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MERSİN MUT İLÇESİNDE CEVİZ ALANLARINDA KÖK UR 

NEMATODU (MELOİDOGYNE İNCOGNİTA)’NUN TESPİTİ 

Adem Özarslandan42* 

Özet 

Türkiye, dünyadaki en önemli ceviz üreticisi ülkelerden biridir. Türkiye, 2015 yılında 180.807 

ton üretim ile dünya üretiminde dördüncü sırada yer almıştır. Türk ceviz yetiştiriciliği programı 

kültivar yetiştiriciliği ile doludur. Anaç ıslahı konusunda yeterli çalışma bulunmamaktadır. 

Dünya genelinde Kök ur nematodların(Meloidogyne spp) çok geniş konukçu dizisine sahiptir. 

Mersin Mut ilçesinden ceviz kök örneğindeki urlanmalara neden olan etmeni belirlemek için 

örnekler getirilmiştir. Bitki köklerindeki urlara Kök ur nematodunun neden olduğu tipik bir 

enfeksiyon semptomudur. Kök örneklerindeki Kök ur nematodunun tür teşhisini tanımlanması 

için Biyolojik Kontrol Araştırma Enstitüsü Nematoloji Laboratuvarı'na alınmıştır. Ceviz kök 

örnekleri küçük parçalara ayrılarak Geliştirilmiş Baermann huni yöntemine göre nematodlar 

elde edilmiştir. Elde edilen nematodların dişi ve larvaların morfolojik analizine göre M. 

incognita olduğu tespit edilmiştir.  Ceviz yetiştiriciliği yapılacak alanlarda Kök ur nematodları 

yönünden ari alanların seçilmesi büyük önem arz etmektedir.  

 

Abstract 

Turkey is one of the main walnut producer countries in the world. In 2015, Turkey ranked fourth 

in world production with 180,807 tons of production. Turkish walnut breeding program is 

abounding with cultivar breeding. There are no adequate studies on rootstock breeding. Root 

knot nematodes (Meloidogyne spp) have a very broad range of hosts in the wordwide. Species 

have been introduced to determine the eternal cause of gallings in the walnut root samples from 

the Mut Mersin provence. It is a typical infection symptom caused by root knot nematode in 

the roots of plant. In order to identify the species identification of the gallings in the root 

samples, the Biological Control Research Institute was taken to the Nematology Laboratory. 

The walnut root samples were divided into small pieces and nematodes were obtained according 

to the improved Baermann funnel method. The obtained nematodes were found to be M. 

incognita according to morphological analysis of females and larvae. It is very important to 
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select areas for growing walnut free nematodes in areas where walnut farming is going to be 

done. 

Giriş 

Türkiye ekolojik özellikleri bakımından dünya tarımında önemli bir potansiyele 

sahiptir. Türkiye cevizin gen merkezi ve anavatanı olan ülkelerden biridir (Akça, 2010). 

Türkiye’de ceviz yetiştiriciliği geçmiş yıllarda ev bahçeleri veya sınır ağacı olarak yapılırken, 

son yıllarda cevize olan ilgi artmış ve kapama bahçeler şeklinde bilinçli ceviz yetiştiriciliği 

yapılmaya başlanmıştır (Haskınacı, 2003).  

Dünyada Kök ur nematodlarının  100'den fazla türünün olduğu bildirilmiştir (Hunt ve 

Handoo, 2009). Bunlardan en yaygın olan türlerin Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 

1919) Chitwood, M. javanica (Treub, 1885) Chitwood, M. arenaria (Neal, 1889) Chitwood, M. 

hapla Chitwood, 1949, M. chitwoodi Golden, O’Bannon, Santo ve Finley, 1980, M. fallax 

Karssen, 1996 olduğu ve 5500’den fazla bitki türünde beslendiği bildirilmektedir (Trudgill ve 

Blok, 2001). Türkiye’de de M. arenaria, M. incognita ve M. javanica’nın sebze alanlarında en 

yaygın ve ekonomik bakımdan önemli türler olduğu bildirilmiştir (Elekcioğlu ve Uygun 1994; 

Söğüt ve Elekcioğlu, 2000; Özarslandan ve Elekcioğlu, (2010a, 2010b)). 

Bu çalışma Mersin Mut ilçesinden getirilen ceviz köklerindeki urlara neden olan etmeni 

belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

Materyal ve Metod 

Örnek Mersin ili Mut ilçesinde ceviz fidanı yetiştiriciliği yapılan yerden üretici 

tarafından köklerde oluşan irili ufaklı urlara sebep olan etmenin ne olduğunu öğrenmek  için 

2016 yılında analiz için kuruma başvurmuştur (Şekil 1). Kök örnekleri küçük parçalara 

ayrılarak geliştirilmiş Baermann huni yöntemi yardımı ile nematodlar elde edilmiştir 

(Baermann, 1917; Hunt,1993; Jagdale ve Grewal, 2002). Ceviz köklerinden kök ur 

nematodunun ikinci dönem larva ve dişileri elde edilmiştir. İkinci dönem larvalar  65 oC’de 2 

dakika su banyosu yaptırılarak, TAF çözeltisi (7ml formalin (%40 formaldehyd) + 2 ml 

triethanolamin + 91 ml saf su) içerisinde fikse edilmiştir (Hooper, 1986). Fiksasyon işleminden 

sonra nematodlar çözelti 1’de (1 kısım gliserin ve 79 kısım saf su) 35–40 oC’de 12 saat ve 

çözelti 2’de (5 kısım gliserin ve 95 kısım (%96) ethanol) 40 oC’de 3 saat bekletilip gliserin 

içerisine alınmış ve en son lam üzerinde sabitleştirilerek tür teşhisine hazır hale getirilmiştir 

(Seinhorst, 1959). 
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Nematod teşhisi mikroskop altında boy uzunlukları, kuyruk uzunluğu, hiyalin uzunluğu 

ve DGO uzunlukları karekteristik özelliğine bakılarak karar verilmiştir (Siddiqi, 1975; Siddiqi, 

2000). 

 

 

Şekil 1. Ceviz köklerinde Kök ur nematodların oluşturduğu irili ufaklı ur simptomları. 

Sonuçlar ve Tartışma 

Bu çalışmada ceviz köklerinden elde edilen nematodun analizi sonucu M. incognita 

olduğu saptanmıştır(Şekil 2). M. incognita’nın morfolik özelliği ile ilgili daha önce yapılmış 

çalışmalar ile paralellik gösterdiği belirlenmiştir (Siddiqi, 1975; 2000; Hunt, 1993). Dünyanın 

farklı bölgelerinde Ceviz ağaçlarında ekonomik önemli olan nematodlar da dahil olmak üzere 

birçok böcek ve hastalık tarafından zarar oluşmaktadır. Bir çok çalışmada  ceviz ağaçları ile 

nematodlar arasındaki ilişkiler bildirilmiştir (Askary ve ark., 2012; Leila ve ark., 2009; 

Mazdosht ve ark., 2005; Zaki ve Mantoo, 2003). Ceviz alanlarında were Tylenchus sp., 

Psilenchus hilarulus, Meloidogyne larvae, Aphelenchus avenae, Tylenchus juveniles, 
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Filenchussheri, Pratylenchus thornei, Helicotylenchus pseudorobustus and Helicotylenchus 

dihystera.nematodları belirlenmiş bunlara arasından Tylenchus sp.,  , Meloidogynespp.’nin en 

yaygın olduğu tespit edilmiştir(Khan ve Bilqees (1993) ve Khan ve Shaukat (2000)). Saeed ve 

ark., 2016. Ceviz alanlarında  kök lezyonları (Pratylenchus thornei) ve Kök ur enmatodu 

(Meloidogyne spp.)’nun larvalarına rastlandığını ve konukçu ağaçlarda büyük zarar verdiği için 

büyük ekonomik öneme sahip olduğu bildiirlmiştir. Ekonomik hasarın azaltılması için etkili 

kontrol tedbirlerinin gerekli olduğunu bildirmişlerdir.  

 

 Şekil 2. Ergin Kök ur nematodunun dişi ve larvası 

Bu nematodlar, tropikal ve subtropikal bölgelerde yüksek çeşitlilik gösteren türlerle 

dünya çapında yayılmaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki ticari ve geçimlik ürünlerde 

ekonomik kayıplar oluşturmaktadır (Lopes ve Ferraz, 2016). Kök ur enmatodları bitkinin 

köklerinde irili ufaklı urlar oluşturmaktadır. Bitkinin su ve besin alımını engelleyerek bitki 

büyümesini engellemekte, geriye doğru ölüm ile birlikte verim kalite kayıplarına neden 

olmaktadır. 

Tanımlanan tür olan M. incognita bitki parazit nematodlarında ceviz ağaçlarına zarar 

verildiği açıktır. Ağaçlara verilen bu hasar verim kaybına, bitki büyümesini engelleyerek 

üreticilere ekonomik olarak zarar vermektedirler. Çevresel koşullar nematodların çoğalması ve 

büyümesi için uygun olduğunda, önleyici tedbirler gereklidir. Bitkiye zarar veren birçok 

ekonomik açıdan önemli tür mevcuttur. Nematodların türlerinin bilinmesi, tanımlanması, 

mücadelesi, verimi, bitki büyümesini ve üretimini arttırmak için önem arzetmektedir. 
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