
1914'te Hawaii'de tespit edilerek ciddi ve endemik bir mısır hastalığına
neden olmuştur (Kunkel, 1921). Daha sonra etmenin varlığı Avustralya,
Karayipler ve Batı Hint Adaları, Meksika, Orta Amerika, Güney
Amerika, Batı Hint Okyanusu Adaları, ABD, Afrika ve Orta Doğu'nun
bazı bölgelerinde varlığı bildirilmiştir (Autrey, 1983; Bradfute ve Tsai
1983; Izadpanah ve Parvin 1979; Jackson, Milbrath ve Jedlinski, 1981;
Subedi 2015; Thottappilly vd., 1993). Ülkemizde ise etmen Samsun
(Toksöz ve Kutluk-Yılmaz, 2016), Bartın, Sakarya ve Zonguldak
illerinde (Değirmenci, 2014) rapor edilmiştir.
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Tropik ve subtropik bölgelerde ciddi enfeksiyonlara neden olan MMV,
hastalık gelişimi için uygun koşullar olduğunda ürün verimini önemli
ölçüde azaltabilir. Etmenin oluşturduğu benzer simptomlar, konukçu
aralığı ve vektör ilişkisi nedeniyle sıklıkla MSpV ile karıştırılmaktadır
(Munkvold ve White, 2016).
Mısırdaki ilk yaprak belirtileri, orta damar boyunca açık yeşilden sarıya
doğru değişen renkli uzun şeritlerdir. Bu şeritler, tüm yaprak üzerinde
uzanan damarlar arasında ve damar boyunca belirgin olarak klorotik
şeritler oluşturacak şekilde uzar (Şekil 51). Bitkilerde bodurlaşma
yaygındır ve virüsün ismi mozaik olmasına rağmen genelde mozaik
desenler oluşturmaz (Signoret, 2008).
MMV’nin konukçu dizisine bakıldığında sadece Poaceae familyası ile
sınırlı olduğu görülmektedir. Doğal konukçular arasında mısır, sorgum
ve Rottboellia cochinchinensis ve Setoria vulpiseta yer almaktadır
(Munkvold ve White, 2016; Sasrty vd., 2019).

Şekil 51. Maize mosaic virus’un mısır bitkisinde oluşturduğu belirtiler (Jeffers, 2004;
Toksöz ve Kutluk-Yılmaz, 2016)
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Virüs yalnızca Peregrinus maidis isimli, yaprak piresinin hem nimfleri
hem de erkek ve dişi erginleri ile taşınmaktadır. Etmen tohum ve polen
ile taşınmamakta olup, mekanik yolla bitki özsuyu ile de
bulaşmamaktadır (Ammar ve Nault, 1985; Signoret, 2008; Tosic ve
Sutic, 1977).
Sugarcane mosaic virus-SCMV
Taksonomik ve genomik özellikler
Potyviridae familyasına ait Potyvirus cinsinin üyesidir (ICTV, 2020).
Başlangıçta SCMV, MDMV’nin B ırkı olarak isimlendirilmiştir. Fakat
daha sonra yapılan çalışmalarda bu ırkın ayrı bir virüs olarak
taksonomide ki yerini almasına karar verilmiştir (Silva-Rosales vd.,
2015). Virüs, yaklaşık 700-760 nm uzunluğunda ve 13-14 nm
genişliğinde ipliksi, esnek bir yapıya sahiptir (Gaur, Singh ve Rao,
2003; Teakle ve Grylls 1973). Genomu, 9596 nt'lik (AJ297628 =
NC_003398) monopartit, doğrusal, pozitif, tek sarmal RNA
molekülünden oluşmaktadır (Gao, Cui, Li, Zhang ve Miao, 2011; Wylie
vd., 2017).
SCMV ilk olarak 1919'da ABD'de

şeker kamışı bitkisinde

tanımlanmıştır. Mısır bitkisinde ise etmenin varlığı 1963 yılında yine
ABD’de tespit edilmiştir. Geniş konukçu yelpazesi nedeniyle ekonomik
açıdan en önemli bitki virüslerinden birisi olan SCMV, Avustralya
başta olmak üzere dünyanın hemen her yerinde tespit edilmiştir (Jones,
1987). Hawaii, Mısır, Natal (Güney Afrika), Arjantin, Porto Riko,
Küba, Avustralya, ABD ve Güney Amerika'daki diğer birçok ülke dahil
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olmak üzere çeşitli mısır ve şeker kamışı yetiştirilen bölgelerde ciddi
kayıplara neden olmuştur (Perera, Filippone, Noguera, Cuenya ve
Castagnaro, 2012).
Ülkemizde ise ilk kez Tekirdağ ve Kırklareli illeri (İlbağı vd., 2006);
daha sonra Düzce, Sakarya ve Zonguldak (Değirmenci, 2014) ve Bursa
(İlbağı ve Geyik, 2014) illeri mısır ekiliş alanlarında varlığı rapor
edilmiştir.
Etmenin neden olduğu verim kayıplarını belirlemek amacıyla yapılan
çalışmalarda, Doğu Afrika'da 10 hassas mısır çeşidinin, fide
aşamasında SCMV ile enfekte olduğunda %18-46 verim kayıplarına
neden olduğu belirlenmiştir (Louie ve Darrah, 1980). Almanya'da ise,
mısırın büyümesi ve verimi üzerinde etmenin benzer bir etkiye sahip
olduğu bildirilmiştir. Erken enfeksiyon durumunda, bitki boyunu %25,
koçan ağırlığını %27 ve toplam ağırlığı ise %38 oranında azalttığı rapor
edilmiştir (Fuchs, Gruntzig ve Bedri, 1990).
SCMV, dünyanın en büyük ikinci mısır üreticisi ülkesi olan Çin'de de
mısır yetiştirilen alanlarda da yüksek epidemi oranına sahiptir. Virüs,
özellikle verim üzerindeki büyük etkisi nedeniyle Çin'de mısır üretimini
etkileyen en zararlı hastalıklar arasında yerini almıştır (Gan vd., 2010;
Ma, 2008; Wang, 2009). Yüksek karışık enfeksiyon oranı ve virüsün
genom yapısındaki varyasyonların artması, SCMV'nin gelecekte tehdit
olmaya devam edeceğini göstermektedir.
Mısırdaki en karakteristik belirti sistemik mozaik ve halkalı lekelerdir
(Rosenkranz, 1987). Enfekteli mısır bitkileri, başlangıçta hastalıklı
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yaprakların damarları arasında hafif bir benek belirtisi şeklinde kendini
gösterir. Klorotik desenler kısa sürede oluşur ve düzensiz kenarlı
çizgiler veya şeritler oluşturmak üzere uzar. Bitkiler ciddi şekilde
bodurlaşabilir, sağlıklı bitkilerden daha hafif görünebilir ve çok az
taneli veya tanesiz koçanlar oluşabilir (Şekil 52) (Lu vd., 2021).
Konukçuları arasında şeker kamışı, sorgum (Sorgum bicolor L.) ve
mısırın yanında birçok yabancı otlar ve Gramineae familyasının 40
cinsinde 100'den fazla tür yer almaktadır (Lu vd., 2021).

Şekil 52. Sugarcane mosaic virus’un mısır bitkisinde oluşturduğu belirtiler (Anonim,
2010).

Dactynotus ambrosiae, Hysteroneura setariae, Rhopalosiphum maidis,
R. padi, Aphis gossypii, Carolinaria cyperi, Toxoptera graminum ve
Schizaphis graminum gibi birçok yaprak biti türü tarafından nonpersistent (kalıcı olmayan) bir şekilde (M. Singh, A. Singh, Upadhyaya
ve Rao, 2005) ve deneysel olarak mekanik inokulasyon yoluyla taşınır.
Virüs, yalnızca mısırda düşük oranda (%0.4-3.9) tohumla taşınır
(Shephard ve Holderman 1965; Li, Wang ve Zhou, 2011; von Wechmar
ve Chauhan 1984).
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Wheat streak mosaic virus-WSMV
Taksonomik ve genomik özellikler
Potyviridae familyasına ait Tritimovirus cinsinin üyesidir (ICTV,
2020). Virionlar, 700 nm uzunluğunda ve 15 nm çapında, zarfsız, ipliksi
yapıdadır. Genomu, 9384 nt (AF057533 = NC_001886) büyüklüğünde
monopartit, doğrusal, pozitif, tek sarmal RNA molekülünden
oluşmaktadır (Brakke, 1971; French, Stenger, Tatineni ve Wylie, 2017;
Gaborjanyi ve Nagy, 1988; Lopez-Moya, Valli ve Garcia, 2009;
Stenger, Hall, Choi ve French, 1998;).
WSMV ilk olarak 1922'de Nebraska'da buğday üzerinde görülmüş ve
1937 yılında tanımlanmıştır. Etmen Kuzey Amerika'da yaygın olarak
bulunmakla birlikte, Doğu ve Güney Avrupa, Orta Doğu (Ürdün,
Suriye, Türkiye ve İran), Asya'nın diğer bölgeleri (Rusya, Çin,
Kazakistan ve Özbekistan), Avustralya ve Yeni Zelanda’da rapor
edilmiştir (Sastry vd., 2019). Mısır bitkilerinde WSMV ise Avrupa,
Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika'da tespit edilmiştir (Finley, 1957;
How, 1963). Ülkemizde ise etmenin varlığı Ankara, Burdur, Çorum,
Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Tekirdağ illerinde
(Akbaş, İlhan ve Güner, 2005; Bremer, 1971; Köse ve Ertunç 1991;
İlbağı vd., 2003; İlbağı, Çıtır ve Yorgancı, 2005; Kılıç, Altındal,
Yardımcı ve Akgün, 2012) bildirilmiş olmasına rağmen, mısır
bitkisinde etmen yalnızca Bartın ilinde tespit edilmiştir (Değirmenci,
2014).
Etmen mısırın ana hastalıkları arasında yer almamaktadır. Ancak
vektörler aracılığı ile buğday tarlalarından bitişik olan mısır tarlalarına
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ycayıldığı durumlarda enfeksiyonun yaygın olduğu görülmüştür
(Munkvold ve White, 2016).
WSMV’nin oluşturduğu ilk belirtiler, yeni olgunlaşan yaprakların
uçlarında klorotik halkalı lekeler ve çizgilerdir. Enfekteli mısır bitkileri,
genç yaprakların uçlarında meydana gelen ve daha sonra yaprak
damarlarına paralel olarak uzayan küçük, elips şeklinde noktalı
belirtiler oluşturur. Yaprakta görünen noktalar ve çizgiler daha sonra
birleşerek paralel şekilde, daha büyük damarlarla sınırlanan ve
genellikle parlak sarı olan mozaikler veya benek desenleri oluştururlar.
Yaşlı yaprakların uçlarda ise klorotik haleler oluşabilir (Sastry vd.,
2019). Etmen koçanların zayıf gelişmesine ve bitkilerde genel bir
sararma ve bodurluğa neden olabilir (Şekil 53).
Mısır, buğday, arpa, yulaf ve darı dahil olmak üzere Poaceae
familyasına ait birçok bitki türü ve bazı çimenli yabani otlar
konukçuları arasında yer almaktadır (Christian ve Willis, 1993; Ellis,
Rebetzke, Kelman, Moore ve Hyles, 2004; Izadpanah ve Behjatnia,
1989; İlbağı vd., 2003).
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Şekil 53. Sağlıklı (Sol) ve wheat streak mosaic virus ile enfekteli (Sağ) mısır bitkileri
(Scheets, 1998)

Eriophyidae akar türlerinden Aceria tulipae etmenin vektörü olup,
ayrıca mısırda çok düşük oranda (%0.1) tohum yoluyla taşınmaktadır
(Hill vd., 1974; Sastry vd., 2019).
Önemli olan ancak ülkemizde görülmeyen bazı mısır virüs hastalıkları
ise; Maize streak virüs (MSV), Maize stripe tenuivirus (MSpV), Maize
chlorotic dwarf virüs (MCDV), Maize chlorotic mottle virüs (MCMV)
olarak isimlendirilmektedir.
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MISIRKURDU, Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796) (Lepidoptera:
Crambidae)
Yumurtası, ovalimsi yapıda, yassı, yaklaşık 1mm uzunluğunda ve 0,5
mm genişliğindedir (Şekil 1a). Yumurtalar ilk bırakıldıklarında kremsi
beyaz, açılmaya yakın sarımsı krem rengini alır ve larvanın baş kapsülü
siyah nokta şeklinde belirir. Yumurtalar yaklaşık 15-20’lik düzensiz
paketler halinde genellikle yaprakların alt yüzeyine bırakılır. Üstten
bakıldığında üzeri balık pulu ya da kiremit dizilişine benzer şekilde
görülür. Yumurtadan yeni çıkan larvalar soluk krem renginde ve baş
siyahtır (Şekil 1b). İleri larva dönemlerinde renk koyulaşır ve gri
kahverengiye dönüşür. Baş kapsülünde antenin çıkış bölgesinde lob
benzeri bir yapı bulunur. Prothoraks plakası açık kahverengi, üzerinde
koyu kahverengi lekeler mevcuttur. Vücut açık renkli, pembemsi
kahverengi; üzerinde daha koyu ve açık bantlar belirgindir. Larvaların
her vücut segmentinde, üstten bakıldığında önde dört büyük, arkada iki
küçük kahverengi nokta bulunur. Bu nedenle larva benekli bir
görünümdedir. Yumurtadan ilk çıktıklarında 1mm boya sahip olan
larvalar ileri dönemde 25 mm’ye kadar ulaşabilir. Pupası, Kızıl
kahverenginde olup uzunluğu 12-15 mm’dir (Şekil 1c).
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a

b

c

Şekil 1. Mısırkurdu yumurta paketi (a), larvası (b) ve pupası (c)

Dişi ve erkek bireylerde kanat renkleri birbirinden oldukça farklı olup
cinsiyet ayrımında önemli bir özelliktir. Dişi bireylerin ön kanatları
soluk sarıdan açık kahverengiye kadar değişir. Ön kanatlarda altın sarısı
renkte 3 adet enine zikzaklı çizgi bulunmaktadır. Ön ve arka kanat
uçları sarı tüylerle kaplıdır (Şekil 2).

Şekil 2. Mısırkurdu ergini.

Erkek bireyler daha koyu renkli olup genellikle soluk kahverengi veya
grimsi kahverengidir. Ön kanatlar koyu sütlü kahverenginde olup
kanatların uç kısmında daha koyu kahverengi zikzak bir bant, onun
yanında açık krem zikzak bir bant ve bundan sonra da toraksa kadar
açık ve koyu kahverengi dalgalı bir şekildedir. Kanatların orta kısmında
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ön kenara yakın açık renk birer leke bulunur. Arka kanatlarda da yine
kanat ucundaki koyu bant devam eder. Erginlerin kanat açıklığı 22 ile
32 mm arasındadır. Antenler erkek ve dişide ipliksi yapıdadır.
KONUKÇULARI: Başta mısır olmak üzere 200’den çok bitki türüne
bulaşmaktadır. Bunlar arasında domates, biber, patlıcan, fasulye,
patates, buğday, kenevir, ayçiçeği, muz, krizantem, yıldızçiçeği, bazı
odunumsu bitkiler bulunmaktadır.
BİYOLOJİSİ: Kışı olgun larva olarak, sap, koçan ve bitki artıkları
içerisinde geçirir. İlkbaharın başlarında pupa olurlar ve nisan başından
itibaren ergin çıkışları başlar. Dişiler yumurtalarını yaprakların alt
yüzeyine yumurta paketleri şeklinde bırakırlar. Bir dişi kelebek yaşamı
boyunca toplam 200'ün üzerinde yumurta bırakabilir. İklim koşullarının
uygun seyretmesi durumunda ilk larva çıkışları 3-6 gün içerisinde
gerçekleşir. Genç larvalar birkaç gün yapraklar üzerinde beslendikten
sonra yaprak diplerinden veya bitkinin boğumlarından gövde içerisine
girerler. Larvalar gövde içerisin, koçanlarda veya erkek çiçek içerisinde
beslenirler. Bu şekilde bitkinin zayıf düşmesine sebebiyet verirler. Bitki
içinde beslenmelerine devam eden larvalar 5-6 dönem geçirerek
yaklaşık 30-35 gün sonrasında sap üzerinde veya içerisinde pupa
olurlar. Pupa süresi iklim koşullarına bağlı olarak 8-10 gündür. Zararlı
Akdeniz Bölgesinde 4, Ege ve Marmara Bölgelerinde 3, Karadeniz
Bölgesinde ise 2 döl verebilmektedir.
ZARAR ŞEKLİ: Mısırkurdu larvaları, mısır bitkisinin yaprak, gövde,
erkek organ ve koçanlarında delik ve galeriler açarak beslenirler.
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Helezon yapraklarda beslenen genç larvalar ilk zararı oluştururlar.
Daha sonra larvalar gövde, koçan ve erkek organlarda galeriler açarak
beslenir ve bitkilerin zayıf düşmesine neden olurlar. Beslenme
sonucunda koçan sapı ve boğumlardan bitki kırılır bu nedenle üründe
azalma

meydana

gelir.

Mısırkurdu

larvaları

bitki

gövdesine

boğumlardan girer, bu zararlıya has bir özelliktir. Beslenme sonucu
koçanlarda oluşan tahribattan dolayı buralarda fungal etmenler
gelişerek koçanların çürümesine, mikotoksin oluşumuna ve kalitenin
düşmesine neden olurlar (Şekil 3).

Şekil 3. Mısırkurdu’nun mısır gövdesine giriş yeri, tepe püskülündeki, koçan ve koçan
sapındaki zararı
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YAYILIŞI: Dünyada; Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Kuzey
Afrika’da yayılış göstermektedir. Türkiye’de: Akdeniz, Ege, Marmara
ve Karadeniz Bölgelerinde yayılış göstermektedir.
MÜCADELESİ
Kültürel önlemler: Hasat sonrası arta kalan mısır sapları ve kökleri
parçalanıp imha edilerek kışlama alanları yok edilmelidir. Tarla derin
sürülerek, bitki artıklarında kışlayan larvaların derine gömülmesi
sağlanarak, ergin çıkışı önlenmiş olur. Mısırkurdu zararını azaltmak
amacıyla ikinci ürün mısır erken ekilmelidir.
Biyolojik mücadele: Zararlının etkili ve çok sayıda doğal düşmanı
bulunmaktadır. Doğal düşmanların korunması durumunda, zararlı baskı
altında

tutulabilmektedir.

uygulamalarında

doğal

Bu
düşman

amaçla

kimyasal

faunası

dikkate

mücadele
alınmalıdır.

Mısırkurdu’na karşı biyolojik mücadelede birçok ülkede olduğu gibi
ülkemizde de yumurta parazitoidi, Trichogramma spp.’nin üretim ve
salımı yapılarak başarılı sonuçlar alınmaktadır. Karadeniz ve Akdeniz
Bölgelerinde Trichogramma evanescens, Ege Bölgesi’nde T. brassicae
türleri bulunmaktadır. İlaç uygulanmayan bazı tarlalarda mevsim
sonuna doğru doğal parazitlenme %100’e ulaşabilmektedir. Ülkemizde
Trichogramma spp.’nin ile biyolojik mücadelede kullanılması amacı ile
kitle üretim ve salım metotları belirlenmiş ve zararlı ile mücadele
başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca ülkemizde zararlının birçok
doğal düşmanı da tespit edilmiştir.
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Kimyasal mücadele: Birinci ürün mısırlarda genellikle zararlı
yoğunluğu

düşük

olduğundan

kimyasal

mücadeleye

gerek

duyulmamaktadır. Ancak, bulaşık bitki sayısı %5 ve üzerinde
seyrettiğinde

uygulanmalıdır.

Uygulanacak

kimyasal

mücadele

koruyucu amaçlıdır bu nedenle mücadele zamanının tespiti önem arz
etmektedir. Birinci üründe, seçilen tarlada (50 dekar) zikzak şeklinde
gidilerek 100 bitkideki bulaşma (yumurta paketi veya yaprak, gövde,
koçan, tepe ve koçan püskülündeki yenikler) tespit edilir. İkinci ürün
ekilen mısır alanlarında bitki 40-50 cm boya geldiğinde, ışık
tuzaklarında haftada 5-10 adet ergin yakalandığı zaman, haftada en az
iki kez kontrol edilmek suretiyle ilk yumurtalar tespit edilmelidir. İlk
yumurtalar tespit edildiğinde vakit kaybetmeden ilaçlama yapılmalıdır.
Silajlık ve taze tüketim amacıyla üretilen mısırlarda kimyasal mücadele
kesinlikle yapılmamalıdır.

Mısır Koçankurdu,

Sesamia nonagrioides (Lefèbvre, 1827)

S. cretica (Lederer, 1857), (Lepidoptera: Noctuidae)]
Yumurtalar ortalama 1 mm çapında, yuvarlak, alttan ve üstten basık,
dilimli, renkleri ilk bırakıldıklarında açık krem rengi- sarımsı beyaz,
açılmaya yakın renk koyulaşarak pembemsi görünüm alır (Şekil 4a).
Olgun larvalar 30-35 mm boyunda, tüysüz, üst kısımları pembe, alt
kısımları donuk sarı-beyaz renktedir. Bu dönmede baş koyu
kahverengi, arka kısmı koyu sarı ve kahverengi lekelidir (Şekil 4b).
Pupa açık, kızılımsı kahverenginde ve boyları 12-20 mm arasında
değişmektedir (Şekil 4c).
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c
b
b pupası (c) (http://www.pyrgus.de)
Şekil 4. Mısır koçankurdu yumurta (a), larva (b) ve
a

Mısır koçankurdu (Sesamia nonagrioides, S. cretica ) kelebeklerinin
kanat açıklığı 28 - 33 mm’dir. S.cretica’nın ön kanatları sarımsı ve bej
renkte olmasına karşın, S. nonagrioides’in genel olarak açık sütlü,
kahverengimsi devetüyü rengindedir. Her iki türün arka kanatları
gümüşi beyaz veya ipeğimsi beyaz renkte, dışa doğru hafif
koyulaşmaktadır. Baş, toraks ve bacaklar genellikle toprak rengine
kaçan pembe-sarı tonda tüylerle kaplı olmasına rağmen bu renkler bazı
bireylerde kızılımsı kahverengiye kadar dönüşebilmektedir. Dişi
antenler düz ip şeklinde erkekte ise taraklıdır (Şekil 5).

Şekil 5. Mısır koçankurdu ergini.
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KONUKÇULARI: Ana konukçuları Mısır, çeltik, şeker kamışı
olmakla birlikte sorgum, süpürgedarısı, kamışı, kamış, kargı, buğday,
arpa, yulaf, kanyaş, hasırotu ve glayöl de konukçuları arasında yer
almaktadır.
BİYOLOJİSİ: Kışı genellikle olgun larva döneminde diyapoz halinde
geçirmektedir. Ergin bireyler mart ayının sonundan itibaren görülürler.
Çiftleştikten sonra yumurtalarını kümeler halinde koçan yaprakları ve
yaprak kınının iç kısmına bırakırlar. Bir dişi 200-350 civarında yumurta
bırakabilir. Yumurta bırakma işlemi birkaç kez gerçekleşebilir.
Kuluçka süresi yaklaşık 5 gün sürmektedir. Larvalar birinci dönemde
önce toplu olarak beslenirler. Daha sonra gövde ve koçanda açtıkları
galerilerin içinde beslenmeye başlarlar. Yumurtadan çıkan larvalar 2025 gün süresince 6-7 gömlek değiştirerek olgun hale gelirler. Larvalar
3-6. dönemde oburca beslenirler. Yedinci döneme gelen larvalar
genellikle beslenmeden kesilirler ve bulundukları sap ve koçan içinde
meydana getirdikleri odacıklarda prepupa dönemine girerler. Bu
dönmede boyları kısalır ve bu kısa dönemden sonra bir gömlek daha
değiştirerek pupa olurlar. Sıcaklığın uygun olması durumunda 7-10 gün
içerisinde pupa dönemi tamamlanır ve erginler çıkar. İklim koşullarına
bağlı olarak yılda 3-5 döl verebilirler. Genellikle Akdeniz Bölgesinde
4-5, Ege bölgesinde ise 3 döl vermektedir.
YAYILIŞI: Dünyada; Afrika kıtasında: Benin, Botswana, Burundi,
Cabo Verde, Kamerun, Kongo, Mısır, Etiyopya, Gabon, Gana, Kenya,
Mali, Fas, Nijerya, Ruanda, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda, Zambiya,
Asya kıtasında: İran, İsrail, Suriye, Türkiye, Avrupa kıtasında:
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Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya’da yayılış
göstermektedir. Türkiye’de Akdeniz, Ege, Marmara ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesi mısır üretim alanlarında yayılış göstermektedir.
ZARAR ŞEKLİ: Larvalar mısır bitkisinin gövde, koçan, yaprak ve
tepe püsküllerinde özellikle bitkinin genç dönemlerinden başlayarak
zarar oluştururlar (Şekil 6). Bitkinin helezon dönemlerinde bulaşma
olursa gövde içerisinde beslenerek yeni çıkan yapraklarda, karşılıklı
delikler oluşur yaptığı bu zarar şekli ile Mısırkurdu zararından ayrılır.
Yaprak kınının iç yüzeyinde bir süre beslenen larvalar boğum
aralarından gövdeye girerek beslenir ve galeri açarlar. Larvalar
pisliklerini girdikleri deliklerden dışarı atarlar.
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Şekil 6. Mısır Koçankurdu’nun zarar şekli. a) Yaprakta b) Gövdede c) Koçan
püskülünde d) Koçanda e) Danede f) Koçanda beslenme sonucu meydana gelen
fungal etmen.
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Süt olum döneminde koçanların içine girerek taneleri yemek suretiyle
tahrip ederler ve sapta olduğu gibi galeriler açarlar. Çıkardıkları
pisliklerde fungal etmenler gelişerek, koçan içindeki tanelerin
tamamının zarar görmesine sebep olurlar. Ayrıca gelişen fungal
etmenler ürettikleri mikotoksinler nedeniyle hayvan ve insan sağlığını
olumsuz yönde etkilemektedir. Mücadele yapılmadığı takdirde, Mısır
koçankurdu, %80-100’e varan oranda ürün kaybına yol açabilmektedir.
MÜCADELESİ
Kültürel önlemler: Hasat sonrası arta kalan mısır sapları ve kökleri
parçalanıp imha edilerek kışlama alanları yok edilmelidir. Tarla derin
sürülerek, bitki artıklarında kışlayan larvaların derine gömülmesi
sağlanarak, ergin çıkışı önlenmiş olur. Mısır koçankurdu zararını
azaltmak amacıyla imkanlar ölçüsünde ikinci ürün mısır erken
ekilmelidir.
Biyolojik mücadele: Zararlının populasyonunu baskı altında tutan en
önemli faydalı yumurta parazitoiti Telenomus busseolae’dır (Şekil 7).
Yumurta parazitoitlerinin ve diğer doğal düşmanlarının korunması ve
populasyonlarının arttırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Doğal
düşmanların yoğun olduğu yerlerde kimyasal mücadeleden mümkün
olduğunca kaçınılmalıdır. Kimyasal mücadelede doğal düşmanlara
zararsız veya az zararlı ilaçların tercih edilmesi, gerekmedikçe ilaçlama
yapılmaması ve ilaçlama zamanının bunların en az zarar göreceği
şekilde ayarlanması, doğal düşmanların korunması açısından son
derece önemlidir. Ayrıca ülkemizde zararlının birçok doğal düşmanı da
tespit edilmiştir.
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duyulmamaktadır. Ancak, bulaşık bitki sayısı %5 ve üzerinde
seyrettiğinde

kimyasal

mücadele

uygulanmalıdır.

Uygulanacak

kimyasal mücadele koruyucu amaçlıdır bu nedenle mücadele
zamanının tespiti önem arz etmektedir. Birinci üründe, seçilen tarlada
(50 dekar) zikzak şeklinde gidilerek 100 bitkideki bulaşma (yumurta
paketi veya yaprak, gövde, koçan, tepe ve koçan püskülündeki yenikler)
tespit edilir. İkinci ürün ekilen mısır alanlarında bitki 40–50 cm boya
geldiğinde ışık tuzaklarında haftada 5-10 adet ergin yakalandığı zaman,
haftada en az iki kez kontrol edilmek suretiyle ilk yumurtalar tespit
edilmelidir. İlk yumurtalar tespit edildiğinde vakit kaybetmeden
ilaçlama yapılmalıdır. Silajlık ve taze tüketim amacıyla üretilen
mısırlarda kimyasal mücadele kesinlikle yapılmamalıdır.
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MISIRDA YEŞİLKURT, Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)
(Lepidoptera: Noctuidae)
Yumurta, soluk beyaz, sarımsı yeşil renkte olup, üstten basık küre
şeklinde

üzerindeki

boyuna

çizgileri

belirgindir

(Şekil

8a).

Bırakıldıktan bir gün sonra üzerinde enine kırmızı bir halka oluşur.
Açılmaya yakın bu halka koyulaşır. Yumurtadan yeni çıkan larvalar
şeffaf, soluk grimsi yeşil renktedir. Olgun larva boyu yaklaşık 30-40
mm’ye kadar ulaşabilir. Olgun larvalar yeşil, kahverengi veya turuncu
rengin hakim olduğu farklı renklerde olup üzerinde uzunlamasına
bantlar bulunur. Baş kahverenginde ve üzerinde belirgin benekleri
bulunur (Şekil 8b). Pupası, yaklaşık 15-23 mm uzunluğunda, önce yeşil
sonrasında kırmızımsı kahverengi, abdomen sonunda dikene benzer
birbirine paralel iki uzun uzantı vardır (Şekil 8c).

a

b

c

Şekil 8. Yeşilkurt yumurta (a), larva (b) ve pupası (c).

Ergin kanat açıklığı 30-40 mm’dir. Ön kanat renklenmesi değişkenlik
göstermekle beraber genellikle soluk grimsi sarı, yeşilimsi gri ve bazen
de kırmızımsı gri arasında değişmektedir. Ön kanadın dış kenara yakın
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dış kenara yakın bölgesi diğer bölgelerine göre daha koyudur. Ön
kanatlar üzerinde biri böbrek biri daire şeklinde belirgin iki leke vardır.
Arka kanatların kaide kısmı ön kanatlar ile benzer renkte veya daha
açık, kenarında ise geniş siyah renkli bir bant ile çevrelenmiştir (Şekil
9).

Şekil 9. Yeşilkurt ergini.

KONUKÇULARI: Mısır, pamuk, sebze, baklagil ve birçok yabani
bitki üzerinde beslenebilen polifag bir türdür
BİYOLOJİSİ: Kışı pupa döneminde toprağın 3-8 cm altında geçiren
zararlının erginleri nisan başından itibaren uçuşları başlar. Dişiler
yumurtalarını koçan püskülleri, erkek organ, yaprak ve bitki gövdesi
üzerine tek tek ya da 3-5’li guruplar halinde bırakırlar. Bir dişi yaklaşık
400- 2000 adet yumurta bırakabilmektedir. Gövde ve yaprağa bırakılan
yumurtalardan çıkan larvalar öncelikle bulundukları yerde beslenirler.
Daha sonra koçan ve erkek organa geçerler. Üreme organlarına
bırakılan yumurtalardan çıkan larvalar ise süt olum dönemindeki
koçanda beslenirler. Larvalar 15 gün beslenme süresi içinde 6 dönem
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geçirdikten sonra pupa olurlar. Pupa süresi 9-12 gündür. Türkiyede
mısır üzerinde tamamladığı döl sayısı 1’dir.
YAYILIŞI: Dünyada, Avrupa, Asya, Güney Amerika, Afrika ve
Avustralya’da yayılış göstermektedir. Ülkemizde ise bütün bölgelerde
yaygındır.
ZARAR ŞEKLİ: Yeşilkurt’un beslenmesi sonucunda mısırda nicelik ve

nitelik yönünden kayıplar meydana gelir. Zararlının larvaları koçan
püsküllerini keserek döllenmeyi engellerler. Bunun sonucunda seyrek
taneli koçanlar oluşur (Şekil 10).

Şekil 10. Yeşilkurt zararı; Merkezi yapraklarda, Koçan püskülünde ve Koçanda.

Larvaların diğer bir zararı ise koçanın üstten 1-3 cm'lik kısmında
beslenerek meydana getirdiği kayıptır (Şekil 10). Ayrıca koçanın bu
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kısmında açtıkları deliklerden bazı fungal hastalık etmenlerinin
bulaşmasına da sebep olurlar.
MÜCADELE
Kültürel önlemler: Zararlının kışlayan pupalarının yok edilmesi için
mısır hasatından sonra tarla derin sürülmelidir.
Biyolojik mücadele: Zararlının etkili ve çok sayıda doğal düşmanı
bulunmaktadır. Doğal düşmanların korunması durumunda, zararlı baskı
altında

tutulabilmektedir.

Bu

amaçla

kimyasal

mücadele

uygulamalarında doğal düşman faunası dikkate alınmalıdır.
Kimyasal mücadele: Doğal düşmanların zararlıyı baskı altında tutması
nedeni ile kimyasal mücadeleye gerek olmamakla birlikte, doğal
düşmanların yetersiz olduğu alanlarda kimyasal mücadele yapılabilir.
Kimyasal mücadele öncelikle üreme organlarını korumaya yönelik
olarak yapılmalıdır. Mücadele mısır koçan püskülü döneminde tarlanın
5 farklı yerinde aynı sıra üzerinde yanyana 5 bitkide yapılan
kontrolllerde 1.-3. dönem larva bitki başına ortalama 1 adet
belirlendiğinde ilaçlama yapılmalıdır.
MISIRDA ÇİZGİLİ YAPRAKKURDU, Spodoptera (=Laphygmai,
Caradrina) exigua (Hübner,1808), (Lepidoptera:Noctuidae)
Yumurtalar yaklaşık 0.4 mm büyüklüğünde, yeşilimsi beyaz renkte, 50150 lik kümeler halinde bırakılır (Şekil 11). Yumurta kümesinin üstü
dişi tarafından ipliksi kirli beyaz pullarla örtülüdür.
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Şekil 11. Çizgili yaprakkurdu yumurtaları

İlk iki dönem larvaların rengi soluk yeşilden sarıya kadar değişir. Larva
dönemi ilerledikçe renkleri konukçu bitkiye, bireylerin toplu ya da
dağınık halde bulunmalarına ve larva gelişme dönemlerine göre büyük
değişiklik göstermekle beraber genellikle yeşilimsi veya koyu yeşil
renktedir (Şekil 12a). Olgun larvaların genellikle vücudunun yan
tarafında koyu bir çizgi ve bu koyu çizginin altında açık bir çizgi
bulunur, alt kısmı genellikle pembe veya sarı renklidir (Şekil 12b).
Larvalar yeni çıktıklarında yaklaşık 2,5 mm iken olgun hale
geldiklerinde yaklaşık 30 mm’ye ulaşabilmektedir. Pupa yeşilimsi
kahverengidir (Şekil 12c). Boyu 13 - 17 mm uzunluğunda ve 5 - 6 mm
genişliğindedir.

a

b

c

Şekil 12. Çizgili yaprakkurdu genç (a), olgun (b) larvaları (www.insectimages.org)
ile pupası (c) (www.cesavedf.org.mx)
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Erginlerin kanat açıklığı 25-30 mm.’dir. Ön kanatlar alacalı gri ve
kahverengi, üzerinde düzensiz şeritler bulunur (Şekil 13). Ön
kanatlarda merkeze yakın dıştaki fasulye, içteki ise yuvarlak biçimde
olmak üzere açık renkli iki leke vardır. Arka kanatlar beyazımtırak,
damarları belirgin ve kenarları koyu kahverengi saçaklarla çevrilidir.

Şekil 13. Çizgili yaprakkurdu ergini.

KONUKÇULARI: Polifag bir zararldır. Zararlı olduğu bitkiler
arasında mısır, pamuk, ayçiçeği, tütün, birçok sebze türü, Amaranthus
türleri ve birçok yabani bitki konukçuları arasındadır. Bazen orman ve
meyve ağaçlarında da zararlı olabilirler.
BİYOLOJİSİ: Kışı genellikle pupa döneminde geçirir. İklim
koşullarına bağlı olarak Şubat sonundan - Nisan sonuna kadar kışlayan
dölün erginlerinin uçuşları doğada gözlenir. Zararlı gece aktiftir.
Yumurtalarını genellikle mısır yapraklarının alt yüzeyine olmak üzere
her iki yüzeyine de 50-150’lik kümeler halinde bırakılır. Bir dişi yaşam
süresi boyunca 1.700 adet yumurta bırakabilir. Sıcaklığa bağlı olarak 36 gün içinde yumurtalar açılır. Sıcak havalarda bu süre 2-3 güne kadar
düşebilmektedir. Yumurtadan çıkan genç larvalar gruplar halinde
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yaprakların epidermisinde beslenerek yaprağı zar haline getirirler. Daha
ileriki dönemlerdeki larvalar mısırın özellikle genç döneminde (2-6
yapraklı) yaprağın tamamını yerler. Bazen helezon kısmına girerek
bitki gelişimini de engellerler. Boylanan bitkilerde toprak üzerinde
bulunan yan köklerde de beslendiği tespit edilmiştir. Larvalar iklim
koşullarına bağlı olarak 10-35 gün içerisinde 5 dönem geçirerek toprak
içinde veya yüzeyinde pupa olurlar. Pupa süresi genellikle 6-7 gün
sürer. Bölgeler göre değişmekle beraber farklı konukçularda yılda 3-5
döl verebilmesine karşılık mısırda verdiği döl sayısı 1’dir.
YAYILIŞI: Kozmopolit bir türdür. Güney Amerika dışında neredeyse
bütün Dünyada yayılış gösterir. Ülkemizde bütün bölgelerde
görülmektedir.
ZARAR ŞEKLİ: Mısır bitkisinin genç döneminde (2-6 yapraklı) asıl
zararını yapmaktadır. İlk dönem larvalar gruplar halinde yaşar ve
bulundukları yaprakla beslenerek epidermisi zar halinde bırakırlar
(Şekil 14). Larvalar büyüdükçe zarar oranları artmakta ve yaprağın
sadece damarları kalmaktadır. Larvaların daha ileriki dönemlerinde
mısır yaprağının tamamını yerler. Zararlı yoğun olduğunda larvaları
bazen helezona girer, büyüme konisi ile beslenir ve bitki gelişimini
engellemektedir. Bazen zararlı Bozkurt’larda olduğu gibi bitkinin
toprak yüzeyine yakın yan kökleri ve kök boğazından girerek beslenir
ve büyüme konisinin kurumasına neden olurlar. Bu zarar şekli ile
Bozkurt zararını andırırlar.
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Şekil 14. Çizgili Yaprakkurdunun zarar şekli.

Zarar derecesi bitkinin fenolojik dönemine ve zararlı yoğunluğuna bağlı
olarak büyük farklılıklar gösterir. Zarar bazen %100'e ulaşır.
MÜCADELESİ
Kültürel Önlemler: Zararlı ile mücadelede ikinci ürün mısırın erken
ekimi çok önemlidir. Ayrıca çapalama ve sürüm yapılarak popülasyon
düşürülebilir.
Biyolojik mücadele: Zararlının etkili ve çok sayıda doğal düşmanı
bulunmaktadır. Doğal düşmanların korunması durumunda, zararlı baskı
altında

tutulabilmektedir.

Bu

amaçla

kimyasal

mücadele

uygulamalarında doğal düşman faunası dikkate alınmalıdır.
Kimyasal mücadele: Zararlı ile kimyasal mücadeleye karar
verebilmek için, mısırın genç dönemi (2-6 yapraklı) sonuna kadar,
tarlanın 5 noktasında sıra üzerindeki yan yana 5’er bitki olmak üzere
toplam 25 bitkide larvalar sayılır. Ortalama 2 larva/bitki olduğunda
kimyasal mücadele yapılır. Mücadele Yeşil aksam ilaçlaması şeklinde,
günün serin saatlerinde, rüzgârsız ve yağışsız havalarda yapılmalıdır.
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MISIR

YAPRAKKURTLARI,

(Haworth,1809),

Leucania

Mythimna
loreyi

unipuncta

(Duponchel,1827),

(Lepidoptera:Noctuidae)
Mythimna unipuncta: Yumurtası beyaz ya da soluk sarıdır, açılmadan
hemen önce griye döner. Yumurtalar hafif küre şeklinde olup, üzerleri
parlak ve pürüzsüz görünür ve yaklaşık 0,5 mm çapındadır (Şekil 15a).
Larva ilk çıktığında yaklaşık 4 mm olan larva boyu olgun dönemde
yaklaşık 35 mm’ye kadar ulaşabilmektedir. Baş kapsülü sarımsı veya
sarı-kahverengi olup üzerinde koyu ağ benzeri desenler bulunur (Şekil
15b). İki koyu bant baş kapsülü üzerindeki eklemler devam eder. Genç
larvalar soluk yeşildir, olgun larvalar ise beslenme ve iklim koşullarına
bağlı olarak sarı-kahverengiden gri-yeşile kadar değişen renklerdedir.
Vücut boyunca uzanan üç sırt ve iki yan bant mevcuttur. Yan kısımda
bulunan bantlardan alttaki daha açık renklidir. Pupa önce sarımsı
kahverengi daha sonra koyu kahverengi renk alır. Boyu 12-19 mm
arasında değişmektedir (Şekil 15c).

a

b

c

Şekil 15. Mythimna unipuncta yumurta (a), larva (b) ve pupası (c).
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Ergin bireylerde kanat açıklığı 35-40 mm’dir. Ön kanatlar açık
kahverenginde. Ön kanadın ortasında nokta şeklinde beyaz bir leke
bulunur ve çok ince beyaz bir çizgi kanat kaidesinden beyaz lekeye
kadar uzanır (Şekil 16). Kanadın ucuna yakın bölgede dizi halinde siyah
noktalar görülür. Arka kanatlar kahverengi, kaide kısmı daha açık
renktedir. Kanat damarları koyu kahverengi çizgiler şeklinde
belirgindir. Saçak pulları daha açıktır. Antenler ipliksi yapıdadır

Şekil 16. Mısır yaprakkurdu (Mythimna unipuncta) ergini.

Leucania loreyi’nin yaklaşık 0.5 mm olan yumurtaları, üst kısımdan
hafifçe basık yapıdadır. Paketler halinde bırakılan yumurtalar ilk
bırakıldıklarında sarımsı ve açılmaya yakın kahverengiye dönüşür.
Olgun larvaları yaklaşık 35 mm uzunluğundadır. Baş kapsülü açık
kahverengi, üzeri ağımsı kahverengi desenlidir. İki koyu bant baş
kapsülündeki eklemler boyunca devam eder. Vücut gri kahverengi,
üzerinde 2 koyu ve 2 soluk uzunlamasına bant mevcuttur. Dorsal bandın
her iki kenarında segmentler üzerinde koyu desenler mevcuttur.
Spiracle siyahtır. Sup dorsal bant koyu, ventral bant açık renklidir
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(Şekil 17a ). Pupa koyu kahverengi olup parlak görünümdedir (Şekil
17b).

b

a
Şekil

17.

Mythimna

loreyi

larvası.(a)

(www.lepinet.fr)

ve

pupası.

(http://www.pyrgus.de/)

Erginlerde kanat açıklığı 34-44 mm olup antenler ipliksi yapıdadır. Ön
kanatlar sarımsı kahverengi ve kaideden uca doğru uzanan silik çizgili
görünümdedir. Ön kanatların üzerinde böbrek şeklinde beyaz bir leke
vardır. Arka kanatlar beyazımsı açık renktedir, kanat damarları koyu
renkli çizgiler şeklindedir. Arka kanat renkleri P. unipuncta’ya göre
daha açıktır. (Şekil 18).

Şekil 18. Mısır yaprakkurdu (Mythimna loreyi) ergini.
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KONUKÇULARI: Başta mısır olmak üzere buğdaygil türleri olmak
üzere Arpa, darı, yulaf, pirinç, çavdar, sorgum, buğday gibi tahıl ve
diğer otsu bitkiler üzerinde beslenebilmektedir.
BİYOLOJİSİ: Erginler gece aktiftirler. Pupadan çıktıktan 1-3 gün
sonra çiftleşirler. Çiftleştikten yaklaşık 4-5 gün sonra ortalama 5 (1-16)
defada olmak üzere toplam 500-1500 adet yumurtayı kümeler halinde
yapraklar üzerinde korunaklı yerlere ve yaprak kılıfına bırakırlar.
Zararlı erginlerinin yaşam süresi yaklaşık 10 gündür. Bırakılan
yumurtalar uygun sıcaklık koşullarında 4-6 gün içerisinde açılır.
Larvalar yumurtadan çıktıktan sonra bitkinin üst kısımlarına çıkma
eğilimindedir ve burada yaprak dokusu ile beslenirler. Rahatsız
edildiklerinde ağ oluşturarak toprağa inme davranışı gösterirler.
Larvalar gece aktif olup gün boyunca toprak parçacıklarının altın da
gizlenirler. Larvalar yaklaşık 30 günde gelişmesini tamamlayarak
toprak yüzeyinin 3-5 cm altında, ince bir ipeksi kılıf içeren oval bir
hücre içerisinde pupa olurlar. Pupa süresi yaklaşık 13 gündür.
YAYILIŞI: Avrupa, Asya, Kuzey, Güney Amerika ve Afrika’nın bazı
bölgelerinde yayılış göstermektedir. Türkiye’de bütün bölgelerde
yaygınlık göstermektedir.
ZARAR ŞEKLİ: Zararlının larvaları genellikle mısırın tepe
püskülünden önceki dönemlerde merkezi ve taze yaprakların
kenarlarından içe doğru yiyerek beslenirler. Daha sonra bitkinin tepe ve
koçan püskülü ile süt olum dönemlerinde de zarar yaparlar (Şekil 19).
Larvalar genellikle koçanın üstten 1-3 cm'lik kısmında beslenerek de
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zarar yaparlar. Yoğun bulaşmalarda larvalar, yaprak ayasını tamamen
yiyerek sadece ana damarın kalmasına neden olurlar. Özellikle yabancı
ot mücadelesinin yeterince yapılmadığı alanlar da zararlının
populasyonu yükselmekte ve zararı artmaktadır.

Şekil 19. Mısır yaprakkurtları zararı.

MÜCADELESİ
Kültürel önlemler: Zararlı tarladaki yabancı otlara yoğun bir şekilde
yumurta bıraktığı için yabancı ot mücadelesinin yapılması zararlı ile
mücadelede çok önemlidir. Sulanan alanlarda salma ve yağmurlama
sulama zararlı yoğunluğunu artıracağından mümkün olduğunca
damlama sulama yapılmalıdır.
Biyolojik mücadele: Zararlının etkili ve çok sayıda doğal düşmanı
bulunmaktadır. Doğal düşmanların korunması durumunda, zararlı baskı
altında

tutulabilmektedir.

Bu

amaçla

kimyasal

uygulamalarında doğal düşman faunası dikkate alınmalıdır.

mücadele
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Kimyasal mücadele: Doğal düşmanların bu zararlıyı baskı altında
tutması nedeni ile kimyasal mücadeleye gerek görülmemektedir.
Ancak, doğal düşmanların yetersiz olduğu durumlarda salgın karakterli
bu zararlı ile kimyasal mücadele yapılmalıdır. Tarlayı temsil edecek
şekilde tarlanın bulaşık kısmında 5 noktada yan yana 5’er bitki olmak
üzere 25 bitki kontrol edilerek larva sayımı yapılır. Bitki başına
ortalama 2 adet larva belirlendiğinde kimyasal mücadele yapılmalıdır.
MISIRDA PAMUK YAPRAKKURDU, Spodoptera littoralis
(Boisduval,1833), (Lepidoptera: Noctuidae)]
Küre şeklinde, üzeri boyuna dilimli olan yumurtalar yaklaşık 0,5 mm
çapındadır. Genellikle beyazımsı-sarı renkte, ilerleyen dönemlerde
larvaların baş kapsüllerinin gelişmeye başlaması ile birlikte siyaha
dönüşürler. Kümeler halinde bırakılan yumurtaların üzeri dişinin
karnından gelen genellikle devetüyü renginde tüylerle kaplıdır (Şekil
20).

Şekil 20. Pamuk yaprakkurdu yumurtası. (Marja van der Straten)
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Yumurtadan yeni çıkan larvanın baş kapsülü vücuduna göre daha iri
olup koyu siyahtır, ilerleyen dönemde baş kapsülü kahverengine döner.
Yumurtadan yeni çıkan larvanın vücudu şeffaf görünümde olup 1-1.5
mm boyundadır (Şekil 21a). Olgun larva rengi genellikle açık
kahverengi ile siyahımsı kahverengi olmakla birlikte siyahımsı griden
koyu yeşile kadar değişebilir. 40-45 mm’ boyunda olan olgun larvaların
prothraks hariç vücudun her iki yanında birer siyah leke vardır. Birinci
ve sekizinci abdominal segmentlerdeki siyah leke daha belirgindir.
Vücudun dorseli boyunca orta kısmında kirli sarı bir çizgi uzanır. Vücut
genellikle ince beyaz benekli; dorsal ve subdorsal bantlar turuncu
kahverengindedir (Şekil 21b).

a

b

Şekil 21. Pamuk yaprakkurdu genç(a) ve olgun (b) larvaları (Marja van der Straten)

Pupa 16–20 mm uzunluğunda kırmızımsı olup, cremaster da dikene
benzer iki uzantı vardır. 0,5 mm uzunluğunda iki uzantı vardır (Şekil
22). Ancak bu uzantılar bazen zayıf gelişmiş ya da kolayca kırılabilir
olduğundan her zaman görülmeyebilir.
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Şekil 22. Pamuk yaprakkurdu pupası.

Ergi bireylerde kanat açıklığı 22-40 mm.’dir. Ön kanatlar gri
kahverengi zemin üzerinde açık sarı çizgilerle süslüdür. Arka kanatlar
açık renkte beyaz, costal kenardan başlayarak dış kenarda açık
kahverengi pullar mevcuttur (Şekil 23).

Şekil 23. Pamuk yaprakkurdu ergini.

KONUKÇULARI: Polifag bir zararlı olan türün konukçuları arasında
mısır, pamuk, patlıcan, lahana, biber, kabakgiller, fasulye gibi sebzeler
yerfıstığı, yonca, tütün ve bazı süs bitkileri yer almaktadır.
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BİYOLOJİSİ: Kışı toprakta pupa halinde geçiren zararlı bölge ve
iklim koşullarına bağlı olarak yılda 2-7 döl verebilmektedir. Birinci
ürün mısırda zararlı değildir. İkinci ürün mısırda 1 döl verirler. Dişiler
yumurtalarını bir defada 200-300’lük guruplar halinde mısır
yapraklarına bırakırlar. Dişiler toplamda 1000 yumurta bırakabilirler.
Çıkan larvalar yumurta kabukları üzerinde toplu halde bulunur, daha
sonra bitkinin püskül ve koçan kısımlarına geçerler. Koçan püskülü
keserek ve süt olum dönemindeki mısır danelerini yiyerek beslenirler.
Larvalar gelişimlerini sıcaklığa bağlı olmak üzere 2-4 haftada
tamamlarlar. Beslenmesini tamamlayan larvalar toprağa inerek burada
pupa olur. Bir dölünü yaklaşık 3-4 haftada tamamlarlar.
YAYILIŞI: Dünyada, Afrika, Güney ve orta Avrupa, Ortadoğu, ve
Güney Asya ülkelerinde yayılış gösteren zararlıya Türkiye’de daha çok
Akdeniz ve Ege Bölgelerinde rastlanılır.
ZARAR ŞEKLİ: Mısır bitkisinin döllenmesinden önce koçan
püsküllerinde beslenerek, koçanların seyrek taneli olmasına sebep
olurlar, dolayısıyla üründe kayıplara neden olurlar. Süt olum
dönemindeki koçan içerisine giren larvalar taneleri yemek suretiyle de
zarar verirler. Ayrıca koçanda açtıkları bu deliklerden fungal
etmenlerine girişine olanak sağlarlar. (Şekil 23).
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Şekil 23. Pamuk yaprakkurdu zararı.

MÜCADELESİ
Kültürel Önlemler: Mısır hasatından sonra tarlalar derin sürülerek
toprakta kışlayan pupaların ölmesi sağlanır. Sık ekimden kaçınılarak
zararlının sevmediği loş ve nemli ortamlar sağlanmalıdır. Aşırı azotlu
gübre ve su kullanılmamalıdır.
Biyolojik mücadele: Zararlının etkili ve çok sayıda doğal düşmanı
bulunmaktadır. Doğal düşmanların korunması durumunda, zararlı baskı
altında

tutulabilmektedir.

Bu

amaçla

kimyasal

mücadele

uygulamalarında doğal düşman faunası dikkate alınmalıdır.
Kimyasal mücadele: Doğal düşmanların zararlıyı baskı altında tutması
nedeni ile kimyasal mücadeleye gerek olmamakla birlikte, doğal
düşmanların yetersiz olduğu alanlarda kimyasal mücadele yapılabilir.
Kimyasal mücadele öncelikle üreme organlarını korumaya yönelik
olarak yapılmalıdır. Mücadele mısır koçan püskülü döneminde tarlanın
5 farklı yerinde aynı sıra üzerinde yan yana 5 bitkide yapılan
kontrollerde 1.-3. dönem larva bitki başına ortalama 1 adet
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belirlendiğinde ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlamada larvaların 1.-3.
dönemlerini geçmemelerine dikkat edilmelidir.
MISIRDA BOZKURT, Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766), Agrotis
segetum (Denis & Schiffermüller, 1775), (Lepidoptera: Noctuidae)]
Yumurtalar ilk konulduğunda açık renkli olup ilerleyen dönemde
kahverengiye döner. Küresel şekilli, tabanı biraz yassılaşmış olan
yumurtalar 0,6 mm çapındadır (Şekil 24a). Üzerinde sayıları 35-40
arasında değişen düzenli ışın şeklinde uzanan çıkıntılar bulunur.
Yumurtadan ilk çıktıklarında yaklaşık 3,5 mm olan larva boyu,
olgunlaşınca 50 mm ye kadar ulaşabilmektedir. Larva baş kapsülü koyu
kahverengi ve üzerinde daha koyu renkli lekeler bulunur. Vücut dorsal
ve lateral yüzeylerde açık gri veya gri kahverengiden neredeyse siyaha
kadar koyu renkte olabilir (Şekil 24b).

a

b

Şekil 24. Bozkurt (Agrotis ipsilon) yumurta (a) ). (www.flickr.com) ve larvası (b)
(www.shutterstock.com)

Bazı bireyler dorsal bölgede daha açık renkli veya kahverengimsidir.
Buna karşılık belirgin bir dorsal bant yoktur. Larvanın sırt kısmı
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genellikle daha açık renklidir. Rahatsız edildiklerinde kıvrılma
davranışı gösterirler. 17-22 mm uzunluğunda olan pupalar, koyu
kahverengindedir.
Bozkurt ergininde baş ve göğüs, kahverengimsi tüylerle örtülüdür.
Anten dişilerde kıl, erkeklerde çift taraklı tiptedir. Kanat açıklığı 40-55
mm olup ön kanatlar arka kanatlara göre daha koyu renklidir. Ön
kanatlar, genellikle kahverengimsi, üzerlerinde biri böbrek, diğeri
yuvarlak şekilde iki leke vardır. Arka kanatlar bejimsi renkli, kenarları
gölgeli ve damarlar belirgindir. Ayrıca A.ipsilon’da böbrek şeklindeki
lekeye bitişik siyahımsı üçgen şeklinde bir leke (Şekil 25a),
A.segetum’da ise kanat dip kısmında bulunan çizgiye bitişik, siyahımsı,
kısa çubuk şeklinde bir leke vardır (Şekil 25b). Bu iki özellik pratikte
her iki türü birbirinden ayıran önemli bir özelliktir.

a

b
Şekil 25. Agrotis ipsilon (a) ve Agrotis segetum (b) ergini.

KONUKÇULARI: Polifag bir zararlıdır. Çok sayıda yabani ve kültür
bitkisi konukçusudur. Mısır, buğday, diğer buğdaygiller ve otsu
bitkiler, ayçiçeği, tütün, pamuk, keten, sebzeler, şeker pancarı, süs
bitkileri konukçuları olarak sıralanabilir.
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BİYOLOJİSİ: Kışlamanın meydana geldiği çoğu bölgede pupa
döneminde kışı geçirmekle birlikte ılıman yer ve yıllarda olgun larva
halinde geçirebilmektedir. Kışı ılık geçen yıllarda günün sıcak
saatlerinde ara sıra beslenmelerine devam ettikleri de gözlemlenmiştir.
Erginler genellikle nisan ayı başından itibaren görülmektedir.
Yumurtalar, çiftleştikten 2-3 gün sonra, mısır bitkisinin toprağa yakın
kısımlarına, toprak yüzeyindeki kuru bitki parçaları üzerine veya diğer
bitkilerin yapraklarının alt kısımlarına teke tek veya gruplar halinde
bırakılır. Bir dişi genellikle 800 dolayında yumurta bırakmakla beraber,
yumurta sayısı yaklaşık 2000’ e kadar çıkabilmektedir. Kuluçka süresi
sıcaklığa bağlı olarak 3-5 gündür. Yeni çıkan larvalar kısa bir süre taze
yapraklarla beslendikten sonra toprağa girerler. Larvalar gece
aktiftirler. Gündüzleri kestikleri bitkilerin yanında toprak içerisinde
gizlenirler. Yaz aylarında koşulların uygun olması durumunda yaklaşık
25 gün ya da daha uzun sürede 6-7 larva dönemi geçirerek gelişmelerini
tamamlarlar. Olgunlaşan larvalar toprak altında genellikle 10 cm
derinlikte oluşturdukları yapı içerisinde pupa olurlar. Pupa süresi
sıcaklığa bağlı olarak yaklaşık 10-15 gün sürmektedir. Yılda 4-5 döl
vermekle beraber mısırda bir (1) dölünü tamamlamaktadırlar.
YAYILIŞI: Tüm dünyada yayılış gösteren kozmopolit bir türdür.
Yurdumuzun bütün bölgelerinde yaygın olarak bulunmaktadırlar.
ZARAR ŞEKLİ: Toprakaltı zararlısı olan Bozkurtlar, asıl zararı
birinci ürün mısırda yaparlar. Larvalar, mısır bitkisinin genç (2-6
yaprak) döneminde kök boğazını toprak yüzeyine yakın bölümünden
keserek bitkinin büyüme konisinin sararıp kurumasına ve ölmesine
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neden olurlar. Larvalar bitkilerin ileri dönemlerinde toprak üstü
kısımları ile de beslenebilirler (Şekil 26). İlkbaharın serin ve yağışlı
geçmesi halinde yoğunluk ve zarar dereceleri artar. Tarlada boşluklar
meydana getirirler ve hatta bazen tarlanın yeniden ekilmesine neden
olurlar.

Şekil 26. Bozkurt zararı.

MÜCADELESİ:
Kültürel önlemler: Toprak işleme ve çapalama yapılarak larvaların
toprak yüzeyine çıkarak ölmesi sağlanır.
Biyolojik Mücadele: Zararlının etkili ve çok sayıda doğal düşmanı
bulunmaktadır. Doğal düşmanların korunması durumunda, zararlı baskı
altında

tutulabilmektedir.

Bu

amaçla

kimyasal

mücadele

uygulamalarında doğal düşman faunası dikkate alınmalıdır.
Kimyasal mücadele: Mücadele Tohum ilaçlaması, Kepekli yem
uygulaması ve yeşil aksam uygulaması şeklinde yapılmaktadır.
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Tohum İlaçlaması: Önceki yıllarda yoğunluğun yüksek olduğu veya
zararlının bulunması muhtemel olan tarlalarda tohumlar ekilmeden
koruyucu amacıyla uygulanır.
Kepekli Yem Uygulaması: Yoğun olarak zararlının bulunabileceği
küçük tarlalarda, 3’er metrelik sıra üzerinde en az 10 noktada sıra üzeri
en az 2 yenik bitki bulunan alanlarda uygulanır.
Yeşil aksam uygulaması: Mısır tarlalarında 3 m’lik sıra üzerinde en az
10 noktada yenik veya kesik bitkiler sayılır. Ortalama olarak 3’er
metrelik sıra üzerinde en az 2 adet yenik veya kesik bitki bulunan
alanlarda kimyasal mücadele uygulanır.

MISIRDA TEL KURTLARI, Agriotes spp., Melanotus fuscipes
Gyllenhal,

Cardiophorus

cyanipennis

Mulsant&Wach.,

(Coleoptera: Elateridae)
Ülkemizde bulunan önemli Telkurdu türleri Agriotes lineatus L.,
Agriotes obscurus L., Agriotes sputator L., Agriotes paludum
Kiesenwetter, Agriotes cilicensis Platia & Gaudenzi, Melanotus
fusciceps Gyll., ve Cardiophorus cyanipennis Mulsant & Wachanru’tir.
Yumurtaları oval, yüzeyi pürüzsüz, renkleri beyazdan gri kahverengiye
kadar değişebilir. Yumurta büyüklükleri türlere göre değişiklik
göstermektedir. Larva uzunluğu 12-37 mm arasında değişmektedir.
Vücudu saman sarısı renkte, parlak, ince, uzun ve silindirik sert yapıda
olup, vücut halkaları belirgindir. Larvalara dokunulduğunda hızlı ve
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sert hareketlerle kıvrılırlar (Şekil 27a). Pupalar beyazımsı renkte olup,
genel olarak erginin şekline benzemektedir (Şekil 27b).

Şekil 27. Tel kurdu larva (a), pupa ve ergini (b) (http://www.soilcropandmore.info/)

Erginlerin boyları genellikle 8-10 mm dolaylarındadır. Vücutları uzun
ve yassı olup, arkaya doğru incelir. Renkleri türlere göre farklılık
göstermekte genel olarak koyu sarı, kırmızı, turuncu, kahverengi veya
siyah, bazen de metalik renklerde olabilmektedir. Üst kanatlar
uzunlamasına çizgilidir. Ters çevrildiklerinde veya sıçramalarında ‘çıt’
sesi çıkarmaları familyanın tipik özelliğidir (Şekil 28).

a

b

c

Şekil 28. Agriotes ssp. (a), Melanotus fuscipes (b) ve Cardiophorus cyanipennis (c)
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KONUKÇULARI: Polifag bir zararlı olup, beslendiği bitkiler
arasında, patates, pamuk, buğday, soğan, mısır, yer fıstığı, arpa, yonca,
kavak, elma, vişne, böğürtlen, gül, tütün, şeker pancarı, yulaf başta
olmak üzere bütün sebzeler, meyve ağaçları ve orman ağaçları
potansiyel konukçusu olabilir.
BİYOLOJİSİ: Tel kurtları kışı larva ve ergin olarak toprak altında
meydana getirdikleri kanallarda geçirmektedir. Larvalara kış aylarında
toprak derinliklerinde, erginlere ise toprak içinde oluşturdukları
odacıklarda veya ot yığınları altında rastlanır. Larvalar ilkbaharda hava
sıcaklığının artmasıyla toprak yüzeyine yaklaşarak beslenmeye başlar,
gelişimlerini 2-5 yılda tamamlarlar. Ergin tel kurtları yumurtalarını
temmuz ayına kadar toprağın 10-15 cm derinliğine tek tek veya kümeler
halinde bırakır. Ergin dişi yaklaşık 150 yumurta bırakır. Yumurtaların
açılması 4-7 hafta sürer, yumurtaların açılma süresi sıcaklığa bağlı
olarak değişiklik gösterebilir. 20℃’nin üstündeki sıcaklıklarda bu süre
15 günde tamamlamaktadır.
Yumurtalardan çıkan larvalar hemen beslenmeye başlarlar. Toprak
neminin ve toprak sıcaklığının larva için uygun olduğu koşullarda,
vejetasyon dönemi boyunca zararlı olabilirler. Larvalar toprağın 30-40
cm derinliğine inerek pupa olurlar. Pupa süresi 15 gün sürmektedir.
YAYILIŞI: Dünyanın mısır yetiştirilen bütün alanlarında yaygın olup,
Ülkemizin bütün bölgelerinde zararlıya rastlanmaktadır.
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ZARAR ŞEKLİ: Erginleri bitki yaprak, sürgün ve çiçekleri ile
beslenseler de asıl ekonomik zarara neden olan larvalardır. Özellikle
olgun larvaların zararı daha fazla olmaktadır. Bitkilerin toprak altı
organlarıyla beslenerek zarar veren larvalar, ince bitki köklerini
keserek, kalın köklerinin ise içini delerek oluştururlar ve dolayısıyla
bitkinin kurumasına neden olurlar (Şekil 29a). Yaralanan bitki kökleri
fungus, bakteri gibi hastalık etmenlerinin girişi için uygun ortam
oluştururlar. Mısır bitkisinin genç döneminde (2-6 yapraklı) zarar
oluşturmakta olan larva, yüksek popülasyon yoğunluklarında zarar
oranları %80’e kadar çıkmaktadır (Şekil 29b).

a

b

Şekil 29. Mısırda tel kurdu larva zararı ve mısırdaki zararı sonucu arazide oluşan
boşluklar

MÜCADELESİ
Kültürel Önlemler: Telkurtları ile mücadelede kültürel önlemler çok
önem taşımaktadır. Larvaların dayanıklı bir görünüşü olmasına rağmen,
çevre koşullarına çok duyarlıdırlar. Larvalar ilk çıktıklarında
kuraklıktan çok etkilendiği için, yaz veya sonbaharda yapılacak bir
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toprak işlemesi, zararlı populasyonunun azalmasına neden olur. Ayrıca,
toprağı tam doyuran bir sulama da Telkurtlarını öldürmede etkili olur.
Kimyasal Mücadele: Tel kurtlarına karşı kimyasal mücadeleye karar
vermek için çerçevelerle sayımlar yapılmalıdır. Çerçeve içerisindeki
toprak 20 cm’ye kadar kazılır, zararlı yoğunluğu 10 larva/m² ve üstünde
olan mısır alanlarında kimyasal mücadeleye başvurulur. İlaçlama,
tohum ve toprak ilaçlaması şeklinde yapılır.
Tel kurtlarına karşı uygulamaya geçilmeden önce 1/4 m 2 lik çerçeve
uygulama yapılacak alanın büyüklüğü de göz önünde bulundurularak
en az 12 kez atılır. Çerçeve içindeki toprak 20 cm'ye dek kazılarak
buradaki larvalar sayılır. Mısır için m 2'de 10 veya daha fazla larva
saptanmışsa tohum veya toprak ilaçlamasına karar verilir. İlaçlama
ekim önce uygulanmalıdır. Ayrıca eylül veya ekin ayında toprak
tavında iken de yapılabilir.
MISIR

MAYMUNCUĞU,

Tanymecus

dilaticollis

Gyllenhal

(Coleoptera: Curculionidae)
Yaklaşık 1 mm uzunluğunda olan yumurtalar oval biçimdedir. İlk
bırakıldıklarında sarımsı-beyaz, dönem ilerledikçe rengi soluk-sarı
veya açık krem, açılmaya yakın kahverengileşmektedir. Larvaları
sarımsı beyaz renkte, kıvrık, yumuşak, ayaksız, baş parlak, açık
kahverenginde üzerinde seyrek kalın tüyleri vardır. Olgun larvalar 8-10
mm boyundadır (Şekil 30a). Pupası sebest pupa tipinde açık sarı renkte
ve ortalama 9 mm boyundadır (Şekil b).
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a

b
Şekil 30. Mısır maymuncuğu larva (a) ve pupası (b).

Mısır maymuncuğu erginleri oval biçimde, 5-9 mm boyundadır.
Vücutları parlak siyah renkte olmakla birlikte üst kanatları kirli sarı,
beyaz pul ve tüylerle örtülü olduğundan, gri veya toprak renginde
görünür. Üst kanatları üzerinde uzunlamasına bantlar vardır. Bacaklar,
kısa ve sık tüylerle kaplıdır. Antenler dirsekli ve ucu topuzludur (Şekil
31).

Şekil 31. Mısır maymuncuğu ergini (M. Güllü).

BİYOLOJİSİ: Kışı ergin olarak geçiren zararlı, mart başından itibaren
bulundukları alanların erken ısınan kumsal tarlalarında görülmeye
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başlar. Ağır topraklarda çıkış daha geç olur. Serin geçen yıllarda ilk
çıkışlar nisan ayı başında görülür. İlk kez kumsal tarlalarda görülen
erginler

tarlalarda

henüz

kültür

bitkisi

olmadığından

tarla

kenarlarındaki yabani bitkilerle beslenirler. Erginler çıkıştan birkaç gün
sonra çiftleşir. Yumurtlama mart ayının ikinci yarısından temmuz
başına kadar sürmektedir. Yumurta bırakmanın en yoğun olduğu zaman
mayıs ayının ikinci yarısı işle haziranın ilk yarısı arasındadır.
Yumurtalarını genellikle toprağın 1-3 cm derinliğine tek tek veya 4-57-9’luk gruplar halindede koyarlar. Bir dişi böcek ortalama 60 adet
yumurta bırakmaktadır. Havaların ısınması ile bu süre bir haftaya kadar
düşebilmektedir. Haziran ayı ortasında itibaren ergin ölümleri
görülmekte, ölüm temmuz ortasına kadar devam etmektedir. Ergin
ölümlerinin büyük çoğunluğu haziran sonuna kadar tamamlanmış olur.
(Şekil 32)

Şekil 32. Tanymecus dilaticollis Mısırdaki aylara göre gelişim aşamaları (Emil vd.
2016).
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Yumurtaların kuluçka süresi sıcaklığa bağlı olarak 10-20 gün arasında
değişmektedir. Yumurtadan çıkan larvalar köklerde beslenirler,
olgunlaşan larvalar toprak yapısına bağlı olarak genellikle 40-50 cm
derinlikte, yapmış oldukları yüksük içinde pupa olurlar. Larvalar
gelişini sıcaklığa bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle 40 günde
tamamlar. Pupa süresi yine sıcaklığa bağlı olarak ortalama 20 gün
sürmektedir. Genellikle eylül ayı ortalarından itibaren ergin olan
zararlı, toprakta oluşturdukları yüksük içerisinde kışı geçirmektedirler.
Mısır maymuncuğu yılda 1 döl vermektedir.
YAYILIŞI: Dünyada Doğu Avrupa, Türkiye, Kafkasya ve İran’da
yaygınlık göstermektedir. Ülkemizde Karadeniz Bölgesi’nin tüm
illerinde yaygın olmakla beraber özellikle Samsun,

Marmara

Bölgesinde de Sakarya illerinde yoğun olarak bulunmaktadır. Ayrıca İç
Anadolu bölgesinde Konya, Ankara, Çankırı ve Kırşehir, Akdeniz
bölgesinde Adana, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Adıyaman ili mısır
ekim alanlarında tespit edilmiştir.
KONUKÇULARI: Mısır maymuncuğunun konukçuları arasında mısır
bitkisi dışında ayçiçeği, şekerpancarı, buğday, yonca, korunga, fiğ,
sebzeler ve birçok yabancı ot bulunmaktadır.
ZARAR ŞEKLİ: Mısır fideleri toprak yüzeyinde görülmeye
başlayınca erginler tarladaki diğer bitkileri ter ederek mısır fidelerine
geçerler. Erginler mısır fidelerinin yapraklarını yarım ay şeklinde
yemek ve büyüme konilerini kesmek suretiyle önemli zararlara neden
olurlar (Şekil 33). Mısırın 2-3 yapraklı dönemine bu zarar önemli
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ölçüde sürmektedir. Mısır fidelerinin gelişmesi ilerledikçe zarar
azalmakta ve önemini yitirmektedir. Zararlının yoğun olduğu
tarlalarda, gerekli önlemler zamanında alınmazsa, tarlanın yeniden
ekilmesi veya boş kalması söz konusu olabilir. Larvalar, bitki
kökleriyle beslenirlerse de zararları önemli değildir.

Şekil 33. Mısır maymuncuğu ergini tarafından zarar gören genç mısır bitkileri.

MÜCADELESİ
Kimyasal Mücadele: Zararlıya karşı yüzey ve tohum ilaçlaması yolu
ile mücadele yapılabilmektedir. Yüzey ilaçlaması mısır toprak yüzeyine
çıkıp zarar görmeye başladığında m 2 de ortalama 4 böcek olduğunda
yapılmalıdır. Kimyasal mücadeleye karar vermek için sayımlar
yapılmalıdır. İlaçlamaya karar vermek amacıyla tarla büyüklüğü
dikkate alınarak ¼ m2 lik çerçeve ile tarlanın en az 10 farklı noktasında
toprağın 5 cm derinliğindeki ergin böcekler sayılır. Yapılan sayımda
ortalama 4 ergin/m2 bulunan alanlarda ilaçlama yapılmalıdır. Tohum
ilaçlamaları zararlının her yıl yoğun olduğu alanlarda, ekimden önce
yapılmalı ve hemen ekilmelidir.
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MISIRDA

PİSKOKULU

YEŞİLBÖCEK,

Nezara

viridula

(Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Pentatomidae)
Erginde vücut yassı oval ve kalkan şeklinde, üzeri küçük sık noktalı,
genel olarak donuk yeşil renktedir (Şekil 34). Kışlayan erginler de renk
yeşilden kahverengine döner. Gözler koyu kırmızı veya siyahtır.
Scutellum’un prothorax’la birleştiği ön kenar kısmında üç küçük beyaz
nokta veya sarımsı yeşil lekeler vardır. Abdomen kenarlarında küçük
siyah noktalar bulunur. Kanatlar abdomeni tamamen kaplar. Erkekler
ortalama 12-13 mm, dişiler 13-15 mm uzunluğundadır.

Şekil 34. Nezara viridula (L.) ergini (www.nature-guide.info)

Yumurta rengi beyazdan açık sarıya kadar değişir (Şekil 35-1). Hafif
uzun, fıçı şeklinde ve yukarıdan daireseldir. Yumurtalar geliştikçe koyu
sarı, sonra pembemsi ve sonunda parlak turuncu renkte olurlar.
Gelişmekte olan embriyonun başı, yumurtlamadan 3 gün sonra kırmızı
leke görünür hale gelir.
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Şekil 35. N. viridula yumurtaları (1), birinci dönem nimf (2), ikinci dönem nimf (3),
üçüncü dönem nimf (4), dördüncü dönem nimf (5), beşinci dönem nimf (6)
(www.insectimages.org.).

Nimfler açık sarımsı renkli, kırmızı gözlü, şeffaf bacaklı ve antenlidir.
İkinci dönemde bacaklar, baş, thorax ve antenler siyahtır. Abdomen
kırmızıdır ve ikinci, üçüncü ve dördüncü anten segmentleri arasındaki
boşluklar da kırmızıdır. Üçüncü ve dördüncü dönemler, ikinciden boyut
olarak farklıdır ve genel olarak yeşilimsi bir renk belirginleşir.

407 | MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği

Dördüncü ve beşinci dönemde ise sırt yüzeyinde belirgin karakteristik
beyaz noktalar vardır. Kanat çıkıntıları beşinci dönemde belirginleşir.
Abdomen sarımsı yeşildir ve medyan çizgide kırmızı noktalar bulunur
(Şekil 35: 2-5).
BİYOLOJİSİ: Kışı bitkilerin kabukları altında, çatlaklarda, duvar
diplerinde, gübre ve saman yığınlarında ergin dönemde geçirir.
Havaların ısınmasıyla birlikte Mart-Nisan aylarında diyapozdan çıkan
erginler faaliyete geçer, bir süre beslendikten sonra çiftleşirler. Dişi
böcekler yumurtalarını düzgün sıralı, beşgen veya altıgen şeklinde,
yaklaşık 60 (30-130 aralığında)’lı paketler halinde, birbirine ve
bulundukları yüzeye sıkıca yapıştırılmış halde, yaprakların üst yüzeyine
bırakır. Bir dişinin koyduğu yumurta sayısı bitki türüne ve böceğin
beslendiği bitki organına göre değişmekle birlikte yaklaşık 500 adete
kadar çıkmaktadır.
Yumurtalar 5-6 günde açılır. Çıkan nimfler birinci gömleği
değiştirinceye kadar yumurta kümesi civarında toplu halde kalırlar.
İkinci nimf döneminden sonra beslenmeye başlar ve dağılırlar. Beş
gömlek değiştirdikten sonra ergin olurlar. Nimf dönmelri iklim
koşullarına bağlı olarak 5-7 gün sürer. Yaşam döngüsünü 65-70 günde
tamamlar. Yıldaki döl sayısı bulundukları ekolojik koşullara bağlı
olarak üçe çıkabilir. Hatta subtropikal ve tropikal bölgelerde hayat
devresini 28 günde tamamlamakta ve döl sayısı beşe ulaşabilmektedir.
YAYILIŞI: Dünyada Avrupa, Kuzey Afrika, Asya kıtalarında yayılış
göstermektedir. Ülkemizde ise hemen hemen her bölgede görülür.
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KONUKÇULARI: Polifag bir zararlıdır. Hemen tüm sebzelerde,
endüstri bitkileri, yem bitkileri ve buğdaygiller, ayrıca bazı meyve ve
orman ağaçlarıyla süs bitkilerinde zararlı olurlar.
ZARAR ŞEKLİ: Yoğun olduğu tarlalarda ekonomik önemde zarara
neden olurlar. Ergin ve nimfleri bitkisinin toprak üstü kısımlarında bitki
özsuyunu emerek zarar yaparlar (Şekil 36). Bu emgi sonucunda gövde,
yaprak, koçan ve tepe püskülünde açık sarımsı renkte lekeler meydana
gelir. Zarar gören koçan, emginin olduğu yöne doğru bükülmekte ve
koçan kavuzları koçandan ayrılmaktadır.

Şekil 36. N. viridula’nın mısırdaki beslenmesi ve zararı (www.nature-guide.info).

MÜCADELESİ
Biyolojik mücadele: Pis kokulu yeşilböceğin birçok doğal düşmanı
bulunmaktadır.

Bunlardan

özellikle

yumurta

parazitoitlerinin

korunması mücadelede büyük önem taşımaktadır. Doğal düşmanların
korunması durumunda, zararlı baskı altında tutulabilmektedir.
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Piskokulu yeşilböceğin, özellikle çok etkin yumurta parazitoitleri
vardır. Zararlıyı doğal düşmanlar baskı altında tutabilmektedir. Bu
nedenle ülkemizde kimyasal mücadele önerilmemektedir.
ÜLKEMİZDE MISIR ALANLARINDA SAPTANAN ÖNEMLİ
YAPRAKPİRESİ TÜRLERİ
Asymmetrasca decedens Paoli, 1932. (Cicadellidae: Hemiptera)
Empoasca decipiens Paoli, 1930. (Cicadellidae: Hemiptera)
Küçük elipsoid şeklinde olan yumurtalar hafif kıvrık ve şeffaftır. İlk
bırakıldığında şeffaf, nimfler çıkmaya yakın uç kısmında kırmızı
lekelenme görülmektedir. Nimfleri yumurtadan ilk çıktıklarında kırık
beyaz, sarımtırak renkte olup geliştikçe renkleri koyulaşmaya başlar.
Yumurtadan çıkan birinci dönem nimfler ışıktan kaçma eğilimindedir.
Açık yeşil renkte olan erginler pronotumun ön tarafına doğru beyazımsı
lekelere sahiptir. Ayrıca scutellumun ortasında beyazımsı bir bant
bulunur (Şekil 37a). Vücut uzunluğu 3-4 mm’dir. Asymmetrasca
decedens ile Empoasca decipiens birbirine çok benzediği için ancak
genital

preparasyon

yapılarak

bu

iki

ayırtedilebilmektedir (Şekil 37b).

a

b

Şekil 37. Asymmetrasca decedens (a), Empoasca decipiens ( b)

tür

birbirinden
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En karakteristik özellikleri yaprakların alt yüzeyinde yan yan ve hızlı
hareket etmeleridir. Asymmetrasca decedens ile Empoasca decipiens
türleri birbirine çok benzediğinden dolayı biyolojileri, zarar şekilleri,
konukçuları ve Ülkemizdeki yayılışları birlikte verilmiştir.
BİYOLOJİSİ: Kışı genellikle yumurta halinde geçirmelerine karşın
ergin veya 5. dönem nimf halinde de çalılık, ormanlık alan, toprak
çatlakları, yaprak ve bitki döküntüleri altında geçirirler. Havaların
ısınmasıyla birlikte ilkbahar döneminde uygun sıcaklık şartları
oluştuğunda yumurtadan çıkan nimfler ve kışı ergin olarak geçiren
bireyler kışlaklardan çıkarak tarla kenarlarındaki yabancı otlara geçer
ve beslenmeye başlarlar. Ergin bireyler 2-3 gün beslendikten sonra
çiftleşirler. Çiftleşen dişiler 3-5 gün içerisinde ovipozitörleri yardımı ile
yumurtalarını yaprağın özellikle ana damarların içine eğik olarak tek
tek veya gruplar halinde bırakırlar. Bu dönemde tarlada yeni çıkmış
olan mısır fidelerine de geçerek yumurta bırakmaya devam ederler.
Yumurtalar yaklaşık bir hafta sonra açılır ve çıkan nimfler genellikle
yaprağın ana damarlarında beslenmeye başlarlar. Beş nimf dönemi
geçiren zararlı 3-4 hafta sonra ergin döneme geçer. Erginler yazın çok
hareketlidirler. Bir dişi hayatı boyunca yaklaşık 200-300 adet yumurta
bırakabilir. İklim şartalarına göre yılda 3-5 döl verebilmektedirler.
ZARAR ŞEKLİ: Delici-emici ağız yapısına sahip olan zararlı;
bitkilerin sap ve yapraklarını sokup emmek suretiyle klorofilin
parçalanmasına neden olduklarından dolayı emgi yerleri zamanla
beyazlaşır ve kurur (Şekil 38). Yapraklarda beslenme sonucunda
klorofil parçalanır ve dikiş sırasına benzeyen beyaz alanlar ortaya
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çıkarak hücrelerde ölme ve şekil bozuklukları görülür. Yoğun
beslenmede yaprak piresi yanıklığı meydana getirirler. Vektörü olduğu
herhangi bir hastalık etmeni saptanmamıştır.

Şekil 38. Yaprak pireleri zarar şekli.

KONUKÇULARI: Polifag zararlılar olan iki tür; tarım, orman ve süs
bitkilerinde yer alan bütün bitkiler (her türlü kültür ve yabani bitkiler)
konukçusudur.
Asymmetrasca decedens’in

dünyadaki

yayılışı:

Zararlı

Çek

Cumhuriyeti, İran, Irak, İsrail, Libya, Mısır, Pakistan, Rusya, Kıbrıs,
Fransa, İtalya, Sicilya Adaları, Ürdün, Slovakya, Arnavutluk ve
Avusturya gibi ülkelerde yaygındır.
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Empoasca decipiens’in dünyadaki yayılışı: Zararlı Afganistan,
Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Etiyopya Bölgesi,
Fas, Fransa, Güney Rusya, Gürcistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran,
İspanya, İsrail, İsviçre, İtalya (Sardunya ve Sicilya), Kazakistan,
Kırgızistan, Libya, Lübnan, Mısır, Özbekistan, Polonya, Romanya,
Tunus, Türkiye, Ürdün, Tacikistan ve Türkmenistan gibi ülkelerde
yaygındır.
Türkiye’deki Yayılışı: Her iki tür de ülkemizin hemen hemen her
bölgesinde görülmektedir.

Psammotettix striatus Linnaeus, 1758. (Cicadellidae: Hemiptera)
Küçük ovalimsi şekilde olan yumurtalar, hafif kıvrık ve şeffaftır.
Yumurtalar ilk bırakıldığında şeffaf, nimfler çıkmaya yakın renk daha
koyulaşmakta ve uç kısmında kırmızı lekelenme görülmektedir.
Nimfler ilk çıktıklarında sarımtırak renkte olup ilerleyen dönemlerde
renkleri koyulaşmaya başlamaktadır. Yumurtadan çıkan birinci dönem
nimfler ışıktan kaçma eğilimindedir. Ergin vücutları genel olarak
kahverengimsidir. Başın üzerinde kahverengimsi lekeler bulunur.
Pronotum kahverengimsidir. Ön kanatlar esmer, kanatlar üzerindeki
hücreler kahverengi şerit ile çevrili, damarlar beyaz veya esmerimsi
renktedir. Erginleri 3-4 mm boyundadır (Şekil 39). En karakteristik
özellikleri yaprakların alt yüzeyinde yan yan ve hızlı hareket
etmeleridir.
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Şekil 39. Psammotettix striatus ergini.

BİYOLOJİSİ: Kışı genellikle yumurta halinde geçirmelerine karşın
ergin veya 5. dönem nimf halinde de çalılık, ormanlık alan, toprak
çatlakları, yaprak ve bitki döküntüleri altında geçirirler. Havaların
ısınmasıyla birlikte ilkbahar döneminde uygun sıcaklık şartları
oluştuğunda yumurtadan çıkan nimfler ve kışı ergin olarak geçiren
bireyler kışlaklardan çıkarak tarla kenarlarındaki yabancı otlara geçer
ve beslenmeye başlarlar. Ergin bireyler 2-3 gün beslendikten sonra
çiftleşirler. Çiftleşen dişiler 3-5 gün içerisinde ovipozitörleri (yumurta
borusu) yardımı ile yumurtalarını yaprakların alt yüzeylerine
parankima dokusu içerisine genelde düzensiz şekilde tek tek veya bazen
gruplar (4-11 adet) halinde çoğunlukla yaprak ana damarı kenarları ile
yaprağın gövdeye bağlandığı yaprak kınına bırakırlar. Bu dönemde
tarlada yeni çıkmış olan mısır fidelerine de geçerek yumurta bırakmaya
devam ederler. Yumurtalar yaklaşık bir hafta sonra açılır ve çıkan
nimfler genellikle yaprağın damarlarında beslenmeye başlarlar. Beş
nimf dönemi geçiren zararlı 3-4 hafta sonra ergin döneme geçer.
Erginler yazın çok hareketlidirler. Bir dişi hayatı boyunca yaklaşık 200-
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300 adet yumurta bırakabilir. İklim şartlarına göre yılda 3-5 döl
verebilmektedirler.
ZARAR ŞEKLİ: Delici-emici ağız yapısına sahip olan zararlı;
bitkilerin sap ve yapraklarını sokup emmek suretiyle klorofilin
parçalanmasına neden olduklarından dolayı emgi yerleri zamanla
beyazlaşır ve kurur (Şekil 38). Yapraklarda beslenme sonucunda
klorofil parçalanır ve dikiş sırasına benzeyen beyaz alanlar ortaya
çıkarak hücrelerde ölme ve şekil bozuklukları görülür. Yoğun
beslenmede

yaprak

piresi

yanıklığı

meydana

getirirler.

Psammotettix striatus Wheat dwarf virus’unun vektörüdür.
Konukçuları: Polifag bir zararlı olan tür; tarım, orman ve süs
bitkilerinde yer alan tüm bitkiler (her türlü kültür ve yabani bitkiler)
konukçusudur.
Yayılışı: Zararlı Palearktik ve Nearktik bölgelerde yaygınlık
göstermektedir. Ülkemizde ise Adana, Ankara, Kayseri, Kocaeli,
Konya,

Mersin,

Nevşehir,

Samsun

illerinde

yaygın

olarak

bulunmaktadır.

Zyginidia sohrab Zachvatkin, 1947. (Cicadellidae: Hemiptera)
Küçük ovalimsi şekilde olan yumurtalar hafif kıvrık ve şeffaftır.
Yumurtalar ilk bırakıldığında şeffaf, nimfler çıkmaya yakın renk daha
koyulaşmakta ve uç kısmında kırmızı lekelenme görülmektedir.
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Nimfler ilk çıktıklarında şeffaf renkte olup ilerleyen dönemlerde
renkleri koyulaşmaya başlamaktadır. Yumurtadan çıkan birinci dönem
nimfler ışıktan kaçma eğilimindedir. Erginlerin Genel vücut rengi sarıyeşil arasında varyasyon göstermektedir. Üçüncü çift bacaklar diğer
kalan bacakların iki katı uzunluktadır. Kanatlar şeffaf olup istirahat
halinde vücut üzerinde çatı gibi durmaktadır. Erginleri 3-4 mm
boyundadır (Şekil 40). En karakteristik özellikleri yaprakların alt
yüzeyinde yan yan ve hızlı hareket etmeleridir.

Şekil 40. Zyginidia sohrab ergini.

BİYOLOJİSİ: Zararlı kışı çalılık ve ormanlık alanlarındaki bitki ve
yaprak döküntüleri, toprak çatlakları vb. korunaklı yerlerde yumurta,
nimf veya ergin halde geçirmektedir. Havaların ısınmasıyla birlikte
ilkbahar döneminde uygun sıcaklık şartları oluştuğunda yumurtadan
çıkan nimfler ve kışı ergin olarak geçiren bireyler kışlaklardan çıkarak
tarla kenarlarındaki yabancı otlara geçer ve beslenmeye başlarlar. Ergin
bireyler 2-3 gün beslendikten sonra çiftleşirler. Çiftleşen dişiler 3-5 gün
içerisinde ovipozitörleri (yumurta borusu) yardımı ile yumurtalarını
yaprakların alt yüzeylerine parankima dokusu içerisine genelde
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düzensiz şekilde tek tek veya bazen gruplar (4-11 adet) halinde
çoğunlukla yaprak ana damarı kenarları ile yaprağın gövdeye
bağlandığı yaprak kınına bırakırlar. Bu dönemde tarlada yeni çıkmış
olan mısır fidelerine de geçerek yumurta bırakmaya devam ederler.
Yumurtalar yaklaşık bir hafta sonra açılır ve çıkan nimfler genellikle
yaprağın damarlarında beslenmeye başlarlar. Beş nimf dönemi geçiren
zararlı 3-4 hafta sonra ergin döneme geçer. Erginler yazın çok
hareketlidirler. Bir dişi hayatı boyunca yaklaşık 200-300 adet yumurta
bırakabilir. İklim şartlarına göre yılda 3-5 döl verebilmektedirler.
ZARAR ŞEKLİ: Delici-emici ağız yapısına sahip olan zararlı;
bitkilerin sap ve yapraklarını sokup emmek suretiyle klorofilin
parçalanmasına neden olduklarından dolayı emgi yerleri zamanla
beyazlaşır ve kurur (Şekil 38). Ayrıca, bitkileri sokup emmek suretiyle
normal fizyolojik faaliyetlerini engeller ve bitki gelişmesi tamamen
durur. Emgi sırasında salgıladıkları toksik maddelerle bitkinin floem ve
ksilem borularını tıkayarak besin maddelerinin normal dolaşımına
engel olarak hopperburna (yaprakpiresi yanıklığı) sebep olurlar.
Zararlının bu doğrudan zararları yanında, hastalıklı bitkilerden sağlam
bitkilere birçok virus ve virus benzeri (phytoplasma) hastalık
etmenlerini taşıyıp bulaştırmak suretiyle çok daha önemli dolaylı
zararlar meydana getirmektedir.
KONUKÇULARI: Polifag bir zararlı olan türün konukçuları arasında
tarım, orman ve süs bitkilerinde yer alan tüm bitkiler (her türlü kültür
ve yabani bitkiler) yer almaktadır.
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YAYILIŞI: Zararlı Doğu Afrika, Afganistan, Girit, Güney Rusya,
Gürcistan, İran, İsrail, Kıbrıs, Lübnan, Özbekistan, Suriye gibi
ülkelerde yayındır. Söz konusu zararlı Adana, Adıyaman, Bingöl,
Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, İstanbul,
İzmit, Kars, Malatya, Siirt, Şanlıurfa, Van ve İç Anadolu bölgesinde yer
alan bütün illerde yaygın olarak bulunmaktadır.

Zyginidia pullula Boheman, 1845. (Cicadellidae: Hemiptera)
Küçük ovalimsi şekilde, hafif kıvrık ve şeffaf olan yumurtaların,
nimfler çıkmaya yakın reni daha koyulaşmakta ve uç kısmında kırmızı
lekelenme görülmektedir. Nimfleri ilk çıktıklarında şeffaf renkte olup
ilerleyen

dönemlerde

renkleri

koyulaşmaya

başlamaktadır.

Yumurtadan çıkan birinci dönem nimfler ışıktan kaçma eğilimindedir.
Erginlerde vücut sarımsı yeşil renkte olup üzerinde siyah lekeler
bulunmaktadır. Kanatlar saydam, abdomen siyah ve enine sarı bantlıdır
(Şekil 41). Genel olarak görünümü Zyginidia sohrab’a benzemektedir.
Yaklaşık 3 mm boyunda olup en karakteristik özellikleri, yaprakların
alt yüzeyinde yan yan ve hızlı hareket etmeleridir.

Şekil 41. Zyginidia pullula ergini.
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BİYOLOJİSİ: Zararlı kışı kışı çalılık ve ormanlık alanlarındaki bitki
ve yaprak döküntüleri, toprak çatlakları vb. korunaklı yerlerde yumurta,
nimf veya ergin halinde geçirir. Havaların ısınmasıyla birlikte ilkbahar
döneminde uygun sıcaklık şartları oluştuğunda yumurtadan çıkan
nimfler ve kışı ergin olarak geçiren bireyler kışlaklardan çıkarak tarla
kenarlarındaki yabancı otlara geçer ve beslenmeye başlarlar. Ergin
bireyler 2-3 gün beslendikten sonra çiftleşirler. Çiftleşen dişiler 3-5 gün
içerisinde ovipozitörleri (yumurta borusu) yardımı ile yumurtalarını
yaprakların alt yüzeylerine parankima dokusu içerisine genelde
düzensiz şekilde tek tek veya bazen gruplar (4-11 adet) halinde
çoğunlukla yaprak ana damarı kenarları ile yaprağın gövdeye
bağlandığı yaprak kınına bırakırlar. Bu dönemde tarlada yeni çıkmış
olan mısır fidelerine de geçerek yumurta bırakmaya devam ederler.
Yumurtalar yaklaşık bir hafta sonra açılır ve çıkan nimfler genellikle
yaprağın damarlarında beslenmeye başlarlar. Beş nimf dönemi geçiren
zararlı 3-4 hafta sonra ergin döneme geçer. Erginler yazın çok
hareketlidirler. Bir dişi hayatı boyunca yaklaşık 200-300 adet yumurta
bırakabilir. İklim koşullarına bağlı olarak yılda en az 5 döl
verebilmektedir.
ZARAR ŞEKLİ: Delici-emici ağız yapısına sahip olan zararlı;
bitkilerin sap ve yapraklarını sokup emmek suretiyle klorofilin
parçalanmasına neden olduklarından dolayı emgi yerleri zamanla
beyazlaşır ve kurur (Şekil 38). Ayrıca zararlı bitkileri sokup emmek
suretiyle normal fizyolojik faaliyetlerini engeller ve bitki gelişmesi
tamamen durur. Emgi sırasında salgıladıkları toksik maddelerle bitkinin
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floem ve ksilem borularını tıkayarak besin maddelerinin normal
dolaşımına engel olarak hopperburna (yaprakpiresi yanıklığı) sebep
olurlar.
Konukçuları: Polifag bir zararlı olan türün konukçuları arasında
Tarım, orman ve süs bitkilerinde yer alan tüm bitkiler (her türlü kültür
ve yabani bitkiler) yer almaktadır.
Yayılışı: Zararlı Avrupa, İran, Kazakistan, Kuzey Kafkasya,
Moğolistan, Moldovya, Sardunya, Ukrayna gibi ülkelerde yaygın
olarak bulunmaktadır. Ülkemizde, Amasya, Ankara, Aydın, Bolu,
Çankırı, Çorum, İzmir, İzmit, Kayseri, Manisa, Nevşehir, Sinop
illerinde yaygın olarak bulunmaktadır.
MÜCADELE
Kültürel Önlemler: Tarla içindeki veya kenarındaki yabancı otlar ile
mücadele edilmelidir. Dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir. Sık
ekiminden kaçınılmalıdır. Aşırı sulama ve aşırı azotlu gübrelemeden
kaçınılmalıdır.
Biyolojik Mücadele: Yaprakpirelerinin predatör ve parazitoit birçok
doğal düşmanı bulunmaktadır. Bunların içinde en etkilileri yumurta
parazitoitleridir. Doğal düşmanların korunması durumunda, zararlı
baskı altında tutulabilmektedir.
Kimyasal Mücadele: Mücadele nimf ya da ergin dönemlerine karşı
yapılır. Mısır tarlasının 5 faklı noktasında yan yana 5’er bitki olmak
üzere toplam 25 bitki ilk helezon döneminde (2-6 yapraklı) kontrol
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edilerek, bitki başına en az 13 adet yaprakpiresinin ergin ve nimfi
görüldüğünde

mücadele

yapılmalıdır.

Bitkinin

dönemlerinde

mücadele

yapılmamalıdır.

ileri

Uygulama

fenolojik
bir

kez

yapılmalıdır.
TOPRAK PİRELERİ, (Phyllotreta spp., Epitrix spp., Chaetocnema
spp., Psylloides spp.), (Coleoptera: Chrysomelidae)
Yaprak pireleri veya toprak pireleri olarak bilinen, Chrysomelidae
familyasının en büyük altfamilyası olan Alticinae (Col:Chrysomelidae)
türleri sebze, endüstri ve diğer bazı kültür bitkilerinin başlıca zararlıları
arasında yer almaktadır. Alticinae türleri genellikle 0,5-4,0 mm
uzunlukta, parlak, metalik renkli böcekler olup boylarına göre oldukça
fazla sıçrama yeteneğine sahiptirler (Şekil 44). Bu özellikleri nedeniyle
toprak pireleri olarak da adlandırılırlar. Üçüncü çift bacaklarının
femurunun oldukça şişkin olması ve kuvvetli sıçrama yetenekleri ile
diğer Chrysomelidae ve Coleoptera türlerinden kolaylıkla ayırt
edilirler.

a

b

c

Şekil 44. Toprak pireböcekleri. Phyllotreta erysimi (a), Chaetocnema tibialis (b),
Epitrix pubescent (c).
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Toprak pireleri, kış dönemini (kasım-şubat) ergin olarak yabani otlar ve
yaprak yığınları arasında geçirir. İlkbaharla birlikte toprak yüzeyine
çıkan erginler konukçu bitkileriyle kısa süreli beslendikten sonra
çiftleşip konukçu bitkiye yakın toprak içerisine yumurtalarını bırakırlar.
Bir dişi yaklaşık 10-1000 adet yumurta bırakmaktadır. 5-8 gün sonra
larva çıkışı gözlenir. Genellikle üç-dört larva döneminden sonra olgun
hale gelen larvalar, toprakta serbest pupa şeklinde, toprak içerisinde
yapmış oldukları hücrelerde pupa olurlar. Yılda verilen döl sayısı
palearktik bölgede genellikle birdir.
Yayılışı ve Ekonomik Önemi: Ülkemizin hemen her yerinde yaygın
olarak bulunmaktadır. Esas zararı oluşturan erginler bitkilerin ilk
gelişme dönemlerinde önemli zararlara yol açarlar. Bitki gelişmesinde
durgunluğa yol açıp bitkileri tamamen yok edebilirler. Yoğun
popülasyonları nedeniyle zaman zaman epidemiye neden olabilirler.
Ülkemizde bulunan ve önemli tahıl zararlısı olarak bilinen türler:
Chaetocnema aridula (Gyllenhal), Phyllotreta corrugata Rche. P.
nigripens F., P. undulata Kutsh., P. vittula (Redtenbacher), P.
diademata F., P. atra F., Psylloides turcica Heik., P. elliptica All.
Ancak bunlardan P. vittula ve C. aridula mısır alanlarında en yoğun
olarak görülen toprak piresi türleridir.
Zarar

Şekli:

Alticinae

larva

ve

erginleri

genellikle

diğer

Chrysomelidae türlerinde olduğu gibi aynı konukçu bitkide beslenirler.
Larvaların beslenmeleri yaprakları dıştan kemirme ve galeri açma
şeklinde olabilir. En önemli zararı genellikle erginleri yapmakta, toprak
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üstü organlardan özellikle yapraklar olmak üzere gövde, çiçek ve
meyvelerde beslenmektedirler. Ayrıca yeni çimlenmekte olan filizlerle
de beslendikleri tespit edilmiştir. Erginler, yaprakları kemirme yolu ile
1-2 mm çapında delikler açarlar. Bu deliklerin kenarındaki doku kurur
ve beyaz bir renk alır. Özellikle taze, zarar görmemiş bitki yapraklarını
tercih ederler ve bazı dönemlerde yüzlercesi bir araya gelerek bitki
yapraklarını elek haline gelene kadar çok sayıda yuvarlak küçük
delikler açarlar ve hatta yaprak ayasının parçalanmasına sebep
olabilirler.
Toprak pireleri doğrudan zarar yaptıkları gibi dolaylı zararlanmalara da
neden olurlar. Özellikle bazı türlerin erginleri virüs nakli ile çeşitli
kültür bitkilerinde önemli hastalıklara yol açarlar.
Konukçuları:

Polifag

zararlılardır.

Buğday,

arpa

ve

diğer

Buğdaygiller, şekerpancarı, patates, domates, şerbetçiotu, kenevir, acı
ot, köpek üzümü, çobançantası, tarla akça çiçeği, güzel avrat otu, tütün,
lahana, şalgam, turp, yabani hardal, şebboy, yabani tere, kolza,
süpürgeotu, süs bitkileri vs. konukçularıdır.
Mücadelesi: Çevre ve iklim şartlarına bağlı olarak değişebilir.
Mücadele erginlere karşı genellikle Mart ayında yapılır. Fide
döneminde (hububat 3-5 yapraklı iken) ¼ m²lik çerçevelerle en az 1520 noktada sayım yapılır, m2'de ortalama 15 ve daha fazla ergin böcek
bulunan tarlalar ilaçlanır.
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MISIR TARLALARINDA ZARARLI OLAN AKARLAR
Tetranychus urticae Koch. (İki noktalı kırmızıörümcek)
[(Acarina: Tetranychidae)]
Dişilerde renk değişiklik göstermekle birlikte genellikle yeşilimsi,
sarımtırak koyu yeşil, koyu kırmızı veya kahverengimsi yeşil renktedir
(Şekil 46a). Vücut ortasına yakın mesafede iki tarafta bir çift siyah leke
bulunur. Bu lekeler çeşitli şekillerde olabilir ve nadiren arka uca doğru
yayılırlar. Vücut kılları oldukça belirgin olup, üzerinden diken gibi tek
tek çıkar. Dişilerin vücut uzunluğu 0,4-0,7 mm, genişliği 0,2-0,4
mm’dir. Erkekler dişilerden daha küçüktür, vücutları ön tarafta geniş,
arkaya doğru incelir ve genellikle yeşilimsi renktedirler. Yumurtaları
yuvarlak, açık sarı renkte ve şeffaftır. Açılmasına yakın, parlak sarı
yeşil bir renk alırlar. Yumurtadan yeni çıkan larvalar renksizdir (Şekil
46b). Üzerinde hiç benek bulunmaz ve 3 çift bacaklıdır. Protonimf 4
çift bacaklı olup, vücudun iki tarafındaki lekeler belirmeğe başlar.

a

b

Şekil 46. Tetranychus urticae yumurtası (a) ve erginin kırmızı formu (b)

Biyolojisi: Kışı ergin dişi halinde tarla kenarındaki yabancı otlarda
geçiren kırmızı örümcekler, ilkbahar aylarında havaların ısınması ile
birlikte

kışlak yerlerinden çıkarak mısır tarlalarına

geçerler.
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Yaprakların alt yüzüne yerleşir ve orada beslenerek üremeye başlarlar.
Yumurta, larva, protonimf, deutonimf ve ergin olmak üzere toplam beş
biyolojik döneme sahiptirler. Bütün aktif dönemlerin arasında bir
durgun (quiescent) dönem geçirmektedirler ve bu dönemde deri
değiştirme gerçekleşmektedir. Erkek bireyler dişilerden daha kısa
sürede ergin olmaktadırlar. Döllemsiz yumurtalardan haploid erkek
bireyler, döllemli yumurtalardan ise diploid dişi bireyler meydana
gelmektedir. Popülasyon içerisinde dişi bireyler erkek bireylerden
sayıca daha fazladır. Yapraklardaki yoğunluğu haziran ayından itibaren
artmaya başlar, temmuz-ağustos aylarında en yüksek seviyeye ulaşır,
daha sonra giderek azalır. Yumurtalarını yaprakların alt yüzüne ve ana
damar çevresine tek tek bırakırlar. Bir dişi ömrü boyunca 10-150 adet
yumurta bırakabilir. Yumurtaların açılma süresi yaklaşık 5 gündür,
açılan yumurtalarda çıkan larvalar ortalama 3-5 gün beslenerek nimf
dönemine girerler. İki nimf dönemi geçirdikten sonra erginler meydana
gelir. Yaklaşık 5 gün sonra erginler meydana gelir. İklim koşullarına
bağlı olarak bir dölünü 7-20 günde tamamlar. Yılda 10-20 döl
verebilirler. Bir yaprak üzerinde zararlının tüm biyolojik dönemlerini
bir arada görmek mümkündür. Mevsimin sıcak ve kuru olması akarların
hızlı artmasına, yağışlar ise popülasyonun azalmasına neden olur. Hava
sıcaklığı 40°C üzerine ulaşınca hareketsiz ve uyuşuk döneme geçerler
ve ölüm oranları artar. Üreme gücü oldukça yüksek türlerdir.
Zarar Şekli: Kırmızı örümcekler, önce mısır bitkisinin alt
yapraklarında zararlı olmaya başlar, daha sonra üst yapraklara doğru
yayılırlar. Yaprakların alt yüzünde bitki özsuyunu emerek beslenirler.
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Beslenme esnasında yapraktaki parankima hücrelerini önce parçalar ve
sonra öz suyunu emer. Bunun sonunda yaprak renginde değişmeler
meydana gelir, ilk beslenme ile beraber yapraklarda emgi lekeleri
görülmeye başlar. Bu lekeler başlangıçta açık sarımsı ve küçük
odacıklar halindedir. Popülasyonun artmasına paralel olarak emgi
lekeleri daha da çoğalır ve göze çarpar. Popülasyonun yoğun olduğu
durumlarda, yapraklarda sararma ve kurumaya, bitki boyunun
kısalmasına, dane bağlamada ve üründe azalmaya sebep olurlar.
Beslendikleri yerde ağ meydana getirirler (Şekil 47). Genellikle
yaprağın alt yüzeyinde beslendikleri için, yaprağın üst yüzeyinde
beslenmeleri daha az olur.

Şekil 47. Mısır yapraklarında Kırmızı örümcek zararı.

Konukçuları: Tetranychus urticae’nin ekonomik öneme sahip 150’den
fazla konukçusu vardır. Süs bitkileri de dahil olmak üzere, tek yıllık
çalımsı ve otsu bitkilerde, meyve ağaçlarında, sebzelerde, yabancı
otlarda, sera bitkilerinde ve orman ağaçlarında zararlı olarak kayıt altına
alınmıştır.
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Yayılışı: Dünyanın hemen her yerinde bulunurlar; Ülkemizde ise İç
Anadolu, Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu
Anadolu ve Karadeniz Bölgesi dahil konukçularının olduğu hemen her
bölgede bulunmaktadırlar.
MÜCADELESİ
Kültürel Mücadele: Mısır ekimi yapılacak tarlanın yabancı ot
bakımından

temizlenmesi

ilk

bulaşmaların

önlenmesi

veya

geciktirilmesi yönünden etkilidir. Bu amaçla, hasat sonrası tarla
sürülerek, tarla içinde kışı geçirdiği yabancı ot ve bitki artıkları toprağa
karıştırılır. Her ne kadar kırmızı örümcekler tarla kenarındaki yabancı
otlarda da kışı geçirmesine rağmen, bu yabancı otlar doğal düşmanların
da barınakları olması sebebi ile korunması önem arz etmektedir.
Biyolojik Mücadele: Kırmızı örümceklerin çok sayıda ve etkili doğal
düşmanı bulunmaktadır. Bu faydalıların korunması ve etkinliklerinin
artırılması için gerekli önlemler alınmalıdır. Özellikle üretim dönemi
başında zararlıya karşı kimyasal ilaç kullanılmamalı, diğer zararlılara
karşı kullanılan ilaçlarda da parazitoitlere yan etkisi en az olan ilaçlar
kullanılmalıdır.
Kimyasal Mücadele: Akarların kimyasal mücadelesine karar
verebilmek ve ilaçlama zamanını doğru bir şekilde belirleyebilmek için,
tarladaki

kırmızı

örümcek

yoğunluğu

ve

doğal

düşman

populasyonunun saptanması gerekir. Buna göre kırmızı örümcek
sayımları yapılmalıdır. İki noktalı kırmızıörümcek sayısının yaprak
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başına ortalama 8-10 adet bireyi geçmesi ve doğal düşmanların
etkinliğinin çok düşük olması durumunda ilaçlama yapmak gerekir.
İki noktalı kırmızıörümcek fazla döl vermesi ve populasyonunun
yüksek olmasından dolayı dünyada 80 üzerinde aktif maddeye karşı
dirençli olduğu bilinmektedir. Böcek ve akar türleri arasında en fazla
direnç kazanan ve üst sıralarda bulunan zararlıdır. Bundan dolayı ilaç
seçimi dikkatle yapılmalı, farklı aktif maddelere sahip ilaçlar
kullanılmalıdır.
YAPRAKBİTLERİ
Rhopalosiphum maidis (Fitch) (Mısır yaprakbiti)
Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758) (Ekin yaprakbiti),
Anoecia corni (Fabricius), (Kızılcık ve çayır yaprakbiti)
(Hemiptera: Aphididae)
Rhopalosiphum maidis, kanatsız canlı doğuran dişilerde vücut uzun,
sarımsı, maviye yakın yeşil veya koyumsu yeşil renklerinde olup, vücut
mumsu bir madde ile kaplıdır. Vücut uzunluğu 1.7-2.6 mm kadardır
(Şekil 48a). Kanatlı canlı doğuran dişilerde baş, göğüs ve bacaklar
siyah, karın ise soluk mavimsi-yeşildir. Vücut uzunluğu 1.6-2.5 mm
kadardır.
Rhopalosiphum padi, kanatsız canlı doğuran dişiler koyu zeytini yeşil
renktedir. Vücut beyaz mumumsu bir tozla örtülü gibidir. Vücut
uzunluğu 2,30 mm kadardır. Kanatlı canlı doğuran dişilerde vücut rengi
koyumsu yeşil renktedir. Vücut 2.30 mm uzunluğundadır. (Şekil 48b).
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Anoecia corni, kanatsız birey soluk yeşilimsi gri renkte ve karında koyu
gri renkli sklerotik alana sahiptir. Kanatlılarda ise karın kısmında koyu
abdominal leke ve birinci kanat üzerinde pterostigma yani şekilsiz
yuvarlak leke, siyah renkle belirgin olarak görülmektedir
Rhopalosiphum maidis, mevsim normallerine göre iklim ılıman olduğu
zamanlarda

ve konukçu bulabildiği durumlarda

yıl

boyunca

parthenogenetik olarak ürer ve çoğalırlar. Gelişme süresi koşullara ve
besinin sürekliliğine bağlı olarak bir haftadan bir aya kadar sürebilir.
Yaz aylarının sıcaklığından etkilenmez, karınca yuvalarında çok
sıcakları geçirebilir. Düşük orantılı nemden etkilenir. Konukçularının
genellikle taze ve yumuşak kısımlarını tercih eder. Mısır ile yazlık
buğday ve Arpa tarlalarında bulaşma oranı %100’e yakındır. Beslenme
davranışı olarak genç bitkilere göç edebilmek için kanatlı bireyler
meydana gelir. R. padi ve R. maidis’e popülasyonda karışık olarak
rastlamak mümkündür. R. maidis ve R. padi Graminae familyasına
bağlı konukçu bitkiler üzerinde kaydedilmiştir.
Anoecia corni Graminae’den birçok ot ve bazı hububat köklerinde
bulunmakta, birincil konukçu olarak Cornaceae’den Cornus sanguinea’
yı seçmektedir. Ayrıca Cupuliferae ve Solanaceae bitkilerini konukçusu
olarak belirtmektedir. Dişiler toprak altında koloniler halinde yaşamını
devam ettirir. Soğan sarı cücelik virüsünü nonpersistent yolla
nakledebildiğini bildirmektedir.
Ergin ve nimfleri; tepe püskülü, koçan yaprağı, yaprak ve yoğun olduğu
zamanlarda gövdede çoğalarak koloniler meydana getirir, bitki
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özsuyunu emerek zarar verirler (Şekil 48c,d). Sokup emme davranışları
nedeniyle bitki zayıflar, gelişme durur, tanenin olgunlaşması
engellenerek verimde kayıplara neden olabilecek buruşma ve kurumaya
sebep olurlar. Üründe verim ve kalite azalarak bozulur. Beslenme
sırasında tükrükle birlikte meydana getirdikleri toksik maddeler
yüzünden bitkilerde gal şeklinde anormal büyümeler ve yaprakların
kıvrılması gibi farklı şekil bozuklukları oluştururlar. Virüsleri bir
bitkiden diğerine taşımak ve bulaştırmak suretiyle de ikincil zararlı
olurlar. Salgıladıkları tatlımsı maddeler üzerinde saprofit funguslar
gelişerek bitkide fumajin adı verilen karaballığa neden olurlar. Bu da
fotosenteze engel olur ve zararlının doğrudan yaptığı zarar katlanarak
artar.

a

c

b

d

Şekil 48. Rhopalosiphum maidis (a), Rhopalosiphum padi (b), Mısır yaprağında (c)
ve tepe püskülünde (d) yaprakbiti kolonisi ve zararı
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Rhopalosiphum maidis’in konukçuları, başlıca mısır ve sorgum olmak
üzere buğday, yulaf, arpa, çeltik ve diğer yabani ve kültür buğdaygil
türleridir.
Rhopalosiphum padi’nin esas konukçuları, Prunus cinsine bağlı yabani
ve kültür bitkileridir. Ara konukçuları ise Gramineae, Typhaceae ve
Cyperaceae familyalarına ait türlerdir. Mısır, kirpi darı, buğday, yulaf,
arpa ve diğer yabani ve kültür buğdaygil türleri önemli konukçularıdır.
R. padi bitki sapının toprağa yakın kısmında daha çok gözlenmektedir.
Genç başaklarda çok az sayıda gözlenmektedir. Değişik konukçularda
17 kadar virüs hastalığının vektörüdür.
Anoecia corni Graminae’den birçok ot, bazı hububat köklerinde ve
Mısır’da bulunmakta, birincil konukçu olarak Cornaceae’den Yabani
kızılcık’ı seçmektedir, ayrıca Cupuliferae ve Solanaceae bitkilerini
konukçusu olarak belirtmektedir.
MÜCADELESİ
Kültürel önlemler: Sık ekim, aşırı azotlu gübreleme ve aşırı
sulamadan kaçınılmalıdır.
Biyolojik mücadele: Yaprakbitlerinin oldukça fazla sayı ve çeşitlilikte
predatör ve parazitoid varlığı saptanmıştır. Entomopatojenlerle de
popülasyonlarının baskı altına alındığı yönünde çalışmalar mevcuttur.
Doğa koşullarında faydalıların desteklenmesine yönelik çalışmalar, sıra
arası ekim çeşitliliği, barınak ve faydalılara koridor sağlayacak
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bitkilerle

korunma

ve

çoğalmaları

sağlanmalıdır.

Ülkemizde

yaprakbitlerinin tespit edilen birçok doğal düşmanı bulunmaktadır.
Kimyasal mücadele: Yaprakbitlerinde biyolojik mücadele oldukça
başarılı sonuçlar ortaya koymaktadır. Ürün gruplarında faydalıların
baskı altına aldığı gözlenmiştir. Bu nedenle kimyasal mücadele
önerilmemektedir.
THRİPSLER
[Haplothrips tritici Kurdj. (Phloethripidae),
Haplothrips aculeatus F. (Phloethripidae),
Limothrips cerealium Halid. (Thripidae),
Aptinothrips rufus Gmelin (Thripidae),
Frankliniella tennuicornis (Uzel) (Thripidae)]
(Thysanoptera)
Genellikle silindirik şeklinde olan yumurtalar, beyaz veya sarı renkte
ve yaklaşık 0,2 mm boyundadır. Birinci ve ikinci dönem larvalarda
bacaklar, baş ve abdomen’in ucu siyah ve vücut kırmızı renklidir.
Erginlerinin vücut renkleri siyahımsı kahverenginden soluk sarıya
kadar değişebilir. Vücut uzunluğu 1.5-2.0 mm’dir. İki çift kanada
sahiptir ve kanat kenarları kirpiğe benzer kıllarla çevrilidir. (Şekil 49).
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Şekil 49. Limothrips cerealium’un ergin ve larvası.

BİYOLOJİSİ: Kışı döllenmiş dişi halinde korunaklı yerlerde (ağaç
kabuklarının

altı,

yere

dökülen

yaprakların

altlarında

vb.)

geçirmektedirler. İklim koşullarına göre mart sonu - nisan başında
itibaren dişiler kışlak yerlerini terk ederek bitkilere geçer ve bitkilerin
körpe aksamında özellikle püskül, yaprak helezonun iç kısmında veya
yaprak altlarında beslenmeye başlarlar. Ergin ve larvalar mısırın
büyüme mevsimi boyunca bitkide görülürler. Dişiler yumurtalarını
yaprak helezonu ve bitki dokusuna bırakırlar. Bir dişi ortalama 25 adet
yumurta bırakabilmektedir. Yumurtalar yaklaşık 5 gün içinde açılır.
Larva süresi 5-7 gün sürmektedir. Daha sonra toprakta prepupa ve pupa
olurlar. Çıkış yapan erginler btikilere geçerek beslenme yaparlar.
Uygun koşullarda yılda 2-3 döl verebilmektedirler. Kuru havalar Thrips
yoğunluğunu arttırmaktadır.
KONUKÇULARI: Thripsler buğdaygillerde ve özelliklede mısır,
arpa, çavdar, yulaf, buğdayda, ayrıca çayır bitkileri, tırfıl ve yoncada
zarar oluşturmaktadırlar.
YAYILIŞI: Ülkemizin mısır tarımı yapılan bütün bölgeleri ( Akdeniz,
Ege, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu )’nde yaygın olarak
görülmektedirler.
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ZARAR ŞEKLİ: Polifag bir zararlıdır. Kışlık ve yazlık hububatlarda
zarar oluşturan thripsler hububat henüz sapa kalkma döneminde iken
bitkilerin yaprak ve saplarında beslenirler. Beslenme sonucu beyazımsı
ve gümüşi lekeler meydana gelir ve bazen bu lekeler don zararı ile
karıştırılabilir. Ancak bu dönemde zarar zor fark edilir ve bitkiler
büyüme döneminde olduğu için fazla etkilenmezler. Tripsler sadece
yaprak epidermisine zarar verdiğinden ağır enfeksiyonlarda bile bu
yapraklar ölmez, ancak bu tip yapraklar daha erken solmaktadır.
Bitkinin 6-8 yapraklı dönemine kadar helezon yaprakları içerisinde
daha yoğun bulunurlar. Yaprakları emmek suretiyle zarar verirler. Zarar
görmüş yapraklar, gümüşi benekli bir görünüm alır. Aşırı zarar
durumunda, bitkilerde kuruma, bodurlaşma, sararma ve yaprak
kıvrılması meydana gelir.
Başaklar oluştuktan sonra yaprak kılıflarının arasında bulunan dişiler
başaklara geçerek yumurta bırakırlar. Çıkan larvalar ve mevcut olan
erginler başaklar çiçekte iken veya daha önce beslenerek çiçeklerin kısır
kalmasına ve dolayısıyla tane bağlamaya engel olurlar. Tane oluştuktan
sonra da beslenme yaparlar. Süt olum döneminde beslenme sonucu
tanelerde buruşma oluşur. Tanede beslenme yerleri koyu esmer lekeler
halinde belirir. Zarar görmüş tanelerin un olma özelliği kaybolur,
çimlenme gücü azalır. Ayrıca zarar görmüş taneler üzerinde saprofit
mantarlarlar ve bakteriler gelişerek taneyi tahrip ederler.
buğday çeşitleri zararlıdan daha az etkilenmektedirler.

Erkenci
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MÜCADELESİ
Biyolojik

mücadele:

Tripslerin

de

birçok

doğal

düşmanı

bulunmaktadır. Doğal düşmanların korunması durumunda, zararlı baskı
altında tutulabilmektedir.
Kimyasal mücadele: Doğal düşmanların bu zararlıyı baskı altında
tutması nedeni ile kimyasal mücadeleye gerek görülmemektedir.
Ülkemizde kimyasal mücadelesi önerilmemektedir
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1. GİRİŞ
İnsanoğlunun varlığını sürdürebilmesinde beslenme önemli bir rol
oynamaktadır ve tarımsal ürünler en önemli besin maddelerinden bir
tanesini

oluşturmaktadır.

Mısır

bitkisi

insan

ve

hayvanların

beslenmesinde önemli bir karbonhidrat kaynağıdır. Bu nedenden dolayı
da tüketimi yıldan yıla artan mısır, buğday, pirinç veya diğer nişasta
kaynaklarının yerini almaktadır (Gailant,1979). Orjini Amerika kıtası
olan Mısır (Zea mays L.) besin kaynağı olmanın yanı sıra bitkisel yağ
sanayinde, biyodizel yakıt üretiminde ve nişasta bazlı şeker sanayinde,
nişasta, şurup, şeker, bira ve alkol yapımında ham madde olarak
kullanılmaya başlanmıştır. Dünya’da çeltik ve buğdaydan sonra en
fazla tarımı yapılan üçüncü bitki olan mısır 2017 yılı verilerine göre
Dünya’da 197.185.936 ha, Türkiye’de ise 637.726 ha alanda
ekilmektedir (Anonim, 2019; Kuzu, 2020).

Türkiye, Dünya mısır

üretiminde yedinci sırada yer almaktadır (Süzer, 2003). Modern
sistemler ve sulama sistemleri sayesinde buğday ve çeltik üretimine
göre daha çok verim alınması nedeniyle her geçen gün üretim alanı artış
göstermektedir, ayrıca ikinci ürün olarak da ekimi yapılmaktadır.
Bununla birlikte, mısır iyi bir münavebe bitkisidir.
Mısır tarlalarında verim kayıplarına neden olan pek çok faktör arasında
yabancı otlar verimi kısıtlayan önemli bir faktördür. Dünya genelinde
391.000 bitki çeşidinin bulunduğu ve bunun içerisinde 369.000
kadarının tanımlandığı bilinmektedir (RBG Kew, 2016). Tanısı yapılan
bu bitkilerden yaklaşık olarak 8.000 tür, bunların içerisinden de
yaklaşık olarak 200 tür ekonomik anlamda zararlı olarak kabul
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edilmektedir (Edwards ve Hannah, 2014). Kültür bitkileri ile besin
maddesi, su ve ışık için rekabete girerek bitkilerin gelişimini
engelleyen, verim ve kalite kayıplarına neden olan yabancı otlar genel
olarak insanoğlunun istemediği yerde yetişen, yararından çok zararı
olan bitkiler olarak tanımlanmaktadır. Biyotik bir etken etki etmediği
sürece, yabancı otlar bulundukları yere kolaylıkla hâkim olma
yeteneğindedir (Özer ve ark., 2003; Zimdahl, 2018). Yabancı otlar
kültür

bitkilerinde

%100’e

varan

verim

kayıplarına

neden

olabilmektedir (Cramer, 1967) ve bu kaybın ekonomik boyutları
oldukça yüksektir.
Mısır üretim alanlarında yabancı ot problemi mısırın tohum çimlenmesi
ile başlamaktadır. Yabancı otlar ve kültür bitkileri arasında oluşan
rekabet ortamı nedeniyle önemli ürün kayıpları olmaktadır. Mısır
bitkisinin de yabancı otlara karşı rekabette zayıf olması nedeniyle
verimde önemli düzeyde kayıplar meydana gelmektedir (Horvath ve
ark., 2018). Özellikle mısır ekiminden sonraki ilk iki ayda yabancı
otların zararı daha fazla olmaktadır ve bu kritik periyod döneminde
uygun yöntemler ile mücadele yapılması önerilmektedir. Mısır bitkisi
özellikle ilk 2-8 yapraklı dönemde yabancı ot rekabetine daha
duyarlıdır. Bu dönemde yabancı otlar gelişmesinin %15-18’ini, mısır
bitkisi ise sadece %2-3’ünü tamamlamaktadır (Anonim, 2008).
Özellikle bu dönem içerisinde önlem alınmaması durumunda ortalama
olarak %40’a varan ürün kayıpları olmakta, mücadele yapılsa dahi
%10’a varan kayıplar söz konusu olabilmektedir (Oerke, 2006; Kuzu,
2020). Amerika ve Kanada’da yapılan çalışmalarda yedi yıl boyunca
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yabancı ot mücadelesi yapılmayan mısır üretim alanlarında ortalama
%50 verim kaybı meydana geldiği ve miktarın 148 milyon ton mısıra
eşdeğer olduğu, yıllık ekonomik kaybın ise 26.7 milyar ABD dolarının
üzerinde olduğu bildirilmektedir (Soltani ve ark., 2016). Ülkemizde ise
yabancı ot mücadelesi yapılmaz ise mısırda ortalama %20-30 arasında
ürün kaybı yaşandığı bildirilmiştir (Özer ve ark., 2003; Anonim, 2008;
Güncan 2009; Güncan ve Karaca, 2014; Anonim, 2017).
2. MISIR TARLALARINDA SORUN OLAN YABANCI OTLAR VE
BAZI ÖNEMLİ TÜRLERİN TANIMLARI

Her bitkinin ekolojik istekleri farklılık gösterse de mısır bitkisinde
sorun olan yabancı otlar bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Bu
yabancı otlar genel itibariyle tek yıllık veya çok yıllık yabancı otlar
olarak iki ana gruba ayrılabilirler. Türkiye’de mısır tarlalarında sorun
olan bazı önemli yabancı otların listesi Tablo 1’de, resimleri ise Şekil
1’de sunulmuştur. Türlerin belirlenmesinde ülkemizde bu konuda
yürütülen araştırmalar ve çeşitli kaynaklar (Uluğ ve Kadıoğlu, 1988;
Kaçan ve ark., 1997; Özer ve ark., 1999; Anonim, 2017; Hançerli ve
Uygur, 2017; Arslan, 2018; Üremiş ve ark., 2020; Kitiş 2021) esas
alınmıştır.
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Tablo 1. Mısır tarlalarında sorun olan bazı önemli yabancı otlar
No

Latince Adı

Türkçe Adı

Familyası

Tek Yıllık (Annual) Yabancı Otlar
1 Abutilon theophrasti
İmam pamuğu
Malvaceae
Medik.
2 Alopecurus myosuroides Tilki kuyruğu
Poaceae
Hudson
3 Amaranthus albus L.
Beyaz gövdeli horoz Amaranthaceae
ibiği
4 Amaranthus blitoides L.
Sürünücü horoz ibiği Amaranthaceae
5 Amaranthus graecizans L. Dar yapraklı horoz
ibiği
6 Amaranthus hybridus L.
Melez horoz ibiği
7 Amaranthus palmeri L.
Dev horoz ibiği
8 Amaranthus retroflexus L. Kırmızı köklü tilki
kuyruğu
9 Amaranthus spinosus L.
Dikenli horoz ibiği
10 Amaranthus viridis L.
Yeşil horoz ibiği
11 Anagallis arvensis L.
Fare kulağı
12 Anthemis arvensis L.
Tarla köpek papatyası

Tanımı
GY
DY
GY
GY

Amaranthaceae

GY

Amaranthaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae

GY
GY
GY

Amaranthaceae
Amaranthaceae
Primulaceae
Asteraceae

GY
GY
GY
GY

Adi kara pazı
Yabani yulaf
Kısır yabani yulaf
Kokar ot
Püsküllü çayır
Çoban çantası

Chenopodiaceae
Poaceae
Poaceae
Apiaceae
Poaceae
Brassicaceae

GY
DY
DY
GY
DY
GY

Gökbaş
Sirken
Duvar kazayağı

Asteraceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae

GY
GY
GY

22 Chenopodium vulvaria L. Yatık sirken

Chenopodiaceae

GY

23 Chrozophora tinctoria (L.)
Rafin
24 Chrysanthemum segetum
L.
25 Conium maculatum L.*
26 Conyza bonariensis (L.)
Cronquist
27 Conyza canadensis (L.)
Cronquist

Boya otu - Bambul
otu
Sarı krizantem

Euphorbiaceae

GY

Asteraceae

GY

Baldıran otu
Tüylü pire otu

Apiacaeae
Asteraceae

GY
GY

Pire otu

Asteraceae

GY

13
14
15
16
17
18

Atriplex patula L.
Avena fatua L.
Avena sterilis L.
Bifora radians Bieb.
Bromus tectorum L.
Capsella bursa pastoris
(L.) Medik.
19 Centaurea cyanus L.
20 Chenopodium album L.
21 Chenopodium murale L.
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28 Corchorus olitorius L.
Hint keneviri
29 Cota tinctoria (L.) J. Gay
ex Guss
30 Crepis echioides (L.) All.* Dikenli horoz dili

Tiliaceae
Asteraceae

GY
GY

Asteraceae

GY

31 Cucumis melo var. agrestis
Naudin
32 Dactyloctenium aegyptium
(L.) Willd.
33 Datura stramonium L.
34 Digitaria sanguinalis (L.)
Scop.
35 Dinebra retroflexa (Vahl)
Panz
36 Echinochloa colonum (L.)
Link.
37 Echinochloa cruss galli
(L.) P. Beauv.
38 Eleusine indica (L.)
Gaertner
39 Eragrostis cilianensis
(All.) Vign. Lut. ex
Janchen
40 Euphorbia chamaesyce L.

Çakal kavunu

Cucurbitaceae

GY

Beşparmak otu

Poaceae

DY

Şeytan elması
Çatal otu

Solanaceae
Poaceae

GY
DY

Seyrek fırça otu

Poaceae

DY

Darıcan

Poaceae

DY

Darıcan

Poaceae

DY

Kaz çimi

Poaceae

DY

Çayır güzeli

Poaceae

Alçak boylu sütleğen Euphorbiaceae

GY

41 Euphorbia helioscopia L.

Güneş sütleğeni

Euphorbiaceae

GY

42 Euphorbia nutans Lag.

Benekli yatık sütleğen Euphorbiaceae

GY

DY

43 Euphorbia peplus L.
Bahçe sütleğeni
44 Euphorbia prostrata Aiton Hanım döşeği

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

GY
GY

45 Euphorbia serpens Kunth Tüysüz sütleğen

Euphorbiaceae

GY

46 Euphorbia supina Rafin.

Benekli iri sütleğen

Euphorbiaceae

GY

47 Filago germenica (L.) L.

Başlı keçe otu

Asteraceae

GY

48
49
50
51

Şahtere
Adi diş otu
Yoğurt otu
Yumrulu turna gagası

Papaveraceae
Lamiaceae
Rubiaceae
Geraniaceae

GY
GY
GY
GY

Geraniaceae

GY

Fumaria officinalis L.
Galeopsis tetrahit L.
Galium aparine L.
Geranium dissectum L.

52 Geranium rotundifolium L. Turna gagası
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53 Heliotropium euorapaeum Boz ot
L.
54 Heliotropium
Kıllı boz ot
hirsutissimum Grau. Decad.

Boraginaceae

GY

Boraginaceae

GY

55 Hibiscus trionum L.
56 Hirchfeldia incana (L.)
Lagr. Foss.*
57 Hordeum murinum L.
58 Hordeum vulgare L.
59 Hyoscyamus niger L.*
60 Ipomoea hederacea Jacq.

Yabani bamya
Melez hardal

Malvaceae
Brassicaeae

GY
GY

Duvar arpası
Arpa
Siyah ban otu
Akşam sefası

Poaceae
Poaceae
Solanaceae
Convolvulaceae

DY
DY
GY
GY

61 Ipomoea purpurea (L.)
Roth.
62 Ipomoea triloba L.

Akşam sefası

Convolvulaceae

GY

Convolvulaceae

GY

Scrophulariaceae

GY

Asteraceae
Lamiaceae

GY
GY

Campanulaceae

GY

Fabaceae
Poaceae
Poaceae
Malvaceae
Malvaceae

GY
DY
DY
GY
GY

Asteraceae

GY

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Üç loblu akşam
sefası- Pembe
sarmaşık
Kickxia elatine (L.)
Tüylü yalancı
Dumort.
sarmaşık
Lactuca saligna L.*
Yabani marul
Lamium purpureum L.
Kırmızı çiçekli
ballıbaba
Legousia speculum veneris Kadın aynası
(L.) Chaix.
Lens culinaris Medik.
Mercimek
Lolium perenne L.
Çimen otu
Lolium temulentum L.
Delice
Malva neglecta Wallr.
Ebegümeci
Malva parviflora L.
Küçük çiçekli
ebegümeci
Matricaria chamomilla L. Hakiki papatya

73 Medicago spp.
74 Melampyrum arvense L.

Yabani yonca
Pembe ot

Fabaceae
Scrophulariaceae

GY
P

75 Mercurialis annua L.
76 Myosotis arvensis (L.)
Hill.*
77 Papaver rhoeas L.
78 Phalaris brachystachys
Link.
79 Phalaris canariensis L.

Yer fesleğeni
Unutma beni

Euphorbiaceae
Boraginaceae

GY
GY

Gelincik
Papaveraceae
Kısa başaklı kuşyemi Poaceae

GY
DY

Uzun başaklı kuşyemi Poaceae

DY
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Küçük başaklı
kuşyemi
Yumuşak başaklı
kuşyemi
Çukurova ener otu
Meksika fener otu

Poaceae

DY

Poaceae

DY

Solanaceae
Solanaceae

GY

Tavşan bıyığı
Çoban değneği
Söğüt otu

Poaceae
Polygonaceae
Polygonaceae

DY
GY
GY

87 Portulaca oleracea L.
Semiz otu
88 Ranunculus arvensis**
Düğün çiçeği
89 Raphanus raphanistrum L. Yabani turp

Portulacaceae
Ranunculaceae
Brassicaceae

GY
GY
GY

90 Salsola kali L.
Soda otu
91 Senecio vernalis Waldst. Kanarya otu
and Kit.
92 Senecio vulgaris L.*
Adi kanarya otu
93 Setaria glauca (L.) P.
Sarı tüylü darı
Beauv.
94 Setaria verticillata (L.) P. Yapışkan ot
Beauv.
95 Setaria viridis (L.) P.
Yeşil kirpi darı
Beauv.
96 Silybium marianum (L.)
Meryem dikeni
Gaertner*
97 Sinapis arvensis L.
Yabani hardal
98 Sisymbrium officinale (L.) Bülbül otu
Scop.
99 Sisymbrium orientale L.
Doğu bülbül otu
Solanum
nigrum
L.
Köpek üzümü
100
101 Solanum woronowii Pojark. Ak it üzümü

Chenopodiaceae
Asteraceae

GY
GY

Asteraceae
Poaceae

GY
DY

Poaceae

DY

Poaceae

DY

Asteraceae

GY

Brassicaceae
Brassicaceae

GY
GY

Brassicaceae
Solanaceae

GY
GY

Solanaceae

GY

80 Phalaris minor Retz.
81 Phalaris paradoxa L.
82 Physalis angulata L.
83 Physalis pheladelphica
Lam.
84 Poa annua L.
85 Polygonum aviculare L.
86 Polygonum persicaria L.

GY

102 Sonchus asper L.*

Dikenli eşek marulu

Asteraceae

GY

103 Sonchus oleraceus L.*
104 Stellaria media (L.) Vill.
105 Tragopogon latifolius
Boiss.*
106 Tribulus terrestris L.
107 Trifolium spp.*
108 Triticum aestivum L.
109 Urtica urens L.
110 Veronica arvensis L.

Adi eşek marulu
Kuşotu
Yemlik

Asteraceae
Caryophyllaceae
Asteraceae

GY
GY
GY

Demir dikeni
Üçgül
Buğday
Küçük ısırgan otu
Yavşan otu

Zygophyllaceae
Fabaceae
Poaceae
Urticaceae
Scrophulariaceae

GY
GY
DY
GY
GY
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111 Vicia sativa L.
Yabani fiğ
Fabaceae
112 Xanthium spinosum L.
Zincir pıtrağı
Asteraceae
113 Xanthium strumarium L. Domuz pıtrağı
Asteraceae
İki Yıllık (Biannual) Yabancı Otlar
1 Anchusa officinalis L.
Sığır dili
Boraginaceae
2 Cynoglossum creticum
Köpek dili
Boraginaceae
Mill.
3 Daucus carota L.
Yabani havuç
Apiaceae
4 Echium vulgare L.
Adi engerek otu
Boraginaceae
5 Lactuca serriola L.
Dikenli yabani marul Asteraceae
6 Malva sylvestris L.**
Ebegümeci
7 Melilotus alba Desr.
Ak taş yoncası
8 Senecio aquaticus Hill.** Kanarya otu

Malvaceae
Fabaceae
Asteraceae

Çok Yıllık (Perennial) Yabancı Otlar
1 Alcea biennis Winterl
Hatmi
Malvaceae
2 Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Deve dikeni
Fabaceae
Desv.
3 Amaranthus deflexus L.
Yaldız bantlı horoz Amaranthaceae
ibiği
4 Aristolochia clematitis L. Uzun loğusa otu
Aristolochiaceae
5
6
7
8

Artemisia vulgaris L.
Ballota nigra L.
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.

GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY

GY
GY
GY
GY

Yabani pelin
Kokar nem otu
Yabani hindiba
Köygöçüren

Asteraceae
Lamiaceae
Asteraceae
Asteraceae

GY
GY
GY
GY

9 Convolvulus arvensis L.
11 Convolvulus galaticus
Roston. ex Choisy
12 Convolvulus scammonnia
L.
13 Convolvulus stachydifolius
Choisy
14 Cynodon dactylon (L.)
Pers.
15 Cyperus longus L.
16 Cyperus rotundus L.
17 Elymus repens (L.) Gould.

Tarla sarmaşığı
Boz tarla sarmaşığı

Convolvulaceae
Convolvulaceae

GY
GY

Bingöz sarmaşık

Convolvulaceae

GY

Karabaş yapraklı
sarmaşık
Köpek dişi ayrığı

Convolvulaceae

GY

Poaceae

DY

Uzun topalak
Topalak
Ayrık

Cyperaceae
Cyperaceae
Poaceae

DY
DY
DY

18 Eryngium campestre L.
19 Euphorbia macroclada
Boiss.
20 Equisetum arvense L.

Boğa dikeni
Apiaceae
Dallı boyacı sütleğeni Euphorbiaceae

GY
GY

Tarla at kuyruğu

TO

Equisetaceae
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21 Glychrrhiza glabra L.
22 Glycrrhiza echinata L.

Meyan kökü
Fabaceae
Dikenli meyan kökü Fabaceae

23 Hypericum perforatum L. Sarı kantaron
24 Hypericum triquetrifolium
Turra
25 Inula viscosa L.
26 Mentha aquatica L.
27 Mentha arvensis L.
28 Mentha longifolia (L.)
Huds.
29 Mentha aquatica L.
30 Ononis spinosa L.
31 Paspalum paspolodes
(Michx.) Schrib.
32 Peganum harmala L.
33 Pharagmites australis
(Cav.) Steud.
34 Physalis alkekengi L.
35 Plantago major L.
36 Polygonum convolvulus L.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

GY
GY

Guttiferae

GY

Kızılot

Guttiferae

GY

Andız otu
Su nanesi
Yabani nane
Uzun yapraklı nane

Asteraceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae

GY
GY
GY
GY

Su nanesi
Kayışkıran
Su ayrığı

Lamiaceae
Fabaceae
Poaceae

GY
GY
DY

Üzerlik otu
Kamış

Zygophyllaceae
Poaceae

GY
DY

Solanaceae
Plantaginaceae
Polygonaceae

GY
GY
GY

Rosaceae
Fabaceae

GY
GY

Rubiaceae
Polygonaceae

GY
GY

Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Asteraceae
Poaceae

GY
GY
GY
GY
DY

Asteraceae

GY

Fener otu
Sinir otu
Sarmaşık çoban
değneği
Potentilla reptans L.
Beş pençe
Prosopis farcta (Banks and Çeti
Sol.) Macbride
Rubia tinctorum L.
Kök boyası
Rumex conglemeratus
Yumak labada
Murr.
Rumex crispus L.
Kıvırcık labada
Rumex obtisifolius L.
Küt yapraklı labada
Rumex pulcher L.
Kıvırcık labada
Sonchus arvensis L.
Eşek marulu
Sorghum halepense (L.)
Kanyaş
Pers.
Taraxacum officinale Web. Aslan dişi

47 Verbena officinalis L.
Demir otu
Verbenaceae
GY
GY: Geniş Yapraklı; DY: Dar Yapraklı; TO:Tohumsuz; P: Parazit; * Tek veya iki
yıllık bitki; ** İki veya çok yıllık bitki.

Ülkemizde mısır yetiştiricilği yapılan alanlarda ana zararlı türler olarak;
Horoz ibiği türleri (Amaranthus spp.), Sarmaşık türleri (Convolvulus
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spp.), Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon), Topalak (Cyperus
rotundus), Darıcan türleri (Echinochloa spp.), Semizotu (Portulaca
oleraceae), Kanyaş (Sorghum halepense) ve Domuz pıtrağı (Xanthium
strumarium) çeşitli kaynaklarda belirtilmiştir (Anonim, 2017; Üremiş
ve ark., 2020; Kadıoğlu ve Şin, 2021).
Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu; Tilki kuyruğu türleri 100 cm’e kadar
boylanabilmekte, açık yeşil veya hafif kırmızımsı renkte olan gövdesi
dik, dallanmış veya dallanmamış olabilmektedir. Bitki 1.000-5.000
tohum oluşturabilmekte ve bu tohumlar 10-40 yıl toprakta
çimlenmeden kalabilmektedir. Tohumlar mısırla birlikte ilkbahar ve
yaz başında çimlenir ve sezon sonuna kadar varlığını devam
ettirebilmektedir (Özer ve ark., 1999, Anonim, 2017).
Tarla Sarmaşığı; tohum ve rizomla üreyen çok yıllık bir bitki olup,
sarılıcı ve çiçekli bir yabancı ottur. Gövde tüysüz, sütlü, yerde
sürünücü, sarılıcı veya tırmanıcıdır. Bitkiler 30-100 cm boyunda
uzayabildikleri gibi, bazen 3 m'ye kadar boylanabilirler. Bitki çok
derinlere ulaşabilen kök ve toprak altı gövdesi oluşturabilir. Kök
sistemi oldukça derin olup, üç metreye kadar ulaşabilir. Yapraklar basit,
uzun saplı, tüysüz veya çok tüylüdür. Çok farklı şekildeki parçalı
yapraklar dar-geniş ok uçludur. Sapları tüysüz, yatık ve sarılıcı ve altı
köşelidir. Çiçekler; 15-25 mm büyüklükte, taç yapraklar birleşik, hafif
pembemsi veya morumsu beyaz, huni şekilli ve uzun saplıdır.
Çiçeklenmesi ilkbahar-sonbahar arasındadır. Meyvesi kapsül şeklinde,
sivri uçlu iki gözlüdür. Her bir gözde genellikle iki adet, 4-5 mm
uzunlukta ve üç köşeli/küremsi koyu kahverengi ve/veya siyahımsı
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renkte tohum bulunmaktadır. Bir bitki yaklaşık 500-1.000 adet tohum
vermekte olup, tohumlar ağustos ve ekim arasında olgunlaşmaktadır
(Üremiş ve ark, 2020).
Köpek Dişi Ayrığı; çok yıllık, tohumları ve stolonları ile çoğalabilen
bir yabancı ottur. Yatık bir yapıya sahip olup, boyu 8-30 cm arasında
değişebilir. Sıcağı ve ışığı sever. Havaların ısınmasına bağlı olarak
Nisan ayından itibaren tarlalarda görülmeye başlar ve mısırın
vejetasyon süresince devam eder. Başak 3-7 parçalıdır. Tohumun her
iki ucu sivri ve ortadan kesildiğinde üç köşelidir (Kadıoğlu ve Şin,
2021). Dış ve iç kavuzlar kılçıksızlardır. Genellikle Nisan-Eylül
arasında çiçeklenmektedir. Tohumun uçları sivri olup şekli üç köşelidir.
Ülkemizde stolonla üremesine rağmen özellikle daha soğuk yerlerde
tohumla çoğalabilmektedir. Bitki bol ışık ve sıcağı sevmekte olup
dünyanın tropik ve subtropik alanlarında yaygındır. Hemen hemen tüm
topraklarda görülebilmektedir (Üremiş ve ark., 2020).
Topalak; çok yıllık dar yapraklı bir yabancı otu türüdür. En fazla 3040 cm boylanabilir ve rekabet gücü yüksektir. Toprakaltı gövdesi
kısmen yumru şeklini almıştır. Sap genellikle yapraksız ve
boğumsuzdur. Yapraklar ince uzun olup genellikle bitkinin dip
kısmında üçlü dizilişlidir. Çiçekler bir araya gelerek başakları
oluştururlar. Çiçeklenme zamanı mayıs - eylül aylarıdır. Üremesi
tohum ve rizomladır. Mart sonu veya nisan başında toprak yüzüne
çıkar, bu arada toprak altı organlarını da çoğaltmaktadır. Bu çıkışlar
mısır hasat edilene kadar devam edebilir (Anonim, 2017).

MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği | 452

Darıcan; tek yıllık dar yapraklı olan bu yabancı ot 50-60 cm’ye kadar
uzayabilir. Gövde ve yapraklar genellikle tüysüzdür ve bol güneşli
ortamlarda yapraklarda küçük kırmızımsı - morumsu lekeler
oluşmaktadır. Tohumla çoğalan bitkilerin çiçeklenmesi haziran - eylül
aylarında olmaktadır (Özer ve ark., 1999; Anonim, 2017).
Semizotu; tek yıllık, geniş yapraklı olan bu tür, 5 cm’den 50 cm’ye
kadar boylanabilmektedir. Genellikle kırmızımtırak yeşil renkte olan
gövde etli sulu yapıda ve kuvvetli olarak dallanmış olup, yatık veya dik
gelişebilmektedir. Tohumla çoğalan bu bitki 100-300 tohum
verebilmekte

ve

bu

tohumlar

çimlenme

gücünü

3-4

yıl

koruyabilmektedir. Mısırla birlikte çimlenip mısır hasadına kadar
tarlada kalabilmektedir (Anonim, 2017).
Kanyaş; çok yıllık, dar yapraklı, 200 cm’ye kadar boylanabilen otsu bir
yabancı ottur. Gövde bol kardeşli ve yaygın habitusudur. Sap dik ve
tüysüz olup boğumlar bazen kısa tüylüdür. Orta damar açık renkli,
yaprak kenarı çok ince kesici dişlidir. Yakacık açık yeşil renkte olup
kulakçık yoktur. Çiçek kümesi (başak) 15-40 cm uzunlukta, bileşik
başak şeklinde ve kırmızımsı tüylüdür. Tohumlar yumurta şeklinde,
kırmızımsı kahverengi, mat renklidir. Üremesi tohum ve rizomladır.
Havaların ısınmasına bağlı olarak nisan ayından itibaren tarlalarda
görülmeye başlar ve mısırın vejetasyon süresince çoğalmaya devam
eder (Özer ve ark., 1999; Anonim, 2017).
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Domuz Pıtrağı; tek yıllık, geniş yapraklı bir yabancı ot olup 15 cm’den
100 cm’ye kadar boylanabilmektedir. Gövdesi çok dallanmış, kısa kaba
tüylerle kaplı ya da tüysüz olabilmektedir. Meyvelerin üzeri uçları içe
dönük dikenlerle kaplıdır ve içerisinde iki tohum vardır. Üremesi
tohumladır. Çimlenmesi nisan başında başlar, yaz mevsimi sonuna
kadar devam edebilir. Bitkinin özellikle yeni sürgünleri ve yaprakları,
hayvanlarda zehirlenmelere neden olabilmektedir. Ülkemizde birçok
kültür bitkisinde yaygın olan domuz pıtrağının ekonomik zarar eşiği
mısırda 1 bitki/m2 olarak belirlenmiştir (Başaran ve ark., 2020).
Mısırda bazı yabancı otların meydana getirdiği verim kaybı çeşitli
çalışmalar ile belirlenmiştir (Pike, 1999; Başaran ve ark., 2020). Pike
(1999)’ın yapmış olduğu çalışmada elde edilen bazı sonuçlar Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2. Mısır Tarlalarında Verim Azalmasına Neden Olan Bazı Yabancı Otların Sayısı
(adet/30 metre).

Verim kaybı
%1 %2 %%4 %6
%8
Amaranthus sp.
12 25
50
100
125
Chenopodium album L.
12 25
50
100
125
Cyperus rotundus L.
400 800 >800 >800 >800
Datura stramorium L.
10 20
40
60
70
Ipomoea sp.
6
12
25
50
75
Polygonum sp.
10 20
40
60
70
Xanthium strumarium L. 4
8
16
28
34

Yabancı ot

%10
150
150
>800
80
100
80
40

Ülkemizde yürütülen farklı yoğunluklardaki domuz pıtrağının mısır
verim kaybına etkisinin araştırıldığı bir çalışma sonucunda; m2’de 1
adet pıtrağın ortalama %4.41, 4 adet pıtrağın %11.43, 9 adet pıtrağın
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ise %27.34 oranında verim kaybına neden olduğu belirlenmiştir
(Başaran ve ark., 2020).
Yürütülen iki çalışmanın sonucunda, mısır tarlalarında yabancı ot
miktarının artması ile birlikte önemli miktarda verim kaybı olduğu
bilimsel olarak belirlenmiştir.

Şekil 1. Mısır Alanlarında Yoğunlukla Görülen Bazı Yabancı Otlar
A) Eleusine indica (L). Gaertn B) Polygonum aviculare L. C) Chenopodium album
L. D) Taraxacum officinale F.H.Wigg E) Xanthium spinosum L. F) Lamium
amplexicaule L. G) Cyperus rotundus L. H) Setaria viridis (L) Beauv I) Portulaca
oleraceae L. J) Plantago major L. K) Cichorum intybus L. L) Amaranthus retroflexus
L. M) Echballium elaterium L. N) Solanum nigrum L. O) Datura stramonium L. P)
Ipomoea hederacea Jacq.
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3. MISIR TARLALARINDA YABANCI OTLAR İLE MÜCADELE
YÖNTEMLERİ

Yabancı otlarla etkili bir mücadele yapabilmek için özellikle doğru
mücadele yöntemi doğru zamanda uygulanmalıdır. Mısır yetiştiriciliği
yapılan alanlarda yabancı otlarla mücadele ilk çıkıştan itibaren 2-8
yapraklı dönemde yapılmalıdır. Mücadelenin ekonomik açıdan
yapılarak verim kaybının başlamasının engellendiği bu döneme “Kritik
Periyot” denilmektedir (Bükün ve Uygur 1997; Işık ve ark., 2006;
Güncan, 2009). Yabancı ot rekabetinin hangi dönemlerde olduğunu
belirlemek ve yabancı otların kültür bitkisinde yapmış olduğu verim ve
kalite kaybının tespit edilmesi amacıyla kritik periyod belirlenmektedir.
Yabancı otlarla etkili bir mücadelenin yapılabilmesi için kritik
periyodun belirlenmesi son derece önemlidir. Üremiş ve ark. (1997)’nın
Çukurova’da ikinci ürün mısır ekim alanları için yürüttükleri çalışma
sonucunda, kritik periyodun %10 ürün kaybı için çıkıştan sonra 3-10.
haftalar arasında olduğu belirlenmiştir. Bu haftalar arasında bitkiler
yaklaşık 2-8 yapraklı fenolojik dönemde olmaktadırlar. Yapılan birçok
araştırmada mısır çıkışından hemen önce veya aynı zamanda ortaya
çıkan yabancı otların, daha sonra çıkan yabancı otlardan daha fazla
verim kaybına neden olduğu belirlenmiştir. Ekimden 20 ila 45 gün
sonra yapılacak bir mücadele ile yabancı otlardan kaynaklanan verim
kayıpları önlenebilmektedir, 45. günden sonra ortaya çıkan yabancı
otlar ise rekabetle ilgili verim kayıplarına neden olmaz, ancak tohum
kalitesi ve hasat verimliliği üzerine olumsuz bir etkiye sahiptir. Diğer
farklı çalışmalarda alınan sonuçlar sonrasında da mısırın belirli bir
seviyedeki yabancı ot rekabetini tolere edebildiğini ve mücadelenin
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sadece yabancı otların neden olduğu verim kayıplarının ekonomik eşiği
geçtiği durumlarda yapılması gerektiği bildirilmektedir.
Mısır yetiştiriciliğinde sorun olan yabancı otların mücadelesi amacıyla
kültürel, mekanik, fiziksel ve kimyasal yöntemler uygulanmalıdır.
3.1. Kültürel Önlemler
Mısır yetiştiriciliğinde kullanılacak olan ilk ve en önemli kültürel
yöntem temiz ve sertifikalı tohum kullanımı olup bu yöntem yabancı ot
tohumlarının yayılmasını önlemek açısından oldukça önemlidir. Her
kültür bitkisinin kendine has bir yabancı ot yoğunluğunun olduğu
dikkate alındığında, ekim nöbetinin önemi ortaya çıkmaktadır.
Uygulanacak ekim nöbeti sayesinde mısıra özgü yabancı otlarla etkili
ve ekonomik şekilde mücadele edilebilmektedir. Mısır tarımında
endüstri bitkileri, sebzeler ve baklagil bitkileri kullanılarak münavebe
yapılması tavsiye edilmektedir.
Birçok yabancı ot tohumu sulama kanallarının etrafından sulama
kanalları vasıtasıyla başka yerlere taşınmaktadır. Bu nedenle sulama
kanallarının içi ve etrafı yabancı otlardan temizlenmelidir. Ayrıca
yetiştiricilik sırasında basınçlı sulama sistemlerinin kullanılması
sayesinde gerek yabancı ot tohumlarının taşınmasını engellemek,
gerekse de sıra aralarında bulunan yabancı otların çıkışını engellemek
açısından önem arz etmektedir.
Yabancı ot tohumları tarla kenarlarından tarla içerisine taşınmaktadır.
Bu nedenle, tarla kenarlarındaki yabancı otların tohum bağlamadan yok
edilmesi gerekir. Çapa yapılırken ya da tohum yatağı hazırlama
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işlemleri esnasında kullanılan tarım alet ve makinalarının tohum
içermeyecek şekilde temiz olmasına özen gösterilmelidir. Tarladan
tarlaya geçerken bu aletler mutlaka temizlenmelidir. Mısır ekimi
yapılmadan önce toprak işlemesi iyi yapılmalı ve tohum yatağı iyi
hazırlanmalıdır. Tohum hazırlığı yapılırken arazi derin sürülerek
yabancı otlardan temizlenmeli ve çok yıllık yabancı otların topraktan
çıkan vejetatif üreme organları elle ya da tırmıkla toplanmalıdır.
Üretim aşamasında kullanılan çiftlik gübrelerinin yanmış olmasına
önem verilmelidir. Ayrıca yetiştiriciliği yapılan tüm kültür bitkilerinde
olduğu gibi mısır yetiştiriciliğinde de doğru çeşit seçimi son derece
önemlidir. Seçilecek olan çeşidin yabancı ot rekabeti açısından
çimlenme potansiyeli ve gelişme gücü yüksek olan çeşitlerin tercih
edilmesi gerekmektedir.
3.2. Mekanik Mücadele
Ülkemizde çapa bitkisi olarak yetiştirilen mısır çapalanarak hem
yabancı otlarından arındırılmakta, hem de toprağın agronomik
özellikleri düzeltilmektedir. Yabancı otların baskı altına alınabilmesi
için, çapalama birkaç kez tekrarlanmalıdır. İlk çapalamanın yabancı
otların 1-2, mısırın 2-3 yapraklı olduğu, ikici çapalamanın ise mısırın
6-8 yapraklı olduğu dönemde yapılması gerekmektedir (Doğan ve ark.,
2004; Tursun ve ark., 2016).
3.3. Fiziksel Mücadele
Mısır tarlalarında sorun olan yabancı otlara karşı kimyasal mücadeleye
alternatif olarak uygulanabilecek yöntemlerden birisi alevleme
işlemidir. Mısır bitkisi, büyüme noktasının kotiledon dönemine kadar
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toprak altında olması diğer dönemlerde ise içinde bulunduğu bir kın ile
korunması nedeniyle kısa süreli alev uygulamalarına karşı dayanıklıdır.
Özellikle yabancı otların yeni çıktığı dönemlerde yapılan kısa süreli
alev uygulamalarıyla başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Alevleme
işleminin mısırın kotiledon veya 6-7 yapraklı döneminde uygulanması
durumunda mısıra zarar vermeksizin yabancı ot kontrolünün
yapılabildiği çeşitli çalışmalar ile tespit edilmiştir (Diver, 2002; Kitiş,
2011; Kitiş ve Ekinci, 2014; Kitiş 2021).

Mısır

yetiştiriciliğinde

ayrıca

malçlama

(örtüleme)

işlemi

uygulanmaktadır. Bu amaçla bazı plastik materyaller ve bitki artıkları
kullanılabilmektedir.

Ancak

bu

yöntem

şu

anda

ülkemizde

uygulanmamaktadır (Üremiş ve ark., 2020). Özellikle salma sulama
yapılan alanlarda sıra arasında örtücü bitkilerin yetiştirilmesi
mümkündür. Mısırda yabancı otların mücadelesinde tüylü fiğ, çavdar,
macar fiği, çavdar + tüylü fiğ gibi örtücü bitkilerin bütünleşik yabancı
ot mücadele sistemlerinde uygulanabileceği bildirilmiştir (Bulut, 2018;
Üremiş ve ark., 2020).
3.4. Mısırda Yabancı Otlara Karşı Kimyasal Mücadele
Yabancı otlara karşı yapılacak olan kimyasal mücadelenin doğru olarak
yapılabilmesi için, öncelikle yabancı otlara karşı doğru herbisitlerin
seçilmesi ve seçilen herbisitlerin doğru şekilde uygulanması
gerekmektedir. Mısırda yabancı otlarla kimyasal mücadeleye girmeden
önce diğer mücadele yöntemlerinin başarılı şekilde uygulanması son
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derece önemlidir. Ülkemizde ruhsatlı herbisitler iki farklı dönemde
uygulanmaktadır:
a. Çıkış Öncesi (Pre-emergence); mısır ekimi gerçekleştirilen arazide
ekimden en geç 5 gün içerisinde (mısır toprak yüzeyine çıkmadan)
yapılan uygulamadır. Toprak üzerine yapılacak ilaçlamadan sonra 1520 gün herhangi bir işlem yapılmaması gerekmektedir.
b. Çıkış Sonrası (Post-emergence); mısır ve yabancı otlar toprak
yüzeyine çıktıktan sonra yapılan uygulamadır. Bu uygulama mısırın 2030 cm boyda iken, buğdaygil yabancı otlar 10-15 cm boyda iken ve
geniş yapraklı yabancı otlar ise 3-5 yapraklı dönemdeyken yapılmalıdır.
Yabancı otlar ile mücadeleye karar verirken mutlaka ekonomik zarar
eşiğine dikkat edilmelidir. Mücadeleye başlanması için, tarlada 1m2’lik
alandaki genel yabancı otların kaplama alanı en az %10-15 olmalıdır
(Anonim, 2017).
Yabancı ot mücadelesinde herbisit uygulamaları, sırt pülverizatörü
veya hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır. İlaçlamalar
yelpaze huzmeli meme kullanılarak dekara 20-40 litre su ile
yapılmalıdır. İlaçlama öncesi dekara atılacak su miktarını belirlemek
için mutlaka kalibrasyon yapılmalıdır. Çıkış öncesi yapılacak
uygulamalarda, toprak yüzeyinin keseksiz ve yeterince nemli olması
sağlanmalıdır. Çıkış sonrasında kullanılacak olan 2,4-D amin içerikli
herbisitler mısır 20 cm boyunu geçmeden önce uygulanmalıdır.
Herbisitlerin havanın rüzgârsız, yağışsız ve sıcaklığın 8-25 oC olduğu
zamanlarda uygulanması etkinlik açısından önemlidir. Ülkemizde mısır
tarlalarında ruhsatlı herbisitler ile ilgili önemli bilgiler Tablo 3’te
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verilmiştir (Üremiş ve ark., 2020; Anonim, 2022a, Anonim 2022b,
Anonim 2022c).
Tablo 3. Türkiye’de Mısırda Sorun Olan Yabancı Otlara Karşı Ruhsatlı Herbisitler
No
Etki Ettiği HRAC Bekleme
Etkili Madde
Form.
Doz
Yabancı Ot Gurubu Süresi
(g-ml/da)
Gurubu
(Gün)
Uygulama Dönemi: Çıkış Öncesi
1 Dimethenamid-P 720 g/l

EC

80-100

DY-GY

K3

2 Linuron % 47,5

WP

250

GY

C2

3 Metolachlor-S 960 g/l

EC

140

DY-GY

K3

4 Metolachlor-S 312,5 g/l +
Terbuthylazine 187,5 g/l
5 Metolachlor-S 375 g/l +
Terbuthylazine 125 g/l +
Mesotrione 37,5 g/l +
Benoxacor 18,5 g/l
(Safener)
6 Pendimethalin 450 g/l

SC

500

GY

K3+C1

SE

400

DY-GY

K3+C1+
F2

EC

300

DY-GY

K1

90 gün

7 Pendimethalin 455 g/l

CS

300

DY-GY

K1

-

56 gün

-

Uygulama Dönemi: Çıkış Öncesi veya Çıkış Sonrası
1 Dimethenamid-P 280 g/l +
Terbuthylazine250 g/l
2 Isoxaflutole 225 g/l +
Thiencarbazone methyl 90
g/l + Cyprosulfamide
(Safener) 150 g/l
3 Terbuthylazine 270 g/l +
Pendimethalin 64 g/l

SE

300

SC

30-35

SE

250-300

DY-GY

K3+C1

-

DY-GY

F2+B

-

GY

C1+K1

-

Uygulama Dönemi: Çıkış Sonrası
1 Bromoxynil 225 g/l
2 Dicamba 480 g/l

EC
SL

150
50-60

GY
GY

C3
O

-
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3 Dicamba % 60 +
Nicosulfuron % 15
Dicamba % 65,9 +
Triasulfuron % 4,1
5 Dicamba % 50 +
Tritosulfuron % 25
6 Dimethenamid-P 280 g/l +
Terbuthylazine 250 g/l
7 Foramsulfuron 22,5 g/l
4

SG

25 +
25 Yayıcı
Yapıştırıcı
WG
15

DY-GY

O+B
-

GY

O+B

14 gün
35 gün

WG

25

GY

O+B

SE

300

DY-GY

K3+C1

SC

200

DY-GY

B

8 Foramsulfuron % 30 +
Iodosulfuron methylsodium %1 + Isoxadifenethyl (safener) % 30

WG

12,5-15+
200 Yayıcı
Yapıştırıcı

DY-GY

B+B

9 Halosulfuron methy l% 75

WG

4-6

DY-GY

B

10 MCPA 340 g/l +
Dicamba 80 g/l
11 Mesotrione 480 g/l
12 Mesotrione 37,5 g/l +
Nicosulfuron 15 g/l
13 Mesotrione 75 g/l +
Nicosulfuron 30 g/l
14 Nicosulfuron 40 g/l

SL

125

GY

O+O

SC

30
200-300

GY
DY-GY

F2
F2+B

30 gün

SC
SC

200

DY-GY

F2+B

35 gün

SC

125

B

30 gün

15 Nicosulfuron 60 g/l
16 Nicosulfuron 240 g/l
17 Nicosulfuron % 50 +
Rimsulfuron % 25

OD
SC
WG

100
25
4 + 25
Yayıcı
Yapıştırıcı

DY-GY
Kanyaş 1030 cm
boyda iken
DY-GY
DY-GY
DY-GY

B
B
B+B

30 gün

18 Pyridate % 45
19 Rimsulfuron % 25

EC
SG

20 Tembotrione 44 g/l +
Isoxadifen-ethyl 22 g/l
(Safener)

OD

300
5 + 25
Yayıcı
Yapıştırıcı
200

-

-

-

-

DY-GY
DY-GY

C3
B

-

DY-GY

F2

90 gün
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21
22
23
24

25

26

Terbuthylazine 300 g/l +
Bromoxynil 200 g/l
Terbuthylazine 326 g/l +
Mesotrione 50 g/l
Terbuthylazine 330 g/l +
Mesotrione 70 g/l
2.4-D Dimethyl Amin Tuzu
500 g/l (2,4-D Asite
Eşdeğer)
2,4-D EHE 300 g/l (2,4-D
Asit 200 g/l eşdeğeri) +
Florasulam 5 g/l
2,4-D 2-Ethylhexyl Ester
452,42 g/l + Florasulam
6,25 g/l

SC

150

SC

200

SC

150

SL

200

DY-GY

C1+C3

GY

C1+F2

GY

C1+F2

GY

O

-

EC

75

DY-GY

O+B
-

SE

70-80

GY

O+B

14 gün

DY: Dar yapraklı yabancı otlar; GY: Geniş yapraklı yabancı otlar
HRAC: Herbicide Resistance Action Committe

Tarımsal

üretimde

uygulamadan

sonra

kullanılan
hasat

bazı

zamanına

bitki

koruma

kadar

ürünlerinin

bekleme

süreleri

bulunmaktadır. Mısır yetiştirilen alanlarda kullanılan bazı herbisitler
için de bekleme süresi mevcuttur. Özellikle bekleme süresi uzun
herbisitler kullanılır ise uygulama - hasat arasındaki süreye mutlak
suretle uyulması gerekmektedir.
Tüm mücadele yöntemlerinin birlikte uygulanması halinde verimin
daha da artacağı gerçektir. Mısır bir çapa bitkisidir. Bu nedenle
özellikle çapalama ile kimyasal mücadele kombine edildiğinde verimde
%100’ün üzerinde artışlar görülebilmektedir.
Kimyasal mücadele yapılacak ise mutlaka uzman kişiler tarafından
Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ruhsatlı olan herbisitlerin yazılacağı
reçetelerin kullanılması gerekmektedir.
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3.4.4.Yabancı Otlarda Herbisit Dayanıklılığı
Her ne kadar kimyasal mücadele sırasında kullanılan aktif maddeler
sayesinde etkili bir yabancı ot mücadelesi yapılsa da aynı gurup etken
maddeli herbisitlerin devamlı olarak kullanılması sonucunda yabancı
otlarda dayanıklılık sorunu ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde şimdiye
kadar mısır üretim alanlarındaki yabancı otlarda herbisitlere karşı
dayanıklılık vakası tespit edilmemiştir. Buna karşın Dünya genelinde
yürütülen farklı çalışmalar sonucunda mısır tarlalarında 326 adet
dayanıklılık vakası rapor edilmiştir. Dünya genelinde mısır tarlalarında
herbisitlere karşı dayanıklılık kazanmış yabancı ot türlerinin listesi
Tablo 4’de verilmiştir (Anonim, 2022b).
Tablo 4. Dünya’da mısır üretim alanlarında herbisitlere karşı dayanıklılık kazanmış
yabancı ot türleri
Yabancı Otların İsimleri
Familya ismi
Malvaceae
Abutilon theophrasti Medik.
Amaranthaceae
Amaranthus blitum L. (ssp. oleraceus)
Amaranthaceae
Amaranthus cruentus L.
Amaranthaceae
Amaranthus hybridus L. (syn: quitensis)
Amaranthaceae
Amaranthus powellii S.Wats.
Amaranthaceae
Amaranthus retroflexus L
Amaranthaceae
Amaranthus tuberculatus (Moq.) J.D.Sauer (=A. rudis)
Asteraceae
Ambrosia artemisiifolia L.
Asteraceae
Ambrosia trifida L.
Caryophyllaceae
Arenaria serpyllifolia L.
Chenopodiaceae
Atriplex patula L.
Asteraceae
Bidens pilosa L.
Asteraceae
Bidens subalternans
Asteraceae
Bidens tripartita L.
Brassicaceae
Brassica rapa L. (=B. campestris) Clapham
Poaceae
Bromus tectorum L.
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Carduus acanthoides L.
Chenopodium album L.
Chenopodium album var. striatum Krasan (=C. strictum var.
glaucophyllum)

Asteraceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae

Chenopodium ficifolium SM.
Chenopodium polyspermum L.
Conyza bonariensis (L.) Cronquist
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Conyza sumatrensis Retz.
Cynodon hirsutus Stent.

Chenopodiaceae

Datura stramonium L.
Digitaria insularis (L.) Fedde
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Echinochloa colona (L.) Link
Echinochloa crus-galli var. crus-galli (L.) Beauv
Eleusine indica (L.) Gaertner
Epilobium tetragonum L.
Euphorbia heterophylla L.
Galinsoga ciliata Ruiz & Pav.
Helianthus annuus L.
Ixophorus unisetus (J.Presl) Schltdl.
Kochia scoparia (L.) Schrad.
Lolium perenne ssp. multiflorum (Lam.) Husn.
Panicum capillare L.
Panicum dichotomiflorum Michx.
Polygonum aviculare L.
Polygonum convolvulus L. (=Fallopia convolvulus)
Polygonum hydropiper L.
Polygonum lapathifolium L.
Polygonum pensylvanicum (L.) M.Gómez
Polygonum persicaria L.
Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton (=R. exaltata)
Senecio vulgaris L.
Setaria faberi Herrm.
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. (=S. glauca)
Setaria verticillata (L.) P. Beauv.

Chenopodiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Poaceae
Solanaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Onagraceae
Euphorbiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Poaceae
Chenopodiaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Poaceae
Asteraceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
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Setaria viridis (L.) P. Beauv.
Setaria viridis var. major (Gaudin) Peterm. (=var. robustaalba, var. robustapurpurea)
Sinapis arvensis L.
Solanum nigrum L.
Solanum ptycanthum Dunal
Sonchus asper (L.) Hill
Sorghum bicolor (L.) Moench
Sorghum halepense (L.) Pers.
Stellaria media (L.) Vıll.

Poaceae
Poaceae
Brassicaceae
Solanaceae
Solanaceae
Asteraceae
Poaceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Poaceae

Urochloa panicoides P.Beauv.
Xanthium strumarium L.
Zea mays ssp. mexicana L.

Asteraceae
Poaceae

Tablo 4 incelendiği zaman Dünya genelinde mısır yetiştiriciliği yapılan
arazilerde görülen 11 familyaya ait 62 farklı bitki türünde herbisitlere
karşı dayanıklılık oluştuğu rapor edilmiştir.
Tabloda bildirilen dayanıklılık kazanmış türler ile, ülkemiz mısır
tarlalarındaki baskın türler karşılaştırıldığında; ülkemizdeki baskın
türlerden Horoz ibiği türleri (Amaranthus spp.), Darıcan türleri
(Echinochloa spp.), Kanyaş (Sorghum halepense) ve Domuz pıtrağı
(Xanthium strumarium) türlerinde sürekli olarak ve yanlış uygulanan
herbisitlere karşı dayanıklılık oluşma riski bulunmaktadır. Sakarya
ilinde yürütülen bir çalışmada bazı üreticilerin darıcan ve kanyaş
mücadelesinde sorun yaşadığı belirlenmiştir (Ağdacı ve Arslan, 2022).
Yapılan

çalışmalar

sonucunda

farklı

ülkelerde

farklı

etki

mekanizmalarına sahip herbisitlere karşı 328 vaka rapor edilmiş olup,
en çok dayanıklılığa neden olduğu bildirilen etken maddeler ise;
atrazine, imazethapyr, glyphosate ve nicosulforon olarak tespit
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edilmiştir (Anonim, 2022b). Dünya’da özellikle mısır yetiştirilen
alanlarda GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar)’lu mısır
çeşitlerinin ekilmesi sonucu yoğun miktarda glyphosate etkili maddeli
herbisitlerin kullanıldığı,diğer yandan dayanıklılık kazanmış diğer
etkili maddelerin de mısır tarlalarında yaygın ve yoğun olarak
kullanıldığı bilinmektedir. Dünyada mısırdaki yabancı otlarda en fazla
dayanıklılık oluştuğu bildirilen atrazine, imazethapyr, glyphosate ve
nicosulforon etken maddeli herbisitlerden sadece nicosulfuron
ülkemizde çıkış sonrası dönemde ruhsatlıdır.
Ülkemizde günümüze kadar mısır yetiştiriciliği yapılan alanlardaki
yabancı otlarda herhangi bir herbisit gurubuna karşı dayanıklılık tespit
edilmemiş olması sevindiricidir. Ancak bilimsel olarak henüz
belirlenmiş olmasa da, mısırda kullanılan bazı herbisitlerin bazı yabancı
otlara etkisizliği ile ilgili üreticilerden çeşitli şikayetler alınmaktadır.
Bilindiği üzere, ruhsatlı pestisitlerin Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından tavsiye edilen dozlarda uygulanması gerekmektedir. Sakarya
ilinde yapılan bu çalışma sonucunda, Nicosulfuron, Tritosulfuron +
Dicamba, Mesotrione + Nicosulfuron ve Dimethanamid-P etkili
maddeli herbisitlerin mısır üreticileri tarafından tavsiye dozunda
uygulanmadığı belirlenmiştir. Bu etkili maddeler içerisinde özellikle
%66 oranıyla Nicosulfuron ve Tritosulfuron + Dicamba, yanlış dozda
uygulanan etkili maddelerin başında gelmektedir (Ağdacı ve Arslan,
2022).
Herbisitlerin yüksek ya da düşük dozda kullanılması sebebiyle çeşitli
sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların en önemlileri; etkisizlik,
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kalıntı riski ve herbisitlere karşı dayanıklılık sorunlarıdır. Etkisizlik ile
ilgili sorunlar dayanıklılık göstergesi olabileceği gibi, pestisit
uygulamalarındaki hatalardan da kaynaklanabilir. Bu nedenle, bu tür
şüpheler dikkate alınarak dayanıklılık tespiti için gerekli bilimsel
araştırmalar ivedilikle yapılmalıdır. Günümüzde ve gelecekte herbisit
dayanıklılığı konusundaki muhtemel risklerin azaltılması, herbisitlerin
bilinçsiz kullanımının kaçınılmaz sonu olan dayanıklılık vakalarının
geciktirilmesi ve sürdürülebilir üretimin sağlanması amacıyla herbisit
seçimi ve uygulaması ile ilgili bazı konulara daha fazla dikkat edilmesi
gerekmektedir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli konular;
bölgeye uygun münavebe programlarının uygulanması, sürekli aynı
guruptan herbisitlerin kullanımı yerine farklı etki mekanizmasına sahip
herbisitlerin dönüşümlü olarak uygulanması ve herbisitlerin tavsiye
dozunda uygulanmasıdır.
3.5. Biyolojik mücadele
Ülkemizde mısır yetiştiriciliğinde sorun olan yabancı otlara karşı
kullanılabilecek

ruhsatlı

herhangi

bir

biyolojik

preparat

bulunmamaktadır. Velgo ticari isimli biyoherbisit, Dünyada mısır
tarlalarında Abutilon theophrasti Medik. (İmam pamuğu) türüne karşı
Kanada’da ruhsatlı olan tek ticari preparattır.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER:
Mısır bitkisi gerek ülkemizde gerek ise dünyada yetiştirilen önemli bir
kültür bitkisidir. Anavatanı Türkiye olmamasına rağmen, Türkiye ekim
alanı ve üretim miktarı yönünden önemli bir ülkedir. Ülkemiz ekolojik
koşullarının bitkilerin gelişmesi için oldukça elverişli olması, mısır
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bitkisinin iyi şekilde gelişmesini sağladığı gibi, aynı zamanda yabancı
otların çok çeşitli ve bol miktarda gelişebilmesine de fırsat
tanımaktadır. Mısır yetiştiriciliğinde yabancı otlara karşı herhangi bir
mücadele yapılmadığı taktirde %40’lara varan verim kayıplarının
olabileceği bilinmektedir. Yabancı otlarla özellikle ekonomik zarar
eşiğine ulaştıkları yoğunlukta ve kritik periyod döneminde mutlak
suretle mücadele edilmelidir.
Entegre mücadele prensiplerine uygun olarak, yabancı otlara karşı en
etkili mücadele yöntemlerini belirlerken öncelikle kültürel, mekanik ve
fiziksel mücadeleye ağırlık verilmeli, bu yöntemler ile baskı altına
alınamıyorsa
mücadele

ilk

kimyasal
ve

tek

mücadeleye
yöntem

başvurulmalıdır.

olarak

Kimyasal

görülmemelidir.

Mısır

yetiştiriciliğinde yabancı ot sorunları ile mücadele ederken entegre
mücadele prensiplerine uyulması daha başarılı sonuçların alınmasına
neden olacaktır. Salma sulama yöntemiyle bilhassa birçok yabancı ot
tohumları taşındığı için veya mevcut olan tohumların çimlenmesini
teşvik ettiği için üretim alanlarında basınçlı sulama sistemleri tercih
edilmelidir. Birçok kültür bitkisinde olduğu gibi maalesef en son
tavsiye edilen kimyasal mücadele, üreticiler tarafından ilk olarak akla
gelen ve yaygın olarak uygulanan yöntemdir. Özellikle uygulanacak
herbisitin ekilen mısır çeşidine ruhsatlı olması, doğru dozda ve doğru
zamanda atılması gerekmektedir. Herbisit uygulaması yapılırken doğru
meme tipinin seçilmesi, doz ayarının iyi yapılması ve hava koşullarına
dikkat edilmesi etkinlik açısından son derece önem taşımaktadır.
Ayrıca kullanılan herbisitlerin aktif maddelerine göre de mutlak suretle
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farklı etki mekanizmasına sahip herbisitlerin kullanılmasına özen
gösterilerek oluşabilecek herbisit dayanıklılığı sorununun önlenmesi
veya en azından geciktirilmesi sağlanacaktır. Her ne kadar ülkemizde
şimdiye kadar mısır yetiştirilen alanlarda herbisit dayanıklılığı
konusunda herhangi bir vaka rapor edilmese de gelecekte bu konuda
çıkabilecek sorunlara karşı gerekli önlemleri almak büyük önem
taşımaktadır.
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GİRİŞ
Çoğu zaman stresin uyguladığı kuvveti tam olarak ölçmek bitkiler
açısından zordur ve bu nedenle keskin sınırları olan bir kavram değildir.
Bir bitki için stres olabilecek durum, başka bitki veya çeşit için
optimum olabilir. Abiyotik stres, bitkilerde normal olarak meydana
gelen olayların işleyişini engelleyen ya da güçleştiren olumsuz bir
durumdur (Rai vd., 2021). Tanım olarak abiyotik stres, bitkilerin
metabolik aktivitelerini değiştirerek büyümelerini ve gelişmelerini
etkileyen ve sonunda bitki ölümüne yol açan olumsuz çevre koşullarına
sürekli maruz bırakılmalarıdır (Kaur ve Arora, 2021). Abiyotik strese
maruz kalan bitkilerde çeşitli fizyolojik olayların seyri değişir ve ayrıca
sekonder metabolitlerin birikimi hızlanır. Her stres faktörüne göre
farklılık gösteren bu sekonder metabolitler, bitki sağlığının tehlikeye
girmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Bu sayede bitki, stresin verdiği
zararları azaltmaya çalışırken, kalite ve verim düşer. Bitkilerin
üretkenliğini etkileyen bu durum, yetiştiricilik açısından önemli bir
problemdir (Sabki vd., 2021).
Abiyotik stres faktörleri, sıcaklık, kuraklık, tuzluluk, bitki besin
maddeleri (Azot, fosfor, potasyum vb.), gazlar ve ağır metaller
(toksisitesi) gibi cansız çevre faktörleridir. Bunların biri ya da birkaç
kombinasyonu çevrede söz konusu olabilir. Bitkiler, çevresel strese
karşı bir dereceye kadar etkili olabilen güçlü savunma mekanizmasına
sahip canlılardır. Aşırı düzeyde olan çevresel stres, muhtemelen
bitkilerin ölmesine neden olacaktır (Ford, 2020).

MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği | 478

Bitkilerde meydana gelen abiyotik stres şartları, çoğu zaman
öngörülemeyen nedenlerden kaynaklanır. Böyle ani bir duruma, uzun
süreli maruz kalan bitkilerde büyük oranda verim ve kalite kayıpları
olur. Aynı zamanda stresin süresi, bitkinin strese kaç defa maruz
kaldığı, stresin şiddeti, bitkinin gelişme dönemi, bitkinin genotipi, bitki
kısımlarının hassas veya dayanıklı olması bu sonucu etkileyen önemli
faktörlerdendir (Huang et al., 2022).
Tarla koşullarında, optimum gelişme şartları olsa bile, bu durumda
meydana gelen küçük değişimler mutlaka bitkilerde strese neden
olacaktır. Bu nedenle doğal şartlarda hiç stresin olmadığı bir ortam
mümkün değildir (Hale ve Orcutt, 1987).
Yüksek oranda yabancı döllenen, tek yıllık ve yazlık bir bitkidir. Esas
olarak sıcak iklim bitkisi olan mısır, ortalama sıcaklığın 30-35°C
olduğu yerlerde çok iyi bir gelişim gösterirken sıcaklığın 15-20°C altına
düşmesi büyümeyi yavaşlatır (Kırtok, 1998).
Abiyotik stres faktörleri, doğal şartlarda bitkinin herhangi bir dönemine
denk gelebilir. Mısır bitkisinde, çimlenme, köklerin oluşması,
kardeşlenme, vejetatif dönem (yaprak oluşturma ve tepe püskülü
çıkarma) ve generatif dönem (koçan püskülü çıkarma, süt olum, hamur
olum, fizyolojik olum (tam olum)) olarak adlandırılan büyüme ve
gelişme evreleri görülmektedir (Kaya 2020). Mısır bitkisi, hangi
fenolojik dönemindeyse, stres karşısında vereceği yanıt da ona göre
değişiklik gösterir. Örneğin, çimlenme evresinde olan bir mısır tohumu,
genel olarak 10°C’den 25°C’ye olan sıcaklık artışı, mısır tohumlarında
çimlenme hızını arttıracaktır. Daha alt ve üst değerler için tam tersi bir
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çimlenme durumu görülür. Bitki çimlendikten sonra, dengeli bir şekilde
kök ve sap uzamasını sürdürmek için gene belirli sıcaklık değerler
aralığına (10-30°C) ihtiyaç duyacaktır. Bu değerlerin alt ve üst sınırları,
bu dengeli büyümenin bozulmasına ve dolayısıyla bitkinin kısa sürede
ölmesine neden olur. Özellikle de 40°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda bu
durum gerçekleşir. Çimlenme durumunda olan genç fide, vejetatif
dönemde veya daha ileri dönemde olan bitkiye göre farklı sonuç
gösterir. Gene bakıldığı zaman diğer çevresel faktörler için de bu durum
geçerlidir (Kırtok, 1998).
Mısır bitkisi ilk büyüme zamanlarında fazla suya ihtiyaç duymasa da
ilerleyen zamanlarda, gelişen yapısı ve genişleyen yaprakları nedeniyle
daha çok suya ihtiyaç duyacak ve bu suyu diğer tahıllara göre (serin
iklim tahılları) daha verimli kullanarak kuru madde üretecektir. Boğum
aralarının uzadığı vejetatif gelişme dönemi süresince mısır bitkisi, suya
en hassas olduğu dönemlerinden birisindedir. Diğerleri ise püskül
çıkarma ve dane oluşum dönemleridir Yıldırım vd., 1995). Bu
dönemlerde oluşan herhangi bir çevresel stres, bitkinin tüm fizyolojisini
etkileyerek özellikle fotosentez yapmasında güçlük çıkarır. Mısır bitkisi
de diğer bazı tahıllardan farklı olarak C4 tipi fotosentez mekanizmasına
sahiptir. Diğerlerinden (C3 bitkileri) farklı olarak, fotosentez
hammaddelerini daha ekonomik kullanabilir. Dolaysıyla böylesine
avantajlıyken, stres koşulları ile bu durum özellikle büyüme döneminde
tam tersine dönebilir.
Mısır bitkisinin 9 ve 10 yapraklı dönemlerinde su ve besin maddesi
tüketimi çok hızlı bir şekilde artacağından dolayı su ve gübrenin bu
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dönemde yetersiz kalması, koçan sırasındaki tane sayısını azaltır. 11 ve
12 yapraklı döneminde koçan sırasında tane sayısının belirlendiği
dönem olduğundan 9 ve 10 yapraklı dönemde mutlaka bunların
karşılanması gerekir. 11 ve 12 yapraklı dönemden sonra tane sayısından
ziyade tane ağırlığı için sulama ve gübreleme uygulamaları önemlidir.
Bir diğer kritik zaman ise 15 yapraklı olduğu dönemdir. Özellikle 18
yapraklı

olduğu

dönem

(tepe

püskülü

çıkarma

aşamasının

başlangıcı)’de yaşanacak herhangi bir stres durumu, bitkide polen
oluşumuna etki edecektir (Kaya 2020).
Kuraklık, gübreleme ve sıcaklık stresi direkt tepe püskülü ve koçan
püskülü çıkarma dönemlerine etki eden ve doğrudan tane verimini
azaltan abiyotik stres faktörlerindendir. Bitki tozlaşma döneminde
herhangi bir çevresel strese (su ve gübreleme uygulamaları vb.) maruz
kalırsa, bu durum döllenmeye zarar vereceğinden, tane verimi azalır.
Ya da döllenmenin gerçekleştiği dönemden 20-25 gün sonra strese
girerse, tane oluşum dönemi normal ilerleyemez. Bitki tane olum
dönemlerinde protein ve nişasta yapımına başlayacağından dolayı, bu
dönemi de rahat geçirmelidir. Tanede nişasta ve protein birikiminin
hızlandığı dönemlerinde özellikle gübre ve su stresine girmemelidir
(Kaya 2020).
Gönülal vd., (2015), yaptıkları bir çalışmada, mısır bitkisinde %100
tam sulama yaparak bitki boyunu 272.6 cm, aynı yıl %70 oranında
yapılan kısıtlı sulamada bitki boyunu 267.2 cm olarak elde etmiştir.
Tam sulamada (%100) alınan tane verimi 1148.2 kg/da iken, aynı yıl
%70 oranında yapılan kısıtlı sulamada bu oran 983.5 kg/da’a düşöüştür.
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Ayrıca bir sonraki sene yapılacak ekimde bu oranlar 1043.8 kg/da
(%100 sulama) ve 894 kg/da (%70 sulama) olup, daha da azaldığı
görülmektedir. Her iki sene içinde bu oranlar tam sulamada, kısıtlı
sulamaya göre %16.7 oranında arttığından dolayı su, mısır bitkisi için
oldukça önemli bir stres faktörüdür. Mısırda su kısıtlamasının, dane
şekli ve iriliğine pek fazla etkisi olmadığı belirtilse de bin dane ve
hektolitre ağırlığı gibi kalite özelliklerinde etkili olmuştur. Örneğin bu
çalışmada bin dane ağırlığı %100 tam sulamada 303.4 g, %70 kısıtlı
sulamada ise 288.9 g iken, hektolite ağırlığı 75.6 kg/hl den, 71.4
kg/hl’ye kadar düşmektedir.
Bitkiler metabolik aktivitelerini değiştirecek, büyüme ve gelişmelerini
etkileyen olumsuz çevre koşullarına sürekli olarak maruz kalmaktadır.
Abiyotik stres faktörleri (kuraklık, su basması, sel, donma, yüksek
sıcaklık vd. gibi) bitkide verimi, optimum seviyelerin altına çekerek
özellikle geniş alanlarda kabul edilemez kayıplara sebebiyet verir.
Abiyotik stres, dünyanın her yerinde farklı şiddetlerde görülmektedir.
Aynı zamanda bu stres faktörleri farklı kombinasyonlara sahip olmakta
dolayısıyla bitkinin vereceği yanıt mekanizması karmaşıklaşmaktadır.
Yapılan son çalışmalarda, bitkinin ayrı ayrı uygulanan stres faktörlerine
verdiği metabolik tepki, her stres çeşidine göre değişir. Stres
kombinasyonlarına

verdikleri

tepkilerin

ise

doğrudan

tahmin

edilmeyeceği görülmektedir. (Mittler, 2006)
Gelecek yıllar için öngörülemeyen iklim değişiklikleri, bitkiler
tarafından adeta bir sensör gibi algılanmaktadır. Bitkiler bu yapıları ile
değişen bu koşullara alışma ve yaşamını sürdürme çabasına girerler.
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Modifikasyonlar, pek çok gen ifadesinin değişimiyle strese duyarlı
kalmalarına yardımcı olabilmektedir ancak (Miryeganeh, 2021) gene de
uzun süreli ve şiddetli stres koşulları bitkinin kısa sürede zarar
görmesine neden olacaktır.
1. KURAKLIK STRESİ
Su, bitki büyümesini etkileyen en önemli sınırlayıcı faktörlerden biridir.
Özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde su eksikliğinin etkisi kuraklık
stresi olarak bilinir. Kuraklık stresi, bitkilerde zaman içerisinde
transpirasyon yoluyla kaybedilen suyun, topraktan (çevreden) alması
gereken su miktarından fazla olduğu zamanlarda ortaya çıkmaktadır
(Efeoǧlu et al., 2009).
Mısır bitkisinde kuraklık stresine (ve diğerleri dahil) bağlı kayıpları
daha iyi anlamak için, hücresel düzeydeki değişimlerin stres genleri ile
nasıl ifade edildiğinin de açıklanması gerekir. Çünkü strese giren
bitkide oluşan hasarın ne boyutta olduğu, geri dönüşümünün mümkün
olup olmaması gibi konuların bilinmesi önemlidir.
1.1. Mısır Bitkisinde Kuraklık Stresinin Fizyolojik Etkileri
Mısır, su kendisine bir nedenle ulaşmadığında (tuzluluk, don olayları
vb. gibi nedenlerle) ya da yüksek sıcaklık etkisiyle, mevcut su oranını
kaybettiğinde kuraklık stresine girer. Böylece bitkide, fotosentez
inhibisyonu, karbonhidrat metabolizmasının bozulması, proteinlerin
parçalanması ve lipidlerin peroksidasyonu gibi pek çok fizyolojik olay
meydana gelir. Bu durum, bitki metabolizmanın bozulması ve
dolayısıyla büyüme ve gelişmenin durması ile sonuçlanır. Eğer stres
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süresi ve şiddeti giderek artarsa, “geri dönüşümsüz” olayların başlaması
ve dolayısıyla bitkinin ölmesi kaçınılmazdır (Ren et al., 2021).
Mısır bitkisinin kuraklığa vereceği en erken tepki stomalarını kapatarak
halihazırdaki suyu kaybetmemektir. Her ne kadar doğru olsa da bu
durum fotosentetik aktivitenin azalmasına neden olacağından, daha
farklı neticeler de oluşturacaktır. Stomalar kapandığı an, gaz alışverişi
yapamaz, dolayısıyla CO2’de alamayacağı için böylece fotosentez
durur. Bununla beraber, fotosentezde bir dengesizlik oluşarak
karbondioksit yerine oksijen kullanılmaya başlar ve ardından
fotorespirasyon (fotosolunum) gerçekleşir. Böylece enerji üretilmediği
gibi, tüketilerek israf edilmeye başlar (Efeoǧlu et al., 2009). Bitkide
stres dolayısıyla, aktif taşıma bozulur, topraktan besin alımı da
yavaşlar. Mısır bitkisinde bu durum, aynı zamanda oksidatif strese de
neden olmaktadır. Kuraklık stresi neticesinde oluşan oksidatif streste,
bitkinin yapraklarında ışık yakalama ve kullanma arasında uyumsuzluk
meydana gelerek, fotosentez engellenir ve yaprakta aktif oksijen
birikimi görülür. Bu aktif oksijen ise bitkiler için potansiyel tehlikedir.
Aktif oksijen çeşitleri ise en hassas biyolojik makromoleküllere ve
hücre zarı yapılarına saldırarak bitkiye zarar verir (Ahmadi et al., 2010).
Uzun süreli kuraklığa maruz kalmanın bitkiye olan zarar miktarı,
fotosentezin bozulması ile onarılması arasındaki dengeye bağlıdır
(Yavaş ve İlker, 2020). Bitki oluşan bu zarardan etkilenmemek için ilk
başlarda kendi savunma sistemi ile biriken maddeleri baskılamaya
çalışır. Ortaya çıkan pek çok zararlı molekülleri parçalamak için çaba
gösterir. Fakat bu esnada enerjisini tüketir ve depolarını boşaltır.
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Kuraklık kısa sürede biterse, bitki eskisi gibi yaşamına devam edebilir.
Ancak bu durum uzun süreli olursa, devamında bitkinin tüm organları
(özellikle yaprak, kök ve iletim sistemleri) zarar görecek ve geri
dönülmesi mümkün olmayan bir aşamaya geçecektir. Tüm bu olaylar
sırasında bitkinin halihazırdaki büyümesi de yavaşladığı için, çeşitten
tam anlamıyla beklenen performans görülemeyecektir.
Mısır kuraklığa karşı oldukça hassas bir bitkidir. Diğer tahıllara göre de
oldukça fazla su isteği bulunur (Efeoǧlu et al., 2009). Kuraklık stresinin
etkilerinden biri de bitkideki hormonların normal işleyişinde
değişiklikler meydana getirmesidir. Kuraklık anında salgılanan bu
hormonlardan en önemlisi Absisik Asit (ABA)’tir. Aynı zamanda
bitkilerde stres hormonu olarak bilinen (H. Li et al., 2021) absisik asit
çoğu bitkide ve bir bitkinin çeşitli organlarında büyümeyi engelleyici
yani inhibe edici etkiye sahiptir. Bitki çeşitli nedenlerden dolayı strese
girdiğinde, dokularında ABA miktarı artacak ve bu hormon bitkinin
diğer organlarına taşınacaktır. ABA aynı zamanda büyümeyi teşvik
eden hormonların baskılanmasına sebebiyet verir. Fotosentezin
aksamasında neden olan stomaların kapanması da ABA ile gerçekleşir.
Çoğu zaman tohumlarda dormansiye de neden olmaktadır (Öktüren
Sönmez, 2005). Yapılan bilimsel çalışmalar, gübrelemenin bitki
kısımlarında biriken ABA miktarını azalttığı yönde olumlu etkiye sahip
olduğunu göstermiştir. Örneğin mısır bitkisin için humik asit, ABA
benzeri etkide bulunabilir ya da bitki köklerinde ABA sentezini
uyararak, trasnpirasyonu yavaşlatıp, bu sayede taze ağırlığını arttırabilir
(Doğru vd., 2016).
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Mısır bitkisinde su-verim ilişkisinin belirlenmesi amacıyla pek çok
çalışma günümüzde halen devam etmektedir. Genel olarak dünyada su
kaynaklarının tehlikeye girmesi nedeniyle, bitkinin gereksiz yere
harcadığı suyun azaltılması gerekmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı
bitkinin hangi su eksikliği seviyesinde bu strese gireceğini bilmek
gerekir. Ayrıca mısır bitkisinde dışarıdan yapılan müdahalenin,
örneğin; gübreleme ya da iklim isteğini karşılama gibi, kuraklık stresi
üzerinde nasıl bir etkisi olacağı hakkında net bilgiler gerekir.
1.2. Mısır Bitkisinde Kuraklık Stresinin Verim ve Kaliteye
Etkileri
Kısıtlı su uygulaması, bitkide koçan verimi, toprak üstü kuru madde
miktarı, tek koçan ağırlığı, koçan boyu, koçanda tane sayısı, koçanda
sap çapı, ilk koçan yüksekliği ve bitki boyu gibi verim değerlerini
azaltır.

Karakuş,

(2016),

mısır

bitkisini

referans

alarak

su

kısıtlamasının, bahsedilen verim değerleri üzerine etkilerini şu şekilde
gözlemlemiştir; çalışmada S100: referans bitki su tüketiminin %100’ü
düzeyinde sulama, S80: S100’de verilmesi gerekenin %80’i ve S60:
S100’de verilmesi gerekenin %60’ı oranını belirtmektedir. Koçan
verimi en yüksek, 2428 kg/daa S100, en düşük 1980 kg/daa S60, toprak
üstü kuru madde verimi en yüksek 1148,7 kg/daa ile S100, en düşük
936,9 kg/daa ile S60 uygulamasından elde edilmiştir. Tek koçan ağırlığı
en yüksek 277,5 g ile S100, en düşük 226,3 g ile S60 uygulamasından,
en yüksek koçan boyu ve koçanda tane sayısı S80 ve S100
uygulamalarından S60’a kıyasla elde edilmiştir. Koçanda sap çapı en
yüksek 25,9 mm S100 uygulamasından, en düşük 23 mm ile S60
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uygulamasından elde edilmiştir. En yüksek ilk koçan yüksekliği 55,6
cm ile S100, en düşük 50,4 cm ile S60 uygulamasından, en yüksek bitki
boyu, 193,7 cm ile S100, en düşük bitki boyu ise 179,2 cm olarak S60
uygulamasından alınmıştır.
Kuraklık mısır bitkisinde, özellikle tozlaşma ve süt olum dönemlerinde
daha fazla strese ve kayba neden olmaktadır. Mısırda vejetatif dönemde
yapılan su kısıntısı verimi daha az, tepe püskülü, tozlaşma ve süt olum
dönemlerinde yapılan su kısıntısı ise tüm verim parametrelerini daha
fazla düşürmektedir.

Gönülal & Soylu, (2019), mısırın farklı

dönemlerinde (vejetatif dönem (8-10 yapraklı dönemi), tepe püskülü
dönemi, tozlaşma dönemi, süt olum dönemi), %70 ve %40 kısıntılı su
uygulamalarının (tam suyun %70 ve %40 oranında verilmesini ifade
etmektedir, aynı zamanda %30 ve %60 su kısıntısı olarak da ifade
edilebilir) verim değerlerine etkisini incelemişlerdir. (Tam sulama
miktarı, açık kaptan buharlaşma hesabına göre bütün dönemler için tam
hesaplanmıştır.) Buna göre, kontrolde tam su miktarı toplam, 777 mm
2. Yıl 707 mm olarak hesaplanmıştır. Koçanda tane sayısı en yüksek
vejetatif dönemde (%70 sulama), 671,8 ve 725.2 adet (1. ve 2. yıl) elde
edilirken en düşük, tozlaşma dönemi (%40 sulama) 589.2 ve 575.9 adet
ve süt olum döneminde (%40 sulama) 583.9 ve 590,8 adet elde
edilmiştir. Mısırın en fazla suya ihtiyaç duyduğu tozlaşma ve süt olum
dönemlerinde, yüksek sıcaklıkların olması da polen canlılığını,
döllenme ve tanede madde birikimini olumsuz etkilemektedir. Kuraklık
bu iki dönem için büyük risktir. Diğer verim parametrelerine etkileri,
en yüksek bin tane ağırlığı %100 sulama ile 234,08 g olarak, en düşük
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süt olum döneminde yapılan, kısıntılı sulama uygulamaları olmuş bu
değerler birbirine yakın bulunmuştur (184,9 g 1. yıl). En yüksek bitki
boyu S100 ile 268.1 cm, S70’te 258,9 cm ve S40’ta 256,1 cm olarak
bulunmuştur. Koçan boyunda ilk yıl uygulamalar arasında önemli fark
bulunmamıştır ve en yüksek ortalama S100 ve S70 17 cm, S40’ta ise
16,5 cm olmuştur.
Mısır bitkisi yıllık ortalama 600-1200 mm suya ihtiyaç duymaktadır.
Ülkemizde yıllık 500-600 mm ortalama yağış alan bölgelerde, ancak
sulama açığının giderilmesiyle tarımı yapılabilir. Bu amaçla mısır
bitkisinde, büyüme ve gelişme dönemlerine uygun sulama programı
oluşturulmalı, böylece aralıklı ve tam zamanlı (özellikle olgunlaşma
döneminde) su ihtiyacı karşılanmalıdır (Şahin, 2001; Demirok & Tuylu,
2019).
2. YÜKSEK VE DÜŞÜK SICAKLIK STRESİ
Isıya bağlı olan sıcaklık stresi, pek çok çeşitte bitkiye zarar verebilir.
Bunları, hafif soğuk stresi (üşüme), soğuk stresi, donma, yüksek
sıcaklık stresi, şok sıcaklık gibi başlıklarda toplamak mümkündür. Bu
ısı stresi ve çeşitliliği, mısır bitkisinin büyüme ve gelişme evrelerine
göre değişik etkilere sahip olmaktadır. Her bitkinin kendine özgü
optimum sıcaklık isteği bulunur (Korkmaz ve Durmaz, 2020). Mısır
bitkisi, çimlenme döneminde en az 10°C toprak sıcaklığı, büyüme ve
gelişme döneminde en düşük 10 en yüksek 30°C sıcaklık ister (Kaya
(2020). Toplam sıcaklık isteği 2100–2200°C’dir (Ikiel ve Kaymaz,
2005).
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2.1. Yüksek Sıcaklık Stresi
Yüksek sıcaklık stresi, bitkilerin optimum gelişme sıcaklığında
meydana gelen artış sonucunda, fotosentezin inhibisyonu gibi olaylarla,
büyüme ve gelişmeyi sınırlayan abiyotik stres faktörlerinden biridir.
Yüksek sıcaklık, canlılarda hücresel yapının zarara uğramasına neden
olarak

(özellikle

hücre

zarı),

enerji

ve

besin

sentezleme

mekanizmalarının zarar görmesini sağlamaktadır (Yıldız & Terzi,
2007). Optimum gelişme şartlarında yetişen bitkilerde, en küçük
sıcaklık artışı bitki metabolizmasını değiştirecek etkilere sahiptir.
Bitkiler stres haline, bir müddet göstereceği toleranstan sonra
girmektedir. Genel olarak, sıcak iklim bitkileri için 32-35°C, serin iklim
bitkileri için 25°C derecenin üzerinde olan günlük maksimum
sıcaklıklar bitkiyi strese sokmaktadır (Bita ve Gerats, (2013); Sağlam,
(2019)).
2.2. Düşük Sıcaklık Stresi
Bitkilerin optimum gelişme sıcaklığında meydana gelen azalmadan
dolayı, büyüme ve gelişmelerinin durmasına neden olan abiyotik stres
faktörüdür. Bitkilerin bazıları düşük sıcaklığa karşı hassas olduğundan
dolayı, dehidrasyona uğrayıp zarar görmektedir. Bu durumda solunum
ve fotosentez hızı yavaşlayacağı için büyümeleri azalır ve durur. Bazı
bitkiler ise düşük sıcaklığa karşı toleranslıdır. Dondurucu olmadığı
sürece, belirli süre maruz kaldıkları düşük sıcaklıklara uyum
sağlayabilir (Doğru, 2020). Mısır bitkisi ise 10-30°C arasında
gelişimini sürdürebilir, 30-35°C sıcaklık aralığında çok iyi bir gelişim
gösterir. Fakat çevre sıcaklığı 15-20°C altına düştüğünde büyüme ve
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gelişme hızı yavaşlamaktadır (Kırtok, 1998). Sıcak iklim tahılı olan
mısır bitkisi, hafif düşük sıcaklık stresi (üşüme)’ne karşı hassas bir
bitkidir. Büyüme ve yüksek verim için, nispeten yüksek sıcaklığa
ihtiyaç duymaktadır (Aydinoglu ve Akgul, 2019).
2.3. Mısır Bitkisinde Yüksek Sıcaklık Stresinin Etkileri
Sıcaklık stresi mısır bitkisinde büyüme sıcaklığının 10-15°C üzerinde
olması durumunda doğrudan ve dolaylı yaralanmayı teşvik etmektedir.
Doğrudan ısı yaralanması, reaktif oksijen türlerinin aşırı birikmesi ile
oksidatif stresi ve hücrelerdeki suyun azalması ile osmotik stresi de
başlatır. Yüksek sıcaklık tahribatına bağlı sıcaklık stresi bitkilerin tüm
fizyolojik,

biyokimyasal

ve

hücresel

düzeydeki

yapılarında

gözlemlenebilir bir durumdur (Li ve Ye, 2021).
Yapılan çalışmaların birçoğu sıcaklık stresinin, diğer streslere oranla
daha fazla verim kaybına neden olduğunu, buna sebep olarak genlikle
bitkinin eşeyli üreme dönemine denk gelen sıcaklık şoklarından
kaynaklandığını göstermektedir Ayrıca, mısır bitkisi yabancı döllendiği
için, pirinç ve buğday gibi kendine döllenen bitkilere kıyasla, daha
savunmasızdır. Çünkü, mısır bitkisinde tepe püskülü polenleri yüksek
sıcaklıkta kolayca canlılığını kaybeder ve dağılır (Dong et al., 2021).
Sıcaklık 32°C’nin üzerine çıktığında mısır bitkisinin koçan püskülü
hızlıca kurur, dolayısıyla nemsiz olan bu ortamda polenler çimlenip
ilerleyemez. Sonuç olarak, koçanda dane bağlama oranı düşer (Ikiel ve
Kaymaz, 2005).
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Yüksek sıcaklık etkisi ile mısır bitkisi, aşırı derecede su kaybeder,
yaprakları solar, turgor basıncı azalır ve büyüme yavaşlar, enzimlerin
birçoğunun yapısı bozulur, yeteri kadar protein sentezi yapamaz, kök
ve yaprak gelişme oranı değişir ve bitkide anormal bir yapı oluşmaya
başlar.
Yüksek sıcaklık bitkinin daha hızlı gelişmesine neden olup, vejetasyon
süresini kısaltır. Bu durum da verimi azaltan en önemli sebeplerden
biridir. Özellikle fotosentez mekanizmasında CO2 indirgeme ve
elektron taşıma sistemleri üzerinde olumsuz etkiler yapar, daha şiddetli
sıcaklıkta ise bu döngülerin azalmasına ve giderek durmasına neden
olur (Yavaş ve İlker, 2020). Böylece bitki strese girerek, optimum
şartlara ulaşır ulaşmaz gelişimini tamamlamak ister. Dolayısıyla
güneşten yararlanma süresi azalır ve bünyesinde madde birikimini
yeteri kadar yapamaz.
Mısır bitkisi, strese karşı önceden hazırlık yapabilen, çevreden aldığı
sinyaller ile ne tür bir stresin olabileceğini algılayan karmaşık bir
sisteme sahiptir. Bunda yetiştiği çevre şartlarında, var olan maddelerin
de etkisi büyüktür. Örneğin bitki sürekli ortalama 20°C sıcaklıkta
yetişiyorsa, çok yüksek ısı şoklarına daha az toleranslıdır. Fakat
ortalama 35°C sıcaklıklarında yetişiyorsa, ısı şoklarından diğerine göre
daha az hasar görecektir. Çünkü bitki, orta yüksek sıcaklık ve gündüz
koşullarında (fotosentez sistemi dolayısıyla), sıcaklığın daha da
artabileceği ihtimaline karşı hazırlıklı olacak ve ona uygun maddeleri
bünyesinde biriktirecektir. Ancak daha düşük sıcaklıklarda buna
hazırlık yapma eğilimi pek fazla görülmediğinden dolayı bünyelerinde
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gerekli madde birikimi yapmayacağından, ani gelişen ısı şoklarından
zarar görmesi çok daha fazladır.
Sinsawat vd., (2004), 25°C ve 41°C sıcaklıkta yetiştirilen mısır
fidelerinde, karanlıkta kısa süreli ısı şokunun etkisi değerlendirilmiştir.
Buna göre düşük (25/22°C gündüz/gece) ve daha yüksek (41/30°C
gündüz/gece) sıcaklık koşullarında yetiştirilen mısır fidelerine kısa
süreli sıcaklık şokları uygulanmıştır. Her birine 20 dakika boyunca, 2530-35-40-45-50°C sıcaklık şokları uygulandı. Hemen ardından (0,20 ve
40dk, 1,2,4,24,48,96 saat) sürelerde, önceki büyüme koşullarına
aktarıldı. İlk olarak 25/22°C gündüz/gece şartlarında yetiştirilen
fidelere

yapılan

25-35

arasındaki

ısı

şoklarında

fotosentez

mekanizmasında kalıcı bir hasar meydana gelmezken, 45°C’nin üzeri
şoklarda oluşan hasar geri döndürülememiştir. Bu durum 41/30°C
gündüz/gece şartlarında yetiştirilen fidelerde ise herhangi bir hasara yol
açmamıştır. Bunun sebebi ise yüksek büyüme sıcaklığının bir sonucu
olarak geliştirilmiş termo-tolerans kaynaklı madde birikiminin,
karanlık koşulda ve düşük sıcaklıkta yetiştirilen mısır bitkisinde
sonradan verilen ısı şoku ile oluşmamasıdır.
2.4. Mısır Bitkisinde Düşük Sıcaklık Stresinin Etkileri
Mısır bitkisinde üşüme stresi, bitkinin büyüme işlevlerine etki ederek,
hücrelerin redoks homeostazisini bozar ve bitkinin oksidatif strese
girmesine neden olur. Oksidatif strese giren bitkide ROS (reaktif
oksijen türleri) miktarı artmaya başlayacaktır. Bitkilerde serbest halde
dolaşan oksijen, hücrelerde herhangi bir yapıya bağlanmaya çalışır.
Reaktif oksijen türleri, lipid, protein ve nükleik asit gibi önemli yapılara
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saldırarak yapılarını bozar ve yeni hücrelerin oluşmasına engel olurlar.
Reaktif oksijen türlerinin vereceği zararı en aza indirmek amacıyla
bitkinin çeşitli organlarında savuma maddeleri (enzimatik ve enzimatik
olmayan maddeler) üretilerek bir nevi sinyal oluşması sağlanır
(Aydinoglu ve Akgul, 2019).
Pek çok ülkede, özellikle ilkbaharda yapılan ekimlerde düşük
sıcaklıkların etkisi, mısır verimi ve kalitesi üzerinde ciddi etkilere sahip
olmaktadır. En yüksek 25-28°C ve en düşük 5-18°C sıcaklıklarda
büyüdüğü kabul edilen mısır bitkisinin düşük sıcaklıklardan çok
etkilendiği ve her 0,7°C ısı azalmasının olgunluk dönemini 7 gün
geciktirdiği, verimi ise %8 azalttığı bildirilmiştir. Bu değer 1°C olursa,
olgunluk dönemini 10 gün gecikecek ve verim kaybı %10’dan fazla
olacaktır. Tüm bunlar koçanda tane bağlama sayısı azalacak ve tane
dolum süresini kısaltacaktır. Bitkide hücrelerin büyümesi ve eşeysiz
olarak çoğalması, düşük sıcaklık koşullarından etkileneceğinden,
bitkide yaprak alanları küçük kalacak, toplam yaprak sayısı da
azalacaktır (Yu et al., 2021).
Mısır bitkisinde ekim zamanı, düşük sıcaklıkların zararlı etkilerinden
korunmak için dünya üzerinde pek çok ülkede önemli bir konudur. Zira,
ilkbahar geç donları bitkide verim kayıplarına neden olan önemli bir
stres faktörüdür. Ülkemizde özellikle yüksek rakımlarda ve karasal
iklimde bu problemin önlenmesi amacıyla farklı mısır tiplerinde
çalışmalar yürütülmektedir.
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3. TUZ STRESİ
Tuz stresi, özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde, bitkilerin
büyüme ve gelişmelerini osmotik stres, iyon stresi ve iyon stresinin
ortaya çıkardığı besin dengesizlikleri yoluyla engelleyen abiyotik stres
faktörlerinden biridir (Parida ve Das, 2005; Sönmez, 2019).
Tuzluluk özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde, yoğun sulama ile
çeşitli tuzlar bakımından zengin yeraltı suyu seviyesinin toprak
yüzeyine kadar yükselmesi ve buharlaşmasıyla oluşur. Toprak yüzeyine
yakın yerlerde tuz birikmesi ile de tuzluluk artar (Sönmez, 2019).
Tuzluluk bitkilerin topraktan, bitki besin elementi alımını etkiler, toksik
etki yapar, hücresel dengenin bozulmasına neden olur. Bu nedenle de
hücrelerin büyüme ve gelişmesini engelleyerek, organizmanın yapısına
zarar veren bir durumdur. Ülkemizde yetiştirilen kültür bitkilerinin pek
çoğu, tuza karşı oldukça hassas ve ülkemiz topraklarında tuzluluk
sorunu oldukça yaygındır.
3.1. Tuz Stresinin Mısır Bitkisinde Genel Etkileri
Mısır bitkisi tuza karşı orta seviyede toleranslıdır. Sulama suyunun
elektriksel iletkenliği 1,1 dS m-1’ ye kadar olması durumunda verimde
bir azalma olmamaktadır. Suyun elektriksel iletkenliği 3,9 dS m-1’ ye
ulaştığında ise verimde %50 oranlarında kayıplar görülür (Ayers ve
Wescot, (1976); Demirel & Çamoğlu, (2014)).
Mısır bitkisinde tuz stresinin ilk etkilerinden biri, solunum, fotosentez
gibi fizyolojik olayların yavaşlaması nedeniyle büyüme ve gelişmenin
azalmasıdır. Özellikle kök büyümesi olumsuz etkilenir. Tuz stresi
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bitkiler üzerinde osmotik ve iyon stresi oluşturarak doğrudan etkisini
gösterebilir. Ayrıca, bitki yapısında meydana gelen yapısal hasarlar ve
toksik maddelerin sentezlenmesi ile dolaylı olarak (sekonder etki) da
etki edebilmektedir. Örneğin, NaCl’nin başlıca sekonder etkileri; bazı
protein yapılarına zarar vermek, klorofil zar yapısını bozmak,
fotosentez

inhibisyonu

ve

metabolik

toksisite;

K+

alımının

engellenmesi ve hücre ölümü olarak bildirilmiştir (Botella ve ark.
(2005); Hong ve ark. (2009); Çakmakçi ve Dallar, (2019))
Tuz stresi, mısır tohumunda çimlenmenin gerçekleşmesi üzerinde
etkilidir. Ortamda artan tuz konsantrasyonları bitkinin su almasını
engelleyerek, çimlenmesine olumsuz etkilerde bulunur. Ayrıca
çimlenen tohumlarda, kök ve sürgün uzamasını azaltır, sürgün ve kök
yaş ağılıklarını düşürür. Örneğin yapılan bir çalışmada, 3 farklı silajlık
mısır çeşidi üzerinde, 3 farklık sıcaklık (24 °C, 28 °C, 32 °C) ile 9 farklı
tuz (saf su, 1500, 3000, 5000, 7500, 10000, 15000, 20000, 25000 ppm
tuz) dozunun çimlenme özelliklerine etkileri değerlendirilmiştir. Buna
göre; en yüksek çimlenme oranı saf su konsantrasyonundan elde
edilirken

(%77,78),

en

düşük

değer

ise

3000

ppm

tuz

konsantrasyonundan (%40,74) elde edilmiştir. Ayrıca, en yüksek
sürgün yaş ağırlığı saf su uygulamasından (0,13 g) alınırken, en düşük
sürgün yaş ağırlığı ortalaması ise 1500 ppm (0,05 g) tuz
konsantrasyonundan elde edilmiştir. Kök yaş ağırlıkları da benzer
şekilde bir etki altında kalmıştır. Tuz konsantrasyonunun artması,
ortamın osmotik basıncının da arttırdığından, tohumun suyu almasına
engel olarak çimlenme oranını azaltır (Çakmakçi ve Dallar, 2019).
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Kocaçalışkan (2002)’a göre bitkiler tuz stresinden, ozmotik etki ve
toksik etki olmak üzere iki şekilde etkilenir. Ozmotik etkide, bitki
kökleri vasıtasıyla suyu alamaz ve dolayısıyla su stresi de başlar.
Diğerinde ise, tuz konsantrasyonunun artması halinde bitkide toksik
etkiler oluşarak enzimlerin etkinliği bozulur, mitoz bölünme engellenir
dolayısıyla bitkinin büyüme ve gelişmesi durur. Tuz stresi altında üç
farklı etki görülmektedir. Su stresi; aşırı Na ve Cl alınması ile toksisite;
besin maddelerinin alınması ve taşınmasında oluşan dengesizliklerdir.
Özellikle

K

ve

Ca

miktarında

eksiklikler

görülmektedir

(Marschner,(1995); Köşkeroğlu, (2006)).
Tuz stresine bağlı olarak bitki suyu alamayacağı için, su stresine girer.
Dolayısıyla su stresi bitkinin stomalarının kapanmasına neden
olacaktır. Stomaların kapanmasıyla bitkide karbondioksit alımı da
azalır. Dolaysıyla besin üretimi için gerekli hammadde azalacaktır.
Karbondioksitin

azalmasına

bağlı

olarak

diğer

bitki

besin

elementlerinin alımı yavaşlar dolayısıyla için fotosentez etkinliği azalır
ve bitkide büyüme ve gelişme hızı geriler.
Potasyum elementi, bitkilerde tuz stresine karşı koyması için önemli ve
toleransını arttırması için etkilidir. Bu element bitkide yeterli
miktarlarda bulunursa, su kaybı kontrol altına alınabilir. Mekanizma,
özelleşmiş stoma kapatma hücrelerinde K birikmesi sonucu su
potansiyelinin düşmesi ve buna bağlı olarak hücreye su girmesi ve yine
bu hücrelerde K eksilmesi sonucu şeker ve nişasta birikmesi nedeniyle
su potansiyelinin artmasına dayanmaktadır. K ile Na’un rekabet etmesi,
bitkiye

potasyum

verilmesi

ile

kolaylaşır.

Na/K

oranının
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dengelenmesiyle, bu tür metabolik faaliyetler düzeltilir (Kaya ve Tuna,
(2005).

Demirel ve Çamoğlu (2014), mısırda erken vejetasyon

döneminde yapılan potasyum uygulamasının, tuz stresine olan etkisini
değerlendirmiştir. Buna göre çalışmada; 2 farklı tuz (0,5 ve 4,0 ds m-1)
ve 4 farklı potasyum seviyesi (14 kg da-1, 28 kg da-1, 56 kg da-1, 84
kg da-1) uygulanmıştır. Tuzsuz koşulda ve potasyum eksikliğinde,
biyokütle değerinin düştüğü, potasyum uygulaması yapıldığı zaman
biyokütlenin bir seviyeye kadar arttığı ve sınır değerini aştığında
olumsuz etki gösterdiği bildirilmiştir (yaş biyokütle değerleri; 12,364,7-66,7-66,5-27,4). Bu duruma yaprak oransal su içeriği (%93,790,6 arasında), yaprak su içeriği (%90,1-83,7 arasında) değerleri de
eşlik etmektedir. Çalışmada, mısır bitkisine erken dönemde yetli
potasyum uygulandığında, tolerans seviyesinin üstünde uygulanan tuz
dozlarında (4,0 ds m-1), taç genişliği, bitki boyu ve gövde çağı gibi
değerlerin etkilenmediği görülmüştür.
Tuz stresi mısır bitkisinde aynı zamanda morfolojik, hücresel,
moleküler ve fizyolojik pek çok aksaklığa neden olmaktadır. Ayrıca tuz
stresi bitkinin her dönemi için önemli olmakla birlikte özellikle fide
gelişimi döneminde etkili olmaktadır.
Çeşitli stres faktörlerine karşı geliştirilen bitkilerde, priming
uygulamalarına bitki büyüme düzenleyici hormonlar da dahil
edilmiştir. Bu sayede tohumlarda çimlenme oranı artmış ve fide
gelişimi hızlanmıştır. Salisilik asit (SA), özellikle çimlenme olmak
üzere, fotosentez, solunum, çiçeklenme ve yaşlanma gibi büyüme ve
gelişme evrelerinin düzenlenmesinde katkıda bulunan, fitohormon
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olarak bilinen bir fenolik bileşiktir. Salisilik asit ile priming
uygulamasının tuzluluğa karşı etkili olduğu bildirilmiştir (Jini ve
Joseph, (2017); Anaya ve ark., (2018); Rivas-San Vicente ve Plasencia,
(2011); Lee ve ark., (1998); Öztürk vd., (2021)).
Öztürk vd., (2021), şeker mısırda salisilik asit priming uygulamasının
çimlenme ve fide gelişimi üzerine etkisini incelemiştir. Buna göre mısır
tohumları üç farklı salisilik asit dozu ile priming (0, 1 ve 2 mM), beş
farklı NaCl konsantrasyonuyla (0.38, 1.50, 3.00, 6.00, 10.00 dSm-1)
çimlendirilmiş ve fide evresinde de bu çözeltilerle sulanmıştır. Sonuç
olarak; kök uzunluğu (10,46-5,77cm), gövde uzunluğu (12,25-8,53
cm), kök yaş ağırlığı (167-72 mg), gövde yaş ağırlığı (429-302 mg),
kök kuru ağırlığı (17-9 mg), gövde kuru ağırlığı (41-9 mg), gövde kuru
madde oranı (%90,61-90,10), kök kuru madde oranı (%89,37-87,77),
çimlenme hızı (%62,78-37,22), çimlenme oranı (%93,33-64,44),
toplam kuru madde oranı (%57,95-38,70), fide gücü indeksi (9,966,97), tuz toleransı indeksi (100-66,16), vigor indeksi (2121-923)
değerleri elde edilmiştir. Tuz oranı arttıkça çimlenme oranı ve fide
gelişimi azalmıştır. Çalışmada salisilik asit tuz stresini 1 mM önemli
ölçüde baskılamış fakat 2 mM ve üzeri değerde bu baskılama ortadan
kalkmıştır. Salisilik asit uygulandığında, şeker mısırda 4-5 kat daha
fazla tuza dayanıklı olduğu görülmüştür. Optimum salisilik asit seviyesi
1 mM olarak belirlenmiştir (Jini ve Joseph, 2017; Anaya ve ark., 2018;
Rivas-San Vicente ve Plasencia, 2011; Lee ve ark., 1998).
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4. SU BASKINI STRESİ
Topraktaki yüksek su seviyesinin, kısa bir süre içinde bitki köklerinde
hipoksik koşullara (oksijen seviyesinde azalma) neden olmasına su
baskını stresi denilmektedir. Buna bağlı olarak köklerde oksijen alımı
yavaşlar ve solunum engellenir, dolayısıyla enerji miktarı azalır.
Oksijen olmadığı için bitki farklı bir metabolizma yolu kullanarak
(fermantasyon metabolizması) enerji üretmeye çalışır. Böylelikle
bitkide etanol maddesi birikmeye başlar. Suya karşı toleransı olan
bitkiler, bu fermantasyon metabolizması sayesinde yaşamlarına devam
edebilmektedir. Bitkiler su baskını stresine karşı ilk tepki olarak, stoma
iletkenliğini (stomalardan su buharı ve karbondioksit geçirme hızı)
azaltmaktır. Ayrıca kökleri vasıtasıyla su alımını kısıtlamaya çalışarak,
iç su açığı oluşturmayı hedefler (Muhammad Arslan Ashraf, 2012). Su
alma imkânı olsa dahi, köklerin su alma işlevi oksijen yetersizliği
nedeniyle zarar gördüğünden su alması kısıtlanır.
Mısır bitkisinde su baskınının bitkinin hangi dönemine denk geldiği,
verime olan olumsuz etkiyi değiştirir. Mısırın dört farklı büyüme ve
gelişme dönemi ele alınırsa şayet, bu zarardan en fazla, yaprak oluşum
döneminde etkilenmektedir, ardından fide oluşum, tepe püskülü ve süt
olum dönemleri sırasıyla gelir (Huang et al., 2022).
4.1. Mısır Bitkisinde Su Baskını Stresinin Etkileri
Su baskınları, ciddi oranda oksijensizliğe yol açtığından dolayı,
solunum ve fotosentez olayında hayati öneme sahiptir. Fazla su bitkide,
gövdenin şeklen bozulmasına, yaprakların zarar görmesine, sürgün
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büyümesinin baskılanmasına neden olur. Ayrıca çoğu tahıl bitkisinde,
kök ve sürgün boyunun kısalmasına da neden olmaktadır (Armstrong
(1979); Jackson (1985); Çakmak ve Marschner (1992);Şengül, (2014)).
Mısır bitkisi diğer tüm stres faktörlerinde görüldüğü gibi, su baskını
stresinde de kısa sürede vejetasyonunu tamamlama eğilimine
girmektedir. Dolayısıyla tane verimi dönemi kısa sürecek ve tane
verimi olumsuz etkilenecektir. Yapılan pek çok çalışmada stresin
etkileri, koçan uzunluğunun azalması, bitki boyunun kısalması,
fotosentez oranının azalması, tane sayısının ve dolayısıyla bin tane
ağırlığının azalması şeklinde sonuçlanmaktadır. Mangani vd.,
(2018)’nin mısırda su baskını-tane verimi ile ilgili yaptığı çalışmaya
göre; bitkide tane sayısı (599-584), bin tane ağırlığı (320-225g), tane
verimi (8930-4196 kg ha−1), hasat indeksi (0,57-0,41) değerleri
verilmiştir. Çalışmaya göre su baskınının tane verimine olan etkisi
olumsuz olmaktadır. Özellikle bitki bu durumdan erken vejetatif
dönemlerinde etkilenir. Çalışmada kurağa dayanıklı ve dayanıksız
olmak üzere iki zıt karakterli mısır tipi kullanıldığından dolayı,
özellikle kurağa toleranslı olmayan mısır tiplerinde, olası kuraklık
riskine karşı daha fazla verim kayıpları gözlenmektedir. Bu durumda
iki ve daha fazla olan stres faktörleri, bir stres faktörünün (örneğin su
baskını stresi) etkisini daha hissedilebilir hale getirebilmektedir.
Mısır bitkisinde su baskını nedeniyle ile (oksijensiz solunumdan
kaynaklı) biriktirilen toksik maddeler, bitkiye faydalı olabilecek
minerallerin alınmasına engel olmaktadır. Bitki faydalı mineralleri
alamadığı zaman zayıf kök sistemi oluşturmaya başlar. Bitki köklerinde
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oksijen miktarının azalması, diğer besin elementlerinin alımını da
etkilemektedir. Ayrıca bitkinin biyokütle dağılımı değişeceği için, azot
kullanım verimliliğinin de azalmasına neden olmaktadır. Yapılan bazı
çalışmalar, su baskını stresi yaşayan bitkilerde N uygulanmalarının,
büyüme ve gelişme düzeni açısından önemli olduğunu göstermektedir
(Zhang ve diğerleri, 2021).
Su baskını stresi, kısa süreli de olsa mısır bitkisine zarar verir. Çünkü
su basması ile, toprak gözenekleri tamamen dolacağı için, hızla oksijen
seviyesi düşer. Dolayısıyla stomalar kapanır, fotosentez olumsuz
etkilenir, verim düşer. Yapılan bir çalışmada bu durum şu şekilde
açıklanmaktadır; mısırda 4 farklı dönemde (fide (V3), yaprak oluşturma
(V6), tepe püskülü oluşturma (VT) ve süt olum dönemi (R3)), su
baskını olan ve olmayan şartlarda verim değerlendirmesi yapılmıştır.
Su baskını stresinin olmadığı uygulama şartları ile 7 gün su baskını
altında kalan mısır bitkisinde (yaprak oluşturma ve tepe püskülü
oluşturma dönemlerinde) %15,4 oranında fotosentez veriminin azaldığı
bildirilmektedir. Bu durum stomaların kapanmasından dolayı, stoma
iletkenliği ve CO2 konsantrasyonunun azalması nedeniyle ortaya
çıkmıştır. Ayrıca su baskını süresi arttıkça, olumsuz etkilerin de arttığı
gözlenmektedir. Yaprak oluşturma dönemine denk gelen su baskını
stresi bitkiye daha fazla zarar vermiştir. Bu dönemde oluşan stres, bitki
büyümesini azaltmış ve tane verimini düşürmüştür. Ardından fide
dönemi, tepe püskülü oluşturma dönemi ve süt olum dönemleri sırasıyla
gelir (Huang et al., 2022).
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Su baskını esnasında bitkilerin hayatta kalması, onun morfolojik ve
metabolik adaptasyonuna bağlıdır. Bu durum bitkideki hormonlarla
yakından ilgilidir. Su baskınında en belirgin olan hormon etilendir.
Bitkideki büyüme tepkilerinin birçoğu etilen birikmesinden dolayı
meydana gelir. Aynı zamanda etilen hormonu, bitkide adventif kök
oluşumuna etki eder. Bu da kökün yapısını değiştirir. Su basmasına
toleransı olan bitkilerde etilen ve giberellin, büyümeyi teşvik ettiğinden
dolayı metabolizmaları daha farklıdır (Rajhi, (2011); Visser ve ark.,
(1996); Yavaş vd., (2016)).
5. DÜŞÜK AZOT STRESİ
Bitkide azot, zorunlu olarak kullanılması gereken temel bitki besin
elementidir. Azot ve su, bitkilerde en fazla eksikliği hissedilen
maddelerdendir. Bundan dolayı azot, bitki büyümesini kontrol eden
element konumundadır (Bolat & Kara, 2017). Düşük azot stresi,
bitkinin bünyesine alması gereken optimum seviyedeki azotu eksik
alması ya da kullanamaması nedeniyle oluşan stres halidir. Bu durum
büyüme ve gelişmeyi azaltır veya engeller.
5.1. Düşük Azot Stresinin Mısır Bitkisine Etkileri
Bitkilerde büyüme ve gelişmenin gerçekleşmesi için, amino asitler,
proteinler, nükleik asitler, klorofil ve bazı bitki hormonları dahil olmak
üzere çok sayıda biyolojik bileşiğin temel bir yapı taşı azottur. Mısır
bitkisi azot stresine girdiğinde en basit yapım olaylarını dahi tam olarak
gerçekleştiremez. Ayrıca mısır bitkisinin azot kullanım verimliliği de
bu konuda önemlidir. Azot kullanım verimliliği açısından tüm mısır
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genotiplerinde varyasyon mevcuttur. Azot kullanım verimliliği azotlu
gübreleme

miktarının

optimum

olarak

belirlenmesinde

işe

yaramaktadır (Singh et al., 2021). Azotun eksik ya da fazla olması hem
çevreye hem de bitki gelişmesine olumsuz etkilerde bulunur.
Fotosentez sonucunda elde edilen ürünler bitki biyokütlesinin ana
kaynağını oluşturmaktadır. Bu konuda belirlenen hedef tam anlamıyla,
bir yaprak düzeyindeki fotosentezin arttırılmasıdır. Azot kullanımı
yaprak alanı ve yaprak ömrüne etki eden bir etmendir. Buradaki
kazanımları anlamak ise azot strese bağlı kayıpların tespiti ile mümkün
olmaktadır. Dünyada da tarımsal üretimin büyük oranlarda aniden
artmasının en önemli etkenlerinden biri azotlu gübre uygulamalarına
geçmek olmuştur (Mu & Chen, 2021).
Mısır bitkisinde yapılan çalışmaların pek çoğu azot eksikliğine bağlı
karbondioksit asimilasyonunun azalması ile ilgilidir. CO2 asimilasyon
kapasitesi potansiyel olarak fotosentetik elektron taşıma zincirinin aşırı
azalmasına ve dolayısıyla fotoinhibisyona yol açmaktadır. Ayrıca
fotosentez tepkimesinde meydana gelen calvin döngüsünde, anahtar
niteliğindeki bazı enzimlerin sentezlenmesini azaltır. Fotosenteze bağlı
olarak bitkide madde birikimi azalır (Lu & Zhang, 2000).
Mısır bitkisi azot eksikliğine karşı oldukça hassas bir bitkidir. Eksikliği
ile gövdede bodurlaşma ve yapraklarda küçülme görülür. Mısırda azot
ve diğer bitki besin elementlerinin bitki kısımlarına olan etkilerini
belirlemek için 75 günlük bir periyotta bir araştırma kurulmuştur.
Çalışmada uygulamalara ait (azotlu çözelti- azotsuz çözelti); bitki boyu
(68,5-16,96 cm), yaprak sayısı (12,17-7,83 adet %33 azalma), yaprak
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eni (5,84-2,3 cm), yaprak boyu (54,97-16,34 cm), gövde çapı (1,450,38 cm), gövde yaş ağırlığı (149,83-13,17g/bitki), kök yaş ağırlığı
(78,33-9,5

g/bitki),

gövde/kök

oranı

(2,01-1,42)

değerleri

verilmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere azotlu gübreleme bitkinin
büyüme ve gelişme fizyolojisi üzerinde oldukça etkilidir (Bayram vd.,
2016).
Azot noksanlığında mısır bitkisinde, yeni hücre gelişimi azalır, vejetatif
gelişme olumsuz etkilenir. Yaprak ve gövde sistemi oldukça zayıflar.
Benzer şekilde kök gelişmesi ve köklerde dallanma zayıflar.
Çiçeklenme ve meyve tutma oranı azalır, meyveler küçük kalır. Bitki
koyu ve canlı yeşil renkten, açık yeşil bir hale döner. Yaprak alan
indeksi düşer ve fotosentez yavaşlar. Eksiklik daha ileri boyutlarda
olduğu zaman yapraklarda kloroz görülür. Kloroz yaprağın homojen
olarak sararması ile meydana gelir. Azot noksanlığında yapraklar
kahverengiye dönerek bitki ölür (Foth, 1984; Aktaş ve Ateş, 1998;
Boşgelmez vd., 2001; Güzel vd., 2004; Fageria, 2009; Kacar ve Katkat,
2010; Bolat & Kara, 2017).
Bitkinin azot stresine girmesi, tane ve sap veriminin azalmasına sebep
olur. Koca & İbrikçi, (2019), mısırda azot-verim ilişkisini belirlemek
amacıyla bir çalışma yürütmüştür. Buna göre söz konusu denemede,
azot konsantrasyonu % 0.7-1.1 arasında olup, bitki tarafından kaldırılan
toplam azot 156-202 kg N ha-1; tane tarafından kaldırılan toplam azot
156-202 kg N ha-1’dır. Buna göre, tane verimi 13,739-13,994 kg ha-1;
sap verimi 10,450-12,015 kg ha-1 olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre,
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sap, tane ve bitki tarafından kaldırılan azot ile sap ve tane verimi
arasında olumlu bir ilişki olduğu görülmektedir.
Mısır bitkisi düşük azot stresine maruz kaldığında, koçan boyu,
koçanda tane sayısı ve tane verimi gibi değerlerinde azalma görülür.
Azotun ne eksik ne de fazla olmaması gerekir. Örneğin, sulanabilir
koşullarda üç atdişi hibrit mısır çeşidinde, azot dozlarının (0, 12.5, 25
ve 37,5 kg N/da) verim ve verim öğelerine etkisinin incelendiği bir
çalışmada, bitki boyu (156,1-158 cm), koçan yüksekliği (95,4-77,4 cm),
koçan boyu (19,2-17,7 cm), koçan çapı (4,9-4,4 cm), koçanda tane
sayısı (654,2-544,5 adet) bin tane ağırlığı (350,4-330,5 g), bitkide
koçan sayısı (1,09-0,97 adet) ve dekara tane verimi (1502,6-1089,9
kg/da) değer aralıkları elde edilmiştir. Bu çalışmada azot dozları
arttıkça koçan boyu, koçanda tane sayısı ve tane verimi (bu üç
parametre istatistiki olarak önemli) de artmış ve optimum değer 25 kg
N/da olarak belirlenmiştir (Turgut, 1998).
Azot stresinin hissedilebilir etkisi, mısır bitkisinin yetiştiği ortam
şartlarının nem oranına göre artabilir. Örneğin, iklim koşullarının nemli
ya da yarı nemli olması, gübre kullanım etkinliğini değiştirir. Hiç azot
uygulanmamış mısır bitkilerinden elde edilen tane ürünü 456.5-1018.7
kg/da arasında, sap ürünü ise 602.7-1397.9 kg/da arasında olurken bu
değerler yarı nemli iklim koşullarında, danede 828.3 ve sapta 930.6
kg/da; nemli iklim koşulunda ise sırasıyla 623.4 ve 683.7 kg/da olarak
bulunmuştur. Düşük düzeyde gübre %5 kg N/da uygulamasında ise,
dane ve saptan sırasıyla elde edilen değerler ortalama %12.2 ve 7.7
artmıştır. Gübre olmadığında nemli iklim koşullarında azot kapsamı,
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yarı nemli koşula göre daha fazla olmuştur. Gübre uygulandığı zaman
ise nemli iklim koşulu, dane ürünündeki azot miktarı artışının az
olmasına neden olmuştur (Horuz, (2002); Ekberli vd., (2005)).
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GİRİŞ
Dünya’da üretim yapılan 1.4 milyar ha tarım alanının yaklaşık
yarısında tahıl üretimi yapılmaktadır. Üretim alanlarının yaklaşık
yarısında tahıl yetiştiriciliğinin yapılmasında en önemli sebeplerden
birisi, insanların temel besin maddesi olmasındandır. (Kardeş ve
ark.,2019). Tahıllardan, özellikle buğday, mısır ve çeltik üretim ve
tüketimde ön sıralarda yer almaktadır. Bir sıcak iklim tahılı olan mısır,
ekim alanı olarak buğdaydan sonra 2. sırada yer almakta iken toplam
üretimde dünya’da birinci sıradadır (Anonim, 2020). Mısır bitkisi
insan gıdası, hayvan yemi ve sanayide üretilen mamul malların
üretimi için kaynak olarak yoğun şekilde kullanılmaktadır. Mısırın
tüketim ve kullanım alanlarının, ülkelerinin gelişmişlik düzeyiyle
ilişkili olduğu, dünyanın gelişimini tamamlamış bölgelerinde büyük
bir kısmı hayvan yem kaynağı olarak, ülkelerin gelişmişlik ve
modernlik

düzeyi

düştükçe

daha

çok

insan

gıdası

olarak

değerlendirilmektedir. Dünya genelinde üretilen mısırın, yarısından
çoğu hayvan yemi, yaklaşık 1/5 ise insan gıdası olarak doğrudan
tüketilirken, %10 konserve gıda

ve

%10 diğer

tüketimler

ve

tohumluk olarak kullanılmaktadır (Özata ve ark., 2013). Ülkemizde
ise piyasaya sunulan yaklaşık 6 milyon ton mısırın %75’ i yem
sektöründe kullanılmakta olup, en yüksek pay kanatlı hayvan
sektörüne aittir. Geriye kalan %20’lik bölümü nişasta, glikoz ve alkol
sanayinde, %5’i ise endüstride, yağ üretiminde ve tohumluk olarak
kullanılmaktadır (Anonim, 2020). 2020 yılı verilerine göre, dünyada
ki insan sayısı 8 milyara ulaşmıştır (Anonim, 2021). Dünyanın yıllık
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büyüme hızı % 1.08 olup bu hızla giderse 2050 yılı itibari ile dünya
nüfusunun

9.9

milyara

gelmesi

ve

10

milyara

dayanması

kaçınılmazdır (Anonim, 2016). Türkiye’de ise bugün 83.7 milyon olan
nüfus, 30 yıla kadar 100 milyona yaklaşacağı bildirilmiştir (Turhal,
2021). Bu nüfus artışına paralel, doğal kaynakların insan ırkının
ihtiyaçlarını

karşılamada

yetersiz

kalacağı

düşünülmektedir.

Gelecekte, özellikle gıdaya ve temiz içme suyuna ulaşımın zorlaşacağı
tahmin edilmektedir. Dünyada ki üretim alanlarını artıramayacağımız
hipotezinden yola çıkarak, mevcut üretim alanlarımızın korunmasında
büyük yararlar vardır. Konvesyonel veya modern tarımda birim
alandan daha yüksek verimler alma kaygısıyla, mevcut topraklarımız
bilinçsiz bir şekilde hem gübrelenmekte hemde sulanmaktadır.
Bilinçsiz ve aşırı uygulanan kimyasal gübreler ve pestisitler hem
topraklarımızı hemde ekolojimizin dengesini bozmaktadır. Özellikle
gelişmemiş ve gelişmekte olan dünya ülkelerinde modern olmayan
sulama yöntemlerinin uygulanması sebebiyle, tarımsal alanlarda ki
toprakların taban suyu yükselmekte daha sonrasında tuzluluk ve
çoraklaşma baş göstermektedir. Uygulanan yanlış uygulamalardan
dolayı toprağın tuzlulaşması verimde özellikle tahıl üretiminde verim
kayıplarına sebep olmaktadır.
Bitkiler doğada durağan şekilde yaşadıkları için, tuzluluk stresinin
dışında diğer önemli iki abiyotik strese daha maruz kalırlar. Bunlar
sıcaklık ve kuraklık stresleridir. Gerek hayvan faaliyetleri gerek insan
faaliyetlerinden kaynaklı, yoğun şekilde doğaya salınan CO2 gazı,
atmosferde sera etkisi yaparak, küresel ısınmaya sebep olmakta ve bu
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durumun neticesinde, dünyada ki yüzey sıcaklıklarının arttığı
belirtilmiştir. Sıcaklık artışları özellikle sıcak iklim tahıllarının yaşam
konforunu azaltmaya başlamıştır.
Çöl ikliminde yaşamaya adapte olmuş kaktüs türlerinin gövdelerinde
su depolama özellikleri sayesinde, çok az su ile yaşamlarını
sürdürebildikleri

bilinmektedir.

Bu

bitkiler

bile

yılın

belirli

dönemlerinde su ya ihtiyaç duymaktadır. Kültür bitkileri arasında,
kuraklığa veya susuzluğa toleranslı bitkiler olmasına rağmen, susuz
bir şekilde hiçbir kültür bitkisi yaşamını sürdürememektedir. Özellikle
tahıllar içerisinde sıcak iklim bitkisi olan mısır, vejetatif ve generatif
dönemde suya ihtiyaç duymaktadır. Yeryüzünde ki sıcaklık artışları,
mısır gelişimini olumsuz etkilemekte ve tane veriminin düşmesine yol
açmaktadır. Bu nedenle, kuruluşlar ve bilim insanları, gelecek ile
alakalı taşıdıkları kaygılardan dolayı, yakın, orta ve uzun eylem
planlarının hazırlanması ve dünyanın abiyotik stres koşullarına
hazırlık yapılması gerektiği üzerinde fikir birliğine varmışlardır.
Bitkiler doğaları gereği yaşam süreleri boyunca çevre ile interaksiyon
içerisindedir. Bitkilerin yaşadıkları florada abiyotik stres koşulları
oluştuğunda, genetik yapıları uyum ve tolerans gösterecek durumda
değilse, adaptasyon ve tolerans eksikliğine bağlı olarak ekolojik strese
maruz kalırlar. Ekolojik koşullar, bitkilerin optimum büyüme ve
gelişimini negatif yönde etkileyecek kadar değişmesi halinde,
bitkilerin yaşadıkları durumu stres olarak adlandırıyoruz. Tuzluluk,
kuraklık ve sıcaklık gibi Abiyotik stres faktörleri, bitkinin önce
metabolik, fizyolojik ve biyo kimyasal mekanizmalarda bozulmalara
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sebep olur. Daha sonra bitki organları ve hücre membranlarında
esneklik kaybına, tanenin kalite değerinde düşmeye ve hatta
canlılığının sonlanmasına neden olabilmektedir (Kocaçalışkan, 2008).
Bitkilerin çimlenmesi, canlılıklarını devam ettirebilmeleri, gelişim
sürecini

tamamlayabilmeleri,

abiyotik

stres

koşullarından

ari

olmalarına bağlıdır. Bitkilerde verimi sınırlandıran başlıca abiyotik
stres faktörleri; kuraklık, tuzluluk, yüksek sıcaklıktır.
Çevresel olumsuz şartlar, bitkisel verimi negatif etkilemekte ve
insanların besin tedarikini sekteye uğratmaktadır. Bu durum gelecekte
başta insan daha sonrasında hayvanların besin ihtiyacını olumsuz
etkileyecektir. Çevre ile ilgili dernek ve kuruluşların yaptıkları
inceleme

ve

araştırmalarda,

yüzyıllık

sürede

dünya

yüzey

sıcaklıklarının ortalama, 1 oC arttığını rapor etmişlerdir. Geleceğe
dair, dünyada önümüzde ki 100 yıllık süre içerinde ortalama sıcaklık
değerlerinin daha da artacağı, bu artışın, yaklaşık 1-6 oC arasında
olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, dünyanın maruz kalacağı yüksek
sıcaklık sürelerinin daha da artacağı, düşük sıcaklık sürelerinin de
azalacağı, bu iklimsel bozulmanın neticesinde, bitkilerin özellikle
kültür bitkilerinin olumsuz etkileneceği öngörülmektedir (Morales ve
ark., 2020).
Bitkiler genellikle doğada kuraklık, yüksek sıcaklık ve tuzluluk gibi
abiyotik stres bileşenlerine maruz kalmaktadır. Abiyotik stresin,
tohumun

çimlenmesi,

fotosentezin

engellenmesi

ve

bitki

verimliliğinin azalmasına kadar birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır
(Walawwe, 2014). Yapraklarda fotosentez, stomal aktivite ve tohum
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çimlenmesi gibi bitkisel döngüler, abiyotik stresten ciddi boyutta
etkilenen en önemli fizyolojik süreçlerden birkaçıdır.
1. Abiyotik Stres Faktörleri
1.1 Tuzlulaşma
Topraklarda

ki

tuzluluşma

özellikle

dünyanın

gelişimini

tamamlamamış bölgelerinde bitki verimini kısıtlayan önemli abiyotik
stres etkenidir (El-Tayeb, 2005). Bitkilerde bu abiyotik stres
faktörünün

negatif

zararlanmalardan

etkisi,

ileri

bitki

organellerinde

gelmektedir.

Bu

olumsuz

oluşturduğu
faktörlerin

neticesinde, bitki gelişiminde duraklama ve tane verimlerinde düşüşler
meydana geldiği Dölarslan ve Gül (2012) tarafından rapor edilmiştir.
Tuzlulaşma, toprakta sodyum (Na), magnezyum (Mg) ve kalsiyum
(Ca) gibi toprağın yapısını ve yararlılığını azaltan zararlı çözünür
tuzların çoğalması olayı olarak tanımlanmaktadır. Tuz stresinden zarar
gören topraklar, dünyanın suptropik, tropik, yarı kurak ve kurak
bölgelerine kadar farklı iklim bölgelerinde görülmektedir. Toprakta ki
tuzluluk, fotosentez yapan yosun, algler ve siyanobakteriler gibi
birçok bitki türünü iki şekilde etkilemektedir.
Bitkilerin kök bölgesinde ki su miktarının azalması sonucu polar tuz
iyonlarının artması, fotosentez yapan organizma ve bitkilerde ozmotik
stresin baş göstermesine sebep olmaktadır.
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İkincisi ise, sitozoldeki yüksek sodyum (Na+) ve klorür (Cl-) iyonları
seviyeleri ile hücre içi K+/Na+ oranındaki değişimler nedeniyle oluşan
iyonik stres olarak sıralanabilir.
Tuzlu topraklar, yüksek yoğunluklarda polar tuzların toprağın
bünyesinde birikmesinden ileri gelmektedir. Bu alanlarda bitkinin su
ihtiyacının artması ve toprağın su tutma kapasitesinin azalması,
bitkilerde su stresinin oluşmasına neden olmaktadır. Toprakta Cl− ve
Na+ gibi suda çözünür iyonların birikimi, sadece iyon orantısızlığına
değil, aynı zamanda iyon toksisitesine yol açmakta ve bitkilerde
fotosentetik ve stomal fonksiyonları çalışamaz hale getirmektedir.
Yaşanan bu olumsuzluklar, bitkilerde hem tane verimini hemde tane
kalitesinde düşüşlere neden olmaktadır. (Kwon ve ark., 2019).
Tuzluluk, bitkilerin hem vejetatif hemde generatif süreçlerini olumsuz
etkileyen en önemli stres nedenlerinden birisidir. Bütün insan ve
hayvanların oksijen ve besin ihtiyacı için bitkilerin önemli
süreçlerinden olan fotosentez aktivitesi, tüm bitkide oluşan kuru
maddenin % 90’nın oluşumundan sorumludur. Bitkilerde ki fotosentez
döngüsü ve yapraklarda ki gaz alış-verişinde ki değişimler, abiyotik
stresin şiddetini ve yaptığı zararı en doğru şekilde yansıtmaktadır.
Polar tuz iyonlarının yoğun konsantrasyonlarda biriktiği topraklarda
yetiştirilen mısır bitkilerinin fotosentez hızı ve miktarı, tuz iyonunun
çeşidine, tuzun etki süresine, bitkinin vejetatif ve generatif dönemde
olmasına ve çeşide bağlı olarak azalma gösterdiği bildirilmiştir (Najar
ve ark., 2019).
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Tuz stresinde, reaktif oksijen türlerinin (ROS) oluşmasına ek olarak
oksidatif stres de eşlik etmektedir. Mısır bitkilerinin, tuzluluğa
verdikleri kısa süreli tepkilerden birisi, stomaların iletkenlini
kaybetmesi ve kapanmasıdır. Bitkilerin maruz kaldığı daha uzun tuz
stresinde ise köklerden organellere su ve besin iletimi ile yapraklarda
oluşan besinin diğer organellere taşınması sekteye uğramakta, bitki
yapraklarında içe doğru kıvrılma, solma ve kurumalar nihai olarak
hücrelerin

membranların

zarar

görmesi

ve

bitki

ölümleri

gerçekleşmektedir (Walawwe, 2014; Najar ve ark., 2019). Tuz
stresinin bitkiler üzerinde bir diğer etkisi, köklerin yoğunluk farkından
dolayı su emilimini yapamaması ve ksilem borucukları vasıtasıyla
organellere yeterince su taşınamadığından dolayı, bitki boyunda
kısalmalar, yeşil ve kuru maddede azalmalar bunların neticesinde,
hücre

bölünmeleri

durduğu

için

dokularda

farklılaşmalar

oluşmamıştır. Ek olarak, yüksek tuz konsantrasyonu nedeniyle
toprakların bazik seviyesinin artması, bitki kök bölgesinde ki mikro
elementlerin emilimini azaltmış aynı zamanda tuz iyonlarında ki
oransal artışlar ile bitkilerde gelişim ve büyüme durma noktasına
gelmiştir (Zhang ve ark., 2019). Mısır yapraklarında ki alt
pigmentlerde tuzun neden olduğu değişiklikler, biyosentez, hücre
bölünmesi

ve

hızlandırılmış

pigmentlerde

bozulma

olarak

sıralanabilir. Klorofil pigmentlerinin bozulması sürecinde, klorofil-b,
klorofil-a'ya dönüşür ve böylece klorofil-a da daha çok artış görülür.
Tuz stresi klorofil içeriğini azaltmasına bağlı olarak, azalmanın
boyutu bitki türlerinin tuz stresine gösterdikleri tolerans düzeyine
bağlı olarak değişmektedir. Bu noktada genetik olarak, toleranslı olan
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mısır bitkilerinin ön plana çıkacağı düşünülmektedir. Tuz stresine
toleranslı mısır genotiplerinde klorofil içeriğinin stabil kaldığı veya
arttığı, tuza hassas türlerde ise tam tersine azalma gösterdiği birçok
araştırmacı tarafından bildirilmiştir (Monirifar ve Barghi, 2009; Sabir
ve ark., 2009; Noreen ve ark., 2010; Akram ve Ashraf, 2011).
Tuzluluğun, mısır tohumlarının çimlenmesi, fide gelişimi ve büyümesi
üzerine etkisi oldukça önemlidir (Çavuşoğlu ve Kabar 2008). Son
dönemlerde Türkiye’nin de içinde yer aldığı Akdeniz havzasında yer
alan ülkelerin semi-arid bölgelerinde tuzlu ve çoraklaşan toprakların
arttığı ve bitki büyümesi ve gelişimini sınırlayan en önemli abiyotik
stres faktörü olduğu bildirilmiştir (Patanè ve ark., 2013). Tuz stresinin
bitkiler üzerinde doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki etkisi vardır.
Doğrudan etkisi, osmotik ve polar tuz stresi meydana getirerek
oluştururken, dolaylı etkisi ise doğrudan etkide yaşanan olumsuzluklar
neticesinde, bitki bünyesinde bazı fonksiyonların bozulması ve zehirli
ve zararlı bileşiklerin sentezlenmesi ile ortaya çıkmaktadır. Ek olarak
mısır bitkilerinde polar tuzların ikincil zararları; DNA ve protein
zinciri ile kloroplast ve hücre zar yapısında hasara sebep olan AOT
sentezi, fotosentez mekanizmasının bozulması, metabolik toksisite,
potasyum (K+) alımının durması ve yaprak hücrelerinde ölümler
olarak sıralanabilir (Hong ve ark., 2009). NaCl stresinin bitkiler
üzerinde ki zararlı etkileri, bitki türüne, polar tuzun tür ve
konsantrasyonuna ve bitki köklerinin iyonik tuzlara maruz kalma
sürelerine bağlı değişmektedir. Tuz konsantrasyonunun yoğun olduğu
ortamlarda, farklı çeşitlerin farklı refleksler verecekleri Dajic, (2006)

523 | MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği

tarafından ifade edilmiştir. NaCl stresine karşı bitkilerin verdikleri
cevaplar veya gösterdikleri toleranslar, farklı bitki türlerinde değiştiği
gibi, bir türün farklı çeşitleri arasında bile değişmektedir (Munns,
2002b).
Tuzluluk stresi, tohum çimlenme oranının düşmesi, çimlenme
süresinin uzaması ve tohumda dormansi oranının düşmesi gibi birçok
olumsuz etkiye sebep olduğu ifade edilmiştir (Khan ve ark. 1997). Bu
etkiler, düşük osmotik potansiyelden dolayı inhibasyonun azalması
(Poljakoff-Mayber ve ark., 1994), toksisite nedeni ile enzimatik
faaliyetlerin durması (Gomes ve ark., 1988), protein sentezinin
engellenmesi (Yupsanis ve ark., 1994), bitki büyüme regülatörlerinin
dengesinin bozulması (Khan ve ark., 1994), tohumdaki endosperm
kullanımının azalması (Ahmad ve ark., 1992) ve hücrelerin mitoz
bölünme

aşamasında

ki

bozulmalar

(Bozcuk,

1991)

olarak

sıralanabilir.
Çakmakçı ve Dallar (2019) yürüttükleri

bir çalışmada, tuz

konsantrasyonundaki artışın, çimlenen tohumun sürgün oluşumunu
olumsuz etkilediği, ortamın osmotik basıncının artışına bağlı,
tohumun suyu almasını engellediğini ve nihai olarak sürgün
oluşumunda azalmalar olduğu bildirilmiştir. Aynı yazarlar ayrıca tuz
yoğunluğuna bağlı olarak, kök gelişiminin geciktiği, kök uzamasının
azaldığı, kök bölgesinde tuz konsantrasyonlarının artmasına bağlı
olarak, kök ve sürgünlerde uzamanın ve gelişimin durması, ortamda
osmotik basıncın artmasından dolayı, bitkinin bünyesine yeterince su
alamamasıyla ilişkili olduğu rapor edilmiştir.
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Birçok mısır (Zea mays L.) genotipinin fide döneminde, 17 gün
boyunca uygulanan 250 mM NaCl sonrası genotiplerde meydana
gelen toksisite miktarı genotipler arasında değişkenlik göstermiştir.
Ayrıca tuzun, mısır fidelerinin büyümesini ve köklerin uzamasını
durdurduğu ifade edilmiştir (Eker ve ark., 2006). Munns ve ark.,
(2008), mısır bitkilerine uygulanan tuz stresinin, ortamda osmotik
basıncı artırarak, bitkilerin su kullanımını engellediği bu sorunla karşı
karşıya kalan bitkilerde transpirasyon ile su kaybını önlemek için
meydana gelen ilk tepkinin, stomaların kapanması olduğunu
(Degl’Innocenti ve ark., 2009), bu durumun da transpirasyonu
engelleyerek stoma iletkenliğinin azalmasına ve kloroplastlara giren
CO2

miktarının

sınırlandırılmasına

ve

asimilasyon

oranının

azalmasına neden olduğunu bildirmişlerdir. Mahajan ve ark., (2005)
ise NaCl stresinin sebep olduğu yapraklarda ki stoma hücrelerinin
kapanması ve iletiminin azalması hidropasif kapanma, stomaların
işlevlerini tekrar yerine getirme mekanizmasına bağlı olarak hidroaktif
kapanma olmak üzere iki tip kapanma oluşur, ek olarak, bitkiler
hidroaktif mekanizma ile stomaların kapanması için birçok sinyal
moleküllerini

harekete

geçirdikleri

ve

aktif

hale

getirdikleri

bildirilmiştir.
Azevedo ve ark., (2004) tarafından yürütülen bir araştırmada, tuz
stresine maruz kalan mısır bitkilerinin yaprak ve kök organellerinde
Na+(sodyum) miktarı arttıkça, K-(potasyum) miktarlarının düştüğü,
özellikle tuz toleransı olmayan çeşitlerde, yaprak su içeriğinin ve gaz
alış-verişinin azaldığı ve hasar gördüğü bildirilmiştir. Mısır bitkilerine
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71 mM Na+ uygulandığında strese girdikleri daha sonra ek olarak 12.5
mM Ca uygulandığında ise bitkilerin tuza toleransının arttığı Ca
(kalsiyum) nın bitkilerin tolerans seviyelerini arttırdığı Cramer (2002)
tarafından bildirilmiştir. Benzer çalışmada tuz stresine maruz kalan
mısır bitkilerinde; bitki yaş ve kuru madde ağırlığı, yaprak yüzey
alanı, yaprak sayısı, klorofil içeriği ve tane veriminde azalmanın
olduğunu ifade edilmiştir (Çelik ve Eraslan, 2015). Güneş ve ark.,
(2007), tuz stresine maruz kalan mısır bitkilerinde, yaprakların
membran permeabilitesi artarken, N+ içeriğinin azaldığı rapor
edilmiştir. Mısır bitkisinde yürütülen diğer bir çalışmada, NaCl
uygulamasının, yaprak su tutma kapasitesini azalttığı Yıldırım ve ark.,
(2008) tarafından belirtilmiştir. Stepien ve Klobus (2005), tuz
stresinin yoğun konsantrasyonlarda olduğu alanlarda yetiştirilen mısır
ve buğday genotiplerinde yağ alt pigmentlerinde bozulmanın ortaya
çıktığı ifade edilmiştir. Tuz stresine maruz kalan mısır yapraklarında,
klorofil yoğunluğunda azalmalar ve tilakoid lamellerinde fonksiyon
bozukluklarının görüldüğünü Çiçek ve Çakırlar (2002) tarafından
rapor edilmiştir. Tuz stresine maruz kalmış mısır bitkilerinin
görüntüsü Şekil 1’de gösterilmiştir.
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Şekil 1: Taban suyu ve Ec değeri yüksek toprakta mısır bitkilerinden bir görüntü
(Taş, 2019)

1.2. Kuraklık
Bitki kök bölgesinde su haznesinin yeterli olmadığı kuraklığın
yaşandığı ve yapraklarda ki terleme oranının, bitkinin kökler vasıtası
ile aldığı sudan fazla olması durumunda bitkilerde kuraklık veya su
stresi meydana gelir. Hücrelerde ki su kaybı nedeni ile stoplazma
sıvısında çözünen maddelerin miktarı artmaktadır. Tuz stresi kaynaklı,
bitki hücrelerinde oluşan su stresi, büyüme ve gelişimi sınırlayarak
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turgor potansiyelinde azalmaya neden olduğu birkaç araştırmacı
tarafından

rapor

edilmiştir

(Walawwe,

2014;

Sharifi

ve

Mohammadkhani, 2016).
Kuraklığın bitkinin kök bölgesinde ve yaprak su içeriğinde azalmalara
neden olmasının dışında, stomal işlevin ve iletkenliğin bozulması,
yaprakta

gaz

alış-verişinde

azalma,

yapraklarda

terleme

mekanizmasının işlevini yitirmesi ve fotosentez ile protein sentezini
engelleme gibi diğer fizyolojik süreçler üzerinde de negatif etkileri
olmaktadır. Kuraklık nedeni ile mısır bitkilerinde stomal iletkenlik ve
besin üretimi ciddi bir şekilde kısıtlanmakta, ayrıca bitkilerin
yapraklarında kuruma ve gelişimin durması nedeniyle fotosentez
aktivitesinde düşüş gözlemlendiği ifade edilmiştir (Siddique ve ark.,
2016). Ek olarak Walawwe, (2014) tarafından yürütülen çalışmada,
orta düzey kuraklık sebebiyle fotosentez aktivitesinin bozulması,
başlangıçta stoma hücreleri arasında ki iletimin azalması daha sonra
su stresinin şiddetinin artması nedeniyle, iletimin tamamen durması ve
stoma hücrelerinin kapanması ile sonuçlandığı rapor edilmiştir.
Bitkilerin doğada gelişimi bir dizi moleküler, morfolojik, fizyolojik ve
biyokimyasal reaksiyon tarafından kontrol edilmesine rağmen,
fotosentez aktivitesi hem bitkiler hemde diğer canlı yaşamı için
önemli ve karmaşık fonksiyonlardan birisi olup, besin üretiminin tüm
süreçlerinde stres koşullarından yoğun bir şekilde etkilenmektedir.
Bitkilerin fotosentez aktivitesi; klorofil pigmentleri, foton reseptörleri,
elektron değişimi, ATP üretimi ve atmosferden alınan CO2 gazının
besin üretmek için yarayışlı hale gelmesi dahil olmak üzere birçok
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aktivite ve işlemi içermekte, kuraklık stresi nedeniyle bu aktivitelerde
bozulmalar görülmekte ve fotosentez hızında ve miktarında azalmalar
tespit edilmektedir (Ashraf ve Harris, 2013).
Su stresi, klorofil alt pigmentlerinde hasar oluşturmakla kalmaz, aynı
zamanda tilakoid lamellerinde de hasara neden olmaktadır. Bu
sebeple, su stresi altında olan bitkilerde fotosentez miktarı ve hızında
düşüşler görülür. Ek olarak kuraklık, CO2’nin (karbondioksit)
yapraklara alınmasını, yaprak tarafından indirgenmesini etkilemekte
ve fotosentez aktivitesinin düşmesine neden olmaktadır. Ayrıca
şiddetli

kuraklığın

olmadığı

koşullarda,

yaprakta

ki

ışık

reseptörlerinde azalma, ışık dağılımı ve enzimatik faaliyetin
ayarlanması ile fotosentez alt organlarının düzeltilebileceği Li ve ark.,
(2017) tarafından ifade edilmiştir.
Kuraklık stresine maruz kalan mısır bitkilerinde, ABA (absisik asit)
biyosentez genleri aktive olmakta (Xiong ve Zhu, 2003), bitki kök ve
yapraklarında aktive olan ABA sentezi bitkinin diğer kısımlarına
taşınmaktadır (Soe ve Koshiba 2002). Zhu’a (2002) göre, önemli
fitohormonlardan biri olan ABA (absisik asit), önemli bir stres
hormonu olup, mısırın büyüme ve gelişiminin düzenlemesinde,
osmotik strese karşı toleransın artmasında ve bitki su dengesinin
kontrol edilmesinde önemli görevler aldığı rapor edilmiştir.
Suyu tasarruflu kullanım açısından C4 bitkileri, C3 bitkilerinden daha
avantajlıdır. Bu sebeple, kuraklığa maruz kalan C4 bitkileri, C3
bitkilerine nazaran daha iyi bir fotosentez performansı gösterdikleri
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ifade edilmiştir (Cabido ve ark., 2007). Kuraklık, klorofil ve protein
sentezini engelleyerek bitkilerin klorofil

ve protein içeriğini

etkilemekte, ayrıca yapraklarda ki karotenoid ve ksantofil içeriğinin
kuraklığa daha az duyarlı olduğu ifade edilmiştir (Walawwe, 2014).
Ecem

(2010),

araştırmada,

mısırda

kuraklık

kuraklık

şiddetine

stres
bağlı

etkilerinin
olarak

kök

incelendiği
ve

gövde

büyümesinin azaldığını, bitki boyunun kontrole göre % 12 oranında
kısaldığı, yapraklardaki klorofil a ve klorofil b alt pigmentlerinin
kuraklık uygulamalarının tüm dönemlerinde kontrole göre önemli
derecede zarar gördüğü belirtilmiş, ayrıca bitkilerin toplam yeşil ve
kuru madde ağırlık değerlerinin de kontrole göre önemli derecede
arttığı bildirilmiştir. Gönülal ve ark., (2015), mısırda yapılan
çalışmada, tam sulamanın (%100) kısıtlı sulamaya (%70) nazaran,
tane veriminin %16.7, bin tane ağırlığının %14.3, koçan tane
ağırlığının %11.6, hektolitre ağırlığının %10.2 ve bitki boyunun %2.5
oranında artış gösterdiği rapor edilmiştir. Ayrıca, kuraklığa maruz
kalan mısır bitkisinin yaprak su potansiyelinin azaldığını Grzesiak ve
ark. (2007) tarafından belirtilmiştir. Sher ve ark., (2013), farklı su
uygulamaları altında yaprak su potansiyeli değerlerinin değiştiği ve
sulama suyu değeri azaldıkça su stresinin arttığı gözlemlenmiştir.
Chimenti ve ark., (2006) tarafından yürütülen bir araştırmada, mısır
bitkisinin bazı fenolojik dönemlerinde su kısıntısı uygulanmış,
özellikle çiçeklenme döneminde uygulanan su kısıntısının daha büyük
verim kayıplarına yol açtığı belirlenmiştir. Orta düzey kuraklığa
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maruz kalmış mısır bitkilerinin yapraklarında oluşan hasar Şekil 2’de
gösterilmiştir.

Şekil 2: Kuraklık stresine maruz kalmış mısır bitkilerinin alt yapraklarında oluşan
kurumalar (Taş, 2019)

1.3. Yüksek sıcaklık
Mısır bitkilerinde konfor sıcaklıklarının üstünde yaşanan yüksek
sıcaklılar,

bitkilerin

vejetatif

ve

generatif

süreçlerinde

ve

organellerinde büyük zararlanmalara yol açmakta ve bu stres koşulu
yüksek sıcaklık stresi olarak tanımlanmaktadır (Chalanika De Silva ve
Asaeda, 2017). Yüksek sıcaklıkları tehtit olarak algılayan mısır
bitkileri, vejetatif ve generatif fenolojik dönemlerini hızlı bir şekilde
geçerek, tane bağlama refleksi içerisindedirler ve bu durumun tane
veriminde azalmayla sonuçlandığını bildirmişleridir (Morales ve ark.,
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2020). Sıcaklık stresi, mısır bitkilerinin optimum gelişimi ve tepe
püskülü çiçeklenme ile koçan püskülü çiçeklenme süreleri arasında ki
senkronu bozduğu Walawwe, (2014) tarafından ifade edilmiştir.
Bugüne kadar bitkilerde ki fotosentez veya besin üretim zinciri tam
anlamıyla anlaşılamamış ve bazı işlevleri karanlıkta kalmıştır. Bu
aktivite, CO2 nin elektron kaybederek (indirgenme) bileşenlerine
ayrılması, foton yakalama sistemleri ve ATP üretiminde elektron
taşıma sistemi gibi birçok temel işlemi içermektedir. Bunlar arasında,
fotosistem II (PSII) sıcaklığa en duyarlı işlemlerdendir. Sharkey
(2005), plastokinon ve döngüsel elektron transferinin azalmasının orta
şiddetteki sıcaklık stresi ile uyarılabileceğini, orta şiddetteki ısı stresi
ayrıca

rubisco

faaliyetlerinde

bir

azalmaya

neden

olacağını

bildirilmiştir. Ek olarak, Rubisko oksigenaz bitki hücreleri için toksik
olabilen hidrojen peroksit (H2O2) üretimine neden olmaktadır (Song
ve ark., 2014). Mısır bitkilerinde yüksek sıcaklıkların, bitki boyunu
kısalttığı, çiçeklenmeyi hızlandırdığı ve tepe püskülü ile koçan
püskülü çiçeklenme arasında ki senkronu bozarak, verimlerde
azalmalara sebep olduğu Kipp, (2007) tarafından rapor edilmiştir.
Bitkilerin optimum yaşam sıcaklıklarının üstünde ki sıcaklıklara kısa
veya uzun süre maruz kalma, fotosentez aktivitesinin sekteye
uğramasına neden olarak, bitkilerde gelişimi ve tane verimini düşüren
bir dizi fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler değişikliklere neden
olmaktadır. altı saat boyunca yüksek sıcaklık stresine maruz kalan
Populus euphratica bitkilerinin fotosentez miktarında ve hızında
herhangi bir değişimin olmamasına rağmen, yüksek sıcaklık uygulama
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süresi oniki saatin üzerine çıkarıldığında, fotosentezde ki döngünün
zarar gördüğü ve bitki hücrelerinde hidrojen peroksit (H2O2) zararlı
bileşeninin miktarının arttığı bunun sonucunda, fotosentez miktarının
ve aktivitesinin azaldığı gözlemlenmiştir (Song ve ark., 2014).
Aşırı sıcaklık koşullarında yaşayan mısır bitkilerinin klorofil oluşumu
azalmaktadır. Plastit organellerinde meydana gelen klorofil sentezinde
ki azalma, stresten etkilenmenin ilk basamağıdır. Klorofil sentezinde
ki azalmayı, yapraklarda ki koyu yeşil rengin açık yeşile doğru
dönmesinden algılayabiliriz. Yüksek sıcaklıklara maruz kalmış mısır
bitkilerinde klorofil oluşumunun sekteye uğraması, kloroplastların
klorofil sentezi yapamamasına veya klorofil yapısının zarar görmesine
ya da her ikisinin birleşimi ile ilişkili olabilir. Yüksek sıcaklık
koşullarında

klorofil

üretiminin

bozulması

veya

azalması,

kloroplasttaki klorofil sentez mekanizmasının zarar görmesinden
kaynaklandığı Ashraf ve Harris, (2013) tarafından rapor edilmiştir.
C4 karbon döngüsüne sahip mısır bitkisinin sıcaklık stresine (35, 40,
45 oC) maruz kaldığında, malondialdehit (MDA) ve hidrojen peroksit
(H2O2), karotenoid ve antosiyanin içeriğinin önemli bir şekilde
arttığı, sıcaklık değeri arttıkça klorofil ve Fv/Fm oranının azaldığı
gözlenmiştir. Ayrıca 45

C’lik sıcaklıklarda süperoksit dismütaz

o

(SOD), katalaz (CAT), askorbat peroksidaz (APX) ve glutatyon
redüktaz (GR) enzim aktiviteleri belirgin bir şekilde artış göstermiştir.
Sıcaklığa toleranslı mısır genotipinde 35 oC’nin üzerindeki sıcaklıklar
nedeniyle oluşan stres sonucu, enzimatik ve enzimatik olmayan
antioksidan seviyeleri artmıştır (Yüzbaşıoğlu ve ark., 2017).
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Şeker

mısır

bitkilerinde

optimum

sıcaklıklarının

üstünde

ki

sıcaklıkların, fotosentez hızını azalttığı Ben-Asher ve ark., (2008)
tarafından bildirilmiştir. Yüksek sıcaklık stresi, mısırda kloroplast ve
mitokondriyal yapının bozulmasına yol açmış ayrıca yaprak alanı,
stoma iletkenliği ve fotosentez oranını azaltmış ve bunun sonucunda
büyümeyi sınırlamış ve tane verimlerini düşürmüştür (Li ve ark.,
2020). Düşük ve yüksek sıcaklıklar tohum çimlenmesini olumsuz
yönde etkilemekle birlikte üretimde de çeşitli aksaklıklara neden
olduğu Duman, (2005) tarafından rapor edilmiştir. Hartmann ve ark.,
(1990) yürüttükleri bir denemede, çimlenme süresini düzenleyen en
önemli faktörlerden birisinin de sıcaklık olduğu, düşük sıcaklıklarda
çimlenme oranının genellikle düşük olduğunu bildirmişlerdir.
Çevresel sıcaklığın artmasıyla birlikte yaprak alanında azalma olduğu,
bitkinin net asimilasyon oranına sıcaklığın önemli düzeyde etki ettiği,
net asimilasyon hızındaki hızlı artışların daha sonraki süreçlerde hızlı
azalmalara sebep olacağını bu durumun da bitki büyüme hızıyla
yakından ilişkili olup vejetasyon süresini kısalttığını ifade etmişleridir
(Öner ve Sezer, 2007). Yousaf ve ark., (2021), yürüttükleri bir
araştırmada, mısır bitkisinde, tane verimi ile fotosentez oranı arasında
pozitif bir ilişki olduğunu bin tane ağırlığı ve tane dökümü ile yüksek
sıcaklıktan dolayı meydana gelen hücre yaralanmaları arasında negatif
bir ilişki olduğunu bildirmişlerdir. Denemede kullanılan çeşitler
karşılaştırıldığında bazı çeşitlerin abiyotik strese karşı daha toleranslı
çeşitler olduğu tespit edilmiştir. Mısır bitkilerinin yüksek sıcaklıklarda
gördüğü hasar Şekil 3’de gösterilmiştir.
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Şekil 3: Yüksek sıcaklık koşullarında mısır bitkilerinin üst yapraklarında oluşan
kurumalar (Taş, 2019)

2. Mısır Bitkilerinde Abiyotik Stres Koşullarında Oluşan
Moleküler Cevap Mekanizmaları
2.1. Makromoleküllerin ve iyonların homeostazisi
Tuzluluk, kuraklık ve yüksek sıcaklık gibi stres faktörlerinin çoğu bir
ozmotik bileşen içermekte, hücresel dehidrasyona yol açmakta ve iç
dengeyi (homeostazı) bozmaktadır.

Bitkiler tuz stresine maruz

kalınması durumunda, potasyum (K+) ve sodyum (Na+) iyon
dengesinin sağlanması oldukça önemlidir ve bu yüzden iyon
taşınımının düzenlenmesi gerekmektedir. Tuzluluk ile beraberinde
gelen Na+ stresi bitkilerde kök hücreleri tarafından K+ alımını
engeller. Aynı zamanda Na+’un hücreye giriş yaparak aşırı seviyede
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birikmesiyle birlikte toksik etki gösterdiği belirtilmiştir (Hasegawa
2000, Wang 2003) Büyümede meydana gelen azalışı veya hücre
ölümlerini

engellemek

amacıyla

bitkiler

aşırı

Na+

iyonunu

uzaklaştırmalı ya da vakuolde bölümlere ayırmalıdırlar. (Hasegawa
2000). Görüldüğü üzere bitkilerin dehidrasyona karşı olan temel cevap
mekanizması su iletimi ve iyon dengesinin kontrolü ile su geçişinde
rol

oynayan

kanalların

ve

iyon

taşıma

sistemlerinin

aktivasyonunu/inaktivasyonunu kapsamaktadır (Munns, 2002a, Zhu,
2000).
2.2. Koruyucu Moleküllerin Sentezi
Bitkilerde strese karşı verilen cevaplardan bir diğeri, düşük moleküler
ağırlıklı çözünen maddeler veya ozmolitler (şekerler, polioller, prolin
gibi aminoasitler), ısı şoku proteinleri (heatshock) ve LEA proteinleri
(geç embriyogenez bağımlı proteinler) gibi farklı özel proteinlere
dayanmaktadır.
İlk olarak tohum embriyolarında tanımlanmış LEA proteinlerinin de
bitkilerde stres savunmasında koruyucu etkilere sahip olduğu
bildirilmiştir (Holmberg, 1998). Stres altında LEA genleri tarafından
ifade edilen hidrofilik LEA proteinleri suyu bağlama kapasiteleri
dolayısıyla, su eksikliği etkilerini azaltmada ve hücresel bütünlüğün
korunmasında etkin rol oynamaktadırlar (Sairam, 2004)
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2.3. Reaktif Oksijen Türleri (ROS) ve Detoksifikasyon
Bitkilerde özellikle yüksek sıcaklık, kuraklık, tuzluluk, soğuk, metal
toksisitesi ve UV radyasyonu gibi abiyotik stres faktörleri altında
ROS’ların üretimi artmaktadır. Hücresel ROS konsantrasyonunun
artması durumunda antioksidan savunma sistemleri ve ROS üretimi
arasındaki denge bozulmakta ve zincirleme reaksiyonlar şeklinde
organizmada ROS artışı sonucu bitkiler oksidatif strese maruz
kalmaktadır. Stres altında ROS üretiminin artışı ile beraber mısır
bitkilerinde hücresel düzeyde, lipitlerin (yağlar) peroksidasyonuna,
proteinlerin

oksidasyonuna,

nükleik

asit

hasarına,

enzim

inhibisyonuna, hücre membran stabilitesinin kaybına, programlı hücre
ölümü (apoptozis) aktivasyonuna ve nihai hücrelerin ölümüne kadar
birçok hasara yol açabilmektedir (Sgherry 1996).
3. SONUÇ
Dünyada ki tatlı su kaynaklarının azalması ile oluşan kuraklık, küresel
ısınmaya bağlı sıcaklıkların artması ve topraklarımıza bilinçsiz ve
bilgisiz bir şekilde kimyasal gübre uygulamaları ile aşırı sulanmadan
dolayı topraklarda meydana gelen tuzluluk gibi abiyotik stres
faktörleri tarımsal üretim alanlarını tehdit etmektedir. Tarımsal
alanlarda ve ekolojide yaşanan bu problemlerin diğer sebeplerinden
biriside, artan dünya nüfusuna yetecek bitkisel üretimin elde edilme
kaygısından kaynaklanmaktadır. Mısır bitkisi tarımsal üretimde
önemli bir yere sahiptir ve gıda sanayisinin birçok alanında ham
madde olarak kullanılmaktadır. Ekoloji ve topraklarda ki bu
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bozulmaların gelecekte devam edeceği hipotezinden yola çıkarak,
mısır bitkilerinin farklı abiyotik stres koşullarında yetiştiriciliği
yapılabilmesi için, ulusal ve uluslararası araştırma ve ar-ge kuruluşları
tarafından yürütülen mısır ıslah programlarında, stres koşullarına
toleranslı mısır hat ve çeşitlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca,
hem kontrollü hemde kontrolsüz (doğal koşullar) stres koşullarında,
mısır bitkilerinin refleks mekanizmalarının ortaya koyulması ve
bilinmesi gerekmektedir. Bu araştırmalar neticesinde, hassas, orta
düzey toleranslı ve yüksek toleranslı mısır hat ve çeşitleri belirlenerek,
veri setleri oluşturulmalı ve gelecek ıslah programlarında kullanılmak
üzere tasnif edilmelidir.

MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği | 538

KAYNAKÇA
Ahmad, J. Bano, M. (1992). The effect of sodium chloride on the physiology of
cotyledon sandmo bilization of reserved food in Cicerarietinum. Pakistan
Journal Botany, 24: 40-48.
Anonim, (2016). www.bilim.org (Erişim Tarihi:17.03.2016).
Anonim,

(2020a).

http://www.fao.org/faos

tat/en/#data/QC

(Erişim

Tarihi:15.03.2021).
Anonim,

(2021).

https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_n%C3%BCfusu

(Erişim Tarihi:12.03.2021).
Akram, M. S., Ashraf, M. (2011). Exogenous application of potassium dihydrogen
phosphate can alleviate the adverse effects of salt stress on sunflower
(Helianthus annuus L.). Journal of Plant Nutrition, 34(7), 1041-1057. DOI:
10.1080/01904167.2011.555585.
Ashraf, M., Harris, P. J. C. (2013). Photosynthesis under stressful environments: An
overview. Photosynthetica, 51: 163-190.
Azevedo Neto, A., Prisco, J.T., Eneas-Filho, J., Lacerda, C.F., Silva, J.V., Costa,
P.H.A., Gomes-Filho, E. (2004). Effects of salt stress on plant growth,
stomatal response and solute accumulation of different maize genotypes.
Brazil Journal Plant Physiology, 16(1):31-38.
Ben-Asher, J., Garcia, A., Garcia, Y., Hoogenboom, G. (2008). Effect of high
temperature on photosynthesis and transpiration of sweet corn (Zea mays L.
var. rugosa). Photosynthesis, 46: 595-603.
Bozcuk, S. (1991). Bazı kültür bitkilerinde tuzluluğun çimlenme üzerine etkisi ve
tuz toleransı sınırlarının saptanması. Doğa-Tr. J. Biology, 15: 144-151.
Cabido, M., Pons, E., Cantero, J. J., Lewis, J. P., Anton, A. (2007). Photosynthetic
pathway variation among C4 grasses along a precipitation gradient in
Argentina. Journal of Biogeography, 35(1): 131-140 http://10.1111/j.13652699.2007.01760.x.
Chalanika De Silva, H. C., Asaeda, T. (2017). Effects of heat stress on growth,
photosynthetic pigments, oxidative damage and competitive capacity of three

539 | MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği
submerged macrophytes. Journal of Plant Interactions, 12: 228-236
http://10.1080/17429145.2017.1322153
Chimenti, Ca., Marcantonio, M., Hall, A. (2006). Divergent selection for osmotic
adjustment results in improved drought tolerance in maize (Zea mays L.) in
both early growth and flowering phases. Field Crops Research, 95: 305-315.
Cramer, G. R. (2002). Calcium-sodium interactions under salinity stress. In:
Salinity. Environment-Plants-Molecules. Eds. A. Läuchli and U. Lüttge.
Kluwer Acad. Publishers, pp 205-228
Çakmakçı, S., Dallar, A. (2019). Farklı sıcaklık ve tuz konsantrasyonlarının bazı
silajlık mısır çeşitlerinin çimlenme özellikleri üzerine etkileri. Tekirdağ
Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(2):121-132. http://10.33462/jotaf.369867
Çavusoglu, K., Kabar, K. 2008. Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Tuzlu
Kosullar Altındaki Arpa Tohumlarının Çimlenmesi Üzerindeki Etkilerinin
Karsılastırılması. Science and Eng. J of Fırat Univ.20(1):43- 55.
Çelik, A., Eraslan, B. (2015). Nitrik oksit uygulamasının tuz stresi altında
yetiştirilen mısır bitkisinin mineral beslenmesi ve bazı fizyolojik özellikleri
üzerine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10
(1):55-64.
Çiçek, N., Çakırlar, H. (2002). The effect of salinity on some physiological
parameters in two maize cult. Bulgarian Journal Plant Physiology, 28(1–2):
66–74.
Dajic, Z. (2006). Salt stress, physiology and molecular biology of stress tolerance in
plants, ISBN-13 978-1-4020-4224-9, Dordrecht, TheNetherlands, pp 345-350
Degl’ınnocenti, E., Hafsi, C., Guidi, L., Navari-Izzo, F. (2009). The Effect of
salinity on photosynthetic activity in potassium-deficient barley species.
Journal of Plant Physiology, 166: 1968-1981.
Dölarslan M., Gül, E. (2012). Toprak bitki ilişkileri açısından tuzluluk. Türk
Bilimsel Derlemeler Dergisi, 5(2): 56-59.
Duman, İ. (2005). Olumsuz çevre koşullarında tohumların çimlenme ve çıkış
performansı nasıl arttırılabilir. Hasad Dergisi, 21(246):72-78.

MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği | 540
Ecem, N. (2015). Farklı mısır (Zea Mays L.) Çeşit ve hatlarında kuraklık stresi
etkilerinin fizyolojik olarak incelenmesi. Sakarya Üniversitesi, Yüksek
Lisans Tezi. pp 77.
Eker, S., Cömertpay, G., Konuşkan, O., Ülger, A. C., Öztürk, L., Çakmak, İ. (2006).
Effect of salinity stress on dry matter production and iron accumulation in
hybrid maize varieties. Turkish J. Agric. For., 30(5):365–373.
El-Tayeb, M.A., 2005. Response of Barley Grains to the Interactive Effect of
Salinity and Salicylic Acid. Plant Growth Reg, 45:215–224.
Gomes Filho, E., Sodek L. (1988). Effect of salinity on ribonuclease activity of
Vigna unguiculata cotyledons during germination. Journal Plant Physiology,
132: 307-311.
Gönülal, E., Güngör, H., Soylu., S. (2015). Mısırda (Zea Mays L.) Kısıtlı sulama ile
farklı tane şekil ve iriliklerinin verim ve bazı verim unsurları üzerine etkisi.
32 (2): 24-31. http://10.13002/Jafag842
Grzesiak, M.T., Rzepka, A., Hura, T., Hura, K., Skoczowski, A. (2007). Changes in
response to drought stress of triticale and maize genotypes differing in
drought tolerance. Photosynthetica, 45: 280–287.
Güneş, A., İnal, A., Alpaslan, M., Eraslan, F., Bağcı, E.G., Cicek, N. (2007).
Salicylic acid induced changes on some physiological parameters
symptomatic for oxidative stress and mineral nutrition in maize (Zea mays L.)
Hartmann, H. T., Kester, D. E., Davies, F. T. (1990). Plant propagation. principles of
propagation by seed. pp 647
Holmberg N, Bulow L. (1998). Improving stress tolerance in plants by gene transfer.
Trends Plant Science, 3(2): 61-6.
Hong, C. Y., Chao, Y. Y., Yang, M. Y., Cho, S. C., Kao, C. H. (2009). Na+ but Not
Cl- or osmotic stress is involved in NaCl induced expression of glutathione
reductase in roots of rice seedlings. Journal of Plant Physiology, 166: 15981606.
Hasegawa, P. M., Bressan, R. A., Zhu, J. K., Bohnert, H. J. (2000). Plant cellular
and molecular responses to high salinity. Annu Rev Plant Physiol Plant Mol
Biol,; 51: 463-99.

541 | MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği
Kardeş, Y.M., Köse, Ö.D.E., Mut., Z.2019. Yıllar itibarıyla tahıl ve yemeklik
tane

baklagillerin Türkiye’deki durumu. Bilecik tarımındaki yeri. Hasat,

1197-1208.
Khan, M. A., Ungar, I. A. (1997). Effects of light, salinity and thermo period on the
seed germination of halophytes. Can. J. Bot., 75: 835-841.
Kipp, E. (2007). Heat stress effects on growth and development in three ecozypes of
varying latitude of Arabidopsis. Applied Ecology and Environmental
Research, 6(4): 1-14.
Kocaçalışkan, İ. (2008). Bitki Fizyolojisi. Ankara, Nobel Yayınevi, pp 78-90
Kwon, O. K., Mekapogu, M., Kim, K. S. (2019). Effect of salinity stress on
photosynthesis and related physiological responses in carnation (Dianthus
caryophyllus). Horticulture, Environment, and Biotechnology, 60: 831-839.
Lichtenhaler, H. K. (1996). Vegetation stress: An introduction to the stress concept
in plants. Journal Plant Physiol, 148: 4-14.
Li, Y. T., Xu, W. W., Ren, B. Z., Zhao, B., Zhang, J., Liu, P. (2020). High
temperature reduces photosynthesis in maize leaves by damaging chloroplast
ultra structure and photosystem. II. Journal of Agronomy and Crop Science,
206(5):548-564. http://10.1111/jac.12401
Li, J., Cang, Z., Jiao, F., Bai, X., Zhang, D., Zhai, R. (2017). Influence of drought
stress on photosynthetic characteristics and protective enzymes of potato at
seedling stage. Journal Saudi Society Agriculture Science, 16(1): 82-88.
http://10.1016/j.jssas.2015.03.001
Mahajan, S., Tuteja, N. (2005). Cold, salinity and drought stresses: An Overview,
Archives of Biochemistry and Biophysics, 444: 139-158.
Monirifar, H., Barghi, M. (2009). Identification and selection for salt tolerance in
alfalfa (Medicago sativa L.) ecotypes via physiological traits. Notulae
Scientia Biologicae, 1(1): 63-66. http://10.15835/nsb113498
Morales, F., Ancín, M., Fakhet, D., González-Torralba, J., Gámez, A. L., Seminario,
A., Soba, D., Ben Mariem, S., Garriga, M., Aranjuelo, I. (2020).
photosynthetic metabolism under stressful growth conditions as a bases for

MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği | 542
crop

breeding

and

yield

ımprovement.

Plants,

9(1):

88.

http://10.3390/plants9010088
Munns, R. (2002a). Comparative physiology of salt and water stress. Plant Cell
Environment, 25: 239-250.
Munns, R. (2002b). Salinity, growth and phytohormones, salinity: environmentplants-molecules, Published by kluwer academic publishers, Dordrecht,
TheNetherlands, pp 522-526
Munns, R., Tester, M. (2008). Mechanisms of salinity tolerance. Annual Review of
Plant Biology, 59: 651-681.
Najar, R., Aydi, S., Sassi-Aydi, S., Zarai, A., Abdelly, C. (2019). Effect of salt stress
on photosynthesis and chlorophyll fluorescence in Medicago truncatula.
Plant Biosystems. An International Journal Dealing with all Aspects of Plant
Biology, 153(1): 88-97. http://10.1080/11263504.2018.1461701
Noreen, Z., Ashraf, M., Akram, N. A. (2010). Salt-induced modulation in some key
gas exchange characteristics and ionic relations in pea (Pisum sativum L.) and
their use as selection criteria. Crop Pasture Science, 61: 369-378.
http://10.1071/CP09255
Öner, F., Sezer, İ. (2007). Işık ve sıcaklığın mısırda (Zea mays L.) büyüme
parametreleri üzerine kantitatif etkileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi,
4(1): 55-64.
Özata, E., Geçit, H. H., Öz, A. (2013). Atdişi hibrit mısır adaylarının ana ürün
koşullarında performanslarının belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Dergisi, 3(1): 91-98.
Patane, C., Saita, A., Sortino, O., (2013). Comparative effects of salt and water
stress on seed germination and early embryo growth in two cultivars of sweet
sorghum. Journal Agronomy Crop Science, 199: 30-37
Poljakoff-Mayber, A., Somers, G. F., Werker, E., Gallagher, J. L. (1994). Seeds of
koteletzkya virginica (Malvaceae): their structure, germinationand salt
tolarence, Am. J. Bot., 81: 54-59.

543 | MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği
Sabir, P., Ashraf, M., Hussain, M., Jamil, A. (2009). Relationship of photosynthetic
pigments and water relations with salt tolerance of proso millet (Panicum
miliaceum L.) accessions. Pakistan Journal of Botany, 41(6): 2957-2964.
Sairam, R. K., Tyagi, A. (2004). Physiology and molecular biology of salinity stress
tolerance in plants. Curr Science, 86: 407–21.
Sgherry, C. L. M., Pinzino, C., Navari-Izzo, F. (1996). Sunflower seedlings
subjected to increasing water stress by water deficit: changes in O2
production related to the composition of thylakoid membranes. Physiol Plant,
96: 446-52.
Sher, A., Barbanti, L., Ansar, M., Malik, M. A. (2013). Growth response and plant
water status in forage sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench] cultivars
subjected to decreasing levels of soil moisture. AJCS, 7(6):801-808
Sharifi, P., Mohammadkhani, N. (2016). Effect of drought stress on photosynthesis
factors in wheat genotypes during grain anthesis. Cereal Research
Communications, 44(2): 229-239. http://10.1556/0806.43.2015.054
Sharkey, T. D. (2005). Effects of moderate heat stress on photosynthesis:
importance of thylakoid reactions, Rubisco deactivation, reactive oxygen
species, and thermotolerance provided by isoprene. Plant Cell Environment.
28(3): 269-277. http://10.1111/j.1365-3040.2005.01324.x.
Siddique, Z., Jan, S., Imadi, S. R., Gul, A., Ahmad, P. (2016). Drought stress and
photosynthesis in plants. (P. Ahmad Ed.). Wiley Online Library.
http://10.1002/9781119054450
Soe, M., Koshiba, T. (2002). Complex regulation of aba biyosynthesis in plants.
Trends in Plant Science, 7(1): 41-47.
Song, Y., Chen, Q., Ci, D., Shao, X., Zhang, D. (2014). Effects of high temperature
on photosynthesis and related gene expression in poplar. BMC Plant Biology,
14: 111.
Stepien, P., Klobus, G. (2005). Antioxidant defense in the leaves of C3 and C4
Plants under Salinity Stress. Physiologia Plantarum, 125: 31-40.
Taş, T., Öktem, A. (2019). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bazı mısır
genotiplerinin (Zea mays L.) yüksek sıcaklık ve su stresine fizyolojik,

MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği | 544
morfolojik ve biyokimyasal tepkilerinin belirlenmesi. ISPEC Journal of
Agricultural Sciences, 3(1): 128-152.
Turhal, K. (2021). Türkiye'de yıllara göre mısır (Zea mays L.) ekim alanları ile
verimin mısır üretimine olan etkileri. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi,
5(2):418-425.
Walawwe, S. A. (2014). Regulation of photosynthesis in plants under abiotic stress.
University of Manchester. Faculty of Life Sciences. ProQuest Dissertations
Publishing, pp 306, England.
Wang, W., Vinocur, B., Altman, A. (2003). Plant responses to drought, salinity and
extreme temperatures: towards genetic engineering for stress tolerance.
Planta, 218: 1-14.
Xiong, L., Zhu, J. K. (2003). Regulation of abscisic acid biyosynthesis. Plant
Physiology, 133: 29-36.
Yıldırım, E., Turan, M., Guvenc A. (2008). Effect of foliar salicylic acid
applications on growth, chlorophyll, and mineral content of cucumber grown
under salt stress. Journal of Plant Nutrition, 31(3): 593-612.
Yousaf, M. I., Bhatti, M. H., Ghani, A., Shehzad, A., Hussain, A., Shahzad, R.,
Hafeez, M. A., Abbas, M., Khalid, M. U., Akhter, N. (2021). Variations
among maize (Zea Mays L.) Hybrids in response to heat stress: hybrids
selection

criteria.

Turk

J

Field

Crops,

26(1):

8-17.

http://10.17557/Tjfc.943458
Yupsanis, T., Moustakas, M., Domiandou, K. (1994). Protein phosphorylationdephosphorylation in alfalfa seeds germination under salt stres, J. Plant
Physiology, 143: 234-240.
Yüzbaşıoğlu, E., Dalyan, E., Akpınar, I. (2017). Changes in photosynthetic
pigments, anthocyanin content and antioxidant enzyme activities of maize
(Zea mays L.) seedlings under high temperature stress conditions. Trakya
University Journal of Natural Sciences, 18(2): 97-104.
Zhang, T., Zhang, Z., Li, Y., He, K. (2019). The effects of saline stress on the
growth of two shrub species in the Qaidam Basin of Northwestern China.
Sustainability, 11(3): 838. http://10.3390/su11030828

545 | MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği
Zhu, J. K. (2000). Genetic analysis of plant salt tolerance using Arabidopsis. Plant
Physiol, 124 (3): 941-948. http://10.1104/pp.124.3.941
Zhu, J. K. (2002). Salt and drought stress signal transduction in plants. Annual
Review of Plant Biology, 53: 247-73.

MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği | 546

547 | MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği

BÖLÜM 12
MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ
Prof. Dr. Süleyman SOYLU1

MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği | 548

549 | MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği

GİRİŞ
Mısır gerek tanesi gerek silaj elde etmek için yetiştirilen gerek insan
beslenmesinde gerekse hayvan beslenmesinde kullanılan önemli bir
bitkidir. Son yıllarda Türkiye’de mısır üretiminin desteklenmesi
nedeniyle mısır ekim alanı ve üretiminde kayda değer artışlar olmuştur.
Son 10 -15 yıl içerisinde başta İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerimizde mısır ekim alanlarında çok büyük artışlar olmuştur.
Mısır üretiminin karlılığının artması, yetiştirme tekniğinde yüksek
verimli çeşitlerin geliştirilmesi, su ve gübrenin etkin kullanımı,
mekanizasyon ve pazarlamasının kolay olması ekim alanı ve üretiminin
artmasının en önemli nedenidir. Bugün yaklaşık 65-70 ilimizde mısır
tarımı yapılmaktadır.
Ülkemizde 2020 yılı itibari ile 638.828 hektar tanelik, 500.757 hektar
silajlık olmak üzere toplam 1.139.585 hektar mısır ekim alanı
bulunmaktadır. Mısır ekim alanlarının yaklaşık % 57’sini tanelik , %
43’sini ise silajlık mısır ekim alanları oluşturmaktadır.
Silaj, yeşil yemlerin havasız bir ortamda bırakılarak ekşitilmesi yoluyla
saklanması esasına dayanan yem depolama yöntemidir. Birçok bitkiden
silaj yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar ve uygulamalar en kaliteli ve
en kolay yapılabilen silajın mısır silajı olduğunu göstermiştir. Mısır
kolay silaj yapılabilen bir bitki olduğu gibi, aynı zamanda protein ve
enerji değeri yüksektir. Mısır silajı hayvanlar tarafından sevilerek
tüketilir. Diğer silajlara göre besleme değeri daha yüksektir. Mısır silajı
iki yıl rahatlıkla saklanabilir. Süt inekçiliği başta olmak üzere bütün
hayvanların beslenmesinde önemli yeri olan silaj karlı bir hayvancılık
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için vazgeçilmez unsurdur. Hayvancılık ile uğraşan çiftçilerin
ekonomik bir hayvancılık için kesinlikle mısır yetiştirmeleri ve silaj
yapmaları şarttır. Bu yüzden son yıllarda silajlık mısır ekim alanları
hızla artmaktadır. Bu bölümde ülkemizde tanelik ve silajlık mısır
yetiştiriciliğinde verimliliği ve kaliteyi artırmaya yönelik yetiştiricilikle
ilgili saha deneyimleri ve bilimsel araştırmalara dayalı pratik bilgiler
aktarılmaya çalışılmıştır.
1.ÇEŞİT SEÇİMİ
Türkiye’de 2021 yılı itibari ile 364 tescilli veya üretim izinli mısır çeşidi
bulunmaktadır. Bu çeşitlerin fizyolojik olum süreleri, nem kaybetme
hızları çok değişkenlik göstermektedir. Bunlardan sadece 25-30 tanesi
silajlık olarak tescil edilmiş veya üretim izni almış, diğer çeşitlerin
tamamı ülkemizde tanelik olarak tescil edilmiştir (Anonim, 2021). Bu
kadar çok çeşidin içerisinde bölgeler için uygun çeşitlerin tespiti çok
önemlidir. Gelişme süresi bölgenin vejetasyon süresine uygun,
emniyetli olgunlaşabilecek çeşitlerin seçilmesi verimlilik ve doğru
yetiştiricilik

açısından

büyük

önem

taşımaktadır.

Mısır

yetiştiriciliğinde erkencilikle verim arasında genellikle ters bir ilişki
mevcut olup, üreticinin giderek geç olgunlaşma eğilimindeki çeşitleri
seçerek, emniyetli olgunlaşma şartını bile riske sokabilmektedirler.
Tanelik mısır yetiştiriciliğinde çeşit seçiminde dikkat edilecek hususlar
şunlardır;
-Olgunlaşma süresi,
-Koçan özelliği,
-Yatmaya dayanıklılık,
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-Zararlı ve hastalıklara dayanıklılık,
-Ekim sıklığına tepkisi,
-Sıcak ve soğuğa toleransı,
-Melez durumu,
-Fizyolojik olumdan sonra kuruma hızı yüksek,
-Yüksek verimlilik ve düşük hasat nemi
-Kullanım amacına uygun (tane-silaj) olmalıdır.
Silajlık olarak yetiştirilecek çeşidin seçiminde şu hususlara dikkat
edilmelidir;
-Yetiştirilen tanelik çeşitlere göre daha geç olgunlaşmalı,
-Boyu daha uzun, yaprak sayısı daha fazla olmalı,
-Sapları kalın olmamakla beraber yatmaya dayanıklı olmalı,
-Sık ekime toleranslı olmalı (kısır bitkiler olmamalı, koçan iriliği
ve tane oluşumunda belirgin düşüşler olmamalı),
-İri, bol taneli ağır koçanlara sahip olmalı ve
-Kuru madde verimi ideal olmalı
-Enerji değeri yüksek olmalı
-Yüksek ancak kaliteli yeşil ot üretmeli.
- Hazmedilebilirlik derecesi (ADF, NDF, ADL) iyi olmalıdır.
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Tablo 1: Mısır Çeşitlerinin FAO Olum Grupları ve Buna Karşılık gelen Olgunlaşma
Gün Sayıları

Ülkemizde Çukurova Bölgesi koşullarına göre çeşitlerin FAO olum
gruplarına göre yetişmesi için ihtiyaç duydukları gün sayısı ve bu gün
sayısına gelebilecek bitkilerin morfolojik ve fizyolojik gelişim
yapabilecekleri 10-30 C arası toplam sıcaklık ihtiyaçlarını gösterir
değerler Tablo 1’de verilmiştir (Anonim, 2010).
Doğru çeşitleri tespit için her yıl adaptasyon denemeleri yapılarak,
yöreye uygun çeşitler tespit edilerek, tatminkar verim veren çeşitlerin
seçilmesi önerilebilir. Genel olarak Ülkemizde İç Anadolu Bölgesi ana
ürün, Çukurova ve G.Doğu Anadolu Bölgesi II. Ürün için FAO 500 600 olum grubundan orta-erkenci çeşitler veya fizyolojik olumdan
sonra hızlı nem kaybetme özelliğinde FAO 600 olum grubundan
çeşitler, Ege, Marmara, Çukurova Bölgesi ana ürün tanelik olarak, FAO
650-700 olum grubundan çeşitler kullanılması, silajlık olarak ana ürün
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için Doğu Anadolu Bölgesi hariç diğer bölgelerimiz için silajlık olarak
tescil edilmiş FAO 650-700 grubu çeşitlerin

kullanılması uygun

olmaktadır. Son yıllarda yeni geliştirilen mısır çeşitleri farklı toprak
tiplerine, hatta aynı il içerisinde farklı ilçelerde çok farklı verim
potansiyelleri ortaya koyabilmektedirler. Bu yüzden seçit seçiminde
bölgede ön denemeleri yapılmış çeşitler üzerinden seçim yapılması
mağduriyetleri önleyecektir. Ülkemizde mısır çeşit tescil denemeleri
erkenci ve geççi olmak üzere iki kategoride yapılmaktadır. Buna ilave
olarak son iki yıldır Orta Anadolu Bölgesi ayrı bir kategori olarak damla
sulama şartlı bir kategori olarak çeşit tescil sistemine dahil edilmiştir.
Fakat ülkemizde çeşit tavsiye listesi uygulaması olmadığı için herhangi
bir kategoride tescil edilen çeşit tüm ülke genelinde satılabilmektedir.
Bu yüzden mısır tarımı ile ilgilenen kişilerin çeşit seçiminde ilgili
uzmanlardan ayrıntılı bilgi almalarında yarar vardır.
2.İKLİM İSTEKLERİ
Mısır tropikal bir bitki olmakla beraber, genetik farklılık nedeniyle
ılıman bölgelerde yayılma göstermiştir. Kuzey yarıkürede 60, güney
yarıkürede 42. enlemlere kadar yetişebilmektedir. Yükseltiyi enlem
derecesi de belirlemekte, kuzey enlemlerinde 2000 m ye kadar,
ekvatorda ise 4000 m ye kadar yetişebilmektedir. Bu sınırların ötesinde
ise mısır silajlık olarak yetiştirilebilmektedir. Tane üretimini sınırlayan
faktör genellikle kısa vejetasyon süresidir. Türkiye’de tüm illerimizde
mısır tarımı yapılabilmektedir. Ağrı, Kars ve Erzurum da düşük sıcaklık
kaynaklı

kısa

vejetasyon

süresi

tanelik

mısır

üretimini

güçleştirmektedir. Ancak uygun çeşit seçimi ile silaj mısır yetiştiriciliği
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yapılabilir. Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin illerinde
yüksek

sıcaklık

ve

düşük

hava

nemi

mısır

yetiştiriciliğini

kısıtlamaktadır. Bu illerimizde ikinci ürün mısır tarımı yaygın
yapılmaktadır. Uygun vejetasyon süresi nedeniyle; Akdeniz, Ege ve
Güneydoğu

Anadolu

Bölgelerinde

ikinci

ürün

mısır

tarımı

yapılabilmektedir. Son yıllarda ekim alanı çok genişleyen Orta Anadolu
Bölgesinde

ise

ana

ürün

tanelik

ve

silajlık

mısır

tarımı

uygulanmaktadır.
Mısır bitkisi ülkemizin büyük bir kısmında yetiştirilebilme imkânı olan
birbir bitkidir. Mısır üretimi için büyüme ve gelişme sıcaklıkları 10-32
°C arasında olmakla beraber, en uygun sıcaklıklar 24-32 °C arasındadır.
Yeterli yağış alan veya sulanabilen alanlarda ise bu değerler 27-32 °C
arasındadır. Tozlaşma ve döllenme döneminde sıcaklık 32 °C nin
üzerinde ve/veya hava nemi düşük ise; canlı polen oluşumu azalır,
ipekler kuru olduğu için üzerindeki polenler çimlenemez veya
gelişemez, Bunların ortak etkisi olarak tane tutma azalır ve şiddetine
bağlı olarak koçanın uç kısmı veya önemli bir kısmı boş kalır.
Mısırda yüksek verim serin geceler, güneşli fakat orta sıcaklıkta
gündüzlere sahip ekolojilerden elde edilmektedir. Mısırın nispi nem
ihtiyacı özellikle çiçeklenme, tozlaşma ve döllenme dönemlerinde
belirgindir. Canlı polen oluşumu için ve ipeklerin belirli nemde
polenlerin kolaylıkla çimlenmesi için nispi nemin %50 nin altında
olmaması, daha iyisi %60 lar düzeyinde olması gerekir.
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Resim 1: İklimdeki Ani Değişkenlik Sonucu Görülen ve İstenmeyen Mısır Bitkisinde
Birden Fazla Koçan Oluşum Görüntüsü (Soylu/Konya- 2018 )

Orta Anadolu Bölgesi için vejetasyon süresi Nisan ayı ortası – Ekim ayı
başı arasıdaki zaman dilimi kabul edilirken, Çıkurova, Ege, Marmara
ve G. Doğu Anadolu Bölgeleri için bu zaman dilimi daha uzun olmakta
Nisan başı -Kasım ay sonu arasını kapsamaktadır. Tüm bölgelerimiz
için mısır yetiştirme süresi için belirleyici olan ilkbahar son don ve
Sonbahar ilk don tarihleridir. Silajlık mısır yetiştiriciliğinde bugüne
kadar çok büyük tehdit oluşturmayan bu zamansız soğuk ve donlar
tanelik yetiştiricilikte bitkilerin soğuktan zarar görerek verim
düşüklüğüne yol açtığı gibi, uygun çeşit seçimine dikkat edilmemişse
hasatta emniyetli olgunlaşmayı bile tehdit edecek düzeyde yüksek tane
nemi sorunları ile karşılaşılabilmektedir.
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Resim 2: Genelde Tozlaşma Dönemi Görülen Yüksek Sıcaklık Etkisi Veya Besin
Elementi Eksikleri Nedeni İle Döllenme Yetersizliği İle Oluşan Koçanda Dane
Sayısındaki Azalmaya İlişkin Görüntüler (Soylu/Konya- 2018)
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3.MÜNAVEBE
Mısır üst üste ekimi en az sakıncalı olan bitkilerden birisidir. Bununla
birlikte üst, üste en çok iki kez yetiştirilmelidir. Ürettiği kuru maddeye
bağlı olarak fazla miktarda besin maddesi kaldırması, zararlı
yoğunluğunu

azaltılması,

hastalık

etmenlerinin

çoğalmasının

önlenmesi için ekim nöbeti prensiplerine uyulmalıdır. Ülkemizde bazı
bölgelerimizde son yıllarda üst üste 4-5 yıl mısır ekimi yaygınlaşmıştır.
Bu durum sağlıklı değildir. Uzun süreçte önemli sorunlara yol açma
potansiyeli vardır. Üst üste mısır eken üreticilerin yüksek performans
almalarının ana sebebi mısır kök ve sap artılarının toprağa hava girişini
artırmalarından kaynaklanmaktadır. Çukurova ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde serin iklim tahılları ile münavebe yaygın olarak
kullanılmaktadır. Mısır bitkisinin özel bir ön bitki tercihi yoktur.
Toprak hazırlığının usulüne uygun şekilde yapılmasına imkan veren her
türlü bitki ile münavebeye girebilmektedir. Diğer tarla bitkileri ile ortak
hastalık ve zararlısı en az olan bitkilerin başında gelmektedir. Mısır
bitkisi havalı topraklardan çok hoşlanır. Buna karşılık üreticilerin
özellikle Orta Anadolu Bölgesinde şekerpancarı sonrası mısır ekiminde
bazı şikayetler de bulunmasının temel nedeni ise şekerpancarı
yetiştiriciliği ve hasat işlemleri süresince toprağın fazla sıkışması ve
toprak içerisinde hava miktarının azalmasından kaynaklanmaktadır.
Mısır bitkisi her türlü bitki ile münavebeye girebilen bir bitkidir.
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4.TOPRAK HAZIRLIĞI
Toprak işlemenin asıl nedeni tohum yatağı hazırlamaktır. Tohumların
uygun çimlenme ve çıkış ortamı hazırlayacak şekilde, su kaybını en aza
indiren, toprağın yapısını en az bozan, erozyonu önemli ölçüde azaltan
toprağı devirmeksizin yüzlek olarak alttan işleyen aletlerle bölgeler için
uygun zamanda yapılacak toprak işlemesi ekim makinalarının daha
rahat çalışabilmesi, tohumlar için daha iyi bir tohum yatağı
hazırlanması, çimlenme ve çıkışın daha düzgün olması, verimin
güvence altına alınması gibi birçok fayda sağlayacaktır. Mısır, gibi
baharlık ürünlerin yetiştiriciliğinde tarla ön bitkinin hasadından hemen
sonra gölge tavı varken pullukla 15-20 cm derinliğinde sürülmelidir.
Sonbaharda toprak işlemesi yapılması kış yağışlarından faydalanmayı
artırır aynı zamanda ilkbaharda daha kolay tohum yatağı hazırlamamıza
yardımcı olur. 4-5 yılda bir kez olmak üzere pulluk işleme seviyesinde
oluşan taban taşını kırmak için tarla 60-70 cm derinlikte dip kazan ile
işlenmelidir. Topraktaki organik maddenin en önemli kaynağı olan
bitkisel artıklar yakılarak yok edilmemelidir. Organik madde toprakta
yağış sularının emilmesini ve tutulmasını sağlamaktadır. Toprakta
kümeleşmeyi temin ederek erozyon ile taşınmasını önlemektedir.
Toprağın iyi havalanmasını sağlamaktadır. Topraklarımızın genelinde
% 1 den daha az olduğu belirlenmiş olan organik madde, bitkisel bir
artıkların toprağa karıştırılması yerine yakılması ile giderek yok
edilmektedir. Kısaca organik madde miktarının azalması veya yok
edilmesi toprakları daha verimsiz ve erozyona daha hassas duruma
getirmektedir. Bu yüzden mısır yetiştiriciliğinde toprak hazırlığı
yapılırken bu husus göz ardı edilmemelidir. Organik madde
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yetersizliğinin oluşturduğu en önemli sorun yanlış toprak işlemelerinde
katkısıyla fiziki yapının bozulmasıdır. Fiziki yapının bozulması sonucu
yaşanan en önemli sorun ise çıkış yetersizliğidir. Buna ayrıca
havasızlık, toprak canlılığındaki azalış ve toprak işlemedeki güçlükler
de eklenebilir. Mono kültür tarımın pek çok sakıncaları mevcuttur.
Ekim nöbetinde farklı bitki türlerinin yer alması toprak hazırlığı ve
toprak verimliliği açısından çok büyük avantajlar sağlar. Münavebede
yer alan bitkilerin etkili kök derinliğinin farklı olması hastalık ve
zararlılar yönünden ortak konukçularının olmaması sebebiyle bir
sonraki bitkiye temiz bir tarla bırakır. Ekim işlemi zamanında ve uygun
ekipmanlarla yapılmalıdır. Erozyon problemi olmayan yerlerde
sonbaharda toprak tavında iken derince işlenir. İlkbaharda kazayağı
+tırmık kombinasyonu ile daha yüzlek ikinci ve gerekirse üçüncü
sürüm yapılır. Tohum yatağı un ufak edilmemelidir. Ekmek ufağı
şeklinde pürüzlü olmalı su ve hava dengesi korunmalıdır.İyi
hazırlanmış bir tarlaya ekim yapılmalıdır. Maksimum verime ulaşmak
için birim alanda yeterli çıkışın sağlanması şarttır.

Resim 3: Mısır Ekiminde Çıkışta Problem Oluşturan ve Tavlı Toprağa Ekim
Yapılmadığında Çok Sık Karşılaşılan Kaymak Tabakası Oluşumu ve Mısır Bitkisinin
Çıkışında Yaşanan Sıkıntı (Soylu/Konya-2006)
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Resim 4: Çiftçilerimizin Tarla Hazırlığını Rahat Yapabilmek Bahanesi İle Zaman
Zaman Başvurduğu Mısır Hasat Artıklarının Toprak Hazırlığı Öncesi Yakılmasına
İlişkin Yanlış Uygulama Görüntüleri (Soylu 2018)

Toprak yapısını bozacak aşırı, zamansız ve uygun olmayan ekipmanla
toprak işlemeden kaçınılmalı, hayvan gübrelerinin ve diğer organik
gübrelerin teknolojileri ve kullanımlarının yaygınlaştırılması üzerinde
önemle durulmalıdır.

Resim 5: Taban Taşı Kırılmış Tarla Görüntüsü (Soylu/Konya- 2019)
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Resim 6: Taban Taşı Kırılmamış, Suların Toprağın Alt Katmanlarına İnmediği Tarla
Görüntüsü (Soylu/Konya- 2018)

Toprak sonbaharda tavında iken kulaklı pullukla 15-20 cm derinlikten
sürülür. Böylelikle iri kesekler oluşmaz, oluşanlarda kış boyunca
donma ve çözülme ile parçalanıp, dağılır. Ancak erozyon problemi olan
yerlerde bu işlem ilkbaharda yapılmalıdır. İlkbaharda kazayağı tırmık
kombinasyonu ile 8-10 cm sürüm yapılır. Zorunlu olmadıkça toprağı
parçalayarak işleyen aletler kullanılmamalı, toprak un-ufak edilip,
yüzeyi inceltilmemelidir. Çünkü çabuk kaymak bağlayan bu
topraklarda çıkış güçleşir, havalanma zayıflar, su ve yağmur sularının
girişi güçleşir, topraktan buharlaşma yolu ile su kaybı artar.
Rüzgâr erozyonunun olduğu yerlerde, eğimli tarlalarda, toprak anız
artıklarıyla kışı geçirmeli, toprak işleme ilkbaharda yapılmalıdır.
Toprak aşırı kabartılmamalı, gerektiğinde ekim öncesi merdane
çekilmelidir.
kabarmaktadır.

İlkbaharda

toprak

fazla

derinden

işlendiğinde

Bu nedenle fazla derin işlemekten kaçınmalı, son

toprak işleme ekim derinliğine yakın yapılmalıdır. İyi bir tohum yatağı,
ekim derinliğini altı sıkışmış, üstü ise gevşek olmalıdır.
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Her 4-5 yılda bir pulluk taban katmanın 40-50 cm derinliğinde dip
kazan çekilerek kırılması gerektiği unutulmamalıdır.
Toprak yapısını bozacak aşırı, zamansız ve uygun olmayan ekipmanla
toprak işlemeden kaçınılmalı, çiftlik gübrelerinin ve diğer organik
gübrelerin teknolojileri ve kullanımlarının yaygınlaştırılması üzerinde
önemle durulmalıdır.
5.EKİM VE EKİM SIKLIĞI
Tohumun ekileceği toprakta yeterli nem ve en az 10-12 °C sıcaklık
çimlenmenin başlaması için şarttır. Mısır ekimleri genelde ilkbahar son
donlarının bittiği tarihten itibaren başlamalıdır. Orta Anadolu gibi
vejetasyonu kısa olan bölgelerde don olabilecek günler ilkbaharın son
donları atlatıldıktan sonra gecikmeden ekim yapılmalıdır. Silajlık mısır
ekiminde taneliklere göre 15-20 gün daha geç ekilebilir. Silajlık mısır
çeşitlerinin gerçek performanslarını sağlamak için çok erken ve geç
ekimlerden kaçınılmalıdır. Tohum 5-6 cm derinliğe ekilmelidir.
Ekim öncesi tav sorunu varsa sulamadan sonra ekim, özellikle strüktürü
bozulmuş alanlarda ve ağır bünyeli topraklarda ekim sonrası çıkış
amaçlı salma sulamadan kaçınılması, ekim sıklığı ayarlarının titizlikle
yapılması, traktörle aşırı hızlı ekimden kaçınılarak 8-9 km/saat sabit
hızda ekim yapmaya özen gösterilmesi, toprak altı zararlılarına (tel
kurdu ve bozkurt), cüce ağustos böceğine karşı tohum ilaçlaması
yapılması gerekmektedir.
Yapılan araştırmalar bölgelerin ışıklanma ve sıcaklık toplamları dikkate
alınarak tane amaçlı yetiştiricilikte ekilecek çeşidin bitki sıklığına
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tepkisi dikkate alınarak 7.000 - 8500 bitki/da (70 x 16-20 cm), silaj
amaçlı yetiştiricilikte 10.000-11.000 bitki/da (70 x 13-15 cm) ekim
sıklığının uygun olduğunu ortaya koymaktadır. Silaj mısır tarımında
sıra üzeri mesafenin yüksek tutulması, önemli verim düşüklüğü
yanında, kalınlaşan saplarla beraber selüloz içeriğinin artması sonucu
kalite düşüşüne de neden olabilmektedir.
Mısır tohumları 50.000 adet tane ihtiva eden paketler halinde
satılmaktadır. Bir torba mısır tohumu tanelik ve silajlık yetiştiricilik
durumuna ve bitki sıklığına göre 4.5-6 dekar alanın ekimine yeterli
olmaktadır.

Resim 7: Mısır Ekiminde Kullanılan Pnomatik Mibzer Ve Ekim İşleminden
Görüntüler (Soylu/Konya- 2019)
Tablo 2: Mısır Yetiştiriciliğinde 70 cm Sıra Arası Mesafesinde Ekimde Uygulanan
Sıra Üzeri Sıklıklarına Göre Düşecek Tohum Miktarları (Adet)
Sıra Üzeri Mesafesi
(cm)

Dekara
(1000
m2)
düşecek tohum sayısı

Sıra
Üzeri
Mesafesi (cm)

10
11
12
13
14
15
16
17

14.286
12.987
11.905
10.989
10.204
9.524
8.929
8.403

18
19
20
21
22
23
24
25

Dekara (1000
m2)
düşecek
tohum sayısı
7.937
7.519
7.143
6.803
6.494
6.211
5.952
5.714
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Resim 8: Henüz Tava Gelmemiş Ağır Bünyeli Tarlaya Mısır Ekiminden Görüntüler
(Soylu/Konya- 2020)

6.BİTKİ BESLEME
Tarlaya verilecek gübre çeşit ve miktarları ile verilme zamanları toprak
analiz sonuçları, bitki türü ve iklim koşullarına göre değişmektedir.
Ayrıca klasik salma sulama tekniği ile yetiştiricilikte uygulanan
gübreleme

ile

damla

sulama

yöntemi

uygulanarak

yapılan

yetiştiricilikteki gübreleme önemli farklılık göstermektedir. Damla
sulama yöntemi aynı zamanda bir bitki besleme sistemidir. Bu sistemde
amaç bitkiye parçalar halinde ekimden hasada kadar ihtiyaç duyduğu
besin maddeleri verebilmektir. Bu yüzden bu sistemde taban gübresi
uygulamasını en az 1/3 oranında azaltılıp, daha sonraki dönemde
verilmelidir. Üreticilerimizin bazıları son yıllarda yüksek verim amacı
ile ekonomik analiz yapmadan gübreleme yapmaktadırlar. Özellikle
yüksek miktarda taban gübresi olarak DAP kullanılması toprakta fosfor
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birikimini artırmaktadır. Bu durum diğer besin elementlerinin alımını
olumsuz etkilemektedir.
Mısır her 100 kg tane ürünü için topraktan yaklaşık olarak 2 kg azot, 1
kg fosfor ve 1.5 kg potasyum kaldırmaktadır. Mısır yetiştiriciliği için
uygun gübreleme proğramı, doğru zamanda usulüne uygun olarak
alınmış toprak örneklerinin analiz sonuçlarına göre yapılmalıdır. 1000
kg/da bir verim için mısıra dekara saf madde olarak 15-20 kg azot, 810 kg fosfor ve 5-7 kg potasyum uygulaması tavsiye edilmektedir.
Mısırın İlk gelişme döneminde yavaş olan besin maddeleri alımı, sapa
kalkma ile birlikte hızlanır ve çiçeklenme dönemine yakın üst düzeye
çıkar. Örneğin çiçeklenme döneminde günlük azot alımı 0.5 kg/da a
kadar çıkabilir. Azot alımı en fazla çiçeklenme ve tane dolum
döneminde olmak üzere süt olum dönemi sonuna kadar, fosfor alımı ise
tane gelişim dönemi sonuna kadar devam eder, potasyumu alımı ise
çiçeklenme dönemine kadar büyük ölçüde tamamlanır. Bitki tarafından
alınan azotun yaklaşık %70’i, fosforun %80’i tanede birikirken,
potasyumun büyük bir kısmı sap ve yapraklarda birikir. Bu nedenle
potasyumun, eğer sap artıkları uygun bir yöntemle karıştırılırsa, büyük
bir kısmı geri kazanılmış olur. Mısır demir, çinko, bor gibi iz element
eksikliğine hassas bir bitkidir. Bu konuda test bitkisi kabul
edilmektedir. Aslında tarım topraklarımızda çoğunlukla gerçek
anlamda bir eksiklik söz konusu değildir, ancak değişik toprak koşulları
bu besin elementlerinin alınabilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir.
Bunlar düşük organik madde, yüksek pH, yetersiz nem, yüksek kireç
içeriği, yüksek fosfor olarak sıralanabilir. Bu nedenle organik
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gübreleme bu sorunları azaltmaları ve bu besinlerin önemli bir kaynağı
olmaları dolayısıyla daha uzun süreli ve kalıcı bir çözüm sağlarlar.
Uygulanacak bitki besin maddeleri ve gübre miktarları
▪ Toprak analizlerine dayalı bir gübreleme programının
oluşturulması
▪ Bitkilerin tür ve çeşit özelliklerinin dikkate alınması
▪ Hedeflenen bir verim düzeyinin olması
▪ Toprak özelliklerine göre gübre cinsinin seçilmesi
▪ Bunların yerel denemelerle ilişkilendirilerek tespit edilmelidir.

Resim 9: Mısır Bitkisinin Besin Elementi ve Su Stresine En Hassas Olduğu
Çiçeklenme-Tozlaşma Dönemine İlişkin Görüntüler (Soylu/Konya- 2019)

Bitki tarafından alınan azotun yaklaşık % 70’i, fosforun % 80’i tanede
birikirken, potasyumun büyük bir kısmı sap ve yapraklarda birikir. Bu
nedenle potasyumun, eğer sap artıkları uygun bir yöntemle
karıştırılırsa, büyük bir kısmı geri kazanılmış olur. Silajlık mısır
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yetiştiriciliğinde ise alınan potasyumun tamamına yakını hasat edilen
ürünle topraktan uzaklaştırılır.

Resim 10: Mısır Bitkisinde Mikro Element Eksiklik Görüntüsü (Soylu/Konya- 2019)

Silajlık mısır yetiştiriciliğinde ise alınan potasyumun tamamına yakını
hasat edilen ürünle topraktan uzaklaştırılır. Fosfor çözünürlüğü çok
yavaş ve hareketliliği en düşük elementtir. Bu nedenle yıkanarak ya da
gaz halinde kaybı söz konusu değildir. Uygulandıktan sonra ilk birkaç
saat hatta birkaç günde eriyen fosfor gübre tanesinden en çok 2-3 cm
uzağa gidebilir. Bununla beraber fosfor toprak kolloidlerince fikse
edilir ve düşük-yüksek pH larda alınırlığı düşüktür. İlk yıl uygulanan
fosforun ancak %15-20 sinden yararlanılabilir. Bu nedenle fosforun
banda uygulanması son derece önemlidir. Potasyumun çözünürlüğü ve
hareketliliği azot ile fosfor arasında yer alır. Topraklarımızda kumlu
topraklar hariç yüksek miktarda potasyum bulunur, ancak bunun sadece
%1-2 si alınabilir durumdadır. Potasyumun yarayışlılığında toprak nem
düzeyi de son derece önemlidir. Mısırın potasyum ihtiyacı çok yüksek
olduğundan gübreleme programlarında belirli ölçüde yer verilmelidir.
Azot özelliği gereği olabildiğince parçalanarak verilmelidir. Özellikle
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damla sulama sistemi uygulanan alanlarda taban gübresi 1/3 oranında
azaltılıp, gerek fosfor gerekse potasyumun bir kısmı damla sulama
yöntemine uygun gübreler ile bitkinin 1-2 metre boylandığı dönem
aralığında uygulanmalıdır. Damla sulama ile azot uygulaması 4-5
parçaya bölünerek sistemin döşenmesinden tepe püskülü çıkışına kadar
olan zaman diliminde uygulanmalıdır. Mısır demir, çinko, bor gibi iz
element eksikliğine hassas bir bitkidir. Bu konuda test bitkisi kabul
edilmektedir. Aslında tarım topraklarımızda çoğunlukla gerçek
anlamda bir eksiklik söz konusu değildir, ancak değişik toprak koşulları
bu besin elementlerinin alınabilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir.
Bunlar düşük organik madde, yüksek pH, yetersiz nem, yüksek kireç
içeriği, yüksek fosfor olarak sıralanabilir. Bu nedenle organik
gübreleme hem bu sorunları azaltmaları ve bu besinlerin önemli bir
kaynağı olmaları dolayısıyla daha uzun süreli ve kalıcı bir çözüm
sağlarlar.

Resim 11: Mısır Yetiştiriciliğinde Verimlilik Üzerine Çok Olumlu Etki Yapan
Hayvan Gübresinin Toprak Hazırlığı Öncesi Katı Gübre Dağıtma Makinası İle
Uygulanışından Görüntüler (Soylu/Konya- 2020)
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7.HASAT
Depolama için ve hasat edilen ürünün ticarette gerçek değerini bulması
için tanelik mısır hasadı için belirleyici olan tane rutubet içeriğidir. Bu
durum için istenen ideal tane nem oranı %14’dür. Fizyolojik olgunluğa
ulaşan mısır taneleri yaklaşık % 34-35 oranında nem içerir. Bu devrede
dane ucunda siyah nokta (black layer) oluşmuş ve dane normal
gelişimini tamamlamıştır. Bu dönemde elle hasat yapılabilir ancak
böyle yüksek nem oranında makine ile hasat, danelerin yumuşak oluşu
nedeni ile hasat kaybını son derece artırır. Erken hasadın en önemli
dezavantajı, kurutma için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulmasıdır. Bu
nedenle biçerdöverle yapılan hasatlarda dane kaybının minimum
seviyelerde kalması için en önemli kriter çeşit seçimine bağlı olmakla
birlikte

dane

neminin %17-23 seviyelerine

kadar düşmesini

beklemektir. Mısır hasadı tahıl biçerdöveri ile yapılmaktadır. Bu
amaçla mısır hasat tablası, tahıl biçme tablası yerine takılır. Tabla
toprakla temas etmediği için ve koçanları sıyırıp aldığı için taş tuzağı
kısmı iptal edilmelidir. Batör pervazlarının arası özel saç levhalarla
kapatılmalıdır. Batör-kontrbatör arası açıklığı ve batör devri
ayarlanmalıdır. Izgara aralığı geniş olan kontrbatör kullanılmalıdır.
Temizleme ünitesindeki elekler mısıra uygun olarak değiştirilmelidir.
Erken hasatta nem oranı yükselir (%30-35) ve danelerin yumuşak
olması nedeniyle hasat kaybı artar, kurutma maliyeti yükselir. Çok geç
hasatta ise danelerin kırılması ve koçan düşmesi artar. Başta Orta
Anadolu ve G.Doğu Anadolu Bölgelerinde olmak üzere çiftçilerimiz
%20-25 rutubette mısır hasadını yapmaktan kaçınmakta ve mısır
hasadını geciktirmektedir. Bölgelerin iklim yapısı uygun olan Orta
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Anadolu Bölgesinde fizyolojik oluma ulaşmış mısır bitkisinde hasadı
geciktirmenin bir mahsuru olmamakla birlikte koçan düşmesi, yatma
kırılma gibi nedenlerle verim kaybı olmaktadır. Fakat hava sıcaklığının
çok düşmediği G.Doğu Anadolu Bölgesinde mısır haşatının Aralık
aylarına sarkması üründe bazı sorunlar oluşturabilmektedir. Bu yüzden
danelik mısır haşatında bölge ve kurutma koşulları ile piyasanın arz ve
talep durumuna göre üretici için en uygun zamanda yapılmasında fayda
vardır.

Resim 12: Danelik Mısır Yetiştiriciliğinde Hasat Zamanını Belirleyen En Önemli
Husus Olan Farklı Dane Hasat Nemine İlişkin Görüntüler (Soylu/Konya- 2020)
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Resim 13: Hasat Olgunluğuna Gelmiş Danelik Mısır Tarlası ve Hasat Görüntüleri
(Soylu/Konya- 2020)

Silajlık mısır yetiştiriciliğinde hasadın erken yada geç yapılması
kalitede önemli düşüşlere neden olmaktadır. Süt olum döneminde
yapılan erken hasatta, kuru madde verimi düşük olduğu için, silolama
esnasında silo suyunun sızması sonucu, önemli besin kaybı söz konusu
olmaktadır. Hamur olum dönemini geçen, fizyolojik oluma doğru
kayan geç hasatta ise, kuru madde oranı artmakla beraber, besin
maddelerinin sindirilebilirliği önemli ölçüde düşmekte ve kalite
sorunları yaşanmaktadır. Hasadın, hamur olum döneminde, 1/2 veya
2/3 süt çizgisinde hasadın yapılması verim ve kalitenin en iyi uyuşum
dönemi olduğundan önerilmektedir. Bu dönemde danede nem %28-32
olup, bu durumda silo suyu oluşmadığı için sızma yoluyla besin kaybı
azalır, siloda iyi bir sıkışma, hızlı bir fermantasyon sağlanır, yüksek
sindirilme ve besin değeri oluşur. Hasat kendi yürür 4 veya 6 sıralı hasat
makineleri yanı sıra bir ya da iki sırayı birlikte hasat eden silaj
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makineleri ile yapılabilir. Bu makineler bitkiyi 8-10 cm yükseklikten
biçer, küçük parçalara ayırır (birkaç cm) ve arkasına takılı bir römorka
aktarır. Biçimde silaj materyalinin olabildiğince küçük parçalar halinde
ve üniform uzunlukta parçalanması gerekir. Böylelikle bu materyal
daha iyi sıkışır ve havanın içerisinden daha hızlı çıkmasına izin verir.
Ayrıca daneler daha fazla parçalandığı ve zedelendiği için sindirilme
oranı büyük ölçüde artar. Bunun için parçalayıcı bıçak sayısının fazla
olması, bileği taşını özelliğini yitirmemesi ve hızın uygun şekilde
ayarlanması gerekir. Silaj materyalini küçük parçalara ayırmanın tek
olumsuzluğu ise fazla güç ve enerji istemesidir.

Resim 14: Silajlık Mısırda En Uygun Hasat Zamanı Görüntüsü (Soylu/Konya- 2011)
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1.GİRİŞ
Doğa insanoğlunun doğuşu ile birlikte kullandığı ortamdır. Kullanılan
doğanın daha yararlı hale getirilmesini insanoğlu sağlamaktadır. Bu
yararlanma öncelikle tabiatın kuralları gereği dünyamızdaki mevcut
kaynakların tespiti ile başlar. Önemlilik arz eden kaynakların tespit
edilmesiyle, bu kaynakların daha uzun süre nasıl korunabileceği ve
verimliliğinin artırılabilmesi için ne gibi yöntemlerin geliştirilmesi
çalışmaları başlar. Üzerinde yaşanan dünya için önemlilik arz eden
kaynaklardan biri sudur, diğeri de üzerinde yetiştirilen bitkilerdir.
Su, yenilenebilir bir kaynak olmasına rağmen aynı zamanda sınırlı olan
temel bir ihtiyaç maddesidir. Nüfus artışı ve sanayide görülen gelişme,
su kullanımında sektörler arasında rekabete yol açmaktadır. Sektörler
arasında su kullanımında en büyük payı tarım sektörü almaktadır
(Çakmak, 2002). Mısır bitkisi, dünyada stratejik öneme sahip önemli
bitkilerden biridir (Panda ve ark., 2004). Dünya'da tahıl ekilişinde
buğday ve çeltikten sonra üçüncü, üretimde ise buğdaydan sonra ikinci
sırada yer alan mısır, insan gıdası ve hayvan yemi olarak
değerlendirilmesinin yanı sıra endüstride ham madde olarak ta
kullanılmaktadır (Süzer, 2003). Ülkemizde mısır hemen hemen her
bölgede yetiştirilmektedir. Bölgenin iklim, sıcaklık ve su varlıklarına
göre taze yeşil yem, silaj, taze koçan, birinci ve ikinci dane ürünü olarak
tarımı yapılmaktadır. Akdeniz Bölgesi’nde üretilen 2 milyon ton
mısırın, yaklaşık %50’si Adana’da ve Marmara Bölgesi’nde üretilen
620 bin ton mısırın %70’i Sakarya ilinde üretilmektedir. Adana,
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Sakarya, İçel, Manisa ve Osmaniye illerinde üretilen mısır, toplam
üretimin %54’ünü oluşturmaktadır (Gençtan ve ark., 2010;). Su kıtlığı
olan bölgelerde tarımsal üretim için suyun etkin kullanımı, yenilikçi ve
sürdürülebilir yaklaşımların kullanımını gerektirmektedir (Panda ve
ark. 2004). Su, tarımsal üretim için en önemli kaynaklardan birisidir.
Ancak, dünyanın birçok yerinde suyun kullanılabilirlik durumu,
ekonomik ve teknik yönden sınırlıdır (Fereres ve Soriano, 2007). Kurak
ve yarı kurak iklim kuşağında yer alan bölgelerde optimum bitki
gelişimi yönünden yağışın yetersiz ve dağılışın düzensiz oluşu, mısır
tarımında büyük bir risk oluşturmakta ve sulamayı en önemli verim
etmeni durumuna getirmektedir. Ancak, sulamanın önemi her geçen
gün biraz daha artmasına karşılık, dünyanın birçok bölgesinde, tarımsal
amaçla kullanılan su kaynaklarının giderek azalması sorunu
yaşanmaktadır. Artan dünya nüfusunun su kullanımı ve endüstriyel
gereksinimleri de bu azalmayı belirli ölçüde hızlandırmaktadır
(Guitjens, 1982). Günümüzde küresel bazda suyun %73’ü sulama,
%21’i endüstri ve kalan %6’sıda insan ihtiyaçları amacıyla
tüketilmektedir. Uluslararası bazda su en önemli kriter olması beklenen
bir zirai girdi konumunu almaktadır (Gonzalez, 1998; Tanrıverdi,
2005). Bitki gelişimi en sık iki önemli çevresel faktör tarafından
etkilenmektedir; bunlar su ve sıcaklıktır (Kanemasu et al., 1985). Steele
ve ark. (2000)’e göre, yapılacak sulama programlaması mısırda verimi
%5 artırırken su tüketimini de %30 azaltmaktadır. Ülkemizin
çoğunluğu yarı-kurak, bazı bölgeleri ise yarı-nemli iklime sahiptir. Her
iki iklim bölgesinde de üretim sezonu boyunca düşen yağışların yetersiz
ve düzensiz olması nedeniyle bitki yetiştiriciliğinde, sulama
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yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. Su kaynaklarının %70’ine
yakın bölümü sulama amacıyla tarımda kullanılmaktadır.

Şekil 1. Mısır bitkisi karık, tava ve damla sulama

Son yıllarda ülkemizin önemli bir bölümünde çok büyük boyutlara
ulaşan kuraklık, hem yeraltı hem de yerüstü su kaynaklarını olumsuz
yönde etkilemiştir. Diğer taraftan bu bölgelerde endüstriyel kullanım ve
kentsel içme-kullanma suyu gereksinimleri, sulama suyu kaynakları
üzerinde büyük bir rekabete yol açmıştır. Tüm bunlara ek olarak,
sürekli artış gösteren enerji ve işçilik giderleri de su kaynaklarının daha
etkin kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bazı durumlarda, sulanan
bitkilerin kârlılığı, suyu etkin kullanan sulama yöntemlerinin seçimi,
kullanılan suyun miktarının azaltılması ve uygulama zamanının
optimizasyonu ile iyileştirilebilir (Bergez ve ark., 2002) ve böylece
dağıtılan sulama suyunun kullanım etkinliği arttırılabilir (Kırda ve ark.,
1999a). Su kıtlığı olan bölgelerde tarımsal üretim için suyun etkin
kullanımı, yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımların kullanımını
gerektirmektedir (Panda ve ark. 2004). Su, tarımsal üretim için en
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önemli kaynaklardan birisidir. Ancak, dünyanın birçok yerinde suyun
kullanılabilirlik durumu, ekonomik ve teknik yönden sınırlıdır (Fereres
ve Soriano, 2007). Kurak ve yarı kurak iklim kuşağında yer alan
bölgelerde optimum bitki gelişimi yönünden yağışın yetersiz ve
dağılışın düzensiz oluşu, mısır tarımında büyük bir risk oluşturmakta ve
sulamayı en önemli verim etmeni durumuna getirmektedir. Ancak,
sulamanın önemi her geçen gün biraz daha artmasına karşılık, dünyanın
birçok bölgesinde, tarımsal amaçla kullanılan su kaynaklarının giderek
azalması sorunu yaşanmaktadır. Artan dünya nüfusunun su kullanımı
ve endüstriyel gereksinimleri de bu azalmayı belirli ölçüde
hızlandırmaktadır (Guitjens, 1982). Ülkemiz, halen mevcut toplam su
kaynakları yönüyle ciddi bir su sıkıntısı içerisinde bulunmamakla
birlikte

gelecekte

aynı

durumda

olmayacağı

ortadadır.

Su

kaynaklarımızın 2030 yılında kritik düzeye düşeceği tahmin
edilmektedir. Dolayısıyla gelecekte, su sıkıntısı çeken veya kısmen
sıkıntı çeken ülkeler kategorisine düşmemiz beklenmektedir (Önder ve
ark., 2002). Türkiye’nin potansiyel sulanabilir alanları ve bitkilerin su
kullanımları dikkate alındığında mevcut su kaynakları potansiyeli ile
ancak toplam sulanabilir alanların yaklaşık %33’ü sulanabilmektedir.
Bu nedenle, tarıma ayrılan mevcut su kaynaklarımız ile daha etkin bir
sulama yapabilmek ve daha fazla alan sulayabilmek için su artırımı
sağlayan kısıntılı sulama yönetimi gibi yaklaşımları göz önünde
tutmamız zorunlu hale gelmiştir (Ünlü ve ark., 2008; Önder ve ark.
2008). Su kaynaklarının yetersiz olduğu günümüzde, kısıntılı sulama
tekniği, uygulanabilir bir seçenek olarak kabul edilebilir. Bitkilerin su
verim ilişkileri dikkate alınarak bitkinin suya hassas olmadığı
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dönemlerde sulama yapılmaması veya daha az su verilmesiyle
uygulanan kısıntılı sulama tekniğiyle su artırımı sağlanabilmekte ve
mevcut suyla daha fazla alana ve sosyal kesime hizmet götürülerek
daha fazla gelir sağlanabilmektedir. Bunun yanında toprağa verilecek
her miktar suyun toprakta ekolojik sorunlar yaratabileceği, dolayısıyla
su kısıtlamasıyla bu tür sorunların da en az düzeye indirilebileceği de
yöntemin bir üstünlüğü olarak söylenebilir. Anılan teknikle yapılan
sulamalarda topraktaki su genellikle tarla kapasitesinin altında
kaldığından, sulama dönemlerinde oluşabilecek olası yağıştan daha
fazla

yarar

sağlanabilecek,

drenaj

sorunu

ve

masrafları

azaltılabilecektir. Bununla birlikte, bitkilerin çoğu, kısıntılı sulamada
yüksek tepki vermekte, verimde ve kalite de azalmalar olsa da kabul
edilebilir sınırlar içerisinde kalmaktadır. Suyun etkin kullanım düzeyi
yükselmekte; birim suya karşı daha yüksek düzeyde verim
alınmaktadır. Ancak, kısıntılı sulama tekniği, sıcak ve kurak iklime
sahip Güneydoğu Anadolu gibi yörelerde daha dikkatli uygulanmalıdır.
Anılan yörelerde, bitki yetişme döneminde “Denetimli Kısıntılı Sulama
Tekniği” kullanılmalıdır. Bu amaçla bitkilerin suya en duyarlı
dönemleri

saptanmalı,

sulama

programları,

bunlara

göre

düzenlenmelidir (Ünlü ve ark., 2008). Öte yandan kurak ve yarı kurak
bölgelerde sulama suyuna ve sulama kaynaklarına olan talep arttıkça
verim ve sulama suyu arasındaki ilişkiyi ortaya koyan ve optimum
sulama işletmeciliğini belirlemede kullanılan su-üretim fonksiyonlarına
gereksinim de artmaktadır (Russo ve Bakker, 1987). Ülkemizin büyük
bir kısmında yıllık yağışın az olduğu dönemlerde (2021 yılı gibi),
kullanılan

su

kaynaklarının

yetersizliği

sorunu

ile

sık

sık
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karşılaşılmaktadır. Bu durum, ülkemizin geniş bir alanında tarımı
yapılan mısır bitkisi üzerine olumsuz etki yapmaktadır. Sulama suyu
kaynağının yetersiz olduğu koşullarda uygulanabilecek alternatif
sulama yöntemi ve kısıntılı sulama programları konusundaki bilgilerin
henüz istenilen düzeyde olmaması, bu konuda bilimsel temellere dayalı
objektif öneriler yapılmasını güçleştirmektedir. Sonuç olarak bu
çalışmanın amacı, yarı kurak bir iklime sahip olan Ülkemizde
yetiştirilen mısır bitkisinin damla sulama yöntemi ile kısıntılı sulama
uygulamalarının, bitki kök bölgesindeki toprak nem içeriği, bitki
gelişimi, su-verim ilişkileri, verim tepki etmeni ve su kullanım
randımanı üzerindeki etkilerini belirlemek ve böylece suyun kıt olduğu
koşullar altında etkin bir sulama suyu yönetimine yönelik alternatif
sulama programları geliştirmektir.
1.1. Su-Verim İlişkileri
Diğer tarımsal girdilerin optimum düzeyde karşılanması koşuluyla,
büyüme mevsimi boyunca bitki kök bölgesinde depolanan su miktarı
arttıkça verimde de bir artış meydana gelmekte ve belirli bir toprak suyu
düzeyinde verim en yüksek değere ulaşmaktadır. Belirli bir düzeyden
sonra uygulanan su verimde daha fazla artışa değil aksine drenajın iyi
olmadığı koşullarda verimde azalmaya neden olur. Büyüme mevsimi
boyunca bitki kök bölgesinde depolanan su miktarı bitkinin
gereksinimini karşılamaktan uzak ise su eksikliği nedeniyle bitki
veriminde azalmalar meydana gelir. Verim azalışı toprak su
eksikliğinin derecesine, bitkinin strese duyarlılığına ve atmosferik

583 | MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği

koşullara bağlıdır (Yazar, 2009). Mısır bitkisinin su stresine duyarlı
gelişim aşamaları, vejatatif, çiçeklenme+ döllenme ve dane bağlama
olmak üzere üç bölümde incelenmektedir (Musick ve Dusek, 1980). Bu
konuda yapılan araştırma sonuçlarına göre, topraktaki su stresine karşı
en hassas olduğu dönemin çiçeklenme+döllenme dönemi olduğu
saptanmış ve söz konusu dönemde uygulanan su stresinin verimde
önemli düzeyde azalmalara neden olduğu belirlenmiştir (Eck, 1984).
Texas’ta Southern High Plains koşullarında killi-tınlı toprakta mısırın
vegatatif ve dane dolum dönemlerinde su kısıntısı uygulanmıştır. Su
kısıntısının ekimden 41 gün sonra uygulanması durumunda yaprak,
gövde ve koçan veriminde; kısıntının 55 gün sonra uygulandığı
koşullarda yalnızca gövde ve koçan veriminde azalmalara neden olduğu
belirlenmiştir.

Su

kısıntısı

yalnız

dane

dolum

sürecinde

uygulandığında, yaprak ve gövde verimi etkilenmemiş ancak koçan
verimi azalmıştır. Dane dolum döneminin başında uygulanan düşük su
stresi, dane sayısını etkilememiştir. Dane veriminde, dane ağırlığıyla
orantılı olarak bir azalma olduğu gözlenmiştir. Su tüketimi karık
yöntemiyle sulamada 964 mm; uzun tava sulamada ise 834 mm olarak
belirlenmiştir. Bunun yanında anılan yörede mısır bitkisinin kısıntılı
sulamaya uygun olmadığı saptanmıştır (Eck, 1986). Kuru tarım
yetiştiriciliğinde çeşidin verime katkısı %20-30 düzeyinde iken, sulu
tarım yetiştiriciliğinde bu katkı %50’ler düzeyine çıkabilmektedir.
Mısır bitkisinde sulama suyunu etkin bir şekilde kullanabilen
yöntemlere yönelmek, aynı miktar su ile daha geniş alanlarının
sulanmasını sağlayacaktır. Böylelikle yeni sulanmaya açılan alanların
oluşturulması ile üretim artabilecektir (Başer ve Gençtan, 1999).
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Shaozhong ve ark. (2000), mısır bitkisinde su-verim interaksiyonu ile
ilintili olarak verimin artması veya azalmasının çeşide, yağış ve
buharlaşma miktarına, toprağın hidrolik iletkenliğine bağlı olduğunu,
özellikle suyun kıt olduğu bölgelerde mısır bitkisinde kısıntılı
sulamanın verimde düşüşe neden olmadığını bilakis su kullanım
randımanının arttığını bildirmişlerdir. Bu amaçla, su tasarrufu
konusunda birçok çalışma yürütülmüştür. Viswanatha ve ark. (2002),
Hindistan’da yaptıkları bir çalışmada, tek ve çift sıra olarak
düzenlenmiş ekim deseninde, 4 farklı damla sulama uygulamasının suverim ilişkilerini incelemişlerdir. Tek sıra ekim ve damla sulama
yöntemi altında ve A sınıfı buharlaşma kabından, buharlaşan suyun
%80’inin uygulandığı (0.8 Epan) konudan elde edilen koçan verimi
(2007 kg/da) ve kuru ot verimi (2487 kg/da) olarak bulunmuştur.
Bulunan bu değerler, damla sulama yöntemi altında 0.6 Epan
uygulaması

veya

karık

sulama

yöntemi

altında

0.8

Epan

uygulamasından elde edilen koçan ve kuru ot verimlerine göre daha
yüksek bulunmuştur. Diğer taraftan, tek sıra ekimde ve damla sulama
yöntemi

altında

0.4

Epan

uygulamasında,

330.46

mm

su

gereksinimiyle, taze koçan ve kuru ot verimine bağlı WUE değerleri
(48.21 ve 61.22 kg/ha/mm) diğer konulara göre daha yüksek
hesaplanmıştır. Yürütülen bu denemede su kullanımı arttıkça WUE
değerlerinin azaldığı da bildirilmiştir. İstanbulluoğlu ve ark. (2002)
tarafından, Tekirdağ koşullarında yapılan bir araştırmada, mısır
bitkisinin değişik gelişme dönemleri (vejetatif, tepe püskülü ve koçan
oluşumu) göz önüne alınarak sulama zamanı, mevsimlik bitki su
tüketimi, su kullanım randımanı ve verim tepki etmeni araştırılmıştır.
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En yüksek mevsimlik bitki su tüketimi, vejetatif, çiçeklenme ve dane
bağlama dönemlerinde sulamaların tam olarak yapıldığı konudan 586
mm olarak hesaplanmış ve aynı uygulamadan en yüksek dane verimi
992 kg/da olarak alınmıştır. Tepe püskülü döneminin, su stresine en
duyarlı dönem olduğu vurgulanmış ve mevsimlik ky=0.76 olarak
saptanmıştır. Suyun kısıntılı olduğu koşullarda, sulamaların tepe
püskülü ve koçan bağlama dönemlerinde yapılmasını önermişler, bu
koşulda %26.3 sulama suyu tasarrufuyla yalnızca %2.7 oranında bir
verim azalmasının olacağını bildirmişlerdir. Öktem ve ark. (2002), yarı
kurak koşullarda damla sulamada farklı sulama aralıklarının (2,4,6 ve 8
gün) mısır bitkisinin (Zea mays L. indentata) su-verim ilişkilerine
etkisini araştırmışlar, araştırmada 1998 ve 1999 yıllarında sırasıyla 8141116 mm ve 843-1206 mm arasında sulama suyu uygulanmıştır.
Çalışmanın her iki yılında da en yüksek sulama suyu kullanım
randımanı (IWUE) 4 günde bir sulanan konuda 1.43 ve 1.22 kg/da/mm
olarak belirlenmiştir. Su kullanım randımanı ise (WUE) her iki yılda ve
tüm konular da benzer şekilde (1.02 ve 1.13 kg/da/mm arasında)
bulunmuştur. Oransal bitki su eksilişi ile oransal verim düşüşü arasında
önemli farklılıklar saptanmıştır. Denemenin her iki yılında da en yüksek
oransal su eksilişi 8 günlük sulama konusunda (ID 8) %29.3, buna
karşın aynı konuda yıllara göre verimde oransal azalış %27.0 ve %28.4
olarak belirlenmiştir. Oransal evapotranspirasyon azalışı ile oransal
verim azalışı arasında verim tepki faktörü (ky) ilk yılda 0.72-0.95,
ikinci yılda ise 0.70-0.97 arasında hesaplanmıştır. Her iki yılda da,
sulama aralıklarına göre; dane verimleri istatistiksel olarak önemli
(P<0.01) bulunmuştur. Her iki yıl için de en yüksek verim, 4 günlük
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sulama aralığın da 1.41 ve 1.33 t/da saptanırken, en düşük verim ise 8
günlük sulama aralığın da 1.03 ve 0.95 t/da olarak belirlenmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre yarı-kurak iklim kuşağındaki Harran
ovasında, damla sulama yöntemi ile 4 günlük sulama aralığının mısır
bitkisi için en uygun olduğu saptanmıştır. Karam ve ark. (2003),
Lübnan koşullarında 1998 ve 1999 yıllarında yürüttükleri çalışmada,
damla sulama yöntemi altında tam ve kısıntılı sulama uygulamalarının
mısırın bitki su tüketimi, verim ve su kullanım randımanı üzerindeki
etkilerini araştırmışlardır. Sulama uygulamalarını, lizimetreden ölçülen
bitki su tüketiminin tamamı (I-100) ve %60 kısıntılı (I-60) olarak
oluşturmuşlardır. Ekimden hasada kadar olan deneme yılları için
sırasıyla 128 ve 120 günlük dönemler için mevsimlik bitki su tüketimini
952 ve 920 mm olarak bulmuşlar, yaprak alan indeksi ve kuru madde
içeriğinin I-60 kısıntılı konusunda azaldığını belirlemişlerdir. I-100
konusundan elde edilen yaprak alan indeksi değeri 1998 yılında 7, 1999
yılında ise 6 olarak ölçülmüştür. Bununla birlikte I-60 konusundan
ölçülen yaprak alan indeksi değerlerinin her iki yılda da %25’ten daha
fazla azaldığını tespit etmişlerdir. Kuru ağırlığa göre ölçülmüş dane
verimlerinin 1998 yılında lizimetre üzerinden 1520 g/m 2 elde edilirken,
tam sulanan konuda 1450 g/m2, kısıntılı sulanan konuda ise 1080 g/m2
azaldığını bildirmişlerdir. 2009 yılında ise lizimetre üzerinden 1340
g/m2, I-100 konusundan 1280 g/m2 ve I-60 konusundan ise 1040 g/m2
verim elde etmişlerdir. Toprak üstü kuru madde verimi ise su
kısıntısıyla azalmıştır. Lizimetreyle karşılaştırıldığında deneme yılları
için sırasıyla I-100 konusunda 130-100 g/m2, I-60 konusunda ise 800400 g/m2 toprak üstü kuru madde verimi azalması olmuştur. Dane
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verimine ilişkin su kullanım etkinliği (WUEg), lizimetre üzerinde
yetiştirilen bitkilerden 1.52-1.34 kg/m3, I-100 konusundan 1.68-1.54
kg/m3 ve en yüksek ise I-60 konusundan 1.88-1.87 kg/m3 olarak
belirlenmiştir. Toprak üstü kuru madde verimine ilişkin su kullanım
etkinliği (WUEb) I-100 konusunda 3.16 ve 2.46 kg/m3, I-60 konusunda
3.23 ve 2.97 kg/m3, lizimetreden ise 3.0 ve 2.34 kg/m 3 olarak
belirlenmiştir. Öktem ve ark. (2003), Şanlıurfa koşullarında damla
sulama yönteminin uygulandığı farklı sulama aralıklarında mısır
bitkisinin su-verim ilişkilerini inceledikleri çalışmada sulama suyundan
%10 kısıntı yapıldığı zaman verimde yaklaşık %9 bir azalma, sulama
suyundan yaklaşık %20’lik bir kısıntı yapıldığı zaman ise verimde
ortalama %15 civarında bir azalma olduğu sonucuna varmışlardır.
Çakır ve ark. (2004) tarafından, mısır bitkisinin vegetatif gelişimi, dane
verimi ve diğer verim parametreleri üzerine farklı gelişme
dönemlerinde uygulanan sulama ve su stresinin etkilerini belirlemeye
yönelik üç yıl süreli bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada mısır
bitkisinin bilinen dört gelişme: (1) vegetatif; (2) püskül; (3) koçan
başağı oluşumu ve (4) süt olum dönemleri ele alınmıştır. En yüksek
verim değeri dört gelişme döneminde de sulama uygulamalarının
yapıldığı kontrol konusundan elde edilmiştir. Kontrol konusuna
ortalama 495.3 mm sulama suyu uygulaması yapılmıştır. Sulama
uygulamalarının püskül, koçan başağı oluşumu ve süt olum
dönemlerinde yapıldığı konusundan elde edilen verim değerleri de,
istatistiksel olarak kontrol konusundan elde edilen verim değerlerinden
farklı bulunmamıştır. Anılan konuya uygulanan sulama suyu miktarı
ortalama 410.3 mm olarak gerçekleşmiştir. Üç yıllık araştırmada, su
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eksikliğine karşı verim kaybını ifade eden verim tepki faktörü (ky)
değerinin sırasıyla 1.22, 1.36 ve 0.81 olduğu saptanmıştır. Şişman ve
İstanbulluoğlu (2004) tarafından, Tekirdağ Ziraat Fakültesi kampüs
alanında yer alan arazide yapılan bir çalışmada mısır bitkisinin su
tüketimi, sulama suyu ihtiyacı ve sulama zamanı programı
belirlenmiştir. Bitkilerin sulama suyu ihtiyaçları ve sulama zamanı
programının belirlenmesinde CROPWAT paket programı kullanılmış,
mısır için Haziran ve Temmuz aylarının ikinci yarılarında sırasıyla 99
ve 106 mm olmak üzere iki sulama yapılması gerektiği saptanmıştır.
Humphreys ve ark. (2005), Avustralya’da mısır bitkisinde yağmurlama,
karık ve damla sulama yöntemlerinin etkinliğini araştırmışlardır.
Çalışmada Pioneer 3153 hibrid mısır çeşidi kullanılmış olup, her üç
sulama yönteminde de topraktaki yarayışlı suyun %40’ı tüketildiğinde
sulamaya başlanmıştır. Damla sulama lateralleri mısır sıralarının
merkezine ve 20 cm toprak altına yerleştirilmiştir. Yağmurlama
sulamada toplam 620 mm, karık sulamada 600 mm ve damla sulamada
ise 510 mm su uygulanmış, damla sulama yönteminde yağmurlama ve
karık sulama yöntemlerine göre sırasıyla %21.5 ve %17.6 daha az su
uygulanmıştır. Dane verimi (%12 nemde) damla sulamada 1150 kg/da,
yağmurlama sulamada 1030 kg/da, karık sulamada ise 990 kg/da olarak
elde edilmiştir. Bozkurt (2005), Çukurova koşullarında damla sulama
yöntemiyle sulanan ikinci ürün mısır bitkisinin su-verim ilişkileri, su
kısıntısının ve farklı lateral aralıklarının verime ve verim unsurlarına
etkilerini belirlemek amacıyla 2003 yılında bir çalışma yapmıştır.
Araştırma, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
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deneme alanında killi mutlu serisi topraklarında Pioneer-3394 mısır
çeşidi kullanılarak yürütülmüştür. Denemede üç farklı lateral aralığı
(A1: 0.70, A2: 1.40 ve A3: 2.10 m ) ve iki farklı sulama düzeyi ( I 100,
I67 ) ele alınmıştır. Bunlardan, I100 konusuna, 90 cm profil derinliğinde
7 günlük sulama aralığında mevcut nemi tarla kapasitesine getirecek
kadar sulama suyu uygulanmıştır. Kısıntılı sulama konusunda ise (I 67)
%33 oranında kısıntı uygulanmıştır. En yüksek su tüketimi her mısır
sırasında bir lateralin olduğu tam su alan A1I100 konusunda 758 mm; en
düşük su tüketimi ise iki mısır sırasına bir lateralin yerleştirildiği
kısıntılı sulama konusunda (A2I67) 573 mm elde edilmiştir. En yüksek
verim A2I100 konusundan (979 kg/da), en düşük verim ise A3I67
konusundan (710 kg/da) elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre
mısır bitkisi için en uygun lateral aralığı 1.4 m (iki bitki sırasına bir
lateral) olarak saptanmıştır. Dane verimi (Y) ile sulama suyu (I)
arasında Y=-0.0037 I2+ 5.835 I-1397.7 (R2=0.6214**) şeklinde ikinci
dereceden bir ilişki bulunmuştur. Dane verimi (Y) ile su tüketimi (ET)
arasında ise Y=-0.0039 ET2+5.926 ET-1365.1 (R2=0.5438*) şeklinde
ikinci dereceden bir ilişki belirlenmiştir. En yüksek su kullanım
randımanı A2I100 konusunda 1.40 kg/m3, en düşük su kullanım
randımanı A1I100 konusunda 1.13 kg/m3 olarak hesaplanmıştır. Karimi
ve ark., (2005), mısır bitkisi üzerinde yaptıkları bir çalışmada
uygulanan sulama suyu miktarına bağlı olarak mısır bitkisinin bitki su
tüketimi, verim, yaprak alanı ve biyokütle gibi parametrelerinin önemli
oranda değiştiğini bildirmişlerdir. Şimşek ve Gerçek (2005) tarafından,
mısır bitkisinde damla sulama yöntemi ile dört farklı sulama (2, 4, 6 ve
8 gün) aralığındaki su verim ilişkisini belirlemek ve verim tepki
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faktörünü (ky) saptamak amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Araştırma,
1998 ve 1999 yıllarında Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi araştırma
ve uygulama alanında tesadüf blokları deneme desenine göre 3
tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırmada, 1998 ve 1999 yıllarında
sırasıyla 814-1116 ve 843-1206 mm arasında sulama suyu
uygulanmıştır. 1998 ve 1999 yılında en yüksek sulama suyu kullanım
randımanı (IWUE) 4 günde bir sulanan konuda sırasıyla 1.43 ve 1.22
kg/da-mm olarak belirlenmiştir. Su kullanım randımanı (WUE) her iki
yılda ve tüm konularda benzer şekilde (1.02 ve 1.13 kg/da-mm
arasında) gerçekleşmiştir. Oransal bitki su eksilişi ile oransal verim
düşüşü arasında önemli farklılıklar saptanmıştır. Denemenin her iki
yılında da en yüksek oransal su eksilişi 8 günlük sulama konusunda
(ID8) %29.6 ve %29.3, buna karşın aynı konuda yıllara göre verimde
oransal azalış %27.0 ve %28.4 olarak hesaplanmıştır. Bu oranlar
sulama aralığı azaldıkça düşmüştür. Oransal evapotranspirasyon azalışı
ile oransal verim azalışı arasında verim tepki faktörü (ky) ilk yılda 0.720.95, ikinci yılda ise 0.70-0.97 arasında belirlenmiştir. Her iki yılda da,
sulama aralıklarına göre; dane verimleri istatistiksel olarak önemli
(P<0.01) bulunmuştur. Her iki yıl için de en yüksek verim, 4 günlük
sulama aralığında 1.41 ve 1.33 t/da saptanırken, en düşük verim ise 8
günlük sulama aralığında 1.03 ve 0.95 t/da olarak belirlenmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre yarı-kurak iklim kuşağındaki Harran
ovasında, damla sulama yöntemi ile 4 günlük sulama aralığının mısır
bitkisi için uygun olduğu saptanmıştır. Trejo ve ark. (2006), Meksika
koşullarında toprakaltı damla sulama (SDI) ve karık sulama (FIS)
yöntemlerinin silajlık mısır üzerindeki su kullanım randımanı ve verim
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özelliklerini araştırmışlardır. Karık sulamanın kontrol uygulaması
olarak alındığı çalışmada, laterallerin 0.25, 0.35 ve 0.45 m derinliğe
gömüldüğü SDI uygulamaları ele alınmıştır. SDI yönteminde 0.47 m,
FIS yönteminde ise 0.67 m derinliğe sulama suyu uygulanmış ve damla
sulama yönteminde %28 oranında su tasarrufu sağlanmıştır. SDI
uygulamalarında hesaplanan WUE (2.9 kg/da-mm) değeri FIS
uygulamasında

elde

edilenden (2.0 kg/da-mm) daha

yüksek

bulunmuştur. En yüksek yeşil ot verimi 0.45 m SDI uygulamasında
4620 kg/da, FIS uygulamasında ise 4380 kg/da olarak elde edilmiştir.
Bitki boyu değerinin, 0.25 m SDI uygulamasında (172 cm) FIS
uygulamasından (167 cm) daha yüksek olduğu belirlenirken, gövde
çapı, yaş ağırlık, koçan çapı, koçan boyu ve koçan ağırlıkları arasında
önemli farklılıklar saptanamamıştır. Dağdelen ve ark. (2006) tarafından
mısır bitkisinde verim, su kullanım etkinliği, kuru madde (Biomas)
miktarı, yaprak alanı indeksi ve su stresinin etkisini değerlendirmeye
yönelik bir çalışma yapılmıştır. Kontrol konusunda, kök bölgesinde
elverişli toprak su içeriğinin yaklaşık %50’sinin tüketilmesiyle sulama
uygulamalarına başlanmıştır. Kontrol konusu ile birlikte, kontrol
konusuna verilen sulama suyu miktarının %70, %50, %30 ve % 0’nın
verildiği toplam beş sulama konusu incelenmiş ve tüm sulama konuları
aynı gün sulanmıştır. Vejetasyon süresi boyunca incelenen sulama
konuları için ortalama su kullanım değerleri mısır bitkisinde 174 mm
ile 558 mm arasında değişmiştir. Buna paralel olarak mısır dane
verimleri 288 kg/da ile 1134 kg/da arasında değişmiştir. En yüksek
verim kontrol konusundan elde edilmiştir. Su stresi ile paralel olarak
yaprak büyüklüğünün azalması sonucu yaprak alanı indeksi değerinin
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de azaldığı belirtilmiştir. Ayrıca %16 verim azalmasına karşın, sulama
suyu miktarının %70’nin uygulandığı konu özellikle suyun kısıntılı
olduğu yarı kurak bölgeler için önerilmiştir. Igbadun ve ark. (2006),
mısır bitkisinde bitki-su verimliliğini belirlemeye yönelik çalışmalar
yapmışlardır. Sulama konuları, mısır bitkisinin bazı gelişme dönemleri
ve haftalık sulama sıklıkları şeklinde oluşturulmuştur. Bitki suverimliği bitki su kullanımı, uygulanan su ve ekonomik kazanımlara
göre hesaplanmıştır. Uygulanan suya karşılık elde edilen verim
değerleri 0.40 ile 0.55 kg/m3 arasında değişmiştir. Birçok gelişme
döneminde sulama uygulaması yapılmayarak elde edilen en yüksek
bitki su kullanım randımanı değerlerine karşın, verimde önemli
azalmaların olduğu bildirilmiştir. Mısır; suya gereksinimi fazla
olmasına karşın, suyu ekonomik olarak kullanan bir bitkidir. Mısırın su
isteği, özellikle vejetatif gelişmesinin tamamlandığı tepe püskülünün
çıktığı dönemde en üst düzeye çıkmaktadır. Bu dönemde bir dekarlık
mısır tarlasındaki günlük su tüketimi yaklaşık 10 tona kadar
çıkabilmektedir. Mısırdan yüksek verim ve kaliteli ürün alınabilmesi
için vejetasyon boyunca iklim ve toprak yapısına bağlı olarak 3-4 kez
sulanması gerekmektedir. Sulama açısından kritik dönemler; tepe
püskülü çıkısı ve dane dolumu dönemleridir. Tepe püskülü çıkısından
bir hafta önce yapılacak sulamalar, döllenmeyi güvence altına
almaktadır. Bu devrede sulamanın gecikmesi, verimde büyük düşüşlere
neden olmaktadır. Danelerin süt olum döneminde yapılacak sulamalar
ise, dane iriliğini artırarak verim artışı sağlamaktadır. Bu iki kritik
dönemde mısır bitkisinin su isteğinin tam olarak karşılanması dane
verimi açısından çok önemlidir. Yurdumuzda mısır yetiştiriciliğinde;
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yaygın olarak karık, tava ve salma şeklindeki yüzey sulama yöntemleri
uygulanmaktadır. Küresel ısınma ve ortaya çıkan kuraklık sonucu
suyun kısıtlı olduğu günümüzde, mısır yetiştiriciliğinde suyun daha
etkin olarak kullanıldığı yağmurlama ve damla şeklindeki basınçlı
sulama

yöntemlerinin

kullanımının

yaygınlaştırılması

gerekir.

Özellikle damla sulama yönteminin mısır bitkisinde kullanımı ile büyük
oranda su tasarrufu sağlandığı çeşitli bilimsel araştırmalar ile
belirlenmiştir (Öktem, 2006). Angın ve ark. (2007) tarafından,
Çukurova koşullarında ikinci ürün mısırda farklı sulama zamanlarının
yaprak alanı değişimi, büyüme ve verim üzerine etkisini saptamak
amacıyla Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve
Sulama Bölümü deneme alanında 2005 yılında bir çalışma yapılmıştır.
Denemede üç farklı sulama konusu (I40, I60, I80) ele alınmıştır. Bu
konulara 100 cm profil derinliğinde kullanılabilir suyun sırayla %40’ı
%60’ı, %80’i tüketildiğinde mevcut nemi tarla kapasitesine getirecek
kadar sulama suyu uygulanmıştır. Bitki başına yaprak alanı yönünden
uygulamalar arasındaki farklar ancak tüm yapraklar oluştuktan sonra
belirginleşmiş ve ekimden sonra 49. günden itibaren sık ve orta sıklıkta
sulanan uygulamalarda (I40 ve I60) benzer değerler ölçülürken; seyrek
sulanan koşulda (I80) en düşük değer elde edilmiştir. Bu eğilim
yaşlanma sürecinde de büyük ölçüde benzer kalmıştır. Sarımehmetoğlu
(2007), Çukurova koşullarında farklı mısır çeşitlerinin (ikinci ürün),
değişik kısıntılı sulama teknikleri altında verim ve gübre kullanım
etkinliklerini belirlemek amacıyla bir çalışma yapmıştır. Damla sulama
yöntemi ile sulanan dört mısır çeşidinin (P.31.G.98, P.3394, Rx:9292
ve Tietar) değişik sulama uygulamalarına gösterdikleri fizyolojik
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tepkilerin de incelendiği araştırma sonucunda, mısır çeşitlerinin sulama
uygulamalarına tepkileri farklı bulunmuş ve en yüksek verim
P.3394’den elde edilirken, en düşük verim Rx:9292’de belirlenmiştir.
Bununla birlikte tüm çeşitler için kısıntılı sulama konuları arasında
istatistiksel anlamda bir farklılık belirlenmiştir. Ancak yarı ıslatmalı
sulama uygulaması konularından elde edilen verim geleneksel kısıntılı
sulama uygulamasına kıyasla daha fazla olmuştur. Mısır çeşitlerinin
gübre (azot), kullanım etkinlikleri sulama konularına bağlı olarak
farklılık göstermiştir. Çeşitlerin tam sulama konusunda azot kullanım
etkinliklerinin genel olarak yüksek, kısıntılı sulama konularında ise
daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte çeşitlerin azot
kullanım etkinliklerinin su kısıntısının uygulanma yönteminden
etkilenmeleri ise zayıf olmuş ve yıldan yıla farklılık göstermiştir.
Güney Marmara koşullarında (Balıkesir) mısır bitkisinin su–verim
ilişkilerini belirlemek amacıyla yürütülen çalışmada, kısıntılı sulama
koşullarında mısır dane veriminde oluşabilecek azalmaları tahmine
yarayan mevsimlik verim tepki etmeni (ky) 1.191 olarak bulunmuştur.
En yüksek verim (882 kg/da) su eksikliği olmayan ve dört defa sulanan
konudan alınmıştır. Bu konunun sulama suyu ihtiyacı 586 mm ve su
tüketimi ise 761 mm olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucuna göre;
Balıkesir koşullarında mısır bitkisinin; bir bitki boyu 40-45 cm
olduğunda, iki tepe püskülü, üç koçan çıkarma ve dört süt olum
dönemleri olmak üzere dört defa sulanması önerilmiştir. Eğer su
kısıntısına gidilmesi gerekiyorsa, tepe püskülü ve süt olum
dönemlerinde olmak üzere iki defa sulanması gerektiği bildirilmiştir
(Korkmaz, 2008). Gökçel (2008), Çukurova koşullarında yarı ıslatmalı
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(PRD) ve kısıntılı sulama programlarının ikinci ürün mısır verimi ve su
kullanma randımanı üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 2006 yılında
bir çalışma yapmıştır. Araştırma Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü deneme alanında killi Mutlu serisi
topraklarında Pioneer–3394 mısır çeşidi kullanılarak yürütülmüştür.
Denemede A sınıfı buharlaşma kabından 7 günlük sulama aralığındaki
yığışımlı buharlaşma miktarları tam su %100 (TS–100), kısıntılı su
%50 (KS–50), yarı ıslatmalı %100 (PRD–100), %75 (PRD–75), %50
(PRD–50) olarak damla sulama yöntemiyle uygulanmıştır. Tam su ve
kısıntılı sulama konularına 7 günlük sulama aralığında A sınıfı
buharlaşma kabından buharlaşan su miktarı sırasıyla %100 ve %50
olarak uygulanmıştır. Yarı ıslatmalı konularda ise laterallerin
dönüşümlü olarak çalıştırılmasıyla 7 günlük sulama aralığında A sınıfı
buharlaşma kabından buharlaşan su miktarının %100’ü , %75’i ve
%50’si uygulanarak yürütülmüştür. Tam su alan konulara 644 mm,
kısıntılı su ve PRD–100 konularına 396, PRD–75 konularına 333 mm
ve PRD–50 konularına 271 mm su uygulanmıştır. En fazla verim TS–
100 konusundan 1040.3 kg/da olarak elde edilirken KS–50 ve PRD–
100 konularında elde edilen verimler 772.3 kg/da ve 774.3 kg/da olarak
benzerlik göstermiş ve konular arasında istatistiksel olarak önemli
bulunmuştur. Dane verimi (Y) ile sulama suyu (I) arasında Y = - 0.0006
I2+1.6213 I+296.99 (R2=0.91**) şeklinde ikinci dereceden bir ilişki elde
edilmiştir. Dane verimi (Y) ile su tüketimi (ET) arasında Y=-0.0027
ET2+ 4.2591 ET-585.65 (R2=0.88**) şeklinde ikinci dereceden bir ilişki
belirlenmiştir. En yüksek su kullanım randımanı PRD–75 konusunda
1.77 kg/m3 elde edilirken, en düşük su kullanım randımanı TS–100
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konusunda

1.54

kg/m3

olarak

hesaplanmıştır.

Harran

ovası

koşullarında, damla sulama yöntemi ile sulanan mısır bitkisinde suverim ilişkileri yönünden dane veriminde azalma olmadan çeşitlere
göre değişen oranlarda %10 ile %20 arasında kısıntı yapılarak su
tasarrufunun sağlanabileceği de belirlenmiştir. (Öktem, 2008a, Öktem,
2008b). Vural ve Dağdelen (2008), Aydın koşullarında damla sulama
yöntemiyle sulanan cin mısırın sulama programının oluşturulması
amacıyla, cin mısırda farklı sulama aralığı ve su düzeylerinin dane
verimi ile su kullanım randımanı üzerine etkisini araştırmışlardır.
Yürütülen çalışmada 3 ve 6 gün aralıklarında A sınıfı buharlaşma
kabından oluşan birikimli buharlaşmanın %40, %60, %100 ve %0’ının
karşılandığı 5 su düzeyi olmak üzere toplam 10 sulama konusu
incelenmiştir. Sonuçta, sulama aralığı ve su düzeylerinin dane verimini
etkilediği, en yüksek verimin 3 gün sulama aralığında ve %100 sulama
suyu alan (K4) sulama konusundan (641.6 kg/da) elde edildiği
saptanmıştır. Önerilen (K4) konusuna toplam 19’ar sulama ile sırasıyla
563.0 mm sulama suyu uygulanmış ve bu konudan yine 579.0 mm’lik
mevsimlik bitki su tüketimi hesaplanmıştır. Vories ve ark. (2009),
ABD’nin orta kesimlerinde çoğu yıllar sulama yapılmaksızın mısır
yetiştirilmesine karşın, sulama yapıldığında verim artışı sağlandığını
bildirmişlerdir. Çalışma 2002-2004 yıllarında yürütülmüş olup,
araştırmada toprak altı damla sulama yönteminin mısır üretimine olası
etkileri incelenmiştir. Damla sulama borularının yaklaşık olarak 30 cm
toprak derinliğine gömüldüğü çalışmada, üç sulama düzeyi (günlük
hesaplanan su kullanımının %100’ü, %60’ı ve %0’ı) ve üç farklı
olgunlaşma dönemine sahip çeşit ele alınmıştır. Üç yıllık ortalama
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sonuçlara göre sulanmayan konulardan önemli oranda düşük verimler
alınmasına rağmen, 2003 ve 2004 yıllarında uygulamalar arasında
önemli farklılık bulunamamıştır. Çalışmanın yürütüldüğü yıllar
içerisinde en az yağışın düştüğü 2002 yılında büyük bir farklılık
gözlenmiş, ancak sulanan konular için tüm yıllar genelinde farklılık
yakalanamamıştır. Daha düşük sulama uygulamasından daha yüksek
IWUE elde edilmiştir. Araştırmacılar, toprak altı damla sulama altında
günlük hesaplanan bitki su tüketiminin %60’ı uygulandığında, WUE ve
verimin en uygun değerlerde olduğunu belirlemişlerdir. Koca ve ark.
(2009) tarafından, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
deneme çiftliğinde birinci ve ikinci ürün olarak üreticiye önerilen 12
melez mısır çeşidinin (Zea mays L.) birinci ve ikinci ürün koşullarında
performanslarının değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapılmıştır.
Çalışmada dane verimi, koçanda dane sayısı, 1000 dane ağırlığı, koçan
uzunluğu ve bitki boyu ile danede protein ve yağ oranı gibi kalite
özellikleri incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda incelenen tüm
özelliklerin birinci üründe, ikinci üründen daha yüksek ortalamalar
verdiği görülmüştür. Bu sebeple bölgenin birinci ürün mısır tarımına
daha uygun olduğu saptanmıştır. Ayrıca bölge için birinci ürün olarak
NK-Arma ve DK 6842 çeşitleri, ikinci ürün olarak da C 955 ve Bolson
çeşitleri önerilmiştir. El-Hendawy ve Schmidhalter (2010), Mısır’da
2008 ve 2009 yıllarında yürüttükleri çalışmalarda, su üretim
fonksiyonları ve su kullanımı-verim ilişkilerini kullanarak damla
sulama yöntemi ile sulanan mısır bitkisinde en uygun sulama aralığı ve
oranını belirlemeyi amaçlamışlardır. Bu amaçla dört sulama aralığı (1,
2, 3 ve 4 gün) ve üç sulama oranını (hesaplanan bitki su tüketiminin

MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği | 598

%100, %80 ve %60’ı) incelemişlerdir. Araştırmacıların elde ettiği
sonuçlara göre, verim değişkenleri ve su kullanım etkinliği, sulama
sıklığı ve oranı arttıkça artmış, 1 ve 2 gün sulama aralıkların da, %100
ve %80 sulama oranlarında su kullanım etkinliği değerinde önemli bir
farklılık bulunmamıştır. Bununla birlikte, bazı sulama sıklığı ve oranı
arasındaki birleşimler, verim ve su kullanım etkinliği üzerinde önemli
bir etkiye sahip olmuş, en yüksek değerler 1 gün sulama aralığı %80
sulama oranı ve 2 gün sulama aralığı %100 sulama oranından, en düşük
değerler ise 3 ve 4 gün sulama aralığı ile %60 sulama oranından
belirlenmiştir. Mevsimlik ky değeri deneme yılları için sırasıyla 1.81 ve
1.86 olarak bulunmuştur. Mevsimlik bitki su tüketimi ile verim arasında
doğrusal ilişkilerin bulunduğu çalışmada, damla sulama yöntemi ile
sulanan mısır bitkisinde en yüksek verim elde edilmesi için 2 günde bir
%100 oranında sulama yapılması önerilmiştir. Gürbüz ve ark. (2010)
tarafından, Aydın koşullarında 2009 yılında yürütülen bir çalışmada
farklı sulama rejimlerinin, ikinci ürün mısırın verim, su kullanım
randımanı ve bazı verim komponentleri üzerine olan etkileri
incelenmiştir. Sulama konuları topraktaki nem açığı dikkate alınarak
oluşturulmuştur. 90 cm'lik etkili kök bölgesinde T 100 konusunda
(kontrol konusu) kullanılabilir nemin %50'si tüketildiğinde sulama
suyu tüm konulara aynı gün uygulanmıştır. Kontrol konusu olarak
planlanan T100 konusuna %100 düzeyinde sulama suyu uygulanırken,
diğer konulara kontrol konusuna uygulanan sulama suyu miktarının
belirli oranları (%80, %60, %40, %20 ve %0'ı)

uygulanmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre, mevsimlik bitki su tüketimi ve verim 134737 mm ile 251.9-1365.9 kg/da arasında değişmiştir. Su kısıntısı önemli
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düzeyde verimi etkilemiştir. En yüksek mısır verimi T 100 kontrol
konusundan elde edilmiştir. Su kullanım randımanı (WUE) değerleri
1.85-2.26 kg/da-mm arasında değişmiştir. Verim azalma oranı ky =
0.92 olarak elde edilmiştir. Damla sulama konuları bazı verim
parametreleri üzerine etkili olmuştur. Sonuçta, su kısıntısının olmadığı
dönemlerde T100 konusunun uygun olacağı saptanmıştır. Diğer taraftan,
sulama suyunun kısıntılı olduğu koşullarda yüksek WUE ve sulama
suyu tasarrufu nedeniyle T konusunun uygun olacağı sonucuna
varılmıştır. Uçak ve ark. (2010), Çukurova Tarımsal Araştırma
Enstitüsü deneme alanında 2008-2009 yılları arasında ikinci ürün mısır
bitkisinin 3 farklı gelişme döneminde uygulanan su kısıntısının verime
etkisini saptamak amacıyla bir çalışma yapmışlardır (Şekil 2).

Şekil 2. Ekilecek mısır genotipleri için sırt çekilmesi

Tohumluk materyali olarak P-3394 melez mısır çeşidi kullanılan
çalışmada bitkinin değişik gelişme dönemlerinde oluşturulan tanık
konu dahil 4 su stresi konusunu incelemişlerdir. Sulama suyu ile verim
ve bazı agronomik özelliklerinden bitki boyu, koçan yüksekliği, bin
dane ağırlığı, koçan çapı, koçan boyu ve koçanda dane sayısı arasında
istatistiksel olarak %1 düzeyinde önemli ilişkiler bulunmuştur. Ancak
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hektolitre ağırlığında istatistiksel olarak bir fark bulunamamıştır.
Mevsimlik su tüketimi 771.2 mm olarak belirlenmiştir. Aylık su
tüketimi ise 90-195 mm/ay (3-6.5 mm/gün) arasında değişmiştir. Elde
edilen bu bulgulara göre bitkinin değişik dönemlerinde çıkış suyu da
dahil olmak üzere 5 kez sulanması ve özellikle tepe püskülü çıkarttığı
dönemde su atlaması yapılmaması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Tozlaşma (tepe püskülü) döneminde su kısıntısı uygulamasının verimi
%9 oranında azalttığı belirlenmiştir. Çukurova’da ikinci ürün mısıra ilk
su ekimden 30-35 gün sonra, ikinci su tepe püskülü çıkarmadan hemen
önce, üçüncü su koçan püskülü çıkış dönemi boyunca ve dördüncü su
ise dane doldurma dönemlerinde olmak üzere toplam 5 kez (çıkış suyu
dahil) sulama yapılması öngörülmüştür (Şekil 3).

Şekil 3. Tarlada kısıntılı su uygulaması yapılan mısır genotiplerinin görüntüsü

1.2. Kısıntılı Sulama
Etkin ve yüksek verimli bitkisel üretim için önemli bir girdi olan suyun
en iyi biçimde kullanılması gerekir. Bu ise farklı yetişme koşullarında
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yağış ve sulama yoluyla sağlanan suyun bitki gelişimi ve verimi
üzerindeki etkilerinin anlaşılması ile olasıdır. Su kaynağının, sulanacak
alan için yeterli olmadığı ya da artırımı yolu ile daha fazla alanın
sulamaya açılmasının planlandığı koşullarda söz konusu olan kısıntılı
(eksik) sulama işletmeciliği, uygulanan su ile verim arasındaki ilişkileri
ortaya koyan üretim (verim) fonksiyonlarına dayanır (Baştuğ, 1987).
Sulama programlarının hazırlanmasında kullanılan yöntemlerden birisi
de kısıntılı sulamadır. Anılan yöntem, su kaynağının sulanacak alan için
yeterli olmadığı koşullarda etkili su kullanımı sağlamaktadır. Kısıntılı
sulama ile bitkilerin belirlenen bazı dönemlerinde su kısıntısı
yapıldığında (bitkiler strese sokulduğunda) verimde önemli bir
düşmenin olmadığı gözlenmiştir. Kısıntı yoluyla sağlanan su ile daha
fazla tarım alanı sulanabileceği saptanmıştır (Kanber ve Kırda, 1994).
Sulamaya ayrılan su miktarı dünyanın birçok ülkesinde azalmaktadır.
Bu durumda çiftçiler daha az su, diğer bir anlatımla kısıntılı sulama
teknikleri kullanarak üretim yapmak zorundadır (Payero ve ark., 2006).
Su kaynağının kısıtlı olması hatta iddialı bir ifadeyle yeterli olması
durumunda dahi; bitkilerin su verim ilişkileri dikkate alınarak bitkinin
suya hassas olmadığı dönemlerde sulama yapılmaması veya daha az su
verilmesi yoluyla kısıtlı sulama yapılması, bu şekilde mevcut suyla
daha fazla alana ve sosyal kesime hizmet götürerek daha fazla gelir
sağlamak olasıdır (Akıncı, 2004). Kırnak ve ark. (2003) tarafından,
mısır bitkisinin kısıntılı sulama uygulamalarında ortaya koyduğu
tepkileri incelemek amacıyla 1999-2000 yıllarında Harran ovası
koşullarında 5 konulu 3 tekrarlı bir deneme yürütülmüştür. Çalışmada
kontrol parseline 7 günde bir etkili kök bölgesindeki mevcut nemi tarla
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kapasitesine çıkaracak şekilde sulama suyu uygulanırken, diğer
konulara kontrol parseline verilen sulama suyunun %20, 40, 60, 80'i
damla sulama yöntemiyle uygulanmıştır. Kontrol konusuna denemenin
birinci ve ikinci yılında sırasıyla toplam 1215 ve 1295 mm sulama suyu
uygulanmıştır. Anılan konuya ilişkin su tüketimi birinci yıl 1320 mm,
ikinci yıl 1435 mm olarak belirlenmiştir. Söz konusu sulama konusunda
dekara verim çalışmanın birinci yılında 1294 kg; ikinci yılında ise 2000
1405 kg olarak belirlenmiştir. Verilen su miktarındaki azalış oranına
bağlı olarak bitki boyu, gövde çapı, yaprak alan indeksi ve kuru madde
miktarında önemli düşüşler gözlenmiştir. Verim-tepki etmeni (ky)
toplam büyüme mevsimi için 1999 ve 2000 yılı için sırasıyla 0.77 ve
0.81 olarak hesaplanmıştır. Çakır ve ark. (2004), yapılan bir çalışmada
mısır bitkisinin bilinen dört gelişme: (1) vejetatif; (2) püskül; (3) koçan
başağı oluşumu ve (4) süt olum dönemleri incelenmiştir. Tüm konular
için 0–90 cm toprak derinliği tarla kapasitesine gelecek şekilde sulama
uygulamaları

gerçekleştirilmiştir.

Püskül

ve

koçan

oluşum

dönemlerinde sulama yapılmaması sonucu toprakta oluşan su eksikliği,
vejetatif gelişimi ve verim parametrelerini önemli oranda etkilemiştir.
Vejetatif ve püskül dönemlerinde oluşan su stresi yaprak alanı
gelişimini ve bitki boyunu azaltmıştır. Kaman (2007), Çukurova
koşullarında yaptığı çalışmada ikinci ürün mısır bitkisinin beş farklı
çeşidinde, geleneksel kısıntılı sulama ve yarı ıslatmalı sulama işletme
biçimlerini karşılaştırmıştır. Kontrol konusu olan tam sulama konusuna
bir haftalık yığışımlı buharlaşmanın tamamı uygulanırken, geleneksel
kısıntılı sulama ve yarı ıslatmalı sulama konularına %35 kısıntı
uygulanarak eşit su verilmiştir. En yüksek verim tam sulanan konudan
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elde edilirken, yarı ıslatmalı sulama konularından elde edilen verimler
geleneksel kısıntılı sulama uygulamalarına göre daha yüksek
bulunmuştur. Angın (2007)’ın Çukurova koşullarında ikinci ürün mısır
bitkisinde yaptığı çalışmanın sonuçları, büyüme ve verim yönünden
optimum sulama aralığının belirlenmesine olanak sağlamıştır. Çünkü
sık (I40, kullanılabilir suyun %40’ı tüketildiğinde sulama) ve orta
sıklıkta (I60, kullanılabilir suyun %60’ı tüketildiğinde sulama) sulanan
koşullar arasında belirgin bir fark ortaya çıkmamış; seyrek sulanan (I 80,
kullanılabilir suyun %80’i tüketildiğinde) koşullarda ise yaprak alanı ve
ağırlığında azalma olmasına rağmen verim ve verim öğelerinde
istatistiksel anlamda önemli bir düşüş görülmemiştir. Sonuç olarak
çalışmanın yürütüldüğü koşullarda ve Çukurova’nın büyük bir
bölümünde olduğu gibi su tutma kapasitesi yüksek olan ağır yapılı killi
topraklarda mısır dane üretimi için sulamanın kullanılabilir suyun
%80’i tüketildiğinde yapılmasının uygun olduğu, silajlık materyal
üretimi (gerekiyorsa) için ise orta sıklıktaki sulamanın (suyun %60’ı
tüketildiğinde sulama) yeterli olduğu, suyu idareli

kullanma

bakımından I40 (suyun %60’ı tüketildiğinde sulama) uygulaması
üzerinde durulmaması gerektiği kanaatine varılmıştır. Farre ve Faci
(2009), İspanya’nın kuzeydoğusunda killi bünyeye sahip topraklarda
yüzey sulama altında kısıntılı sulamanın mısır bitkisi üzerine etkilerini
araştırmak amacıyla iki yıllık deneme yürütmüşlerdir. Bitkinin üç
gelişme döneminin (vejetatif gelişme, çiçeklenme ve dane oluşumu)
dikkate alındığı çalışmada, bu üç dönemde tam sulama ya da kısıntılı
sulamanın tüm birleşimleri deneme konularını oluşturmuştur. Ayrıca,
sulamalar

arasındaki

aralıklar

arttırılarak

sulama

kısıntısı
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oluşturulmuştur. Toprak su içeriği, bitki gelişimi, toprak üstü kuru
madde verimi ve verim bileşenleri ölçülmüştür. Araştırma sonuçlarına
göre, su kısıntısına en duyarlı dönemin çiçeklenme olduğu, bu dönemde
yapılan kısıntılı sulamada biomas verimi, dane verimi ve hasat indeksi
düşmüştür. Çiçeklenme döneminde kısıntı yapılan uygulamaların
ortalama dane verimi (691 g/m2), iyi sulanan konulardan elde edilen
dane veriminden (1069 g/m2) daha düşük bulunmuştur. Dane doldurma
döneminde kısıntılı sulama yapılması ya da sulama aralığının
arttırılması, bitki gelişimini ve verimi önemli ölçüde etkilememiştir.
Çiçeklenme döneminden önce ve sonra tam olarak sulamaların
yapıldığı konulardan elde edilen IWUE değerleri daha yüksek
bulunmuştur. Kızıloğlu ve ark. (2009), yarı kurak bir iklim bölgesinde
yer alan Erzurum koşullarında, silajlık mısır bitkisi için, sezonluk
kısıntılı sulama uygulamalarının yeşil ot verimi, bitki boyu ve su
kullanım etkinliği değerlerini belirlemek, ayrıca tam sulama
uygulamaları altında silajlık mısırın kc ve kap katsayısını (kp) tespit
etmek amacıyla iki yıllık çalışma yürütmüşlerdir. Tam sulama yapılan
konu için sulama uygulamalarına, etkili kök derinliğindeki yarayışlı su
içeriğinin yaklaşık olarak %50’si tüketildiği zaman başlanmıştır.
Yağmurlama sulama yöntemi ile kısıntılı sulama uygulanan konulara,
tam sulama yapılan konuya uygulanan suyun %80, 60, 40, 20 ve 0’ı
kadar su uygulamışlar, su kısıntısı arttıkça koçan, yaprak, gövde ve
yeşil ot verimlerinin azaldığını belirlemişler, bitki su tüketimi ile
toplam yeşil ot verimi arasında doğrusal bir ilişki belirlemişlerdir.
Benzer olarak WUE değerini, en yüksek tam sulama yapılan konudan,
en düşük ise sürekli su stresi altında tutulan konudan bulmuşlardır.
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Payero ve ark. (2009), Nebraska’da mısır bitkisi üzerinde, damla
sulama yöntemi altında kısıntılı sulama uygulamalarının, bitki su
tüketimi (ETc), WUE, IWUE ve kuru madde verimi üzerine etkilerini
araştırmışlardır. Bu amaçla 2005 ve 2006 yıllarında Temmuz, Ağustos
ve Eylül aylarında her yıl için 8 olmak üzere toplam 16 adet farklı su
kısıntısı ve uygulama zamanı konularını ele almışlardır. Uygulamalar
arasında ETc %7.2 ile 18.8, verim %17 ile 33, WUE %12 ile 22 ve
IWUE yönüyle %18 ile 33 arasında farklıklar belirlenmiştir. ETc ile
beraber verim ve WUE değerleri arasında doğrusal bir ilişki olduğu
saptanmıştır, ky değeri her iki mevsim için ortalama olarak 1.50’nin
üzerinde hesaplanmıştır. Sulama zamanlaması kuru madde verimi, dane
verimi ve koçan ağırlığı üzerinde etkili olmuş, ayrıca hasat indeksi ile
ETc arasında doğrusal bir ilişki elde edilmiştir. Bitkinin çiçeklenme
döneminde, Temmuz ayında en yüksek bitki katsayısı tespit edilmiş, bu
dönemden sonra Ağustos ve Eylül aylarında düşüş göstermiştir.
Araştırmacılar, 150 mm’lik su dağıtımının söz konusu aylar için iyi bir
uygulama olduğunu bildirmişlerdir. Gürbüz ve ark (2010), Aydın
koşullarında kısıntılı sulama uygulamalarının mısır bitkisinin verim, su
kullanım randımanı ve bazı verim komponentleri üzerine olan etkilerini
belirlemek amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Kontrol parseline
kullanılabilir su tutma kapasitesinin %50’si tüketildiğinde mevcut
toprak nemini tarla kapasitesine getirecek şekilde sulama suyu
uygulanırken diğer konulara kontrol konusuna uygulanan sulama suyu
miktarının %80, %60, %40, %20 ve %0'ı aynı günde uygulanmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre, mevsimlik bitki su tüketimi ve verim 134737 mm ile 251.9-1365.9 kg/da arasında değişmiştir. Su kısıntısı önemli
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düzeyde verimi etkilemiştir. En yüksek mısır verimi kontrol
konusundan elde edilmiştir. Su kullanım randımanı (WUE) değerleri
1.85-2.26 kg/da/mm arasında değişmiştir. Verim azalma oranı ky=0.92
olarak elde edilmiştir. Nepolean ve ark. (2011), Hindistan’ın farklı
bölgelerinde, mısır bitkisinin suya duyarlılığını belirlemek amacıyla
yürüttükleri çalışma sonucunda çiçeklenme ve dane oluşumu
dönemlerinde sadece bir ya da iki gün mısır sulamasının geciktirilmesi
(su kısıtı uygulanması) durumunda dane veriminde %22 oranında bir
azalma olduğunu bildirmişlerdir. Mansouri-Far ve ark. (2010), İran
şartlarında yaptıkları çalışmada, mısır bitkisinin vejetatif ve çiçeklenme
dönemlerinde

uygulanan kısıntılı sulama

ve

iki

farklı azot

uygulamalarının (100 ve 200 kg/ha), iki farklı mısır çeşidinin fizyolojik
ve

agronomik

özellikleri

üzerine

etkilerini

incelemişlerdir.

Araştırmacılar, herhangi bir dönemde veya her ikisinde de sulama
yapılmadığında danelerdeki aminoasit içeriğinin arttığını, oransal su
içeriği, yeşil yaprak alanı, 100 dane ağırlığı ve dane veriminin
azaldığını belirlemişlerdir. En yüksek IWUE değerini, vejetatif gelişme
döneminde sulama yapılmayan konudan elde etmişlerdir. Tam sulama
yapılan konuyla karşılaştırıldığında, çiçeklenme döneminde sulama
yapılmayan konudaki verim azalma oranının, vejetatif gelişme
döneminde sulama yapılmayan konuya göre daha fazla olduğunu
belirlemişlerdir. Her iki gelişme döneminde sulama yapılmadığında, en
düşük 100 dane ağırlığı bulunmuştur. Vejetatif gelişme döneminde
yalnızca bir kez sulama yapılmadığı durumda, uygulanan azot dozunun
arttırılmasıyla verim ve IWUE değerlerinin arttığı, ancak çiçeklenme
döneminde yalnızca bir kez ve hem vejetatif hem de çiçeklenme
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dönemlerinde sulama yapılmadığında ise yüksek azot dozunun mısır
verimi üzerindeki etkinliğinin azaldığını ileri sürmüşlerdir. Su
kaynaklarının kısıtlı olduğu yörelerde suyun etkin kullanılmasını
sağlayacak kısıntılı sulama teknikleri üzerine çok sayıda çalışma
yapılmıştır. Su kaynaklarının kısıtlı ya da pahalı olduğu alanlarda damla
sulama uygulanması ekonomik yönden karlı olmakla beraber, üniform
su dağılımı ve kimyasalların kullanımı bakımından da avantajlıdır.
Damla sulama ile sağlanan su tasarrufunu arttırabilmek için farklı
yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan biri kısıntılı sulama, diğeri ise
kısmi kök kuruluğu (Partial Root-Zone Drying, PRD) sulama işletme
biçimidir. Kısmi kök kuruluğu (PRD) yaklaşımı yeni bir teknolojidir ve
bu yöndeki çalışmalar kısıtlıdır (Ağar, 2010). Zhou ve ark. (2011),
Çin’in yarı kurak ve yarı nemli bir iklime sahip olan kuzey bölgesinde
2009 ve 2010 yıllarında mısır bitkisinde su kısıntısının verim, verim
bileşenleri ile su kullanım randımanı üzerine etkilerini incelemişlerdir.
Çalışmada

yetişme

sezonu

boyunca

(bitkinin

farklı

gelişme

dönemlerinde) kontrol parseline uygulanan sulama suyundan %25,
%50, %75 ve %100 oranlarında kısıntı yapılarak 4 farklı düzeyde su
stresi oluşturulmuş ve çalışma sonucunda su stresi arttıkça dane verimi
ile su kullanım randımanı değerlerinin, önemli ölçüde (özelliklede
çiçeklenme dönemi ve onu takip eden 2 haftalık dönemde) azaldığı
belirlenmiştir. Liu ve ark. (2011), Çin’de 2008 yılında (Xundai 18)
hibrid mısır çeşidinde mısır bitkisinin farklı gelişme dönemlerinde
uygulanan su stresinin (9 değişik düzeyde) bitki gelişimi ve su kullanım
randımanı üzerine etkilerini incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda
farklı gelişme dönemlerinde uygulanan su kısıntısının (stresinin) bitki
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gelişimi ve dane verimini önemli oranda azalttığını belirlemişlerdir.
Vejetatif dönemde uygulanan su stresi bitki gelişimini hafif yönde
etkilerken, tepe püskülü ve dane bağlama döneminde uygulanan su
stresinin büyümeyi daha fazla etkilediğini belirtmişlerdir. Yürütülen
çalışma sonucunda mısır bitkisinde su stresi uygulamalarının tepe
püskülü çıkarma ve dane bağlama dönemlerinde yapılmaması gerektiği
bildirilmiştir. Çamoğlu ve ark. (2011) tarafından, 2007 ve 2008
yıllarında Çanakkale yöresinde damla sulama ile sulanan tatlı mısırda
(Zea mays saccharata Sturt) su stresinin bitki su tüketimi, fizyolojik ve
morfolojik parametreler üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, altı
farklı sulama konusu (S100, S80, S60, S40, S20 ve S0) oluşturulmuştur.
Topraktaki eksik nemin tam olarak karşılandığı kontrol konusunda
(S100), ortalama mevsimlik bitki su tüketimi 453 mm ve uygulanan
ortalama toplam sulama suyu miktarı ise 381 mm olarak bulunmuştur.
Su stresine bağlı olarak bitki su tüketimi, klorofilmetre değeri, yaprak
su içeriği, taze koçan verimi, yaprak alan indeksi ve kuru biyokütle
miktarı istatistiksel olarak önemli düzeyde değişmiştir. Yapılan
korelasyon analizinde, söz konusu parametreler arasında istatistiksel
olarak önemli ilişkiler bulunmuştur. Su stresinin anlık olarak
belirlenmesinde,

yaprak

su

içeriği

ve

klorofil

değerlerinin

kullanılabileceği bildirilmiştir.

Sonuçlar
Mısır bitkisinin farklı gelişme dönemlerinde uygulanan su kısıntısının
(stresinin) bitki gelişimi ve dane verimini önemli oranda azalttığını
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belirlemişlerdir. Vejetatif dönemde uygulanan su stresi bitki gelişimini
hafif yönde etkilerken, tepe püskülü ve dane bağlama döneminde
uygulanan su stresinin büyümeyi daha fazla etkilediğini belirtmişlerdir.
Yürütülen

araştırmalar

sonucunda

mısır

bitkisinde

su

stresi

uygulamalarının tepe püskülü çıkarma ve dane bağlama dönemlerinde
yapılmaması gerektiği bildirilmiş olup bu dönemlerde su kısıntısı
yapılması önerilmemektedir. Şayet su kısıntısı yapmak bir zorunluluk
ise bunun erken vejatatif dönemde yapılmasının uygun olacağı
önerilmektedir. Öte yandan mısır bitkisinde yüksek sıcaklık (36 °C’nin
üzerinde) ve düşük nem değerlerinin (%60’ın altında) döllenme
döneminde optimum sınırların üzerine çıkması verimde %50’lere varan
kayıplarına sebep olmaktadır. Bir başka deyişle mısır bitkisinde su
kısıntısı uygulamaları bitki su stres indeksi (CWSI) değerinin yüksek
çıkmasına sebep olmaktadır. CWSI eşik değeri 0.30’in üzerine
çıktığında, verim, bitki su tüketimi, klorofil içeriği, su kullanım
randımanı değerlerinde önemli oranda düşüşler olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç olarak araştırmalardan elde edilen veriler ışığında, Ülkemizde
yarı kurak iklim koşullarında yetiştirilen mısır bitkisinin, sulama
yapılacağı bitki su stresi indeksi eşik değeri 0.30 olarak tespit edilmiş
ve bu eşik değerin üzerine çıkmadan bitkinin sulanması gerektiği
önerilmiştir.
Teşekkür
*Bu çalışmanın bir kısmı Ali Beyhan Uçak’ın (2013 yılında
tamamladığı) doktora çalışmasından alıntı içermektedir.
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GİRİŞ
Mısır Dünya’da en çok üretilen tahıldır (Cengiz, 2016). Yüksek
adaptasyon yeteneği sayesinde farklı iklim özelliğine sahip alanlarda
yetiştirilebilmektedir. Mısır bitkisinden birçok farklı ürün elde
edilmektedir. Un ve yağ gibi insan beslenmesinin temel ihtiyaç
maddelerinin elde edildiği bir bitkidir. Ayrıca şeker mısır ve cin mısır
gibi varyeteleri ile çerez ve garnitür amacıyla da insan beslenmesinde
kullanılır. Mısırın sadece insan beslenmesinde değil hayvan
beslenmesinde

de

önemi

büyüktür.

Mısır

tanesinin

hayvan

beslenmesinde kullanılmasının yanı sıra mısır bitkisinden yapılan silaj
da hayvanlar için önemli bir besin kaynağıdır. Bu nedenlerle Dünya’da
geniş alanlarda mısır bitkisinin tarımı yapılmaktadır.
Tüm bitkilerde olduğu gibi mısır bitkisinde de başarılı bir yetiştiricilik
yapabilmek için dikkate edilmesi gereken önemli hususlar vardır.
Yetiştiricilik yapılacak bölgeye uygun, verim ve kalite özellikleri
yönünden üstün özellikli çeşitlerin kullanılması bunlardan biridir.
Bunun yanı sıra yapılacak olan agronomik uygulamalar da oldukça
önemlidir. Uygun toprak işleme, uygun ekim zamanı, yeterli ve dengeli
gübreleme, uygun sulama tekniği, uygulanacak sulama suyu miktarı ve
uygun zamanda hasat bu agronomik uygulamalardan bazılarıdır. Bu
agronomik işlemlerden her biri mısır bitkisinin verim ve kalite
özellikleri üzerine doğrudan etki etmektedir.
Toprak işleme, bitkinin büyümesi üzerine doğrudan etki eden bir
uygulamadır.

Toprak

işleme

ile

toprağın

fiziksel

özellikleri
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değişmektedir. Toprak işlemenin etki ettiği fiziksel özellikler arasında,
toprağın penetrasyon direnci, hacim ağırlığı, toprak nemi ve porozite
gibi özellikleri sayılabilir. Bu özellikler, bitki ve kök gelişimi üzerine
doğrudan etki eden özelliklerdir. Örneğin toprakta yetersiz hava
bulunması kök ve bitki gelişimini sınırlar. Çok yüksek penetrasyon
direnci

köklerin

yeterince

gelişememesine

dolayısıyla

verim

düşüklüğüne neden olur. Toprakta fazla su köklerin çürümesine, az su
ise bitkinin yeterince gelişememesine neden olur.
Bu önemli özelliklerin yanı sıra toprak işlemenin yabancı ot gelişimi,
tarladaki anızın durumu üzerine de önemli etkisi vardır. Tarlada
yabancı otların yüksek oranda bulunması verim üzerine doğrudan
olumsuz etki yapar. Çünkü yabancı otlar, topraktaki suyu ve bitki besin
elementlerini kullanarak yetiştirilen bitkinin yetersiz gelişimine neden
olurlar. Tarla yüzeyinde yeterince anız bırakan toprak işleme
yöntemleri

erozyonun azalmasını

ve

toprakta

nem

kaybının

azaltılmasını sağlar. Toprakların korunması açısından bu husus oldukça
önemlidir. Toprak işleme özellikle verim üzerine doğrudan etki
etmektedir.
Uygulanan toprak işleme yöntemi sürdürülebilir olmalıdır. Bitkiden
yüksek verim elde edilmesinin yanı sıra aynı zamanda toprağın
korunmasını

sağlamalıdır.

Aykas

ve

ark.

(2005)

tarafından

bildirildiğine göre, toprak işlemenin amacı toprak verimliliğini
korumak, erozyonu azaltmak, toprak sıkışıklığını önlemek, topraktaki
flora ve faunanın korunması ile çeşitliliğin korunmasını sağlamaktır
(Önal, 1995; Aykas ve Önal, 1999). Sürdürülebilir olmayan bir toprak
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işleme sistemi gelecekte toprağın çoraklaşarak verimsizleşmesine
neden olur.
Toprak işleme sistemleri şu şekilde sınıflandırılabilir:
1- Geleneksel toprak işleme,
2- Koruyucu toprak işleme (Aykas ve ark., 2005)
Geleneksel toprak işleme yönteminin temel özelliği, bu sistemde pulluk
kullanılmasıdır. Pulluk toprağı yaklaşık 25-30 cm derinliğinde
devirerek işleyen bir toprak işleme aletidir. Toprağı devirerek
işlemesinden dolayı yüzeyde bulunan tüm bitki kalıntıları toprağın alt
katmanlarında kalmaktadır. Bu durum toprağı erozyona duyarlı hale
getirmektedir. Çünkü yüzeyde kalan bitki kalıntıları toprağı su ve
rüzgar erozyonuna karşı korur. Geleneksel toprak işleme sisteminde,
bitki örtüsüz kalan toprak yüzeyine daha yüksek bir enerji ile çarpan
yağmur damlaları toprak agregatlarını parçalayarak daha fazla miktarda
toprağın yüzey akışla taşınmasına neden olmaktadır (Ergül ve Polat,
2009). Bu durum özellikle eğimli tarım arazilerinde çok önemlidir.
Çünkü eğimli araziler erozyona karşı daha meyillidir. Eğimli tarım
alanlarında yapılan tarımsal işlemler (sürüm, ekim vb.) toprak ve su
muhafazasına uygun yöntemlerle yapılmadığı, yapılamadığı, diğer
alanlarda da gerekli koruyucu tedbirler alınmadığı için topraklar
bilgisiz ve hoyratça kullanılmaktadır ve böylece erozyon olayı meydana
gelmektedir (Cebel ve Akgül, 2011). Türkiye’de 57,6 milyon ha alanda
erozyon çok önemli miktardadır (Doğan, 2011). Geleneksel toprak
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işleme sistemlerinde, toprağı, suyu ve enerjiyi korumaya yönelik olarak
hiçbir çalışma yapılmamaktadır (Ergül ve Polat, 2009).
Toprakta aerob mikroorganizmalar toprak havasının daha fazla olduğu
yüzeye yakın kısımda bulunurken, anaerob mikroorganizmalar toprağın
daha alt kısımlarında bulunmaktadır. Geleneksel toprak işleme
yönteminde kullanılan pulluk, alt toprak tabakası ile üst toprak
tabakasını alt üst ettiğinden dolayı toprağın biyolojik dengesi olumsuz
etkilenmektedir. Bu dengenin tekrar oluşması zaman alacaktır.
Koruyucu toprak işleme enerji kullanımı ve maliyetin en aza indirildiği,
su ve toprağın korunması için tarlada yeterli bitki örtüsünün ve artığının
bırakıldığı tarımsal bir uygulamadır (Marakoğlu ve ark., 2010). Bu
toprak işleme sisteminde pulluk kullanılmaz. Bu sistemde toprağı daha
az işlemek, tarla trafiğini azaltarak toprak sıkışıklığını önlemek, toprak
ve su kaynaklarını daha iyi korumak, yüzeyde bitki kalıntıları
bulundurmak ve erozyonu azaltmak amaçlanmıştır. Koruyucu toprak
işleme sisteminde tarla yüzeyindeki bitki artıklarının en az % 30
oranında olması istenir (Köller, 2003). Bu bitki artıkları erozyonu
azaltmada etkilidir. Koruyucu toprak işleme sisteminde anız yakma söz
konusu olamaz. Koruyucu toprak işleme ile yöntemlerinde topraktaki
organik madde düzeyi artırılır (Yalçın ve ark., 2003). Bu yöntem tarla
trafiğini

azaltmaya

yönelik

olduğundan

yakıt

tasarrufu

da

sağlamaktadır.
Koruyucu toprak işleme ifadesi altında birçok toprak işleme sistemi
vardır. Bunlar; şerit halinde toprak işleme, ekim sırasında toprak
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işleme, malçlı toprak işleme, azaltılmış toprak işleme, doğrudan
ekimdir (Aykas ve ark., 2005). Bu uygulamalar arasında bulunan
azaltılmış toprak işleme ve doğrudan ekim zaman ve yakıt tasarrufu
sağlayarak toprak erozyonunu azaltır (Yalçın ve ark., 2007).
Koruyucu toprak işleme sistemlerinin özellikle ilk uygulama yıllarında
bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Örneğin, bu sistemin ilk
uygulama yıllarında yabancı ot problemi artmaktadır. Bu sorun ileriki
yıllarda değişebilir ancak genellikle ilk yıllarda etkili bir yabancı ot
mücadelesi gerekmektedir. Geleneksel toprak işleme sisteminden
koruyucu toprak işleme sistemine geçişte yeni alet ve makinalara
ihtiyaç duyulabileceğinden ilk yıl maliyetler artabilecektir. Koruyucu
toprak işleme sistemlerine geçildiğinde ilk yıllarda verim düşüklüğü
olabilir. Bu nedenle, bazı üreticiler koruyucu toprak işleme sistemlerine
olumsuz bakabilmektedirler. Ancak, uzun sürede bu sistemin hem
ekonomik hem de çevresel yönden çok avantajlı olduğu bilinmelidir.
Koruyucu toprak işleme sistemlerinde bölgesel şartlar (iklim, toprak
yapısı vb.) gözünde bulundurulmalıdır. Üreticiler doğrudan ekime
başlamak istediği zaman zor bir süreç yaşayabilir. Bu sisteme
başlamadan önce ve başlama esnasında bazı konularda yeterli altyapı
ve bilgiye sahip olmak gerekir (Çelik, 2016). Bu sistemin ekonomik,
çevresel ve sosyal yönden bariz avantajlarına rağmen, koruyucu tarımı
benimseme dünya genelinde kolay olmamıştır (Çelik, 2016).
Bu çalışmada, mısır bitkisinde toprak işleme konusunda dünyada
yapılmış olan çalışmalar incelenmiş ve sonuçları değerlendirilmiştir.
Koruyucu toprak işleme yöntemleri ile geleneksel toprak işleme
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sisteminin mısır tarımında uygulanması

karşılaştırılmıştır. Bu

sistemlerin verim, toprak özellikleri, üretim maliyetleri, erozyon ve
yabancı ot gelişimi üzerine olan etkileri incelenmiştir.
Mısır yetiştiriciliğinde farklı toprak işleme yöntemlerinin etkilerini ve
bu konuda yapılmış bazı çalışmaları incelenecek olursa;
1- Mısır yetiştiriciliğinde farklı toprak işleme yöntemlerinin
verim üzerine etkisi:
Dünyada mısır bitkisinde farklı toprak işleme yöntemlerinin verim
üzerine olan etkisi ile ilgili yapılmış olan bazı çalışmaları inceleyecek
olursak;
Sırbistan’da yapılmış olan bir çalışmada, on yıl süresince 3 farklı toprak
işleme sistemi (geleneksel toprak işleme, azaltılmış toprak işleme ve
no-tillage) uygulanmıştır. On yıllık ortalamalar sonucunda, en yüksek
verim geleneksel toprak işleme yönteminde (10.61 t ha-1) gözlenmiştir.
Azaltılmış toprak işleme ve no-tillage yöntemlerinde ise ortalamaların
daha düşük olduğu (sırasıyla 8.99 t ha-1 ve 6.85 t ha-1) görülmüştür
(Videnović ve ark., 2011).
Mısır bitkisinde yapılan üç yıllık bir çalışmanın ortalama sonuçlarına
göre, belirli bir çevre için pullukla toprak işlemeye dayalı geleneksel
toprak işlemenin en verimli yöntem olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, ek
teknik çözümler ve ekonomik hususlar olmaksızın toprak işlemesiz
yöntemin tavsiye edilmemesi gerektiği de bildirilmiştir (Jug ve ark.,
2007).
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1996-1999 yılları arasında Kuzeybatı Slavenya, Croatia’da yürütülmüş
bir çalışmada geleneksel toprak işleme, koruyucu toprak işleme ve notill sistemleri uygulanmıştır. Çalışmanın ilk yılında mısır, ikinci yılında
kışlık buğday ve üçüncü yılında soya ekilmiştir. Çalışma sonucunda ilk
sezonda en yüksek mısır verimi 7.78 Mg ha-1 ile geleneksel toprak
işleme (CT) sistemi, bunun yanında 7.77 Mg ha-1 ile koruyucu (RT)
sisteminde olmuştur. (Košutıć ve ark., 2005). 2004-2005 yılları
arasında İran’da yürütülmüş olan bir çalışmada farklı toprak işleme
yöntemlerinin mısır bitkisinin verimi üzerine etkisi incelenmiştir. 7
farklı toprak işleme yönteminin incelendiği araştırma sonucunda en
yüksek verim kulaklı pulluk + iki defa diskli tırmık (MDD)
yönteminden, en düşük verim ise no-tillage (NT) yönteminden elde
edilmiştir (Rashidi ve Keshavarzpour, 2007).
Kuzey Çin Ovası’nda 11 yıl yürütülen bir çalışmada, kışlık buğdayyazlık mısır ürün sisteminde, subsoiling sistemde buğday ve mısırın
verimi no-tillage ve geleneksel toprak işleme yöntemlerinden daha
yüksek bulunmuştur (Xu ve ark., 2019).
İspanya’nın merkezinde 4 farklı toprak işleme yönteminin (sıfır toprak
işleme, ZT; reservoir toprak işleme, RT; minimum toprak işleme, MT;
ve geleneksel toprak işleme, CT) kısa süreli etkilerinin incelendiği bir
çalışmada, ZT ve CT uygulamaları arasında mısır tane veriminde
önemli farklılıklar gözlenmiştir. CT uygulamasıyla tane verimi
(%15,4'e kadar) artmıştır. Ayrıca, mısır veriminde (RT, MT ve CT)
arasında önemli bir fark bulunmamıştır (Salem et al., 2015).
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Sırbistan’da yürütülmüş bir çalışmada, mısır bitkisinde 3 yıl süresince
3 farklı toprak işleme yöntemi (geleneksel, azaltılmış ve buğday anızı
üzerine sıfır toprak işleme) uygulanmıştır. Geleneksel toprak işleme
sisteminde (verim 9.86 t ha-1), azaltılmış toprak işleme ve sıfır işlemeye
kıyasla sırasıyla %24 ve %84 oranında verim artışı sağlanmıştır
(Tolimir ve ark., 2006).
Çin’de geleneksel ve korumalı toprak işleme sistemlerinin (no tillage
(NT), sırt toprak işleme (RT) ve geleneksel toprak işleme (CT)
uygulamaları) uzun dönem etkilerinin (12 yıl) tespit edilmesi amacıyla
bir çalışma yürütülmüştür. CT ile karşılaştırıldığında, NT ve RT daha
yüksek mısır tane verimine sahip bulunmuştur (Zhang ve ark., 2015).
Palampur’da iki yıl süre ile mısır bitkisinde farklı toprak işleme
yöntemleri (sıfır toprak işleme, geleneksel toprak işleme ve
yükseltilmiş tohum yatağı) uygulanmıştır. Çalışma sonucunda
yöntemler karşılaştırıldığında, geleneksel toprak işleme ve yükseltilmiş
tohum yatağı yöntemlerinde sıfır toprak işleme yöntemine göre mısır
tarafından N, P ve K alımı önemli ölçüde daha yüksek olmuştur. Bunun
sonucunda geleneksel ve yükseltilmiş tohum yatağı yöntemlerinde tane
verimi sırasıyla %16,9 ve %13,7 oranlarında daha yüksek olmuştur.
(Chopra ve Angiras, 2008).
12 yıl boyunca mısır bitkisi üzerinde yapılan bir çalışmada, sürekli
toprak işlemesiz mısır yetiştiriciliğinde, bitki büyümesi ve verimleri ilk
3 yılda azalmış, ancak son 4 yılda ise sürüm yapılmış mısıra göre eşit
veya daha iyi olmuştur. (Griffith ve ark., 1988). Shao ve ark. (2016),
koruyucu toprak işleme yöntemlerinin buğday ve mısır verimini
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artırdığını belirlemiştir. USA’da yapılmış bir çalışma sonucunda, sekiz
yıllık (dört yıllık mısır ve dört yıllık soya fasulyesi) ürün verimi, toprak
işlemesiz yöntem, pulluk ve çizel sistemlerine kıyasla uzun vadede
verimliliği geliştiriyor gibi görünmüştür. (Hussain et al. (1999). Lal
(1984) tarafından bildirildiğine göre, ardışık on ikinci üründen mısır
tanesi verimi, toprak işlemesiz yöntem için 3 Mg ha -1 ve sürüm yapılmış
su havzası için 1 Mg ha-1 olmuştur.
Mısır yetiştiriciliğinde geleneksel toprak işleme yöntemine göre toprak
işlemesiz ve azaltılmış toprak işleme yöntemlerinde ilk uygulama
yıllarında daha düşük tane verimi elde edilebildiği görülmektedir.
Bununla birlikte, azaltılmış toprak işleme ve toprak işlemesiz
yöntemlerin uzun süreli uygulanması sonucunda geleneksel toprak
işleme yöntemlerine göre daha yüksek verim değerlerinin elde
edilebileceği birçok çalışmada belirlenmiştir. Bu nedenle çevreye
duyarlı bu koruyucu toprak işleme yöntemlerinde geçiş sırasında sabırlı
olunması

ve

gerekli

önlemlerin

(yabancı

ot

vb.)

alınması

gerekmektedir.
2- Mısır yetiştiriciliğinde farklı toprak işleme yöntemlerinin
toprak özellikleri üzerine etkisi:
Tarımda sürdürülebilirlik açısından toprak özelliklerinin olumsuz
şekilde bozulmaması gerekir. Mısır tarımında farklı toprak işleme
yöntemlerinin toprak özelliklerini nasıl etkilediğini araştıracak olursak;
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Çin’de bulunan Huang-Huai-Hai Ovası’nda 2011-2012 yıllarında
yürütülmüş olan bir çalışmada üç farklı toprak işleme sisteminin (NT:
no-tillage, RT: rotary-tillage, SS: subsoiling) mısır bitkisinin verimi
üzerine olan etkisi incelenmiştir. SS uygulamasında toprak profilinin
derinliklerine yoğun bir şekilde dağılmış bir kök mimarisi elde
edilmiştir. SS uygulamasının kök uzunluğu yoğunluğu toprak derinliği
arttıkça RT ve NT uygulamalarından daha fazla olmuştur. Bu durum
bitkilerin besin maddelerine ve suya erişme yeteneğinde çok önemli bir
rol oynamıştır. Bu yöntem RT ve NT uygulamalarına göre daha fazla
tane verimi ile sonuçlanmıştır (Wang ve ark., 2015).
Salem ve ark. (2015), İspanya’da 4 farklı toprak işleme yönteminin
(sıfır toprak işleme, ZT; reservoir toprak işleme, RT; minimum toprak
işleme, MT; ve geleneksel toprak işleme, CT) toprağın fiziksel
özellikleri üzerine kısa süreli etkilerinin incelemişlerdir. Genel olarak,
çoğu toprak katmanında, toprak işleme uygulaması kütle yoğunluğunu
ve koni indeksini ZT > RT > MT > CT sırasıyla etkilemiştir. Bununla
birlikte, bazı toprak katmanlarında hasat zamanında bu fark önemli
bulunmamıştır. ZT ve RT uygulamalarında, her iki toprak derinliğinde
genellikle daha yüksek su potansiyeli ve daha düşük toprak sıcaklığı
değerleri bulunmuştur. ZT uygulamasında toprak sıkışmasının artması
ve toprak sıcaklığının düşmesinin, bu toprak işleme yönteminde mısır
veriminin düşmesinin potansiyel bir nedeni olduğu bildirilmiştir. Orta
İspanya'daki çiftçiler için, özellikle geleneksel toprak işlemeden
koruyucu toprak işlemeye geçiş yaparken, RT uygulamasının uygun bir
seçenek olabileceğini bildirilmiştir. (Salem ve ark., 2015).
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Zhang ve ark. (2011), Çin’de 3 yıl süre ile mısır bitkisinde dört farklı
toprak işleme sistemi uygulamıştır. Bu sistemler; geleneksel toprak
işleme (CK), ürün artıkları malçı ile no-till (SM), plastik film ile
malçlanmış alternatif sırtlar ve çıplak karıklar (PM) ve plastik film ile
malçlanmış alternatif sırtlar ve ürün artıkları ile malçlanmış karıklar
(PSM). İlk mısır yetiştirme mevsiminin ilk yarısı dışında, SM
uygulamasında toprak su depolaması diğer uygulamalardan daha
yüksek bulunmuştur.
Azaltılmış toprak işleme ile karşılaştırıldığında, kontür sırt toprak
işleme, 4 sahanın üçünde, hem pamuk hem de mısır bitkisinin azot alımı
ve azot kullanım etkinliği endekslerini önemli ölçüde iyileştirmiştir
(Nafi ve ark., 2019).
Çin’de mısır bitkisinde farklı toprak işleme sistemlerinin (no tillage
(NT), sırt toprak işleme (RT) ve geleneksel toprak işleme (CT)
uygulamaları) uzun dönem etkilerinin (12 yıl) belirlendiği bir çalışma
yürütülmüştür. CT ile karşılaştırıldığında, NT ve RT daha yüksek
toprak karbon/azot oranına ve toprak nemine ve daha düşük toprak
sıcaklığına ve fide çıkış hızına sahip bulunmuştur (Zhang ve ark.,
2015).
Güney Pampas Argiudoll’ da yürütülmüş bir çalışmada, 2 farklı toprak
işleme yöntemi (geleneksel toprak işleme (CT) yöntemi ve no-till (NT)
yöntemi)

uygulanmıştır.

Çalışma

sonucunda,

toprak

fiziksel

parametreler arasında tek fark 0-5 cm katmandaki hacim ağırlığında
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NT'de 1.28 g cm-3 ve CT'de 1.15 g cm-3 olarak bulunmuştur (Wyngaard
ve ark., 2012).
Sithole ve ark. (2016) tarafından bildirildiğine göre, Sahra Altı
Afrika’da uzun yıllar uygulanan geleneksel toprak işleme yöntemi,
toprak organik maddesini tükenmesi yoluyla toprağın bozulmasına
neden olmuştur. Yapılan literatür incelemesi ile, korumalı tarımın
Güney Afrika ve dünya için önemli ölçüde olumlu çevresel, finansal,
sosyal ve sağlık yararları olabileceği bildirilmiştir.
Korumalı toprak işleme yöntemleri, Çin'in kuzeyinin yağmurla
beslenen kuru arazi bölgelerinde yarayışlı P, yarayışlı K, su kullanım
etkinliği ve organik maddeyi iyileştirmiştir (Shao ve ark., 2016).
Palampur’da iki yıl süre ile mısır bitkisinde farklı toprak işleme
yöntemleri (sıfır toprak işleme, geleneksel toprak işleme ve
yükseltilmiş tohum yatağı) uygulanmıştır. Çalışma sonucunda sıfır
toprak işleme yönteminde, diğer yöntemlere göre daha yüksek toprak
nem içeriği ve hacim ağırlığı tespit edilmiştir. (Chopra ve Angiras,
2008).
Amerika Birleşik Devletleri’nde 3 yıl süre ile mısır-soya rotasyonunda
yürütülmüş bir çalışma sonucunda, örtü bitkileri ve no-tillage
uygulaması, üç yıl içinde toprak organik maddesini önemli ölçüde
arttırmamıştır (Jacobs ve ark., 2022).
Yapılan çalışmalarda, mısır yetiştiriciliğinde farklı toprak işleme
sistemlerinin toprak özellikleri üzerinde oldukça etkili olduğu
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görülmektedir. Toprak işleme sistemleri toprağın fiziksel özellikleri
üzerine doğrudan etki etmektedir. Uzun dönemde ise organik madde
gibi diğer özellikler üzerine etkide bulunurlar. Toprak özelliklerinde
meydana gelen değişim verim üzerinde oldukça etkilidir. Örneğin;
toprak işlemesiz sistemde ilk yıllarda meydana gelen verim kayıplarının
nedenlerinden birinin toprakta meydana gelen sıkışma olabilir. Bu
sistemin sürekli uygulanması ile tarla trafiğinde azalma olacağından
dolayı bu durumun uzun yıllarda değişeceği düşünülmektedir.
Koruyucu toprak işleme sistemlerinde toprak su potansiyeli daha
yüksektir. Çünkü yüzeyde bulunan bitki kalıntıları buharlaşmayı
önlemektedir. Ayrıca toprağın devrilmeden işlenmesi alt topraktaki
nem varlığını korumaktadır. Hacim ağırlığı değeri geleneksel işlemeye
göre koruyucu toprak işleme yöntemlerinde genel olarak daha yüksek
bulunmuştur. Ancak koruyucu toprak işleme sistemlerinin uzun yıllar
uygulanması ile hacim ağırlığı değerinin azalacağı düşünülmektedir.
Bazı çalışmalarda, toprak sıcaklığı değeri koruyucu toprak işleme
sistemlerinde geleneksel toprak işlemeye göre daha düşük bulunmuştur.
Bu durum ekim tarihinin geciktirilmesi ile telafi edilebilir.
Koruyucu toprak işleme sistemleri çevre dostu yöntemlerdir. Uzun
dönemde toprak organik maddesini arttırarak toprağın yapısının
iyileşmesini sağlarlar. Bu sistemde anız yakma ile meydana gelebilecek
çevresel felaketler önlenmektedir. Kısaca, uzun dönemde toprağın
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirerek çevrenin
korunmasını sağlar.
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3- Mısır yetiştiriciliğinde farklı toprak işleme yöntemlerinin
üretim maliyetleri üzerine etkisi:
Ekonomik faktörler, yeni sistemlerin benimsenmesinde en önemli
faktörlerdir. Van den Putte ve ark. (2010) tarafından bildirildiğine göre,
koruyucu toprak işleme yöntemlerinde toprak ve suyun korunması,
çiftçilerin bu sisteme geçme veya geçmeme kararlarında ana itici güç
olarak görünmemektedir. Ekonomik faktörler daha önemli olma
eğilimindedir. Mısır tarımında farklı toprak işleme yöntemlerinin
maliyet ve gelir üzerine etkisi ile ilgili yapılmış bazı literatürleri
inceleyecek olursak;
1996-1999 yılları arasında Kuzeybatı Slovenya, Croatia’da yürütülmüş
bir çalışmada geleneksel toprak işleme, koruyucu toprak işleme ve notill sistemleri uygulanmıştır. Uygulanan toprak işleme sistemleri ve
araçları: 1. geleneksel sistem (CT)-pulluk, diskli tırmık ve kombine
makine, 2. koruma sistemi (RT)-çizel pulluk ve multitiller, 3. toprak
işlemesiz sistem (NT). Bu çalışmanın amacı amacı, farklı toprak işleme
sistemlerinin enerji gereksinimleri belirlemekti. Sonuç olarak, en büyük
enerji gereksiniminin (1813,10 MJ ha-1) ile geleneksel toprak işleme
(CT) sisteminde olduğu görülmüştür. RT sistemi 1133,14 MJ ha -1 veya
%37,5 daha az harcarken, NT sistemi % 85,1 daha az enerji veya 270,13
MJ ha-1 harcamıştır (Košutıć ve ark., 2005).
Mısırda farklı toprak işleme yöntemlerinin enerji değerlendirmesinin
yapıldığı bir çalışmada, en fazla dizel yakıtın (67,2l ha -1) geleneksel
derin işleme sisteminde kullanıldığı belirlenmiştir. Azaltılmış toprak
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işleme sistemleri %12-58 oranında daha az yakıt gerektirmiştir. Mısır
yetiştiriciliğinde en iyi enerji dengesi ve en yüksek enerji verimliliği
oranı (14.0) no tillage teknolojisinden elde edilmiştir (Šarauskis ve ark.,
2014).
Çin’de kışlık buğday-yaz mısır üretim sisteminde mısırda 3 farklı
toprak işleme yöntemi (çizelle işleme, no tillage, ve kulaklı pullukla
işleme) uygulanmıştır. Bu yöntemler hem anız toprağa geri
dönüştürülmüş hem de anız uzaklaştırılmış ile incelenmiştir. Sonuç
olarak özellikle azotlu gübrenin ve kullanılan yakıtın (toprak işleme,
ekim ile hasat işlemleri için) iki ana enerji tüketicisi ve sera gazı
üreticisi olduğu bildirilmiştir.
Lu ve Lu (2017) tarafından yapılan çalışma sonucunda, çizel pulluk
kullanımının veya toprağa geri kazandırılan saman ile no-till
uygulamasının, geleneksel anız yakılarak samansız pullukla toprak
işleme ile karşılaştırıldığında, enerji tüketimini ve sera gazı
emisyonlarını azaltabileceğini ve Çin’de bulunan Loess Platosu’nda
yazlık mısır üretiminin ekonomik faydalarını iyileştirebileceği
bulunmuştur.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 3 yıl süre ile mısır-soya rotasyonunda
yürütülmüş bir çalışma sonucunda, koruma amaçlı tarımın tüm üretim
maliyetini düşürme potansiyeline sahip olduğu bildirilmiştir (Jacobs ve
ark., 2022).
Koruyucu toprak işleme sistemlerinde daha az toprak işlemeden dolayı
yakıt tüketimi azalmaktadır. Yakıt tüketiminin azalması sonucunda
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üreticilerin masrafları da azalmaktadır. Koruyucu toprak işleme
uygulamalarının uzun dönem uygulanması sonucunda hem üretim
masraflarının az olması hem de verim kayıplarının ortadan kalkması
sonucunda yüksek getiri elde edilecektir. Ayrıca yakıt tüketiminin az
olması sonucunda sera gazı emisyonunu azalmaktadır. Bu nedenle,
tarımsal üretimin çevreye olan zararı da azalacaktır.
4- Mısır yetiştiriciliğinde farklı toprak işleme yöntemlerinin
erozyon üzerine etkisi:
Dünyada tarım alanlarının %40’ı su ve rüzgâr erozyonu etkisi
altındadır. Türkiye topraklarının %63’ ü şiddetli ve çok şiddetli olmak
üzere %86’sı erozyon tehlikesi altındadır (Çarman ve ark., 2014).
Tarımsal faaliyetler toprak ve su kaynaklarımızı korumalıdır. Aksi
takdirde bu kaynakları kaybeder ve gelecek nesillere yaşanamaz bir
dünya bırakmış oluruz. Basic ve ark. (2004), Hırvatistan’da yaptıkları
çalışma sonucunda erozyon riskinin sürdürülebilir arazi yönetiminin
güvenilir bir göstergesi olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca, toprak
işlemesiz yöntem ile hakim eğime dik sürüm ve ekimin etkili toprak
koruma yöntemleri olduğu belirlenmiştir.
Mısır bitkisinde erozyon üzerine etkisini gösteren birçok çalışma
yapılmıştır. Van den Putte ve ark. (2010), korumalı toprak işleme
yöntemlerinin erozyonu azaltmada etkili olabileceğinin birçok Avrupa
ülkesinde yapılan çalışmalarla kanıtlandığını bildirmiştir. Almanya’da
yürütülmüş bir çalışmada, toprak işlemesiz veya korumalı toprak
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işleme yöntemlerinin en çok tavsiye edilen erozyon kontrol önlemi
olduğu sonucuna varılmıştır (Vogel ve ark., 2016).
Yapılan bir çalışmada, hız ölçen bir H-Flume ile yapılan ölçümler,
teraslı ve geleneksel olarak sürülen su havzasından gelen akış ve
erozyonun, toprak işleme uygulanmayan (no-till) su havzasına kıyasla
birkaç kat daha fazla olduğunu göstermiştir (Lal, 1984). Batı
Meksika’da yapılmış bir çalışmada, mısır yetiştiriciliğinde malç
uygulamalarının (ürün kalıntılarının yüzeye eklenmesi) geleneksel
toprak işlemeye göre toprak erozyonu kayıplarını % 50 ile % 90
arasında azaltmıştır (Scopel ve ark., 2005). İntercropping periyodu
süresince, kaplama ürünlerinin ekilmesi mısır hasadı sonrası
işlenmemiş parsellere oranla aşınma ve erozyonu % 94’ten daha fazla
oranda azaltmıştır (Laloy ve Bielders 2010). Central Bohemya’da iki
yıl süre ile mısır bitkisinde yürütülen bir çalışmada, geleneksel ekime
göre şerit işlemede toprak kaybında yaklaşık % 98'lik bir azalma
olmuştur. Ayrıca, yüzey akışı da % 79 oranında azalmıştır
(Procházková ve ark., 2020). Birleşik Devletler’de mısır-soya
rotasyonunda 3 yıl süre ile yürütülmüş bir çalışma sonucunda, no-till
yönteminin toprak kaybını azaltma oranı örtü bitkilerinden daha fazla
olmuştur (Jacobs et al., 2022).
Geleneksel toprak işleme yöntemi, toprağı pullukla devirerek işleyen
bir yöntemdir. Bu nedenle tarla yüzeyinde bitki kalıntıları çok azdır.
Tarla yüzeyinde bitki kalıntılarının olmaması sonucunda su ve rüzgar
erozyonu görülmektedir. Erozyon tarım yapılan topraklar için çok
önemlidir.

Çünkü

erozyonla

çok

verimli

olan

üst

toprak
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kaybedilmektedir.

Koruyucu toprak işleme yönteminde yüzeyde

bulunan bitki kalıntıları erozyonu önemli ölçüde engellemektedir.
Yapılan çalışmalarda da koruyucu toprak işleme yöntemlerinin ve örtü
bitkisi kullanımının erozyonu azalttığı görülmektedir.
5- Mısır bitkisinde farklı toprak işleme yöntemlerinin yabancı ot
gelişimine etkisi:
Geleneksel toprak işleme yöntemlerinden koruyucu toprak işleme
sistemlerine geçişte ilk yıllarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri
yabancı ot sorunudur.
Slovakya’da yürütülmüş bir çalışmada, toplam yabancı ot yoğunluğu,
geleneksel toprak işlemede azaltılmış toprak işleme yöntemlerine göre
daha düşük bulunmuştur. Geleneksel toprak işleme sisteminde, çok
yıllık yabani otlar oldukça önemli ölçüde azalmıştır. Tek yıllık geniş
yapraklı ve otsu yabancı ot grubuna ait tür sayısı, geleneksel ve
azaltılmış

toprak

işleme

sistemlerinde

önemsiz

bulunmuştur

(Demjanová ve ark., 2009).
Prince Edward Adası, Atlantik Kanada’da mısır bitkisinde yürütülen bir
çalışmada, 6 yıllık periyot boyunca, özellikle çok yıllık türler olmak
üzere, toprak işleme yapılmadığında, kulaklı pullukla sürmeye kıyasla
artan bir yabancı ot yoğunluğu aşikar bir şekilde yükselmiştir. (Carter
ve ark., 2002). Keszthely’de yürütülmüş bir çalışma sonucunda, mısır
bitkisinin gelişiminin erken dönemlerinde besin maddelerinin büyük
oranda yabancı otlar tarafından alınmasının, ürün-yabani ot rekabetinde
önemli bir faktör olduğunu bulunmuştur (Lekoczky ve ark., 2008).
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Pakistan’da mısır bitkisinde farklı toprak işleme yöntemlerinin yabancı
ot gelişimine olan etkisini inceleyen bir çalışma yapılmıştır. Çalışma
sonucunda yabancı ot yoğunluğu, taze ve kuru yabancı ot biyomas
ağırlığı değerleri en yüksek azaltılmış toprak işleme uygulamasında
bulunmuştur. Bunu geleneksel toprak işleme ve derin toprak işleme
izlemiştir (Ali ve ark., 2011).
Palampur’da mısır bitkisinde iki yıl süre ile 3 farklı toprak işleme
yönteminin (sıfır toprak işleme, geleneksel toprak işleme ve
yükseltilmiş tohum yatağı) yabancı ot gelişimi üzerine etkisi
araştırılmıştır. Yürütülen çalışma sonucunda yükseltilmiş tohum yatağı
uygulamasında, yabancı ot sayısı ve yabancı ot kuru madde ağırlığı
önemli ölçüde düşük bulunmuştur. (Chopra ve Angiras, 2008). İki yıl
süre ile Keszthely'de yürütülen ve 3 farklı toprak işleme yöntemi (notill, disk toprak işleme, geleneksel toprak işleme) ile yürütülen çalışma
sonucunda, pulluğun kullanıldığı geleneksel toprak işleme yöntemi,
yabancı ot örtüsünü, yabancı ot florasındaki çok yıllık ve yıllık yabani
otların sayısını ve ortaya çıkan yabancı ot türlerinin sayısını önemli
ölçüde azaltmıştır (Lehoczky ve ark., 2013).
Toprak işlemenin yabancı ot üzerine uzun dönem etkisinin incelendiği
1991’den 1997’ye kadar yürütülen bir çalışmada, mısır/soya fasulyesi
rotasyonunda son 4 yıl için konvansiyonel toprak işleme altında toprak
işlemesiz yönteme göre geniş yapraklı popülasyonlar daha yüksek
bulunmuştur (Tuesca ve ark., 2001). 35 yıl süren bir çalışma sonucunda,
sıfır toprak işleme uygulamasında tohum yoğunluğu en yüksek
bulunmuştur. Wooster ve Hoytville’nin her ikisinde de mısırda sürekli
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sıfır toprak işleme uygulamasında en yüksek yabancı ot yoğunluğu
bulunmuştur (Cardina ve ark., 2017).
Çalışmaların önemli bir kısmında geleneksel toprak işleme yönteminde
yabancı ot sayısı ve biyomas ağırlığı muhafazalı toprak işleme
yöntemine göre daha düşük bulunmuştur. Korumalı toprak işleme
sistemlerine geçişte verim düşüklüğünün en önemli nedenlerinden biri
yabancı otlardır. Korumalı toprak işleme sistemlerinde yabancı ot
sorunu sadece mısırda değil birçok bitkide görülmektedir. Bu nedenle
bu sistemde etkin bir yabancı ot kontrolü gereklidir. Ayrıca ekim nöbeti
uygulaması ile yabancı ot yoğunluğu azaltılabilir. Uygun kültürel
önlemler ve herbisit uygulamaları ile bu sorun ortadan kaldırılabilir.
SONUÇ
Mısırda farklı toprak işleme yöntemleri genellikle verim, toprak
özellikleri, erozyon ve ekonomik faktörler üzerinde önemli bir etkiye
sahiptir.
Koruyucu toprak işleme yöntemleri erozyonu azaltmada oldukça
etkilidir. Geleneksel toprak işleme yöntemi, erozyon ve toprak kaybı
riskini artırır. Ayrıca birçok çalışma, koruyucu toprak işlemenin toprak
nemini koruduğunu göstermiştir. Toprak erozyonunun önlenmesi ve
toprak neminin korunması, sürdürülebilir tarım için çok faydalıdır.
Ancak özellikle koruyucu toprak işleme yöntemlerinin ilk yıllarında
hacim ağırlığı ve toprak sıkışması yüksek olabilir. Bu durum ilk yıllarda
verimde düşüşe neden olabilir.
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Koruyucu toprak işleme sistemlerinde verimin düşük olmasının bir
başka nedeni de yabancı otlardır. Bu sistemlere geçişte etkin bir yabancı
ot kontrolü yapılmalı ve ekim nöbeti uygulanmalıdır. Aksi takdirde
önemli verim kayıpları yaşanabilir.
Korumalı toprak işleme yöntemlerine geçişte yeni ekipman, makine
veya mibzerlere ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle ilk yatırım maliyeti
yüksek olabilir. Ancak koruyucu toprak işleme sistemlerinde tarla
trafiği azaldığı için kullanılan yakıt miktarı da geleneksel toprak işleme
yöntemine göre oldukça düşüktür.
Sonuç olarak sürdürülebilir tarım için mısır tarımında koruyucu toprak
işleme yöntemlerine geçilmesi gerekmektedir. Bu süreçte etkin yabancı
ot kontrolü, olası hastalık ve zararlıların zamanında kontrolü ve her
bölge için uygun koruyucu toprak işleme sistemlerinin uygulanması
gerekmektedir. Bu sayede ilk yıllarda görülecek olan verim kayıpları
azalır ve koruyucu toprak işleme yöntemlerinin başarı şansı artar.
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GİRİŞ
Günümüzde yüksek verimli hibrit mısır çeşitleri verimi belli bir
noktaya taşımıştır. Ancak bu potansiyelin uygun yetiştirme teknikleri
kullanılarak birim alandan daha fazla üretim sağlayacak en uygun
yetiştirme tekniklerinin pratiğe aktarılması gerekmektedir. Bu
bağlamda mısır tarımında verim artışı sağlayacak yeni ekim
sistemlerinin test edilerek pratiğe aktarılması gerekmektedir.
Mısır ekimi yapılan alanlarda güneşli gün sayısı ve güneşlenme süresi
yüksektir. Dik yapraklı mısır çeşitleri güneş ışığından daha uzun süre
yararlandığı için daha fazla fotosentez yaparak birim alanda daha fazla
asimilant üretmektedir. Dik yapraklı gelişen mısır çeşitleri aynı
zamanda sık ekime de daha iyi tolerans göstermektedir.
Ülkemizin güneşlenme süresi potansiyelinden yararlanarak ve dik
yapraklı hibrit mısır çeşidi kullanarak tek sıra sisteminin yanında ayrıca
çift sıra ve dar sıra ekim sistemleri de uygulanmaya başlanmıştır.
Dik yapraklı kısa boylu hibrit mısır çeşitlerinin yaygınlaşması ile birim
alandan daha yüksek verim almak için sıra arası mesafe kadar sıra üzeri
mesafenin de önemli olduğu son yıllarda yapılan çalışmalar ile tespit
edilmiştir. Yapılan çalışmalar ve söz konusu çeşitlerin üreticiler
tarafından yoğun olarak yetiştirilmesi ile birlikte sık ekimin 13 cm
kadar düştüğü gözlemlenmektedir.
Günümüzde mısır ekiminde kullanılan farklı ekim deseni uygulamaları
aşağıda detaylı şekilde açıklanmıştır.
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1. Tek Sıra Ekim (Geleneksel Ekim)
Tek sıra ekim yöntemi geleneksel mısır ekim yöntemi olup sıra arası
mesafe 70 cm olup, sıra üzeri mesafe yani diğer bir ifadeyle bitki sıklığı;
ekim zamanına, ekilen çeşidin yaprak yapısına, toprak yapısına, iklim
koşullarına, mısır sulama suyunun miktarına ve sayısına bağlı olarak
değişmektedir.
Birim alan başına düşen bitki sayısı, sıra arası ve sıra üzeri mesafeden
etkilenir. Gübre uygulaması veya yabancı ot mücadelesi gibi
uygulamaların kolaylığını sağlayan, bitkiler arasında ışık, su ve besin
maddeleri için rekabeti en aza indiren zararlı ve hastalık riskini
azaltmak için kanopide uygun bir mikro iklim yaratan optimum bir bitki
aralığı seçimi yüksek verimli bir mısır üretimi için hayati önem arz
etmektedir.

Şekil 1. Tek sıra ekim tarla görünümü
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Tablo 1. Bir dekar alan için ekim bitki sıklığı

Sıra Üzeri

Sıra Arası Mesafe (cm)

Mesafe (cm)
60

65

70

75

Dekara bitki sayısı (adet)
10

16.667

15.385

14.286

13.333

11

15.152

13.986

12.987

12.121

12

13.889

12.821

11.905

11.111

13

12.821

11.834

10.989

10.256

14

11.905

10.989

10.204

9.524

15

11.111

10.256

9.524

8.889

16

10.417

9.615

8.929

8.333

17

9.804

9.05

8.403

7.843

18

9.259

8.547

7.937

7.407

19

8.772

8.097

7.519

7.018

20

8.333

7.692

7.143

6.667

21

7.937

7.326

6.803

6.349

22

7.576

6.993

6,494

6.061

23

7.246

6.689

6.211

5.797

24

6.944

6.41

5.952

5.556

25

6.667

6.154

5.714

5.333

Kaynak:https://www.cropscience.bayer.com.tr/turkiye/tarimhaberleri/misir-ekimi.html
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2. Çift Sıra Ekim
Çift sıra ekim, uygun çift sıra ekim makinesi ve uygun tohum çeşidi
kullanılarak tohumların hat üzerine tek sıra yerine yan yana iki sıralı
olarak ekilmesidir. Basit ve çapraz olmak üzere iki çift sıra ekim şekli
uygulanmaktadır. Her iki uygulamada da çift sıra içerisinde sıra arası
mesafe 20 cm, her çift sıranın diğer sıraya olan mesafesi 50 cm olacak
şekilde, yatay mesafede bitkiler yan yana ya da çapraz şekilde
oluşturulmuştur.
Günümüzde ve gelecekte mısırda tane verimi artışının dekarda bitki
sayısının artışıyla sağlanabileceğini gösteren pek çok çalışma vardır.
Mısır ekiminde hem sıra üzeri ve hem de sıra arası mesafenin daralması,
verim artışında en büyük etken olmaktadır. Azalan tarım alanları ve
artan nüfus gibi olgular göz önüne alındığında her dekar başına verimi
artırmanın en iyi yolu, yoğun bitki popülasyonlarının yaratacağı strese
dayanıklı olan genetik yapıya sahip mısır çeşitleri ile birim alana daha
fazla bitki ekmektir.
Bunun bir örneğini çift sıra ekimde görmekteyiz. Normal şartlarda tek
sıra ekimde bitki sıklığı, 9000- 9500 adet da-1 iken çift sıra ekimde bitki
sıklığı, %40 artırılarak 12.000-13.000 adet da-1 şeklinde dizayn
edilebilmektedir. Böylece dekarda bitki sayısının artmasıyla tane
veriminde de artışlar olmaktadır. Buna bağlı olarak su ve gübre tüketimi
de artmaktadır. Çift sıra ekimde dar aralıklı ve geniş aralıklı şeklinde
iki farklı sıra kavramı vardır: Dar aralıklı sıralar arası mesafe 20 cm
iken geniş aralıklı sıralar arası mesafe 50 cm’dir. Aslında çift sıralı
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sistem, tek sıralı sistemin basit bir modifikasyonudur. Tek sıralı
sistemdeki 70 cm sıra arasına bir tane daha sıra ilave edilmektedir. Yeni
sıra, bir sıraya 20 cm mesafede oluşturulurken diğer sıra ile arasındaki
mesafe 50 cm olmaktadır. Dar sıralar üzerinde tohumlar, çapraz
ekilmektedir. Dolayısıyla çift sıra ekimlerde sıra üzeri mesafe 21-25 cm
arasında değişmektedir.
Mısır bitkileri 70 cm’lik sıralara ekildiğinde bir dönümün yaklaşık
yüzde 15'ini kullanırken, 50 cm’lik sıralara ekildiğinde bir dönümün
yüzde 35'ini ve çift sıralara ekildiğinde ise bir dönümün yüzde 45'ini
kullanmaktadır (Anonim).
Çift sıra, yüksek ekipman değiştirme maliyetleri olmadan verimi
artırmaya yönelik bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır.
Dar sıralarla hızlı kanopi kapatma, yabani ot kontrolünü iyileştirebilir
ve sıra içi bitki rekabetini azaltabilir, bu da daha yüksek miktarda tohum
kullanılmasına neden olur. Dar sıra mısır üretiminin bir dezavantajı,
ekim ve hasat ekipmanı modifikasyonları veya satın alma ile ilişkili
maliyettir. Bir diğer husus, genç mısır bitkilerine yönelik trafik hasarını
en aza indirmek için dar profilli lastiklerin kullanılmasıdır. Çift sıralı
ekim, ek hasat ekipmanı maliyeti olmadan dar sıraların avantajlarını
elde etmeyi sağlar.
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3. Ekim Sıklığı ve Ekim Sistemleri Konusunda Yapılan Bazı
Çalışmalar
Mısır sıra aralığı ve bitki popülasyonu, verimi artırmanın ve üretim
maliyetlerini en aza indirmenin yollarını belirleme çabasıyla yıllar
boyunca birçok çalışmanın odak noktası olmuştur. Birçok çalışma, 100
cm sıra aralığından 70 cm sıra aralığına doğru bir verim artışı olduğunu
göstermiştir. 70 cm’den daha az sıra aralığının incelendiği çalışmalarda
değişen sonuçlar elde edilmiş olup, bazı durumlarda sıra aralığının
verim üzerinde hiçbir etkisi olmazken, daha yaygın olan 70 cm sıra
aralığını daraltarak verimde artış elde edilmiştir.
Mısırda sıra aralarının daraltılması (narrow row) ve bir sıra yerine iki
sıra şeklinde mısır ekimi (twin row) ile ilgili çalışmalara dünyada
rastlamamıza rağmen ülkemizde bu konu ile ilgili az sayıda çalışma
bulunmaktadır. Çift sıra (twin row) ve dar sıra (narrow row) ile ilgili
çalışmalar, ABD’ de 1980’li yıllarda başlamış, günümüzde de devam
etmektedir. Güney Amerika’da yürütülen bir araştırmada, mısırda çift
sıra uygulamasında tek sıra uygulamasına göre daha yüksek tane verimi
alındığını ve en yüksek verimin çift sıra uygulamasında yüksek bitki
popülasyonundan (98 000 bitki ha-1) elde edildiği bildirilmiştir (Karlen
ve Camp, 1985).
Uzun yıllar Güney Amerika’da 7 farklı lokasyonda yürütülen bir
çalışmada, mısırda dar sıra aralığı ve çift sıra ekim yönteminin tek sıra
ekim yöntemine göre önemli tane verimi artışına neden olduğu
bildirilmiştir. Ayrıca çift sıra mısır ekiminde geleneksel sistemde
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kullanılan alet ve ekipmanların kullanılabilmesi, çift sıranın dar sıraya
göre çok daha pratik bir alternatif olabileceği belirtilmiştir (Karlen ve
ark., 1987).
Çift sıra ve tek sıra uygulamalarında tek sıra uygulamasına göre daha
yüksek tane verimi elde edildiği, en yüksek tane veriminin 9000 bitki/da
uygulamasından, 12000 bitki da -1 ve 13000 bitki da-1 uygulamalarında
ise daha düşük verimler elde edildiği bildirilmiştir (Gözübenli ve ark.,
2004). Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzeybatısında mısır bitkisinde
dar sıra aralığında (0.38 m), geleneksel sıra aralığına göre (0.76 m) daha
yüksek verim almışlardır. Kuru madde verimleri dar sırada 17.6 t ha -1,
çift sırada 17.2 t ha-1, geleneksel sırada 16.6 t ha-1 olmuştur (Cox ve
ark., 2006).
Araştırıcılar çift sıra aralığı uygulamasının geleneksel geniş sıra aralığı
ekim yönteminde kullanılan alet ekipmanların modifiye edilerek
kullanılma olanağı olmasından dolayı, dar sıra aralığına göre daha
avantajlı olduğunu bildirmişlerdir. Çift sıra ve dar sıra ekim sisteminin
geleneksel ekim sistemi ile karşılaştırıldığı bir araştırmada, çift sıra
uygulamasının verimde geleneksel ekim yöntemine göre %16, dar sıra
ekime göre %7.9, kuru madde veriminde ise geleneksel ekim yöntemine
göre %10.2, dar sıra ekim yöntemine göre %5.9 daha avantajlı
bulunduğu bildirilmiştir (Yılmaz ve ark., 2008).
Mısırda tek sıra, basit çift sıra ve zigzag çift sıra konuları ile bu
konularda metrekarede 7, 10, 13 adet bitki-1 sayısının araştırıldığı
çalışmada, en yüksek tane verimi çift sıra uygulamalarından ve 10 adet
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m² uygulamasından, en düşük tane veriminin tek sıra uygulamasının 13
adet m² konusunda görüldüğü belirtilmiştir (Shakarami ve Rafiee,
2009).
Hatay koşullarında yapılan bir araştırmada, çift sıra ve dar sıra mısırda,
geleneksel geniş sıra aralığına göre daha iyi verim elde edildiği
bildirilmiştir (Gözübenli, 2010).
Çift sıra yöntemiyle yapılan bir başka çalışmada tane verimi, koçanda
tane sayısı ve hasat indeksinin arttığı, koçan boyu ve koçan çapı
özelliklerinin ise azaldığı belirtilmiştir (Eskandarnejad ve ark., 2013).
Çift sıra mısır yetiştiriciliğinin avantajlarından birisi olarak çift sıra
ekiminde yabancı ot sorunu için ilaç uygulamasına gerek duyulmadığı
bildirilmiştir (McGrath ve ark., 2013).
Şanlıurfa koşullarında yapılan araştırmada 5 farklı ekim sistemi ve 3
farklı bitki yoğunluğu denenmiştir. Ekim sistemleri dar sıra (35-35-35
cm), çift sıra (35-70-35 cm), çift sıra (20-50-20 cm), çift sıra (30-40-30
cm) ve tek sıra (70-70-70 cm) olarak, bitki yoğunlukları ise 8500 bitki
da-1, 10500 bitki da-1 ve 12500 bitki da-1olarak oluşturulmuştur. Çift sıra
(35-70-35) x 10500 bitki da-1 interaksiyonu (1425.66 kg da-1 ) denenen
ekim sistemleri arasında en iyi kombinasyon olarak belirlenmiştir
(Öktem ve ark., 2021).
Farklı ekim sıklığı uygulamalarının, silajlık mısırın yeşil ot verimi ile
silajlık yem kalite özelliklerine etkisini belirlemek amacıyla 2010, 2011
ve 2012 yıllarında Harran ovası ikinci ürün koşullarında yürütülen
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çalışmada ekim sıklıkları; 10 cm (14285 bitki da-1), 14 cm (10204 bitki
da-1), 18 cm (7937 bitki da-1), 22 cm (6493 bitki da-1) ve 26 cm (5494
bitki da-1) şeklinde uygulanmıştır. Elde edilen araştırma sonuçlarına
göre; incelenen özellikler bakımından ekim sıklıkları arasında istatistiki
önemde farklılık belirlenmiştir. En yüksek silaj verimi 6884 kg da-1olan
14286 kg da-1ekim sıklığında (10 cm sıra üzeri) belirlenmiştir. Bitki
sıklığı arttıkça yeşil ot verimi, NDF, ADF, ADL, ham selüloz ve kül
miktarı değerleri artmış, ancak kalitede azalma gözlenmiştir (Taş ve
ark., 2017).
Farklı dar sıra ve çift sıra ekim sistemlerinin Güneydoğu Anadolu
Bölgesi koşullarında uygulanabilirliğini incelemek amacıyla 20162017 yıllarında yapılan çalışmada, basit dar sıra, çapraz dar sıra, basit
çift sıra, çapraz çift sıra ekim yöntemlerinin bölge koşulları için uygun
olmadığı belirlenmiştir (Kolay ve ark., 2018).
Diyarbakır koşullarında 2018-2019 yıllarında yürütülen ana ürün mısır
çalışmasında 12,14, 16, 18 ve 20 cm sıra üzeri mesafeleri ile 15, 20, 25,
30, 35 kg N/da dozları kullanılmıştır. 30 kg/da azot dozu ve 14 cm ekim
sıklığının önerilebileceği yapılan çalışma sonucunda saptanmıştır
(Kılınç ve ark., 2021).

MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği | 656

Şekil 2. Çapraz çift sıra ekim tarla görünümü

Şekil 3. Çift sıra ekim tarla görünümü
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Tablo 2. Çift sıra ekim için bitki sıklığı

Sıra Arası Mesafe (cm)
Sıra
Üzeri
Mesafe(cm)
60
65
70
16
20.834
19.23
17.858
17
19.608
18.1
16.806
18
18.518
17.094
15.874
19
17.544
16.194
15.038
20
16.666
15.384
14.286
21
15.874
14.652
13.606
22
15.152
13.986
12.988
23
14.492
13.378
12.422
24
13.888
12.82
11.904
25
13.334
12.308
11.428
26
12.821
11.834
10.989
27
12.346
11.396
10.582
28
11.905
10.989
10.204
29
11.494
10.61
9.852
30
11.111
10.256
9.524
31
10.753
9.926
9.217
32
10.417
9.615
8.929
Kaynak: https://www.cropscience.bayer.com.tr/turkiye/tarim-

75
16.666
15.686
14.814
14.036
13.334
12.698
12.122
11.594
11.112
10.666
10.256
9.877
9.524
9.195
8.889
8.602
8.333

haberleri/misir-ekimi.html

Çift sıra ekim yönteminde dikkat edilmesi gereken hususlar:
-

Sırta Ekim

Bu ekim sisteminde dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki şekilde
sıralanabilir.
Mibzerin sırt üzerine denk gelecek olan iki ayağının sırtlara
oturabilmesi için sırtların birbirine olan mesafesi eşit ve paralel
olmalıdır. Yani sırtlar mümkün olduğunca düzgün hazırlanmalıdır.
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Aynı sırt üzerine ekilecek olan iki hattın arası 20 cm olduğundan sırt
üzerine tapan çekilerek 25-30 cm civarında bir düzlük oluşturulmalıdır.
Sırt üzerine ekilecek olan iki hattın arası 20 cm olduğundan dolayı,
çamura ekimde, disklerin toprağa batması ile çıkan toprak, diskler
arasında sıkışarak diske yapışıp ekim sağlığını bozmaktadır. Bunun
yanı sıra gübreli ekim makinasının gübre diskleri de bu iki hattın
arasından geçtiğinden dolayı daha fazla çamur çıkmaktadır. Dolayısıyla
her ne olursa olsun çamura ekimden kaçınılmalı ve toprak tavında iken
ekim yapılmalıdır.
Bu sistemde ekime başlamadan önce muhakkak süpürgelik ayarı
yapılmalı, ekim makinesinin çift atmasının önüne geçilmelidir.
İki hat arasındaki birbirine yakın sıralar arası mesafe 50 cm
düşeceğinden dolayı çapalama, gübreleme ve set yapma işlemleri,
bitkilere ve bitki köklerine zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır.
Dekara ekilen bitki sayısı %40 civarında arttırıldığından dolayı gübre
ve sulama miktarını da aynı oranda arttırmak gereklidir.
- Düze Ekim
Bu ekim sisteminde dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki şekilde
sıralanabilir.
Düze ekimde, tohumların birbirine çapraz şekilde düşmesini sağlamak
için tarlanın mümkün olduğunca homojen hazırlanmasını sağlamak
gerekir. Dekara uygun bitki sayısını sağlamak için ekim makinesinin
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kılavuz ayarı çok iyi yapılmalı ve ekim sırasında dikkatli olunmalıdır.
Yine bu ekim sisteminde de çamura ekimden kaçınılmalı ve toprak
tavında iken ekim yapılmalıdır.
İki hat arasındaki birbirine yakın sıralar arası mesafe 50 cm
düşeceğinden dolayı çapalama, gübreleme ve set yapma işlemleri,
bitkilere ve bitki köklerine zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır.
Dekara ekilen bitki sayısı %40 civarında arttırıldığından dolayı gübre
ve sulama miktarını da aynı oranda arttırmak gereklidir.
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GİRİŞ
Mısır bitkisi son 20 yılda, insan beslenmesinde (mısır ekmeği, tatlı
mısır, cin mısır, nişasta, glikoz şurubu, yemeklik yağ vb.) hayvan
beslenmesinde (kanatlı, ruminantlar vb.) ve endüstride (biyodizel ve
etanol vb.) ham madde ve yarı mamul olarak kullanım alanlarının
sürekli olarak artmasından dolayı tahıllar içerisinde en fazla üretilen
tahıl konumuna gelmiştir.
Tahıllar içerisinde en yüksek enerji depolama yeteneğine sahip olan
mısır bitkisi en önemli C4 bitkilerindendir. Mısır bitkisinin C4 bitkileri
içerisinde yer alması C3 bitkilerine nazaran fotosentez esnasında
karbondioksit, güneş (solar) radyasyonu, su ve azotu daha verimli
kullanabilmesini sağlamaktadır.
Dünya mısır (tane) üretimi 1.162 milyar ton, ekiliş alanı 202 milyon ha,
ortalama verim 5755 kg /ha’dır. Dünya tatlı mısır ekiliş alanı 1.01
milyon ha, üretim 8.7 milyon ton, verim 86295 kg/ha’dır (FAO,2020).
Dünya silajlık ve cin mısır üretim, ekiliş alanı ve verimi hakkında net
bir bilgi bulunmamaktadır.
Dünya mısır (tane) ticaret hacmi ihracat 40.5 milyar dolar (192.8
milyon ton), ithalat 36.7 milyar (192.8 milyon ton) olup, ton başına tane
mısır fiyatı 210-225 dolar arasında değişim göstermektedir. Türkiye
mısır ticaret hacmi ihracat 121 milyon dolar (404.8 bin ton ), ithalat 485
milyon dolar (2.3 milyon ton) olup, mısır fiyatı ton başına 205-220
dolar arasında değişim göstermiştir (FAO, 2020)
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Dünyada mısır tohumluğu 3.34 milyar dolar ihracat, 3.30 milyar ithalat
işlem hacmine sahip olup, en büyük 994. emtiadır. İhracatta ilk sıralarda
805 milyon dolar ile Fransa (%24.11), 325.6 milyon dolar ile Arjantin
(%9.75), 303 milyon dolar (%8.98) ile Macaristan, 279 milyon dolar ile
ABD (%8.37) yer almaktadırlar. İthalatta ilk sıralarda 352 milyon dolar
ile Malezya (%11), 266 milyon dolar ile Almanya (% 8.31), 180.6
milyon dolar ile Fransa (%5.69), 167 milyon dolar ile Fransa (% 5.22)
yer almaktadır. Türkiye mısır tohumluk piyasası 30.1 milyon dolarlık
(%1.01) ihracat, 23.2 milyon dolar (%0.77) ithalat hacmine sahiptir
(Anonymous, 2020 a).
Dünya mısır tohumluk ihtiyacı yıllık 275-285 milyon pakettir (4.5-5
milyon tondur). Uluslararası piyasalarda mısır tohumluk fiyatı yıllara
göre değişmekle birlikte 1 kg ortalama 6-10 dolar/da, ortalama paket
fiyatı (50000 adet) 800-120 dolar/da’dır (FAO, 2020). Türkiye’nin
yaklaşık mısır tohumluk ihtiyacı 1.5-1.8 milyon paket (22-24 bin ton)
arasında değişim göstermekte, ortalama yılda 3 milyon paket (48-54 bin
ton) üretim yapılmaktadır. Bunun yanında 1 kg ortalama fiyatı 4-7 dolar
arasında değişim göstermiştir.
Mısır bitkisi dünyada tarım yapılan hemen her bölgede yetiştirilebilen
bir tahıl türü olmasına karşın, tohumluk mısır üretiminde ideal
koşulların sağlanabildiği bölgeler tercih edilmektedir. Hibrit üretiminde
kullanılan saf hatların kısmen narin olmasından dolayı çimlenme de en
düşük 13oC, gelişim dönemlerinde ise en yüksek 38oC sıcaklık
istemektedir. Toprak istekleri yönünden pH’sı nötr yakın, su ve hava
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geçirgenliği iyi, yeterli neme sahip, organik maddece zengin, tuzsuz,
tınlı veya killi/tınlı topraklar en ideal topraklardır.
Başarılı bir mısır tohumluk üretimi doğru ebeveyn hatların seçimine
(yüksek verimli, GKY yüksek vb.) çevresel etmenlere (yağış rejimi,
rüzgar hızı, kuraklık ve yüksek sıcaklık vb.) kültürel uygulamalara
(ekim zamanı, bitki sıklığı, gübreleme, sulama vb.), toprak yapısına
(bünye, pH, drenaj durumu vb.), hastalık ve zararlıların kontrolüne
bağlı olarak değişim göstermektedir. Tohumluk üretim alanında
oluşabilecek bir ya da daha fazla abiyotik veya biyotik stres faktörleri
ile

kültürel

uygulamaların

zamanında

ve

gerektiği

düzeyde

yapılamaması tohumluk üretiminin olumsuz yönde etkilenmesine
neden olabilmektedir.
Mısır

tohumluk

üretimi

Ülkemiz

tohumculuğu

bakımından

değerlendirildiğinde 1950 yıllardan beri farklı yerlerde yapılmasına
karşın son on yılda Marmara ve Ege bölgesinde yoğunluk kazanmıştır.
Tohumluk üretimi bölümünde hibrit mısır hakkında genel bilgiler,
kültürel uygulamalar, iklim ve toprak istekleri, ekim alanları seçim
kıstasları, tohum ıslahçısı ve üreticisinde aranan özellikler hakkında
bilgiler verilmeye çalışılmıştır.
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9.1. TOHUMLUK MELEZ MISIR ÜRETİMİ
9.1.1. Melez Mısır Genel Bilgiler
Kendilenmiş ebeveyn tohumlukları, tüm hibrit mısır türlerinin
üretimininim temelini oluşturmaktadır. Nitelikli bir saf hat geliştirmek
önemli, ancak zor ve maliyetli bir süreçtir.
Mısır çeşitleri veya melezleri ile karşılaştırıldığında, saf hatlar tipik
olarak daha kısa boya, daha az canlılığa, daha ince saplara, daha küçük
püsküllere, daha küçük koçanlara ve daha düşük verime sahiptir.
Bununla bağlantılı olarak, genellikle kuraklık, hastalıklar ve böcekler
gibi streslere karşı daha hassas olmaları dolayısıyla daha düşük verime
sahiptirler. Hibrit mısır iki saf (kendilenmiş) hattın melezlenmesi ile
elde edilen ilk fertil döl olarak tanımlanmaktadır.
Saf hatlar (kendilenmiş hat) belirli bir amaca uygun olarak seçilen
başlangıç popülasyonundan birbirini izleyen altı-yedi generasyonda
uygulanan seleksiyon ve/ veya kendileme ile geliştirilen materyallerdir.
Bu süreçte (So-S7) amaca uygun olanlar pozitif seleksiyonla seçilirken,
uymayanlar negatif seleksiyona tabi tutulmaktadır. Yoklama melezi ile
kombinasyon kabiliyetleri belirlenmeye çalışılır. Genel olarak verimli,
kararlı ve adaptasyon kabiliyeti yüksek hibrit çeşitler kombinasyon
yeteneği yüksek iki hattın melezinden elde edilmektedir. Bir melezin
(hibritin) yapısında yer alacak kendilenmiş hatlarda bulunması gereken
özellikler;
1. Genel ve Özel kombinasyon yüksek olmalıdır.
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2. Yüksek verimli, kaliteli, biotik ve abiyotik streslere toleranslı
olmalıdır.
3. Ebeveyn hatlarının çiçeklenme gün sayıları benzer olmalıdır.
4. Ebeveyn hatların tane rengi ve tipi (atdişi, sert vb.) benzer
olmalıdır.
5. Ebeveyn hatların genetik tabanları geniş ve farklı olmalıdır.
6. Ebeveyn hatların üretimlerinin ekonomik olabilmesi için
tohumluk verimi yüksek olmalıdır.
Hibrit mısır melez kombinasyonun da bulunan saf hat sayısına
bakılarak tek melez, modifiye edilmiş tek melez, üçlü melez, modifiye
üçlü melez, çift melez ve çoklu melez olmak üzere sınıflandırılırlar. Bir
tek melez, iki saf (kendilenmiş) hattın melezi olup, ticari olarak
ekonomik, yeterli tohumluk üretimine imkân vermesi avantajları ile
dünyada melez mısırın büyük çoğunluğunun bu yöntemle üretilmesinin
yolunu açmıştır. Üçlü melezi bir tek melez ile bir saf hattın melezidir.
Çift melez mısır iki tek melezin melezidir. Çoklu melezde ise dörtten
fazla kendilenmiş hat kullanılır. Dolayısıyla çift melezin yapısında iki
tek melez ve dört saf hat vardır. Modifiye edilmiş tek melez; benzer
genetik tabandan gelen kardeş hatlar (sister line (AXA’) ile baba hattın
melezinden elde edilen ilk döl olarak tanımlanmaktadır. Melez
tiplerinin birbirleri göre kıyaslandıklarında avantaj ve dezavantajları
Çizelge 9.1’de verilmiştir.

MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği | 670
Çizelge 9.1. Melez tiplerine göre tekli, üçlü ve çoklu melezin birbirlerine göre avantaj
ve dezavantajları
Verim

Durulmuşluk

Tohumluk

Tohumluk

Tohumluk

Potansiyeli

(Üniformite)

üretim

üretim

satış fiyatı

miktarı

maliyeti

Melez Tipleri
Tek melez

Azalır

Azalır

Artar

Üçlü melez

Azalır

melez

Azalır

Modifiye edilmiş tek

Modifiye üçlü melez
Çift melez
Çoklu melez

9.1.2 Tohumluk Hibrit Mısır Adaptasyonu
9.1.2.1 İklim İstekleri
Mısır, büyüme mevsimi boyunca bol güneş ışığı alan ve özellikle
çiçeklenme döneminde yeterli fakat aşırı olmayan yağışların iyi
dağıldığı ortamları tercih etmektedir (Desai, 1997). Aşırı yağış, zayıf
tozlaşma ve tohum oluşumuna ve daha yüksek hastalık ve zararlı
yoğunluğuna neden olabilir. Tozlaşma dönemine denk gelen düşük
nem ve yüksek sıcaklık, koçan püsküllerinin büyümesine ve polen alım
oranının düşmesine, dolayısıyla tozlaşmanın zarar görmesine neden
olabilmektedir. Tohumluk üretiminde başarılı olabilmek için çevresel
faktörlerin iyi bilinmesi gerekmektedir. Mısır bitkisi alttürlerine göre
toprak sıcaklığı isteği değişilebilmesine karşın çimlenme için ideal
toprak sıcaklığı 13-15 oC’dir (Kün 1994; Kırtok 1998).

Hibrit
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üretiminde kullanılan ebeveyn hatlar hibritlere oranla düşük toprak
sıcaklığından daha fazla etkilenirler.
9.1.2.2. Toprak İstekleri
Başarılı mısır tohumu üretimi uygun çevre koşullarına (yeterli
radyasyon, sıcaklık ve yağışa) ve toprak yapısına bağlıdır
(McDonald ve Copeland, 1997). Tohumluk üretiminde yer alan
ebeveyn hatların toprak seçicilikleri fazladır. Yüksek tohumluk
verimi için toprağın alınabilir bitki besin maddelerince ve organik
maddece zengin, drenajı ve havalanma sorunu olmayan, pH’sı nötr
ya da nötr yakın (pH 6.5-7.5), derin toprak profiline sahip alanlar
idealdir. Ağır bünyeli topraklar (havalanma ve kötü ısınma), kök
gelişimine olumsuz etki yapmaktadır. Fazla nemli, hava ve
geçirgenliği az, ısınması yavaş topraklar ekimden hasata kadar tüm
aşamalarda sorun yaratmaktadır.
9.1.3. Tohum Üretim Alanlarının Tarımsal Yönetimi
Tohumla üretilen bütün bitkilerin üretiminde en önemli teknolojik girdi
tohumluktur. Mısır tohumluk tarlalarındaki tarımsal uygulamalar, genel
olarak ticari bir tahıl mahsulünün üretiminde kullanılanlara benzerlik
göstermektedir. Ancak tohum üretimine özgü bazı ek gereksinimler
vardır.
1) İyi tohumluğun değerinin tahıldan daha yüksek olduğu
hatırlanmalı,
gösterilmelidir.

yetiştiricilik

esnasında

daha

fazla

özen
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2) Genetik olarak yüksek kaliteli saf tohum elde etme hedefini
gerçekleştirebilmek

için

muhtemel

riskler

en

aza

indirilmelidir.
3) Mümkün olan en düzgün yetiştirme ortamı seçilmelidir.
4) Ekim alanının seçiminde işgücü mevcudiyeti, melezin verim
potansiyeli belirlenebilmesi için ön bir deneme üretimi
yapılmalıdır.
5) Tarımsal yönetim düzeyi ince elenip sık dokunmalıdır.
9.1.3.1. Üretim Alanının Seçilmesi
Tohumluk mısır üretiminde üretim alanının seçimi olmazsa olmaz bir
faktördür. Üretim alanı biyotik (böcek zararı, hastalık etmenleri) ve
abiyotik stres faktörlerinin (kuraklık, yüksek sıcaklık, göllenme) en az
olduğu, yüksek verim potansiyelini sağlayacak şekilde organik
maddece zengin ve iyi drene olabilen alanlar olmalıdır. Tohumluk
üretim alanlarının özellikleri ve bu alanlarda uyulması gereken kurallar
TTSM (Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü) tarafından
yayımlanan Tohumlukların Yetiştirileceği Özel Üretim Alanlarının
Özellikleri

ve

Bu

Alanlarda

Uyulması

Gereken

Kuralların

Belirlenmesine Dair Yönetmelik’te açıklanmıştır (Anonymous, 2020b).
Üretim alanlarda aranan faktörler;
a)

Tohumlukların

yetiştirileceği

özel

üretim

alanları,

yetiştirilecek tohumluğun, kendi bitki türüne uygun bir
tarımsal ekolojiye sahip olmalı,
b) Tohumlukların yetiştirileceği özel üretim alanları, o tür için
belirlenmiş tohumlukla bulaşan hastalıklardan ari olmalı,
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c) Tohumluğu yetiştirilecek bitki türünün, döllenme biyolojisi
açısından gerekli olan ve Bakanlıkça belirlenen ön bitki ve
izolasyon mesafesi şartlarını karşılamalıdır.
Tohumluk üreticileri veya yetiştiricileri tarafından uyulması
gereken kurallar şunlardır:
a) Tohumluk üreticileri, üretimin yapıldığı il müdürlüklerine
başvurarak Tohumluk Komisyonundan izin alır.
b) Tohumluk üreticileri üretim alanlarının belirlenmesinde
gerekli olan ön bitki ve izolasyon mesafesi şartlarını da
dikkate alarak, sertifikalı tohumluk üretimi yapacakları alanda,
tohumluk yetiştiricileri ile, tohumluk yetiştirme ve tohumluk
üretimi sürecinde uygulanması gereken teknik esasları ve
hukuki sorumlulukları içeren sözleşme yapar.
c) Sertifikalı tohumluk üreticileri, kroki, harita, üretim planı, ön
bitkilere ait bilgiler ve arazi kullanım hakkına ilişkin belgelere
ilaveten, sözleşme imzaladıkları tohumluk yetiştiricilerinin
isim ve adresleri ile tohumluk üretim parsellerinin mevki, yeri
varsa diğer bilgilerinin belirtilmiş olduğu bir listeyi ihtiva eden
bir dosya hazırlayarak il müdürlüğüne verir.
ç) Tohumluk üreticileri, bu Yönetmelikte belirtilen hususlarla
birlikte, tohumluk üretimi ile ilgili diğer mevzuatlarda yer alan
hükümlere ve tedbirlere uymak zorundadır.
Ülkemizde mısır tohumluk üretimi tamamına yakını İzmir, Bursa,
Çanakkale, Konya, Eskişehir, Manisa, Adana ve Amasya da
yapılmaktadır.
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9.1.3.2. Ön Bitki
Tohumluk mısır üretiminde ön bitki şartı olmadığı için, çeşit safiyetini
korumak şartıyla aynı çeşidin sınıf ve döl kademesi, birbirini izleyen
üretim dönemlerinde aynı ekim alanına arka arkaya ekilebilmelerine
karşın, ekim nöbetine dikkat edilmelidir. Ekim nöbeti, yabancı ot zararlı
ve hastalık kontrolünde sağladığı avantajlar nedeniyle büyük önem arz
etmektedir. Tohumluk mısır üretiminde aynı alana 3 yılda bir ekim
yapılması daha fazla kazanç sağlamak için önemlidir. Bununla birlikte
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ( OECD) 2015 normları
uyarınca tohumluk tescili ve sertifikasyonu ile ilgili kuralları koyan
otorite kurumun düzenlemeleriyle uyumlu olmayan ön bitki tarımın
olduğu tarlada melez mısır tohumluk üretimi yapılamamaktadır
(Korkut ve Cengiz 2019).
9.1.3.3 İzolasyon (Yalıtım)
Tohumluk üretim alanlarından birini tozlayıp dölleyebilecek tür, cins
ve çeşitlerin üretimi arasında bulunması gereken, tozlanmayı veya
mekanik karışmayı engelleyecek minimum uzaklığa izolasyon mesafesi
olarak tanımlanmaktadır. Tohumluk hibrit mısır üretiminde genetik
saflığın korunması ve sürdürülebilmesi ancak etkili bir izolasyon
yönteminin kullanılması ile mümkün olabilmektedir. Tohumluk mısır
üretiminde 3 şekilde (mesafe izolasyonu, zaman izolasyonu ve sınır
bitkileri izolasyonu) izolasyonu uygulanmaktadır.
Hibrit mısır tohumculuğunda ana-baba saf hatların ıslahçı materyali
olarak ekilip orijinal olarak üretilmesi istendiğinde izolasyon
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mesafesinin en az 300 m olması gerekmektedir. Bununla birlikte
orijinal ebeveyn hatlar ekilip sertifikalı kademede tohumluk üretimi
yapılıyorsa mesafe en az 200 m olmalıdır. Ayrıca kenar tesiri (sınır)
bitkisi olarak baba (tozlayıcı) saf hattı ekilmemiş veya tek sıra
ekildiğinde, ana kendilenmiş hat sıralarının yetiştirildiği tarla ile ana
sıra bitkileri ile benzer (tohum renginde, olgunlaşma süresinde ve
endosperm tipinde) olan mısır bitkilerinin yetiştirildiği ekim alanları
arasında da 200 m izolasyon mesafesi şarttır. Tohumluk üretiminin
yapıldığı bölgenin rüzgâr hızı yüksekse, çiçek tozlarının daha uzak
alanlara ulaşma riski bulunabileceği için mesafenin arttırılmalıdır.
Uygun izolasyon için farklı ekim zamanları kullanmak da hibrit
tohumluk üretiminde kullanılan yöntemlerden bir diğeridir. Zaman
izolasyonunda kullanılan birçok hat, ekim zamanı geciktirilince daha
hızlı olgunlaşmaya yönelmekte buda kullanımını sınırlandırmaktadır.
Geç çiçeklenen çeşitler için zaman izolasyonu önerilmektedir.
Erkencilik ya da geçcilik durumuna bağlı olarak iki ekim arasında
ortalama 35 gün (21-40 gün) konulmalıdır (Özüstün 2013).
Sınır bitkileri izolasyonu mesafe ve zaman izolasyonunun
kullanılma zorluğu olduğunda tercih edilebilecek bir yöntemdir.
Yöntemin esası üretim bloğundan yaklaşık 50 m uzağa her tarafa
aynı çeşitten bir temel bariyeri veya sertifikalı tohum ekimini
içermektedir (Cordova vd., 1999).
İzolasyon mesafelerinin korunmasında alınacak ek tedbirler
(Wych, 1988):
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a) Tozlaşma sırasında çevre koşulları (hâkim rüzgâr yönü ve
hızı) dikkate alınmalıdır.
b) Doğal engeller (özellikle ağaçlar) karışımı azaltmak için
kullanılabilir.
c) Erkek ebeveynden doğru zamanda bol miktarda polen
temini karışımı azaltabilir.
ç) Üretim alanı geniş olması karışım oranının azalmasına
katkı sağlayabilir.
d) Karışım polen varken dişi ebeveynlerin püskülleri alıcı
olmaması karışım riskini azaltabilir.
9.1.3.4. Toprak İşleme
Genel

olarak

toprak

işleme

arazideki

ön

bitki

anızının

parçalanması, iyi bir tohum yatağı hazırlanması, yabancı otları
baskılamak veya kontrol etmek ile topraktaki suyun düzenlenmesi
amaçları için yapılmaktadır. Tohumluk mısır üretiminde derin
toprak işleme sonbaharda yapılmaktadır. Mısır yetiştiriciliğinde
toprak işleme iki şekilde (ilk sürüm ve ikileme olarak)
uygulanmaktadır. Birincisi dip kazan, pulluklar (kulaklı, çizel,
diskli) kullanılarak çim yatağını parçalamak, anızı toprağa
karıştırmak, yabancı otları yok etmek ve pulluk tabanını kırmak için
ilk sürüm işlemidir. İkincisi goble, diskarow, toprak frezesi, yaylı
kültivatör, tarla kültivatörü, dişli tırmık, tapan ve merdane gibi
aletler kullanılarak, pullukla sürümden sonra tohum ekimine kadar
yapılan tüm toprak işlemlerini kapsayan, (tohum yatağını bastırmak,
gevşetmek veya inceltmek, bitki kalıntılarını kesmek ve yabancı

677 | MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği

otları yok etmek) işleme ikileme denilmektedir (Kırtok 1998).
Özellikle ekim öncesi toprak işleme tavında yapılmazsa kesekli
yapılar olabilmektedir. Bunun sonucunda da bitkiler arası çıkış
bozukluklarına neden olabilmektedir.
9.1.3.5. Ekim Zamanı
Mısır ekim zamanı bölgeden bölgeye değişim göstermekle birlikte
ana ürün koşullarında 15 Mart ile 15 Mayıs arasında, ikinci ürün
koşullarında 15 Haziran ile 15 Temmuz arasında değişmektedir.
Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) gri yaprak lekesi (Cercospora zeamaydis) gibi zararlı ve hastalık etmenlerine karşı erken ekim avantaj
sağlayabilmektedir. Ancak tohumluk üretiminde kullanılan saf
hatların özel istekleri de bulunabilir. Ekim zamanı seçiminde bu
hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.
9.1.3.6. Ekim Derinliği
Mısır tohumluk üretiminde ekim derinliğinin ayarlanması toprak
yapısına (kil, kum, silt) bağlı olarak değişmekte birlikte ideal kök
gelişimi için 3-8 cm arasında olmalıdır (Kün 1994; Kırtok 1998;
Emeklier vd. 2013; Özüstün 2013). Ticari tohum üretiminde toprak
bünyesi ağır bünyeli ise ekimler daha yüzlek olabilirken, kumlu
topraklarda ise daha derin ekimler önerilmektedir. Ancak tohumluk
üretiminde ekim derinliğine büyük önem verilmelidir. Ekimden
sonra yaşanabilecek olumsuz koşullardan korunabilmek ve tavlı
toprağa

ekim

istenmektedir.

yapabilmek

için

nispeten

derin

yapılması
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Toprak nemi buharlaşma ile doğrudan ilişkili olması dolayısıyla
ekim derinliğinin belirlenmesinde önemli bir kıstastır. Yüzlek
ekimde kök sistemleri istenilen düzeye ulaşmamakta sağlıklı bitki
gelişiminin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Yüzlek ekimin
bir diğer potansiyel dezavantajı bitkinin herbisit uygulamalarından
etkilenmesidir. Derin ekim yapılması durumunda ise çim kınının
toprak yüzeyine çıkışı uzun sürmekte, tohum gücüne bağlı olarak
ölümler gerçekleşebilmektedir. Bunun yanında hibrit üretiminde yer
alan ebeveyn hatların eş zamanlı çiçeklenmesi söz konusu değilse
nispeten geç olan hat 1-2 cm daha derine ekilerek senkronizasyon
sağlanabilir.
9.1.3.7. Ekim Sıklığı
Tohumla üretimi yapılan tüm bitki gruplarında birim alandan elde
edilebilecek ürünün belirlenmesinde en önemli faktör ekim
sıklığıdır. Birim alandaki bitki sayısının yanında istenen aralıkta
homojen çıkışın sağlanmasında birim alandan elde edilecek ürün
miktarı ve kalitesi üzerine önemli ölçüde etkiye sahiptir. Bitki
başına düşen alanın kare veya kareye yakın olması verim ve
kalitede önemli etki yapmaktadır (Geçit vd. 2019). Tohumluk mısır
üretiminde sıra arası mesafe 70 cm'dir. Tohumluk mısır üretiminde
sıra üzeri ebeveyn hatlara göre değişebilmektedir. Genellikle sıra
üzeri bitkiler arası mesafe ana hatlar için 16-20 cm, baba hatlar için
14-16 cm olarak uygulanmaktadır (Emeklier vd. 2013). Mısır
bitkisinde yaprak duruşu (dik, yatık, yarı yatık vb) sıra üzeri
mesafesinin belirlenmesinde etkili faktörlerdendir.
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Tohumculuk sektöründe homojen çıkış çok önemlidir. Çıkışlar
arasındaki farklılıklar (erken-geç) büyük olumsuzluklara yol
açabilmektedir. Erken-geç çıkış bitkide gelişim dönemlerinin
farklılaşmasına neden olabilmektedir. Çiçeklenme zamanlarında
oluşabilecek

farklılıklar

tozlaşmada

sorunlara

neden

olabilmektedir. Ayrıca ana hattın tuğ çekimi gün sayısının
artmasına dolayısıyla ekstra masrafa neden olabilmektedir.
Tohumluk mısır üretiminde bitki sıklığı kullanılan tohumluk
anacının özelliğine, üretim alanında yetiştirme mevsimindeki
yağışın dağılışına, toplamına ve iş gücü teminine bağlı olarak
değişim göstermektedir. Hibrit tohumluk üretiminin ilk aşamasını
oluşturan kendilenmiş hatların üretiminde bitki sıklıkları büyük
önem arz etmektedir (Çizelge 9.2). Saf hatların tepe ve koçan
püskülü verme potansiyeli, kendine tozlanma oranı ekim sıklığının
belirlenmesine etki eden ana faktörlerdir. Toprak verimliliğinin ve
toprak su tutma kapasitesinin yüksek olduğu bölgelerde ekim
sıklıkları arttırılabilir.
Makineyle ekim yaparken, ekim makinesinin tohumun boyutu,
şekli, ebeveyn hatların çiçeklenme senkronizasyonu için farklı
derinlikte ekilme gereklilikleri dikkate alınarak uygun bir bitki
sıkılığının elde edilmesini sağlayacak şekilde kalibre edildiğinden
emin olunmalıdır. Ayrıca, tamamen temiz olduğundan ve diğer
mısır tohumlarından arınmış olduğundan emin olmak için ekicinin
iyice kontrol etmesi önemlidir.
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Çizelge 9.2. Farklı sıra arası ve sıra üzeri mesafelerde dekarda olabilecek bitki
sayıları
Sıra Arası Aralık (cm)

Sıra Üstü
Aralık (cm)

75

70

65

60

12

11111

11905

11905

13889

14

9524

10204

10204

11905

16

8333

8929

8929

10417

18

7407

7937

7937

9259

20

6667

7143

7143

8333

22

6061

6494

6494

7576

24

5556

5952

5952

6944

26

5128

5495

5495

6410

9.1.3.8. Hibrit Mısır Ekim Normları
Hibrit tohumun yalnızca dişi sıralardan hasat edildiğini bilmek
önemlidir. Bu nedenle, tüm tarlada iyi bir tohum seti sağlamak için
minimum sayıda erkek sıranın olması, yeterli polen üretimi
istenmektedir. Ekim normu, püskül koparma zorluğuna ve
yetiştiricilerin mevcut hasat ekipmanına da bağlı olarak değişiklik
gösterebilir. Tozlanma sonrası tozlayıcı (baba) sıralarındaki
bitkilerin ortadan kaldırılması, hasat esnasındaki mekanik tohum
karışımı riskini minimuma indirilmesi, ana sıralardaki mısır
bitkileri için daha çok su ve besin maddesi ortamı sağlanması,
fizyolojik olum sonrası kurumanın daha hızlı olması gibi birçok
avantaj sağlamaktadır.
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Dişi-erkek oranları, esas olarak erkek ebeveynin polen üretme
yeteneğine bağlı olarak tipik olarak 2:1 ila 6:1 arasında
değişmektedir. Tohumluk hibrit mısır üretiminde ebeveyn hatların
ekim normlarında genel olarak 6 seçenek uygulanmaktadır (Çizelge
9.3) 4:1 ve veya 4:2 normlarında ana sıralarının yarısı baba sıralarla
6:2 ve/veya 6:3 normlarında ise ana sıralarının üçte biri baba
sıralarına

komşudur.

Wych'e

(1988)

göre,

6:2

normunun

kullanımını sınırlayan en önemli etmen, baba hattın çiçek tozu
saçma durumudur. 6:3 normunda ise 6 ana sırası ekildikten sonra
normal sıra aralığında 2 baba sırası ve baba sıralarının arasına bir
baba hat sırası daha ekilmektedir. Polen üretimi, tohum üretimine
göre bitki sıklığı stresine daha az duyarlı olduğundan, erkek
sıraların daha yoğun ekimi yaygındır.
Çizelge 9.3. Tohumluk mısır ekim normları
Ekim Şekli

Açıklaması

4:1

4 ana hat sırası 1 baba hat sırası

4:2

4 ana hat sırası 2 baba hat sırası

4:1:4:2

4 ana hat sırası 1 baba hat sırası 4 ana hat sırası 2 baba hat sırası

6:2

6 ana hat sırası 2 baba hat sırası

6:3

6 ana hat sırası 3 baba hat sırası

Birlikte ekim

Kompakt ekim (araya ekim)

Kompakt (Birlikte ekim) Bu yöntem, dişi ebeveynin tohum alanı
boyunca ekilmesini ve ardından 2-4 sırada bir dişi hatlar arasına
erkek sıralarının ekilmesini içermektedir. Yöntemin avantajı, dişi
ebeveyn (hibrit tohumun üretildiği) için arazi alanının daha
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eksiksiz kullanılmasıdır. Dezavantajı ise yabancı otların kontrol
zorluğu, dişi sıraların daha geniş ekilmesi, ebevenylerin iyi kök,
sap kalitesine sahip olma zorunluluğu ile erkek hattın iyi polen
üretme zorunluluğu olarak sıralanmaktadır (Beck, 2002).
Karışımlardan kaçınmaya yardımcı olmak için erkek ve dişi
ebeveynler renk kodlanabilir. Örneğin, dişi ebeveynler kırmızı bir
boya ile erkek ebeveynler yeşil bir boya tohum muamelesine tabii
tutulabilirler. Benzer şekilde, dişi ebeveynler kırmızı çizgili
torbalara,

erkek

ebeveynler

yeşil

çizgili

torbalara

yerleştirilebilirler. Tohum şirketlerinin bir diğer uygulaması da,
erkek ve dişi ebeveynlerin tohumlarının aynı araç veya römorkta
taşınmasına veya tarlanın aynı alanına yerleştirilmesine izin
vermemesidir.
9.1.3.9. Ekim alanı seçim esasları ve sözleşmeli üretim
Hibrit mısır tohumluk üretiminde polen karışımını azaltmak için
zaman, mesafe veya başka yollarla uygun izolasyon esastır.
İzolasyon sorunu olup olmayacağını belirlemek için seçilen
lokasyonlarda, önce mısır ekilip ekilmeyeceği, ardından planlanan
ekim tarihi de dâhil olmak üzere komşu tarlalardaki koşullar
dikkate alınmalıdır. Mümkünse, kendinden gelen (önceki sezondan
kalıp çimlenme ihtimali olan) tohumlardan kaynaklı sorunlardan
kaçınmak için daha önce mısır ekilen tarlalara ekim yapmaktan
kaçınılmalıdır. Fiziksel karışımı azaltmak için alınabilecek bir
diğer tedbirde insanların, hayvanların veya alet ekipmanın önemli
ölçüde hareket ettiği alanlarda tohumluk üretiminden kaçınmaktır.
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Hibrit mısır tohumlarının üretimi ve satışı konusunda tohum
işletmeleri ve çiftçiler arasındaki ortak çalışma, mısır tohumu
endüstrisinin başarısı için kritik öneme sahiptir. Mısır tohumu
Mısır tohumluk üretimlerinin büyük çoğunluğu sözleşmeli üretim
modeli kullanılarak yapılmaktadır (Beck, 2002). Sözleşmeli tarım
yapılacak üreticinin belirli özelliklere sahip olması üretim
başarısını doğrudan etkilemektedir. Eğer sözleşmeli üretim
yapılacaksa;
a) Gelişime açık, ilerici, yenilikçi çiftçiler tercih edilmelidir.
Tohumluk üreticisi tüm talimatları zamanında, önerilen
yöntemlere göre yapmalıdır.
b) Sözleşmeli üretim yapacak çiftçinin alet ekipman varlığı
(sulama, haşereleri başarılı bir şekilde kontrol etme vb.
işlemler için) yeterli kapasitede olmalıdır.
c) Çiftçilerin arazilerinin izolasyonlu saha içinde olmalıdır.
d) Çiftçilerin yoğun işgücü ihtiyacını karşılayabilecek sosyal
ilişkilere sahip olması gerekmektedir.
e) Çiftçilerin tohum üretiminde daha önceden deneyimli
olmasına dikkat edilmelidir.
9.1.3.9. Gübreleme
Farklı yöntemlerle (hasat edilen ürünle, yıkamayla ve erozyonla vb)
topraktan uzaklaştırılan besin elementlerinin toprağa tekrardan
ilave edilmesine ‘gübreleme’, kullanılan her türlü malzemelere de
‘gübre’ denilmektedir. Ülkemiz toprakların organik madde içeriği
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oldukça (ortalama %1-2) düşüktür. Tüm bitki gruplarında olduğu
gibi organik temelli gübreleme mısır tohumculuğunda da en uygun
gübre formları olmasına karşın çeşitli zorluklar (uygulama, üretim,
miktar vb.) nedeniyle kullanımı oldukça düşüktür (Geçit vd. 2019).
Mısır tohumculuğunda kullanılan saf hatlar geliştirildikleri süre
içerisinde kendileme işlemine (çöküntüsüne) maruz bırakıldıkları
için melezlere oranla gümrah bir gelişim göstermezler. Genel
olarak kısa boylu ve zayıf bir yapıya sahiptirler. Bu nedenlerle
hibrit tohumlara oranla daha yüzlek ve zayıf bir gelişim
göstermekte,

dolayıyla

besin

elementi

alımlarında

zorlanmaktadırlar (Wych 1988). Başarılı bir gübreleme ancak
topraktaki yarayışlı formda besin elementlerinin

varlığının

bilinmesi ile mümkündür. Saf hatların bitki besin maddesi alımları
genetik yapısına, bitki besin elementi kullanım oranına, bitki
sıklığına, toprak bünyesine, ön bitkinin ne olduğuna ve nihayetinde
de

ekonomik

tohumluk

üretim

hedefine

göre

değişim

göstermektedir.
Gübreleme yönetiminde 4D kuralı (doğru kaynak, doğru zaman,
doğru miktar ve doğru yere) uygulanabilirse başarılı olunabilir.
Yüksek boylu bitkiler grubuna dahil olan mısır bitkisi yaşam
çemberini tamamlayabilmek için 17 besin elementine ihtiyaç
duymakta, bu besin elementleri 3 temel (birincil makro besin,
ikincil makro besin ve mikro besin) gruba ayrılmaktadır. Birincil
makro besin elementleri Azot (N), Fosfor (P 2O5) Potasyum (K)
ikincil makro besin maddeleri Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg) ve
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Kükürt (S), mikro besin elementleri ise Demir (Fe), Çinko (Zn), bor
(B), Mangan (Mn), Bakır (Cu) ve Molibden (Mo), Klor (cl) ve
Nikel (Ni) ‘dir (Lentz vd. 2017).
Bitkiler tarafından kullanılan karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen
(O) karbondioksit ve sudan karşılanmaktadır. Bitki biyokütlesinin
kuru madde bazında %94’ü karbon, hidrojen ve oksijenden
oluşmaktadır. Geriye kalan %6’lık kısım da 14 besin maddesinden
oluşmaktadır. Ancak bu kadar küçük orana sahip olmasına karşın
makro ve mikro besin maddeleri bitki gelişimine olumsuz etki
yapabilmektedirler (Lentz vd. 2017).
Toprakta fosfor hareketsiz olduğu için ekim öncesinde ya da ekimle
birlikte verilirken tohum yatağına veya daha derine banda
uygulanmalıdır. Topraktaki kireç içeriği fosfor alınımını olumsuz
etkilediği için gübreleme öncesi kireç içeriğinin bilinmesi
gübreleme programının doğru yapılması için önem arz etmektedir.
Ayrıca büyük çoğunluğu ilk gelişme döneminde alındığı için
fosforlu gübreleme yapılırken dikkat edilmelidir. Ülkemizde
fosforlü gübreleme mısır tohumculuğunda genel olarak DAP ya da
TSP formunda uygulanmakta, toprak analizleri dikkate alınarak
dekara 6-8 kg saf fosfor hesabıyla uygulanmaktadır (Kırtok, 1998).
Mısır bitkisi tüm tahıl türlerine benzer olarak karbon, hidrojen ve
oksijeni havadan serbest almakta, havadaki serbest azotu ise
kullanamamaktadır. Azot toprakta hareketli olması dolayıyla
vejatatif gelişimi kontrol edebilmek, çevreyi fazla kirletmemek ve
bitki için gerektiği dönemde kökler tarafından alınabilmesi için
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köklerin 5 cm yakınana verilmektedir. Mısır bitkisinin azotlu gübre
ihtiyacı çıkışı takip eden ikinci haftadan başlayarak artmakta,
püskül oluşumunun 10 gün öncesinden başlayarak 25-30 gün
sonrasına kadar en yüksek düzeye ulaşmaktadır (Kırtok, 1998).
Tohumculuk yetiştiriciliğinde genel olarak 18-24 kg/ da saf azot
kullanılmaktadır. Ülkemizde ticari mısır yetiştiriciliğinde genel
olarak azotun yarısı ekimle birlikte, diğer yarısı çapa döneminde
(V5-V7 evresinde) uygulanmaktadır. Azotlu gübrenin toprakta
hareketli olması dolayısıyla bölünerek uygulaması verimi olumlu
yönde

etkilemektedir.

kullanılıyorsa

mümkün

Özellikle

damla

olan

fazla

en

sulama
şekilde

yöntemi
bölünerek

kullanılması yarayışlılığını artıracaktır. Bununla birlikte son
yıllarda tohum üretim alanlarında yavaş salınımlı formda azotlu
gübrelerin kullanımı da artış göstermektedir.
Potasyumlu gübreleme özellikle tohum kalitesi ve büyüklüğü için
önem arz etmesi dolayısıyla yapılan toprak analizi sonucunda
yarayışlı

formdaki

miktarı

belirlenerek

tamamlanmalıdır.

Tohumluk mısır yetiştiriciliğinde genel olarak 6-8 kg/da saf
potasyum kullanılmaktadır. İz elementler son yıllarda tohumculuk
sektöründe oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Üreticiler toprak analizleri yapılırken iz elementlerin miktarları da
analiz

ettirmekte

gübreleme

programını

bu

doğrultuda

belirlemektedir. İz elementlerin eksikliği verim ile makro besin
elementlerinin alınımına olumsuz etkiler yapması nedenleriyle
dikkate alınması gerekmektedir.
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Mısır tohumluk üretiminde su ihtiyacı, yetiştirme periyodu
süresince günlük 5-6 mm civarında (toplam 700-800 mm) olup,
yağışla karşılanamadığı durumda sulama ile bu farkın kapanması
gerekmektedir (Thomison, vd. 2017) . Mısır üretiminde en hassas
devre çiçeklenmenin öncesi (ort. günlük 7-8 mm) ve sonrası
kapsayan yaklaşık bir aylık periyoddur. Bu dönemde olabilecek
stres faktörleri verimde telafi edilemeyecek dönüşlere neden
olabilir. Çiçeklenme döneminde en üst seviyeye çıkan su ihtiyacı
da yağış yoksa sulama yapılmalıdır.

Şekil 9.1. Mısır gelişme dönemleri su ve gübre alım ilişkisi (Colles 1992’den
değiştirilerek)

Genel olarak mısır tohumculuğunda ekim sonrası, çapa döneminde,
çiçeklenme öncesi-sonrası ve süt olum evrelerinde verilecek su
verime direk etkilidir. Bununla birlikte sulama (karık, yağmurlama,
damla) yöntemi de büyük önem arz etmektedir. Tohumluk mısır
üretiminde yağmurlama sulamanın birçok dezavantajı olması

MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği | 688

nedeniyle zorunlu olmadıkça uygulanmamalıdır. Damla sulama
sisteminin istenilen dönemde istenilen miktarda, su sağlayabilmesi,
gübre ve ilaçların bu yöntemle köklere verilebilmesi gibi
avantajları nedeniyle tercih edilmesi büyük önem arz etmektedir.
9.1.3.10. Bakım
Ekimden hasata kadar yapılan tüm işlemler bakım olarak
tanımlanmaktadır. Gübreleme, sulama, yabancı otların, hastalık ve
zararlıların kontrol edilmesi bakım işlemlerini oluşturmaktadır.
Yabancı otların, böceklerin ve hastalıkların uygun şekilde kontrolü,
mısır tohumu üretiminin ayrılmaz ve gerekli bir parçasıdır (Beck
2002). Hastalıklar ve zararlılarla mücadelede dayanıklı çeşit
kullanmak, kültürel işlemlere dikkat etmek, hastalıktan ari
alanlarda yetiştiricilik yapmak önemli yöntemlerdir.
Türkiye de ve Dünyada tohum çürüklüğü ve fide yanıklığı, sap ve
kök çürüklükleri, koçan çürüklüğü, yaprak hastalıkları, mildiyöler,
rastıklar, paslar, virüs ve mikoplazmalar en önemli mısır haftalık
ve zararlılarıdır (Kırtok, 1998). Kendilenmiş hat geliştirme ıslah
programlarında hastalıklara dayanıklılık birincil olarak ele alınan
seçim kıstasıdır. Geliştirilen kendilenmiş hatlar belirli hastalıklara
karşın dayanıklı ya da toleranslı olabilirler. Hibriti oluşturan
ebeveyn hatlardan biri veya ikisi de nispeten belirli hastalık ve
zararlı etmenlerine hassassa kimyasal uygulamalar çevre açısından
nispeten olumsuz etkilerine karşın kullanılabilmektedir. Tarla
bitkileri yetiştiriciliğinde en sağlıklı görülen bitkilerden biri mısır
olmasına karşın hastalık ve zararlıların mısır bitkisinde %7-20
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verim kaybına neden olduğu birçok çalışmada vurgulanmıştır
(Beck, 2002).
Mısır bitkisine 400'den fazla zararlının etki ettiği birçok araştırma
ile ortaya konulmuş, bunlardan mısır tohum kurtları, tel kurtları,
kök kurtları, bozkurtlar, tripsler, mısır yaprak afiti, güney mı sır
kurdu, şark mısır kurdu, pembe sap kurdu, mısır sap biti, koçan
püskül kurdu, mısır yeşil kurdu ve kırmızı örümcek en
önemlilerindendir.

Zararlılarla

mücadelede

tolerant

hatlar

kullanmak, kültürel önlemler (ekim nöbeti uygulamak, toprağı
derin ve zamanında işlemek, konukçuları uzaklaştırmak) almak ve
kimyasal (insektisitler) mücadele yöntemlerine başvurulmaktadır.
Tohumculuk da ilaçlama 3 metotla (Tohum ilaçlaması, toprak
ilaçlaması

ve

bitki

ilaçlaması)

uygulanmaktadır.

İnsektisit

kullanımında zararlının yaşam döngüsünün iyi bilinmesi, ilaçlama
zamanının doğru ve önerilen dozda yapılması mücadelenin
etkinliğini

dolayısıyla

ekonomik

tohumluk

üretimini

arttırmaktadır.
Tarladan elde edilen ürünlerin (birincil, ikincil ve üçüncül) birçok
özelliğine olumsuz etki yapan (tadını, rengini, kokusunu, kalitesini
bozan, hasat, harman ve saklanmasını güçleştiren) yabancı otlara
zararlı yabancı otlar denilmektedir (Geçit vd. 2019). Yabancı
otların mısır bitkisi ile rekabeti özelliklede ilk gelişim döneminde
(10-35 günde) yoğun olup, rekabet su, ışık ve besin maddeleri
yönünden olmaktadır. Tohumluk üretim alanlarında mevcut
yabancı otları kontrol etmek için kültürel (ekim nöbeti, toprağı
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işleme alet ekipmanı ve bunların kullanım sayısı, ekim metodu ve
ekim şekli) ve kimyasal (ekim öncesi, çıkış öncesi ve çıkış sonrası)
mücadele kullanılmaktadır.
Tohumluk mısır üretiminde ticari yetiştiriciliğe benzer olarak
yabancı ot ilaçlama uygulaması olarak en fazla uygulanan metot
çıkış öncesi (ekimden önce, ekimle birlikte ve ekimi takiben 3 gün
içinde) ilaçlamasıdır. Herbisit uygulanırken toprak aşırı yaş veya
kuru olmamasına dikkat edilmeli, rüzgâr hızı, toprak ile hava
sıcaklığı

dikkate

alınmalıdır.

havalarda, akşamüstü

ilaçlama

Mümkün
yapılması

mertebe

rüzgârsız

ilacın etkinliğini

artırmaktadır. Bununla birlikte tohumluk üretiminde özellikle
çiçeklenmeyi teşvik etmek amaçlı baba hatlar ikinci defa
ekilebilmektedir. İlaçlama yapılırken bu durum mutlaka göz önüne
alınmalıdır.
Mısır tohumu üretim alanlarında yabancı ot kontrolü için çok
sayıda çıkış öncesi ve sonrası herbisitleri mevcuttur, ancak bazı
bileşiklere karşı doğal toksisite gözlemlendiğinden bunların
seçiminde dikkatli olunmalıdır (Wych ve Schoper, 1987). Herbisit
ve diğer kimyasal uygulamalar yapılmadan önce püskürtme
tanklarının temiz olmasına, insan temasının sınırlandırılmasına
(uygulama esnasında ekim alanında kimsenin olmadığına) ve
önerilen oranları en uygun şekilde kullanabilmek için doğru
kalibrasyonla çalışıp çalışmadığına dikkat edilmelidir.
Tohumluk mısır üretiminde kullanılacak herbisitlerin etkin
maddeleri Aatrex, Atrazine, 2.4-D ve Banvel ve Isoxaflutole‘dir.
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Hatların herbisitlere olan reaksiyonları farklılık gösterebildiği için
kullanılacak etken maddenin hangisi olduğu önemlidir. Aatrex ve
Atrazine mısır 2-4 yapraklı olduğu devrede dar yapraklı yabancı
otlara karşı kullanılmakta, geniş yapraklı yabancı otlara da etki
etmektedir. Amin veya ester formunda olan 2.4-D herbisitler ise
mısır bitkisi 3-4 yapraklı döneminde uygulanmaktadır. Hibrit mısır
tohumluk üretiminde kullanılan ebeveyn hatların ekim öncesi
uygulananlara göre, çıkış sonrası kullanılan herbisitlere daha
hassastırlar.
9.1.3.11.

Ebeveynlerin

Çiçeklenme

Zamanlarının

Çakıştırılması ve Hibrit tohumluk üretimi
Tohum üreticilerinin karşılaştığı en önemli zorluk çiçeklenme
zamanlarında farklılık gösteren ebeveynlerin kullanılmasıdır. İdeal
olarak, hibrit üretim için benzer olgunluğa sahip ebeveynler
seçilmelidir. Bununla birlikte, gerçek dünyada, en iyi melez
kombinasyonların

çoğu,

farklı

olgunluktaki

ebeveynleri

içermektedir. Tohumluk hibrit mısır üretiminde ebeveyn hat sıraları
(ana ve baba) farklı tarihlerde ekilerek çiçeklenme tarihleri
çakıştırılmaya çalışılmaktadır. Bunun ana nedeni baba sıralarındaki
bitkilerin tepe püskülü çiçek tozu saçım tarihi ile ana sıralardaki
bitkilerin koçan püskülü çıkarma tarihlerinin senkronize edilmeye
çalışılmasıdır. Baba sıralar genellikle birbirini izleyen 2-3 farklı
tarihte 10-15 gün aralıklarla ekilmekte, bu sayede çiçek tozu saçma
süreci

genişletilerek

maksimum

tozlaşma

ve

döllenmenin

sağlanmasına çalışılmaktadır. Bununla birlikte tozlayıcı sıralar sık
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ekilerek toz verme işleminin artmasına katkı sağlanabilmektedir.
Ana hattın koçan püskülü çıkış tarihini baba hattın çiçek tozu saçma
tarihi ile çakıştırmak için tohum ekim derinliklerini ve/veya gübre
oranları da değiştirmek gibi kültürel uygulamalarda yapılmaktadır.
Tohumluk üretiminde safiyetin korunması ve istenilen melez
kombinasyonun oluşması için ana sıralarda tepe püsküllerinin
zamanında çekilmesi oldukça önemlidir. Ana ebeveyn sıralarındaki
bitkiler her gün düzenli olarak kontrol edilmeli ve tepe püskülleri
tarladan uzaklaştırılırken ana hatların salt baba hatlardan çiçek tozu
alması sağlanmaktadır. Tohumluk hibrit üretiminde tuğ çekme
işlemi elle ya da makine ile yapılmaktadır. Tuğ çekme zamanında
tarlanın nemli olması oldukça önemli olup, ana hatların strese
girmelerini ciddi anlamda önlediği gibi, ana hatların koçan
püsküllerinin nemli kalarak çiçek tozlarını alabilmelerini ve çiçek
tozunun çimlenip embriyoyu döllenmesini sağlaması açısından da
önem arz etmektedir (Özüstün 2013).
Tepe püskülü kesme işlemi makine ile yapıldığında toplam püskül
oranının
püsküller

yaklaşık
ve

%50-70

püskül

yapılabilmektedir.
artıkları

bitkiden

Geriye
ve

kalan

tarladan

uzaklaştırılmaktadır. Tuğ çekiminde kullanılan her iki yöntemde de
(elle ve makine) %100 başarıya ulaşmak oldukça zordur. Ayrıca tuğ
çekimleri tepe püskülü 1 veya 2 yaprak içerideyken yapılmakta
bitkilerin (ana ebeveynlerin) bu işlem sırasında da zarar görmesine
neden olunabilmektedir.

693 | MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği

Erkek sıralar, birçok hibrit mısır tohumu üreticisinin yaygın bir
uygulaması olan çiçeklenme sonrası elimine edilmektedir. Bu
genellikle, tozlaşma tamamlandıktan sonra erkek sıraları keserek,
doğrayarak araziden uzaklaştırılmalıdır. Avantajları; Dişi bitkiler
için daha az rekabet, daha iyi tohum verimi ve kaliteli tohumluk ile
tohumluk safiyetinin korunmasıdır.
Normal olarak, rüzgârla erkek püsküllerden koçan püskülüne
yeterli polen taşınmaktadır. Ancak kuraklık veya yüksek sıcaklıklar
gibi stres koşullarında yeterli tozlaşma ve tohum tutumunun
sağlanmasına yardımcı olmak için müdahale etmek gerekli olabilir.
Erkek polen hareketini dişi organa taşınımını teşvik etmek için
basitten pahalıya kadar çeşitli teknikler bulunmaktadır. Bunlar
arasında erkek sıraların elle sallanması, polenlerin tozlaşma
torbalarında taşınması, erkek sıraların sırt çantalı püskürtücüler
veya fanlar ile sevkiyatı, uçak ve helikopter kullanımı sayılabilir.
Bu yöntemlerin maliyet ve pratiklik dâhil olmak üzere çeşitli
avantaj ve dezavantajları vardır. Bu yöntemlerden biri veya birkaçı,
özellikle erkek ve dişi ebeveynler arasında iyi bir tozlaşma elde
edilemediğinde kullanılabilirler.
Tohumluk mısır üretiminde sitoplazmik erkek kısırlıkdan (CMS Cytoplasmic Male Sterility) yararlanılarak tohumluk üretimi
yapılabilmektedir. Bu yöntemin esasında ana hattın sitoplazmik
erkek kısır (CMS - Cytoplasmic Male Sterility) olması dolayısıyla
ana sıralar tepe püskülü vermemesine dayanmaktadır. Melez
tohumluk üretiminde sitoplazmik erkek kısır hatların kullanımı
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nispeten kolay ve daha ekonomiktir. Hibrit tohumluk üretiminde
sitoplazmik erkek kısır ana hat (CMS) ile üretim yapılırken aynı
ana hattın fertil olanı (Ncytoplasmic plants) tohumluk üretimi
birlikte yapılmaktadır. Aynı hibrit çeşide ait üretimi yapılan fertil
ve steril tohumluk, %50- %50 oranında karıştırılmaktadır. Bunun
yanında son yıllarda CMS hatların geriye melezleme (backcross)
işlemlerinde GDO kullanılması CMS sisteminin kullanımının
azalmasına neden olduğu bildirilmektedir (Havey, 2004).

Şekil 9.2. Tuğ çekim makinası ile ana hatlarda tuğ çekimleri (Detesalling
corn)

9.1.3.12. Hasat, Harman ve Kurutma
Tohumluk hibrit mısır üretiminde sadece ana hatlardan koçanlar
toplanıp, harman yapılmalıdır.

Çünkü koçanlardan elde edilen

tohumlar hibrit mısır tohumluğudur. Tohumluk üretiminde en
uygun hasat dönemi siyah noktanın oluştuğu dönem olup, hasat elle
ya da makine ile yapılmaktadır. Fizyolojik olum döneminde mısır
bitkisi su ve besin maddeleri alımını durdurmuş ve koçanda kuruma
başlamıştır. Hasat zamanında yapılamadığı koşullarda mekanik
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hasat kayıpları oluşmakta, koçan küfü oluşumu, sap çürümesi,
tohumluk kalitesinin bozulmasına ve üretim miktarının düşmesi
gibi birçok olumsuz koşul oluşabilmektedir (Wych 1988). Tanenin
tarlada

nem

kaybetmesi

koçanın

yaprak

sayısına,

yaprak

kalınlığına, koçan yapraklarının koçanı sarma gücüne, dik
pozisyondan eğik pozisyona geçiş süresine, koçan çapının
genişliğine, somak oranına bağlı olarak değişim göstermektedir
(Nielsen 2016). Ekonomik tohumluk üretiminde tarlada boşluk
veya mekanik zararın minimum düzeyde olması istenmektedir. Her
100 metrede 40 koçan eksikliği (2,5 m de bir koçan) bir hektarda
98 kg ürün kaybına neden olmaktadır. Benzer şekilde, 1 m2 lik
alanın hasatında iki yüz tanenin mekanik olarak kaybı da bir
hektarda yaklaşık 98 kg kayba neden olduğu belirlenmiştir
(Thomison, vd, 2017).
Tohumluk üretiminde erken hasat; sap çürümesinin önlenmesine,
rüzgârdan dolayı yatma riskinin azalmasına, sonbahar yağışlarına
ihtimalinin azalmasına ve hasat kayıplarının en aza indirilmesi gibi
olumlu yönleri olmasına karşın, kurutma için daha fazla enerjiye
ihtiyaç duyulması da olumsuz yönüdür. Geç yapılacak hasat ürün
kaybının artması ile tohumluk kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.
Hasat işlemleri elle veya bu iş için geliştirilmiş özel (tek- çok sıralı)
hasat makineleriyle yapılmaktadır. Hasat makinelerinden en çok
tohumluk için özel geliştirilmiş biçerdöver ve koçan toplayıcı hasat
makineleri kullanılmaktadır. Hasat makilerinin kullanılması esnasında
hızlarının doğru ayarlanması büyük önem arz etmektedir. Önerilen
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hızın üstünde hasat tohumluk kalitesine olumsuz etki yapabilirken
verimde de düşüşlere neden olmaktadır.
Mısır

tohumluklarında

kurutma

işlemi;

hastalık

ve

zararlı

organizmalardan tohumu korumak için sıklıkla yapılmasına karşın,
kurutma işlemi esnasında tohum kırılmasına, embriyonun zarar
görmesine, çimlenme gücünün düşmesine olumsuz etkiler yapması
nedeniyle ekonomik kayıpların sık görülen bir nedeni olmaktadır
(Burris, 1995). Mısır tohumlarının kurutulması için kullanılan üç temel
yöntemi içerir: a) Bitkiler tarladayken tohumların koçan üzerinde doğal
olarak kurutulması, b) Hasattan sonra tohumların koçan üzerinde
güneşte kurutulması, c) Yapay kurutma (Agrawal vd. 1998).
Tarlada doğal kurutma, subtropikal ve tropik iklimlerle karakterize
edilen bölgelerde yaygın olarak kullanılmaktadır ve özellikle yapay bir
kurutma tesisi kuracak kaynakları olmayan küçük ölçekli tohum
üreticileri arasında tercih edilmektedir. Doğal kurutmanın ana avantajı
düşük maliyettir. Bununla birlikte, tohum çok sayıda istenmeyen unsura
maruz kalabileceğinden (aşırı sıcaklıklar, yağışlar, zararlılar vb.)
yöntem oldukça risklidir.
Güneşte kurutma, koçanların bir kurutma zeminine serilmesini ve
belirli süreler boyunca güneşe maruz bırakılmasını içermektedir
(Agrawal vd. 1998). Doğal tarlada kurutmaya göre daha yoğun
işgücüne ihtiyaç duyulmasına karşın, beklenmedik bir yağış durumunda
tohumun üzerinin örtülmesine olanak sağlaması bakımından doğal
kurutmaya göre daha avantajlıdır. Bununla birlikte, güneşte kurutma
doğal kurutmaya benzer olarak havanın değişkenlerine tabidir ve uzun
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süreli serin, bulutlu veya nemli hava koşulları, kurutma işlemini önemli
ölçüde engelleyebilmektedir.
Tohumun yapay olarak kurutulması en güvenilir ve kesin yöntemdir.
Ancak kurutma tesisinin hem geliştirilmesinde hem de işletilmesinde
önemli maliyetler içerir. Tohum kurutma, ilk olarak tohum yüzeyinden
tohum çevresindeki havaya nemin transferini ve ardından nemin tohum
içinden tohum yüzeyine hareketini içerir. Bu, sıcaklığı yükselterek ve
havanın bağıl nemini düşürerek ve tohum kütlesinden geçirerek
gerçekleştirilmektedir. Havadan gelen ısı, tohumdaki buhar basıncını
artırarak tohuma aktarılır. Tohum ve hava arasındaki buhar basıncı
farklılıklarından dolayı, nem tohumdan dışarı atılır ve hava tarafından
taşınır.
Tohumluk hibrit mısır nispeten yüksek nemde hasat edildiği için mutlak
şartla kurutulması gerekmektedir.

Kurutma mısır serenlerinde

havalandırma suretiyle doğal olarak yapılabilmesine karşın sürenin
oldukça uzun olması, bazı zararlıların zarar verme potansiyelinin
bulunması için çok fazla tercih edilmemektedir. Mısır tohumculuğunda
yaygın olarak kullanılan kurutma yöntemi ısıtılmış hava ile yapay
kurutma olup, mısır tanesi nem içeriğinin %13-14'e indirilmektedir.
Tanedeki nem oranının daha yüksek olması hastalık etmenlerinin
gelişmesine neden olabilmektedir.
Havanın ısıtılarak sıcaklığı yükseldikten sonra kurutucu odalara
gönderilmesi işlemi, bağıl nemin azaltılmasını sağlamakta bu da
kuruma işlemini hızlandırmaktadır. Ancak, kurutma havası sıcaklığının
ürüne ve kullanılacağı alan göz önünde bulundurularak seçilmesi
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gerekmektedir. İdeal mısır tohumu kurutma sıcaklıkları genotipe, hasat
nemine ve çevre koşullarına bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama
35º ile 45ºC arasında değişmektedir. Tohumluk mısırın kurutma
esnasında embriyosunun zarar görmemesi için havayla kurutma
sıcaklığı en fazla 44°C olarak önerilmektedir (Evcim vd. 2005).
Hava akımı (kurutulan ürünün üzerinden geçen), ısı transferinin ve aynı
zamanda buharlaşma hızının artmasını sağlamaktadır. Kurutma havası
hızının

düşük

olması

durumunda

ürün

yüzeyindeki

nemi

uzaklaştıramamaktadır. Kurutma havası hızının belli sınırlar arasında
tutulması kurutmanın istenilen şekilde gerçekleştirilebilmesi için
önemlidir (Bayhan 2011).
Kurutma yöntemlerinde son yıllarda tek geçişli ters ve çift geçişli
kurutma yöntemleri de kullanılmaya başlanmıştır. Tek geçişli ters
kurutma sisteminin avantajları; havanın yönünü her 12 ila 24 saatte bir
değiştirerek daha düzgün kurutmayı sağlamakta, her bir kurutma silosu
için farklı kurutma sıcaklıkları kullanma esnekliğine izin vermesidir.
Bu sayede özellikle ısıya daha duyarlı melezler için kuruma süresini
azaltmayı ve daha iyi tohum kalitesini korumak için kullanışlı olmasını
sağlamaktadır.
Çift geçişli kurutma sistemi daha karmaşıktır ve hem sıcak hava hem
de transfer tüneli içerir. Sıcak hava tünelinden (40º ila 45ºC) gelen hava,
kurutma işlemini bitirmek için nispeten kuru koçan mısırı içeren
bunkerlerden geçirilmektedir. Yaklaşık 35º ila 40ºC'ye soğutulmuş olan
egzoz havası daha sonra yüksek nemli tohumlara sahip haznelerden
geçirilmektedir. Nispeten daha soğuk hava ıslak tohumlara daha az
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zarar verdiğinden, tohumun fizyolojik kalitesi daha iyi korunmaktadır.
Bu sistemin enerji verimliliği genellikle tek geçişli yöntemlerin her
ikisinden de üstündür. Ancak çift geçişli kurutma sisteminin yönetimi
oldukça karmaşık olması dezavantaj olarak ortaya çıkmaktadır (Primus,
1995).
Tohumluk mısır üretim tesislerinde ürünler koçanlı olarak kurutma
işlemi gerçekleştirilmektedir. Koçanlı mısırın yığın yüksekliği hava
akımının karşılaşacağı direnç nedeniyle 6 m'yi geçmemesi tavsiye
edilmektedir (Yağcıoğlu, 1999). Dikey kurutucularda tohumluk
kurutma işlemleri de son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu
yöntemde kurutma tane koçandan ayrıldıktan sonra yapılmaktadır.
Ortalama olarak 35 oC de kurutma uygulandığında dış ortam sıcaklığı
da etkili olmasına karşın saatte 0.5-1oC düşüş olmaktadır. Kullanılan
kurutma sisteminden bağımsız olarak, siloların farklı bölümlerindeki
tohumların kurutma sıcaklıklarını, bağıl nemi, hava akış hızlarını ve
nem içeriğini düzenli olarak izlemek çok önemlidir (O'Leary, 1995).
9.1.3.13. Taneleme, Temizleme, ilaçlama, paketleme
Mısır koçanları kurutulduktan sonra tohumlar, taneleme (kabuklama)
adı verilen bir işlemle koçandan çıkarılmaktadır. Bu elle yapılabilse de
süreci hızlandırmak için genellikle mekanik araçlar kullanılmaktadır.
Bununla birlikte, mekanik taneleme, özellikle tohuma fiziksel zarar
verme açısından büyük bir risk oluşturmaktadır. En yaygın olarak
kullanılan iki mısır toplayıcı türü silindir ve konidir. Her iki tip de
koçandan tohum çıkarmak için sıkıştırma, sürtme ve bükmeye
dayanmaktadır (Johnston, 1996).
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Taban malzemesi, düzleştirilmiş parçaların ve kauçuk kaplamaların
mevcudiyeti de dâhil olmak üzere kabuk soyucuların özel tasarımı,
operasyonun başarısı üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilmektedir
(Jugenheimer,1985; Stanfield, 1996). Kabuk soyucunun yavaşlatılması,
daha hafif bir sürtünme hareketi ve daha az mekanik hasar ile
sonuçlanabilmektedir. Nitekim Airy (1955) yaptığı bir çalışmada,
silindir soyucularının hızlarının 720 rpm'den 240 rpm'ye düşürülerek
tanelenen tohumların çimlenme (doğal koşullarda test çimlenmesi)
testine alınan işlenmemiş tohumda %50'den %74'e, işlenmiş tohumda
%64'ten %79'a yükseldiğini bildirmiştir.
Kabuk soyucudan ayrılan tohum mısır genellikle koçan parçaları,
kabuk, kırık çekirdekler, taşlar, kir, yabani ot tohumları, böcek larvaları
vb. dâhil olmak üzere değişen miktarlarda yabancı madde içermektedir
Tohum görünümünü iyileştirmek, saklanmasını kolaylaştırmak ve
tohum sağlığını muhafaza edebilmek için yabancı maddelerin
tohumdan ayrıştırılması gerekmektedir. Küçük ölçekli ayırma işlemleri
elle veya küçük elekler kullanılarak daha verimli bir şekilde yapılabilir.
Daha büyük tohum temizlik işlemlerinde, yaygın olarak mekanik hava
süzgeci temizleyicileri veya soyucular kullanılmaktadır. Sistemin esası
havalı elek makineleri, kabuklu mısırı bir dizi eğimli çalkalayıcı
eleklere taşımasıyla başlamaktadır. Bu aşamada iyi tohum elekten
geçerken büyük parçalar (boyutlu taneler, kırık koçan parçaları, taşlar
vb.) elekten uzaklaştırılmaktadır. Sonraki elekler, farklı boyuttaki
tohumları ayırmak için kullanılabilirken, son elek, yabani ot tohumu
dâhil çok küçük tohumları çıkarmak için kullanılmaktadır. Alternatif
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olarak, mısır tohumunu temizlemek için döner tambur temizleme eleği
(skalperatörler) kullanılabilmektedir. Bu cihazlar, içinden kirli
tohumların geçtiği döner tel örgü tamburlardan oluşmaktadır. Arzu
edilen tohumlar, istenmeyen yabancı maddeleri geride bırakılarak
eleklerden geçmektedir. Hem soyucu hem de hava elek makinesi ile son
temizleme adımında; önceki eleme işleminden kaçmış olabilecek ince
taneler, küçük koçan parçaları, kiri ve tozu kaldıran bir hava
üflemesinden geçirilerek temiz tohum elde edilmektedir.
Mısır koçanındaki tohumların benzersiz yönlerinden biri, büyük ölçüde
koçandaki konumlarına bağlı olarak boyut ve şekillerdeki çarpıcı
farklılıklarıdır. Büyük yuvarlak tohumlar genellikle koçanın tabanında
ve küçük yuvarlak tohumlar uçta bulunmaktadır. Tarihsel olarak, bu
tohum boyutu farklılıkları, mısır yetiştiricilerinde bulunan belirli
plakalara uyacak şekilde tek tip boyutlara göre pazarlanan tohum mısır
endüstrisi tarafından kabul edilmiştir. Günümüzde tek tip tohum
gerektirmeyen “plakasız” hassas hava ekiciler yaygın olarak
kullanılmaktadır.

Bununla

birlikte,

mısır

tohumlarının

boyutlandırılması hala yaygın bir kullanılmaktadır.
Wych (1988), mısır tohumlarının boyutlandırılmasında kullanılan işlem
ve ekipmanı ayrıntılı olarak açıklamıştır. Kısaca, mısır tohumu,
yuvarlak veya dikdörtgen deliklere sahip bir dizi düz veya silindirik
metal elek kullanılarak genişlik, kalınlık ve bazen uzunluk bazında
boyutlandırılmaktadır. Kalınlık ayrımı oluklu açıklıklar kullanılarak,
genişlik ayrımları ise yuvarlak delikler kullanılarak elde edilmektedir.
Tohumluk mısır, işleme tesislerinin kapasitesine ve çiftçinin taleplerine
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bağlı olarak çok sayıda boyut/şekil kategorisine ayrılabilir. Ancak, tüm
boyut/şekil kategorileri, büyük uzun, büyük yuvarlak, orta yuvarlak,
orta uzun, küçük yuvarlak ve küçük uzun dahil olmak üzere altı
kategoriden birine girmektedir.
Son bir mekanik temizleme işlemi, bir özgül ağırlık ayırıcısı
kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir. Bu cihaz, ağır tohumun,
genellikle hasar görmüş veya hastalıklı olan hafif tohumdan daha
kaliteli olması ilkesine göre çalışmaktadır. Boylanmış ürünün içindeki
içi delik, buruşuk, zayıf, köşeleri kırık, kısmen rengi bozuk olan taneleri
ayırmak için kullanılmaktadır. Tohum ana makine üzerindeki,
titreşimin elektronik hız kontrol cihazı ile sağlandığı tabla üzerine
dökülür. Tabla eğimi hidrolik olarak sağa-sola, öne-arkaya olarak
ayarlanabilmektedir. Elek altında bulunan üç adet aspiratör yardımı ile
eğimden de yararlanılarak ürün zayıf olan tanelerden ayrılır. Makine
platform üzerindedir. Tamamen temizlenemeyen ürün platformun
altında bulunan geri dönüş bandı sistemi sayesinde ana ürün girişine
döner. Temizlenmiş ürün çuvallanır, istenildiği taktirde sisteme devam
eder (Anonoymous, 2022a).
Mısır tohumlarının soyulması, temizlenmesi ve boyutlandırılması, tek
tip, yüksek kaliteli, tatmin edici bir görünüme sahip ve çiftçinin mevcut
ekipmanını kullanarak kolayca ekebileceği bir ürün hazırlamak için
gerekmektedir. Airy (1955), tarladan işleme tesisine teslim edilen mısır
tohumu mahsulünün ortalama olarak %65-75'inin satılabilir tohum
boyutu ve kalitesinde olduğunu bildirmiştir. Orijinal mahsulün yaklaşık
%15'inin tasnif, taşıma ve kurutma sırasında kaybolduğunu, %15'inin
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de

temizleme

ve

boyutlandırma

işlemlerinde

kaybolduğunu

bildirmiştir.
Tohumluk mısır üretiminde karışımları oluşturan ürünlerin renklerinin
birbirlerine göre farklı olması durumunda daneler, bu özelliklerinden
yararlanılarak ayrıştırılabilirler. Bu özellik, hafif tane eleğinden geçen
bozuk, farklı renkte, kırık tanelerin ayrılmasında kullanılmaktadır.
Renk ayırıcıların çalışma prensibi fotoelektrik ilkesine dayanmaktadır.
Ürünün yüzeyinden yansıyan, içinden geçen veya ürün tarafından
absorbe edilen ışın dalga boyları ayırma işlemi sırasında belirleyici
unsur olarak kullanılmaktadır. Renk algılama sensöründeki vericinin
yaydığı ve cisimden geri yansıyan ışık farklı spektruma ayrılır ve bu
spektrumdaki ışıklar ölçülerek renk bilgilileri toplanır. Toplanan renk
bilgisi önceden belirlenen referans renk ile karşılaştırılır. Bütün
spektrumlar eşleştiği takdirde istenen renk algılanmış demektir.
Algılama işlemi neticesinde istenmeyen renkteki diğer ürünlerde
ayrılmış ve temizlenmiş olurlar (Anonoymous, 2022b).
Topraktan ve tohumdan kaynaklanan özellikle fungal (mantarın yol
açtığı) hastalıklara ve bazı zararlılara karşı kimyasal mücadele
genellikle tohum ilaçlaması şeklinde uygulanmaktadır. Tohum
ilaçlaması bu hastalık ve zararlılarla mücadelede oldukça etkili bir
yöntemdir. Son yıllarda geliştirilen geniş etkili fungusitlerle (mantar
hastalıklarına karşı kullanılan ilaçlar) tohum ilaçlanmasının etkinliği
artmıştır.
İlaçlama ünitesinin görevi, ilaç verilecek birim ürünü (bir seferde
ilaçlanacak ürünü) ve birim ürüne verilmesi gereken ilaç miktarını
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ayarlayıp tohumluk ve ilacın birbirine iyice karışmasını sağlamaktır.
Temizleme ve sınıflandırma aşamalarından geçen tohumluk ürün,
ilaçlama düzeninin kantarına gelir. İlacın dozuna göre bir seferde
ilaçlanacak ürün miktarı burada otomatik olarak tartılır. Birim
tohumluk için gerekli olan ilaç tohumluğun içine karıştırılır. Kantardaki
tohumluk ve ilaç miktarı ayarlanan miktara gelince kantar otomatik
olarak açılır ve ilaçlama makinesinin karıştırıcı kısmına dökülür.
Burada danelerin ilaçla iyice temas etmesi ve yapışması sağlanır.
İlaçlamada genellikle toz ilaç kullanılmasına karşın son zamanlarda
daha iyi karışım sağlanabildiği için sıvı ilaçlar da kullanılmaktadır.
Modern ve büyük kapasiteli makinelerde ilaçlanan tohumluk ya
silolarda depolanmakta veya buradan otomatik tartılı seri çuvallamapaketleme yapabilen torbalama ve tartım üniteleri bulunmaktadır.
Genel olarak mısır tohumculuğunda 1 paket mısır tohumluğu 50000
adet olacak şekilde paketlemektedir. Sistemin esasında bin tane ağırlığı
prensibi kullanılmaktadır. Bin tane ağırlığı belirlenmiş ürünün 50000
adeti hesaplanarak paketleme yapılmaktadır. Genel olarak ürünün % 38 arasında daha fazla tohum koyulmaktadır.
Paketleme işlemi tamamlanan tohumluklar paletlere dizilmektedir.
Genel olarak paletler 1-2 tonluk olarak istiflenmektedir. Taşıma
kolaylığı açısından paletlerin yığın yüksekliklerinin çok fazla olması
istenmez. Burada yığının dağılmaması için bağlama, sarma işlemleri de
yapılabilir.
Tüm işlemler tamamlandıktan sonra ürün sertifikasyon işleminin
başlaması için hazır hale gelmiştir. Tohumluk sertifikaları yapışkan ya
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da dikme olarak iki şekilde üretilmektedir. Her ikisinin de birbirlerine
göre üstünlükleri bulunmaktadır. Dikme sertifikalar tercih edildiyse
paketlerin ağız kısımları dışarı getirilmelidir. Tohum kontrolörlerinin
sertifikaya kontrol etmesini kolaylaştırır. Yapışkan sertifikalarda
görünen herhangi bir kısma yapıştırılabilirler. Sertifikasyon işlemleri
tamamlanan mısır tohumlukları satışa hazır hale gelmiştir. Paketlenmiş
ürün satışa çıkarılmasına belirli süre varsa soğuk hava depolarında +410 oC aralığında %50-55 nemde saklanmalıdır.
Mısır tohumluk üretiminin ekiminden-satışına kadar olan kısımlar
incelenmeye çalışılmıştır. Özellikle tohumluk paketleme teknolojisi
süratle yenilenmektedir. Ülkemiz tohumluk üretim sektörü bakımından
yeterli düzeyde donanıma sahip olmuş, son yıllarda hem tohumluk hem
de tohum üretim tesislerinin ihracatında da dünyada önemli bir yere
sahip olunmuştur. Avrupa ülkelerinin tohumluk pazarı düşünüldüğünde
Ülkemizde mısır tohumluk ekolojisinin uygun olduğu birçok bölge ve
lokasyon bulunmaktadır. Ülkemizin yıllık 30 milyon dolar düzeyindeki
ihracatı devlet teşvikleri ile çok daha büyük miktarlara ulaşabilecek bir
potansiyel bulunmaktadır.
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GİRİŞ
Mısır, insan gıdalarında, hayvan yemlerinde ve ilaç sanayide ve
endüstriyel ürünlerin (yiyecek ve içecek, ilaç, tekstil ve kağıt) imalatı
dâhil olmak üzere birçok kullanım alanına sahiptir. Birçok ülkede
insanlar için temel besin kaynağıdır. Bitkinin tüm kısımlarının hayvan
yemi olarak, yüksek enerji değeri nedeniyle oldukça arzu edilmektedir.
Birçok ülkede endüstriyel ve ilaç üretimde giderek daha önemli hale
gelmektedir. Nişasta, etanol, plastik ve antibiyotik üretimi için bir
hammadde (baz) olarak kullanılmaktadır. Bu avantajları son 40 yılda
mısır ekilen toplam küresel alan yaklaşık %60 artmasına, üretim ise üç
katına çıkmasına, dolayısıyla Dünyada en çok üretilen tahıl konumuna
gelmesine katkıda bulunmuştur.
Mısır tohumu üretimi, yoğun yönetim, titiz planlama, kusursuz
zamanlama, yüksek düzeyde teknik uzmanlık ve detaylara büyük dikkat
gerektiren birçok farklı işlemi içermektedir. Çoğu tohum işletmesi,
mısır tohumu üretiminin tüm yönlerini izlemek ve koordine etmeye
yardımcı olmak için bir iç kalite kontrol sistemine sahiptir. Kalite
sistemi; araştırma, üretim, işleme, pazarlama, tarımsal hizmetler vb.
dâhil

olmak

üzere

prosedür

ve

standartlara

uygun

şekilde

hazırlanmaktadır. Bu prosedür ve standartlar, Tohumluk Tescil
Sertifikasyon Test Müdürlüğü (TTSM) ve Uluslararası Tohum Test
Birliği (ISTA, 1995) benzer veya daha katı olarak uygulanmalıdır.
Yüksek kaliteli mısır tohumu, tarlada sözleşmeli yetiştiricilerin seçimi
ve eğitimi ile başlar. Kalite güvence sorumluları, yetiştirme sezonu
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boyunca sözleşmeli yetiştiriciler ve saha üretim personeli ile birlikte
çalışmalıdır.
Yurt içinde üretilip, ilgili yönetmeliğe göre tarla ve laboratuvar
kontrolleri (fiziksel, genetik ve biyolojik) yapılmış, saflığı sağlanmış,
homojen tohumluğa ‘sertifikalı tohum’ denilmektedir. Sertifikalı
tohumluklar genel olarak hastalıktan ari, yüksek ve kaliteli ürün verme
potansiyeline sahip, yüksek safiyet oranı, çimlenme ve sürme gücü
garantisi vermektedir.
Tohumluklar fiziksel ve biyolojik yönleri Bakanlık tarafından
yetkilendirilmiş kurum tarafından yönetmeliğe uyup uymadığının
denetlenmesine tohumluk kontrolü, kontrol sonucunda niteliğinin
uygunluğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesi işlemini de “tohumluk
sertifikasyonu” denilmektedir.
Mısır (At dişi ve sert mısır) türlerinde ıslah edilen çeşitler tüm tarla
bitkilerine benzer olarak tescil edilerek kayıt altına alınmasına karşın
Tatlı (şeker) ve Patlak (cin) mısır sebze türleri içerisinde yer alması
dolayısıyla,

standart

tohumluk

kaydı

yapılarak

kayıt

altına

alınmaktadır.
Tüm bitki gruplarında; tescil veya standart tohumluk kaydı, üretim izni
vb. işlemleri; Çeşit adayı yurt içinde veya yurt dışında tescil edilmemiş
veya FYD testleri, UPOV kurallarına göre yapılmayan bir ülkede tescil
edilmiş olması veya Çeşit adayı yurt dışında FYD testleri UPOV
kurallarına uygun olarak yapılan, UPOV Üyesi bit ülkede tescil edilmiş
çeşit olması unsura dayandırılarak yapılabilmektedir.
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Her iki unsurdan birini sağlayan çeşit adayı tescil edilerek kayıt altına
alındıktan sonra ticarete konu olabilmekte olup, sertifikasyon sistemi
içinde tohumlukları üretilip pazarlanabilmektedir.
Bitki Çeşitlerinin kayıt altına alınması işlemleri; Resmi Gazete' de
yayımlanan ‘Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğe’
göre belirlenmiştir (Anonim 2008a). Daha sonra 4 farklı dönemde
Yönetmeliğin Değiştirilmesine Dair Yönetmelikler çıkarılarak son hali
verilmiştir ( Anonim 2009a; 2012a; 2021).
Yönetmeliğin temel amacı; çeşitlerin kayıt altına alınmasını kayıt
listelerinin oluşturulmasını, kütükte kalış süresi ve silinmesini, bitki
genetik kaynaklarının kaydedilmesini sağlamaktır. Bitki Çeşitlerinin
Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği üçüncü maddesindeki kanunlara
dayandırılarak hazırlanmıştır.
Mısır çeşitlerinin kayıt altına alınması, tohumluk kontrol ve
sertifikasyonu bölümünde ilk aşamada mısır çeşitlerinin kayıt alınması
işlemleri, daha sonra sertifikasyon ve kontrolü ile pazarlanması kısmı
incelenecektir.
10.1. MISIR ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI
İŞLEMLERİ
Çeşit tescili aşamasına gelmiş herhangi bir bitki çeşidinin ıslahçısı, bitki
çeşitlerinin kayıt altına alınması için başvurusunu, Tohumluk Tescil ve
Sertifikasyon Müdürlüğüne (TTSM) dijital kopyası ile birlikte
yapmaktadır. Başvuru esnasında üretim izni talebi olması durumunda
ilgili kısım doldurulmalı, Kamu Elektronik Posta (KEP) adresi
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belirtilmelidir. Başvuru dilekçesi ve formu, Teknik soru anketi ve
belgeler ile ücret dekontu başvuru dosyasında yer almalıdır.
Çeşit sahibi kurum/kuruluş üretim iznine başvurmaksızın tescile
başvurabilirken, üretim iznine o sene ya da daha sonraki yıl içerisinde
de başvurma hakkına sahiptir. Üretim izni başvuruları erkenci ve geççi
çeşitlerin (atdişi, silajlık, sert, waxy vb.) dâhil olduğu mısır türlerinde
yılda iki dönemde (Aralık ve Ocak), Patlak (cin) ve tatlı mısırda ise
yılda üç dönemde (Şubat, Mayıs, Temmuz) ilgili ayın ilk beş işgünü
içinde yapılmalıdır. Islahçı üretim izni, Tescil veya Standart tohumluk
başvurusunu içeren başvuru dosyasını bu süreleri dikkate alarak TTSM
‘ye yapmalıdır. TTSM başvurunun uygunluğunu denetlemektedir.
Tohumluk başvuru dosyasında eksiklik tespit edilirse en geç iki hafta
içinde, TTSM başvuru sahibini bilgilendirmek zorundadır. Başvuru
sahibi denemelerin kurulacağı tarihten 15 gün öncesine kadar belgeleri
teslim etmelidir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılmaktadır. Eksiklik
tespit edilirse bulunması durumunda dosya başvuru sahibine iade
edilmekte olup, gündeme alınmamaktadır. Bir sonraki toplantıya kadar
eksiklik giderilirse gündeme alınabilmektedir.
Tohumluk üreticisi kuruluş çeşit tescil ettirmek istiyorsa (gerçek kişi
veya araştırma kuruluşunun), kayıt altına alınmasını istediği çeşit
adayının ön denemesi araştırma kuruluşuna yaptırmalı, yönetmeliğe
uygun hazırlanmış deneme raporunu dosyaya eklemesi gerekmektedir.
Çeşit tescil ettirmek isteyen gerçek kişiler; Herhangi bir araştırma
kuruluşunda aktif çalışmadığını, dört yıllık ziraat fakültelerinden
mezun olmuş ve üç yıl ıslah projelerinde çalışmış veya ıslah konusunda
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master veya doktora yapmış olduğunu belgelemelidir. Aksi takdirde
çeşit tesciline başvurmazlar.
10.1.1 Mısırda Çeşit Tescili
Islah edilen bir bitki türüne ait çeşidin kayıt altına alınabilmesinin ilk
basamağı çeşidin tescil edilmesidir. Tescil belirli iş ve işlemleri; çeşidin
Farklılık Yeknesaklık Durulmuş (FYD) olup, olmadığını, hasatlık ve
zararlı toleranslarını, tarımsal özellikleri vb. kapsamaktadır. Islahçı
şayet çeşit adayını tescile sunacaksa; çeşit adayları ve standartlarla
(TTSM’nin belirlediği veya bölgede ekimi yoğun yapılan) birlikte
araştırma ve deneme metotlarına uygun deneme kurmalı ve
yürütmelidir. Elde edilen veriler uygun istatistik programlarında analiz
edilmeli öne çıkan ve ekonomik bazı özellikler yönünden standartlarla
eş ya da daha fazla verim veren çeşitleri tescile sunmalıdır. Mısır
denemelerinde standartlar dâhil en az 5 çeşit ve 4 tekerrür kurulması
deneme

verilerinin

güvenirliliğini

ve

karşılaştırma

şansını

artırmaktadır.
Çeşit tescile: Üniversiteler, kamu veya özel sektör araştırma kuruluşları
sunabilmektedir. Bu şartları sağlamayan ancak tescile başvurmak
isteyen gerçek kişi veya kuruluşlar aday çeşidin ön denemesini çeşit
tesciline başvuru yapma hakkına sahip kuruluşlara başvurmalı ve
deneme raporunu bu kuruluşlardan temin etmelidir.
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10.1.1.1 Tescil Başvuru Formları
Bitki çeşit adayını tescile sunacak kişilerin ya da kuruluşlar, tescil
başvuru formunu doldurmalı, istenen diğer belgelerle birlikte dosyaya
eklemelidir. Mısır Tescil Başvuru Formları (Sıcak İklim Tahılları ve
Sebze) TTSM internet sitesinde tescil başvuru formları sekmesinden
ulaşılabilmektedir (Anonim, 2022a; Anonim 2022b).
10.1.2. Çeşidin Tescili Başvurusunda Gerekli Teknik Bilgiler
ve Belgeler
Mısır türlerinde tescil işlemi esnasında çeşitli bilgi ve belgeler
istenmektedir. Bunlar; Ebeveyn hatlar ile meleze ait teknik soru anketi
veya çeşit özellik belgesi (UPOV üyesi bir ülkede tescil edilmiş ya da
edilmemiş) başvuru öncesi deneme raporu, yetki belgesi, onaylı
tercümeler (yabancı dildeki evraklar için) ve çeşide ait fotoğraf, slayt
ile benzeri dokümanlar, başvuru dosyasında yer alması gerekmektedir.
10.1.3. Tescil ve Standart Tohumluk Kaydına Başvuru ve
Toplantı Tarihleri
Mısır bitkisi türlerinde (patlak ve tatlı mısır hariç) çeşit tescil ve/veya
üretim izni (Üİ) başvuru zamanları; 12. ay ve 1.ay, tescil toplantıları
3.ve 4. aylar, üretim izni toplantıları ise 12.ay ve 1. ayın son haftasında
yapılmaktadır.
Patlak (cin) ve Tatlı mısırda; Standart Tohumluk Kaydı (STK)
başvuruları 2., 5., ve 10. aylar boyunca, Üİ başvuruları ise ilgili ayların
ilk beş işgününde

toplantılar ise ilgili ayların son haftalarında
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yapılmaktadır. Çeşit tesciline başvuracak başvuru sahibi mutlaka bu
tarihlerden önce hazırlıklarını yapmalı oluşabilecek eksiklik ve
sorunlara çözüm bulabilecek zamanı olmalıdır.
10.1.4. Mısırda Tescil Denemelerinin Yürütülmesi
TTSM tarafından tescil denemelerinde FYD ve Tarımsal Değerleri
Ölçme (TDÖ) aynı zamanlarda; FYD minimum bir üretim bölgesinde,
iki yetiştirme sezonu yürütülmektedir. Ebeveyn hatların teki veya ikisi
de daha önce tescil edilmiş ise FYD testine alınmamaktadır. TDÖ,
melez çeşitle, Mısır TDÖ ye göre birbirlerinden farklı özelliğe (toprak
ve iklim vb.) minimum üç üretim bölgesinde, iki yetiştirme döneminde
kurulup yürütülmektedir (Anonim, 2018). Teknik talimata göre
yürütülmüş deneme ile başvuru dosyasında belirtilen çeşit özellikleri
arasında uyuşmazlık olursa TTSM ilgili kuruluşu bilgilendirmelidir.
Patlak (cin) mısır ve tatlı mısırda; FYD denemeleri minimum bir üretim
alanında iki yetiştirme döneminde kurulmakta, FYD testini geçen çeşit
adayları hakkında STK raporu hazırlanmaktadır. Üretim izni verilen bir
çeşidin FYD, sorun olması durumunda TTSM çeşit sahibini
bilgilendirmektedir. Bunun yanında FYD iki yetiştirme sezonunun
birinde sorun çıkarsa üçüncü yetiştirme sezonu devreye girmektedir.
STK Komitesi tarafından şartların sağlandığı belirlenmişse çeşit kayıt
altına alınmaktadır. Çeşitler gerekli şartları sağlamazsa reddetme
hakkına sahiptir. STK eksiklik telafi edilebilir olduğuna karar verirse,
başvuru sahibi tekrardan başvuru yapabilir.
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TTSM'ye başvurulduğu zaman TTSM tarafından yürütülecek olan FYD
denemelerinde kullanılmak ve standart numune olarak 5 (sebze grubuna
giren)-10 (tarla grubuna giren) yıl sure ile saklanmak üzere yeterli
miktardaki tohumun TTSM 'ye zamanında teslim edilmesi gereklidir.
Standart tohumluk kaydına sunulan çeşit adayları ile birlikte TTSM'ye
FYD ye standart numune için verilmesi gereken tohumluk miktarları
türlere göre farklılık göstermektedir. Örneğin Sebze grubunda yer alan
Patlak (cin) mısır ve Tatlı (şeker) mısırda FYD denemeleri ve standart
numune için 1 kg’dır. Tarla grubunda yer alan mısır hatları için FYD
(her iki yetiştirme sezonu dâhil) denemeleri ve standart numune için 1
kg, mısır çeşitleri için TDÖ denemeleri için iki yıl için 8 kg, standart
numune için 3 kg tohumluğun verilmesi gereklidir (Anonim, 2022c).
10.1.5. Tescil ve Standart Tohumluk Kaydı (STK) Komiteleri
ve Çalışma Esasları
Mısır türlerine ait (atdişi, sert ve silajlık) ıslah edilmiş olan çeşit
adaylarının tescili Tarla Bitkileri Tescil Komitesi (TBTK) tarafından
yapılır. Tescile aday olarak sunulan çeşit adayları, yapılan FYD ve
TDÖ denemelerinde başarılı olmuşlarsa tescil edilmeleri için TTSM 3.
ve 4. aylarda hazırlamış olduğu tescil raporunu TBTK ‘ne katılacak
üyelere, davet yazısında elektronik ortamda gönderir ya da ilgili
bağlantıyı bildirir. TBTK; TTSM den 2, BÜGEM 1, Ziraat
Fakültesinden 1, Kamu TAEM 1, TÜSİAB 1, BİSAB 1, Ürün ile ilgili
Sanayi Sektöründen 1, TZOB 1 kişi olmak üzere toplam 9 kişiden
oluşmaktadır.
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TBTK toplantısına danışman üye davet edilebilmesine karşın
toplantıda oy kullanamazlar. TBTK, yedi ve üstü üye ile
toplanabilmekte olup, asil üyeler sadece oy hakkına sahiptir. Asil üyeler
arasından bir başkan seçilmekte, TTSM ve çeşit sahibi toplantıda çeşitle
ilgili sunum yaparlar. Oylama esnasında sadece komite üyeleri
bulunmaktadır. Tescil kararı, TBTK asil üyelerinin üçte iki çoğunluğu
ile her bir çeşit ayrı ayrı alınmaktadır. Çeşit ismi belirli şartlar göz
önüne alınarak veriler. TBTK üretim izni veya tescili reddedilen çeşide
aynı oturumda toplantıya katılan başvuru sahibi veya yetkilisi itiraz
etme hakkına sahiptir. TBTK itirazı değerlendirir ve eksikliklerin
giderilebileceği düşüncesi oluşursa eksikler giderildikten sonra bir
sonraki TBTK görüşülür ve karar verilir. TBTK görüşülüp, ret cevabı
verilen çeşitlerin FYD si olumlu ise TTSM tarafından alt listeye
alınırlar. Tescili reddedilen bir çeşit, yeniden düzenlenen ön deneme de
ekonomik değer ifade eden (verim, erkencilik, hastalık ve zararlılara
tolerans vb.) bir özelliğe sahip olduğu belirlenirse tekrar başvuru
yapabilir.
TBTK’ne tescil raporu sunulan çeşitlerden FYD si olumlu olduğu, bir
ya da daha fazla özellik bakımından TDÖ denemesindeki standartla
aynı ya da üstünlük gösterdiği takdirde tescili gerçekleşebilir.
Toplantının her bir oturumu için protokol hazırlanır ve kabul, ret veya
çekimser kalma nedenlerini yazarak imza altına alınırlar. Kayıt altına
alınmasına karar verilen veya reddedilen çeşitlere ait bilgiler TTSM
tarafından başvuru sahibine gönderilir.
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Patlak Mısır ve Tatlı mısırda; TTSM hazırlamış olduğu raporlar, 3. ve
4. aylarda STK Komitesi üyelerine elektronik ortamda toplantı
gönderilir. STK Komitesi, BÜGEM bir, KTAEM bir, TTSM’ den bir,
Ziraat fakültesinden bir, ilgili alt birlikten bir temsilciden olmak üzere
toplam beş asil üyeden oluşmakta olup, minimum 4 üye ile toplanır en
az üç oy alan çeşitler standart tohumluk listesine alınabilirler.
10.1.6. Mısır Çeşitlerine Üretim İzni Verilmesinin Esasları
Mısır türlerinde üretim izni, TBTK tarafından verilir. Bir çeşide üretim
izni, TTSM başvuruda istenilen tüm belgeleri tam ve eksiksiz olan
(belgelerin asılları ile dijital kopyaları), ön denemeyi araştırma
kuruluşunda yaptıran, sözlü sunumda çeşidinin özelliklerini tanıtan,
başvuru sahiplerine tescil denemesi süresince üretim izni verilir. Üretim
izni sadece bir kez verilir. Çeşit Özellik Belgesi (ÇÖB) bulunan OECD
ülkelerinin birinde tescil edilmiş olan ana-baba hatlar için tescile
başvurulur, TBTK görüşülerek tescil edilir.
10.1.7. Bitki Türlerine Ait Çeşitlerin Listelenmesi
Tescil edilen, standart tohumluk kaydı yapılan, üretim izni alan ve
tavsiye edilecek bitki çeşitlerinin belli listelere kaydedilmesi gereklidir.
Çeşit başvurusu yapan kişi veya kuruluş, çeşidin korunmasından
sorumludur. Bitki çeşitleri kayıt listeleri;
10.1.7.1. Alt Liste (AL)
FYD testleri olumlu olmasına karşın TDÖ geçemeyen, çeşitlerin kayıt
altına alındığı listedir. Alt listeye dâhil edilen bir çeşit sonraki yıllarda
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TDÖ tekrar başvuramazlar. Bu çeşitlerin Ülkemizde ticareti
yapılamamaktadır. TTSM tarafından alt listeye dâhil edilen çeşitler her
yılın 6. Ayında güncellenmek koşuluyla on yıl süreyle bu listede
kalırlar.
10.1.7.2. Milli Çeşit Listesi (MÇL)
MÇL mısır türlerine (hat ve hibritler) ait çeşitlerin kayıt edilmekte
olup, bu listeye dâhil olan çeşitlerin tohumluk üretim ve ticareti
yapılabilmesi amacı ile alınırlar. Çeşitlerin ebeveynlerinden bir daha
önce kayıt altına alınmışsa tekrar alınamazlar. TTSM ye yapılan
başvuruda şayet aynı isimli hatlar mevcutsa ve ÇÖB farklı olduğu
beyan edilirse FYD testine alınırlar. TTSM internet sitesinde Üretim
izni aldığı belirtilen bir çeşit Milli Çeşit Listesine (MÇL) alınırlar ve
çeşit tescil tamamlayana kadar olan tüm üretim izni toplantılarında
listeler güncellenmekte, MÇL Alt listeyle aynı zamanda yayımlanır.
10.1.7.3. Standart Tohumluk Çeşit Listesi (STÇL)
Sebze türlerine ilişkin çeşitlerin dâhil olduğu listedir. STÇL dâhil olan
çeşitlerin standart/sertifikalı tohumluk üretimleri yapılabilir. STÇL de
diğer listeler gibi yılın 6. ayında TTSM tarafından yayımlanır. Üretim
izni verilen çeşitlerde de işleyiş, Milli Çeşit Listesi ile aynı şekildedir.
10.1.7.4. Listeden Çıkarma
Kayıt

listelerinde

yayınlanmış

olmasına

karşın

kayıt

süresi

uzatılmayan, standart numune gönderimi zamanında yapılmayan, FYD
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testlerinde başarısız olan, insan ve bitki sağlığı açısından zararlı olduğu
tespit edilen veya çeşidin süresinin uzatılmaması isteniyorsa kayıt
listelerinden çıkarılırlar.
10.1.7.5. Listelerde olmayan türler (Unlu ve Mumlu
mısır)
İlgili yönetmelikte bir türe ait çeşit kayıt altına alınması istenirse,
TTSM tarafından teknik gereklilikler belirlenir ve tescil işlemi
başlatılır.
10.1.8. Tescil Edilen Çeşitlerin İsimlendirilmesi
Tescil edilen, standart tohumluk kaydı yapılan veya üretim izni alan
çeşitlere, çeşit sahibinin çeşidi için önerdiği isim de dikkate alınarak
Tescil veya Standart Tohumluk Kaydı Komitelerince bir isim verilir.
Çeşide verilen bu isim Türkiye ve UPOV üyesi ülkelerde geçerlidir.
Çeşitlere isim verilmesinde aranan şartlar Bitki çeşitlerinin kayıt altına
alınması yönetmeliğinin 10. maddesinde ayrıntılı olarak belirlenmiştir.
Kısaca; çeşit isimleri kelime oluşturan ya da oluşturmayan harf ve
rakamlardan oluşabilir, çeşit ismi başka çeşitler ile benzer ya da
çağrışım yapacak şekilde olmamalı, kanuna aykırı ifadelerden
oluşturulmamalı, botanik tür adını içermemeli, ülke şehir veya yer adı
olmamalıdır.
10.1.8.1. Kayıt süreleri
Bitki çeşitleri kayıt süresileri takvim yılı dikkate alınmak koşuluyla 10
yıldır. Çeşidin kaydının devam edilmesi isteniyorsa 8 yılda başvuru

725 | MISIR; Islah Teknikleri ve Yetiştiriciliği

formu, çeşit özellik belgesi ve üretim sertifikası ile TTSM başvuru
yapılır. Şayet listeden çıkarılmış bir çeşit tekrardan kayıt altına alınmak
isteniyorsa, bir yıl süre ile FYD testine alınır ve tescil veya STK
komitesi kararı ile tekrardan listeye dâhil olma hakkına sahiptir.
10.1.8.2. Standart numune
İlgili yönetmelikle belirlenmiş olan standart numune miktarları çeşit
sahibi tarafından, 2 ay içinde TTSM göndermelidir. Tarla bitkileri
türlerinde on yıl, sebze türlerinde beş yılda bir standart numuneler
yenilenmektedir.
10.2. MISIR TOHUMLUK KONTROLÜ VE
SERTİFİKASYONU
Tohumluğun tarlada ön bitki, izolasyon, çeşit kimliği, çeşit safiyeti ve
diğer faktörler yönüyle tarla kontrollerinin tarla kontrollerinin ve
laboratuvarda fiziksel ve biyolojik analizlerinin yapılması işlemine
tohumluk sertifikasyonu, yapılan kontrollerde bulunduğu sınıfın tarla
ve laboratuvar standartlarını karşılayan tohumluğa sertifikalı tohumluk
denilmektedir.
Türkiye de tohumluk olarak üretilecek melez mısır çeşitlerinin
üretilmesi, satılması veya ekilebilmesi için üretim izni almaları ve
izleyen süreçte tescil edilmesi gerekmektedir. Ülke içerisinde
geliştirilmiş çeşitlerin ya da yurt dışında geliştirilmiş çeşitlerin tescili
Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından
yapılmaktadır.
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Çizelge 10.2.1. Mısır saf hatlarında alınan gözlem ve ölçümler (Korkut ve Cengiz
2019)
Sıra

Özellikler

Gözlem Dönemi

1

İlk Yaprak kınında
Bitkinin
antosiyanin
döneminde
renkliliği

2

İlk Yaprak
şekli

3

Gövde ile yaprak Anterlerin oluşmaya başladığı
arasındaki açı
dönem

4

Yaprak
duruşu

5

Gövdedeki
boğumdan boğuma Anterlerin %50 oluştuğunda
zigzag derecesi

6

Destek
köklerde
antosiyanin
Anterlerin %50 oluştuğunda
renkliliği

İki

yapraklı

ucu Bitkinin
dört
döneminde

yapraklı

ayası Anterlerin oluşmaya başladığı
dönem

<45
45-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
>80

7

Anterlerin
Tepe püskülü çıkış
%50
zamanı
oluştuğunda

8

Tepe
püskülü
kavuzu tabanındaki
Anterlerin %50 oluştuğunda
antosiyonin
yoğunluğu

9

Tepe
püskülü
kavuzlarında
Anterlerin %50 oluştuğunda
antosiyonin
yoğunluğu

Açıklamalar
Yok veya çok az
Az
Orta
Koyu
Çok koyu
Sivri
Sivri-yuvarlak
Yuvarlak
Yuvarlak-kaşıksı
Kaşıksı
Çok dar
Dar
Orta
Geniş
Çok geniş
Düz
Hafifçe aşağı doğru
Aşağı doğru
Kuvvetlice aşağı doğru
Çok kuvvetli aşağı doğru
Yok veya çok az
Hafif
Kuvvetli
Yok veya çok az
Az
Orta
Kuvvetli
Çok kuvvetli
Çok erken
Çok erken-erken
Erken
Erken-orta
Orta
Orta-geç
Geç
Geç-çok geç
Çok geç
Yok veya çok az
Az
Orta
Kuvvetli
Çok kuvvetli
Yok veya çok az
Az
Orta
Kuvvetli
Çok kuvvetli

Not
1
3
5
7
9
1
2
3
4
5
<5
6-49
50-75
76-90
>90
1
3
5
7
9
1
2
3
1
3
5
7
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
3
5
7
9
1
3
5
7
9
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10

Anterlerde
antosiyanin
renkliliği

Anterlerin %50 oluştuğunda

11

Başakçık
yoğunluğu

Anterlerin %50 oluştuğunda

12

Anterlerin
Ana eksen ile yan
%50
dallar arasındaki açı
oluştuğunda

13

Yan dalların duruşu Anterlerin %50 oluştuğunda

<5
6-49
50-75
76-89
>90

0-3
4-10
11-15
16-20
>20
<45
45-52
53-57
58-62
63-67
68-72
73-77
78-82
>83

14

İlk yan dal sayısı

Anterlerin
%50
oluştuğunda

15

Püskül
zamanı

Anterlerin
%50
oluştuğunda

16

Püskül antosiyanin
Anterlerin %50 oluştuğunda
renkliliği

17

Püskülde
antosiyanin
yoğunluğu

18

Yaprak kınındaki
antosiyanin
Koçanda taneler sulu iken
renkliliği

19

20

çıkış

Anterlerin %50 oluştuğunda

<30 cm
30-35 cm
Tepe püskülü en alt Koçanda
yan daldan itibaren taneler sulu 36-40 cm
eksen uzunluğu
iken
41-45 cm
>45 cm
<20 cm
Tepe püskülü en üst Koçanda
yan daldan itibaren taneler sulu 20-25 cm
eksen uzunluğu
iken
26-30 cm

Yok veya çok az
Az
Orta
Kuvvetli
Çok kuvvetli
Seyrek
Orta
Yoğun
Çok dar
Dar
Orta
Geniş
Çok geniş
Düz
Hafif aşağı doğru
Aşağı doğru
Kuvvetlice aşağı doğru
Çok kuvvetli aşağı doğru
Yok veya çok az
Az
Orta
Fazla
Çok fazla
Çok erken
Çok erken-erken
Erken
Erken-orta
Orta
Orta-geç
Geç
Geç-çok geç
Çok geç
Yok
Var
Çok zayıf
Zayıf
Orta
Kuvvetli
Çok kuvvetli
Yok, veya çok zayıf
Zayıf
Orta
Kuvvetli
Çok kuvvetli
Çok kısa
Kısa
Orta
Uzun
Çok uzun
Çok kısa
Kısa
Orta

1
3
5
7
9
3
5
7
1
3
5
7
9
1
3
5
7
9
1
3
5
7
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
9
1
3
5
7
9
1
3
5
7
9
1
3
5
7
9
1
3
5
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21

Koçanda
Tepe püskülü Yan
taneler sulu
dalların uzunluğu
iken

22

Bitki Boyu (tepe Süt
püskülü dahil)
evresi

olum

23

Üst koçanın bitkiye
bağlandığı
yerin Süt
bitkinin
toplam evresi
yüksekliğe oranı

olum

24

Püskülde
antosiyonin
yoğunluğu

25

26

27

Koçan
uzunluğu

Koçan
(koçan
hariç)

sapı

uzunluğu
kavuzu

Koçan çapı (orta
kısımda)

28

Koçan şekli

29

Koçandaki
sayısı

30

Tane yumuşak
hamurumsu
iken

sıra

31-35 cm
>35 cm
<15 cm
15-20 cm
21-25 cm
26-30 cm
>30 cm
120 cm
120-160 cm
160-200 cm
200-240 cm
>240 cm
<0,3
0,31-04
0,41-0,50
0,51-0,6
>0,6
< 5 cm
6-8 cm
9-11 cm
12-14 cm
>14 cm
<3 cm
4-6 cm
7-9 cm
10-12 cm

Tanelerin tam
olum
döneminde
(taneler
tırnakla
>14 cm
çizilemez)
Tanelerin tam <15cm
olum
16-19 cm
döneminde
20-23 cm
(taneler
24-27 cm
tırnakla
>27 cm
çizilemez)
Tanelerin tam <4 cm
olum
4.1-5 cm
döneminde
5.1-6 cm
(taneler
6.1-7 cm
tırnakla
>7 cm
çizilemez)
Tanelerin
tam
olum
döneminde (taneler tırnakla
çizilemez)
Tanelerin tam <10
olum
10-12
döneminde
13-14
(taneler
15-16
tırnakla
>16
çizilemez)

Uzun
Çok uzun
Çok kısa
Kısa
Orta
Uzun
Çok uzun
Çok kısa
Kısa
Orta
Uzun
Çok uzun
Çok küçük
Küçük
Orta
Büyük
Çok büyük
Çok dar
Dar
Orta
Geniş
Çok geniş
Çok kısa
Kısa
Orta
Uzun

7
9
1
3
5
7
9
1
3
5
7
9
1
3
5
7
9
1
3
5
7
9
1
3
5
7

Çok uzun

9

Çok kısa
Kısa
Orta
Uzun

1
3
5
7

Çok uzun

9

Çok küçük
Küçük
Orta
Geniş

1
3
5
7

Çok geniş

9

Konik
Konik-silindirik
Silindirik
Çok az
Az
Orta
Fazla

1
2
3
1
3
5
7

Çok fazla

9

Sert
Tane tipi (Koçan Tanelerin
tam
olum Sert gibi
ortası
1/3’lük döneminde (taneler tırnakla Orta
kısmında)
çizilemez)
At dişi gibi
At dişi

1
2
3
4
5
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31

Tane ucu rengi

Tanelerin
tam
olum
döneminde (taneler tırnakla
çizilemez)

32

Tane sırt rengi

Tanelerin
tam
olum
döneminde (taneler tırnakla
çizilemez)

33

34

Koçan kavuzunda
antosiyanin
renkliliği
Koçan kavuzunda
antosiyanin
renkliliği

Tatlı
Patlak (cin) mısır
Beyaz
Sarımsı beyaz
Sarı
Sarı-portakal
Portakal
Kırmızı-portakal
Kırmızı
Koyu kırmızı
Mavi siyah
Beyaz
Sarımsı beyaz
Sarı
Sarı-portakal
Portakal
Kırmızı-portakal
Kırmızı
Koyu kırmızı
Mavi siyah
Yok

Taneler seyrek ve gevşek
olduğu dönemde
Var
Taneler seyrek ve gevşek
olduğu dönemde

Çok zayıf
Zayıf
Orta
Kuvvetli
çok kuvvetli

6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
9
1
3
5
7
9

Kendilenmiş bir hattın veya hibrit çeşidin tüm bitkilerin 34 özellik
bakımından aynı değerlere sahip olması gerekir. Bu ölçütlere uyan
hibrit çeşit ve ebeveyn hatlar için özellik belgesi hazırlanır.
Tescil işlemini tamamlayan üstün nitelikli bir çeşidin çiftçiye ulaşması
aşamasına kapsayan tohumluk üretim ve sertifikasyonu süreci oldukça
önemlidir. Tohumluk hibrit mısır üretimi yapmak isteyen üreticiler,
üretim yapacağı ilin İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak
tohumluk komisyonundan gerekli izinleri almalıdırlar. Türkiye’nin
tohumculukla ilgili tüm işleri 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve ilgili
yönetmelikler ile yapılmaktadır. TTSM Türkiye adına ISTA
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(International Seed Testing Association) üyesi olarak uluslararası
kurallara uygun tohum sertifikasyon hizmetlerini yürütmektedir. 124
bitki türünde Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü
laboratuvarlarında ISTA kurallarına uygun bir kalite sistemini
oluşturulmuş olup, 2001 yılında ISTA tarafından ISO/IEC/17025
EN45001 ve ISO Guide 25 (tohum kalite testleriyle) ilgili standartlara
uyarak akredite olmuş, akreditasyon üç senede bir yapılmaktadır
(Anonim,2022c).
Tohumluk üretimi ve sertifikalandırılması aynı üretim sezonunda
yapılmakta olup, sertifikalar ve tarla kontrol raporlarının geçerlilik
süresi bir yıldır. Sertifikasyonun ilk aşaması tohumluk beyannamesi
verilmesidir. Tohumluk beyannamesi düzenlenirken aynı kademe veya
sınıf da yer alan bir çeşidin farklı parsellere ekilmiş bile olsalar
birleştirilerek tek beyanname düzenlenebilir. Beyannamelerin veriliş
süreleri ekim yapıldıktan 30 gün sonuna kadardır. Şayet bu süre içinde
verilmemişse beyanname kabul edilmez. Başvurular Tarla bitkilerinde
TVYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Kullanıcı adı ve şifreyle giriş
yapıldıktan sonra tohumluk üretim kısmı seçilmeli, gerekli yerler
doldurulduktan sonra Arazi krokisi de dâhil edilerek başvurular
tamamlanmaktadır.
Hibrit çeşidi oluşturan anaç hatların Tohum Tescil ve Sertifikasyon
Merkez müdürlüğü tarafından onaylanmış özellik belgeleri ve üretim
yapılacak tarla krokileri beyannameler ile birlikte verilmelidir.
Beyanname ekim tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili kuruluşa
verilmiş olmalıdır.
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Tohumluk beyannamelerinin düzenlenmesi
yöntemleri

“Tahıl

Tohumu

ve kabul

Sertifikasyonu

ve

edilmesi

Pazarlaması

Yönetmeliği” ile belirlenmiştir (Anonim, 2008b). İlgili yönetmelik 3
dönemde değişikliğe uğramış ve son hali verilmiştir (Anonim, 2008c;
2011; 2012b; 2020a).
Bilimsel ve/veya ARGE çalışmaları, genetik çeşitliliğin korunması ile
kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla üretim yapan çiftçiler için
tohumluklarının sertifikalandırması gerekmemektedir. Bunun yanında
söz konusu yönetmeliklerde ebeveyn, Elit tohumluk, Orijinal tohumluk,
Sertifikalı tohumluk, tohumluk numunesi, tohumluk partisi, tohumluk
üreticisi ve tohumluk yetiştiricisi tanımlanmıştır.
10.2.1. Tarla Kontrolü
TTSM tarafından belirlenen standartlara göre tarla kontrolleri (il
müdürlükleri ve tohum tescil müdürlükleri) tarla kontrolörleri
tarafından yapılmaktadır. Tarla kontrolleri sertifikasyonun ikinci
aşaması olup, beyan edilen sınıfa girip girmediği tespit edilmektedir.
Kontrol sonucunda herhangi bir sınıfa girmediği yada gerekli şartları
sağlayamadığı için kademe düşürülmesi durumunda kontrolör rapora
durumu belirtir ve sınıf kaybetmesine neden olan kısmı işaretler.
Tohumluk beyan edilen kademede olduğu tespit edilmiş olmasına
karşın, eksiklikler giderilebilecek bir durum söz konusu ise yetiştiriciye
tarla kontrol ihbarnamesi (Ek-5) düzenlenir, yetiştirici bu süreçte
istenilen şartları yerine getirip getirmediği tespit edilir. Bu süreç
sonunda TTSM düzenlemiş olduğu standartlara uygunluk tespit edilirse
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tarla kontrol raporu düzenlenir (EK6), aksi durumda tohumluk olarak
kullanılamayacağı belirtilir.
Tohumluk mısır üretiminde kullanılan mısır bitkileri için Orijinal ve
Sertifikalı tohumluk döl kademesidir. Ebeveyn (Saf) hatların tohumluk
üretimi Orijinal tohumluk kademesinde, hibrit tohumluğun üretimi ise
sertifikalı tohumluk kademesinde yapılmaktadır. Tarla kontrolleri 3
dönemde

(çiçeklenme

öncesi,

çiçeklenme

ve

hasat

öncesi)

yapılmaktadır. Tarla kontrolörleri gerekli gördüğü durumlarda, farklı
dönemlerde ve sayılarda da kontrol yapma hakkına sahiptir. Tarla
kontrolü yapmak üzere tohumluk parseline gelen kontrolör parselin
izolasyon mesafesine uygunluğunu tespit eder. Şayet izolasyon
mesafesine uyulmamışsa bu durumu raporunda ‘hiçbir tohumluk
sınıfına giremez’ ibaresi ile belirterek ilgili kuruluşa iletir.
Hibrit mısırda tarla kontrolü 100 ana ve 100 baba bitkinin bulunduğu
birimdir. İlgili birim alanda yapılacak kontrol sayıları 50 dekara kadar
minimum 5, 51-100 dekar dâhil minimum 10, 101 ve üstü için
minimum 15 olması gerekmektedir. Hibrit mısır tarla kontrolünde
dikkat edilecek ölçütler aşağıda verilmiştir. Kontrollerin yapılacağı
kontrol bitkileri kenar sıraların olmamasına dikkat edilmelidir. Bununla
birlikte seçilecek tüm ana ve baba bitkiler tesadüfü seçilmelidir.
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Çizelge 10.2.2. Hibrit mısır tarla kontrolünde esas alınan ölçütler
Faktörler (en çok %)
Çiçek tozu döken bitkiler
Çiçek tozu döken tip dışı bitkiler
Tip dışı ana bitkiler ve çiçek tozu
dökmeyen tip dışı baba bitkiler

Orijinal

Sertifikalı

Kademe

Kademe

1

1

0,1

0,1

1

2

Hibrit olmayan mısır çeşitlerinde ve melezi oluşturan ebeveyn hatlarda
tarla kontrolü 100 bitkinin dâhil olduğu birimdir. Kontrol sayıları hibrit
mısır ile aynı olup, tarla kontrollerinde tıp dışı olabilecek bitki sayıları
Çizelge 10.2.3'de verilmiştir.
Çizelge 10.2.3. Tarla kontrolünde dikkat edilecek unsurlar
Faktörler (en çok %)
Tip dışı bitkiler

Orjinal

Sertifikalı

1

2

Tarla kontrollerinde en çok dikkat edilen husus tip dişi temizliğidir.
Üretim alanındaki tip dışı bitkiler tarladan mutlaka uzaklaştırılmalıdır.
Tip dışı temizliği ilk sulamadan başlar ve hasat sonuna kadar devam
eder. Ana hatların tuğ çekimi yapıldığı için koçan püskül renkliliği ve
bitki yapısı dikkate alınarak tip dişi bitkiler kesilerek ya da koparılarak
uzaklaştırılmalıdır. Tozlayıcı olarak kullanılan baba saf hatların çiçek
tozu saçmadan tip dışı temizliği tamamlanmalıdır.
Tohumluk üretiminde OECD (2015) normları incelendiğinde, tarlada
çeşit saflığı varsa Orijinal kademede ve Sertifikalı kademede bir kontrol
yeterli olduğu, tohumluk ön bitkiden kaynaklanan karışımların olup
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olmadığını belirlemek için (ön bitki bir başka mısır bitkisinden sonra
üretiliyorsa) ek bir tarla kontrolü daha yapılması gerektiği belirtilmiştir.
TTSM Orijinal ve Sertifikalı sınıftaki tohumluk partilerinde son kontrol
yapmaktadır. Sertifikasyon kuruluşları standartlara uyum konusunda ön
ve son kontrolü yapar. Şayet ön kontrolde takip eden üç yıl çeşit
safiyetinde sorun tespit edilirse TTSM rapor hazırlar, ilgili yönetmeliğe
uygun olarak TBTK görüşülerek çeşidin tescili iptal edilebilir.
10.2.2. Laboratuvar Kontrolü
Laboratuvara gönderilecek tohumluk numune üzerinde yapılacak test
veya analizler BÜGEM tarafından görevlendirilen veya yetki verilen
tohumluk sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Her
partiden GDO analizi için bir numune, bir şahit numunesi, bir üreticiye
bırakılan numune ve birde gerekli analizler için olmak üzere dört
numune alınmaktadır.
Laboratuvara gelen numune miktarı ilgili yönetmelikle belirlenen
miktarında altında olmamalıdır, altında ise istenilen analizleri
yapılmamaktadır. Tohumluklar, laboratuvar kontrolleri sonucunda
Tahıl Sertifikasyonu ve Pazarlanması yönetmeliğin en Ek.9 ‘un c
fıkrasında yer alan standartlara uygun olmak zorundadır. Tohumluk
üretim aşamasında oluşan hastalık epidemileri yoğun ve mücadelesi
mümkün olmadığı için tarla muayenelerini kaybetmiş tohumluklardan
ve eşit safiyeti ile ilgili sorun olan tohumluklardan laboratuvar kontrol
numunesi alınmaz.
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Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarına laboratuvar
analizleri için gönderilen tohumluk numune torbalarının üzerine
silinmeyecek parti numaraları yazılmalıdır. Numuneler hızlı bir şekilde
sertifikasyon kuruluşuna gönderilmelidir.
Çizelge 10.2.4 Tohumluk paketleri (çuval, torba ve kaplar) esas ilk numune adetleri
Tohumluk Çuval, Torba veya kap
sayısı (adet)

İlk Numune adedi

1-4

Her bir ambalajdan 3 ilk numune

5-8

Her bir ambalajdan 2 ilk numune

9-15

Her bir ambalajdan 1 ilk numune

16-30

Toplam ik 15 numune

31-59

Toplam ik 20 numune

60 veya daha fazla

Toplam ik 30 numune

Kaynak; ISTA (Uluslararası Tohumluk Test Birliği) kuralları

Tohumluk numunelerinde minimum şartların sağlanması için yapılan
testlerin haricinde başka testlerde (hektolitre ve bin tane ağırlığı vb.)
yapılması isteniyorsa, numune gönderim protokolünde belirtilmelidir.
Rutubet tayini isteniyorsa analiz için istenilen miktarın altına
inilmemeli ve gönderilecek materyallerini yönetmelikte belirtilen
doğrultular (ağzı kapalı metal veya cam) dikkate alınarak yapılmalıdır.
Nem tayini için ayrı numune gönderim protokolü oluşturulur. İlk
numune adeti numune miktarına göre değişkenlik gösterir (Çizelge
10.2.4).
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Çizelge 10.2.5. Depo, vagon veya temizleme sırasında alınması gereken en az
(minimum) numune adetleri
Tohum Ağırlığı

Numune adedi

500 kg

En az 5 adet numune

501-3000 kg

Her 300 kg için bir numune alınır ancak 5 az
olamaz

3001-20000 kg

Her 500 kg için bir numune alınır ancak 10 az
olamaz

20000-30000 kg ise

Her 700 kg için bir numune alınır ancak 40 az
olamaz

Ambalaj sayısı 15 ‘ten az olduğunda, her torbadan numune alınır
Kaynak; ISTA (Uluslararası Tohumluk Test Birliği) kuralları

Çeşit safiyeti, çeşit özellik belgesinde belirlenmiş olan bitki veya
tohumların o çeşide ait genotiplerin içerisindeki oranı olarak
tanımlanmaktadır. OECD (2015) normlarına göre tarla kontrollerinde
orijinal tohumluk üretiminde minimum çeşit saflığı %99.5 Sertifikalı
tohumluk üretiminde ise çeşit saflığı % 99 olmalıdır. BÜGEM
tarafından belirlenen formata uygun tohumluk sertifikaları ve raporları
sertifikasyon kuruluşları hazırlamaktadır. Üretici hasat ettiği, ancak
işlenmemiş tohumluklar için ham tohumluk sertifikası hazırlanmasını
talep eder, kontrolör numune alır ve üreticiye sonucu bildirir. Ham
tohumluk sertifikası ile satış yapılamamaktadır. Melez mısır, hibrit
olmayan mısır ve ebeveyn hat için laboratuvar standartları aşağıda
belirtilmiştir.
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Çizelge 10.2.6. Hibrit mısır, açıkta tozlanan mısır ve kendilenmiş hatlar için
laboratuvar sonuçları
Orijinal

Sertifikalı 1

Kademe

kademe

Saf tohum (en az %)

98

98

Cansız yabancı madde ( en az%)

2

2

Diğer mahsul tohumları (en çok %)

0

0

Diğer tür ve çeşitler (en çok adet/kg)

4

6

Ot tohumları (en çok adet/kg)

0

0

Çimlenme oranı (en az)

90

90

Unsurlar

Mısır bitkisinde iki kademe için (Orijinal ve Sertifikalı) laboratuvar
analizleri yapılmaktadır. Her iki kademeyi de sağlayamayan tohumluk
partileri için ‘Tohumluk Olamaz’ raporu hazırlanmakta olup. Bu
partiler sertifikalandırılamadığı için tohumluk olarak yurt içinde satış
yapılamamaktadır.

(Anonim,

2011).

Safiyet

analizi

ilgili

yönetmeliklere uygun bulunmadığında ( %98 ‘in altında olduğunda)
tohumluk üreticisi, yeniden selektörleme yapma hakkına sahiptir.
Tohumluk firması selektörleme işlemini tamamladıktan sonra gerekli
belgeler ek kısmında verilmek koşuluyla dilekçeyle tekrar safiyet
analizi talep edebilir. Mısır türleri için çimlenme oranı %90 ve üzerinde
olmalıdır. Aksi takdirde sertifika alamamaktadır. Tohumluk üreticisinin
yapacağı itirazda numune alımı esnasında ayrılan şahit numune ilgili
kuruluş tarafından gönderilir. Çimlendirme için tekrar analiz yapılır. Bu
analiz sonucunda da % 90 çimlenme oranı gerçekleşmez ise numune
alınan parti tohumluk sertifikası alamaz. Tohumluk üreticilerinin
laboratuvar analizlerine itiraz süreci rapor düzenlendiği tarihten
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itibaren en geç bir ay olup, itirazlarını gerekli evraklar eklenerek şahit
numune ile birlikte yapabilmektedirler.
2021 yılı itibariyle Ülkemizde tohumluk olarak üretilip sertifika almak
için üretilen tohumluklarda GDO analizleri zorunlu tutulmuştur.
Tohumluk kontrolörleri sertifikasyon için gerekli analiz numunelerini
(biyolojik ve fiziksel) almaya geldiğinde GDO analizi için her partiden
minimum 5 kg örnek almakta, bu torbaların içine numune gönderim
protokolünün aslını da ekleyerek TTSM ye göndermektedir. Safiyet ve
çimlenme analizlerine GDO analizi sonucuna göre başlanmaktadır.
10.2.3. Ambalajlama ve Parti Büyüklükleri
Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Sisteminde tohumluk partisi her tür
için

ilgili

yönetmeliklere

uygun

olarak

belirmiştir.

Tarla

kontrollerinden geçmiş Orijinal ya da Sertifikalı kademedeki
tohumluklar selektörden geçirilmektedir. Selektör aşaması tamamlanan
tohumluklar ilaçlama, gerekli durumda kurutma işlemlerine tabi
tutulduktan sonra ambalajlanmaya hazır hale gelmiştir. Mısır
tohumlukları türlerine göre farklı torba, çuval ve teneke kutularla
ambalajlanabilirler. Kullanılacak torbalar; sağlam, hiç kullanılmamış,
içten dikişli olmalıdır. Tohumluklar, torbaların ve çuvalların dikişleri
içte kalacak şekilde doldurulmalıdır. Mısır hibrit ve saf hatları için
numune miktarı minimum 1000 g’dır (Çizelge 10.2.7).
tohumluklarda parti büyüklüğü sınırı yoktur.

Ham
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Çizelge 10.2.7. Laboratuvara gönderilecek numunelerinin asgari miktarları
Azami

Azami ambalaj

Azami numune

Büyüklüğü

ağırlığı

miktarı

(ton) (*)

(kg) (**)

(g)

40

50

1000

40

50

1000

Mısır kendilenmiş hat veya
orijinal tohumlar)
Mısır

kendilenmiş

Parti

hat

dışında orijinal ve sertifikalı
tohumlar)
Tahıl

Tohumu

Sertifikasyonu

ve

Pazarlaması

Yönetmeliği

(https://www.tarimorman.gov.tr/

Belgeler/Mevzuat/Yonetmelikler/Tahil.pdf)
(*)Azami parti büyüklüğü % 5 ten fazla olmayacaktır.
(**)Adet olarak ambalajlanan tohumluklarda ağırlık bu miktarların üzerinde olamaz. Ham tohumluk
sertifikası ile belgelendirilen tohumluklarda ambalaj büyüklüğü sınırlaması uygulanmaz.

Hibrit mısır ve kendilenmiş hatları için azami parti büyüklüğü, 40
tondur (Çizelge 10.2.7). Parti büyüklüğü azami ağırlığı geçmesi
durumunda, ayrı bir parti numunesi alarak yeni partiler oluşturulabilir.
Tersi durumunda da azami ağırlığın altında olup, toplamı azami ağırlığı
geçmeyen tohumluklar bir parti olarak birleştirilebilirler. Tohumluğun
ambalajı üzerinde; üretici ve/veya tedarikçinin adı ve adresi, tür adı,
ambalajın brüt ve net ağırlığı ile tohumluk ilaçlı ise “ Dikkat ilaçlıdır.
Yem ve gıda amaçlı kullanılamaz” ifadeleri bulunmak zorundadır.
Çizelge 10.2.8. Hetorojenlik analizi için her partiden alınacak numune adetleri
Partiyi oluşturan ambalaj

En az numune adedi

H-değeri

5

5

2,58

6

6

2,02

7

7

1,80

adedi
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8

8

1,64

9

9

1,51

10

10

1,41

11-15

11

1,32

16-25

15

108

26-35

17

1,00

36-49

18

0,97

50 den fazla

20

0,90

Birörnek hazırlanmış tohumluk partileri tohumlukları güvenilir şekilde
temsil etmektedir. Tohumluk partileri nizami şekilde dizilmeli ve
numune alınımına engel oluşturacak bir sorun olmamalıdır. Tohumluk
partisinde birörnek olduğu ile ilgili bir gösterge olması durumunda ilgili
yönetmelikte belirtilen hetorojenlik tayini yapılmalıdır (Çizelge
10.2.8).
10.2.4. Tohumluk Partilerinin Numaralandırılması
Tohumluk

partileri

TR.00.YY.KKKK.NNNN

formatında

numaralandırılır (Anonim, 2011). Numaralandırmada; TR ülke kodunu,
00 tohumluğun üretildiği ilin plaka numarasını, YY tohumluğun
üretildiği yılın son iki rakamını, KKKK: TTSM tarafından verilen
üretici kod numarasını, NNNN tohumluğun parti sıra numarasını ifade
etmektedir. Örneğin Samsun da 2021 yılında üretilen bit tohumluk
ambalajının üzerinde TR.55.21. KKKK.NNNN şeklinde işaret ve
numaraların bulunması gerekmektedir.
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10.2.5. Tohumlukların Etiketlenmesi
Tohumluk partilerinde kullanılacak etiketler TTSM (Tohumluk Tescil
ve Sertifikasyon Müdürlüğü) veya T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından yetki verilmiş kuruluşlardan tarla kontrolü raporu sonucuna
göre temin edilir. Tohumluk ambalajlarında kullanılacak etiketler ise
hem TTSM hem de TÜRKTOB (Türkiye Tohumcular Alt Birliği)
tarafından temin edilebilir. Numune gönderim protokoldeki etiket
bilgileri ile Tohumluk Tescil kuruluşları tarafından verilen sertifika
arasında fark olmamalıdır. Ancak fark olması durumunda uygun
olmayan etiketlerin imhası, sertifikaya uygun etiketlerin tekrardan
temin edilmesinde sorumluluk tohumlukları en son paketleyen ve
etiketleyen kuruluşlara aittir. Tohumluklarda dikme veya yapıştırma
şeklinde

kullanabilecek

etiketler

tohumluk

şirketinin

talebi

doğrultusunda basılıp yollanmakta olup, etiketlerin boyutları asgari
67x110 mm olmalı bunun altında olan etiketler kullanılamazlar.
Tohumlukların etiketlenmesinde etiket üstünde;
Etiketi düzenleyen sertifikasyon kuruluşunun adı ve logosu, Tohumluk
partisinin numarası, Numunenin alındığı ay ve yıl, Tür adı, Çeşit adı,
Tohumluğun sınıfı ve döl kademesi, net veya brüt ağırlığı ile tohum
sayısı, ilacın adı, Hibrit çeşitlerde hibrit ifadesi ve Üretici veya
tedarikçinin adı ve adresi bulunmaktadır.
Mısır tohumculuğunda orijinal kademe için beyaz, sertifikalı kademe
için ise mavi etiket kullanılmaktadır. Yurt dışından getirilen
tohumluklar orijinal ambalajları bozulmadan ithal edildiği haliyle satışa
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sunulabilirler. Bununla birlikte ithal eden kuruluş isterse Ülkemizin
belirlediği kuralları yerine getirmek şartıyla tohumlukları farklı miktar
ve

şekillerde

paketleyebilip

satışa

sunabilirler.

İthal

edilen

tohumlukların TTSM tarafından ham tohumluk olarak belgelendirilen
tohumlukların yönetmeliğine tabii olarak yapılmaktadır. OECD etiketli
tohumluklarda ithal eden ülkenin sertifikasyon kuruluşundan ithalatçı
firma izin alması durumunda yazılı izin alarak tohumluklarda ambalaj
ve etiket değiştirme işlemi yapabilirler. Yeniden ambalajlama
yapılacaksa bu işlemi sadece ithalatçı firma veya tohumluk üreticisi
kuruluş tarafından yapılması gerekmekte olup, bu süreç içerisindeki
tüm sorumluluk firmalara aittir. Bununla birlikte yeniden ambalajlama
yapmışsa ithalatçı firma “ bu tohumluk firmamızca ithal edilip firmamız
tarafından yurt içinde paketlenmiştir” ibaresini koymalıdır. Kurallara
tam uyum sağlayan yeniden etiketlenmiş ve ambalajlanmış tohumluklar
OECD sistemine göre sertifikalandırılmış tohumluk olarak kabul
edilebilir.
10.2.5. Tohumlukların Pazarlanması
Yurt

içinde

sadece

tescilli

veya

üretim

izinli

çeşitlerin

tohumlukların üretilip, pazarlanmasına müsaade edilmektedir. Bu
tohumluklar ancak gerekli şartları sağladığı tespit edildikten sonra
(sertifika aldıktan) etiketli ve ambalajlı olarak ticarete konu
olabilmektedir. Tohumlukların ithal ve ihraç iznini vermekte olup,
ithalat ve ihracat usul ve esaslarını T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
belirlemektedir.

Yurtdışından

getirilen

tohumluklar

yurtiçi

standartlara uygun olup olmadığı, yurt içinde ticaret konu olan
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tohumlukların standartlara uyumu, etiket ve ambalaj bilgilerinin
doğruluğunu bakanlık denetleme hakkına sahiptir. Ayrıca Bakanlık
tohumluk üretim, işleme, satış, dağıtım aşamalarında görev alan
tüm gerçek ve tüzel kişileri yetkilendirebilir. Kayıt listelerinden
çıkarılmış tescilli bir çeşidin üretim ve ticareti T.C. Tarım ve
Orman Bakanlığına bildirilmek koşuluyla azami üç yıl yapılabilir.
Üretim izni sonlanan çeşitler ilgili takvim yılının sonuna kadar
sertifikalandırılarak, ticareti yapılabilmektedir. Takvim yılının
sonlandıktan

sonra

Üretim

izinli

çeşitlerin

tohumlukları

üretilmemekte ve ticaretine yapılamamaktadır.
10.2.6.Tohumluk

Ticaretini

(Pazarlamasını)

Kimler

Yapabilir
Tohumluk üretimi ve pazarlanması sadece "T.C. Tarım ve Orman
Bakanlığı" tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler
yapabilmektedir. Yurt içinde tohumluk pazarlamasını yapma yetkisi
tohumluk bayilerine verilmiştir. Tohumluk bayisi olabilmek için
Tohumculuk

Sektöründe

Yönetmeliği'nin

beşinci

Yetkilendirme
bölümünün

22.

ve

Denetleme

maddesine

göre

"Tohumluk bayi" belgesine sahip olunması gerekmektedir (Anonim
2009; 2012; 2015;2019;2020).
Tohumlukları yurt içinde toptan veya perakende olarak pazarlamak
amacıyla yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişilere “tohumluk
bayisi” denilmektedir. Tohumluk ticareti sadece tescilli, kayıt
altında olan çeşitlerle yapılabilmektedir. Üst tohumluk (Orijinal)
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kademelerinde tohumluk üretim ve pazarlaması Islahçı kurum
veya kuruluş, çeşit sahibi veya sözleşme sonucu üretim yetkisi
alan tarımsal araştırma kuruluşları tarafından yapılabilir.
Tohumluk pazarlama işlemlerinde izlenebilirlik numune alım
öncesi beyanname numarası ile yapılabilirken, numune alımını
takiben parti numunesi ile yapılmaktadır. Beyanname numarası ile
tarla kontrol raporu numarası, "Üretici kuruluş kod numarası/sıra
numarası" şeklinde verilir. TYVS sistemi her iki numarada sıra
numarası

dört

haneli

olmak

koşuluyla

başvuru

sahibi

verebilmektedir. Tohumluk bayi belgesi T.C. Tarım ve Orman
Bakanlığı,

Tarım

ve

Orman

İl

müdürlüğü

tarafından

düzenlenmektedir. Tohumluk bayiliği için başvuran kişi ya da
kurum/kuruluş belirttiği adres için hazırlanmaktadır. Birden fazla
yerde tohumluk bayisi açılacaksa her yer için tek tek tespit
yapılmalıdır.
Tohumluk Bayi Belgesi, tarla bitkileri, sebze tohumu, fide ve fidan
ile grupları için ayrı ayrı düzenlenir. Bayiler dışında tohumluk satışı
yapan süpermarket ve benzeri yerler sadece bu Yönetmelik
kapsamında yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişilere ait tohumluktan
pazarlayabilir.
Tohumluk bayi belgesini ziraat mühendisi veya teknisyeni, bitkisel
üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını
belgeleyen teknikerler, diplomalının aslı veya noter onaylı haliyle
başvurusunu yapabilir. Bu şartları sağlayamayan bir kişi veya
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kuruluş ziraat mühendisi çalıştırdığını beyan etmesi durumunda ilgili
belgeler ile başvuruda bulunabilir. Ziraat mühendisinin il sınırları
içerisinde en fazla beş işletme çalışabilmektedir (Anonim, 2020).
Başvuru belgesine bayiliğin yapılacağı yerin ve/veya deponun açık
adresi, başvuru sahibinin bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı ve
vergi kimlik numarasının yazılı beyanı ve başvuru sahibi tarafından
düzenlenecek

olan

yıllık

kapasite

beyanı

da

eklenmesi

gerekmektedir. Tohumluk bayilerinde tarla bitkileri, sebze
tohumu, fide veya fidan satışı yapmasına göre ilgili yönetmelikle
belirlenen asgari şartları sağlaması gerekmektedir. Tohumluk
bayileri şayet adı, adresi vb. kısımlarda değişiklik yapmak
istiyorsa İl müdürlüğüne başvurmalı, tespit sonucunda değişiklik
yapılan kısımlar BÜGEM bildirilmelidir.
Tohumluk bayileri “Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve
Denetleme
Yönetmelik”

Yönetmeliğinde
yükümlükleri

Değişiklik
ayrıntılı

Yapılmasına

olarak

24.

Dair

Maddede

tanımlanmıştır. Kısaca; Tescilli veya standart tohumlukların
sertifikalı

olanlarını

satmakla,

bakanlığın

eğitim

ve

toplantılarına katılmakla, ithal tohumluklar şartlarına uygun
olarak

satmakla,

satışını

yaptığı

ürünlerin

sertifikalarını

bulundurmakla yükümlüdürler.
Tohumluk bayileri minimum yılda bir kez denetlenmeleri
gerekmektedir. Denetimde yönetmeliğe uygunluk durumları,
hükümlülüklerini

yerine

getirme

durumları

ve

önceki

kontrollerde tespit edilen tesis ve donanımların mevcut olup
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olmadığına bakılmaktadır. Denetim sonucunda şartlara uyduğu
ve yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen bayileri
denetim raporları düzenlenir. Eksiklikler söz konusu ise 30 gün
süre

verilir,

eksiklikleri

tamamlayan

tohumluk

bayileri

başvuruda bulunur, eksikliğin giderilip giderilmediği tespit
edilmektedir. Belirtilen eksiklikler tamamlanmışsa bayi yetki
belgesini alabilir. Ancak eksiklik giderilmediyse yetki belgesi
iptal edilir.
Tohum üreticileri üretim sezonu içerisinde tarla kontrolleri döneminde
denetlenmektedirler. Ayrıca Tohumluk üreticileri yetki belgesi
alınabilmesi için faaliyet alanı ile ilgili alt birliğe üye olmak zorundadır.
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