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ÖZ
Kök-ur nematodları, Meloidogyne spp. dünyada kültür bitkilerinde önemli zararlara neden olmaktadır.
Meloidogyne incognita, M. javanica ve M. arenaria, M. chitwoodi Türkiye'deki sebze yetiştirme alanlarında en
yaygın ve ekonomik olarak önemli kök-ur nematodlarıdır. Meloidogyne türlerinin konukçu sayısının çok yüksek
olması (Yaklaşık 5500 bitki) mücadelesini zorlaştırmaktadır. M.chitwoodi, ciddi hasar potansiyeli nedeniyle
Türkiye ve EPPO’da karantina zararlısı olarak belirlenmiştir. Nematod, yumru yüzeyinde şiddetli gallenmeye ve
yumru kabuğunun altında nekrotik lekelenmeye neden olur. Bu da taze ve sanayilik patateslerin yumru kalitesini
düşürür. M.chitwoodi Türkiye’de ilk defa Niğde ili patates alanlarında yapılan sörveylerdeki yumrulardan tespit
edilmiştir. Orta Anadolu Bölgesi ve Niğde İli, ülkemizde patates üretiminin en fazla yapıldığı yerlerdir.
M.chitwoodi özellikle Niğde ilinde ve diğer patates üretimi yapılan alanlarda yaygınlık göstermektedir.
Nematod popülasyonlarını azaltmak için üretim alanları kimyasal olarak fümige edilmektedir. Tohumluk
maliyeti, üretimin en büyük girdi kalemini oluşturmaktadır. M.chitwoodi’ye karşı dayanıklı çeşit geliştirme
yöntemleri araştırılmalıdır. Bu çalışmada zararlının biyolojisi, ırkları, zararı ve mücadele stratejisi üzerinde
durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Meloidgoyne chitwoodi, nematod, patates

THE DAMAGE OF ROOT-KNOT NEMATODE (Meloidogyne chitwoodi)
IN SEED POTATO TUBERSAND ITS CONTROL METHODS
ABSTRACT
Root-knot nematodes Meloidgoyne spp. Causes significant damage to cultural plants in the world.
M.incognita, M. javanicaand M. arenaria, M. chitwoodiare the most common and economically important rootknot nematodes in vegetable growing areas in Turkey. A very wide host range (5,500 plants) of Meloidogyne
species makes the management difficult. Meloidogyne chitwoodi has been designated as an EPPO and Turkey
quarantine pest due to its serious damage potential. The nematode causes severe galling on the surface and
necrotic spotting below the skin of the potato tubers leading to reduction of tuber quality of potatoes to be
consumed fresh or for processing. M.chitwoodi was first detected in Turkey during regional nematode surveys of
potato fields of Niğde Province. Central Anatolia Region and Niğde province are the places where potato
production is made the most in our country. M.chitwoodi is especially prevalent in Niğde Province and the other
potato production areas. Production fields are chemically fumigated to reduce nematode populations. Seed costs
constitute the largest input item in production. M. Chitwoody resistant cultivar development methods should be
investigated. In this study, M. chitwoodi's biology, races, damage and management strategy were emphasized.
Keywords:Meloidogynechitwoodi, nematode, potato

GİRİŞ
Türkiye yıllık 142.883 ha dikim alanı ve 4,8 milyon tonluk üretimle dünyanın önemli
patates üreticisi ülkelerinden birisidir. Orta Anadolu ve Niğde ili Türkiye’de en fazla üretimin
yapıldığı yerlerdir (TÜİK, 2017). Patates geniş kullanım alanı, yüksek verim potansiyeli ve
besin değeri nedeniyle dünyada en fazla üretimi yapılan bitkilerdendir. Esasen bir serin iklim
bitkisi olan ve ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerde yetiştirilen patates, son on yılda yarı tropik
ve tropik bölgelere doğru hızlı bir yayılma göstermiş, az gelişmiş ve gelişmekte olan
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ülkelerdeki üretim miktarı önemli ölçüde artmıştır. Patates üretimi açısından çok uygun
koşullara sahip olan Türkiye’nin hemen her bölgesinde patates üretilmektedir (Çalışkan ve
ark. 2010).
Nematodların yaptığı zararın önemi diğer hastalık ve zararlıların yaptığı zarar kadar
bilinmemektedir. Yapılan uluslararası çalışmalara dayanarak nematodlardan kaynaklanan
yıllık verim kaybının %12.3 olduğu bu kaybın bazı bitkilerde %20’lere ulaştığı tespit
edilmiştir (Sasser ve Freckman,1987). Patates çok sayıda hastalık ve zararlısı olan bir bitki
olup, tohumluk üretiminin mutlaka hastalıklardan ari, izole alanlarda yapılması
gerekmektedir. Patatesin yumru ile çoğaltılması nedeniyle yumruda zarar oluşturan
nematodlar patates üretiminde ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Patates kist nematodları
(Globodera rostochiensis ve G. pallida), kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.) gibi nematod
türleri patatesin önemli zararlılarıdır (TAGEM 2017). Kök-ur nematodları bitkilerde
meydana getirdikleri ekonomik zarar seviyesi açısından bitki paraziti nematodlar içerisinde
ilk sırada yer almaktadırlar (Jones ve ark, 2013). Kök-ur nematodlarının tür sayısının fazla
olması ve patates bitkisinin de büyük bir familyaya sahip olmasından dolayı Meloidogyne
cinsine ait türler patates için ciddi kayıplar oluşturmaktadır. Polifag bir zararlı olan kök-ur
nematodları Meloidogyne spp. (Goeldi, 1887) çok geniş konukçu dizisine sahiptir. Dünya’da
2009 yılına kadar Meloidogyne cinsine ait 98 tür tespit edilmiştir (Jones ve ark,2013).
M.chitwoodi ülkemizde ilk defa 2007 yılında Niğde ve Nevşehir’de tespit edilmiştir.
Niğde’nin Kiledere, Gölcük, Aktaş ve Orhanlı beldelerinde M.chitwoodi’nin zarar düzeyinin
çok yüksek olduğu ve yaygınlık oranının sırasıyla %40, %50, %60 ve %80 olduğu
saptanmıştır (Özarslandan ve ark, 2007). M. chitwoodi Doğu Anadolu patates ekiliş
alanlarında mevcuttur (Özarslandan, 2011). Tespit edildiği ülkelerde patatesin en önemli
zararlılarından biri konumunda olan M.chitwoodi’nin ülkemizdeki ilk tespitinden bu yana
geçen kısa sürede yaygınlığı 4 bölgede toplam 11 ile ulaşmış durumdadır. Tespit edildiği
süreden bu yana zararlının yoğunluğu devam etmekte olup üreticiler yoğun nematisid
uygulamalarıyla patates üretimine devam etmektedirler.
Konukçuları

Meloidogyne cinsinde yer alan türler yaklaşıkolarak 5500 farklı bitki türünde zarar
oluşturmaktadırlar (Trudgill ve Blok 2001). M. chitwoodi, kültür bitkileri ve yabancı ot
türlerini içeren geniş bir konukçu dağılımına sahiptir. Patates ve domates ana konukçusu
durumunda iken, arpa, mısır, yulaf, şeker pancarı, buğday ve Poaceae familyasına ait çeşitli
bitkiler konukçusu durumundadır. Brassicaceae, Cucurbitaceae, Fabaceae, Lamiaceae,
Liliaceae, Umbelliferae and Vitaceae familyasına ait birçok bitki zayıf ve orta derecede
konukçu durumundadırlar (Anonim 2014). Biber ve tütün M. chitwoodi’nin konukçusu
değildir. Konukçuluk durumu ırklarına göre farklılık göstermektedir. Yonca bitkisi M.
chitwoodi ırk 2 için iyi bir konukçu iken, ırk 1 için konukçu durumunda değildir. Benzer
şekilde, havuç bitkisi ırk 1 için iyi bir konukçu iken ırk 2 için konukçu durumunda değildir
(Mojtahedi etal. 1988a).
Biyolojisi

Kök-ur nematodları (Meloidogynespp.)’nın ikinci dönem larvaları ve erkekleri iplik
şeklinde, dişileri armut veya limon şeklinde mikroskobik canlılardır. M.chitwoodi’nin hayat
çemberi uygun koşullarda yaklaşık olarak 3-4 haftada gerçekleşmektedir. Çoğunlukla
partonogenetik olarak üremekle beraber seksüel üreme de görülmektedir (Van der Beek ve
Karssen, 1997). M. Chitwoodi ilk dölünü patates köklerinde geçirirken daha sonraki
döllerinde yumruyu enfekte etmekte ve burada gelişmektedir. Bir dişi yaklaşık olarak 1000
yumurta bırakabilmektedir. Konukçu bitki durumuna ve başta sıcaklık olmak üzere çevresel
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şartlara bağlı olmak üzere yılda verdiği döl sayısı değişmektedir. M. chitwoodi, ilk dölünü
tamamlamak için 600-800 gün dereceye sonraki döllerini tamamlamak için ise 500-600 gün
dereceye ihtiyaç duymaktadır (Pinkerton vd. 1991). Kışı yumurta veya larva olarak geçiren ve
hava sıcaklığının 0°C’nin altında olduğu dönemlerde canlılığını koruyabilen M. chitwoodi,
gelişimine ise toprak sıcaklığı 5°C’nin üzerinde olduğunda başlamaktadır (Pinkerton vd.
1991).
Irkları

Kök-ur nematodlarının ırklarının saptanması belirli bitkilerin köklerinde gelişip
gelişmedikleri esasına dayanır (Mojtehedi ve ark, 1988). Kök-ur nematodlarına ait bazı
türlerinin farklı ırkları bulunmakta olup, bunlar “Kuzey Carolina Konukçu Test Bitkileri”
kullanılarak belirlenmektedir (Hartman ve Sasser 1985). Irkların ayrımı popülasyonların
havuç ve yonca bitkilerindeki üreme durumuna göre yapılmaktadır. Irk-1’in Red Cored
Chantenay çeşidi havuçta çoğalırken Thor çeşidi yoncada zayıf çoğaldığı, ırk-2’nin ise
yoncada çoğalırken havuçta çoğalamadığı ve iki ırk arasındaki temel ayrımın bu şekilde
yapılabileceği bildirilmiştir (Mojtahedi et al. 1988a). Her iki ırkaçısından da dayanıklı olan
Solanum bulbocastanum’da dayanıklılığı kırarak çoğalabilen ırk-1’in patotip-1’i ve ırk2’ninpatotip-1’i tespit edilmiş olup bu patotipler etmenin S. Bulbocastanum üzerindeki üreme
durumuna göre belirlenmektedir (Mojtahedi et al. 2007).
Türkiye’de Kök-ur nematodlarının ırklarının belirlenmesi konusunda yapılan çalışmalar
az sayıdadır. Ülkemizde ilk kez Niğde ilinde M. chitwoodi ırk 1, Nevşehir ilinde ise ırk 1 ve
ırk 2 tespit edilmiştir (Kaçar, 2011). Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerinden elde edilen M.
chitwoodi popülasyonun değerlendirmeye alındığı çalışma sonucunda ise Türkiye’de sadece
Mchitwoodi ırk-1’in varlığı tespit edilmiştir (Evlice ve Bayram 2012b).
Zararı

Patates bitkisi yumrusunda nematod beslenmesi ve gelişmesi sonucu,yumru kabuğu
soyulduğunda altında görülebilen dişilerin neden olduğu nokta şeklinde kahverengi lekeler ve
yumru yüzeyinde galler gibi kalite sorunlarına neden olmaktadır. Yumrunun kabuk yüzeyinde
ve altında oluşan zarar pazarda, kabuğun altında oluşan zarar ise işlendiği alanlarda
yumruların kabul edilmemesine neden olmaktadır. Bu zararlı patates yumrularına saldırmakta
ve yumrularda şekil bozukluğuna sebep olmakta markette pazarlanamamakta cips ve
kızartmada patates kalitesini düşürmektedir (Özarslandan, 2011). Patatesin etli kısmındaki
nekrotik lekelerin yumrunun %5’ini kaplaması durumunda dahi yumrular ticari olarak kabul
edilmemektedir (Anonim 2014). Bunun yanı sıra nematodun zararı sonucu toplam yumru
verimi de azalmaktadır. Diğer konukçularındaki ekonomik etkisi ile ilgili çok fazla çalışma
bulunmamakla beraber buğday, arpa, yulaf ve mısır gibi konukçularda önemli oranda zarar
yaptığı belirlenmiştir (Santo ve O’Bannon 1981).
M. chitwoodi’nin belirtileri konukçu bitkiye, popülasyon yoğunluğuna ve çevresel
şartlara bağlı olarak değişebilmektedir. Toprak üstü belirtileri çok belirgin olamamakla
beraber bitkide değişen derecelerde solgunluk, cansızlık, büyüme geriliği ve verimde azalma
görülebilir.Patates yumruları üzerinde meydana getirdiği urlar diğer kök-ur nematodu
türlerine göre daha küçüktür fakat oldukça belirgindir. Ancak bazı durumlarda yoğun şekilde
bulaşık olan yumrularda dahi yumru yüzeyinde belirti göstermeyebilmektedir. Yumrunun
kabuk kısmı kaldırıldığında etli kısımda parlak, beyaz, armut şeklindeki dişiler ve/veya
kahverengindeki yumurta paketleri görülebilmektedir. Patates köklerinde ise yoğun bulaşması
durumunda dahi kök-ur nematodlarının birçok konukçusunun köklerinde meydana getirdikleri
urlar görülmemekte veya çok küçük şişkinlikler şeklinde görülebilmektedir.
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Diğer konukçularında köklerde galler, kök gelişiminde azalma ve verimde düşme
görülmektedir. Gal oluşumu birçok hububatta görülürken arpa ve mısıra kıyasla buğday ve
yulafta daha belirgindir. Domateste ise bazı çeşitlerde gal oluştururken bazı çeşitlerde gal
oluşumu gözlenememektedir.
Mücadelesi

M. chitwoodi’ patates tohumluğu üzerinde zarar oluşturduğundan ve tohumlukla
zararlının diğer temiz alanlara da bulaşma riski bulunduğundan mücadele edilmeyi gerektiren
önemli bir nematod türüdür. Etmenin, patates tarlasında üretim sezonunun başında 250 gr
toprakta bir ikinci dönem larva düzeyinde bulunduğunda dahi herhangi bir mücadele
yapılmaması durumunda patates yumru verim ve kalitesi üzerine etkisi olacağı bildirilmiştir
(Ingham et al. 2000). Zararlı tohumla taşındığı için bulaşık olduğu düşünülen yumrular
kesinlikle dikilmemelidir. Öncelikli olarak iç karantina tedbirleri uygulanmalıdır. M.
chitwoodi popülasyonunu düşürmek amacıyla, yeşil gübrenin toprağa karıştırılması şeklinde
yapılan uygulamalarda bazı başarılar elde edilmiştir (Mojtahedi vd. 1993a,b). Erkenci patates
çeşitlerin kullanılması sonucu daha az zarar ve hatta hiç zarar görmemiş ürün elde edildiğine
dair kayıtlar bulunmaktadır (Van Riel1993).
Ülkemizde kök-ur nematodlarının konukçu aralığının geniş olması ürün rotasyonunda
başarı şansını düşürmektedir. Kök-ur nematodlarının konukçu dağılımlarının çok geniş olması
mücadelelerini zorlaştırmaktadır (Trudgill ve Blok 2001). Diğer kök-ur nematodlarına karşı
kullanılan diğer kontrol yöntemleri M. chitwoodi’ye karşı daha az etkili olmaktadır.
M.chitwoodi buğday, yulaf, arpa ve mısırda da iyi üremektedir. Bu nedenle bu bitkilerden
herhangi biriyle yapılacak münavebenin bulaşık alanlarda popülasyonu düşürmek yerine
yükseltebilmektedir. Ancak etmenin konukçusu olmayan bitkiler popülasyonu düşürmek için
rotasyonda kullanılabilir.Ülkemizde boş saha ilaçlamasında kullanılabilecek toprak
fumiganlarının haricinde M. chitwoodi ile mücadelede patates açısından kullanılabilecek
ruhsatlı aktiflerde bulunmaktadır. Patateste M. chitwoodi’ye dayanıklı çeşitlerin elde
edilmesiyle ilgili birçok çalışma yapılmıştır (Janssen vd., 1998). Ülkemizde de dayanıklı çeşit
geliştirme çalışmaları yürütülmekte fakat ticari anlamda satışa sunulan çeşit henüz
bulunmamaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Kök-ur nematodu türü olan M. chitwoodi patateste yumruda zarar oluşturması ve bu
yumrularında tohumluk olarak kullanımı sonucu patates yetiştiriciliği ciddi anlamda tehdit
altındadır. Patatesin yumru ile vejetatif yolla çoğaltılması, kök-ur nematodu M. chitwoodi’nin
daha kolay taşınmasına neden olmaktadır. Sertifikalı tohumluk üretiminin düşük olması
nedeniyle üreticiler, zorunlu olarak kendi ürünlerinden ayırdıkları veya birbirlerinden temin
ettikleri patates yumrularını tohumluk olarak kullanmaktadırlar. M. chitwoodi tohumla
taşındığı için Niğde ilinde ve diğer illerde de etmeninin de yaygınlaşmasına neden olarak,
patates üretimimizin sürdürülebilirliğini tehdit edici noktaya gelmiştir.
Patates çok sayıda hastalık ve zararlısı olan bir bitki olup, tohumluk üretiminin mutlaka
hastalıklardan ari, izole alanlarda yapılması gerekmektedir. Bu nedenle tohumluk patates
üretimine uygun alanların belirlenerek özel tohumluk üretim alanı olarak tahsis edilmesi
büyük önem taşımaktadır.
Patates tarımında tohum olarak yumru kullanıldığından bulaşık yumrularla dikim
yapılmaya devam ettikçe ülkemizde zararlının yayılması daha da artmaktadır. Bölgede patates
tarımında kullanılan mevcut patates çeşitleriyle yapılan tarımında ciddi verim kayıpları vardır.
Etmenin yayılışının önüne geçilmesi için iç karantina yönetmeliğine kesinlikle uyulmalıdır.
Niğde ilinde zararlı ile bulaşık alanlarda patates dikimi yapılmadan kimyasal ilaçlama
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yapılmaktadır. Zararlı ile mücadele için kullanılan ilaç maliyeti yüksek olmasının yanında ilaç
kalıntıları uzun vadede sürdürülebilir tarımı tehdit etmektedir. İlaç kalıntılarının yeraltı
sularına karışarak uzun vadede balıkları dahi etkileyecek düzeyde zehirli olması bu zararlıya
karşı alternatif yöntemler geliştirmeyi zorunlu kılmıştır. Entegre mücadele kapsamında zararlı
ile mücadele yapılması gerekmektedir.
Türkiye, dünyanın önemli patates üreticisi ülkelerinden birisi olmasına rağmen, bugün
için ticari üretimde kullanılan zararlıya dayanıklı olduğu bilinen ticari yerli bir çeşit
bulunmamaktadır. Ülkemizdeki patates bölgelerinin, iklim ve toprak özellikleri açısından
önemli farklılıklar gösterdiği düşünüldüğünde, bu bölgelere özel zararlının ırklarına karşı
dayanıklı çeşit geliştirmeye ihtiyaç olduğu görülmektedir.
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