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ÖNSÖZ 

24 – 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirmeyi 

planladığımız 8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi; Koronavirüs (Covid-19) hakkında Sağlık Bakanlığı’nın ve 

Yüksek Öğretim Kurulu’nun 06 Mart 2020 tarihinde yayınlamış olduğu tedbirler ve öneriler ile Bolu Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi Rektörlüğü’nün etkinliklerle ilgili bilgilendirme yazısı doğrultusunda, Kongre Düzenleme Kurulu tarafından 

24 – 28 Ağustos 2021 tarihine ertelenmiştir. 

 

Kongre Düzenleme Kurulunun 25/12/2020 tarihinde yaptığı değerlendirmede; salgının ülkemiz ve dünya genelinde etkisini 

sürdürmesi, aşı ile ilgili bazı olumlu gelişmeler sağlanmış olsa da önümüzdeki günlerde salgın ve alacağı boyutun 

öngörülememesi nedeniyle Kongre Düzenleme Kurulunun teklifi ve Türkiye Biyolojik Mücadele, Türkiye Entomoloji, 

Türkiye Fitopatoloji ve Türkiye Herboloji Dernekleri Yönetim Kurullarının aldığı ortak kararla 24 – 28 Ağustos 2021 

tarihinde gerçekleştirilecek olan kongremizin, elektronik ortamda “on-line” olarak yapılmasına karar verilmiştir.  

 

Ülkemiz ve dünyanın Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşamakta olduğu bu süreç, bugün bizlere bitkisel üretimin ne kadar 

stratejik bir değer olduğunu bir kez daha ispatlaması bakımından çok değerlidir. Bugün daha iyi fark edilen bu değer 

bitkisel üretim ve onun gerçekleştirildiği toprakları sahiplenme yarışını hızlandırmıştır. Yaşadığımız bu pandemi süreci 

insanları birbirleriyle olan iletişimden koparıp, bunu sekteye uğratırken; onları doğayla, bitkisel üretimle iletişime zorlamış 

ve bu zorunlu tanışma sonrasında doğayla daha barışık ve onun sunduğu temizliği, tazeliği ve cömertliği fark eden 

bireylerin sayısını tüm dünyada olduğu gibi toplumumuzda da oldukça arttırmıştır. Bitkisel üretimi en fazla sınırlandıran, 

tehdit eden ve hatta bazı durumlarda olanaksız hale getiren ise yaşanan Bitki Koruma sorunlarıdır. Geçmişten günümüze 

hep bir değişim içerisinde olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla savaşım stratejileri, sahip oldukları bu karakteristikleri 

nedeniyle hep güncellenmeyi gerektirmektedir. İşte düzenlenen bu Kongre, Bitki Koruma araştırma alanında tanınmış 

akademisyenleri, bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini kendi çalışma alanlarıyla ilgili deneyimleri paylaşmak ve 

karşılıklı fikir alışverişi yapabilmeleri için eşsiz bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Kongrede 268 bildiri 

sunulacaktır. Bunların 2 adedi çağrılı, 199’u sözlü, 67’si poster bildiridir. Entomoloji seksiyonunda 113, Fitopatoloji 

seksiyonunda 93, Biyolojik Mücadele seksiyonunda 38 ve Herboloji seksiyonunda 22 bildiri yer almaktadır. 

 

Düzenlediğimiz Uluslararası Katılımlı 8. Bitki Koruma Kongresi aynı zamanda XVII. Fitopatoloji, XIII. Biyolojik 

Mücadele, XII. Entomoloji ve XI. Herboloji Kongresi niteliğindedir. Kongrenin düzenlenmesine katkı sağlayan Bolu 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Tarım ve Orman Bakanlığı’na, Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği’ne, 

Türkiye Entomoloji Derneği’ne, Türkiye Fitopatoloji Derneği’ne, Türkiye Herboloji Derneği’ne ve kongremize Platin 

Sponsor olarak destek veren Agrobest Grup ve diğer maddi ve manevi katkı veren sektörde faaliyet gösteren tüm kurum 

ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. 

 

Ülkemizin Bitki Koruma alanında düzenlenen tanınmış, en geniş katılımlı ve en uzun soluklu Kongresi olan bu 

etkinliğimizin tüm paydaşlarımıza hem akademik hem de sosyal açıdan yararlı olması dileklerimle saygılar sunarım. 

 

Prof. Dr. Mehmet Erhan GÖRE 

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 

Ağustos 2021, Bolu 
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Oturum 5 - Fitopatoloji (Viroloji) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. 

Bayram CEVİK 

15.30-

15.40 
FS76 

Tahıl Üretim Alanlarında Sarı Cücelik Virüs 

Hastalıkları (Yellow dwarf viruses, YDVs) 

Epidemisinin Güncel Durumu ve Epidemi 

Alanlarında Hastalık Yönetimi  

Havva İLBAĞI 

15.40-

15.50 
FS68 

Plum Pox Virüs Marcus İstanbul (PPV-MIs) 

Izolatlarının Tüm Genom Analizi 

Saffet TEBER, Kahraman 

GÜRCAN 

15.50-

16.00 
FS71 

Maviyemişlerde (Vaccinium spp.) Blueberry Mosaic 

Associated Virus (Blmav)’un Olpidium Türleri ile 

Taşınabilme Durumunun ve Hastalığın 

Epidemiyolojisindeki Olası Rollerinin Araştırılması 

Rengin AKKAN, Kadriye 

ÇAĞLAYAN, Mona 

GAZEL, Fatih M. TOK 

16.00-

16.10 
FS32 

Türkiye’de Biberde Dayanıklılık Kıran Tomato 

spotted wilt virus İzolatlarının Yaygınlığı ve 

Moleküler Karakterizasyonu   

İlyas DELİGÖZ, Nazlı Dide 

KUTLUK YILMAZ, 

Abdullah BALTACI 

16.10-

16.20 
FS54 

Türkiye'de Nar Ağaçlarında (Punica granatum L.) 

Olası Yeni Virüslerin Metagenomik Analizlerle 

Tespit Edilmesi ve Yaygınlık Durumlarının 

Araştırılması 

Hamide Deniz KOCABAĞ, 

Kadriye Çağlayan 

ÇAĞLAYAN, Mona 

GAZEL 

16.20-

16.30 
Tartışma 

 

Salon 2 

9.00-

10.00 
Oturum 1 - Entomoloji (Entomoloji) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selma 

ÜLGENTÜRK 

9.00-

9.10 
ES77 

Rumex sp. İçin Yeni Bir Zararlı Kaydı; 

Capnodis porosa (Klug, 1829) (Coleoptera: 

Buprestidae) 

Hasan MARAL 

9.10-

9.20 
ES71 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti 

(Hemiptera: Diaspididae)’nın Dut Ağaçları 

Üzerinde Sıcaklığa Bağlı Gelişmesi 

Özden DOKUYUCU, Selma 

ÜLGENTÜRK, Mehmet Salih 

ÖZGÖKÇE 

9.20-

9.30 
ES75 

Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae)’nin 

Biyolojsi Üzerine İki Farklı Fasülye Çeşidinin 

Etkisi 

Mehmet AKYOL, Mehmet 

YILMAZ, Evin POLAT 

AKKÖPRÜ 

9.30-

9.40 
ES40 

Türkiye’deki Dacus ciliatus Loew, 1862 

(Diptera: Tephritidae) Populasyonlarının 

Moleküler Karakterizasyonu 

Ayça ÖZKAN KOCA, Mehmet 

YARAN, Murat KÜTÜK 

9.40-

9.50 
ES78 

Aphis passeriniana (Del Guercio, 1900) 

(Hemiptera: Aphididae)'ın Adaçayı Bitkisi 

(Salvia fruticosa Mill. ve Salvia officinalis L.) 

Üzerindeki Tercih ve Tercih Nedenlerinin 

Belirlenmesi 

Boğos KEHYEOĞLU, Fidevs 

ERSİN, Ali Kemaş BİRGÜCÜ, 

Ferit TURANLI 

9.50-

10.00 
Tartışma 

10.00-

10.30 
Ara 
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10.30-

11.30 
Oturum 2 - Entomoloji (Nematoloji) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahı̇m 

Halı̇l ELEKCİOĞLU 

10.30-

10.40 
ES42 

Trakya Meyve Alanlarındaki Bitki Paraziti 

Nematodların Güncel Listesi 

Lerzan ÖZTÜRK, İbrahı̇m Halı̇l 

ELEKCİOĞLU 

10.40-

10.50 
ES43 

Trakya Bağ Alanlarındaki Bitki Paraziti 

Nematodların Güncel Listesi 

Lerzan ÖZTÜRK, İbrahim Halil 

ELEKCİOĞLU 

10.50-

11.00 
ES45 

Kök ur nematodu (Meloidogyne spp)-bitki 

ilişkisinde moleküler değişimler  
Refik BOZBUĞA 

11.00-

11.10 
ES46 

Patates Kist Nematodlarının Türkiye'deki 

Tanımlanması, Yaygınlığı ve Genetik Çeşitliliği 

Emre EVLİCE, Gökhan YATKIN, 

Atilla ÖCAL, Civan GÜVEL, Halil 

TOKTAY 

11.10-

11.20 
ES49 

Enfekte larvanın salgıladığı kokuların 

entomopatojen nematodların yönelimine etkisi 
Tufan Can ULU 

11.20-

11.30 
Tartışma 

11.30-

12.00 
Ara 

12.00-

13.00 
Oturum 3 - Entomoloji (Entomoloji) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feza 

CAN 

12.00-

12.10 
ES79 

Doğal Diyatom Toprağının İki Farklı 

Formülasyonunun Pirinç Biti, Sitophilus Oryzae 

(L.) (Coleoptera: Curculionidae) Üzerindeki 

Etkinliğinin Belirlenmesi 

Nesrin ORMANOĞLU, Prof. Dr. 

Ahmet Güray FERIZLI , Can 

ÇUHADAR, Prof. Dr. Hüsnü Emrah 

ÜNALAN, Prof. Dr. Mevlüt 

EMEKCI 

12.10-

12.20 
ES41 

Kiraz Siyah Afidi, Myzus cerasi (Fabricius, 

1775)'nin Kiraz Ağaçlarındaki Biyolojisi 

Üzerine Çalışmalar 

Şahin KÖK, İsmail KASAP 

12.20-

12.30 
ES81 

Drosophila melanogaster’in Yaşama, Gelişme ve 

Ergin Ömür Uzunluğu Üzerine Penisilinin Etkisi 

(Diptera: Drosophilidae) 

Gökçe ÜSTÜNDAĞ, Kemal 

BÜYÜKGÜZEL, Ender 

BÜYÜKGÜZEL 

12.30-

12.40 
ES12 

Geleneksel Üretim Yönteminden İyi Tarım 

Uygulamalarına Geçiş Yapan Örtüaltı 

Üreticilerinde Bitki koruma Yönünden Olası 

Davranış Değişikliklerinin Belirlenmesi: Antalya 

İli Kumluca İlçesi Örneği 

Ömer Faruk ENGİN, Cem ÖZKAN 

12.40-

12.50 
ES13 

Pamuk Beyazsineği Bemisia tabaci (Genn.) 

(Hemiptera: Aleyrodidae) Antalya 

Popülasyonlarının Spiromesifen Etkili 

Maddesine Karşı Hassasiyet Düzeylerinin 

Belirlenmesi 

Utku YÜKSELBABA, İsse Hassan 

ALİ, Mehmet ÖZER 

12.50-

13.00 
Tartışma 

13.00-

14.00 
Öğle Arası  
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14.00-

15.10 
Oturum 4 - Entomoloji (Nematoloji) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zübeyı̇r 

DEVRAN 

14.00-

14.10 
ES50 

Farklı damla sulama damlatıcılarının arazi 

şartlarında entomopatojen nematod 

uygulamasına etkisi 

Tufan Can ULU, Hilal ERDOĞAN, 

Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ 

14.10-

14.20 
ES73 

Sakarya İli Buğday Üretim Alanlarında Bitki 

Paraziti Nematodların Belirlenmesi 

Ayça İrem KEÇICI, Abdelfattah A. 

DABABAT, Göksel ÖZER, 

Mustafa İMREN 

14.20-

14.30 
ES51 

Türkiye Patates Üretim Alanlarında 

Steinernematid ve Heterorhabditid 

(Rhabditida:Steinernematidae ve 

Heterorhabditidae) Türlerinin Dağılımı 

Arife GÜMÜŞ ASKAR, Ebubekir 

YÜKSEL, Göksel ÖZER, Halil 

KÜTÜK, Mustafa İMREN 

14.30-

14.40 
ES52 

Kırgızistan’ın Çüy Bölgesinde Çilek (Fragaria 

ananassa Duch) Yetiştiriciliği Yapılan Alanlarda 

Bulunan Bitki Paraziti Nematodlarının 

Saptanması 

Şenol YILDIZ, Elaman 

KANATBEK UULU, Tair 

ESENALİ UULU 

14.40-

14.50 
ES53 

Bolu ilinde üç farklı habitat tipinde nematod 

topluluklarındaki değişimler 

Şenol YILDIZ, Emine GÖK, Göksel 

ÖZER, Mustafa İMREN 

14.50-

15.00 
ES65 

Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Meloidogyne 

javanica ve Meloidogyne incognita Irklarının 

Bazı Kavun Karpuz Hatlarında Konukçu 

Reaksiyonları 

Dilek DİNÇER, İ. Halil 

ELEKCİOĞLU 

15.00-

15.10 
Tartışma 
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15.10-

15.30 
Ara 

15.30-

16.40 
Oturum 5 - Entomoloji (Akaroloji) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Recep 

AY 

15.30-

15.40 
ES39 

Ordu İlinde Yumuşak Çekirdekli Meyve 

Ağaçlarında Bulunan Zararlı Akar Türleri 
Duygu AKYOL, Rana AKYAZI 

15.40-

15.50 
ES10 

Portakal Yağının Laboratuar Koşullarında İki 

Noktalı Kırmızıörümcek, Tetranychus urticae 

(Acari: Tetranychidae) Üzerine Akarisit Etkisi 

İpek YAŞAR, Şahin KÖK, İsmail 

KASAP 

15.50-

16.00 
ES54 

Turunçgil Kahverengi Akarı Eutetranyhcus 

orientalis (Klein) (Acari: Tetranychidae)’in Bazı 

Turunçgil Türleri Üzerinde Biyolojik Özellikleri  

Kemal YALÇIN, İsmail DÖKER, 

Cengiz KAZAK 

16.00-

16.10 
ES31 

Isparta Elma Bahçelerinde Zararlı Tetranychus 

urticae Koch (Acarina:Tetranychidae) 

Popülasyonlarının Spiromesifen+Abamectin, 

Spirodiclofen, Milbemectin Direnç Düzeylerinin 

Belirlenmesi 

Kevser ULUKAYA, Recep AY 

16.10-

16.20 
ES32 

Spiromesifen+Abamectin İle Selekte Edilmiş 

Tetranychus urticae Koch Popülasyonunda 

Biyokimyasal Direnç Mekanizması ve Çapraz 

Direnç 

Safiye ALSAY, Recep AY 

16.20-

16.30 
ES33 

İki İnsektisit-Akarisitin Avcı Akar Amblyseius 

swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)’ye 

Etkilerinin Belirlenmesi 

Büşra DEMIRTAŞ, Recep AY 

16.30-

16.40 
Tartışma 

Salon 3 

9.00-

10.00 
Oturum 1 - Herboloji 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. F. 

Nezı̇hı̇ UYGUR 

9.00-

9.10 
HS11 

Balıkesir İli Gönen İlçesi Çeltik Üreticilerinin 

Yabancı Ot Sorunlarının Belirlenmesi 
Ali Rıza BÖR, Ayşe YAZLIK 

9.10-

9.20 
HS4 

Van sebze ekim alanlarında mor çiçekli canavar 

otu (Phelipanche ramosa (L.) Pomel) bulaşıklığı 

Reyyan YERGIN ÖZKAN, Işık 

TEPE, Enes FİDAN 

9.20-

9.30 
HS12 

Aşağı Seyhan Ovası (Adana)’nda Ekim Nöbeti 

Uygulamaları ve Yabancı Ot Mücadelesindeki 

Problemlerin Belirlenmesi  

Selin TÜNK, Feyzullah Nezihi 

UYGUR 

9.30-

9.40 
HS21 

Sakarya İli Mısır Üreticilerinin Yabancı Ot 

Sorunları 

Saliha Gözde AĞDACI, Zübeyde 

Filiz ARSLAN 

9.40-

9.50 
HS13 

Mısır Bitkisinde, Çiftçi Uygulamaları Sonucu 

Oluşan Herbisit Fitotoksisitelerinin Oransal 

Simptom Gözlemleri ile Klorofilmetre 

Ölçümlerinin Karşılaştırılarak Oluşabilecek 

Farkların Saptanması 

Levent HANÇERLİ, Feyzullah 

Nezihi UYGUR 

9.50-

10.00 
Tartışma 
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10.00-

10.30 
Ara 

10.30-

11.30 
Oturum 2 - Biyolojik Mücadele (Entomoloji) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kamı̇l 

KARUT 

10.30-

10.40 
BS34 

Pestisitlerle Kirlenmiş Toprakların 

Fitoremediasyon ile Arındırılması 

İsmail BATANSU, Sema 

KARAKAŞ, Murat DİKİLİTAŞ 

10.40-

10.50 
BS29 

Çay Ağacı (Melaleuca spp. L.) Yağının Farklı 

Formülasyonlarının Spodoptera littoralis 

(Boisduval, 1883) (Noctuidae: Lepidoptera) 

Üzerindeki Toksik Etkileri 

Şeyda ŞİMŞEK, Ayha GÖKÇE, 

Errol HASSAN 

10.50-

11.00 
BS7 

Ephestia kuehniella Zell. 

(Lepidoptera:Pyralidae)’nın Kitle Üretimi 

Cem ÖZKAN, Şahı̇n TATLI, 

İsmail ATAY, Enes DEMİREL, 

Kazim KARAKUŞ, Ferah 

YAMAÇ, Şermı̇n GENÇ, Yasemı̇n 

AKTAŞ, Kemal ARSLAN, Kamil 

KARATAŞ, Emine KAYA, Gözde 

UYSAL, Alperen OMURCA 

11.00-

11.10 
BS35 

Örtü Altı Biber Yetiştiriciliğinde Frankliniella 

occidentalis’e Karşı Orius laevigatus, Amblyseius 

swirskii ve Neoseiulus cucumeris ’in Farklı 

Kombinasyonlarının Kullanım Olanakları 

Ekrem Aycan ÇEVİKOL, İsmaı̇l 

KARACA 

11.10-

11.20 
BS8 

Bracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae)’un 

Soğuk Koşullarda Depolanmasında Sıcaklık, Süre 

ve Konukçu Farklılığının Etkisi 

Şahin TATLI, Cem ÖZKAN 

11.20-

11.30 
Tartışma 

11.30-

12.00 
Ara 

12.00-

13.00 
Oturum 3 - Herboloji 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Işik 

TEPE 

12.00-

12.10 
HS7 

Bazı İstilacı Yabancı Ot Türlerinin Çimlenme 

Özelliklerinin İstila Yetenekleri Üzerine 

Etkilerinin Araştırılması 

Selin TÜNK, Feyzullah Nezihi 

UYGUR 

12.10-

12.20 
HS8 

Çukurova Bölgesi’nde Hasat Sırasında Soya 

Ürünü İçerisine Karışan Yabancı Ot Türlerinin 

Belirlenmesi 

Selin TÜNK, Feyzullah Nezihi 

UYGUR 

12.20-

12.30 
HS14 

Turunçgil Bahçelerinde, Farklı Örtücü Bitki 

Türlerinin Yabancı Otlanma Üzerindeki Etkisinin 

Araştırılması 

Selvinaz HANÇERLİ, Feyzullah 

Nezihi UYGUR 

12.30-

12.40 
HS9 

Adana ve Osmaniye İlleri Yerfıstığı Ekim 

Alanlarında Sorun Olan Ana Zararlı Yabancı Ot 

Türleri   

Özcan TETİK, Prof. Sibel UYGUR 

12.40-

12.50 
HS18 

Farklı Ayçiçeği Hatlarının Canavar Otu 

(Orobanche spp.) Türlerine Karşı Dayanıklılık 

Durumlarının Araştırılması 

Yılmaz YAŞAR, Ayşe Nuran ÇİL, 

Abdullah ÇİL, Sibel UYGUR 

12.50-

13.00 

Tartışma 
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13.00-

14.00 
Öğle Arası 

14.00-

15.00 
Oturum 4 - Biyolojik Mücadele (Entomoloji) 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gülay 

KAÇAR 

14.00-

14.10 
BS9 

Venturia canescens Gravenhorst (Hymenoptera: 

Ichneumonidae)’in Farklı Konukçularda Gelişimi 
Şahin TATLI, Cem ÖZKAN 

14.10-

14.20 
BS26 

Bracon hebetor (Hymenoptera:Braconidae)’un 

Ephestia kuehniella (Lepidoptera:Pyralidae) 

Üzerinde Uygun Konukçu ve Parazitoit 

Yoğunluğunun Belirlenmesi 

Kemal ARSLAN, Cem ÖZKAN 

14.20-

14.30 
BS27 

Bazı Pestisitlerin Yumurta-larva Parazitoiti 

Chelonus oculator F. (Hymenoptera: 

Braconidae)’un Yumurta ve Larva Dönemine Yan 

Etkileri 

Zühal SAÇTI, Prof. Dr. Cem 

ÖZKAN 

14.30-

14.40 
BS10 

Farklı Sıcaklıkların Yumurta-larva Parazitoiti 

Chelonus oculator F. (Hymenoptera: Braconidae) 

Üzerindeki Etkileri 

Zühal SAÇTI, Prof. Dr. Cem 

ÖZKAN 

14.40-

14.50 
BS33 

Yumurta Parazitoiti Trichogramma evanescens ( 

Hymenoptera: Trichogrammatidae)’in 

Etkinliğinin Arttırılması 

Bünyamin YILDIZ, Banu 

GÜNDÜZ, Kübra DURAP, Şermin 

GENÇ, İsmail ATAY, Şahin 

TATLI, Cem ÖZKAN 

14.50-

15.00 
Tartışma 
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15.00-

15.30 
Ara 

15.30-

16.40 
Oturum 5 - Biyolojik Mücadele (Fitopatoloji) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hülya 

ÖZGÖNEN ÖZKAYA 

15.30-

15.40 
BS30 

Syngenta’nın Yeni Ürünlerinin Örtüaltı Biyolojik 

Mücadele Ajanlarına Karşı Yanetkisinin 

Belirlenmesi 

Bayram BAYAR 

15.40-

15.50 
BS36 

Faydalı Bitki Bakterileri ve Arbusküler Mikorizal 

Fungusun Biberde Bazı Bitki Büyüme 

Parametrelerine ve Bakteriyel Leke Hastalığı 

(Xanthomonas euvesicatoria) Üzerine Etkisi 

Kamuran ÇAKAR, Ahmet 

AKKÖPRÜ 

15.50-

16.00 
BS16 

Tokat Koşullarındaki Asma Çeşit ve 

Anaçlarından İzole edilen Endofitik Funguslar ve 

Bunların Bazı Asma Patojenlerine in vitro 

Antagonistik Etkileri 

Arife YAĞCI, Davut Soner 

AKGÜL, Rüstem CANGİ 

16.00-

16.10 
BS31 

Çilekte Sorun Olan Bazı Fungal Hastalıkların 

Arbüsküler Mikorhizal Funguslar (AMF) ve 

Saccharomyces cerevisiae ile Biyolojik 

Mücadelesi 

Semra DEMİR, Emre DEMİRER 

DURAK, Gökhan BOYNO, Hasret 

GÜNEŞ 

16.10-

16.20 
BS25 

Van’da Domates Alanlarından İzole Edilen 

Alternaria solani (Ell. ve G. Martin) Sor.’nin 

Biyolojik Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi 

Gökhan BOYNO, Semra DEMİR 

16.20-

16.30 
BS19 

Bazı Toprak Kökenli Fungal Hastalık 

Etmenlerine Karşı Hatay Adaçayı Salvia 

aramiensis Uçucu Yağının Antifungal Etkisinin 

Belirlenmesi 

Firdevs DEMIRKOL, Merve 

KARA, Soner SOYLU, Musa 

TÜRKMEN 

16.30-

16.40 
Tartışma 
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26 Ağustos 2021 

Salon 1 

9.00-

9.50 
Oturum 6 - Fitopatoloji (Bakteriyoloji) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hatı̇ce OZAKTAN 

9.00-

9.10 
FS18 

Ege Bölgesinde Farklı Konukçularda 

Xylella fastidiosa Etmeni ile Vektör 

Böcek Türlerinin Varlığının 

Araştırılması ve Risk Yönetimine 

Esas Alınacak Önlemlerin 

Belirlenmesi  

Nursen ÜSTÜN, Neziha GÜVEN, Ceyda 

YÜZBAŞI, Damla ERTIMURTAŞ, Fatma 

ÖZSEMERCI, Mehmet Fatih TOLGA, 

Ferhunde Özlem ALTINDIŞLI, Tevfik 

TURANLI, Ümran AKKAN DEMIRER, Neşe 

KESKIN, İsmet ACAR, Emine DEMIR 

ÖZDEN 

9.10-

9.20 
FS19 

Kirazda Bakteriyel Kanser Etmeni 

Pseudomonas syringae pv. syringae 

‘nin Bakır Toleransı ve Genetik 

Varyasyon Açısından Moleküler 

Olarak Araştırılması 

Gizem TOYGAR, Utku ŞANVER, Zeliha 

Ayyüce KARAKUŞ, Hatice ÖZAKTAN 

9.20-

9.30 
FS27 

Niğde İlinde Patates Adi Uyuz 

Hastalığına Neden Olan 

Streptomyces Türlerinin Morfolojik 

ve Moleküler Karakterizasyonu 

Nida ÜNLÜ, Eminur ELÇI 

9.30-

9.40 
FS50 

Marmara Bölgesi'nde Pseudomonas 

syringae pv. syringae’nin 

Tanılanması ve Genetik 

Karakterizasyonu 

Cansu ÖKSEL, Farhat A. AVIN, Fulya 

BAYSAL-GÜREL, Mustafa MIRIK 

9.40-

9.50 
Tartışma 
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9.50-

10.30 
Ara 

10.30-

11.30 
Oturum 7 - Fitopatoloji (Mikoloji) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Berna 

TUNALİ 

10.30-

10.40 
FS37 

Kumluca Kavun Alanlarında Zamklı 

Gövde Yanıklığı Hastalığının 

Yaygınlığının ve Bazı Kavun Çeşitlerinin 

Patojene Karşı Reaksiyonlarının 

Belirlenmesi  

Fatma KARABUĞA SARICA, Gürsel 

KARACA 

10.40-

10.50 
FS72 

Van’da Yetiştirilen Domates, Biber ve 

Kavun Bitkilerinden İzole Edilen 

Fusarium spp. ve Rhizoctonia spp.’nin 

Teşhisi ve Patojeniteleri 

Necmettin TENİZ, Emre DEMİRER 

DURAK 

10.50-

11.00 
FS39 

Evaluation of Antifungal Activity of 

Clove Essential Oils and Plant Extract 

against Gray Mold in Strawberry 

Nı̇da ÜNLÜ, Kezı̇ban Sı̇nem 

TULUKOĞLU KUNT 

11.00-

11.10 
FS53 

Sarı Pas (Puccinia striiformis f. sp. 

trirtici) Warrior Irkına Karşı Bazı 

Makarnalık Buğday Genotiplerinde 

Dayanıklılık Kaynağının Belirlenmesi  

Sibel BÜLBÜL, Emine Burcu TURGAY , 

Kadir AKAN, Öztekin URLA, Ayten 

SALANTUR, Gökhan KILIÇ, Muhsin 

İbrahim AVCI, Fatma Betül SADE 

11.10-

11.20 
FS13 

Sarı Pas (Puccinia striiformis f. sp. 

trirtici) Warrior Irkına Karşı Bazı 

Ekmeklik Buğday Genotiplerinde 

Dayanıklılık Kaynağının Belirlenmesi  

Emine Burcu TURGAY, Sibel BÜLBÜL, 

Kadir AKAN, Öztekin URLA, Selami 

YAZAR, Bayram ÖZTÜRK, Mehmet 

Emin ALYAMAÇ 

11.20-

11.30 
Tartışma 
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11.30-

12.00 
Ara 

12.00-

13.00 
Oturum 8 - Fitopatoloji (Viroloji) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa 

GÜMÜŞ 

12.00-

12.10 
FS56 

Kahramanmaraş ili kiraz bahçelerinde 

fitoplazmaların PCR/RFLP analizleriyle 

tanılanması, karakterizasyonu ve olası 

vektörlerin belirlenmesi 

Bahar KARAPINAR, Mona 

GAZEL, Kadriye ÇAĞLAYAN 

12.10-

12.20 
FS40 

Adana ve Mersin İlinde Turunçgil Meyve 

Türlerinde Viral ve Viroid Kaynaklı Hastalık 

Etmenlerinin Moleküler Tespiti 

Anıl Mehmet BALTACI, İlyas 

KILINÇER, Kahraman GÜRCAN 

12.20-

12.30 
FS59 

Yeni Bir Virüs Olan Cherry Virus Turkey 

CVTR’nin Türkiye’de Bazı Kiraz Üretim 

Alanlarında Yaygınlığının  Saptanması 

Bahar TUNÇ, Mona GAZEL, 

Kadrı̇ye ÇAĞLAYAN 

12.30-

12.40 
FS41 

Phomopsis viticola İzolatlarında dsRNA’nın 

Dikey Taşınımı 

Sahra HOSSEINALIZADEH, Ömer 

ERİNCİK, Serap AÇIKGÖZ 

12.40-

12.50 
FS51 

Orthotospovirüs'lerin RNA Susturmayı 

Baskılama Etkinliğinden Sorumlu olan NSs 

Proteinlerinin Filogenetik Analizi 

Quratul Ain SAJID, Eminur ELÇI 

12.50-

13.00 
Tartışma 

13.00-

14.00 
Öğle Arası 

14.00-

15.00 
Oturum 9 - Sektör Oturumu 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halil 

KÜTÜK 

14:00 

14:15 
Bitki Sağlında Reanimasyon Onur PANGAL 

14:15 

14:30 
Bayer’in Yeni Teknoloji Bitki Koruma Çözümleri İlker Ercan 

14:30 

14:45 

Bitki Koruma Saha Çalışmalarında İnovatif Veri 

Toplama ve Analiz Yöntemleri 

Mustafa PORTAKALDALI Can 

AKDENİZ 

14: 45 

15:00 
UPL’in Yenilikçi ve Sürdürülebilir Çözümleri Halil Köstekli 

15:00 

15:10 
Soru - Cevap 

15.10-

15.30 
Ara 
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15.30-

16.20 
Oturum 10 - Fitopatoloji (Mikoloji) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf 

YANAR 

15.30-

15.40 
FS52 

Nohut Antraknozunun (Ascochyta rabiei 

(Pass) Labr.) Patotip 4 Irkına Karşı Bazı 

Nohut Genotiplerinde Dayanıklılık 

Kaynağının Belirlenmesi  

Öztekin URLA, Emine Burcu 

TURGAY, Sibel BÜLBÜL, 

Abdülkadir AYDOĞAN, Elif 

ATASAYAR 

15.40-

15.50 
FS17 

Bazı Arpa Genotiplerinin Arpa Yaprak Lekesi 

(Rhyncosporium commune) Hastalığına Karşı 

Reaksiyonlarının Belirlenmesi  

Emine Burcu TURGAY, Öztekin 

URLA, Sibel BÜLBÜL, Kadir 

AKAN , İsmail SAYIM, Namuk 

ERGÜN, Sinan AYDOĞAN, Melih 

BİLİR 

15.50-

16.00 
FS31 

Bazı Arpa Çeşitlerinin Arpa Çizgili Yaprak 

Lekesi (Phyrenophora graminea) Hastalığına 

Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi  

Emine Burcu TURGAY, Sibel 

BÜLBÜL, Öztekin URLA 

16.00-

16.10 
FS8 

Seimatosporium vitis, S. vitifusiforme ve 

Kalmusia variispora: Türkiye’de Asma Gövde 

Hastalıklarıyla İlişkili Yeni Fungal Patojenler 

Davut Soner AKGÜL, Halil İbrahim 

KARA, İzzet BÜLBÜL, Mümine 

ÖZARSLANDAN 

16.10-

16.20 
Tartışma 

 

Salon 2 

9.00-

10.00 
Oturum 6 - Entomoloji (Entomoloji) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. 

Sebahat OZMAN-

SULLIVAN 

9.00-

9.10 
ES8 

Düzce ve Sakarya İlleri Mısır Tarlalarında Bazı 

Lepidopter Türlerinin Mevsimsel Popülasyon Takibi 

Abdurrahman Sami 

KOCA, Gülay KAÇAR 

9.10-

9.20 
ES14 

Ege Bölgesi Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Yeni 

Zararlı Lasioptera tomaticola Yukawa and Harris 

(Diptera:Cecidomyiidae)’ın Yayılışı ve Mücadelesine 

Yönelik Araştırmalar 

Tülin KILIÇ, Yasemin 

HACIALİOĞLU, Duygu 

UYSAL, Hakan 

ALTUNLU 

9.20-

9.30 
ES82 

Ekin Sap Arısı [Cephus pygmeus L.  Hymenoptera: 

Cephidae ]’nın Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve 

Doğu Karadeniz Bölgesi Buğday Alanlarından 

Toplanan  Popülasyonlarının  Genetik Analizi 

Hilmi KARA, Mehmet 

Salih ÖZGÖKÇE, Nurper 

GÜZ 

9.30-

9.40 
ES16 

Ekin Sap Arısı, Cephus pygmeus L. (Hymenoptera: 

Cephidae)’un Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve 

Doğu Karadeniz Bölgesi Buğday Alanlarındaki Yayılışı 

ve Yoğunluğu 

Hilmi KARA, Mehmet 

Salih ÖZGÖKÇE, Nurper 

GÜZ 

9.40-

9.50 
ES83 

Çeşitli Su ve Besin Kombinasyonlarının Dolycoris 

baccarum (L.) (Hemiptera: Pentatomidae)'un Bazı 

Biyolojik Parametrelerine Etkisi 

Kadir BOZKURT, Mehmet 

KEÇECİ 

9.50-

10.00 
Tartışma 

10.00-

10.30 
Ara 
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10.30-11.40 Oturum 7 - Entomoloji (Nematoloji) 
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gökhan 

AYDINLI 

10.30-10.40 ES56 

İç Anadolu Bölgesi Tahıl Ekiliş 

Alanlarında Tahıl Kist Nematodlarının 

Yaygınlık ve Yoğunlukları  

Gökhan YATKIN, Emre EVLİCE, 

Mustafa İMREN, Şerife BAYRAM 

10.40-10.50 ES57 
Mersin İli Muz Plantasyonlarındaki Bitki 

Paraziti Nematodların Belirlenmesi 

Badel Gülsüm AKYOL, Emre EVLICE, 

Mustafa İMREN, Halil TOKTAY 

10.50-11.00 ES58 

Batı Akdeniz Bölgesi Sera Koşullarında 

Meloıdogyne incognita’nın İkinci Dönem 

Larva Popülasyon Dalgalanması 

Ayşenur ASLAN, Gülsüm UYSAL 

11.00-11.10 ES59 

Domates Yetiştirilen Alanlarda 

Meloidogyne luci’nin Mi-Virulent 

Populasyonunun Mücadelesinde 

Kullanılabilecek Potansiyel Rotasyon 

Bitkileri 

Gökhan AYDINLI, Fadime ŞEN 

11.10-11.20 ES63 

Doğu Akdeniz Bölgesi Örtüaltı Sebze 

Alanlarında Kök-Ur Nematodlarının 

Biyokimyasal ve Moleküler Yöntemler İle 

Tanılanması 

Ayşenur ASLAN, İbrahim Halil 

ELEKCİOĞLU 

11.20-11.30 ES64 

Doğu Akdeniz Bölgesi Kavun Karpuz 

Alanlarında Kök-ur Nematodu Tür ve 

Irklarının Araştırılması 

Dilek DİNÇER, İ. Halil ELEKCİOĞLU 

11.30-11.40 Tartışma 

11.40-12.00 Ara 

12.00-13.00 Oturum 8 - Entomoloji (Entomoloji) 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayhan 

GÖKÇE 

12.00-12.10 ES18 

Isparta ve Antalya İllerinde Örtüaltı 

Karanfil Yetiştiriciliğinde  Frankliniella 

occidentalis‘in Sarı ve Mavi Tuzaklara 

Tepkisi 

Şeyma YUMAK, Tuğçe ÖZEK, Jean 

Claude NDAYIRAGIJE, Hacer ÇEVİK, 

Anıl Berke YILMAZ, Ismail KARACA 

12.10-12.20 ES17 
Kiraz İhracatında Akdeniz Meyvesineğine 

Karşı Ozon Gazının Etkinliği 

Tuğba AKDENİZ FIRAT, Sait 

ERTÜRK, Vildan BOZKURT, Erdoğan 

AYAN, Emrah KAYIŞ, Ahmet Güray 

FERİZLİ, Mevlüt EMEKCİ 

12.20-12.30 ES19 

Manisa ve Kütahya illerinde Akdeniz 

Meyvesineği (Ceratitis capitata 

(Wiedemann, 1824) (Diptera: 

Tephritidae)’nden Ari Alan Belirlenmesi 

Çalışmaları 

Başak ÇİNKUL, Mehmet Fatih TOLGA, 

Ümran AKKAN DEMİRER, Özge 

HELVACIOĞLU, İsmet ACAR, Öner 

DEMİR, Erengül KAYA, Alper 

KÖKSAL, Birin ARSLAN, Alper 

ÇAKMAK, Hüseyin YAŞAR, 

Burhanettin ŞAHİN 

12.30-12.40 ES20 

Marul yaprakbiti Nasonovia ribisnigri 

(Mosley) (Hemiptera: Aphididae)’nin  kitle 

üretimi 

Duygu UYSAL, Enver DURMUŞOĞLU 

12.40-12.50 ES21 Ülkemizdeki Arı Ölümleri ve Kış Kayıpları 
Ahmed KARAHAN, Mehmet Ali 

KUTLU, İsmail KARACA 

12.50-13.00 Tartışma 
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13.00-15.30 Ara 

15.30-16.30 Oturum 9 - Entomoloji (Entomoloji) 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmaı̇l 

KARACA 

15.30-15.40 ES72 

Emici Böceklerin Ege Bölgesinde 

Yetiştirilen Bazı Pamuk 

Çeşitlerinde  Popülasyon Değişimleri İle 

Verim Ve Kaliteye Etkilerinin 

Belirlenmesi  

Seher TANYOLAÇ, Ferit TURANLI 

15.40-15.50 ES7 

Kanadı noktalı Drosophila suzukii 

(Matsumura) (Diptera: Drosphilidae)’nin 

Alternatif Konukçu Uygunluğu 

Mustafa Said BAYRAM, Gülay KAÇAR 

15.50-16.00 ES5 

Sitophilus granarius Linneaus (Coleoptera: 

Curculionidae) Depo Zararlısının Bazı 

İnert Tozlara Karşı Gösterdiği Toksik ve 

Davranışsal Etkilerinin İncelenmesi 

Ayhan GÖKÇE , Musa SÜRÜCÜ 

16.00-16.10 ES74 

Mavi Renkli Yapışkan Tuzak ile Farklı 

Kairomon Kombinasyonlarının Pamukta 

Erken Dönemde Görülen Thrips Türlerine 

Karşı Etkinlikleri 

Seher TANYOLAÇ, Fatma IŞIK 

GÜLSOY 

16.10-16.20 ES6 

Dut Kabuklubiti Pseudaulacaspis 

pentagona Targioni-Tozzetti, 

Hemiptera:Diaspididae)’nin erken uyarı ve 

tahmin modeli  

Dokuyucu ÖZDEN, Kemal 

DOKUYUCU, Selma ÜLGENTÜRK 

16.20-16.30 Tartışma 

 

Salon 3 

9.00-10.00 Oturum 6 - Herboloji 
Oturum Başkanı: Prof. 

Dr. Doğan IŞIK 

9.00-9.10 HS20 

Beyaz Lahana (Brassica oleracea L.) ’Nın Su Ekstraktı ile 

Azaltılmış Foramsulfuron Dozlarının Mısır (Zea mays L.) 

ve Kırmızı Köklü Horozibiği (Amaranthus retroflexus L.) 

Üzerine Etkisi 

Serhat 

YAŞAR, Reyyan 

YERGİN ÖZKAN 

9.10-9.20 HS15 

Çukurova’da Çakal Kavunu (Cucumis melo var. agrestis 

Naudin)’nun Mısırda Ana Zararlı Durumuna Geçmesinin 

Herbisitlerle İlişkilendirilmesi  

Muhammet Uğurcan 

AYATA, Feyzullah 

Nezihi UYGUR 

9.20-9.30 HS3 
Siyah Banotu (Hyoscyamus niger L.) Ekstrelerinin Bazı 

Bitki Patojeni Funguslar Üzerine Etkisi 

Zilan OKTAY, Işık 

TEPE 

9.30-9.40 HS16 
Şeytan Elması (Datura stramonium L.) Ekstrelerinin Bazı 

Bitki Patojeni Bakteri ve Funguslar Üzerine Etkisi 

Pelin 

KARAKEÇILI, Işık 

TEPE 

9.40-9.50 HS2 Van’da Sebze Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Sorunu 

Dilber 

BINGÖLBALI, Işık 

TEPE 

9.50-10.00 Tartışma 

10.00-10.30 Ara 
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10.30-11.30 Oturum 7 - Biyolojik Mücadele (Entomoloji) 
Oturum Başkanı: Prof. 

Dr. Mehmet ULUSOY 

10.30-10.40 BS17 

Yapay Besinlerin Trichogramma brassicae Bezdenko 

(Hymenoptera: Trichogrammatidae)’nin ömür uzunluğu ve 

döl verimi üzerine etkisi 

Enes DEMİREL, Tuğçe 

ALIRIZ, İsmail 

ATAY, Yasemin 

AKTAŞ, Şahin TATLI, 

Cem ÖZKAN 

10.40-10.50 BS12 
Türkiye’den Cydalima perspectalis (Walker) (Lepidoptera: 

Crambidae)’in İki Yeni Yumurta Parazitoidi 

Başak ULAŞLI, Feza 

CAN 

10.50-11.00 BS1 

Trichogramma evanescens (Hymenoptera: 

Trichogrammatidae) Kitle Üretimi İçin  Ephestia kuehniella 

(Lepidoptera: Pyralidae) Yumurtalarının UV Sterilizasyonu  

Ferah YAMAÇ, 

Mehmet GÖK, Pınar 

DİLEK, İsmail ATAY, 

Şahin TATLI, Cem 

ÖZKAN 

11.00-11.10 BS13 

Bazı Depolanmış Tahıl Zararlılarına Karşı Metarhizium 

robertsii ve Beauveria bassiana’ nın Virülensliği Üzerine 

Tahıl Tiplerinin Etkisi 

Cebrail BARIŞ, 

Mehmet Kubilay ER 

11.10-11.20 BS14 

Diuraphis noxia (Kurdjumov) (Hemiptera: Aphididae)’nin 

Biyolojik Mücadelesinde Bakteriyel Endofitlerin 

Kullanılması 

Mehmet SABAN, Utku 

ŞANVER, Ferit 

TURANLI, Hatice 

ÖZAKTAN 

11.20-11.30 Tartışma 

11.30-12.00 Ara 

12.00-13.10 Oturum 8 - Biyolojik Mücadele (Fitopatoloji) 
Oturum Başkanı: Prof. 

Dr. Sara DOLAR 

12.00-12.10 BS21 

Serin İklim Çim Bitkilerinde Çökerten (Rhizoctonia solani 

+ Fusarium spp.) Hastalığının Kontrolünde Bazı 

Fungisitlerin Etkililiklerinin Belirlenmesi 

İrfan SÜRER, Necip 

TOSUN 

12.10-12.20 BS20 

Bazı Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Tek ve Birlikte 

Uygulamalarının Patlıcanda Fusarium Solgunluğu ve Bitki 

Gelişimi Üzerine Etkileri 

Melis BİLGİNTURAN, 

Gürsel KARACA 

12.20-12.30 BS23 

Pseudomonas syringae pv. tomato’ ya Karşı Antagonist 

Bakteri İzolatlarının Biyokontrol Potansiyelleri ve 

Tanılanması 

Cansu ÖKSEL, Fulya 

BAYSAL-GÜREL, 

Mustafa MIRIK 

12.30-12.40 BS32 
Biyolojik Mücadele Etmeni Bacillus amyloliquefaciens’ in 

Soğanda Pembe Kök Hastalığına Karşı Etkisi 
Özkan KIZILAY 

12.40-12.50 BS22 
Screening And Identification Of Antagonistic Actinomycete 

LA-5 Against Botrytis cinerea 

Peiqian LI, Baozhen 

FENG, Bo YANG 

12.50-13.00 BS2 

Ayçiçeğinde Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De Bary’ye 

Karşı Bazı Bakteriyel Biyoajanların In vitro ve In vivo 

Etkinliklerinin Belirlenmesi 

Raziye KOÇAK, Nuh 

BOYRAZ 

13.00-13.10 Tartışma 

13.10-14.00 Öğle Arası 

14.00-15.30 Ara 
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15.30-16.10 Poster Sunum Oturumu 1 
Oturum Başkanı: Doç. 

Dr. Kı̇bar AK 

- EP16 

Bolu İlinde Patates Böceği Leptinotarsa decemlineata Say 

(Coleoptera: Chrysomelidae)’nın Popülasyon Takibi, Doğal 

Düşmanları ve Kışlama Özelliklerinin Belirlenmesi  

Sedat AKÇIN, Gülay 

KAÇAR 

- EP15 

Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın 

Yabani Domates Türlerine Yumurta Koyma Tercihlerinin 

Belirlenmesi 

Baran ASLAN, Ali 

Kemal BİRGÜCÜ 

- EP37 
Düzce İli Fındık Bahçelerinde Belirlenen Önemli Zararlılar 

ve Yeni Zararlı Türler   

Burhan ŞAHIN, Gülay 

KAÇAR 

- EP22 

Nurdağı (Gaziantep) İlçesi Pamuk Ekim Alanlarında Zararlı 

Olan Helicoverpa armigera (Hubner) (Lepidoptera: 

Noctuidae)’ nın Popülasyon Değişimi ve Mücadele 

Zamanının Belirlenmesi 

Şevket AKÇAM, 

Mahmut Murat 

ASLAN 

- EP1 

Doğu Akdeniz Bölgesi Chrysoperla carnea (Stephens) 

(Neuroptera: Chrysopidae) tür kompleksinin genetik yapısı 

üzerine bir çalışma 

Sadık Emre 

GÖRÜR, Mahmut 

Mete KARACA, Kamil 

KARUT 

- EP17 
Sarıyer (İstanbul) İlçesi Dış Mekan Süs Bitkilerinde 

Saptanan Coleoptera Türleri 

Pınar HEPHIZLI 

GÖKSEL, Gürsel 

ÇETIN, Oğuzhan 

SARIKAYA 

- EP18 

Farklı domates çeşitlerinde Tuta absoluta (Meyrick) 

(Lepidoptera: Gelechiidae)’nın bazı biyolojik özelliklerinin 

laboratuvar koşullarında belirlenmesi 

Nisa 

KURTARICI, Kamı̇l 

KARUT 

- EP34 

Kocaeli İlinde Fındık Üretimi Yapan Çiftçiler ile Fındıkta 

Kullanılan Pestisitler Hakkında Bilinç Düzeyinin 

Araştırılması  

Tolunay UZUN, İsmaı̇l 

Alper SUSURLUK 

- EP38 

Türkiye’de Kayısıda Yeni Bir Zararlı Tür, Oarius grisescens 

Desbrochers des Loges, 1905 (Coleoptera: Curculionidae, 

Entiminae) 

Burcu İNAL, Ayşe 

ÖZDEM 

- EP2 

Elma İçkurdu Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: 

Tortricidae)’ya Karşı Çiftleşmeyi Engelleme Tekniğinin 

Uygulanması 

Gülser 

CANDAN, Mahmut 

Murat ASLAN 

- EP21 

Adıyaman İli Badem Bahçelerinde Baklazınnı Tropinota 

hirta (Poda, 1761) (Coleoptera: Scarabaeidae)’nın Farklı 

Tuzakların Etkinliği, Popülasyon Takibi ve Konukçularının 

Belirlenmesi 

Abdurrahman 

Abdulkadir UZUN, 

Mahmut Murat 

ASLAN 

- EP20 

Adıyaman İli Bağ Alanlarında Lobesia botrana (Denis & 

Schiffermüller) (Lepidoptera: Tortricidae)’ ya Karşı 

Çiftleşmeyi Engelleme Tekniğinin Kullanılması 

Merve Mine TOPRAK 

KILINÇ, Mahmut 

Murat ASLAN, Kevser 

SABANCI, Zehra Sena 

GÖZÜBENLI 

- EP19 
Farklı Uçucu Yağların Aphis fabae (Hemiptera: Aphididae) 

Üzerine Etkileri 

Alime BAYINDIR 

EROL, Ali Kemal 

BİRGÜCÜ 
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-  EP12 Zeytin Sineği Mücadelesinde Besi Tuzaklarının Kullanımı 

Tevfik TURANLI, 

Başak ÇİNKUL, 

Ümran AKKAN 

DEMİRER, Özge 

HELVACIOĞLU, 

Fatma ÖZSEMERCİ, 

Neşe KESKİN, Ahmet 

Uğur DURU, Serkan 

KAPTAN 

- EP11 

Saimbeyli ve Pozantı İlçeleri Kiraz Bahçelerinde Kanadı 

noktalı sirkesineği (Drosophila suzukii Mats. 1931 Dip: 

Drosophilidae) ile Bitki Paraziti Nematodlar Konusunda 

Farkındalık ve Mücadele Çalışmaları 

Pınar ARIDICI KARA, 

Refik BOZBUĞA, 

Hasan Deda 

BÜYÜKÖZTÜRK, 

Zehra DURAK, Caner 

KABASAKAL, Cem 

BİÇER 

- EP10 
Drosophila suzukii  Matsumara 1931 (Dip.: 

Drosophilidae)’nin Mücadelesinde Net Uygulaması  
Pınar ARIDICI KARA 

- EP9 
Trakya Bölgesi Beyazsinek (Hemiptera: Sternorrhyncha: 

Aleyrodidae) Türlerinin Saptanması  

Mehmet Rifat 

ULUSOY, Asime Filiz 

ÇALIŞKAN KEÇE 

- EP35 
Ege Bölgesinde Engı̇nar (Cynara scolymus Linnaeus) 

(Asteraceae) Yetı̇ştiriciliğinde Belirlenen Önemli Zararlılar 

Tülin KILIÇ, Yasemin 

HACIALİOĞLU, 

Mustafa ÖZDEMİR, 

Işıl ÖZDEMİR 

- EP23 

Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesi Elma Bahçelerinde Elma İç 

Kurdu (Cydia pomonella (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: 

Tortricidae))’nun Ergin Popülasyon Gelişimi ve Bulaşıklık 

Oranlarının Belirlenmesi    

Emine ÇIKMAN, 

Nesrin AKGÜL, Sultan 

ÇOBAN 

- EP24 
Azadirachtin a ve Cyromazine Preparatlarının Tuta absoluta 

(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) Larvalarına Etkisi   

Emine ÇIKMAN, 

Mehmet SÜZEN, 

Sultan ÇOBAN 

16.10-16.25 Ara 
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16.25-17.05 Poster Sunum Oturumu 2 

Oturum Başkanı: Doç. 

Dr. Emre DEMİRER 

DURAK 

- EP4 
Antalya İli Örtüaltı Muz Yetiştiriciliğinde Zararlı Olan 

Kırmızı Örümcek Tetranychus urticae Koch 

Nurdan TOPAKCI, 

Edward Albert 

UECKERMANN, 

Sebahat K. OZMAN-

SULLIVAN 

- EP42 

Kırmızı Örümcek Tetranychus solanacearum Çobanoğlu & 

Ueckermann (Acari: Tetranychidae) İçin Yeni Bir Konukçu: 

Çilek (Fragaria×ananassa Duch.) (Rosaceae) 

Nurdan TOPAKCI, 

Sebahat OZMAN-

SULLIVAN, Edward 

Albert 

UECKERMANN, Utku 

YÜKSELBABA, 

Nafiye ADAK 

- EP6 

Farklı Yoğunlukta Tetranychus urticae 

(Acari: Tetranychidae) ile Bulaşık Fasulye Bitkilerinde 

Klorofil İçeriğinin Değerlendirilmesi 

Rana AKYAZI, Mete 

SOYSAL 

- EP26 

Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Trombidiformes: 

Tarsonemidae)’un Fasulye Yapraklarının Klorofil İçeriğine 

Etkisi 

Rana AKYAZI, Mete 

SOYSAL 

- EP8 

Portakal Yağının Tetranychus urticae Koch (Acari: 

Tetranychidae) ve Predatör Akar, Phytoseiulus persimilis 

Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)’e Karşı Toksik 

Etkisinin Belirlenmesi 

İpek YAŞAR, Sevilay 

BARUT, Nazan 

BEHCAN, Gökhan 

BAŞTUĞ, Şahin 

KÖK, İsmail KASAP 

- EP39 

Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae)’nin 

Laboratuvarda Bazı Biyolojik Özelliklerine Farklı Kabak 

Çeşitlerinin Etkileri 

Duygu UYSAL 

- EP14 
Adana’da Yerfıstığı Yetiştiriciliğinde Fitofag Akar Türleri, 

Zarar Durumları ve Yaygınlıklarının Belirlenmesi 

Bahar 

ÖZÇELIK, Cengiz 

KAZAK 

- EP13 
Hevsel Bahçeleri'nin (Diyarbakır) Sebze Alanlarındaki 

Faydalı ve Zararlı Akar Türleri 

Mehmet Sabri 

MİROĞLU, Emine 

ÇIKMAN 

- EP40 

Pamuk Bitkisine Uygulanan İki Farklı Ekstraktın 

Tetranychus urticae ve Predatörü Olan Phytoseiulus 

persimilis Üzerindeki Atraktant ve Repellent Etkilerinin 

Araştırılması  

Beyza Nur KAYA, 

Emine ÇIKMAN, 

Sultan ÇOBAN 

- EP27 
Yalova İli Sera Alanlarında Yetiştirilen Kesme Çiçeklerde 

Zararlı Bitki Paraziti Nematodların Tespiti 

Serkan ÇELIK, Faruk 

AKYAZI 

- EP28 

Karadeniz Bölgesinde Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) 

Bitkilerinde Zararlı Olarak Tespit Edilen Endoparazit 

Nematodların Belirlenmesi 

Uğur YIĞIT, Faruk 

AKYAZI 

- EP29 
Kök-ur Nematoduna Dayanıklı Domates Anaç Adayların 

Moleküler Markör Kullanılarak Belirlenmesi 

Elvan SERT ÇELİK, 

Esin ÖKSÜZ, Ertuğ 

Yaşar GÜRSU 
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- EP30 
Biyofumigant Potansiyele Sahip Sorgum-Sudanotu Melezi 

ve Rokanın Kök-Ur Nematodlarına Konukçuluk Durumu 

Gökhan AYDINLI, 

Muhammet YAVUZ, 

Hatice Beyza EREN, 

Sevilhan MENNAN 

- EP36 
Farklı Kültür Bitkilerinin Gelişimine Meloidogyne luci’nin 

Etkisi 

Fadime ŞEN, Gökhan 

AYDINLI 

- EP32 

Mahlep Ağacından Toplanan Ökse Otu (Viscum album 

L.)'ndan Elde Edilen Ekstraktların Meloidogyne javanica 

Larvalarına Etkisi 

Ayşenur ASLAN, 

Lerzan ÖZTÜRK, 

Dilek DINÇER, 

Bahadır ŞIN, İbrahim 

Halil ELEKCIOĞLU 

- EP41 
Patates Altın Kist Nematdou, Globodera Rostochiensis’in 

Patates Verimine Etkisinin Araştırılması 

Ahmet ALTAŞ, 

Mustafa İMREN 

- BP4 

Bacillus thuringiensis Preperatlarının Laboratuvar 

Koşullarında Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: 

Gelechiidae)’ya Karşı Etkinliklerinin belirlenmesi 

Burçin TAŞ, Kamı̇l 

KARUT 

 EP43 

Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi’nde Bulunan 

Fulgoromorpha ve Cicadomorpha (Hemıptera) Örneklerinin 

Virüs Vektörü Açısından Değerlendirilmesi 

Selda UMAR, Selma 

SEVEN ÇALIŞKAN, 

Emine DEMİR 

ÖZDEN 

- BP2 
Doğu Marmara Bölgesi Mısır Alanlarında Bulunan Predatör 

Böcek Türleri 

Özge 

HELVACIOĞLU, 

Vesile URİN, Aysun 

METE, Gülten 

YAZICI, Münevver 

KODAN, Yavuz AĞI 

17.05-17.20 Ara 

17.20-18.00 Poster Sunum Oturumu 3 

Oturum Başkanı: Doç. 

Dr. Zübeyde Fı̇lı̇z 

ARSLAN 

- FP24 
Biberde bakteriyel leke etmeni Xanthomonas spp. Türlerine 

Karşı Bazı Uçucu Yağların Etkinliğinin Belirlenmesi 

Ayşe Nagehan 

BİLAL, Mustafa 

KÜSEK, Osman 

GEDİK, Ceyda 

CEYHAN BAŞARAN 

- FP5 
Ralstonia solanacearum’un Mini Patates Yumrularına 

İnokulasyon Yönteminin Belirlenmesi 

Neziha GÜVEN, 

Hatice ÖZAKTAN, 

Nursen ÜSTÜN 

- FP7 

Tohum Kökenli Fasulye Bakteriyel Hastalık Etmenlerinin 

Tespiti, Tanısı,  Bazı Fasulye Çeşitlerindeki Reaksiyonları 

ve Transpozon Hareketlerinin Belirlenmesi  

Dilan KARADEMİR, 

Hasan Murat AKSOY 

- FP11 

Adana İli Nektarin Yetiştiriciliği Yapılan Alanlarda 

Bakteriyel Kanser Etmenlerinin İzolasyonu ve 

Tanımlanması Üzerine Araştırmalar 

Feray KARABÜYÜK, 

Saime Büşra FİDANCI 

AVCI 

- FP8 
Tohuma Kaplanan Trichoderma spp.’nin Hıyarda Fusarium 

Solgunluğuna Etkilerinin Araştırılması 

Sibel SÖKEL, Pervin 

KINAY TEKSÜR, 

Hülya İLBI, Rengin 

ELTEM 
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- FP9 

Sofralık Sultani Çekirdeksiz Üzümlerde Hasat Öncesi 

Silisyum ve Salisilik Asit Uygulamalarının Salkım 

Çürüklüklerinin Gelişimine Etkileri 

Uğur DEMIR, Pervin 

KINAY TEKSÜR 

- FP4 

Farklı Kırkağaç, Yuva, Hasanbey tipli Kavun genotiplerinin 

Fusarium oxysporum f. sp. melonis dayanıklılık 

durumlarının moleküler yöntemlerle belirlenmesi 

Abdullah ÜNLÜ, Mine 

ÜNLÜ, Yıldız DOĞAN 

- FP12 

Stabilize Klor Dioksitin Penicillium digitatum [(Pers.) 

Sacc.] ile İnokule Edilmiş Limon Meyveleri Üzerinde 

Etkisinin Belirlenmesi 

Asuman SAGLAM, 

Nimet ALBEYOĞLU, 

Furkan 

GEMİCİOĞLU, Cemil 

DİRİCE, Sermin 

UÇAR, Necip TOSUN 

- FP21 
Orkide (Phalaenopsis spp.) Üretiminde Sorun Oluşturan 

Fungal Etmenlerin Belirlenmesi 

Serap GÜNER, Hülya 

ÖZGÖNEN ÖZKAYA 

- FP13 
Marullarda Beyaz Çürüklük Hastalığının Bartın, Konya, 

Ankara, Sakarya ve Bilecik İllerindeki Yaygınlığı 

Senem TÜLEK, F. Sara 

DOLAR 

- FP20 

Kekik Bitkisinde Kükürt ve Dev Çoban Değneği 

(Reynoutria spp.)Bitki Ekstraktının Külleme Hastalığı 

(Golovinomyces Biocellatus Ehrenb.V.P. Heluta)’na Karşı 

Etkinliğinin Belirlenmesi 

Güliz TEPEDELEN 

AĞANER, Ceren CER 

- FP6 
Türkiye Bağlarında Diatrypaceae Geriye Ölüm Hastalığıyla 

İlişkili Diatrype stigma’nın İlk Raporu 

Davut Soner AKGÜL, 

Arife YAĞCI, Halil 

İbrahim KARA, İzzet 

BÜLBÜL, Mümine 

ÖZARSLANDAN, 

Nurdan GÜNGÖR 

SAVAŞ, Murat 

YILDIZ, Rüstem 

CANGİ 

- FP2 
Antalya İli Domates Alanlarında Kök ve Kök Boğazı 

Çürüklüğüne Neden Olan Phytophthora Türleri 

Emine GÜMRÜKCÜ, 

Prf. Dr. Gürsel 

KARACA 

- FP16 

Ekmeklik ve Makarnalık Bölge Verim Denemesi 

Materyallerinin Sürme Hastalığına Karşı Reaksiyonlarının 

Belirlenmesi 

Nilüfer AKCİ, Kadir 

AKAN, Selami 

YAZAR, Emin 

DÖNMEZ, Ayten 

SALANTUR, Bayram 

ÖZDEMİR, Mehmet 

Emin ALYAMAÇ, 

Gökhan KILIÇ 

- FP1 
Mutant Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Genotiplerinin 

Sarı Pas Hastalığına Reaksiyonlarının Belirlenmesi  

Nilüfer AKCİ, Kadir 

AKAN, Ali ŞENAY 

- FP14 

Tekirdağ İlindeki Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Plum 

pox virus (PPV) ve Prunus necrotic ringspot virus 

(PNRSV)’lerinin Araştırılması 

Mourat CHEKIM 

AMET, Mesout 

CHEKIM 

AMET, Havva ILBAĞI 



8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi 

24-28 Ağustos 2021 | ONLİNE 

8th Plant Protection Congress with International Participation,  

August 24-28, 2021 | ONLINE ~ 42 ~ 

- FP3 

Tekirdağ İlindeki Bağlarda Grapevine fanleaf virus 

(GFLV)ve Grapevine leafroll associated virus (GLRaV 3-

6)’lerinin Araştırılması    

Mesout CHEKIM 

AMET, Mourat 

CHEKIM 

AMET, Havva İLBAĞI 

- FP18 
Türkiye’de Biberde Enfeksiyon Oluşturan Bazı Virüslerin 

Belirlenmesi  

İlyas DELİGÖZ, 

Abdullah BALTACI, 

Nejla ÇELİK, Sabriye 

ÖZDEMİR, Nesrin 

UZUNOĞULLARI, 

Nazlı Dide KUTLUK 

YILMAZ 

- FP15 
Apple Mosaic Virus İzolatlarının İki Farklı Gen Bölgesine 

Göre Moleküler Karakterizasyonu 

Ayşenur ŞIRIN, Ali 

KARANFIL, Savaş 

KORKMAZ 

- FP17 
Ege Bölgesi’nde Örtüaltı Domateste PVY, PepMV, 

ToRSV’nin Araştırılması ve PVY Irklarının Belirlenmesi 

Sabriye ÖZDEMİR, 

Serpil ERİLMEZ 

- FP25 

Antalya İli Demre İlçesi Biber Yetiştiriciliğinde Sorun Olan 

Tomato spotted wilt virus (TSWV) ve Cucumber mosaic 

virus (CMV) Etmenlerinin Yaygınlığının Belirlenmesi ve 

Serolojik ve Moleküler Karakterizasyonu  

Mehmet 

BEŞKEÇILI, Nihan 

GÜNEŞ, Mustafa 

GÜMÜŞ 

- FP22 
Türkiye’de Tobacco mild green mosaic virus (TMGMV)’un 

Capsicum annuum L.’da Enfeksiyonunun İlk Raporu 

Seher Gül AVCU, 

Selin Ceren 

BALSAK, Nihal 

BUZKAN 

- FP23 Türkiye’de incir ağaçlarında enfeksiyon yapan viroidler 
Nihal BUZKAN, Selin 

Ceren BALSAK 

- HP2 
Türkiye’nin Farklı Bölgelerinde Yetiştirilen Farklı Kültür 

Bitkilerinde Yaşanan Benzer Bitki Koruma Sorunları 

Zübeyde Filiz 

ARSLAN, Alperen 

HALILOĞLU, 

Muhammed Nebi 

TURAN, İsmail 

KÜÇÜKASLAN 

- HP1 
Kekik Alanlarında Bulunan Yabancı Ot Yoğunluğu ile 

Zararlı Populasyonu Arasındaki İlişkiler 

Yıldız SOKAT, Fatma 

IŞIK GÜLSOY, Seher 

TANYOLAÇ 

- HP3 

Sultanhisar-Aydın ve Menemen-İzmir İlçelerindeki Çilek 

Üretim Alanlarında Bulunan Yabancı Ot Türlerinin 

Yaygınlık Oranları 

Yildiz SOKAT 

- BP7 

Mikorizal Fungus Glomus intraradices, Vermikompost ve 

Vermikompost Çayının Patataste Bitki Gelişimi ve 

Rhizoctonia solani Kuhn Üzerine Etkileri 

Selami KARAK, Hülya 

ÖZGÖNEN ÖZKAYA 

- BP3 

Mavi Küf Hastalık Etmeni Penicillium expansum’a Karşı 

Yumuşak Çekirdekli Meyvelerden İzole Edilen Bakterilerin 

Antagonistik Potansiyellerinin Belirlenmesi 

Yusuf GÜMÜŞ , Soner 

SOYLU, Merve 

KARA, Aysun 

UYSAL, Şener KURT, 

Emı̇ne Mı̇ne SOYLU 
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- BP6 

Ceviz Bakteriyel Yanıklık Etmeni Xanthomonas arboricola 

pv. juglandis ‘e Karşı Antagonist Bakteriyel İzolatların in 

vitro Koşullarda Biyokontrol Etkinliklerinin Belirlenmesi 

Bilgen 

YÖRÜK, Mustafa 

MIRIK 

- BP1 

Tekirdağ’ da Zeytin Dal Kanseri Hastalığı Etmeni 

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi’ nin Tanısı ve 

Bakteriyel Antagonistlerle Biyolojik Mücadelesi 

Ece BİTGEN, Mustafa 

MIRIK 

 

27 Ağustos 2021 

Salon 1 

9.00-

10.00 
Oturum 11 - Fitopatoloji (Mikoloji) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Pervı̇n 

KINAY TEKSÜR 

9.00-

9.10 
FS9 

Colletotrichum lindemuthianum’un Farklı Genotiplerine 

Karşı Fasulye Bitkisindeki Dayanıklılık İle İlişkili Gen 

İfadelerindeki Değişimler     

Gülsüm PALACIOĞLU, Göksel 

ÖZER, Harun BAYRAKTAR 

9.10-

9.20 
FS42 

Çilek Üretim Alanlarındaki Önemli Fungal Kök 

Çürüklük Etmenlerinin Yaygınlıkları ve Patojenisiteleri 

Durmus ERDURMUŞ, Harun 

BAYRAKTAR 

9.20-

9.30 
FS29 

Ekmeklik Melez Bahçesi Materyallerinin Fide ve Ergin 

Döneminde Pas Hastalıklarına Karşı Reaksiyonlarının 

Belirlenmesi 

Kadir AKAN, Nilüfer AKCİ, Selami 

YAZAR, Emin DÖNMEZ, Ayten 

SALANTUR, Bayram ÖZDEMİR, 

Mehmet Emin ALYAMAÇ, Gökhan 

KILIÇ 

9.30-

9.40 
FS20 

Mutant Ekmeklik ve Makarnalık Materyallerinin Fide ve 

Ergin Dönemde Pas Hastalıklarına Karşı 

Reaksiyonlarının Belirlenmesi 

Nilüfer AKCİ, Kadir AKAN, Ali 

ŞENAY 

9.40-

9.50 
FS77 

Marmara Bolgesi Elma Fidanliklarinda  Sclerotium 

rolfsii Sacc. 

Tülin SARIGÜL ERTEK, Süreyya 

ÖZBEN, Servet UZUNOK, Ülkem 

TANIKER 

9.50-

10.00 
Tartışma 

10.00-

10.30 
Ara 
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10.30-

11.40 
Oturum 12 - Fitopatoloji (Viroloji) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Havva 

ILBAGI 

10.30-

10.40 
FS73 

Türkiye “blueberry mosaic associated 

virus”  İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu ve 

Genetik Çeşitliliği 

Kadriye ÇAĞLAYAN, Mona 

GAZEL, Bahar TUNÇ, Hatice ASİL 

10.40-

10.50 
FS61 

Hatay İlinde  Ahududu  ve Böğürtlenlerde  Raspberry 

bushy dwarf virus (RBDV) İzolatlarının Genetik 

Çeşitliliği 

Kıvılcım ÖRDEK, Mona GAZEL, 

Kadriye ÇAĞLAYAN 

10.50-

11.00 
FS49 

Ege ve Güney Marmara Bölgeleri'nde Yaprağı Yenen 

Sebzelerde Enfeksiyonlara Neden Olan Virüslerin 

Tanılanması 

Sabriye ÖZDEMİR, Serpil 

ERİLMEZ 

11.00-

11.10 
FS45 

Ülkemizde Gül Virüslerinin Yaygınlıkları ve Genetik 

Çeşitlilikleri 
Ali KARANFIL 

11.10-

11.20 
FS46 

Kuzey-Batı Anadolu Bölgesi Kabakgil Üretim 

Alanlarında Hıyar Mozaik Virüsü İzolatlarının Genetik 

Çeşitliliğinin Belirlenmesi 

Ali KARANFIL, Savaş KORKMAZ 

11.20-

11.30 
FS60 

Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki Biberlerde Tomato spotted 

wilt orthotospovirus Popülasyonunun Yapısı ve Genetik 

Çeşitliliği  

Selin Ceren BALSAK, Nihal 

BUZKAN 

11.30-

11.40 
Tartışma 

11.40-

12.00 
Ara 

12.00-

13.00 
Oturum 13 - Fitopatoloji (Mikoloji) 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nedı̇m 

ALTIN 

12.00-

12.10 
FS30 

Buğdayda Sarı Pas Hastalığının Enfeksiyon Türlerinin 

Sınıflandırılmasında Görüntü İşleme ve Veri Artırım 

Yöntemlerinin İncelenmesi 

Tolga HAYIT, Fatma 

HAYIT, Nilüfer AKCİ 

12.10-

12.20 
FS10 

Bazı Yulaf Genotiplerinin Yulaf Kara Pası Hastalığına 

Karşı Tarlada Doğal İnokulum Şartlarında 

Dayanıklılıklarının Belirlenmesi 

Nilüfer AKCİ, Aziz KARAKAYA, 

Turhan KAHRAMAN 

12.20-

12.30 
FS44 

Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin (TAB)  Sera 

Koşullarında Arpa Ağ Benek Hastalığı’nın (Pyrenophora 

teres f. teres) Gelişimini Engelleyici Etkileri 

Nilüfer AKCİ, Reyhan 

BAHTİYARCA BAĞDAT 

12.30-

12.40 
FS14 

Türkiye’de Fasülye Üretim Alanlarındaki Rhizoctonia 

Türlerinin Anastomosis Gruplarının Morfolojik ve 

Moleküler Karakterizasyonu 

Sirel CANPOLAT, Senem TÜLEK, 

Abdulaziz YAĞMUR, Tülin 

SARIGÜL ERTEK, Kamil DUMAN, 

Evren ATMACA, Abdullah Taner 

KILINÇ 

12.40-

12.50 
FS7 

Muğla İli, Datça İlçesi’nde Badem Ağaçlarında Dal ve 

Sürgünlerde Yanıklık ve Kurumalara Neden Olan 

Fungal Etmenlerin Saptanması  

Canan ERDEM, Seher BENLİOĞLU 

12.50-

13.00 
Tartışma 
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13.00-

14.00 
Öğle Arası 

14.00-

14.50 
Oturum 14 - Fitopatoloji (Mikoloji) 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Göksel 

ÖZER 

14.00-

14.10 
FS48 

Identification Of The Pathogen Causing Black Spot Of 

Chinese Rose And Fungicide Screening for The Disease 

Control 

Baozhen FENG, Peiqian LI, Zhen 

YAO 

14.10-

14.20 
FS21 

Şeftali ve Nektarin’de Boscalid, Chlorpyrifos ve 

Tebuconazole Kalıntı Analizleri için QuEChERS 

Metodunun Validasyonu 

Hatice DÜLGER, Osman TIRYAKI 

14.20-

14.30 
FS1 

Türkiye Patates Üretim Alanlarından Elde Edilen 

Phytophthora infestans Popülasyonunda Gözlenen 

Düşük Genotipik Çeşitlilik 

Mehmet E. GÖRE, Nedim ALTIN, 

Kevin MYERS, David E.l. COOKE, 

William E. FRY, Göksel ÖZER 

14:30- 

14:40 
FS78 

Konya İlinde Nohut Bitkisinden İzole Edilen 

Rhizoctonia solani İzolatlarının Hastalık Şiddetlerinin ve 

Anastomosis Gruplarının Belirlenmesi 

Fatma Rana BAYRAM, Nuh 

BOYRAZ, Kemal KESENCİ, Hatice 

CAN 

14.40-

14.50 
Tartışma 

14.50-

16.30 
Ara 

16.30-

17.30 
İzzet Baysal ve Kongre Kapanış Oturumu  
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Salon 2 

9.00-

10.00 
Oturum 10 - Entomoloji (Entomoloji) 

Oturum Başkanı: Doç. 

Dr. Alı̇ Kemal 

BİRGÜCÜ 

9.00-

9.10 
ES48 

Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides (Lef) (Lepidoptera: 

Noctuidae))' nun Kitle Üretimi 

Erkan YILMAZ, Ferit 

TURANLI, Firdevs 

ERSİN, Mustafa 

Hakan BALCI 

9.10-

9.20 
ES22 

Adana İlinde Birinci Ürün Mısır Üretim Alanlarındaki Zararlı Mısır 

Kurtlarının (Lepidoptera: Crambidae, Noctuidae) Yaygınlık 

Durumunun Belirlenmesi 

Serkan PEHLIVAN, 

Ekrem ATAKAN 

9.20-

9.30 
ES1 

Süs Bitkilerinde zararlı Frankliniella occidentalis Pergande 

(Thysanoptera: Thripidae) ‘e karşı Mavi Renkli Yapışkan 

Tuzak+Metil-İzonikotinatın Etkinliği  

Fatma IŞIK GÜLSOY, 

Seher TANYOLAÇ 

9.30-

9.40 
ES23 

Türkiye'nin Patates Üretim Alanlarındaki  Tel Kurtlarının (Agriotes 

spp.) (Coleoptera: Elateridae) Tür Çeşitliliği ve Dağılımı 

Arife GÜMÜŞ 

ASKAR, Ebubekir 

YÜKSEL, Göksel 

ÖZER, Halil KÜTÜK, 

Mustafa İMREN 

9.40-

9.50 
ES76 

Korunga Kök Kurdu Bembecia scopigera (Scopoli, 1763) 

(Lepidoptera: Sesiidae)’na Karşı Bazı Korunga Çeşit ve Hatların 

Reaksiyonlarının Belirlenmesi 

Aydemı̇r BARIŞ, Cenk 

YÜCEL 

9.50-

10.00 
Tartışma 

10.00-

10.30 
Ara 
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10.30-

11.30 
Oturum 11 - Entomoloji (Entomoloji) 

Oturum Başkanı: Doç. 

Dr. Rana AKYAZI 

10.30-

10.40 
ES2 

Antalya’dan 2018-2019’da Toplanan Frankliniella occidentalis 

Popülasyonlarında Acrinathrin ve Formetanate’a Karşı Direnç 

Durumu 

İsmaila TOURE, Fatih 

DAĞLI 

10.40-

10.50 
ES55 

Rize İli Kivi Alanlarında Ricania japonica Melichar (Hemiptera: 

Ricaniidae) İle Mücadelede Biyoteknik Yöntemlerin Kullanımı 

Fatma ÖZSEMERCİ, 

Reyhan SEKBAN, 

Emine YÜKSEL, Şemsi 

KARADENİZ, Tülin 

KILIÇ, Öncül Kaangün 

CANER, Seher 

TANYOLAÇ, Sonay 

BİLGİLİ, Engin 

BALTA, Neslihan 

DUMAN, Osman 

SİPAHİOĞLU 

10.50-

11.00 
ES24 

Oksfendazolün Yapay Besin ile Beslenen Galleria mellonella L. 

(Lepidoptera: Pyralidae) Larvalarının Yağ Cisimciğindeki 

Metabolik Enzimler Üzerindeki Etkileri  

Serkan SUGEÇTİ, 

Kemal BÜYÜKGÜZEL 

11.00-

11.10 
ES60 

Tuzaklara Yakalanan Ergin Böcek Sayısına Etkisi Açısından 

Lepidoptera Takımındaki Böceklere karşı Kullanılan Feromon 

Tuzaklarının Performansını Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılması 

Mustafa Hakan BALCI, 

Robbie D GIRLING, 

James M W RYALLS 

11.10-

11.20 
ES25 

Ekin Bambulu, Anisoplia austriaca (Herbst, 1783) (Coleoptera: 

Scarabaeidae) larvalarının kışlık buğdaydaki zararı ve 

mücadelesinde tohum ilaçlamasının Etkinliği 

Emre AKCİ, Numan 

Ertuğrul BABAROĞLU, 

Mehmet ÇULCU, 

Mümtaz ÖZKAN 

11.20-

11.30 
Tartışma 

11.30-

12.00 
Ara 
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12.00-

13.00 
Oturum 12 - Entomoloji (Entomoloji) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Naı̇me Zülal 

ELEKCİOĞLU 

12.00-

12.10 
ES26 

Konya İli Mısır Ekim Alanlarındaki Zararlı 

Fauna  

Mehmet ÇULCU, Dr. Numan E. 

BABAROĞLU, Dr. Mümtaz ÖZKAN, 

Emre AKCİ, Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMİR, 

Doç. Dr. Işıl ÖZDEMİR, Selda UMAR, 

Heval DİLER, Doç. Dr. Emine Demir 

ÖZDEN, Prof. Dr. Ekrem ATAKAN 

12.10-

12.20 
ES61 

Aydın, Muğla ve Denizli İllerinde Süne Türleri 

[Eurygaster spp.,(Hem.: Scutelleridae)] ve 

Popülasyon Yoğunluğunu Etkileyen 

Faktörlerin Belirlenmesi 

Ekrem KAYA, Erkan YILMAZ, Birol 

MIHCI 

12.20-

12.30 
ES27 

Antibiyotik Uygulamasının Bemisia tabaci 

(MEAM1) (Gennadius) (Hemiptera: 

Aleyrodidae)’nin Biyolojik Parametrelerine 

Etkilerinin Belirlenmesi 

Mahmut Mete KARACA, Kamil KARUT 

12.30-

12.40 
ES62 

Doğu Anadolu’da Glaucium grandiflorum 

Boiss. & A. Huet (Papaveraceae) Bitkisi ile 

Beslenen Entomoscelis sacra (Linnaeus, 1758) 

(Coleoptera: Chrysomelidae)’nın Biyolojik 

Özellikleri 

Neslihan GÜLTEKİN, Melek GÜDEK 

GÜÇLÜ, Murat GÜVEN 

12.40-

12.50 
ES28 

Kop Dağında Yabani Elma Malus sylvestris 

(L.) Meyvelerinde Beslenen Rhynchites 

bacchus (L.) 

Neslihan GÜLTEKİN, Melek GÜDEK 

GÜÇLÜ, Edanur SEZER 

12.50-

13.00 
Tartışma 

13.00-

14.00 
Öğle Arası 

14.00-

15.00 
Oturum 13 - Entomoloji (Entomoloji) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emı̇ne ÇIKMAN 

14.00-

14.10 
ES29 

Sünenin, Eurygaster maura L. 1758 

(Hemiptera: Scutelleridae) kışlaktan göç 

seyrine sıcaklığın etkisi 

Numan BABAROGLU, Emre AKCİ, 

Mehmet ÇULCU, Mümtaz ÖZKAN 

14.10-

14.20 
ES30 

Ülkemizdeki Arıcıların Arı Hastalık ve 

Zararlıları Konusunda Farkındalığı 

Ahmed KARAHAN, Mehmet Ali KUTLU, 

İsmail KARACA 

14.20-

14.30 
ES3 

Gübre Böceklerinin Gübreye Varış Sürelerinin 

Tespiti 
Seval ZEYBEK, Emine ÇIKMAN 

14.30-

14.40 
ES70 

Spinosada Maruz Kalmış Domates Yaprak 

Güvesi [Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: 

Gelechiidae)] Larvalarında İfadesi Değişen 

Genlerin Transkriptom Temelli Tespiti 

Abdullah Emre ATIŞ, Abdullah YILMAZ, 

Duygu DEMİRÖZ, Erkan ÖZEL, Başak 

COŞKUN, Ali ERGÜL 

14.40-

14.50 
ES34 

Yalancı Kelebek [Ricania 

japonica (Hemiptera: Ricaniidae)] ile 

Mücadelede Bazı Biyolojik Preparatların 

Etkinliklerinin Belirlenmesi 

Kibar AK, Kaan ALTAŞ 

14.50-

15.00 
Tartışma 
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15.00-

15.30 
Ara 

15.30-

16.30 
Oturum 14 - Entomoloji (Entomoloji) 

Oturum Başkanı: Prof. 

Dr. Ferı̇t TURANLI 

15.30-

15.40 
ES80 

Tire Ve Ödemiş İlçelerinde Domates, Birinci Ve İkinci Ürün 

Patates Alanlarında Domates Güvesi [Tuta Absoluta (Meyrick) 

(Lepidoptera: Gelechiidae)]’ nin Zararı, Popülasyon Değişimi Ve 

Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi 

Bahar ÇAYLAK, 

Hüseyin BAŞPINAR 

15.40-

15.50 
ES66 

Çanakkale’nin Turunçgil Ağaçlarının Bitki Koruma Sorunları ve 

Çözüm Önerileri 

Papatya TİFTİKCİ, 

Hakan TİFTİKCİ 

15.50-

16.00 
ES35 

Çanakkale Sebze ve Meyve Halinde Saptanan Yeni Kayıt Zararlı 

Bir Sinek: Myiopardalis pardalina Bigot (Diptera: Tephritidae) 
Papatya TIFTIKCI 

16.00-

16.10 
ES36 

Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Chrysomelidae)’un 

Çanakkale’de İlk Kaydı ve Fasulyede Zarar Oranının Belirlenmesi 
Papatya TIFTIKCI 

16.10-

16.20 
ES37 

Diyarbakır ve Elazığ İlleri meyve Alanlarında Coccidae 

(Hemiptera: Coccoidea) Türleri Üzerinde Tespit Edilen Parazitoit 

ve Predatör türler 

Murat GÜLMEZ, 

Lütfiye GENÇER, 

Mehmet Rifat 

ULUSOY 

16.20-

16.30 
Tartışma 

 

Salon 3 

9.00-

9.50 
Oturum 9 - Herboloji 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. 

Cumalı̇ ÖZASLAN 

9.00-

9.10 
HS22 

Buğday Ürününe Karışan Zehirli Yabancı Ot 

Tohumlarının Araştırılması 
Zeynep SEVINÇ, Sibel UYGUR 

9.10-

9.20 
HS17 

Nadas Sonrası Mısır Ekiminde Yabancı Ot 

Yoğunluğu 

Dr. Recep YAVUZ, Burhan 

ŞAHİN 

9.20-

9.30 
HS5 

Mısırda Çıkış Öncesi ve Sonrası Herbisitlerin 

Yabancı Otlar Üzerine Etkileri 

Dr. Recep YAVUZ, Burhan 

ŞAHİN 

9.30-

9.40 
HS1 

Kekik Üretiminde Yabancı Ot Mücadelesinin Verim 

ve Kalite Üzerine Etkisi 
Yildiz SOKAT 

9.40-

9.50 
Tartışma 

9.50-

10.30 
Ara 

  



8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi 

24-28 Ağustos 2021 | ONLİNE 

8th Plant Protection Congress with International Participation,  

August 24-28, 2021 | ONLINE ~ 50 ~ 

10.30-

11.30 
Oturum 10 - Biyolojik Mücadele (Entomoloji) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. 

Cengı̇z KAZAK 

10.30-

10.40 
BS15 

Orius vicinus Ribaut (Hemiptera: Anthocoridae)’un 

Kırmızıörümcek Üzerindeki Bazı Biyolojik Özellikleri ve 

Etkinliğinin Belirlenmesi 

Serkan PEHLIVAN 

10.40-

10.50 
BS24 

Turunçgilde Yaygın Görülen Doğal Düşmanlara Karşı Bazı 

Bitki Koruma Ürünlerinin Laboratuvar Koşullarında Yan 

Etkilerinin Araştırılması 

Dogancan KAHYA, Şebnem 

TİRENG KARUT, Ahmet 

DOĞRU, Sadık Emre 

GÖRÜR 

10.50-

11.00 
BS4 

Bazı Entomopatojen Nematodlar ve Fungusların 

Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: 

Chrysomelidae) Pupa Dönemine Karşı Etkinliği  

Asiye UZUN, Fatma Gül 

GÖZE ÖZDEMİR, Ozan 

DEMİRÖZER 

11.00-

11.10 
BS5 

İzmir, Manisa, Çanakkale İlleri Domates Alanlarında Zararlı 

Tuta absoluta (Meyrick,1917) (Lep.: Gelechiidae)’nın 

Yumurta Parazitoiti Trichogramma euproctidis (Girault, 

1911) (Hym.: Trichogrammatidae)’in Yayılışı ve Doğal 

Etkinliğinin Belirlenmesi 

Bı̇rol MIHCI, Zeynep 

YOLDAŞ 

11.10-

11.20 
BS18 

Bacillus thuringiensis Preparatlarının Chilocorus 

bipustulatus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Coccinellidae)’a 

Yan Etkilerinin İki Farklı Yöntem ile Belirlenmesi 

Şebnem TİRENG KARUT, 

Doğancan KAHYA, Sadık 

Emre GÖRÜR 

11.20-

11.30 
Tartışma 

11.30-

12.00 
Ara 

12.00-

12.50 
Oturum 11 - Entomoloji (Entomoloji) 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. 

Fatı̇h DAĞLI 

12.00-

12.10 
ES68 

Long-term Study of the Formation of the Abundance 

of Rhopalosiphum padi (L.) on Bird-cherry in a North-West 

Russia 

Alla VERESCHAGİNA 

12.10-

12.20 
ES69 

Specific Traits of the Emigration and Settling 

of Rhopalosiphum padi (L.) on Herbaceous Plants in 

Connection with Possibility of Transmitting a Viral 

Infection 

Elena GANDRABUR 

12.20-

12.30 
ES38 

Lactobacillus acidophilus Probiyotik Bakterisi İçeren Bir 

Bitki Aktivatörünün Orius laevigatus (Fieber, 1860) 

(Heteroptera: Anthocoridae) Üzerindeki Cezbedici Etkisinin 

Belirlenmesi 

Sultan ÇOBAN, Emine 

ÇIKMAN 

12.30-

12.40 
ES67 

Bazı Bitkisel Uçuçu Yağlarının Kuru Meyve Güvesi Plodia 

interpunctella (Hübner)(Lepidoptera: Pyralidae) 

Mücadelesinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Mustafa Murat 

YEŞILIRMAK, Mehmet 

Sedat SEVINÇ, Erdinc 

GÜNAY 

12.40-

12.50 
Tartışma 
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The Re-Emergence Potato/Tomato Late Blight 

William Earl FRY1 

1Department Of Plant Pathology And Plant-Microbe Biology, Cornell University, Ithaca, NY, USA 

Corresponding Author: wef1@cornell.edu 

Potato late blight is caused by the oomycete pathogen, Phytophthora infestans. This pathogen originated in the highlands 

of central Mexico, and was first introduced to the old world in the 1840’s. It now occurs worldwide. In its center of origin, 

it reproduces sexually and asexually, but in most other locations worldwide reproduction of this pathogen is asexual. 

Recently, unexpectedly severe epidemics of potato late blight have been reported in many locations worldwide. This paper 

describes how both sexual and asexual reproduction have had a role in these epidemics and how the characteristics of the 

pathogen in global commerce have led to these unexpectedly severe epidemics. Sexual reproduction provided diverse 

progeny from which particularly aggressive strains (clonal lineages) have been selected during asexual reproduction. 

Sexual reproduction has led to more severe disease in northwest Europe. Migration of particularly fit lineages has led to 

severe epidemics worldwide. Examples from the USA, and India will be described. 

Keywords: Late blight, Epidemics, Migration, Worldwide 
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American Trends in Weed Science: Where to Now? 

Marty Williams1 
1Ecologist, USDA-ARS, Global Change and Photosynthesis Research 1102 S. Goodwin Ave. University of Illinois 

Urbana, IL 61801 

Corresponding author: martin.williams@usda.gov 

 

Weed management in American crop production continues to evolve, unsurprisingly in some ways.  In agronomic crops, 

mismanagement of herbicide-tolerant crop technology has ushered in a new era of herbicide-resistant (HR) and multiple 

HR weed populations.  Heavy reliance on limited and often antiquated herbicides and/or manual weeding challenges the 

sustainability of producing other crops, including many fruits and vegetables.  Costs and regulatory hurdles have largely 

shifted the agrochemical industry from developing novel herbicidal sites of action, to developing crop traits for tolerance 

to old chemistry.  While weeds have appeared to become more difficult to control over the last two decades, consolidation 

and downsizing within industry, academia, and government research has been observed.  Meanwhile, consumers continue 

to call into question the health and safety of several widely used weed management technologies.  Although the previous 

notion that simplicity in weed management appealed to practitioners, today’s research community appears to be in greater 

consensus that increasing diversity in weed management is essential.  In the short-term, cooperative solutions to HR 

management appear necessary to prolonging the useful life of existing herbicides.  In recent years there has also been 

greater interest in long-studied cultural practices, such as the use of cover crops.  Commercialization of technologies that 

exploit weaknesses in life history traits of weeds, such as harvest weed seed control, show promise in certain agronomic 

crops.  Advances in autonomous weed detection and intervention are already improving weed management in some high-

value vegetable crops.  Across the board, producer-tailored services are increasing in availability due to cost-effective 

acquisition of geospatial data of various types and scales.  The future of weed management in American crop production 

will continue to be shaped by a host of factors, including factors rooted in weed biology and ecology (e.g. HR), regulatory 

processes, technological innovations, economics, and societal demands. 
 

Keywords: herbicides, crop production, weed management, technological innovations 
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Biyolojik Mücadele Sözlü Sunumlar 
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BS1 

Trichogramma evanescens (Hymenoptera: Trichogrammatidae) Kitle Üretimi İçin Ephestia 

kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) Yumurtalarının UV Sterilizasyonu 

Ferah YAMAÇ1, Mehmet GÖK1, Pınar DİLEK1, İsmail ATAY2, Şahin TATLI3, Cem ÖZKAN1 

1Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

2Trimail Biyolojik Tarım Ltd. Şti. Ankara Üniversitesi Teknokent 

3Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu- Sorumlu Yazar: ferahyamac@gmail.com 

Tarım ve orman alanlarında, özellikle meyve ve sebze zararlılarının mücadelesinde Trichogramma evanencens adlı 

parazitoit kullanımının oldukça yaygın olduğu bildirilmektedir. Başta ABD, Avrupa ülkeleri, Brezilya, Çin ve Rusya bu 

parazitoiti etkin olarak kullanmaktadır. Ülkemizde de bu parazitoitin kitle üretimi ve salımına yönelik çalışmalar 

bulunmaktadır. Parazitoitin kitle üretimde karşılaşılan sorunlardan biri de konukçu Ephestia kuehniella’daki 

yamyamlık’tır. Kitle üretimi esnasında parazitlenmeyen normal konukçu yumurtalarından gelişen larvalar, parazitlenmiş 

ve parazitlenmemiş yumurtalarda beslenerek verimliliği önemli ölçüde düşürmektedir. Üretimdeki bu yamyamlık sorunu, 

parazitoit miktarının azalmasına, parazitoit kalitesinin düşmesine ve üründe standardizasyonun sağlanamamasına neden 

olmaktadır. Birçok çalışma, UV uygulanan konukçu yumurtalarında embriyo gelişiminin durdurduğunu, bunun da 

yumurtanın tazeliğini daha uzun süre korumayı sağladığı, yani parazitoitin parazitlenme potansiyelini arttırdığını ortaya 

koymaktadır. Ultraviyole ışık ile embriyosu öldürülmüş yumurtalardan gelişen T. evanescens'in biyotik potansiyelinin, 

normal yumurtalarda gelişenlerden daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Bunlara ilave olarak pratikte UV ışınlarının etkisinin, 

doza bağlı olarak değiştiği bildirilmektedir. UV’nin etkinliğini belirleyen unsurlar ise; ışıma şiddeti, ışıma süresi, hedef ile 

ışınım arasındaki uzaklıktır. Bu çalışmada parazitoit kitle üretiminde yamyamlığı (kannibalizmi) önleyecek pratik bir 

çalışma yapmak amaçlanmıştır. Denemeler 25± 1°C sıcaklık, %65 ± 5 orantılı nem, 16:8 (AK) ışıklanma süresinin 

sağlandığı iklim odalarında gerçekleştirilmiştir.  Bu denemelerde petri kaplarına 0-24 saat yaşlı, 0.1g Ephestia kuehniella 

yumurtası (yaklaşık 3500 adet) üst üste gelmeyecek şekilde yayılmış ve kontrol muamelesi de dahil olmak üzere 5, 10, 20, 

30 cm mesafelerde 1, 5, 10, 15, 30, 60 dk sürelerde 254 nm dalga boylu UV ışınlarına maruz bırakılmıştır. 254 nm dalga 

boyunda yürütülen deneme sonuçları, kannibalizmi önleyen en uygun uzaklığın 5 cm ve en uygun sürenin 15 dk olduğunu 

ortaya koymaktadır. Kannibalizmin önlenmesi konusunda elde edilen sonuçlar, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve 

Ankara Üniversitesi Teknokent Biyolojik Mücadele Firmalarında T. evanescens’in kitle üretiminde etkili olarak 

kullanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Trichogramma evanencens, kitle üretimi, UV, kannibalizm, Ephestia kuehniella  

 

UV Eggs Sterilization of Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) for Trichogramma 

evanescens (Hymenoptera: Trichogrammatidae) Mass Rearing 

It is reported that the use of the parasitoid Trichogramma evanencens is quite common in agriculture and forest areas, 

especially in the control of fruit and vegetable pests. Especially USA, European countries, Brazil, China and Russia use 

this parasitoid effectively. In Turkey, there have been studies on mass production and release of the parasitoid. One of the 

problems encountered in mass production of the parasitoid is cannibalism in the host, Ephestia kuehniella. Larvae 

developing from normal host eggs that do not parasitize during mass production feed on parasitized and unparasitized eggs, 

significantly reducing productivity. This cannibalism problem in production causes a decrease in the amount of parasitoids, 

a decrease in the quality of parasitoids, and a lack of standardization in the product. Many studies show that UV-treated 

host eggs inhibit embryo development, which ensures longer egg freshness, ie. increases the parasitoid potential of 

parasitoids. It has been reported that the biotic potential of T. evanescens developing from eggs whose embryos were killed 

by ultraviolet light is higher than that of normal eggs. In addition to these, it is reported that the effect of UV rays in practice 

varies depending on the dose. The factors that determine the effectiveness of UV are; radiation intensity, radiation duration, 

distance between the target and the radiation. In this study, it is aimed to make a practical study to prevent cannibalism in 

mass production of parasitoids. The experiments were carried out in climate rooms with 25±1°C temperature, 65±5% 

proportional humidity, 16:8 (AK) lighting time. In these trials, 0-24 hours old, 0.1g Ephestia kuehniella eggs 

(approximately 3500 pieces) were spread in petri dishes without overlapping and at 5, 10, 20, 30 cm distances, including 

the control treatment, 1, 5, 10, 15, 30 were exposed to UV rays with a wavelength of 254 nm for 60 minutes. The results 

of the experiment carried out at 254 nm wavelength reveal that the optimal distance to prevent cannibalism is 5 cm and the 

most appropriate time is 15 minutes. The results obtained on the prevention of cannibalism are used effectively in mass 

production of T. evanescens in Ankara University Faculty of Agriculture and Ankara University Technopolis Biological 

Control Companies. 

Keywords: Trichogramma evanencens, mass production, UV, cannibalism, Ephestia kuehniella 

Bu çalışma TÜBİTAK 2209–B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi kapsamında desteklenmiştir.  
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Ayçiçeğinde Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De Bary’ye Karşı Bazı Bakteriyel Biyoajanların In 

vitro ve In vivo Etkinliklerinin Belirlenmesi 

Raziye KOÇAK1, Nuh BOYRAZ2 

1Selçuk Üniversitesi, Çumra Meslek Yüksekokulu, Hayvansal ve Bitkisel Üretim Bölümü, Konya, Türkiye 

2Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Konya, Türkiye 

Sorumlu Yazar: rkocak@selcuk.edu.tr 

Bu çalışma Konya ve Aksaray illeri ayçiçek ekim alanlarında kök ve kök boğazı çürüklüğüne neden olan Sclerotinia 

sclerotiorum’a karşı bazı bakteriyel biyoajanların in vitro ve in vivo etkinliklerini belirlemek amacıyla 2017-2018 yıllarında 

yürütülmüştür. Konya ve Aksaray illeri ayçiçek ekim alanlarından toplanan hastalıklı bitkilerden izole edilip, tanılaması 

yapıldıktan sonra patojenisite testleri sonucu seçilen ve en virulent olan iki S.sclerotinia izolatına karşı yine aynı alanlardan 

sağlıklı ayçiçek bitkilerinin rizosfer bölgesindeki topraktan izole edilen ve 16S rRNA’ya göre moleküler olarak tanılaması 

yapılmış olan Bacillus cereus, Bacillus simplex, Brevibacterium frigoritolerans, Bacillus toyonensis (2 izolat) isimli bakteri 

türlerinin in vitro ve in vivo da etkinliklerinin testlenmesi sonucu Bacillus cereus ve Bacillus simplex, S. sclerotiorum’un 

iki izolatına karşı in vitro da %49,19-57,95 arasında değişen oranlarda engelleme gösterirken, in vivo da %100 etkinlik 

sağlamışlardır. Yapılan etkinlik çalışmaları sonucu B. cereus ve B. simplex’in ayçiçeğinde S. sclerotiorum’a karşı biyolojik 

mücadelede kullanılabilecek potansiyel bakteriyel biyoajan olabilecekleri söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Ayçiçeği, beyaz çürüklük, biyolojik mücadele, Sclerotinia sclerotiorum 

 

Determination of In Vitro and In vivo efficiencies of Some Bacterial Bio Agents Against 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De Bary in Sunflower 

This study was conducted in 2017-2018 to determine the in vitro and in vivo activities of some bacterial bio agents against 

Sclerotinia sclerotiorum, which causes root and root collar rot in sunflower cultivation areas of Konya and Aksaray 

provinces. That is isolated from diseased plants collected from sunflower fields in Konya and Aksaray provinces, after the 

diagnosis is made, the result of pathogenicity tests is selected and against the two most virulent S. sclerotinia isolates, 

which isolated from again the same areas of sunflower plants from rhizosphere and from the soil and bacteria species 

named Bacillus cereus, Bacillus simplex, Brevibacterium frigoritolerans, Bacillus toyonensis (2 isolates) that have been 

molecularly identified according to 16S rRNA, as a result of testing their activities in vitro and in vivo, it showed inhibition 

at rates varying between 49.19-57.95% in vitro against two S. sclerotiorum isolates of Bacillus cereus and Bacillus simplex, 

while providing 100% efficiency in vivo. As a result of the effectiveness studies, it can be said that B. cereus and B. simplex 

can be potential bacterial bio agents that can be used in biological control against S. sclerotiorum in sunflower. 

Keywords: Sunflower, white rot, biological control, Sclerotinia sclerotiorum 

*Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün (BAP) 18101017 nolu projesi 

kapsamında desteklenmiştir. 
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Bazı Entomopatojen Nematodlar ve Fungusların Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: 

Chrysomelidae) Pupa Dönemine Karşı Etkinliği  

Asiye UZUN1, Fatma Gül GÖZE ÖZDEMİR1, Ozan DEMİRÖZER1 

1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: asiyeuzun@isparta.edu.tr 

Bu çalışmada farklı entomopatojen fungus ve nematodların Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) 

pupa dönemi üzerindeki patojenik etkileri araştırılmıştır. Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) ve 

Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1976 (Rhabditida: Heterorhabditidae) (Bioglobal Co.), Nostalgist (Beauveria 

bassiana strain Bb-1, Agrobest Grup Ltd. Şti.), iki Türkiye izolatı olan Beauveria bassiana BIM-001 ve BY2’nin 

süspansiyonları hazırlanmış ve plastik kutular içerisinde toprakta pupa dönemine geçen bireylere uygulanmıştır. 

Entomopatojen nematodlar için 3 farklı doz (150, 200 ve 250 milyon infektif juvenil larva (IJs)/100 L su), entomopatojen 

funguslarda ise 1x108 spor/ml ve Nostalgist için tavsiye edilen arazi dozu (1x108 CFU/mL) hazırlanmıştır. Çalışmada her 

bir entomopatojen fungus ve nematod uygulaması için 10 tekerrür ve 5 birey olmak üzere toplam 50 adet pupa döneminde 

birey kullanılmıştır. Hazırlanan entomopatojen fungus ve nematod süspansiyonları homojen olacak şekilde 5 adet birey 

içeren her plastik kutuya 25 ml olarak uygulanmıştır. Uygulamadan 7 gün sonra gözlemler yapılmıştır. Entomopatojen 

nematod uygulamalarında ölen pupa bireyleri ayrı ayrı White Tuzağı’na alınmış ve 15 gün sonra nematod çıkışı 

gözlemlenmiştir. Entomopatojen fungus uygulamalarında ise ölen bireylerden re-izolasyon gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

sonuçlarına göre, L. decemlineata’nın pupa döneminde bireylerde ölüm oranları açısından Nostalgist (%73,33±4.71)’in B. 

bassiana BIM-001, B. bassiana BY2, S. feltiae ve H. bacteriophora’ya göre istatistiki olarak farklı ve anlamlı olduğu 

saptanmıştır (P <0.05). Entomopatojen nematodların ölen bireylerden tekrar izole edilen ortalama birey sayıları ise hem S. 

feltiae hem de H. bacteriophora’nın 250 milyon infektif juvenil larva (IJs) / 100 L su) dozunda diğer uygulama dozlarına 

göre istatistiki olarak daha yüksek ve farklı bulunmuştur (P <0.05).  

Anahtar Kelimeler: Çevre dostu pestisit, Patates böceği, Zararlı yönetimi 

 

Efficacy Of Some Entomopathogenic Nematodes And Fungi Against Pupae Stage Of 

Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) 

In this study, the pathogenic effects of different entomopathogenic fungi and nematodes on Leptinotarsa decemlineata 

(Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) pupal stage were investigated. Suspensions of Steinernema feltiae (Filipjev) 

(Rhabditida: Steinernematidae) and Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1976 (Rhabditida: Heterorhabditidae) 

(Bioglobal Co.), Nostalgist (Beauveria bassiana strain Bb-1, Agrobest Grup Ltd. Şti.), Beauveria bassiana BIM-001 ve 

BY2 isolates which obtained from Turkey were prepared and applied to individuals who entered the pupal stage into the 

soil in plastic boxes. 3 different doses (150, 200 and 250 million infective juvenile (IJs)/100 I water) for entomopathogenic 

nematodes, 1x108 spores/ml for entomopathogenic fungi and the recommended field dose (1x108 CFU/mL) for Nostalgist 

were prepared. For each entomopathogenic fungus and nematode application, a total of 50 individuals with 10 replications 

which included 5 individuals in the pupal stage were used in the study. The prepared entomopathogenic fungus and 

nematode suspensions were applied homogeneously as 25 ml to each plastic box containing 5 individuals. Dead-alive 

observations were made 7 days after the application. Pupa individuals that died in entomopathogenic nematode applications 

were seperately placed in the White Trap and nematode emergence was observed after 15 days. Re-isolation was performed 

from died individuals in entomopathogenic fungi applications. According to the results of this study, it was determined 

that Nostalgist (%73,33±4.71) was statistically different and significant compared to B. bassiana BIM-001, B. bassiana 

BY2, S. feltiae and H. bacteriophora in terms of mortality rates in the pupal stage of L. decemlineata (P <0.05). The mean 

number of entomopathogenic nematodes re-isolated from dead individuals was statistically higher and different at 250 

million infective juvenile (IJs)/100 I water doses of both S. feltiae and H. bacteriophora compared to other application 

doses (P <0.05). 

Keywords: Ecofriendly pesticide, Colorado potato beetle, Pest management 

Bu bildiri herhangi bir kurum tarafından desteklenmemiştir. 
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İzmir, Manisa, Çanakkale İlleri Domates Alanlarında Zararlı Tuta absoluta (Meyrick,1917) 

(Lep.: Gelechiidae)’nın Yumurta Parazitoiti Trichogramma euproctidis (Girault, 1911) (Hym.: 

Trichogrammatidae)’in Yayılışı ve Doğal Etkinliğinin Belirlenmesi 

Bı̇rol MIHCI1, Zeynep YOLDAŞ2 

1Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bornova-İzmı̇r 

2Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Sorumlu Yazar: birol.mihci@tarimorman.gov.tr 

Bu çalışmada, 2014-2015 yıllarında İzmir iline bağlı Torbalı, Menemen ilçelerinde; Manisa iline bağlı Salihli ilçesinde ve 

Çanakkale iline bağlı Ezine ilçesinde domates tarlalarında bulunan zararlı Tuta absoluta (Meyrick,1917) (Lep.: 

Gelechiidae)’ nın yumurta parazitoiti Trichogramma euproctidis (Girault, 1911) (Hym.: Trichogrammatidae)’ in yayılışı 

ve doğal etkinliği belirlenmiştir. Bitkinin vejetasyon dönemi boyunca mayıs ayı ortasından Ekim ayı ortasına kadar her 

ilçeye 1-2 haftalık periyotlarda gidilerek; her tarlanın 1 dekarlık alanının farklı noktasından 50 bitkiden 2’şer adet olmak 

üzere toplam 100 adet yaprak lup ile zararlı yumurtası olup olmadığı kontrol edilerek örnekleme yapılmıştır. Çalışmanın 

ilk yılında örnekleme yapılan tüm ilçelerde Domates güvesi yumurtalarında Trichogramma cinsine bağlı yumurta 

parazitoitleri saptanmıştır. Bunlar Ezine, Salihli, Torbalı ilçelerinde T. euproctidis, Menemen ilçesinde Trichogramma 

brassicae (Bezdenko, 1968) türleri olarak belirlenmiştir. Yumurta parazitoitlerinin doğal parazitlenme oranları çalışmanın 

ikinci yılında Ezine, Salihli, Torbalı ilçelerinde sırasıyla T. euproctidis türü için %32,8, %11,1, %14,4; Menemen ilçesinde 

ise T. brassicae türü için %8,5 olarak kaydedilmiştir. Ayrıca parazitlenmiş yumurtaların açılma oranları Ezine, Salihli, 

Torbalı ilçelerinde sırasıyla T. euproctidis türü için %68,7, %60,1, %62,8; Menemen ilçesinde ise T. brassicae türü için 

%61,3 olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tuta absoluta, Trichogramma euproctidis, Trichogramma brassicae, parazitoit 

 

Determination of the Distribution and Activity of the Egg Parasitoid Trichogramma euproctidis 

(Girault, 1911) (Hym.: Trichogrammatidae) of Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lep.: 

Gelechiidae) in Tomato Fields of İzmir, Manisa, Çanakkale Provinces 

In this study, the spread of egg parasitoid Trichogramma euproctidis (Girault, 1911) of the pest Tuta absoluta (Meyrick, 

1917) (Lep .: Gelechiidae) and its effectiveness has been determined in Torbalı and Menemen districts of İzmir province, 

Salihli district of Manisa province, and Ezine district of Çanakkale province between 2014-2015. During the vegetation 

period of the plant, from mid-May to mid-October, each district is visited in 1-2 week periods; sampling was carried out 

by checking whether there were any Tuta absoluta eggs on a total of 100 leaves from 50 plants from different points of 1 

decare area of each field. In the first year of the study, egg parasitoids of genus Trichogramma were detected in tomato 

leaf miner eggs in all sampled districts. These were determined as T. euproctidis in Ezine, Salihli, Torbalı districts and 

Trichogramma brassicae (Bezdenko, 1968) in Menemen district. In the second year of the study, the parasitization rates 

of egg parasitoids were 32.8%, 11.1%, 14.4% for T. euproctidis species in Ezine, Salihli and Torbalı, respectively; it was 

recorded as 8.5% for T. brassicae in Menemen. In addition, the hatching rates of parasitized eggs were 68.7%, 60.1%, 

62.8% for T. euproctidis species in Ezine, Salihli and Torbalı, respectively; In Menemen it was found as 61.3% for T. 

brassicae species. 

Keywords: Tuta absoluta, Trichogramma euproctidis, Trichogramma brassicae, parasitoid 

Bu çalışma, Tagem -BS-14/09–01/01–05 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Ephestia kuehniella Zell. (Lepidoptera: Pyralidae)’nın Kitle Üretimi 

Cem ÖZKAN1, Şahı̇n TATLI2, İsmail ATAY3, Enes DEMİREL4, Kazim KARAKUŞ4, Ferah YAMAÇ1, Şermı̇n GENÇ1, 

Yasemı̇n AKTAŞ1, Kemal ARSLAN5, Kâmil KARATAŞ6, Emine KAYA1, Gözde UYSAL1, Alperen OMURCA2 

1Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Ankara, Türkiye 

2Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Kırıkkale, Türkiye 

3Trimail Biyolojik Tarım Ltd. Şti, Ankara Üniversitesi Teknokent, Ankara, Türkiye 

4Enbiyotek Biyolojik Tarım Ltd. Şti, Ankara Üniversitesi Teknokent, Ankara, Türkiye 

5Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ankara, Türkiye  

6Orser Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu, Ankara, Türkiye 

Sorumlu Yazar: cozkan1965@gmail.com 

Bu çalışma ile birçok doğal düşman böceğin kitle üretiminde konukçu ve av olarak kullanılan Ephestia kuehniella’nın 

ekonomik kitle üretimini geliştirmek amaçlanmıştır. Çalışma ekibi 30 yıldır ungüvesi yetiştiriciliği yapmaktadır. Günlük 

1 gram (35.000 adet) olan prototip ungüvesi yumurtası üretimi, birçok Ar-Ge çalışmaları neticesinde günlük 100 gramlık 

(3.500.000 adet) üretime çıkartılmıştır. Günlük 100 gram ungüvesi yumurtası hasadında ağırlık olarak yem rasyonu; %40 

buğday unu, %20 mısır unu, %10 arpa unu %10 ince kepek, %10 gliserin, %5 süttozu ve %5 kuru maya şeklindedir. 

Sterilizasyon için besinler, 60°C’lik etüvde 3gün süre ile tutulmuştur. Hazırlanan besinin tam olarak karıştırılması için 

uygun ölçekli karıştırıcılar kullanılmaktadır. Laboratuvarda ungüvesi besinine ilave edilecek yumurta miktarını belirlemek 

için hassas tartı kullanılmaktadır. Yapılan tartımlar ile 0.3 g (10.000 adet) yumurta, içinde 2kg steril besin bulunan 45x33x 

8cm boyutlarındaki şeffaf plastik kaplarına homojen olarak aktarılıyor. Günlük 6 kapta toplam 12 kg yem kullanılmaktadır. 

Yetiştirme kapların ağızları bir bez ve lastik ile kapatıldıktan sonra 25±1ºC, %60-70 nispi nem koşulların sağlandığı böcek 

yetiştirme odalarında gelişmeye bırakılıyor. Yaklaşık 40 gün sonra çıkış yapmaya başlayan erginler uygun bir aspiratör 

yardımıyla günlük olarak toplanmakta ve yumurtlatma kaplarına aktarılmaktadır. Tartım yöntemi ile belirlenen 5000 adet 

ergin, 5 litrelik yumurtlatma kaplarına aktarılmaktadır. Yumurtaların toplanması günlük rutin işler olarak yapılmaktadır. 

Elde edilen yumurtalar ihtiyaç durumuna göre +4ºC de buzdolabında muhafaza edilmektedir. Mikroskoptaki 

gözlemlerimizde ungüvesi larvalarının ağız yapılarının çiğneyici olduğu ve sunulacak besinlerin un/toz şeklinde 

verilmesinin uygun olmayacağı kanısına varılmıştır. Nitekim bu konuda ön denemeler yapılmış, söz konusu aynı besinler, 

farklı formlarda ungüvesi larvalarına sunulmuştur. Sonuçta ungüvesinin bu besinlerde daha iyi beslenerek daha iyi bir 

gelişme gösterdiği ve daha iri ergin bireylerin oluştuğu gözlemlenmiştir. Un güvesi yetiştiriciliğindeki şu anki hedef ise 

günlük ulaşılan 100 gramlık (3.500.000 adet) üretimi, günlük 1000 gramlık (35.000.000 adet) ekonomik kitle üretimine 

çıkartmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ephestia kuehniella, Ungüvesi, kitle üretimi 

Mass Rearing of Ephestia kuehniella Zell. (Lepidoptera: Pyralidae) 

With this study, it was aimed to improve the economic mass production of Ephestia kuehniella, which have been used as 

host and prey in the mass production of a number of natural enemy insects. The team has been rearing Mediterranean flour 

moth for 30 years. Prototype flour moth egg production, which is 1 gram per day, has been increased to 100 grams per day 

as a result of a number of R&D studies. Food ration by weight in a daily harvest of 100 grams of flour moth eggs; 40% 

wheat flour, 20% corn flour, 10% barley flour, 10% fine bran, 10% glycerin, 5% milk powder and 5% dry yeast. For 

sterilization, the foods were kept in an oven at 60°C for 3 days. Appropriate scale mixers are used to fully mix the prepared 

food. In the laboratory, precision scales are used to determine the amount of eggs to be added to the flour moth diet. With 

the weighings made, 0.3 g eggs are homogeneously transferred into transparent plastic containers of 45x33x 8cm, 

containing 2 kg of sterile food. A total of 12 kg of feed is used in 6 containers per day. Growing pots are closed with a 

cloth and rubber, they are left to grow in insect breeding rooms where 25±1ºC, 60-70% relative humidity conditions are 

provided. Adults that start to emerge after approximately 40 days are collected daily with the help of a suitable aspirator 

and transferred to spawning containers. 5000 adults determined by the weighing method are transferred to 5-liter egg-

laying containers. In our observations under the microscope, it was concluded that the mouth structures of the 

Mediterranean flour moth larvae were chewy and it would not be appropriate to give the food to be served in the form of 

flour/powder. As a matter of fact, preliminary experiments were made on this subject, and the same foods in question were 

presented to the Mediterranean flour moth larvae in different forms. As a result, it has been observed that the flour moth is 

fed better in these foods and shows a better development and larger adult individuals are formed. The current target in flour 

moth rearing is to increase the daily production of 100 grams to an economic mass production of 1000 grams per day. 

Keywords: Ephestia kuehniella, Mediterranean flour moth, mass production  
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Bracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae)’un Soğuk Koşullarda Depolanmasında Sıcaklık, 

Süre ve Konukçu Farklılığının Etkisi 

Şahin TATLI1, Cem ÖZKAN2 

1Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Kırıkkale, Türkiye  

2Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Ankara, Türkiye 

Sorumlu Yazar: sahin_tatli@hotmail.com 

Biyolojik Mücadelede yapılan kitle üretiminde istenilen zamanlarda istenilen miktarda etmenin eldesi için, doğal 

düşmanların depolanması yoluna gidilebilmektedir. Larval bir ektoparazitoit olan Bracon hebetor (Hymenoptera: 

Braconidae), birçok zararlının baskılanması için kitle üretimi yapılan etkili bir biyolojik mücadele etmenidir. Bu çalışmada 

B. hebetor’un düşük sıcaklıkta etkili depoloma koşulları araştırılmıştır. B. hebetor’un düşük sıcaklıklarda depolamasında 

farklı konukçu, farklı sıcaklık ve farklı depolama süreleri ele alınmıştır. Denemelerde konukçu olarak Ephestia kuehniella 

ve Cadra cautella kullanılmıştır. Çalışmada B. hebetor’un yumurtaları, E. kuehniella ve C. cautella üzerinde farklı 

sıcaklıklarda (-5, 0, 5, 10, 15ºC) ve farklı sürelerde depolanmıştır. Depolama süreleri olarak literatürde bildirildiği gibi kısa 

(30 güne kadar) ve uzun dönem (30 günden fazla) depolamalar gerçekleştirilmiştir. Kısa dönem depolama için 10 ve 25 

gün, uzun dönem depolama için 45 ve 90 gün depolama esas alınmıştır. Denemelerde kontrol olarak, 25± 1°C sıcaklık, 

%65 ± 5 orantılı nem, 16:8 (A:K) ışıklanma süresinin sağlandığı iklim odalarında kullanılmıştır. Yapılan denemelerde, B. 

hebetor’un E. kuehniella üzerinde yumurta döneminde 10 ºC’de 10 gün ve 15 ºC’de 10 ve 25 gün depolanmasında gelişme 

süresi kontrole göre önemli ölçüde artırırken, 10 ºC’de 10 ve 25 gün depolamada çıkış oranında, ergin kanat açıklığında ve 

bırakılan yumurta sayısında kontrole göre önemli bir azalma görülmüştür. B. hebetor’un C. cautella üzerinde yumurta 

döneminde 5 ºC’de 10 gün, 10ºC ve 15 ºC ‘de 10 ve 25 gün depolanması parazitoitin gelişme süresini kontrole göre önemli 

bir uzatırken, 5 ºC’de 10 gün, 10ºC ve 15 ºC ’de 10 ve 25 gün depolamada parazitoitin çıkış oranında, ergin kanat 

açıklığında ve bırakılan yumurta sayısında kontrole göre önemli bir azalma olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Bracon hebetor, Ephestia kuehniella, Cadra cautella, soğuk depolama, depolama süresi, development  

 

Effects of Temperature, Exposure Time and Host Diffrence in Cold Storage Performance of 

Bracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae) 

In mass production in Biological Control, natural enemies can be stored in order to obtain the desired amount of agent at 

desired times. Bracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae), a larval ectoparasitoid, is an effective mass-produced biological 

control agent for the suppression of many pests. In this study, the effective storage conditions of B. hebetor at cold 

temperature were investigated. Different hosts, different temperatures and different exposure time were considered in cold 

temperature of B. hebetor. Ephestia kuehniella and Cadra cautella were used as hosts in the experiments. In the study, 

eggs of B. hebetor were stored on E. kuehniella and C. cautella at different temperatures (-5, 0, 5, 10, 15ºC) and for different 

periods. As reported in the literature, short (up to 30 days) and long-term (more than 30 days) storage were performed as 

exposure times. 10 and 25 days for short-term exposure times, 45 and 90 days for long-term exposure times. As a control, 

it was used in climate rooms with 25±1°C temperature, 65±5% proportional humidity, 16:8 (A:K) lighting time. In the 

experiments, the development time of B. hebetor on E. kuehniella increased significantly when the egg was stored for 10 

days at 10 ºC and 10 and 25 days at 15 ºC compared to the control. A significant decrease was observed in the wingspan 

and the number of eggs laid compared to the control. Storage of B. hebetor on C. cautella for 10 days at 5 ºC, 10 and 25 

days at 10ºC and 15 ºC during the egg period significantly extended the development time of the parasitoid compared to 

the control, while 10 days at 5 ºC, 10ºC and 15 ºC There was a significant decrease in the hatching rate of the parasitoid, 

the adult wingspan and the number of eggs laid at 10 and 25 days of storage compared to the control. 

Keywords: Bracon hebetor, Ephestia kuehniella, Cadra cautella, cold storage, development 

Bu çalışma Tarım ve Orman Bakanlığı Tagem Ar-Ge TAGEM-14 / AR-GE /08 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Venturia canescens Gravenhorst (Hymsenoptera: Ichneumonidae)’in Farklı Konukçularda 

Gelişimi 

Şahin TATLI1, Cem ÖZKAN2 
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2Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Ankara, Türkiye 

Sorumlu Yazar: sahin_tatli@hotmail.com 

Venturia canescens Gravenhorst (Hymenoptera: Ichneumunidae) is thelitokie şeklinde çoğalan, soliter, endoparazitoit, 

koinobiont, sinovigenik bir larva parazitoitidir. V. canescens’in 23 farklı türün larvalarını parazitlediği, doğal 

konukçularının Pyralidae, Tineidae ve Yponomeutidae familyalarına ait türler olduğunu, laboratuvar konukçularının ise 

Pyralidae, Oecophoridae ve Gelechidae familyalarına ait türler olduğunu bildirmektedir. Bu çalışmada V. canescens’in 

konukçu Ephesita kuehniella ve Cadra cautella üzerinde 25±1ºC sıcaklık, %60-70 nispi nem ve 16 saat aydınlık: 8 saat 

karanlık koşulların sağlandığı iklim odasında gelişimi araştırılmıştır Denemelerde parazitlemesi için V. canescens’e olgun 

dönem konukçu larvaları sunulmuştur. Bu amaçla her bir petriye bir dişi parazit ve 10’ar adet olgun dönem konukçu larva 

aktarılmıştır. Denemelerde her bir dişi parazitoite ölümüne kadar günlük 10’ar adet konukçu larva, 11 cm’lik petriler 

içerisinde sunulmuştur. İki farklı konukçuda da başarılı bir şekilde gelişme gösterip çıkış yapan parazitoitlerin gelişme 

süreleri, çıkış oranları, ergin büyüklükleri ve meydana getirdiği birey sayıları belirlenmiştir. Denemeler her bir konukçu 

için 10 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. Ergin ağırlıklarının belirlenmesinde kuru ağırlık tartımı yapılmıştır. E. 

kuehniella ve C. cautella’da parazitoit V. canescens’in gelişme süresi, çıkış oranı, ergin ağırlığı ve meydana getirdiği birey 

sayısı değerlendirilmiştir. Deneme sonuçlarında konukçu E. kuehniella’da parazitoitin gelişme süresi 26,29 gün, çıkış oranı 

%80, ergin ağırlığı 1.77 ve meydana getirdiği birey sayısı 218 adet olarak belirlenmiştir. Konukçu C. cautella’da ise 

parazitoitin gelişme süresi 23,6 gün, çıkış oranı %84,4, ergin ağırlığı 1.45 ve meydana getirdiği birey sayısı 168 adet olarak 

belirlenmiştir. V. canescens’in iki farklı konukçuda gelişimi karşılaştığında ergin ağırlığı ve meydana getirdiği birey sayısı 

bakımından E. kuehniella’nın daha avantajlı olduğunu; çıkış oranı ve gelişme süresi bakımından ise C. cautella’nın daha 

avantajlı konukçular olduğunu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Venturia canescens, Ephestia kuehniella, Cadra cautella, konukçu uygunluğu 

 

Development of Venturia canescens Gravenhorst (Hymenoptera: Ichneumonidae) on Different 

Hosts 

Venturia canescens Gravenhorst (Hymenoptera: Ichneumunidae) is a solitary, endoparasitoid, koinobiont, synovigenic 

larval parasitoid that reproduces as thelitokie. It is reported that V. canescens parasitizes the larvae of 23 different species, 

its natural hosts are species belonging to the families Pyralidae, Tineidae and Yponomeutidae, and the laboratory hosts are 

species belonging to the families Pyralidae, Oecophoridae and Gelechidae. In this study, the host of V. canescens was 

Ephesita kuehniella and Cadra cautella in a climate room with 25±1ºC temperature, 60-70% relative humidity and 16 

hours light: 8 hours dark conditions. Mature host larvae were presented to V. canesvens for parasitism in the trials. For this 

purpose, one female parasite and 10 mature stage host larvae were transferred to each petri dish. In the experiments, 10 

daily host larvae were presented in 11 cm petri dishes until the death of each female parasitoid. The development times, 

emergence rates, adult sizes and the number of individuals produced by the parasitoids that successfully developed and 

hatched in two different hosts were determined. Experiments were carried out with 10 replications for each host.Dry weight 

was measured to determine the adult weights. The development time, emergence rate, adult weight and number of 

individuals of parasitoid V. canescens in E. kuehniella and C. cautella were evaluated. In the results of the experiment, the 

development time of the parasitoid in the host E. kuehniella was 26.29 days, the emergence rate was 80%, the adult weight 

was 1.77 and the number of individuals produced was 218. In the host C. cautella, the development time of the parasitoid 

was 23.6 days, the emergence rate was 84.4%, the adult weight was 1.45 and the number of individuals it produced was 

168. When the development of V. canescens in two different hosts is compared, E. kuehniella is more advantageous in 

terms of adult weight and number of individuals; In terms of emergence rate and development time, it was determined that 

C. cautella was more advantageous hosts. 

Keywords: Venturia canescens, Ephestia kuehniella, Cadra cautella, host suitability 

Bu çalışma Tarım ve Orman Bakanlığı Tagem Ar-Ge TAGEM-14 / AR-GE /09 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Farklı Sıcaklıkların Yumurta-larva Parazitoiti Chelonus oculator F. (Hymenoptera: 

Braconidae) Üzerindeki Etkileri 
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1Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

2Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: zhlerenler@gmail.com 

Patates güvesi Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) Ülkemiz dahil birçok ülkede patatesin en 

önemli zararlılarından biri olup, karantina listesinde yer almaktadır. Öncelikle patates olmak üzere domates, tütün, patlıcan 

gibi diğer Solanaceae bitkilerinde ve yabancı otlarda da zarar yapmaktadır. Bu zararlı, patatesin yemeklik ve tohumluk 

özelliklerini bozarak, kalite ve ağırlık kaybına yol açmaktadır. Chelonus oculator’un patates güvesini parazitleyebildiği 

yapılan bir çalışma ile ortaya konulmuştur. Ancak parazitoitin patates güvesi üzerindeki biyolojisi tam olarak 

çalışılmamıştır. Bu çalışma ile yumurta-larva parazitoiti Chelonus oculator’un konukçusu P. operculella üzerinde üç farklı 

sıcaklık derecesinde (20±1ºC, 25±1ºC, 30±1ºC), %65±5 orantılı nem ve 16:8 aydınlık:karanlık koşullarda bazı biyolojik 

özellikleri incelenmiştir. En fazla çıkış oranı %20,5 ile 30°C’de, en uzun gelişme süresi 20°C’de bulunmuş olup dişilerde 

49.00±2,00 gün, erkeklerde 52.27±1,64 gün olarak bulunmuştur. Parazitoitin en uzun yaşam süresi erkek ve dişilerde 

sırasıyla 41.71±2.29, 45.73±3,75 gün olarak bulunmuştur. Ergin ağırlıklarına bakıldığında en fazla ergin ağırlığı hem erkek 

hem dişilerde 25°C’de bulunmuştur. Cinsiyet oranının sıcaklık azaldıkça erkekler lehine olduğu belirlenmiştir. C. 

oculator’un, patates güvesini başarılı bir şekilde parazitlediği, bu konukçusunda başarılı bir şekilde geliştiği ve fertil ergin 

parazitoitlerin oluştuğu ilk kez ortaya konmuştur. Farklı sıcaklıklarda yürütülen biyoloji çalışmaları C. oculator’un, patates 

güvesinin biyolojik mücadelesinde kullanılabilecek potansiyel bir yumurta- larva parazitoiti olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Phthorimaea operculella, yumurta-larva parazitoiti, Chelonus oculator, biyoloji, konukçu- parazitoid 

ilişkileri 

 

The Effects of Different Temperatures on the Egg-larval Parasitoid Chelonus oculator F. 

(Hymenoptera: Braconidae) 

The Potato moth Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) is one of the most important pests of potato 

and is on the quarantine list. It primarily damages potatoes and other Solanaceae plants such as tomatoes, tobacco, eggplant 

and weeds. This pest deteriorates the edible and seed properties of the potato, causing quality and weight loss. It has been 

demonstrated by a study that Chelonus oculator can parasitize the potato moth. However, the biology of the parasitoid on 

the potato moth has not been fully studied. In this study, some biological properties of egg-larval parasitoid Chelonus 

oculator on P. operculella were examined at three different temperatures (20±1ºC, 25±1ºC, 30±1ºC), 65±5% humidity and 

16:8 light:dark conditions. The highest emergence rate was found at 20.5% at 30°C, and the longest growth period was 

found at 20°C (49.00±2.00 days in females and 52.27±1.64 days in males). The longest adult life was determined 

41.71±2.29 and 45.73±3.75 days in males and females, respectively. Considering the adult weights, the highest adult weight 

was found at 25°C for both males and females. It has been demonstrated for the first time that C. oculator successfully 

parasitizes the potato moth, develops successfully in this host, and produces fertile adult parasitoids. The biological studies 

conducted at different temperatures show that C. oculator is a potential egg-larva parasitoid of the potato moth that can be 

used in biological control. 

Keywords: Phthorimaea operculella, egg-larval parasitoid, Chelonus oculator, biology, host-parasitoid relation 

*Bu çalışma, doktora çalışmasının bir bölümü olup, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

TAGEM/BSAD/E/18/A2/P5/1374 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Türkiye’den Cydalima perspectalis (Walker) (Lepidoptera: Crambidae)’in İki Yeni Yumurta 

Parazitoidi  

Başak ULAŞLI1, Feza CAN1 

1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: basaktok@yandex.com 

Bitkilerinde zararlı olan ve önemli ürün kayıplarına neden olan istilacı bir türdür. Bu böceğin Türkiye'de varlığı ilk olarak 

2011 yılında Türkiye'nin İstanbul ilindeki şimşirlerde bildirilmiştir. Daha sonra yayılış alanı Karadeniz Bölgesi'nde Düzce, 

Artvin ve Bartın illerine ve Orta Anadolu Bölgesinde Ankara, Niğde ve Kırşehir illerine genişlemiştir. Son olarak 2021 

yılında Türkiye'nin Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki Hatay ilinde (Dörtyol ilçesi) kaydedilmiştir. 

Çalışma ile bu zararlının Türkiye'de yayıldığı şimşir ormanlarının en güney noktası olan Batıayaz ilçesinden (Hatay ili) 

2021 yılının haziran ayında kayıt altına alınmıştır. Bu zararlı için insektisitler veya diğer zararlı mücadele metodları her 

zaman yeterli kontrolü sağlamamakta, biyolojik mücadele ise önemli bir alternatif olarak düşünülmektedir. Bu zararlının 

parazitlenmiş yumurtaları 2021 yılının haziran ayında Hatay ilindeki şimşir Buxus sempervirens L. (Buxaceae) 

ağaçlarından, toplanmıştır. Yumurtalar daha sonra laboratuvar koşullarında kültüre alınmıştır. İki yerli doğal düşman, 

Trichogramma sp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae) and Polynema sp. (Hymenoptera: Mymaridae) C. perspectalis'in 

yumurta parazitoitleri olarak ilk kez kaydedilmiştir. Ayrıca bu yeni istilacı zararlının yumurta parazitoitleri ilk kez Türkiye 

için rapor edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cydalima perspectalis, Trichogrammatidae, Mymaridae, şimşir, yumurta parazitoidleri 

 

Two New Egg Parasitoids Of Cydalima Perspectalis (Walker) (Lepidoptera: Crambidae) From 

Turkey 

Cydalima perspectalis (Walker) (Lepidoptera: Crambidae) is an invasive species attacking box trees (Buxus spp.) and some 

ornamental plants causing important damages in Europe and Asia. The presence of this insect in Turkey was first reported 

in box trees in İstanbul province of Turkey in 2011. Later, it’s distribution expanded to the provinces of Düzce, Artvin and 

Bartın in the Black Sea Region; and provinces of Ankara, Niğde and Kırşehir in the Middle Anatolia of Turkey. It was last 

recorded in Hatay province (Dörtyol district) in the East Mediterranean Region of Turkey in 2021.  

By the work, the pest was recorded from Batıayaz district (Hatay province) in June 2021, which is the southernmost point 

of the boxwood forests where this pest spreads in Turkey. Since inseticides or other pest control methods do not always 

provide acceptable control of this pest, biological control is considered as important alternative. Parasitised eggs of this 

pest were collected from Buxus sempervirens L. (Buxaceae) in Hatay province of Turkey in June 2021. Eggs were then 

cultured in laboratory and emerging adults. Two native natural enemies, Trichogramma sp. (Hymenoptera: 

Trichogrammatidae) and Polynema sp. (Hymenoptera: Mymaridae) were recorded as egg parasitoids of C. perspectalis for 

the first time. Also, the egg parasitoids of this new invasive pest were first reported for Turkey.  

Keywords: Cydalima perspectalis, Trichogrammatidae, Mymaridae, box tree, egg parasitoids 
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Bazı Depolanmış Tahıl Zararlılarına Karşı Metarhizium robertsii ve Beauveria bassiana’ nın 

Virülensliği Üzerine Tahıl Tiplerinin Etkisi 

Cebrail BARIŞ1, Mehmet Kubilay ER1 

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: cbaris@ksu.edu.tr 

Entomopatojen fungus Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin ve Metarhizium robertsii (Metchnikoff) Sorokin'in 

(Hypocreales: Sordariomycetes), depolanmış ürün zararlılarına karşı biyolojik mücadelenin geliştirilmesi için birçok 

çalışmada değerlendirilmiştir. Entomopatojen fungusların virülensliği birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Bu 

çalışmada, iki coleopter zararlıya (Rhyzopertha dominica ve Stophilus oryzae) karşı B. bassiana ve M. robertsii’nin yerel 

izolatlarının virülensliği üzerine tahıl tipinin etkisi araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan tahıllar Triticum durum L., Triticum 

aestivum L., Zea mays indendata L., Zea mays everta L., Hordeum vulgare L. ve Oryza sativa L. (Poales: Poaceae) dır. R. 

dominica için 2x107spor/gr tahıl, S. oryzae için 1x108spor/gr tahıl konsantrasyonunda tahıllara fungus sporları 

karıştırılmıştır. Her uygulamada 40 gram tahıl içeren 50 ml kapasiteli her bir falkon tüpüne yirmi ergin salınmıştır. Deneme, 

karanlıkta %65±5 nispi nemde ve 25±2°C sıcaklıkta beş tekerrürlü olarak yürütülmüştür. R. dominica’ya karşı B. bassiana 

uygulamaları için 7 gün sonra ölümler %28 ile %57 arasında, 14 gün sonra %48 ile %93 arasında kaydedilmiş, R. 

dominica’ya karşı M. robertsii uygulamaları için 7 gün sonra ölümler %24 ile %55 arasında, 14 gün sonra %38 ile %87 

arasında kaydedilmiştir. S. oryzae’ye karşı B. bassiana uygulamaları için 7 gün sonra ölümler %13,16 ile %29 arasında, 

14 gün sonra %24 ile %49 arasında gerçekleşmiş, S. oryzae’ye karşı M. robertsii uygulamaları için 7 gün sonra ölümler 

%17 ile %24 arasında, 14 gün sonra %21,54 ile %45 arasında gerçekleşmiştir. İki zararlıda da her iki fungusun neden 

oldukları ölüm oranları tahıl tipine göre değişiklik göstermiş ve farklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Her iki 

depolanmış ürün zararlısına karşı iki yerel izolat için en düşük virülenslik pirinçte, en yüksek virülenslik ise mısırda (Z. 

mays everta) tespit edilmiştir. Sonuçlar, R. dominica ve S. oryzae'ye karşı M. robertsii ve B. bassiana'nın virülensliği 

üzerine tahıl tipinin etkili olduğunu ortaya koymuştur. Biyolojik mücadele açısından, tahıl tipinin de dikkate alınarak 

uygulamaların yapılmasının önemli olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Sitophilus oryzae, Rhyzopertha dominica, Mearhizium robertsii, Beauveria 

bassiana, Tahıl tipi 

 

The Effect of Grain Type and Variety on Virulence of Mearhizium robertsii and Beauveria 

bassiana against Certain Stored-Product Pests 

Entomopathogenic fungi Metarhizium robertsii and Beauveria bassiana, have been evaluated in many studies for 

developing biological control agents against stored-product pests. The virulence of entomopathogenic fungi varies 

depending on various factors. In this study, the effect of grain type on the virulence of local isolates of B. bassiana and M. 

robertsii against two coleopterean pests (Rhyzopertha dominica and Stophilus oryzae) was investigated. The grains used 

are Triticum durum L., Triticum aestivum L., Zea mays indendata L., Zea mays everta L., Hordeum vulgare L. and Oryza 

sativa L. (Poales: Poaceae). Twenty insects were released into each falcon tube of 50 ml capacity having 40 grams of grain 

mixed with fungus spores at 2x107spores/gr grain concentration for R. dominica, at 1x108spores/gr grain concentration for 

S. oryzae. The experiment was conducted with five replicates at 65±5% relative humidity and 25±2°C in darkness. R. 

dominica mortalities due to B. bassiana treatment were 28% to 57%, and 48% to 93% after 7 and 14 days, respectively. 

For M. robertsii treatments, the mortalities were 24% to 55%, and 38% to 87% after 7 and 14 days, respectively. S. oryzae 

mortalities due to B. bassiana treatment were 13.16% to 29%, and 24% to 49% after 7 and 14 days, respectively. For M. 

robertsii treatments, the mortalities were 17% to 24%, and 21.54% to 45% after 7 and 14 days, respectively. Mortalities 

varied depending on grain type for both insect species and both fungal isolates. These variations were due to statistically 

significant differences. The lowest virulence for both isolates against both stored-product pests was detected in rice, while 

the highest virulence was detected in maize (Z. mays everta).  

The results showed that grain type had an effect on the virulence of entomopathogenic fungi M. robertsii and B. bassiana 

against R. dominica and S. oryzae. In terms of biological control, the grain type should also be considered in the application 

of entomopathogenic fungi. 

Keywords: Keywords: Sitophilus oryzae, Rhyzopertha dominica, Mearhizium robertsii, Beauveria bassiana, Grain type 
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Diuraphis noxia (Kurdjumov) (Hemiptera: Aphididae)’nin Biyolojik Mücadelesinde Bakteriyel 

Endofitlerin Kullanılması 

Mehmet SABAN1, Utku ŞANVER1, Ferit TURANLI1, Hatice ÖZAKTAN1 

1Ege Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: mehmetsaban108@gmail.com 

İnsektisitlerin insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemesi, zararlıların insektisitlere karşı direnç oluşturması ve tarımsal 

ürünlerdeki kalıntı sorunu; kimyasal mücadeleye alternatif bir yöntem olan biyolojik mücadelenin önemini artırmıştır. Bu 

çalışmada, buğday bitkisinin önemli bir zararlısı olan Diuraphis noxia (Kurdjumov) (Hemiptera:Aphididae)’ ye karşı in-

vitro ve in-vivo koşullarda 7 adet endofitik bakteri izolatının etkinliği test edilmiştir. Çalışmada önce endofitik bakterilerin 

in-vitro olarak petri kapları içerisinde D. noxia’ya karşı bioassay çalışması yapılmıştır. In-vitro koşullarda başarı gösteren 

3 bakteri in-vivo deneme için seçilmiştir. In-vivo denemede in-vitro deneme sonuçlarına göre seçilen 3 özgün bakteriyel 

izolat ve karşılaştırmak için biyopreparat olarak Beauveria bassiana ve Azadirachtin, konvansiyonel pestisit olarak 

Acetemiprid etki maddeli insektisit ve yayıcı yapıştırıcı özellikte ticari preparat kullanılmıştır. In-vitro deneme sonucunda 

41, 83 ve 184 no’lu bakteriler en yüksek başarıyı göstermiştir. In-vivo çalışmada, püskürtme şeklinde uygulamalarda 83 

no’lu Pantoea agglomerans izolatı en başarılı bakteri izolatı olmuştur. Ancak; zararlı ile mücadelede tohum kaplama 

uygulamasında ise 184 no’lu Pseudomonas fluorescens izolatı en yüksek etkiyi göstermiştir. Bu çalışma ile önemli bir 

buğday zararlısı olan D. noxia’ya karşı endofit bakteriler ile biyolojik mücadelenin mümkün olabileceği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Diuraphis noxia, bakteriyel endofit, biyolojik mücadele 

 

Use of Bacterial Endophytes in Biological Control of Diuraphis noxia (Kurdjumov) 

(Hemiptera: Aphididae) 

The negative impact of insecticides on human and environmental health, the resistance of pests to insecticides and the 

residue problem in agricultural products have increased the importance of biological control, which is an alternative method 

to chemical control. In this study, the efficacy of 7 endophytic bacteria isolates was tested under in- vitro and in- vivo 

conditions against an important pest of the wheat plant, Diuraphis noxia (Kurdjumov) (Hemiptera:Aphididae). Firstly, 

bioassay study of endophytic bacteria against D. noxia in petri dishes was performed in-vitro. Three bacterial strains that 

were successful in in-vitro conditions were selected for in-vivo testing. During in-vivo testing, along with the 3 original 

bacterial isolates that were chosen according to in-vitro test, Beauveria bassiana and Azadirachtin as biopreparate, 

insecticide with active ingredient Acetemiprid as conventional pesticide, and commercial preparate with spreading 

adhesive properties were used for comparison. As a result of the in-vitro tests, bacterial strains 41, 83 and 184 showed the 

highest success. In-vivo study showed that Pantoae agglomerans strain 83, was the most successful isolate in spraying 

applications. However, in seed coating application in pest control, Pseudomonas fluorescens strain 184, has shown the 

most success. This study shows that biological control of D. noxia, an important wheat pest, with endophyte bacteria may 

be possible. 

Keywords: Diuraphis noxia, Bacterial endophyte, Biological control 
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Orius vicinus Ribaut (Hemiptera: Anthocoridae)’un Kırmızıörümcek Üzerindeki Bazı 

Biyolojik Özellikleri ve Etkinliğinin Belirlenmesi 

Serkan PEHLIVAN1 

1Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: spehlivan@cu.edu.tr 

Son yıllarda özellikle pestisitlerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin daha net anlaşılması ile birlikte 

biyolojik mücadele önem kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda Anthocoridae familyasına bağlı Orius türleri, özellikle örtü 

altı yetiştiriciliğin yapıldığı alanlarda en fazla kullanılan doğal düşmanlar olarak öne çıkmaktadır. Adana ilinde yapılan 

sörvey çalışmalarında O. vicinus’un yaygın türlerden olduğu ve bu türün kitle üretiminin yapılarak kırmızıörümceklerin 

biyolojik mücadelesinde kullanılabileceği bildirilmiştir. Yapılan laboratuvar çalışmaları ile O. vicinus’un 25°C, %60 nem 

ve 16:8 (A:K) koşullarda fasulye yaprak disklerinde Tetranychus urticae Koch (kırmızı form) (Acari: Tetranychidae) 

yumurtaları üzerinde biyolojisi belirlenmiş ve iç içe geçmiş bardak metodu ile de salım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan denemeler sonucunda, toplam nimf gelişim sürelerinin dişi ve erkek bireyler için sırasıyla 22.83 ± 0.54, 23.33 ± 

0,56 gün olduğu ve aralarında istatistiksel olarak fark olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca nimflerin bu gelişme sürelerinde 

benzer sayılarda (dişi: 908.50 ± 28.72 adet; erkek: 933.50 ± 51.01 adet) yumurta tükettiği de saptanmıştır. Bunun yanında, 

dişi bireylerin preovipozisyon, ovipozisyon ve postovipozisyon sürelerinin sırasıyla 6.50 ± 0.56, 17.00 ± 1.61 ve 3.00 ± 

0,52 gün olduğu ve dişilerin bu süre içerisinde 51.67 ± 3.90 adet yumurta bıraktığı tespit edilmiştir. Dişi ve erkek bireylerin 

ömür uzunluklarının benzer olmasına rağmen, bu sürede dişi bireylerin erkek bireylerden daha fazla yumurta tükettiği 

belirlenmiştir. Ergin dişi O. vicinus bireyleri ile yapılan salım çalışmaları sonucunda ise, avcı böceğin kırmızıörümcek 

yumurtaları üzerinde %94,89, erginleri üzerinde ise %100 etkili olduğu saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar, O. vicinus’un 

fasulye bitkileri üzerinde kırmızıörümceğin mücadelesinde başarılı olabileceğini, fakat daha kesin sonuçlar için sera salım 

çalışmalarının yapılmasının gerekliliğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Anthocoridae, Biyolojik mücadele, etkinlik, Tetranychus urticae.  

 

Determination of Some Biological Parameters and Effectiveness of Orius vicinus Ribaut 

(Hemiptera: Anthocoridae) on Spider Mites 

Biological control has taken into consideration, especially with a clearer understanding of the negative effects of pesticides 

on human health and the environment recently. In this context, Orius species belonging to the Anthocoridae family stand 

out as one of the most released natural enemies in greenhouses. In the survey studies carried out in Adana province, it was 

reported that O. vicinus is a common species and with the mass-production of this species can be utilized in the biological 

control of spider mites. The biology of O. vicinus on Tetranychus urticae Koch (red form) (Acari: Tetranychidae) eggs on 

bean leaf discs at 25°C, 60% humidity, and 16:8 (A:K) conditions were determined, and releasing studies were also carried 

out with the sandwich method. As a result of the experiments, the total nymphal development times were 22.83 ± 0.54 and 

23.33 ± 0.56 days for female and male individuals, respectively, and there was no statistical difference between them. It 

was also found that the nymphs consumed similar numbers of eggs (female: 908.50 ± 28.72; male: 933.50 ± 51.01) during 

these developmental periods. Moreover the preoviposition, oviposition and postoviposition periods of female individuals 

were 6.50 ± 0.56, 17.00 ± 1.61 and 3.00 ± 0.52 days, respectively, and the females laid 51.67 ± 3.90 eggs during the 

oviposition period. Although the lifespans of male and female individuals are similar, it has been determined that female 

individuals consume more eggs than male individuals during this period. As a result of the release studies with adult female 

O. vicinus individuals, the effectiveness of predatory insect on red spider eggs and adults was 94.89% and 100% 

respectively. The obtained results show that O. vicinus can be successful in the control of spider mites on bean plants, but 

for more precise results releasing studies are required in the greenhouses. 

Keywords: Anthocoridae, Biological control, effectiveness, Tetranychus urticae. 
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Tokat Koşullarındaki Asma Çeşit ve Anaçlarından İzole edilen Endofitik Funguslar ve 

Bunların Bazı Asma Patojenlerine in vitro Antagonistik Etkileri 

Arife YAĞCI1, Davut Soner AKGÜL2, Rüstem CANGİ3 

1Tarım ve Orman Bakanlığı, Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tokat, Türkiye 

2Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Adana, Türkiye 

3Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Tokat, Türkiye  

Sorumlu Yazar: arife.yagci@tarimorman.gov.tr 

Bu çalışma Tokat koşullarındaki asma çeşitleri ve anaçlarından izole edilen endofitik fungusların tanılanması ve bunların in 

vitro'da asmanın bazı fungal patojenleri ile olan antagonistik etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Tokat Gazi Osmanpaşa 

Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisindeki 

koleksiyon bağlarından 2020-2021 yıllarında dormant asma kalemleri alınmıştır. Yöresel üzüm çeşitleri (15), standart çeşitler 

(22), anaç-çeşit kombinasyonları (8), standart asma anaçları (10) ve farklı klonlar (21)’dan oluşan toplam 76 farklı çeşidin 

dormant kalemlerinden laboratuvar koşullarında endofitik funguslar izole edilmiştir. Fungal izolatlar PDA (Patates Dekstroz 

Agar) besi yerindeki morfolojik ve mikroskobik özelliklerine göre tanılanmıştır. İzolatların moleküler tanısında, miselyumlardan 

DNA ekstrakte edilmiş, ITS (Internal Transcribed Spacer) gen bölgesi PCR ile çoğaltılmış ve sanger gen sekanslama ile nükleotid 

dizileri elde edilmiştir. NCBI-BLASTn analiziyle aşağıda belirtilen türlerin moleküler tanısı %99’luk oranla doğrulanmıştır. 

Bunun yanında, seçilen endofitik türlerin PDA besi yerinde ikili kültür test yöntemiyle Botryosphaeria dothidea, Diatrype stigma, 

Cadophora luteo-olivacea ve Cytospora salicacearum’a karşı antagonistik etkileri incelenmiştir. Patojenisite testlerinde fungal 

izolatlar Narince çeşidi asma fidanlarına inokule edilmiş, bitkiler 3 ay süreyle sera koşullarında büyütülmüş ve odun dokuda 

oluşturulan nekrozlara göre değerlendirilmişlerdir. Klasik ve moleküler tanı sonuçlarına göre dormant materyallerde Alternaria 

alternata, Alt. infectoria, Acremonium aegyptiacum, A. fusidioides, A. hyalinum, A. sclerotigenum, Aspergillus piperis, Asp. 

ochraceus, Athelia bombacina, Aureobasidium pullulans, Epicoccum nigrum, Fusarium avenaceum, Neosetophoma clematidis, 

Oididendron cerealis, Paraconiothrium fuckelii, Penicillum communae, Phoma tropica, Pseudogymnoacus pannorum, 

Sarocladium strictum ve Stemphylium vesicarium endofitik türlerinin bulunduğu saptanmıştır. Patojenisite testlerinde bu türler 

asma fidanlarında herhangi bir lezyon oluşturmamışlardır. Endofitik türlerden Epicoccum nigrum, Fusarium avenaceum, 

Neosetophoma clematidis, Oidiodendron cerealis, Pseudogymnoascus pannorum ve Sarocladium strictum türleri patojenik 

Botryosphaeria dothidea, Diatrype stigma, Cadophora luteo-olivacea ve Cytospora salicacearum’a karşı yüksek düzeyde 

antagonistik etki göstermişlerdir. Belirlenen endofitik fungusların asma gövde hastalıklarıyla ilişkili patojenlere karşı önemli bir 

biyokontrol potansiyeli olabileceği kanısına varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Asma, fungal endofitler, gövde hastalıkları, 

 

Endophytic Fungi Isolated from Grapevines and Rootstocks in Tokat Ecology and Their in 

vitro Antagonistic Effects on Some Grapevine Pathogens 

This study was conducted to determine the endophytic fungi isolated from grapevine varieties and rootstocks in Tokat ecology and to 

determine their antagonistic effects on some fungal pathogens of grapevine in in vitro. Dormant grapevine cuttings were taken from the 

vineyards of Tokat Gazi Osman Paşa University and Middle Black Sea Transitional Zone Agriculture Research Institute in 2020-2021. 

Endophytic fungi were isolated in the laboratory from dormant cuttings of 76 different cultivars, consisting of local grape cultivars (15), 

standard cultivars (22), rootstock/scion combinations (8), standard rootstocks (10) and different grapevine clones (21). Fungal isolates 

were identified according to morphological and microscopic features on PDA (Potato Dextrose Agar). In molecular identification of the 

isolates, DNA was extracted from mycelium, ITS (Internal Transcribed Spacer) gen region was amplified with PCR and nucleotide 

sequences were obtained by sanger sequencing. Molecular identification of the species (speciified below) was confirmed by NCBI-

BLASTn analysis with 99% percent. Besides that, antagonistic effect of selected endophytic species was investigated with dual culture 

test method against Botryosphaeria dothidea, Diatrype stigma, Cadophora luteo-olivacea and Cytospora salicacearum on PDA medium. 

In pathogenicity tests, the fungal isolates were inoculated on grapevine plants (cv. Narince), they were grown for 3 months under 

greenhouse conditions and evaluated for pathogenicity according to lesions developed on wood tissues. According to classical and 

molecular identification results, Alternaria alternata, Alt. infectoria, Acremonium aegyptiacum, A. fusidioides, A. hyalinum, A. 

sclerotigenum, Aspergillus piperis, Asp. ochraceus, Athelia bombacina, Aureobasidium pullulans, Epicoccum nigrum, Fusarium 

avenaceum, Neosetophoma clematidis, Oididendron cerealis, Paraconiothrium fuckelii, Penicillum communae, Phoma tropica, 

Pseudogymnoacus pannorum, Sarocladium strictum and Stemphylium vesicarium endophytic species were found in dormant materials. 

These species did not show any lesion on grapevine plants in pathogenicity tests. From these species; Epicoccum nigrum, Fusarium 

avenaceum, Neosetophoma clematidis, Oidiodendron cerealis, Pseudogymnoascus pannorum and Sarocladium strictum performed high 

grade antagonistic effect against pathogenic Botryosphaeria dothidea, Diatrype stigma, Cadophora luteo-olivacea and Cytospora 

salicacearum. Finally, the endophytic species were concluded to have an important biocontrol potential against the fungal pathogens 

associated with grapevine trunk disease.   

Keywords: Grapevine, fungal endophytes, trunk diseases,  
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Yapay Besinlerin Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae)’nin 

ömür uzunluğu ve döl verimi üzerine etkisi 

Enes DEMİREL2, Tuğçe ALIRIZ1, İsmail ATAY3, Yasemin AKTAŞ1, Şahin TATLI4, Cem ÖZKAN1 

1Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Ankara, Türkiye 

2Enbiyotek Biyolojik Tarım Ltd. Şti, Ankara Üniversitesi Teknokent, Ankara, Türkiye 

3Trimail Biyolojik Tarım Ltd. Şti, Ankara Üniversitesi Teknokent, Ankara, Türkiye 

4Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Kırıkkale, Türkiye  

Sorumlu Yazar: ysmnydn.53@gmail.com 

Günümüzde 30’a yakın ülkede 18 Trichogramma türü yaklaşık 32 milyon hektardan fazla bir alanda mısır, soya, pirinç, 

pamuk, şekerpancarı, şekerkamışı, sebze, meyve ve orman ağaçlarında zararlı Lepidopterlere karşı mücadele etmeni olarak 

başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Trichogramma spp.’nin doğada beslenmesini nektar ve polenle sürdürdüğü ve 

beslenmenin parazitoitlerin ergin ömrü, yumurta verimi, parazitleme kapasitesi ve cinsiyet oranını etkilediği bilinmektedir. 

Çalışmada bazı besin çeşitlerinin [Bal (%10’luk), Bal Tozu (katı), Pekmez (%10’luk), Kuru Üzüm (katı), Agave Bitkisi 

(katı), Agave şurubu, Şeker Otu (katı)] kullanımı ile Trichogramma brassicae. Bezdenko (Hymenoptera: 

Trichogrammatidae)’nin ömür uzunluğuna ve parazitleme gücüne etkisi araştırılmıştır. Hem laboratuvarda hem de arazi 

koşullarında yüksek performanslı parazitoitler elde edip parazitoitin ticari olarak değerlendirilmesine katkı sağlamak 

hedeflenmiştir. Denemeler 25± 1°C sıcaklık, %65 ± 5 orantılı nem, 16:8 (AK) ışıklanma süresinin sağlandığı iklim 

odalarında gerçekleştirilmiştir. Konukçu olarak Ungüvesi Güvesi [Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)] 

yumurtaları kullanılmıştır. Denemeler, cam tüpler içerisinde yukarıda belirtilen ortam koşullarında gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada 0-24 saatlik ortalama 500 adet sağlıklı ungüvesi yumurtaları 10 adet parazitoite sunulmuştur. Her bir besin için 

4 tekerrürlü deneme kurulmuştur. Parazitoit ölümleri gün gün takip edilip tüm ölümler gerçekleşene kadar sürdürülmüştür. 

Denenen besinlerde en uzun ergin ömrü ve en fazla birey sayısı, bal tozunda bulunmuştur. Parazitoitler bal tozu ile 

beslendiğinde kontrole yöre yaşam süresi 1.5 günden 3.5 güne çıkmıştır. Yine dişi parazitoitler bal tozu ile beslendiğinde 

kontrole göre dişi başına meydana gelen birey sayısı 16.5 adetten 18 adete yükselmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Trichogramma brassicae, biyolojik mücadele, yapay besin, döl verimi, ömür 

 

Effects of Artificial Diets on Longevity and Progeny Production of Trichogramma brassicae 

Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae)  

Today, in nearly 30 countries, 18 Trichogramma species have been successfully used as a control agent against harmful 

Lepidoptera in corn, soybean, rice, cotton, sugar beet, sugarcane, vegetables, fruit and forest trees in an area of more than 

32 million hectares. Trichogramma spp. is known to feed on nectar and pollen, and feeding is known to be the longevity, 

reproduction, parasitism capacity and choice of parasitoid natures. In the study, some food types [Honey (10%), Honey 

Powder (solid), Molasses (10%), Raisins (solid), Agave Plant (solid), Agave syrup, Sugar Grass (solid)] were used. The 

effect of Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae) on the longevity and parasitizing power 

was investigated. It is aimed to obtain high-performance parasitoids both in the laboratory and in the field conditions and 

to contribute to the commercial evaluation of the parasitoid. The experiments were carried out in climate rooms with 

25±1°C temperature, 65±5% relative humidity, 16:8 (A:K) lighting time. Eggs of the Flounder Moth [Ephestia kuehniella 

Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)] were used as hosts. Experiments were carried out in glass tubes under ambient conditions 

mentioned above. In the study, 500 healthy flour moth eggs 0-24 hours were presented to 10 parasitoids. Four replications 

were set up for each nutrient. Parasitoid deaths were followed day by day and continued until all deaths occurred.The 

longest adult life and the highest number of individuals were found in honey powder in the tested foods. When the 

parasitoids were fed with honey powder, the life expectancy in the control area increased from 1.5 days to 3.5 days. Again, 

when female parasitoids were fed with honey powder, the number of individuals per female increased from 16.5 to 18 

compared to the control. 

  

Keywords: Trichogramma brassicae, biological control, artificial nutrition, fertility, longevity 

Bu çalışma TÜBİTAK 2209–B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi kapsamında desteklenmiştir. 
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Bacillus thuringiensis Preparatlarının Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: 

Coccinellidae)’a Yan Etkilerinin İki Farklı Yöntem ile Belirlenmesi 

Şebnem TİRENG KARUT1, Doğancan KAHYA1, Sadık Emre GÖRÜR1 

1Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana, Türkiye 

Sorumlu Yazar: sebnem.tirengkarut@tarimorman.gov.tr 

Biyolojik insektisit olan Bacillus thuringiensis (Bt) preparatlarının ürettiği Cry proteinleri alttürlere göre değişmektedir. 

Bu genlerin toksisitesi farklı böcek gruplarına karşı da değişkenlik göstermektedir. Bt Cry genlerinin aktif hale gelebilmesi 

için konukçusu tarafından yutulması ve midede çözünmesi gerekmektedir. Sahip oldukları bu özellik, Bt preparatlarının 

doğal düşmanlara karşı yapılan yan etki çalışmalarında kullanılan yöntemlerin uygulanabilirliğini etkileyebilir. Bu nedenle 

ele alınan bu yan etki çalışmasında, kabuklu bit avcısı Chilocorus bipustulatus’a karşı Bt içerikli preparatlardan Agree 50 

WG (Bt %50), Delfin WG (Bt berliner var. Kurstaki) ve FlorBac WG (Bt var. aizawai strain ABTS-1857) kullanılmıştır. 

Bu preparatlar iki farklı yöntemle uygulanmıştır. Yüzeye püskürtme şeklinde uygulanan ve standart metod olarak 

tanımlanan ilk yöntemde (Y1), üzerinde kabutlu bit bulunan patates parçaları avcıya doğrudan sunulmuştur. İkinci 

yöntemde (Y2) ise avcıya üzerinde kabuklu bit bulunan ve Bt solüsyonlarına daldırılmış patates parçaları verilmiştir. 

Çalışmada Y1 ve Y2 yöntemlerinde Bt preperatlarının avcı üzerindeki letal ve subletal etkileri belirlenmiştir. Denemeler 

26±2oC sıcaklık ve %65±5 nem koşullarına sahip uzun gün aydınlatmalı (16:8, A:K) iklim odasında gerçekleştirilmiştir. 

Her iki yöntemde de ilaçsız kontrol olarak steril saf su, ilaçlı kontrol olarak ise dimethoate etkili maddeli ilaç kullanılmıştır. 

Bt preperatlarının letal etkisi uygulamalara bağlı olarak farklılık göstermemiştir. İki yöntemde de dimethoate dışında Bt 

preperatlarının Abbott’a göre % etki değerleri %0-9,5 arasında bulunmuş ve IOBC skalasına göre zararsız (N: Nontoxic) 

sınıf değerini almıştır. Uygulama görmüş ve gelişimini tamamlamış bireylerin bırakmış oldukları yumurtaların ergin 

oluncaya (F1) kadar takip edildiği subletal etkide de Bt preperatları arasında fark saptanmamıştır. Bu bağlamda, Y1 ve Y2 

için ilaçsız kontrolde F1’lerin ortalama gelişme süreleri sırasıyla 36.2 ve 36,5 gün olurken, uygulama görmüş bireyler için 

bu değerler 34.8-35,7 gün arasında değişmiştir. Bu çalışmada, avcı böcek C. bipustulatus’a karşı uygulanan üç Bt 

preperatının letal ve subletal etkilerinin yönteme bağlı olarak değişmediği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bacillus thuringiensis, Chilocorus bipustulatus, yan etki, letal etki, subletal etki 

 

Determination Side Effects of Bacillus thuringiensis Preparations on Chilocorus bipustulatus 

(Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Coccinellidae) by Two Different Methods 

Cry proteins produced by the biological insecticide Bacillus thuringiensis (Bt) vary depending on the subspecies. The 

toxicity of these genes also varies against different insect groups. In order to became activated, Bt Cry genes must be 

ingested by their host and dissolved in the midgut. This characteristic may affect the applicability of the methods used in 

the side effect studies of Bt preparations against natural enemies. Therefore, in this side effect study, Bt preparations such 

as Agree 50 WG (Bt %50), Delfin WG (Bt berliner var. Kurstaki) and FlorBac WG (Bt var. aizawai strain ABTS-1857) 

were used against Chilocorus bipustulatus which is a predator of scale insect. These preparations were applied by two 

different methods. In the first method (M1), which was applied by spraying to the surface and defined as the standard 

method, potato pieces with scale insect were presented to the predator, directly. In the second method (M2), the potato 

pieces with scale insect and dipped in Bt solutions were provided to the predator. In the study, lethal and subletal effects 

of Bt preparations on the predator were determined in M1 and M2 methods. The experiments were carried out in a climate 

room adjusted to long day photoperiod (16: 8, L:D), 26 oC temperature and 65±5% humidity. In both methods, distileted 

water and dimethoate were used untreated and treated control. The lethal effect of Bt preparations did not differ depending 

on the methods. Except dimethoate, according to Abbott, the % effect rates of Bt preparations were found to be between 

0-9.5%, and received the harmless (N: Nontoxic) class value according to the IOBC scale, in both methods. There was no 

difference between Bt preparations in the subletal effect, in which the eggs laid by the individuals who have been treated 

and have completed their development are observed until they reach adult stage (F1). In this context, while the mean 

development time of F1 in the untreted control for M1 and M2 was 36.2 and 36.5 days, respectively, these values varied 

between 34.8-35.7 days for the treated individuals. In this study, it was concluded that the lethal and sublethal effects of 

three Bt preparations against the predatory insect C. bipustulatus did not change depending on the method. 

Keywords: Bacillus thuringiensis, Chilocorus bipustulatus, side effect, lethal effect, sublethal effect 
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Bazı Toprak Kökenli Fungal Hastalık Etmenlerine Karşı Hatay Adaçayı Salvia aramiensis 

Uçucu Yağının Antifungal Etkisinin Belirlenmesi 

Firdevs DEMIRKOL1, Merve KARA1, Soner SOYLU1, Musa TÜRKMEN1 

1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: firdevssdemirkol@gmail.com 

Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia rolfsii ve Macrophomina phaseolina gibi toprak kökenli fungal hastalık etmenleri, 

ekonomik öneme sahip ürünlerde solgunluk ve/veya kökboğazı, kök çürüklüğü hastalıklarına sebep olmaktadır. Bitkileri 

fungal hastalıklardan koruyan bitkisel kaynaklı antifungal bileşikler çevre dostu ve güvenli yaklaşımlar olarak 

değerlendirilmektedir. Bu çalışmada Hatay ilinde yetişen endemik bir adaçayı bitkisi olan Salvia aramiensis Rech. Fil. 

uçucu yağının farklı konsantrasyonlarının S. sclerotiorum, Sclerotinia rolfsii ve M. phaseolina’nın misel gelişimini 

engellenmesi üzerine antifungal etkinliği in vitro koşullarda belirlenmiştir. Adaçayı bitki uçucu yağının GC-MS analizi 

sonucunda, ökaliptol (%50,14), β-pinene (%16.55) ve borneol (%7.16)’ün uçucu yağın ana bileşenleri olduğunu 

belirlenmiştir. Test edilen bitki uçucu yağına karşı S. sclerotiorum en duyarlı fungal hastalık etmeni olduğu belirlenmiş 

olup, bu etmeni sırasıyla Sclerotinia rolfsii ve Macrophomina phaseolina izlemiştir. İncelenen fungal hastalık etmenleri 

arasında en düşük minimum engelleme konsantrasyon (MIC) değerleri, S. sclerotiorum’a karşı 15.0 µl petri-1 dozu olarak 

belirlenmiş, bunu sırasıyla 25.0 µl petri-1 değeri ile S. rolfsii ve 30.0 µl petri-1 değeri ile M. phaseolina izlemiştir. Uçucu 

yağların misel gelişimini %50 düzeyinde engellemesi için gerekli etkili konsantrasyon (EC50) değerleri 4.57-13.22 µl petri-

1 olarak belirlenmiştir. Elde edilen ön sonuçlarımız, uçucu yağların toprak kökenli fungal hastalıklarla mücadelede 

kullanılma potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir. Ancak fungal etmenin fungal hastalık etmenlerin gelişimini 

engellemede rol oynayan antifungal etkinlik mekanizmaların belirlenmesi için daha ileri çalışmaların yapılması büyük 

önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Adaçayı, uçucu yağ, antifungal, Sclerotinia rolfsii, Macrophomina phaseolina 

 

Determination and Antifungal Activities of Essential Oil from Hatay Sage Salvia aramiensis 

Against Some Soilborne Fungal Disease Agents 

Soilborne fungal diseases such as Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia rolfsii and Macrophomina phaseolina cause wilt 

and/or crown, root rot diseases in several economically important crops. Plant-derived antifungal compounds that protect 

plants from fungal diseases are considered as environmentally friendly and safe approaches. In this study, antifungal 

activity of different concentrations of essential oil obtained from endemic sage plant Salvia aramiensis Rech. Fil. growing 

in Hatay province, was determined against inhibition of mycelial growth of S. sclerotiorum, S. rolfsii and M. phaseolina in 

vitro conditions. Following GC-MS analysis of essential oil of sage plant, eucalyptol (50.14%) β-pinene (16.55%) and 

borneol (7.16%) were determined as major components of essential oil. S. sclerotiorum was determined as the most 

susceptible fungal disease agent which was followed by Sclerotinia rolfsii and Macrophomina phaseolina, respectively. 

Among the fungal disease agents tested, the lowest minimum inhibitory concentration (MIC) value was determined against 

S. sclerotiorum (at 15.0 µl/petri) followed by S. rolfsii (25.0 µl/petri) and M. phaseolina (30.0 µl/petri) respectively. The 

effective concentration (EC50) values required for 50% mycelial growth inhibition were estimated as ranging between 4.57 

to 13.22 µl petri-1. Our preliminary results have shown that essential oils have the potential to be used to combat soil-borne 

fungal diseases. However, it is of great importance to carry out further studies to determine the antifungal activity 

mechanisms that play a role in preventing the development of fungal disease agents. 

Keywords: Sage, essential oil, antifungal, Sclerotinia rolfsii, Macrophomina phaseolina 
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Bazı Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Tek ve Birlikte Uygulamalarının Patlıcanda Fusarium 

Solgunluğu ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri 

Melis BİLGİNTURAN1, Gürsel KARACA1 

1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: meliskarapire@isparta.edu.tr 

Bu çalışmada, fungal biyolojik mücadele etmenlerinden Trichoderma virens ve T. atroviride ile bitki gelişimini teşvik eden 

kök bakterilerinden Pseudomonas koreensis ve Bacillus subtilis’in tek ve kombinasyon uygulamalarının patlıcan 

bitkilerinde Fusarium oxysporum f. sp. melongenae’nın neden olduğu solgunluk hastalık şiddeti ile bitki gelişimi üzerine 

etkileri incelenmiştir. Ayrıca uygulamaların patlıcan bitkilerinde savunma ile ilişkili enzimler (peroksidaz, polifenol 

oksidaz, fenilalanin amonyum liyaz ve β-1,3 glukanaz) üzerine etkileri de araştırılmıştır. Kontrollü koşullarda 

gerçekleştirilen saksı denemelerinde, inokulasyonlardan sonra dört hafta boyunca solgunluk hastalık şiddeti 

değerlendirilmiş ve T. atroviride + P. koreensis kombinasyonu en etkili uygulama olarak belirlenmiştir. Biyolojik mücadele 

etmenlerinin tek ve kombinasyon halinde hastalık etmeni ile beraber uygulandığı bitkilerde, patojenin tek olarak 

uygulandığı bitkilere göre, gövde çapı, kök ve gövde uzunluğu, kök ve gövde yaş ve kuru ağırlığı gibi bitki gelişim 

parametrelerinde artış saptanmıştır. Biyolojik mücadele etmenlerinin tek ve kombinasyon uygulamaları bitkide savunma 

ile ilişkili enzimlerin aktivitelerinde de artışa neden olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Solanum melongena, Fusarium oxysporum f. sp. melongena, biyolojik mücadele, Trichoderma spp., 

PGPR 

 

Effects of Single and Combined Applications of Some Biological Control Agents on Fusarium 

Wilt and Plant Growth in Eggplant 

In this study, effects of fungal biocontrol agents Trichoderma virens and T. atroviride alone and together with plant growth 

promoting rhizobacteria Pseudomonas koreensis and Bacillus subtilis on wilt disease severity caused by Fusarium 

oxysporum f. sp. melongenae and eggplant growth, were investigated. In addition effects of applications on defense related 

enzymes (peroxidase, polyphenol oxidase, phenylalanine ammonia lyase and β-1,3 glucanase) in eggplant were 

determined. Wilt disease severity was evaluated for four weeks after the inoculations in pot trials performed under 

controlled conditions, and T. atroviride + P. koreensis combination was found as the most effective application. Increases 

in plant growth parameters such as stem diameter, root and shoot lengths, root and shoot fresh and dry weights were 

determined on the plants on which biocontrol agents alone or in combination were applied with the pathogen, when 

compared to plants subjected only to pathogen inoculation. Single or combined applications of biocontrol agents also 

caused increase in defense related enzyme activities of the plants.  

Keywords: Solanum melongena, Fusarium oxysporum f. sp. melongena, biological control, Trichoderma spp., PGPR 

Bu çalışma, ISUBÜ ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen ÖYP05268-DR-14 nolu projenin bir 
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Serin İklim Çim Bitkilerinde Çökerten (Rhizoctonia solani + Fusarium spp.) Hastalığının 

Kontrolünde Bazı Fungisitlerin Etkililiklerinin Belirlenmesi 

İrfan SÜRER1, Necip TOSUN1 

1Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 35100 Bornova-İzmı̇r 

Sorumlu Yazar: irfansurer@yahoo.com 

Bu araştırmada, serin iklim çim bitkilerinde yaygın olarak görülen kök ve kök boğazı (Çökerten) hastalığının etmenlerine 

karşı bazı bitki koruma ürünleri ile etkililik denemeleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın materyalini; hastalıklı çim 

bitkilerinden izole edilen ve tanılanmış olan Rhizoctonia solani ve Fusarium spp. izolatları; serin iklim çim bitkisi türleri 

(7 tür); 1’i biyolojik ve 1’i kimyasal fungisit olan iki preparat oluşturmaktadır. Deneme, tesadüf parsellerinde bölünmüş 

parseller deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak kurulmuştur. Fungisit uygulamaları ve çim türleri olmak üzere 2 

faktör ele alınmıştır. Denemenin değerlendirilmesinde, hastalık şiddetleri ve preparatların etkililikleri esas alınmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre; tüm ölçümlerde fungisit uygulamalarının ve türlerin hastalık şiddeti üzerine etkisinin istatistiki 

açıdan önemli olduğu görülmüştür. Muamele x Tür interaksiyonunun hastalık şiddeti üzerine etkisi, tüm ölçümlerde 

istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. Çalışma sonucunda, denemede kullanılan her iki fungisitin de [Bacillus subtilis 

(Serenade SC), boscalid +pyraclostrobin (Signum WG)] hastalıkla mücadele açısından ümitvar sonuçlar verdiği 

söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Çim bitkileri, çökerten, Rhizoctonia solani, Fusarium spp., fungisit. 

 

Evaluation of Efficacies of Some Fungicide in Control of Damping-off (Rhizoctonia solani + 

Fusarium spp.) Disease on The Cool-Season Turfgrass 

In this study, efficacy trials was conducted with some plant protection products against damping-off disease, which is 

common in cool-season turfgrasses. The materials of the research consist of isolates of Rhizoctonia solani and Fusarium 

which were isolated from turfgrass, cool-season turfgrass species and two fungicides one of which is biological and the 

other is a chemical fungicide. The trial was established randomized as split plot with four replications. Two factors were 

considered fungicide applications and turfgrass species. Evaluation of the trial was based on the severity of the disease and 

the efficacies of fungicides. As to the results of the research, the evaluations of the plant protection products and turfgrass 

species on disease severity were found statistically significant. The efficacies of application x species interactions on 

disease severity were determined also significant statistically within all measurements. As a result of the study, both 

fungicides as [Bacillus subtilis (Serenade SC), boscalid + pyraclostrobin (Signum WG)] used in the trial resulted in 

promising on the disease control. 

Keywords: Turfgrass, damping-off, Rhizoctonia solani, Fusarium spp., fungicide. 

Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (2218 Bursu) 

ile Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (Proje No: 2015-ZRF-014) tarafından desteklenmiştir. 
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Screening And Identification of Antagonistic Actinomycete LA-5 Against Botrytis cinerea 

Peiqian LI1, Baozhen FENG1, Bo YANG1 

1Department Of Life Science, Yuncheng University, Yuncheng 044000, Shanxi Province, China 

Corresponding Author: fengbaozhen@126.com 

Gray mold blight is one of the most destructive diseases in fruits and vegetables production and storage caused by Botrytis 

cinerea. In this study, actinomycetes were isolated from rhizosphere soil of tomato by spread plate method, with the 

pathogen B. cinerea as the target fungus. An actinomycete isolate LA-5 with strong antifungal activity was obtained by 

confrontation culture and Oxford cup double screening method. According to cultural characteristics, physiological and 

biochemical properties and 16S rDNA analysis, the strain LA-5 was primarily identified as Streptomyces chungwhensis. 

The second screening results showed that the fermentation filtrate of LA-5 could substantially inhibit the spore germination 

and mycelium growth of B. cinerea. Both conidium germination and mycelia growth could be inhibited by 100 times 

fermentation broth of LA-5, with the inhibiting rate being higher than 50%. Furthermore, the inhibited colony showed 

white mycelia, with sparse and thin aerial hypha, and the obviously decreased branches. Results from in vitro biocontrol 

experiment showed that control efficiency of filtrate from LA-5 fermentation liquid on B. cinerea could be up to 83.4%, 

indicating that the strain was a potential antagonist against tomato gray mold. 

Keywords: Botrytis cinerea, Streptomyces chungwhensis, inhibitory activity, bio-control 
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Pseudomonas syringae pv. tomato’ ya Karşı Antagonist Bakteri İzolatlarının Biyokontrol 

Potansiyelleri ve Tanılanması 

Cansu ÖKSEL1, Fulya BAYSAL-GÜREL2, Mustafa MIRIK1 

1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 

2Tennessee State University 

Sorumlu Yazar: coksel@nku.edu.tr 

Pseudomonas syringae pv. tomato’ nun (Pst) sebep olduğu domates bakteriyel benek, dünyada domates üretiminde önemli 

kayıplara neden olan bakteriyel hastalıktır. Bakteriyel benek hastalığı gibi bakteriyel hastalıklar ile mücadelede bakırlı 

bileşikler önerilmektedir. Fakat, bakırlı bileşiklerin kullanımı ile patojen dayanıklılık kazanabilmektedir. Son yıllarda, 

bioyolojik mücadele kapsamında biyo-ajanlar bitki patojenlerinin mücadelesinde kullanılmaktadır. Bakteriyel hastalıkların 

mücadelesinde kullanılanbiyolojik mücadele ile başarılı sonuçların elde edildiği görülmektedir. Bu çalışmada, sağlıklı 

domates üretim alanlarından toprak örnekleri toplanmış ve 127 adet izolatın Pst’ ya karşı antagonistik aktivitesi ikili kültür 

yöntemi ile belirlenmiştir. In vitro koşullarda patojeninin gelişimi üzerine etkili olan 7 adet izolat MALDI-TOF MS ile 

Bacillus mycoides, Rhizobium radiobacter, Pseudomonas corrugata, Alcaligenes faecalis, Bacillus simplex, Pseudomonas 

chlororapsis and Bacillus pumilis olarak tanılanmıştır. Biyo-ajanların hastalık şiddeti üzerine etkilerinin belirlenmesinde4 

haftalık domates fidelerinde kullanılmıştır. Etkili izolatların 108 CFU/mL yoğunluğunda hazırlanan süspansiyonu bitkilere 

yapraktan uygulanmıştır. Bitkiler, 24 saat sonra RM-Ö-1-1r kodlu Pst izolatı ile inokule edilmiştir. Hastalık şiddeti (%) 

inokulasyondan 21 gün sonra değerlendirilmiştir. Çalışmada Bacillus simplex, %47,2, Alcaligenes faecalis, %44,6 ve 

Rhizobium radiobacter %42,8 oranlarında domates bakteriyel benek hastalığının hastalık şiddetini azalttığı belirlenmiştir. 

Çalışmadan elde edilen bakteri izolatları, domates bakteriyel benek hastalığının biyolojik kontrolünde umut verici 

biyokontrol ajanları olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bakteriyel benek, biyolojik kontrol, antagonistik aktivite, hastalık şiddeti 

 

Identification and Biocontrol Potential of Antagonistic Bacterial Strains against Pseudomonas 

syringae pv. tomato 

Bacterial speck of tomato, caused by Pseudomonas syringae pv. tomato (Pst), is an important pathogen also reduces yields 

of tomato worldwide. So, copper-based compounds are suggested to manage bacterial diseases such as bacterial speck. 

However, while copper-based compounds have been used to control bacterial speck, the pathogen can rapidly resist the 

compounds. In recent years, the bio-agents related to biological control are used to control the pathogen. Also, it had been 

showed that biological control has been obtained successful results on bacterial diseases. In this study, soil samples were 

collected from healthy tomato fields and 127 strains were tested against Pst with a dual culture method for their antagonistic 

activity. Seven strains exhibited considerable inhibitory activity in vitro and they were identified as Bacillus mycoides, 

Rhizobium radiobacter, Pseudomonas corrugata, Alcaligenes faecalis, Bacillus simplex, Pseudomonas chlororapsis and 

Bacillus pumilis using MALDI-TOF MS. These bacteria were further tested on four-week-old tomato seedlings for their 

efficacy in bacterial speck disease severity. Plants were sprayed with a 108 CFU/mL cell suspension of bacterial strains. 

After 24 hr, the plants were inoculated with Pst strain RM-Ö-1-1r. The severity of bacterial speck (%) was evaluated 21 

days after inoculation. Bacillus simplex,47.2%, Alcaligenes faecalis, 44.6%, and Rhizobium radiobacter, 42.8%, 

significantly reduced bacterial speck disease severity compared to others and the non-treated control. Bacterial strains from 

this study were obtained as promising biocontrol agents to control bacterial speck of tomato. 

Keywords: Bacterial speck, biological control, antagonistic activity, disease severity 
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Turunçgilde Yaygın Görülen Doğal Düşmanlara Karşı Bazı Bitki Koruma Ürünlerinin 

Laboratuvar Koşullarında Yan Etkilerinin Araştırılması 

Dogancan KAHYA1, Şebnem TİRENG KARUT1, Ahmet DOĞRU1, Sadık Emre GÖRÜR1 

1Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Sorumlu Yazar: kahyadogancan@gmail.com 

Kimyasal pestisitlerin hem çevre hem de insan sağlığında meydana getirdiği zararlar nedeniyle son yıllarda pestisitlerin 

faydalı organizmalara karşı yan etki çalışmaları hız kazanmıştır. Türkiye’de 2010 yılından itibaren TAGEM Bitki Sağlığı 

Araştırmaları Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan Pestisitlerin Faydalı Organizmalara Standart Yan Etki Deneme 

Metotları’na göre Turunçgillerde ruhsat alacak pestisitler için yan etki çalışmaları yürütülmektedir. Yapılan bu çalışmada 

Turunçgil alanlarında en çok kullanılan 2 adet Spirodiclofen, 1 adet Buprofezin, ve 1 adet Abamectin etkili maddeli 

insektisit-akarisitlerin Chilocorus bipustulatus L. (Coleoptera: Coccinellidae), Anagyrus pseudococci (Girault) 

(Hymenoptera: Encyrtidae), Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)’ye karşı laboratuvar koşullarında 

yan etki denemleri Pestisitlerin Faydalı Organizmalara Standart Yan Etki Deneme Metotlarına göre yürütülmüştür. Çalışma 

sonucunda elde edilen bulgulara göre, ilaç uygulamaları sonrasında ölüm oranları hesaplanmıştır. En düşük ortalama ölüm 

oranı C. bipustulatus için Spirodichlofen’de %17.50, A. pseudococci için Buprofezin etkili maddesinde %18,78 olarak 

belirlenirken, A. swirskii için ise en düşük ölüm oranı Spirodiclofen etkili maddesinde %21,25 olarak belirlenmiştir. Üç 

doğal düşman için en yüksek ölüm oranı Abamectin (≥ %65.00) etkili maddeye sahip ilaçta görülmüştür. Bu etkili 

maddelerin IOBC sınıf değerleri de belirlenmiş ve her üç doğal düşman içinde en toksik etkili maddenin Abamectin olduğu 

ve M sınıf değerini aldığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, zararlılara karşı insektisit uygulamaları yapılırken doğal 

düşmanlara daha az zarar veren pestisitlerin kullanılması hem doğal dengenin korunmasını sağlayacaktır hem de çevreye 

verilen zararın en aza indirilmesine yardımcı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yan etki, Chilocorus bipustulatus, Anagyrus pseudococci, Amblyseius swirskii, Biyolojik Mücadele 

 

The Side Effects of Some Plant Protection Products against Widespread Natural Enemies on 

Citrus in Laboratory Conditions 

The side effect studies against natural enemies have become important recently due to the negative impacts of chemical 

pesticides on the environment and human health. Side effects of insecticides have been studying since 2010 via TAGEM 

with the Department of Plant Health Research according to the method of side effects against natural enemies for the 

certification of pesticides on citrus. This study was conducted to determine the side effects of some most commonly used 

insecticides-acaricides with the use of the method of side effects against natural enemies. Two spirodichlofen one 

Buprofezin and one Abamectin were used against Chilocorus bipustulatus L. (Coleoptera: Coccinellidae), Anagyrus 

pseudococci (Girault) (Hymenoptera: Encyrtidae), Amblyseiusswirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) to detect side 

effects in laboratory conditions during this study. According to the results of this study, the death rates of natural enemies 

were calculated after insecticide applications. The lowest mean death rate was obtained as %17,50 on Spirodichlofen for 

C. bipustulatus, %18,78 on Buprofezin for A. pseudococci, and %21,25 on Spirodichlofen for A. swirskii. The highest 

death rates were determined on Abamectin (≥ %65.00) for three natural enemies. In addition, IOBC class values were 

determined and Abamectin has been detected as the most toxic active ingredient (class M) for three natural enemies. In 

conclusion, selective pesticides, which cause the lowest damages to natural enemies, should be used. In addition, this 

situation helps to protect both natural balance and to decrease damages to the environment. 

Keywords: Side Effect, Chilocorus bipustulatus, Anagyrus pseudococci, Amblyseius swirskii, Biological Control 

Bu çalışma Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve TAGEM tarafından desteklenmiştir 
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Van’da Domates Alanlarından İzole Edilen Alternaria solani (Ell. ve G. Martin) Sor.’nin 

Biyolojik Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi 

Gökhan BOYNO1, Semra DEMİR1 

1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Van, Türkiye 

Sorumlu Yazar: semrademir@yyu.edu.tr 

Bu çalışmada, Van’da domates alanlarında sorun oluşturan Altenaria solani (Ell. ve G. Martin) Sor. (AS)’ye karşı biyolojik 

mücadele olanaklarının belirlenmesini amaçlamıştır. Van’ın Gevaş, Edremit ve Erciş ilçelerinde yürütülen survey 

kapsamında tespit edilen A. solani izolatlarından, bölgeleri temsil etmek üzere 10 izolat seçilmiştir. Seçilen izolatlar 

patojenite testine tabii tutulup, en virülent patojen olarak EAb 1 izolatı belirlenmiştir. Bu patojen izolata karşı 3 farklı 

biyolojik kontrol ajanı kullanılmıştır. Bunlar: (I) Arbüsküler mikorizal fungus (AMF) olan Glomus mosseae (Gm), (II) 

bitki gelişimini teşvik eden rizobakter (PGPR) antagonistleri arasından seçilen Bacillus velezensis V40K2 izolatı, (III) 

Trichoderma spp. arasından seçilen Trichoderma viride NTC2 izolatı olarak belirlenmiştir. Seçilen biyokontrol ajanlarının 

patojen ile oluşturulan tekli, ikili ve üçlü kombinasyonlarının genel olarak hastalık şiddetini baskıladığı, bitki gelişimini 

arttırdığı saptanmıştır. Tüm kombinasyonlarda toplam klorofil miktarı değişmezken, antagonist mikroorganizmaların tekli 

kombinasyonlarında toplam fenolik madde miktarının arttığı, antioksidan aktivitesinin ise özellikle Gm uygulama 

grubunda diğer uygulamalar göre önemli derecede arttığı belirlenmiştir. Toplam fosfor miktarı AS ve Gm’nin bulunduğu 

tüm kombinasyonlarda genel olarak kontrol grubuna göre artış göstermiştir. Uygulama grupları arasında AMF’un 

kolonizasyon oranı ve toprak spor yoğunluğu açısından istatistiki olarak fark görülmezken, mikorhizal bağımlılığın dörtlü 

kombinasyonda (Gm+NTC2+V40K2+AS) oluşmadığı saptanmıştır. Ayrıca bu kombinasyonun hastalık şiddeti ve bitkinin 

gelişimine de kontrol grubuna göre etkisinin olmadığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alternaria solani, Arbüsküler mikorizal fungus (AMF), Bitki gelişimini teşvik eden rizobakteri 

(PGPR), Biyolojik mücdele, Domates, Trichoderma 

 

Determination of Biological Control Possibilities of Alternaria solani (Ell. and G. Martin) Sor. 

Isolated From Tomato Fields in Van 

In this study, it was aimed to determine the possibilities of biological control against Altenaria solani (Ell. and G. Martin) 

Sor. (AS) which causes problems in tomato areas in Van. Ten isolates were selected from A. solani isolates identified in 

the scope of survey in Gevaş, Edremit and Erciş districts of Van. The selected isolates were subjected to pathogenicity test 

and EAb 1 isolate was determined as the most virulent pathogen. Three different biological control agents were used against 

this pathogen isolate. These were identified as (I) Glomus mosseae (Gm) selected from arbuscular mycorrhizal fungus 

(AMF), (II) Bacillus velezensis V40K2 isolate selected from plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) antagonists and 

(III) Trichoderma viride NTC2 isolate selected from Trichoderma spp. It has been found that the single, double and triple 

combinations of the selected biocontrol agents with the pathogen generally suppress the disease severity and increase the 

plant growth. While total chlorophyll content did not change in all combinations, it was determined that total amount of 

phenolic substances increased in single combinations of antagonist microorganisms and antioxidant activity increased 

significantly in Gm treatment group compared to other applications. Total phosphorus content was generally increased in 

all combinations with AS and Gm compared to control group. While no statistically significant difference was observed 

between the treatment groups in terms of AMF colonization rate and soil spore density, it was found that mycorrhizal 

dependence did not occur in four combinations (Gm + NTC2 + V40K2 + AS). In addition, it was determined that this 

combination had no effect on disease severity and plant development compared to the control group. 

Keywords: Alternaria solani, Arbuscular mycorrhizal fungus (AMF), Biological control, Plant growth promoting 

rhizobacteria (PGPR), Tomato, Trichoderma 

Bu çalışma, Van YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından FYL-2018-7553 No’lu proje olarak 

desteklenmiştir 
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Bracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae)’un Ephestia kuehniella (Lepidoptera:Pyralidae) 

Üzerinde Uygun Konukçu ve Parazitoit Yoğunluğunun Belirlenmesi 

Kemal ARSLAN1, Cem ÖZKAN2 

1Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ankara, Türkiye 

2Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Ankara, Türkiye 

Sorumlu Yazar: kemalarslan@gmail.com 

Bu çalışma ile gregar ekto bir parazitoit olan Bracon hebetor Say. (Hymenoptera: Braconidae) ile konukçusu Ephestia 

kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) arasındaki uygun konukçu ve parazitoit yoğunluğu, ekonomik kitle üretim yönü 

ile araştırılmıştır. Denemeler 27± 1°C sıcaklık, %65 ± 5 orantılı nem, 14:10 (A:K) ışıklanma süresinin sağlandığı iklim 

odalarında gerçekleştirilmiştir. Parazitoit yoğunluğu çalışmalarında 50 adet konukçu larvaya 1, 2, 4, 8 çift Bracon hebetor 

sunulmuştur. Bir ve iki çift parazitoit sunulması durumunda, meydana gelen ortalama birey sayıları 60.6±6.93 ve 56.1±5.43 

adet ile dört ve sekiz çift parazitoitte meydana gelen ortalama birey sayıları 79.6±5.47 ve 82.4±7.49 adet arasındaki fark 

istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Bunlar içinden 50 adet konukçuya 2 çift ergin B. hebetor kullanımının uygun olduğu 

sonucuna varılmıştır. Sonraki konukçu ve parazitoit yoğunluğu çalışmalarında iki çift parazitoite; 10, 20, 30, 40 ve 50 

konukçu sunulmuştur. 10, 20, 30, 40 ve 50 konukçunun verildiği denemelerde meydana gelen birey sayıları sırasıyla 

26.40±2.31, 35.60±5.69, 60.00±7.53, 75.20±4.47 ve 60.50±6.84 adet olarak bulunmuştur. 30, 40 ve 50 konukçunun 

verildiği denemelerde meydana gelen parazitoit sayıları, 10 ve 20 konukçunun verildiği denemelerde meydana gelen 

parazitoit sayılarından istatistiki olarak farklı bulunmuştur. Bunlar içerisinden iki çift parazitoite 30, 40, ve 50 adet konukçu 

verilmesinin daha uygun olduğu belirlenmiştir. Denemelerde meydana gelen parazitoitlerde erkek / dişi oranının istatistik 

olarak önemli olmadığı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, ülkemizde elma, bağ ve çevizde yürütülmekte olan biyolojik 

mücadele uygulamalarında kullanılan Bracon hebetor’un ekonomik kitle üretiminde kullanılmaya başlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bracon hebetor, Ephestia kuehniella, konukçu-parazitoit yoğunluğu, kitle üretimi 

 

Optimizing Parasitoid and Host Densities for Efficient Rearing of Bracon hebetor Say 

(Hymenoptera: Braconidae) on Ephestia kuehniella 

(lepidoptera: Pyralidae) 

Bracon hebetor Say. (Hymenoptera: Braconidae), a gregar ectoparasitoid and its host Ephestia kuehniella Zeller 

(Lepidoptera: Pyralidae), was investigated in terms of economic mass production. The experiments were carried out in 

climate rooms with 27±1°C temperature, 65±5% proportional humidity, 14:10 (A: K) lighting time. In parasitoid density 

studies, 1, 2, 4, 8 pairs of Bracon hebetor were presented to 50 host larvae, and it was concluded that it would be appropriate 

to use two pairs of adult B. hebetor for 50 hosts. In the case of presenting one and two pairs of parasitoids, the difference 

between the mean number of individuals 60.6±6.93 and 56.1±5.43 and the mean portion of individuals occurring in four 

and eight pairs of parasitoids, 79.6±5.47 and 82.4±7.49, was found to be statistically significant. Two pairs of parasitoids 

in subsequent host-parasitoid density studies; 10, 20, 30, 40, and 50 hosts were presented. The number of individuals in 

the trials which 10, 20, 30, 40, 50 hosts were given 26.40±2.31, 35.60±5.69, 60.00±7.53, 75.20±4.47, 60.50±6.84 

respectively. The number of parasitoids in the trials where 30, 40, 50 hosts were given was statistically different from the 

parasitoid numbers were occurred in the trials where 10 and 20 hosts were given, besides it was determined, would be more 

appropriate to give 30, 40, and 50 hosts to two pairs of parasitoids. It was ıllustrate, the male/female ratio in the parasitoids 

formed in both experiments was not statistically significant. The results obtained, have started to be used in the 

economically mass production of Bracon hebetor is used in biological control applications in apple, vineyard, and walnut 

in Turkey. 

Keywords: Bracon hebetor, Ephestia kuehniella, host-parasitoid density, mass reproduction 

Bu çalışma, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nün 18L0447006 Nolu proje kapsamında 

desteklenen Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir. 
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Bazı Pestisitlerin Yumurta-larva Parazitoiti Chelonus oculator F. (Hymenoptera: 

Braconidae)’un Yumurta ve Larva Dönemine Yan Etkileri 

Zühal SAÇTI1, Prof. Dr. Cem ÖZKAN2 

1Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

2Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü- Sorumlu Yazar: zhlerenler@gmail.com 

Patates güvesi Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) Türkiye dahil birçok ülkede patatesin en 

önemli zararlılarından biri olup, karantina listesinde yer almaktadır. Bu zararlı, patatesin yemeklik ve tohumluk 

özelliklerini bozarak, kalite ve ağırlık kaybına yol açmaktadır. Ülkemizde bu zararlı ile mücadelede kimyasal mücadele 

uygulaması yapılmaktadır. Ancak kullanılan kimyasalların faydalılara etkileri konusunda herhangi bir çalışma 

yapılmamıştır. Chelonus oculator’un patates güvesini parazitleyebildiği yapılan bir çalışma ile ortaya konulmuştur. Ele 

alınan bu çalışmada Patates güvesine karşı ruhsatlı üç farklı insektisit (spinetoram, chlorantraniliprole, gamma cyhalothrin), 

bir fungisit (fosforoz asit) ve bir biyolojik insektisitin (Bacillus thuringiensis var. kurstaki) uygulama dozu, uygulama 

dozunun yarısı ve 1/20’si parazitlenmiş yumurtalara, birinci ve üçüncü dönem larvalara laboratuvar koşullarında (% 65±5 

nem, 25±1°C sıcaklık ve 16: 8 saat aydınlık: karanlık) denenmiştir. 0-24 saatlik patates güvesi yumurtaları tek tek 

parazitletildikten sonra parazitli yumurtalar belirtilen dozlarda hazırlanan ilaç dolu kabın içine daldırılmış ve 5 sn boyunca 

ilacın içinde tutulmuştur. Açılan yumurtalardan çıkış yapan larvalar sayılarak patates yumrularının üzerine konulmuş ve 

gelişimleri takip edilmiştir. Birinci larva dönemi denemelerinde; parazitli yumurtalar açıldıktan sonra çıkan parazitli 

konukçu larvaları, içinde belirtilen dozlarda ilaç püskürtülmüş patates yumrusu bulunan küçük plastik kaplara aktarılmıştır. 

Üçüncü larva dönemi denemelerinde; C. oculator tarafından parazitletilmiş patates güvesi yumurtaları her gün kontrol 

edilerek üçüncü döneme gelene kadar patatesle beslenmesi sağlanmıştır. Üçüncü dönemdeki parazitli larvalar belirtilen 

dozlarda hazırlanan ilaç dolu kabın içine daldırılmış ve 5 sn boyunca ilacın içinde tutulmuştur. Denemelerde kullanılan 

tüm preparatlar ergin öncesi dönemlerde yüksek derecede toksik etki yapmıştır. Uygulanan pestisitlerin tüm dozları çıkış 

oranı, gelişme süresi ve ergin ağırlığında kontrole göre azalmaya sebep olmuştur. Yaşam süresine etki incelendiğinde, 

parazitlenmiş birinci dönem ve üçüncü dönem larvalardan çıkış yapan parazitoitlerin yaşam sürelerinin azaldığı, 

parazitlenmiş yumurtalardan çıkış yapan parazitoitlerin ise yaşam sürelerinin uzadığı belirlenmiştir. Parazitoitin cinsiyet 

oranı incelendiğinde uygulamalarda yeterli sayıda parazitoit çıkışı olmadığından erkek: dişi oranı hakkında kesin bir kanıya 

varılamamıştır.Anahtar Kelimeler: Chelonus oculator, Phthorimaea operculella, yan etki, spinetoram, chlorantraniliprole 

Side Effects of Some Pesticides on Egg and Larva Stages of Egg-larval parasitoid Chelonus 

oculator F. (Hymenoptera: Braconidae) 

The Potato moth Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) is one of the most important pests of potato 

and is on the quarantine list. This pest deteriorates the edible and seed properties of the potato, causing quality and weight 

loss. In Turkey, chemicals has applied for controlling the pest. However, no studies have been conducted on the effects of 

chemicals on beneficial insects. It has been demonstrated by a study that Chelonus oculator can parasitize the potato moth. 

In this study, the application dose of three licensed insecticides (spinetoram, chlorantraniliprole, gamma cyhalothrin), a 

fungicide (phosphorous acid) and a biological insecticide (Bacillus thuringiensis var. kurstaki) against potato moth; 

application dose, half and 1/20 of the application dose were tested to parasitized eggs, first and third instar larvae under 

laboratory conditions (65±5% humidity, 25±1°C temperature and 16: 8 hours light: dark). 0-24 hour potato moth eggs were 

parasitized one by one and then the parasitized eggs were dipped into the chemicals prepared at the specified doses and 

kept in the pesticides for 5 seconds. The larvae emerging from the hatched eggs were counted and placed on the potato 

tubers and their development was followed. In the first larval stage experiments; parasitized host larvae emerged from 

parazited eggs were transferred to small plastic containers containing potato tubers sprayed with the pesticides at the 

indicated doses. In the third larval stage experiments; Potato moth eggs parasitized by C. oculator were checked daily and 

fed with potatoes until the third instar. The parasited third instar were immersed in the chemicals prepared at the indicated 

doses and kept in the pesticides for 5 seconds. All chemicals used in the experiments had a highly toxic effect in the pre-

adult stages. All doses of applied pesticides caused a decrease in emergence rate, development time and adult weight 

compared to control. When the effect on adult life was examined, it was determined that the adult life of parasitoids 

emerging from parasitized first and third instar larvae decreased, while the adult life of parasitoids emerging from 

parasitized eggs was prolonged. When the sex ratio of the parasitoid was examined, it was not possible to reach a definite 

conclusion about the male: female ratio because there was not enough parasitoid emegence in the applications. 

Keywords: Chelonus oculator, Phthorimaea operculella, side effect, spinetoram, chlorantraniliprole 

*Bu çalışma, doktora tezinin bir bölümü olup, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

TAGEM/BSAD/E/18/A2/P5/1374 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.  
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Çay Ağacı (Melaleuca spp. L.) Yağının Farklı Formülasyonlarının Spodoptera littoralis 

(Boisduval, 1883) (Noctuidae: Lepidoptera) Üzerindeki Toksik Etkileri  

Şeyda ŞİMŞEK1, Ayha GÖKÇE2, Errol HASSAN3 

1Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

2Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel Üretim Teknolojileri  

3The University Of Queensland Gatton School Of Agriculture And Food Sciences 

Sorumlu Yazar: seyda.simsek@yobu.edu.tr 

Çay ağacı (Melaleuca spp. L.) yağının 5 farklı formülasyonu (F14, F15, F16, F17, F18) ve saf halinin Spodoptera littoralis 

3. dönem larvaları üzerindeki kontak toksisite ve mide zehiri etkinliği laboratuvar koşullarında araştırılmıştır. Kontak 

toksisite çalışmasında hazırlanan süspansiyon 0.1 µg/larva olacak şekilde mikroaplikatör yardımıyla S. littoralis 

larvalarının dorsaline uygulanmıştır. Çalışma sonucunda ölü sayıları 24 saat arayla 3 gün boyunca kayıt altına alınmıştır. 

Mide zehiri testi çalışmalarında yaprak disk yedirme metodu kullanılarak çay ağacı yağı formülasyonları 0.16 µg/cm2 

olacak şekilde marul yapraklarına cam baget yardımıyla homojen bir şekilde uygulanmıştır. Çalışma sonucu ölümler 24 

saat arayla 10 gün boyunca kayıt altına alınmıştır. Kontak toksisite çalışmaları sonucunda 3 gün sonunda Saf çay ağacı 

yağı 3. dönem S. littoralis larvalarında %100 ölüm meydana getirirken en düşük toksisiteyi %68,67 oranında F18 

formülasyonunda gözlenmiştir. Mide zehiri etki çalışması sonucunda 10. günde en yüksek etkinliği %75.02 ölüm oranı ile 

F17 formülasyonu gösterirken en düşük etkinliği %20,61 Saf çay ağacı yağı göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spodoptera littoralis, Çay ağacı yağı, Kontak toksisite, Mide zehiri 

 

Toxic Effects of Tea Tree Oil (Melaleuca spp. L.) Formulations on Spodoptera littoralis 

(Boisduval, 1883) (Noctuidae: Lepidoptera) 

Five different formulations of tea tree oil (F14, F15, F16, F17, F18) and its pure form were evaluated on Spodoptera 

littoralis 3rd instar larvae for contact toxicity and stomach poison toxic effects under laboratory conditions. The suspension 

prepared in the contact toxicity study was applied to the dorsal part of S. littoralis larvae with a micro applicator at a rate 

of 0.1 µg/larva. The mortality of larvae was recorded for 3 days at 24-hour intervals. In the stomach poison test study, the 

leaf disc feeding method was used. The tea tree oil suspension dose at 0.16 µg/cm2 was applied to the lettuce leaves in a 

homogeneous manner with the help of glass drumsticks, The mortality data were recorded for 10 days at 24-hour intervals. 

In the contact toxicity study, the pure tea tree oil caused 100% mortality in the 3rd instar S. littoralis larvae after 3 days, 

while the F18 formulation caused the least mortality with 68.67%. In the stomach poison effect study, F17 formulation 

showed the greatest toxicity with a 75.02% mortality rate on the 10th day, while the least mortality (20.61%) was recorded 

on the pure tea tree oil treatment. 

Keywords: Spodoptera littoralis, Tea tree oil, Contact toxicity, Stomach poison 

Bu çalışma, Tubitak 120O176 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Syngenta’nın Yeni Ürünlerinin Örtüaltı Biyolojik Mücadele Ajanlarına Karşı Yanetkisinin 

Belirlenmesi 

Bayram BAYAR1 

1Syngenta- Sorumlu Yazar: bayram.bayar@syngenta.com 

Örtüaltı üretiminin en önemli ürünlerinden ve insan beslenmesinde önemli besin öğelerine sahip, domates ve biber üretim alanlarında 

ciddi ürün kayıplarına neden olup ekonomik zarar veren başlıca hastalık etmenleri, Mildiyö [ Phytophthora infestans ( Mont. De Bary ) 

Peronosporales: Peronosporaceae ], Kurşuni küf [ Botrytis cinerea ( Pers. ) Helotiales: Sclerotiniaceae ], Külleme [ Leveillula taurica ( 

Lev. G. Arnoud), Oidium lycopersicum (Cooke and Massee ) Erysiphales: Erysiphaceae ] olup, zararlı etmenler ise, Domates güvesi [ 

Tuta absoluta ( Meyrick ) Lep: Gelechiidae ], Yeşil kurt [ Helicoverpa armigera ( Hbn. ) Lep: Noctuiade ], Pamuk yaprak kurdu [ 

Spodoptera littoralis ( Boisd. ) Lep: Noctuiade ], Beyaz sinekler [ Trialeurodes vaporariorum ( West. ), Bemisia tabaci ( Genn. ) Hem.: 

Aleyrodiadae ], Kırmızı örümcekler [ Tetranychus urticae ( Koch ), Tetranychus cinnabarinus (Boisd. ) Acari: Tetranychidae ], Tripsler 

[ Frankliniella occidentalis ( Perg. ), Thrips tabaci ( Lind.) Thysanoptera: Thripidae ]’ dir. Örtüaltı üretimindeki bu etmenlerle entegre 

mücadele yöntemleri ile başarı sağlanmaktadır. Entegre mücadele kapsamında dünya pazar liderleri arasında bulunan hem kimyasal hem 

de biyolojik ürün tedarikçisi olan Syngenta ile örtüaltı üretiminde birçok zararlılarla mücadele kapsamında ülkemizde ve dünyada birçok 

biyolojik mücadele preparatı satan firmalar arasında lider konumda bulunan Biobest Türkiye iş birliği ile Antalya’ nın Demre ve 

Kumluca ilçelerinde örtüaltı biyolojik mücadelenin yapıldığı alanlarda bu çalışma yürütülmüştür. Biobest’in ürünlerinden domates 

güvesi mücadelesi için Nesidiocorus tennius ( Reut. ) Hem.: Miriade, Kırmızı örümcek ve Beyaz sinek mücadelesi için Amblyseius 

swirskii ( Athias-Henriot ) Acari: Phytoseiidae, trips mücadelesi içinse Orius laevigatus ( Fieber ) Hem.:Anthocoriade’ a karşı Syngenta’ 

nın yeni sunacağı Pydiflumetofen, Pydiflumetofen + Fludoxonil, Oxathiapiprolin + Azoxystrobin ve sunduğu Proclaim Opti UV 05 WG 

(%5 Emamectin benzoate)‘ nin yan etkisinin belirlenmesi için Domates ve Biber üretimi yapılan alanlarda yapılmıştır. Yapılan çalışma 

sonucunda, sırasıyla Kumluca ve Demre bölgesinde Oxathiapiprolin + Azoxystrobin N. tenius’ a ( %7 / %3), A. swirskii’ ye ( %4 / %-2 

) ve O. laevigatus’a ( %0 / %0 ), Pydiflumetofen + Fludoxonil’ nin N. tenius’ a ( %17 / %15 ), A. swirskii’ ye ( %20 / %18) ve O. 

laevigatus’a ( %14 / %5 ), Pydiflumetofen’ nin N. tenius’ a ( %4 / %-1), A. swirskii’ ye (%5 / %-7) ve O. laevigatus’ a ( %-6 / %-4 ) 

karşı yan etkisi 1 toksit dercede olduğu, Proclaim Opti Uv 05 WG’nin ise N. tenius’ a ( %27 / %31), A. swirskii’ ye ( %32 / %29 ) ve O. 

laevigatus’ a ( %29 / %28 ) karşı yan etkisi 2 toksit derecede olduğu saptanmıştır. Bu çalışma neticesi Syngenta’nın yeni ürünlerinin 

hem Biobest hem de diğer biyolojik mücadele ürünleri satan firmalar içinde örtüaltı üretimi yapılan domates ve biber alanlarında entegre 

mücadele kapsamında önerilebilecek ürünler için yol gösterir sonuçlar sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: 1.Örtüaltı biyolojik mücadele, 1.Pydiflumetofen, 3.Fludoxonil, 4.Oxathiapiprolin, 5.Azoxystrobin, 

6.Emamectin benzoate, 7.yan etki, 8.domates, 9.biber 

Determination of The Side Effect of Syngenta's New Products Against Greenhouse Biological Control Agents 

One of the most important products of greenhouse production, and important nutrients in the human diet, with yield losses in tomato and 

pepper production areas that cause many diseases and harmful factors. Major cause serious yield losses in tomato and pepper production 

areas and economic harm of pathogens, Downy Mildew [ Phytophthora infestans ( Mont. De Bary ) Peronosporales: Peronosporaceae 

], Gray mold [ Botrytis cinerea ( Pers. ) Helotiales: Sclerotiniaceae ], Powdery mildew [ Leveillula taurica ( Lev. G. Arnoud ), Oidium 

lycopersicum ( Cooke and Massee ) Erysiphales: Erysiphaceae ]’ and harmful factors, the Tomato leaf miner [ Tuta absoluta ( Meyrick 

) Lep: Gelechiidae ], Green moth [ Helicoverpa armigera ( Hbn. ) Lep: Noctuiade ], Cotton leafworm [ Spodoptera littoralis ( Boisd. ) 

Lep: Noctuiade ], White flies [ Trialeurodes vaporariorum ( West. ), Bemisia tabaci ( Genn. ) Hem.: Aleyrodiadae ], Spider mites [ 

Tetranychus urticae ( Koch ), Tetranychus cinnabarinus (Boisd. ) Acari: Tetranychidae ], Thrips [ Frankliniella occidentalis ( Perg. ), 

Thrips tabaci ( Lind.) Thysanoptera: Thripidae ]. Success is achieved through integrated methods of combating these factors that cause 

economic losses in greenhouse production. Syngenta is one of the world leaders companies supplying both chemical and biological 

products. In addition to chemical control, biological agents also fight against these factors, and there are many companies selling 

biological control preparations, and Biobest takes a leading position among these companies and offers many products to the market 

against pests in the production of cover in our country. In this context, in cooperation with Syngenta Turkey and Biobest Turkey, this 

study was carried out in Demre and Kumluca districts of Antalya, which is an important location of underground production, in areas 

where greenhouse biological control is carried out. Biobest's products include Nesidiocorus tennius ( Reut. ) Hem.: Miriade for tomato 

leaf miner challenge, Amblyseius swirskii (Athias-Henriot ) Acari: Phytoseiidae for mites and whitefly challenge and for the trips 

challenge, against Orius laevigatus ( Fieber ) Hem.:Anthocoriade, Syngenta's new offering which are Pydiflumetofen, Pydiflumetofen 

+ Fludoxonil, Oxathiapiprolin + Azoxystrobin and offered Proclaim Opti UV 05WG ( %5 Emamectin benzoate ) in tomato and pepper 

production areas to determine the side effect. As a result of the study, in the Kumluca and Demre district Oxathiapiprolin + Azoxystrobin 

against to N. tenius ( %7 / %3 ), to A. swirskii ( %4 / %-2 ), and to O. laevigatus ( %0 / %0 ), Pydiflumetofen + Fludoxonil of againts to 

N. tenius ( %17 / %15 ), to A. swirskii ( %20 / %18 ) and to O. laevigatus ( %14 / %5 ), Pydiflumetofen of againts to N. tenius ( %4 / %-

1 ), to A. swirskii ( %5 / %-7 ) and to O. laevigatus ( %-6 / %-4 ) against a side effect, 1 is extremely toxic class, Proclaim Opti UV 05 

WG that againts to N. tennius ( %27 / %31 ), and to A. swirskii ( %32 / %29 ) and to O. laevigatus ( %29 / %28 ) versus degree 2 toxic 

class are revealed that toxic side effects. The result of this study provides guiding results for products that can be recommended within 

the scope of integrated control in tomato and pepper fields where greenhouse production is made in both Biobest and other companies 

that sell Syngenta’s new products. 

Keywords: 1.Greenhouse biological control, 2.Pydiflumetofen, 3.Fludoxonil, 4.Oxathiapiprolin, 5.Azoxystrobin, 6.Emamectin benzoate, 

7.side effect, 8.tomato, 9.pepper,  
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Çilekte Sorun Olan Bazı Fungal Hastalıkların Arbüsküler Mikorhizal Funguslar (AMF) ve 

Saccharomyces cerevisiae ile Biyolojik Mücadelesi 

Semra DEMİR1, Emre DEMİRER DURAK1, Gökhan BOYNO1, Hasret GÜNEŞ1 

1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi  

Sorumlu Yazar: semrademir@yyu.edu.tr 

Bitkisel ürünlerin çoğunda olduğu gibi çilekte de fungal hastalıklara neden olan patojen grupları bulunmaktadır. Bu 

hastalıklar arasında özellikle toprak kaynaklı funguslar çilek üretimini önemli ölçüde engellemekte olup mücadeleleri de 

oldukça zor olmaktadır. Bu hastalıklara karşı kimyasal yöntemlerin kullanılması birçok sorunu da beraberinde 

getirmektedir. Kimyasal kullanımının mümkün olduğunca sınırlandırılması için yapılan çalışmalar sonucunda etkili 

olabilecek potansiyel bazı alternatif mücadele yöntemleri geliştirilmiştir. Biyolojik mücadele bu yöntemlerin en 

etkililerindendir. Bu çalışmada, Arbüsküler Mikorhizal Fungus (AMF) türlerinden Funneliformis mosseae [Fm], 

Gigaspora margarita [Gm]) ve maya izolatı Saccharomyces cerevisiae [Sc]’nin çileklerde önemli hastalıklara sebep olan 

Rhizoctonia fragariae (Rf), Fusarium oxysporum (Fo), Alternaria alternata (Aa)’ya karşı biyokontrol etkileri belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu bağlamda bitki toplam yaş ağırlığı ve bitki boyundaki en yüksek değerler sırasıyla 14.86 g ve 42 cm ile 

Fo+Fm+Gm+Sc uygulamasında görülmüştür. Toplam kuru ağırlığında en yüksek değer ise 2.93 g ile Gm+Sc 

uygulamasında tespit edilmiştir. Ancak toplam yaş/kuru ağırlıkları ile bitki boyunda ki en düşük değerler Rf+Gm 

uygulamasında belirlenmiştir. En yüksek toplam fenol içeriği ve toplam antioksidan içeriği sırasıyla Fm+Gm+Sc (0.230 

ppm) ve Fm+Gm (0.680 ppm) uygulamalarında elde edilmiştir. Fm ve Gm uygulamaları AMF kök kolonizasyonu, Fm ve 

Fm+Gm+Sc uygulamaları ise AMF toprak spor yoğunluğu açısından diğer uygulamalar göre daha yüksek bulunmuştur. 

Genel olarak patojen fungusların AMF kök kolonizasyon ve toprak spor yoğunluğunu azalttığı belirlenmiştir. En yüksek 

hastalık şiddeti sadece patojenin olduğu (Fo, Aa ve Rf) uygulamalarda saptanırken, patojen +Fm uygulamalarında ise 

hastalık şiddetinin düştüğü gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, çilekte sorun olan hastalık etmenlerine karşı AMF ve maya 

uygulamalarının tekli ve ikili uygulamalarının etkili olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Çilek, Fungal hastalıklar, Arbüsküler Mikorhizal Funguslar, Saccharomyces cerevisiae 

 

Biological Control of Some Fungal Diseases in Strawberry with Arbuscular Mycorrhizal Fungi 

(AMF) and Saccharomyces cerevisiae 

As in most agricultural crops, there are pathogen groups that cause fungal diseases in strawberries. Among these diseases, 

especially soil-borne fungi prevent strawberry production and their control is very difficult. The use of chemical methods 

against these diseases brings with it many problems. As a result of the studies carried out to limit the use of chemicals as 

much as possible, some potentially effective control methods have been developed. Biological control is one of the most 

effective of these methods. In this study, the biocontrol effiencies of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) such as 

Funneliformis mosseae (Fm), Gigaspora margarita (Gm) and yeast Saccharomyces cerevisiae (Sc) against Rhizoctonia 

fragariae (Rf), Fusarium oxysporum (Fo), Alternaria alternata (Aa), which cause important diseases in strawberries, were 

determined. In this context, the highest rate in total plant fresh weight and plant height were observed in Fo+Fm+Gm+Sc 

application with 14.86 g and 42 cm, respectively. The highest rate in total dry weight was determined with 2.93 g in Gm+Sc 

application. However, the lowest rate in total fresh/dry weight and plant height were determined in Rf+Gm application. 

The highest total phenol content and total antioxidant content were obtained in Fm + Gm +Sc (0.230 ppm) and Fm + Gm 

(0.680 ppm) applications. Fm and Gm applications were found to be higher than other applications in terms of AMF root 

colonization, and Fm and Fm + Gm +Sc applications in terms of AMF soil spore density. In general, it was determined 

that pathogenic fungi reduced AMF root colonization and soil spore density. While the highest disease severity was 

detected only in the applications with pathogen (Fo, Aa and Rf), it was observed that the disease severity decreased in Fm 

+ (Fo/Aa/Rf) applications. As a result, it has been determined that single and double applications of AMF and yeast 

applications are effective against pathogens that are a problem in strawberries.  

Keywords: Strawberry, Fungal diseases, Arbuscular Mycorrhizal Fungi, Saccharomyces cerevisiae 

Bu çalışma, BAP FBA-2019-7833 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.  
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Biyolojik Mücadele Etmeni Bacillus amyloliquefaciens’ in Soğanda Pembe Kök Hastalığına 

Karşı Etkisi 

Özkan KIZILAY1 

1Basf 

Sorumlu Yazar: ozkan.kizilay@basf.com 

Phoma terrestris (Pyrenochaeta terrestris) fungal etmeninin neden olduğu “Pembe Kök Hastalığı” soğan yetiştiriciliğinde 

önemli hastalıklardan biridir. Söz konusu fungus etmeni; soğan ve sarımsak bitkilerinde büyük problemler oluşturmakla 

birlikte, hastalık çoğunlukla soğanlarda ekonomik seviyede zarara neden olmaktadır. Pembe kök etmeni bitkilerin 

köklerine saldıran, fakat yumrularda hastalık yapmayan az sayıda soğan hastalıklarından biridir. Bitki hastalıklarıyla 

mücadelede oldukça sık ve bilinçsizce kullanılan kimyasallar, çevreyi olumsuz etkilemektedirler. Özellikle fungisitler doku 

içlerine kadar işlemesinden dolayı, insan sağlığında da büyük risk oluşturabilmektedirler. Bütün bu olumsuzluklar 

karşısında biyolojik mücadeleye verilen önemin gittikçe arttığı görülmektedir. Bu çalışmada, bitki hastalıklarıyla biyolojik 

mücadelede kullanılan Bacillus amyloliquefaciens bakterisinin (Serifel) ve fluazinam etken maddeli fungusitin, soğan 

köklerine ve pembe kök hastalığına karşı etkisinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma Swale ve Bonus F1 

soğan çeşitleri kullanılarak Ankara ve Amasya illerinde gerçekleştirilmiştir. Tarla koşullarında her iki çeşit için 10 dekarlık 

alanda biyolojik preparat ve kimyasal ilaç uygulamaları yapılmıştır. İlaçlama sonrasında her iki uygulamanın da soğan 

köklerine etkisi karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak Bacillus amyloliquefaciens içeren biyofungisitin (Serifel) sağlıklı kök 

gelişimini artırdığı ve hastalığı baskıladığı gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Phoma terrestris, biyolojik mücadele, Bacillus, fungusit 

 

The Effect of Biological Control Factor Bacillus amyloliquefaciens on Onion Pink Root Disease 

"Pink Root" caused by a fungus, Phoma terrestris. is one of the important diseases in onion cultivation. Although this 

fungus causes major problems in onion and garlic production areas, the disease often causes economic crop losses in onion. 

Pink root is one of the some onion diseases that attacks the roots of plants but does not cause damage in tubers. To control 

plant diseases, many chemicals used frequently and unconsciously pose a threat to the nature. Especially fungicides, since 

they penetrate into the tissues. To overcome these disadvantages, researchers gave more attention to biological control that 

might be an alternative to fungicides. This study was carried out to determine the effect of Bacillus amyloliquefaciens 

bacteria used in biological control against plant diseases in the market and the fungucide fluazinam on onion roots. In the 

study, Swale and Bonus F1 onion varieties were used and the experiments were conducted in Ankara and Amasya 

provinces. Biological and chemical pesticide applications were carried out in 10 decares of field for both varieties under 

field conditions. After spraying, the effects of both applications on onion roots were compared, and it was observed that 

Bacillus amyloliquefaciens (Serifel) increased healthy root growth and suppressed the disease. 

Keywords: Phoma terrestris, biological control, Bacillus, fungicides 
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Yumurta Parazitoiti Trichogramma evanescens ( Hymenoptera: Trichogrammatidae)’in 

Etkinliğinin Arttırılması 
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Sorumlu Yazar: sermingenc.00@gmail.com 

Bu çalışma ile yumurta parazitoiti Trichogramma evanescens (Hymenoptera:Trichogrammatidae)’ in küçük kaplarda uzun 

süre yetiştirilmesinin tembelliğe neden olduğunu doğrulamak ve oluşan bu tembelliği seleksiyonla önleyerek ekonomik ve 

etkili bir kitle üretim teknolojinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Çalışmada farklı büyüklüklerde şeffaf 

plastik yetiştirme kapları (45, 1000, 5000, 10.000 ve 19.000 ml) üç tekerrürlü olarak kullanılmıştır. Her bir kapta 500 adet 

konukçu yumurtası ve 25 çift ergin parazitoit 24 saat süre ile tutulmuştur. Konukçu olarak Ephestia kuehniella yumurtaları 

kullanılmıştır. Denemeler 25± 1°C sıcaklık, %65 ± 5 orantılı nem, 16:8 (A:K) ışıklanma süresinin sağlandığı iklim 

odalarında gerçekleştirilmiştir. Denemelerde parazitletme kapları büyütüldüğünde, parazitleme oranları ve meydana gelen 

birey sayılarının azaldığı belirlenmiştir. Kontrolde (45ml) parazitleme oranı %68,9 bulunurken; 1000, 5000, 10.000 ve 

19.000 ml’lik kaplarda sırası ise bu oran %68,25, 64,1, 48,7 ve 41,4 bulunmuştur. Meydana gelen birey sayılarında da 

benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Kontrolde (45ml) ortalama meydana gelen birey sayısı 313.25 adet bulunurken 1000, 5000, 

10.000 ve 19.000 ml de sırası ile bu miktar 311.5, 290, 208 ve 159.75 adet olarak bulunmuştur. Her bir yetiştirme kabından 

çıkış yapan ergin parazitoitler, ikinci kez tekrar aynı koşullarda parazitletilmeye (seleksiyona) bırakıldığında 5000, 10.000 

ve 19.000 ml’lik kaplarda parazitleme oranlarında (sırası ile %66,7, 49,7 ve 44,5) önemli bir artış görülmüştür. Bu 

parazitlemedeki artışta, arama davranışı yüksek olan parazitoitlerin seleksiyon baskısı önemli ölçüde etkili olmuştur. Elde 

edilen sonuçlar T. evanescens’in küçük kaplarda (45ml) uzun süre yetiştiriciliğinin yapılmasının, parazitoitte tembelliğe 

neden olabileceği belirlenmiştir. Hipotezimizin T.evanescens için doğrulanması sonucunda, uzun süre laboratuvar 

koşullarında yetiştirilmekte olan diğer biyolojik mücadele etmenlerinde de tembelliğinin görülebileceğini ve olası 

tembellikten kurtulmak için büyük kaplarda parazitoitin seleksiyona tabi tutulması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Trichogramma evanescens, yetiştirme kabı,tembellik, seleksiyon, etkinlik 

 

Improving the Efficiency of the Egg Parasitoid, Trichogramma evanescens (Hymenoptera: 

Trichogrammatidae) 

With this study, it was aimed to confirm our hypothesis that the egg parasitoid Trichogramma evanescens 

(Hymenoptera:Trichogrammatidae) have been reared in small containers for a long time causes laziness and contribute to 

the development of an economical and effective mass production technology by preventing the laziness by selection. In 

the study, transparent plastic growing containers of different sizes (45, 1000, 5000, 10.000 and, 19.000 ml) were used in 

triplicate. 500 host eggs and 25 pairs of adult parasitoids were kept in each container for 24 hours. Ephestia kuehniella eggs 

were used as hosts. The experiments were carried out in climate rooms with 25±1°C temperature, 65±5% proportional 

humidity, 16:8 (L:D) lighting time. the experiments were determined, when the parasitization containers were enlarged, 

the parasitization rates and the number of individuals occurred decreased. In control (45ml), the interference rate was 

%68,9; In 1000, 5000, 10.000, and 19.000 ml containers, this ratio was found to be 68.25, 64.1, 48.7, and 41.4 %, 

respectively. Similar results were obtained in the number of individuals who occurred. While the average number of 

individuals occurring to control (45 ml) was 313.25, this amount was found to be 311.5, 290, 208, and 159.75 in 1000, 

5000, 10.000, and, 19.000 ml, respectively. When the adult parasitoids emerging from each rearing pot were left to be 

parasitized (selection) again under the same conditions for the second time, a significant increase in parasitization rates 

(66.7%, 49.7 and 44.5%, respectively) were observed in 5000, 10.000, and, 19.000 ml pots. The selection pressure of 

parasitoids with high foraging behavior was significantly effective in the increase in this interference. As a result, the 

validation of our hypothesis for T. evanescens, it is suggested that laziness can also be seen in other biological control 

agents grown under laboratory conditions for a long time, and it is recommended to subject the parasitoid to selection in 

large containers to get rid of laziness. 

Keywords: Trichogramma evanescens, breeding pot, sloth, selection, efficiency 

Bu çalışma TÜBİTAK 2209–B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi kapsamında desteklenmiştir.  
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Çevre kirliliği en önemli sorunlarından birisidir. Dünyada artan nüfus, çevre kirliliğinin hızla artmasına sebep olmakla 

kalmayıp, gıda ihtiyacını da arttırmıştır. Gıda ihtiyacının karşılanabilmesi, birim alandan yüksek verim alınması ve 

ürünlerin korunması ile ancak mümkündür. Buda ürünlerin hastalık ve zararlılardan korunmasıyla sağlanmaktadır. Bu 

nedenle pestisit olarak adlandırılan tarım ilaçları yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilinçsiz kullanılan pestisitler hem 

tarımsal ürünlerin yapısında hem de topraklarda kalmaktadır. Pestisitler, bakteriler ve funguslar güneş ışığı veya kimyasal 

yollarla ayrıştırılmaz ise zamanla toprakta birikir. Bazı bakteriler, mikroorganizmalara toksik etkide bulunarak biyolojik 

aktiviteleri ve toprak enzimlerini etkileyebilir. Bu nedenle toprakta biriken pestisitlerin arındırılmasına ihtiyaç duyulmuş 

ve çeşitli arındırma yöntemleri ortaya çıkmıştır. Bunların birçoğu pahalı, zahmetli olup geniş alanlarda yetersiz kalmıştır. 

Bu yöntemlerden en uygunu ve çevre dostu bir uygulama yöntemi olan fitoremediasyon yöntemidir. Pestisitle bulaşık 

topraklarda yetiştirilen bitkiler ile ortamdan kirletici uzaklaştırılmakta ve toprakların çeşitli biokimyasal kalitesini (pH, EC, 

OM, toprak enzim) artırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Pestisitler, Fitoremediasyon, Toprak kalitesi, Hiperakümülatör bitkiler 

 

Phytoremediation of Pesticide-Contaminated Soils 

Environmental pollution is one of the most important environmental problems. Rapid increases in the world population not 

only caused environmental pollution, but also increased the need for food. It is important to meet the food needs by 

obtaining high efficiency from the per unit area and protecting the products. This could be provided by protecting the 

products from diseases and pests. Therefore, pesticides have been used widely in the world. However, the use of pesticides 

not only deteriorates the structure of soil but also leave residue in agricultural products. If pesticides are not degraded by 

bacteria, fungi, sunlight or chemical means, they accumulate in the soil. Pesticides may influence soil biological activities. 

Pesticides may be toxic to some important bacterial groups; other microorganisms are able to use some pesticides as energy 

and nutrient sources. However, this type of approach might not be applicable to large areas. The most suitable method is 

phytoremediation which is environmentally friendly. In phytoremediation methods, pesticide tolerant plants grown in 

pesticide-contaminated soils are able to remove pesticides from the environment and increase the quality parameters such 

as pH, electrical conductivity (EC), organic matter and soil enzymes of the soil. Plants grown on pesticide-contaminated 

soils remove pollutants from the environment and increase the various biochemical quality (pH, EC, OM, soil enzyme) of 

the soil. 

Keywords: Pesticides, Phytoremediation, Soil quality, Hyperaccumulatory plants 
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Örtü Altı Biber Yetiştiriciliğinde Frankliniella occidentalis’e Karşı Orius laevigatus, Amblyseius 

swirskii ve Neoseiulus cucumeris ’in Farklı Kombinasyonlarının Kullanım Olanakları 

Ekrem Aycan ÇEVİKOL1, İsmaı̇l KARACA1 

1Isparta Uygulamali Bı̇lı̇mler Ünı̇versı̇tesı̇ 

Sorumlu Yazar: aycan.cevikol@gmail.com 

Bu çalışmada, Türkiye’de örtüaltı biber yetiştiriciliğinde önemli zararlara yol açan Batı çiçek tripsi [Frankliniella 

occidentalis (Pergande) (Thysoneptera: Thripidae)]’ne karşı, avcı böcek Orius laevigatus (Fieber) (Hemiptera: 

Anthocoridae) ile avcı akarlar Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae) ve Neoseiulus cucumeris 

(Oudemans) (Acari: Phytoseiidae)’in birbirleriyle birlikte ve ayrı ayrı olarak etkinliklerin değerlendirilmiştir. Bu çalışma, 

Antalya-Aksu’da (Kurşunlu Köyü, Yörükler mevkii) yaklaşık 1000 m2’lik bir serada, 2 farklı yılda yürütülmüştür. 

Denemelerin karakterlerini ilaçsız kontrol, A. swirskii uygulaması, N.cucumeris uygulaması, O. laevigatus uygulaması, A. 

swirskii ve O. laevigatus uygulaması, N. cucumeris ve O. laevigatus uygulaması ve standart ilaç uygulamaları 

oluşturmuştur. Denemeler, tesadüf blokları deneme desenine göre, 3 tekerrürlü olarak kurulmuş ve her parsel 25 m2/150 

adet fide içerecek şekilde oluşturulmuştur. Hem birinci hem de ikinci deneme sonucunda, en yüksek etki O. laevigatus ile 

A. swirskii’nin beraber uygulandığı parsellerde; en düşük etki ise ilaçsız kontrol parsellerinde tespit edilmiştir. Her iki 

yıldaki denemede de, O.laevigatus’un A swirskii ile beraber uygulandığı parseller iki avcının tek tek uygulandığı 

parsellerden daha etkili bulunmuştur. Sadece O. laevigatus’un uygulanan parsellerde, çiçekte trips popülasyonu kontrol 

altına alınabilirken, yapraktaki trips popülasyonuna karşı yeterli etki görülmemiştir. Sadece A. swirskii’nin uygulanan 

parsellerde, her iki yıldaki denemelerde de yapraktaki trips popülasyonu kontrol altına alınmış ancak çiçekteki trips 

popülasyonu kontrol altına alınamamıştır. Sadece N. cucumeris’in uygulanan parsellerde, her iki yılda da yaprakta trips 

popülasyonu bir miktar baskı altına alınabildiyse de çiçekte hemen hemen hiç alınamamıştır ve sadece A. swirskii’nin 

uygulanan parsellerden istatiksel olarak farklı ve daha etkisiz bulunmuştur. Standart ilaç uygulamaları ise O.laevigatus + 

A. swirskii parselinden daha başarısız bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Orius laevigatus, Amblyseius swirskii, Neoseiulus cucumeris, Batı çiçek tripsi (Frankliniella 

occidentalis), Biyolojik Mücadele, Biber serası 

 

Usıng Posıbılıtıes of Combınatıons of Orius laevigatus, Amblyseius swirskii and Neoseiulus 

cucumeris Agaınst Frankliniella occidentalis in Sweet Pepper Greenhouse 

In this study, the effectiveness of predatory mites Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae), Neoseiulus 

cucumeris (Oudemans) (Acari: Phytoseiidae) and predatory bug Orius laevigatus (Fieber) (Hemiptera: Anthocoridae) was 

evaluated individually and in combination against Western flower thrips [Frankliniella occidentalis (Pergande) 

(Thysoneptera: Thripidae)] which causes important damages on greenhouse sweet pepper production in Turkey. The study 

was carried out in a 1000 m² greenhouse which located in Antalya-Aksu (Kursunlu village, Yorukler district) in 2 different 

years. The untreated, individual O. laevigatus application, individual A. swirskii application, individual N. cucumeris 

application, the combination release of O. laevigatus and A. swirskii, the combination release O. laevigatus and N. 

cucumeris and the standard insecticide applied plots were the treatments of the trials. The treatments were applied in a 

completely randomized block design in three replications and each plot consisted of 25 m² /150 plants. In the result of both 

first and second experiments, the highest efficacy was observed in the treatment which O. laevigatus and A. swirskii were 

applied in a combination; the lowest efficacy was observed in the untreated plots. The combination of O. laevigatus and A. 

swirskii were found more effective than the plots that the predators were applied individually. The enough efficacy was 

not observed on leaves while the thrips population were controlled in flowers, in the plots where O. laevigatus applied 

individually. In the plots that A. swirskii was individually applied, thrips population was controlled on leaves, but could 

not be controlled in the flowers in both years. In individually N. cucumeris applied plots, limited control was observed on 

the leaves however the thrips population could not be controlled in the flowers; additionally, it was observed that it was 

less effective and significantly different from individually A. swirskii applied plots. Standard insecticide applied plots were 

less effective than O. laevigatus and A. swirskii combination. 

Keywords: Orius laevigatus, Amblyseius swirskii, Neoseiulus cucumeris, Western flower thrips (Frankliniella 

occidentalis), Biological control, Pepper greenhouse 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Başkanlığı 

  



8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi 

24-28 Ağustos 2021 | ONLİNE 

8th Plant Protection Congress with International Participation,  

August 24-28, 2021 | ONLINE ~ 86 ~ 

BS36 

Faydalı Bitki Bakterileri ve Arbusküler Mikorizal Fungusun Biberde Bazı Bitki Büyüme 

Parametrelerine ve Bakteriyel Leke Hastalığı (Xanthomonas euvesicatoria) Üzerine Etkisi 

Kamuran ÇAKAR2, Ahmet AKKÖPRÜ1 

1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: ahmetakkopru@yyu.edu.tr 

Bu çalışmada Arbuscular Mycorrhizal Fungus (AMF) Glomus mosseae ve iki rhizobakter (Pseudomonas fluorescens 

WCS365 ve Pseudomonas sp. V31Y4)'in tekli ve ikili uygulamaların biberin (Capsicum annuum) gelişim parametreleri, 

klorofil ve fosfor içeriği ile bakteriyel yaprak lekesi hastalığına (Xanthomonas euvesicatoria-Xe) etkilerinin araştırılması 

amaçlanmıştır. Biber (cv. Demre) tohumları iklim odasında AMF (75spor/10g) katkılı steril torf yetiştirme ortamına 

ekilmiştir. Biber fidelerine bakteri uygulamaları (108CFU/mL) içirme yöntemi ile iki farklı dönemde uygulanmıştır. 

Patojen (107 CFU/mL) yapraklara püskürtülerek inokule edilmiş ve hastalık şiddeti Xe aşılamasından 21gün sonra 1-6 

skala ile değerlendirilmiştir. Biyolojik kontrol ajanlarının hem tekli hem de ikili uygulamaları bitki gelişimini olumlu yönde 

etkilediği tespit edilmiştir. AMF ve WCS365'in tekli ve ikili uygulamaları, kontrol grubuna kıyasla fosfor içeriğini 

artırmıştır. Yaprak klorofil içeriği biyolojik kontrol ajanları ile muamele edilen tüm gruplarda kontrol gruplarına göre daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Xe, AMF'nin kök kolonizasyonunu azaltmış, buna karşın WCS 365 inokulasyonu arttırmıştır. 

AMF uygulamasının hastalık şiddeti üzerine önemli bir etkisi gözlenmemiş buna karşılık her iki bakteri uygulaması 

hastalık şiddetini başarılı bir şekilde baskılamıştır. Hastalık baskısı altında, uygulamalar arasında dökülen yaprak sayısı 

bakımından farklılık gözlenmemiştir. Fakat AMF uygulamalarında oluşan yaprak sayısı, bakteri uygulamalarından daha 

düşük olduğu belirlenmiştir. Hastalığın kontrolünde en başarılı uygulama AMF+WCS365+Xe ile oluşturulan üçlü 

kombinasyondan elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: endofit bakteri, mikorhiza, biber, biyokontrol 

 

Effect of Beneficial Plant Bacteria and Arbuscular Mycorrhizal Fungi On Bacterial Spot 

Disease (Xanthomonas euvesicatoria) of Pepper and Some Plant Growth Parameters 

The study aimed to investigate the effects of the single and dual inoculations of Arbuscular Mycorrhizal Fungus (AMF) 

Glomus mosseae and two rhizobacteria (Pseudomonas fluorescens WCS365 and Pseudomonas sp. V31Y4) on the pepper 

(Capsicum annuum) growth parameters, chlorophyll, phosphorus content, and the bacterial leaf spot disease (Xanthomonas 

euvesicatoria-Xe). The seeds of pepper cv. “Demre” was sowed in sterile peat growing medium amended with AMF 

(75spor/10g) in the climate chamber. Rhizobacteria (108CFU/mL) were applied to pepper seedlings in two different periods 

by the drenching method. The pathogen (107CFU/mL) was inoculated on the leaves by spraying, and disease severity was 

measured by the 1-6 scales on the 21st day after the Xe inoculation. It was observed that both single and double applications 

of biological control agents affected plant growth positively. The single and dual applications of AMF and WCS365 

increased phosphorus content compared to control plants. The chlorophyll content of the leaves was higher in all groups 

treated with the biological control agents than that in the control groups. Xe decreased root colonization of the AMF; on 

the other hand, WCS 365 inoculation increased it. Although the AMF application did not affect the disease severity, both 

bacteria applications successfully suppressed the disease severity. Under disease pressure, there were no differences in the 

number of leaves fall among treatments; on the other hand, the number of leaves formed at AMF applications was lower 

compared to treatments with bacteria. The most successful treatment for suppressing the disease was the 

AMF+WCS365+Xe triple combination. 

Keywords: endophytic bacteria papper, biocontrol,mycorrhiza 

Bu çalışma Van YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından FYL-2019-8421 No‟lu proje olarak 

desteklenmiştir. 
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Tekirdağ’ da Zeytin Dal Kanseri Hastalığı Etmeni Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi’ nin 

Tanısı ve Bakteriyel Antagonistlerle Biyolojik Mücadelesi 

Ece BİTGEN2, Mustafa MIRIK1 

1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi  

2Süleymanpaşa Ziraat Odası, 100. Yıl Mah. Şenkal Sk. No:1, 59100, Tekirdağ 

Sorumlu Yazar: mmirik@nku.edu.tr 

Zeytin (Olea europaea) ağaçlarında Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (syn. P. syringae pv. savastanoi)’ ni yaralar 

yoluyla giriş yaparak zeytin ağaçlarında zeytin dal kanseri hastalığına neden olur. Bakteri tarafından üretilen ve 

enfeksiyonu çevreleyen hücrelerin çoğalmasına neden olan fitohormonlar bu hastalığa özgü tipik ur oluşumuna neden 

olmaktadır. Çalışma Tekirdağ ilinde 2015-2017 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Zeytin dal kanseri etmeni 

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi’ nin tanısı ve yaygınlığının tespit edilmesi için farklı zeytin çeşitlerinden 78 adet 

hastalıklı bitki örneği toplanmış ve 52 adet izolat elde edilmiştir. Tanılanan tüm bakteri izolatları, patojenite testi yapılan 

zeytin fidanlarında ur oluşumuna neden olmuş ve King's B besi ortamında zayıf floresan pigment üretmiştir. İzolatların 

tamamı gram negatif, oksidaz, pektolitik aktivite, levan ve arginin dehidrolaz negatif, tütün yapraklarında aşırı duyarlılık 

reaksiyonu ise pozitiftir. İzolatların LOPAT 1b grubunda yer aldığı belirlenmiştir. Bundan dolayı Pseudomonas savastanoi 

pv. savastanoi olarak tanılanmıştır. Zeytin dal kanseri hastalığının Tekirdağ ilinde yaygınlığı %33 olarak belirlenmiştir. 

Zeytin ağaçlarından alınan toprak ve çiçeklerden 110 adet izolat elde edilmiş ve tütün HR negatif olarak belirlenmiştir. 

Labarotuvar koşullarında yapılan patojen ile ikili kültür denemeleri sonucunda 110 izolatın arasında 23 tanesi 1-10.8 mm 

arasında inhibisyon zonu oluşturmuştur. 

Anahtar Kelimeler: zeytin dal kanseri, zeytin, LOPAT, tanı, biyokontrol 

 

Identification of bacterial knot disease agent Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi and 

biological control of disease by antagonistic bacteria in Tekirdag 

Olive knot disease on olives (Olea europaea) is caused by the bacterium Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (syn. P. 

syringae pv. savastanoi) which infects through wounds. The galling typical of this disease is caused by phytohormones 

produced by the bacteria, which cause proliferation of cells surrounding the infection. This study was conducted in 2015- 

2017 in several provinces of Tekirdag in Trakya region. To investigate the identification and prevalence of Pseudomonas 

savastanoi pv. savastanoi, totaly 78 infected knot samples collected from several olive cultivars and 52 isolates of 

bacterium were detected at classical characterization tests. All of the isolates were gram negative and were found to be in 

the LOPAT 1b group with oxidase, pectolytic activity, levan and arginine dihydrolase negative, hypersensitivity reactions 

in tobacco leaves. It has therefore been identified as Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi. In addition, it has been 

determined that the prevalence of olive branch cancer disease in the province of Tekirdağ is 33%. The 110 isolates were 

collected from leaves and flowers of olive in the orchards. The isolates were tested on tobacco leaves to obtain a 

hypersensitive reaction and they were given negative results. As a result of double-culture experiments with pathogen in 

laboratory conditions, among the 110 isolates, 23 of them produced an inhibition zone of 1-10.8 mm. 

Keywords: olive knot disease, olive, LOPAT, identification, biocontrol 

Bu Çalışma Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi BAP birimi tarafından NKUBAP.03.YL.17.112 proje numarası ile 

desteklenmiştir 
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Doğu Marmara Bölgesi Mısır Alanlarında Bulunan Predatör Böcek Türleri 

Özge HELVACIOĞLU1, Vesile URİN2, Aysun METE3, Gülten YAZICI4, Münevver KODAN5, Yavuz AĞI2 

1Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bornova, İzmir 

2Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Sakarya 

3Tagem, Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Çalışma Grubu, Ankara 

4Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 

5Uşak Üniversitesi, Sivaslı Meslek Yüksekokulu, Uşak 

Sorumlu Yazar: ozge.helvacioglu@tarimorman.gov.tr 

2016 ve 2017 yıllarında yürütülen çalışmada, Doğu Marmara Bölgesi’nde yer alan Sakarya (Adapazarı, Arifiye, Serdivan, 

Erenler, Akyazı, Hendek, Söğütlü, Ferizli, Kaynarca, Karasu), Kocaeli (İzmit, Kandıra) ve Düzce (Merkez, Çilimli) 

illerinde mısır alanlarında bulunan predatör böcek türleri saptanmıştır. Bu amaçla mısır bitkisinin 3 farklı fenolojik 

döneminde (vejetatif dönem, generatif dönem ve olgunlaşma dönemi) örnekleme yapılmış ve her tarlanın 10 farklı 

noktasında aynı sıra üzerindeki 5 farklı bitki incelenmiştir. 2016 yılında 125 tarla, 2017 yılında ise 91 tarla kontrol 

edilmiştir. Coleoptera takımına bağlı Coccinellidae türlerden Coccinella septempunctata (L.), Harmonia axyridis (Pallas), 

Propylaea quatuordecimpunctata (L.), Stethorus punctillum Weise, Tytthaspis sedecimpunctata (L.), Stethorus gilvifrons 

(Mulsant), Hippodamia variegata (Goeze), Oenepia conglobata (L.) türleri; Hemiptera takımına bağlı Miridae 

familyasından Deraeocoris serenus (Douglas & Scott), Nabidae familyasından Nabis ferus (L.), Nabis pseudoferus 

Remane, Anthocoridae familyasından Orius minutus (L.), Orius niger Wolff ve Orius horvathi (Reuter) türleri ile 

Neuroptera takımına bağlı Chrysopidae familyasından Chrysoperla carnea (Stephens) türü belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Predatör, Hemiptera, Coccinellidae, Mısır, Doğu Marmara Bölgesi 

 

Predatory Insect Species on Maize Fields in the Eastern Marmara Region in Turkey  

In the study conducted in 2016 and 2017, predator insect species found in corn fields in Sakarya (Adapazarı, Arifiye, 

Serdivan, Erenler, Akyazı, Hendek, Söğütlü, Ferizli, Kaynarca, Karasu), Kocaeli (İzmit, Kandıra) and Düzce (Merkez, 

Çilimli) provinces in the East Marmara Region were determined. For this purpose, sampling was made in 3 different 

phenological stages (vegetative stage, reproductive stage and maturity stage) of the maize plant and 5 different plants on 

the same row were sampled at 10 different points of each field. 125 fields were controlled in 2016 and 91 fields were 

controlled in 2017. As a result of study, Coccinella septempunctata (L.), Harmonia axyridis (Pallas), Propylaea 

quatuordecimpunctata (L.), Stethorus punctillum Weise, Tytthaspis sedecimpunctata (L.), Stethorus gilvifrons (Mulsant), 

Hippodamia variegata (Goeze), Oenepia conglobata (L.) species from Coccinellidae belonging to the order of Coleoptera; 

Deraeocoris serenus (Douglas & Scott) from Miridae, Nabis ferus (L.), Nabis pseudoferus Remane from Nabidae, Orius 

minutus (L.), Orius niger Wolff and Orius horvathi (Reuter) from Anthocoridae species belonging to the order of 

Hemiptera and Chrysoperla carnea (Stephens) from Chrysopidae belonging to the order of Neuroptera were recorded. 

Keywords: Predatory, Hemiptera, Coccinellidae, Maize, Eastern Marmara Region 

*Bu çalışma, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, TAGEM-BS-15/12-03/01-01 nolu proje kapsamında 

desteklenmiştir. 
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Mavi Küf Hastalık Etmeni Penicillium expansum’a Karşı Yumuşak Çekirdekli Meyvelerden 

İzole Edilen Bakterilerin Antagonistik Potansiyellerinin Belirlenmesi 

Yusuf GÜMÜŞ 1, Soner SOYLU1, Merve KARA1, Aysun UYSAL2, Şener KURT1, Emı̇ne Mı̇ne SOYLU 3 

1Mustafa Kemal Ünı̇versı̇tesı̇  

2Mustafa Keml Ünı̇versı̇tesı̇  

3Mustafa Kemal Ünı̇versı̇tesı̇ 

Sorumlu Yazar: gumusyusuf97gm@gmail.com 

Meyve ve sebzelerde hastalığa neden olan fungal patojenler ürünlerin işlenmesi, taşınması ve depolama sürecinde önemli 

kayıplara sebep olmaktadır. Mavi küf hastalığına neden olan Penicillium expansum hasat sonrası en fazla görülen fungal 

hastalık etmenidir. P. expansum’un mücadelesinde kullanılan sentetik kimyasalların çevreye ve insan sağlığına olan yan 

etkilerinin yanısıra, hastalık etmeninin bu kimyasallara karşı direnç geliştirmesi önemli sorun olarak bildirilmektedir. Son 

yıllarda hasat sonrası hastalıkların kontrolünde kimyasal fungisitler yerine mikrobiyal antagonistlerle biyolojik mücadele 

önemli bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Meyve mikroflorası, birçok fungal hastalık etmenin sebep olduğu meyve 

çürümesine karşı en zengin antagonist mikroorganizma kaynaklarından biridir. Bu çalışmada, elma (Malus communis), 

armut (Pyrus communis), yenidünya (Eriobotrya japonica) ve yabani alıç (Crataegus monogyna) gibi sağlıklı yumuşak 

çekirdekli meyvelerden kültüre alınabilen endofit ve epifit bakteri izolatları elde edilmiş ve in vitro koşullarda mavi küf 

hastalığı etmeni P. expansum’a karşı antagonistik etkileri araştırılmıştır. Standart izolasyon prosedürlerinin ardından, yirmi 

dört bakteri izolatı elde edilerek MALDI-TOF analizi ile tanımlanmış ve yedi farklı türe ait 10 izolat, ikili kültür testlerinde 

P. expansum’un misel gelişimini %16,3-79,1 arasında değişen oranlarda engellemiştir. Bakteri izolatları arasından Bacillus 

subtilis, Bacillus atrophaeus ve Pseudomonas chlororaphis ssp. aurantiaca, in vitro koşullarda misel gelişimini %62.0-

79.1 oranında önemli ölçüde engelleyen en etkili izolatlar olarak belirlenmiştir. Antagonist bakteri izolatlarının sebep 

olduğu misel gelişimindeki önemli baskılama, B. subtilis ve B. amyloliquefaciens izolatlarının hasat sonrası fungal 

hastalıklara karşı olası biyo-kontrol ajanı olarak kabul edilebileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Elma, antagonist, biyolojik kontrol, endofit, Penicillium expansum 

 

Determination of Antagonistic Potentials of Bacteria Isolated from Pome Fruits against Blue 

Mold Disease Agent Penicillium expansum 

Fungal pathogens of fruits and vegetables cause significant losses during handling, transportation and storage. Blue mold 

disease caused by Penicillium expansum is one of the most commonly reported fungal postharvest disease agent. Synthetic 

chemicals used to control P. expansum have exhibited toxicological problems related to human health and environment, as 

well as adverse effects such as the potential risk of acquiring resistance in P. expansum. Biological control with microbial 

antagonists replacing the use of chemical fungicides is a major approach in postharvest disease control. Fruit microflora is 

known as one of the richest source of antagonist microorganisms against fruit decays caused by several fungal disease 

agents. In this study, resident cultivable endophytic and epiphytic putative bacterial isolates were isolated from healthy 

pome fruits such as apple (Malus communis), pear (Pyrus communis), loquat (Eriobotrya japonica), wild hawthorn 

(Crataegus monogyna) and screened for inhibitory antagonistic activities against blue mold disease agent P. expansum in 

vitro conditions. Following standard isolation procedures, twenty-four bacterial isolates were obtained and identified by 

MALDI-TOF analysis and 10 isolates from seven different species inhibited mycelial growth of P. expansum in a varying 

ratios (16.3-79.1% inhibition) in dual culture petri plates. Among putative bacterial isolates, Bacillus subtilis, Bacillus 

atrophaeus and Pseudomonas chlororaphis ssp. aurantiaca were determined as the most efficient isolates which 

significantly inhibited the mycelial growth by 62.0-79.1% in vitro. Significant suppression in the mycelial growth caused 

by antagonist bacterial isolates indicate that isolates of B. subtilis and B. amyloliquefaciens could be considered as possible 

bio-control agent against postharvest fungal diseases.  

Keywords: Apple, antagonist, biological control, endophytes, Penicillium expansum 
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BP4 

Bacillus thuringiensis Preperatlarının Laboratuvar Koşullarında Tuta absoluta (Meyrick) 

(Lepidoptera: Gelechiidae)’ya Karşı Etkinliklerinin belirlenmesi 

Burçin TAŞ1, Kamı̇l KARUT1 

1Çukurova University 

Sorumlu Yazar: karuti@cu.edu.tr 

Domates güvesi Tuta absoluta domatesin önemli bir zararlısıdır. Sahip olduğu beslenme davranışı, zararlının mücadelesini 

oldukça zorlaştırmaktadır. İnsektisit uygulamaları zararlının mücadelesinde tercih edilen en yaygın yöntemlerden biridir. 

Ancak, kullanılan insektisitler, istenmeyen yan etkilerinin yanında, entegre mücadele programlarının (IPM) düzeninin 

bozulmasına neden olmaktadır. Bacillus thuringiensis (Bt) preperatları IPM programlarında T. absoluta’ya karşı çevre 

dostu bio-kontrol etmeni olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada altı ticari Bt preperatının (Rebound, Dipel, Florbac, Delfin, 

Agree 50 ve Dacron) T. absoluta’ya karşı etkinliği laboratuvar koşullarında ortaya çıkarılmıştır. Bunlara ek olarak iki ticari 

insektisit (Spinosad ve Spinetoram) ve su, sırasıyla pozitif ve negatif kontrol olarak değerlendirilmiştir. Denemelerde 

yaprak daldırma yöntemi kullanılmıştır. Denemeler, 25±1°C sıcaklık, %70±5 nem ve uzun gün aydınlatmalı iklim 

kabinlerinde yürütülmüştür. Preperatların etkinliği %72 ile %97 arasında değişmiştir. En düşük ve en yüksek ölüm oranları 

sırasıyla B. thuringiensis var aizawai ve B. thuringiensis var kurstaki uygulamalarında elde edilmiştir. Ticari insektisit 

uygulamalarında %100 ölüm oranına uygulamadan üç gün sonra ulaşılırken, Bt uygulamalarında en yüksek ölüm oranına 

uygulamadan on beş gün sonra ulaşılmıştır. Negatif kontrol ile karşılaştırıldığında Bt uygulamaları, T. absoluta’nın larva 

gelişme sürelerinin uzamasına neden olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Domates, Domates güvesi, Bacillus thuringiensis, etkinlik, gelişme süresi 

 

Determination Efficacy of Bacillus thuringiensis Against Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: 

Gelechiidae) Under Laboratory Conditions  

The tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) is an important pest of tomato. Due to its feeding 

habits, management of the pest has become very challenging. Insecticide application is one of the most widely used 

management methods to control this pest. However, in addition to having undesired effects, insecticides can disrupt the 

effectiveness of integrated pest management programs (IPM). Bacillus thuringiensis (Bt) can be used in IPM as an 

environmental-friendly bio-control agent of T. absoluta. Efficacy of six commercial Bt (Rebound, Dipel, Florbac, Delfin, 

Agree 50 and Dacron) against T. absoluta was evaluated in this study. Additionally, distilled water and two commercial 

insecticides (Spinosad and Spinetoram) were used as negative and positive control, respectively. Leaf dipping method was 

used in the experiments. Experiments were carried out in climate cabinet adjusted to 25±1 °C, 70±5% humidity and long 

day period conditions. The efficacy of Bt ranged between 72% and 97%. The lowest and highest mortality rates were 

obtained in B. thuringiensis var aizawai and B. thuringiensis var kurstaki treatments, respectively. While mortality reached 

100% three days after treatment with commercial insecticides, the highest mortality in Bt applications was achieved after 

fifteen days of post-treatment. Compared with the negative control, Bt application resulted in a prolonged larval 

development time of T. absoluta. 

Keywords: Tomato, Tomato moth, Bacillus thuringiensis, efficacy, development period 

Bu bildiri, ilk yazarın Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından kabul edilen 5813 kodlu yüksek lisans 

çalışmasından üretilmiştir.  
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BP6 

Ceviz Bakteriyel Yanıklık Etmeni Xanthomonas arboricola pv. juglandis ‘e Karşı Antagonist 

Bakteriyel İzolatların in vitro Koşullarda Biyokontrol Etkinliklerinin Belirlenmesi 

Bilgen YÖRÜK2, Mustafa MIRIK1 

1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 

2İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü, İzmir, Türkı̇ye 

Sorumlu Yazar: mmirik@nku.edu.tr 

Xanthomonas arboricola pv. juglandis’in neden olduğu ceviz yanıklık hastalığı, ceviz (Juglans regia L.) bitkilerinin 

üretimini etkileyen en önemli ve yaygın bakteriyel hastalıklardan biridir. Tipik simptomlar sürgün, yaprak, dişi çiçek, 

tomurcuk ve meyve gibi tüm sulu dokularda görülür. Enfeksiyon başlangıçta su emmiş leke şeklindeyken zamanla bu 

lekeler kahverengi-siyah nekrotik alanlara dönüşür. Başlangıçta sarı-yeşil bir hale ile çevrelenmiş dairesel lezyonlar 

genellikle noktasal olarak genişler. Bu çalışmada; enfekteli bitkilerden Xanthomonas arbaricola pv. juglandis ‘in 

izolasyonu, tanılanması ve potansiyel aday bakteriyel antagonistlerin in vitro koşullarda bakteriyel etmenin gelişimini 

baskılayabilme yetenekleri araştırılmıştır. Bakteriyel hastalık etmeni hastalıklı bitkilerden izole edilmiş ve morfolojik ve 

biyokimyasal testlerle tanılanmıştır. Sağlıklı ceviz yapraklarından izole edilen 109 adet aday antagonist bakteri izolatları 

ile in vitro koşullarda ikili kültür testi yapılarak Xanthomonas arbaricola pv. juglandis’i baskılama yetenekleri 

araştırılmıştır. Deneme sonucunda, 80 adet izolatın ikili kültür testlerinde patojen gelişimini üzerinde farklı boyutlarda (5-

30 mm) engelleme alanı oluşturduğu, 38 adet izolatın ise patojen gelişimini tamamen baskıladığı tespit edilmiştir. 

Antagonist bakterilerin Xanthomonas arboricola pv. juglandis gelişimini önemli oranda engellemiş olması, antagonist 

izolatların biyolojik mücadelede kullanılabilirliğini göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Juglans regia, Xanthomonas arboricola pv. juglandis, Ceviz Bakteriyel Yanıklık Hastalığı, Biyolojik 

Mücadele, Antagonist 

 

Determination of in vitro Biocontrol Potentials of Antagonist Bacterial Isolates against Walnut 

Blight Disease Agent Xanthomonas arboricola pv. juglandis 

Walnut blight disease, caused by Xanthomonas arboricola pv. juglandis (Xaj), is one of the most important and common 

bacterial disease which effects production of walnut (Juglans regia L.) plants. Typical symptoms occur on all succulent 

tissues including shoots, leaves, rachis, petioles, buds, female flowers, catkins and nuts. Infection begin as translucent 

water-soaked areas which develop into brown to blackish greasy necrotic areas. Lesions, which are often surrounded by a 

yellow-green halo, are initially circular but often expand into angular spots. In this study, isolation and identification of 

disease agent Xaj from infected plants and antagonistic potentials of putative bacterial antagonist biological control agent 

were investigated for their ability to suppress bacterial growth in vitro conditions. Bacterial disease agents were isolated 

and identified according to morphological and biochemical methods. Total of 109 putative antagonist bacterial isolates 

were isolated from different healthy walnut plant leaves and investigated for their ability to suppress bacterial growth in 

vitro conditions by dual culture test. In the test result, eighty bacterial isolates were found to produce inhibition zones a 

varying sizes (range of 5-30 mm). Among the 80 isolates, thirty-eight isolates were able to suppress the bacterial growth 

completely. According to preliminary results of the significant suppression in the bacterial growth caused by antagonist 

bacteria, bacterial isolates could be used as possible bio-control agent against walnut bacterial blight disease.  

Keywords: Juglans regia, walnut, Xanthomonas arboricola pv. juglandis, Walnut Bacterial Blight Disease, Biological 

Control, Antagonist 
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BP7 

Mikorizal Fungus Glomus intraradices, Vermikompost ve Vermikompost Çayının Patataste 

Bitki Gelişimi ve Rhizoctonia solani Kuhn Üzerine Etkileri 

Selami KARAK1, Hülya ÖZGÖNEN ÖZKAYA1 

1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Isparta, Türkiye 

Sorumlu Yazar: hulyaozgonen@isparta.edu.tr 

Bu çalışmada, mikorizal fungus Glomus intraradices, vermikompost ve vermikompost çayının tek ve kombinasyon halinde 

uygulamalarının patateste bitki gelişimi ve Rhizoctonia solani Kuhn. üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. G. 

intraradices yumru dikimiyle; vermikompost ve vermikompost çayı dikimin hemen ardından toprağa uygulanmış; 

çalışmaya karşılaştırma ilacı olarak fludioxonil etkili maddeli fungisit dahil edilmiştir. Deneme süresi sonunda mikorizal 

fungusun kök kolonizasyonu, bitki gelişim parametreleri ile R. solani’nin hastalık şiddeti üzerine etkileri 

değerlendirilmiştir. G. intraradices’in vermikompost ve çayı ile tek veya kombinasyon halinde uygulamalarında, patojen 

inokulasyonu yapıldığı ve yapılmadığı durumlarda kolonizasyon oranları %35,4-. 51,0 arasında gerçekleşmiştir. Mikorizal 

fungus vermikompost ve çayının tek ve kombinasyon halinde uygulamaları bitki gelişim parametrelerini önemli düzeyde 

arttırmıştır. En etkili uygulamalar mikorizal fungusun tek başına ve vermikompost ile kombinasyonlarından elde edilmiştir. 

G. intraradices, vermikompost uygulamaları tek ve kombinasyon halinde hastalık gelişimini önemli ölçüde azaltmıştır. 

Uygulamalar tohum ilaçlaması kadar etkinlik sağlamış hem gövdede hastalık gelişimini hem de yumruda sklerot 

bulaşıklığını azaltmıştır. Sonuçlar sözkonusu uygulamaların patateste bitki gelişimini arttırması ve hastalık şiddetini 

azaltması bakımından önemli bulunmuş ve patates tarımında kullanılabileceğini göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bitki gelişimi, Glomus intraradices, Gövde kanseri ve siğil hastalığı, Solanum tuberosum L., Solucan 

gübresi 

 

Determination of the Effects of Mycorrhizal Fungus Glomus intraradices, Vermicompost and 

Vermicompost Tea on Plant Growth and Rhizoctonia solani Kuhn of Potato 

In this study, the determination of the effects of single and combined applications of mycorrhizal fungus Glomus 

intraradices, vermicompost and vermicompost tea on plant growth and Rhizoctonia solani Kuhn on potato were aimed. G. 

intraradices were applied with tuber planting; vermicompost and vermicompost tea were applied to the soil immediately 

after planting, and the fungicide with fludioxonil was included for comparison. At the end of the trial period, the effects of 

mycorrhizal fungus on root colonization, plant growth parameters and disease severity of R. solani were evaluated. 

Colonization rates of G. intraradices were 35.4-51.0 % in the presence and absence of pathogen in single or combination 

with vermicompost and tea applications. Single and combined applications of mycorrhizal fungus vermicompost and tea 

significantly increased plant growth parameters. The most effective applications were obtained with the mycorrhizal fungus 

alone and in combination with vermicompost. G. intraradices and vermicompost applications significantly reduced disease 

severity, either alone or in combination. The applications were as effective as seed application; It reduced both the 

development of disease on the stem and the sclerot infestation on the tuber. The results showed that these applications have 

been important in terms of increasing plant growth and reducing the disease severity in potato and can be used in potato 

cultivation. 

Keywords: Plant development, Glomus intraradices, Cancer and black scurf, Solanum tuberosum L., Vermicompost 
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ES1 

Süs Bitkilerinde zararlı Frankliniella occidentalis Pergande (Thysanoptera: Thripidae) ‘e karşı 

Mavi Renkli Yapışkan Tuzak+Metil-İzonikotinatın Etkinliği  

Fatma IŞIK GÜLSOY1, Seher TANYOLAÇ1 

1Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bornova/İzmı̇r 

Sorumlu Yazar: fatma.isik@tarimorman.gov.tr 

Frankliniella occidentalis kesme çiçek süs bitkilerinde petal yapraklarda zarar yapmaktadır. Çiçekleri görsel açıdan 

etkilemekte ve pazar değerini düşürmektedir. Süs bitkileri tarımında bitki koruma açısından çiçek thripsi en önemli 

zararlılar arasında yer almaktadır. Çalışmada 2017 ve 2018 yıllarında mavi renkli görsel yapışkan tuzak + 2 farklı kairomon 

kombinasyonunun etkinliği denenmiştir. Deneme İzmir ili Menderes ile Urla ilçelerinde, F. occidentalis’in yoğun olarak 

gözlendiği 2’şer ilaçsız serada krizantem, gül ve karanfil süs bitkilerinde, parseller arası mesafe 10 m bırakılarak, tesadüf 

parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemenin karakterlerini 25cmx10 cm’ lik mavi renkli 

görsel yapışkan tuzak + 2 farklı kairomon kombinasyonu ile mavi renkli görsel yapışkan tuzaklar oluşturmuştur. Deneme 

alanı en az 1 da büyüklüğündeki seralardan seçilmiştir. Çiçek thripsini çeken; en etkin kombinasyonun mavi renkli görsel 

yapışkan tuzak+Lurem TR olduğu saptanmıştır. Denemede kullanılan karakterler arasında istatistiki olarak fark 

bulunmuştur. Mavi renkli görsel yapışkan tuzak +Lurem TR kullanılan parsellerde tuzakların çiçeklerdeki % etkisi 

ortalama %76,5 olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Frankliniella occidantalis, methyl-isonicotinate, mavi yapışkan tuzak, süs bitkileri. 

 

Efficiency Of Methyl-Isonicotinate With Blue Sticky Trap On Frankliniella Occidentalis 

Pergande (Thysanoptera: Thripidae) On Ornamental Plants Greenhouse 

Frankliniella occidentalis causes damage to the petals of cut flower ornamental plants. It affects the flowers visually and 

reduces their market value. Flower thrips is one of the most important pests in terms of plant protection in ornamental 

agriculture. In this study, the effectiveness of 2 different kairomone combinations with a blue visual sticky trap was tested 

in 2017 and 2018. The experiment was established in Menderes and Urla districts, in 2 untreated greenhouses, where F. 

occidentalis is intensely observed, in chrysanthemum, rose and carnation ornamental plants, the distance between the plots 

was 10 m, according to the randomized plots trial design with 4 replications. The factors of the experiment consisted of a 

25cmx10cm blue visual sticky trap + 2 different kairomone combinations and only blue visual sticky traps. The trial area 

was selected from greenhouses with a size of at least 1 da. According to the results of the trap combination trials that attract 

flower thrips; It was determined that the most effective combination was the blue visual sticky trap + Lurem TR. 

Statistically differences was found among the charactres of trial.   

Keywords: Frankliniella occidentalis, methyl-isonicotinate, blue sticky trap, ornamental plants. 
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ES2 

Antalya’dan 2018-2019’da Toplanan Frankliniella occidentalis Popülasyonlarında Acrinathrin 

ve Formetanate’a Karşı Direnç Durumu 

İsmaila TOURE1, Fatih DAĞLI1 

1Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: fdagli@akdeniz.edu.tr 

Batı çiçek thripsi, Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) Türkiye de dahil dünyanın birçok 

ülkesinde başlıca tarımsal zararlılardandır. İnsektisit direnci F. occidentalis popülasyonlarında dünya genelinde sorun 

olmasına karşın insektisitler bu thripsin mücadelesinde hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Acrinathrin (pyrethroid), 

formetanate (carbamate), spinosad (spinosyn) ve spinetoram (spinosyn) bu zararlıya karşı sık kullanılan etkili maddelerdir. 

Bu çalışmada 2018-2019 yıllarında Antalya’dan toplanan F. occidentalis popülasyonlarının acrinathrin ve formetanate’a 

karşı güncel direnç durumu araştırılmıştır. Antalya’nın sera lokasyonlarından 8 F. occidentalis popülasyonu toplanmıştır. 

Popülasyonlar 23±1 ºC ve 16:8 saat (aydınlık:karanlık) fotoperyottaki bir iklim odasında taze fasulye meyveleri ile 

beslenerek üretilmiş ve muhafaza edilmiştir. Sera ve hassas popülasyonların LC değerleri bir yaprak daldırma metoduyla 

belirlenmiştir. Daha sonra sera popülasyonlarının LC değerleri hassas popülasyonun LC değerlerine bölünerek direnç 

oranları hesaplanmıştır. Acrinathrin için Aksu, Alanya, Gazipaşa, Manavgat, DemreK, DemreB, Serik ve Kumluca 

popülasyonlarında direnç oranları sırasıyla: 936, 378, 37, 29, 25, 18, 10 ve 4-kattır. Aynı popülasyonlarda formetanate için 

direnç düzeyleri sırasıyla: 1, 5, 4, 2, 3, 4, 3 ve 4-kat olarak bulunmuştur. Popülasyonlarda acrinathrin’e direnç düzeyleri, 

(4 ile 936 kat arasında) orta ile yüksek seviyeler arasındadır. Ayrıca popülasyonların tamamının acrinathrin için elde edilen 

LC50 değerleri (397- 36426 mg e.m. / l) bu insektisit için kullanılan etiket dozu (60 mg e.m./l)’ndan önemli düzeyde 

yukarıdadır. Bu sonuçlar baz alındığında acrinathrin F. occidentalis Antalya popülasyonlarına karşı yüksek ihtimalle 

etkisiz olacaktır. Acrinathrin’in aksine, Antalya sera popülasyonlarında formetanate direnci (1-5 kat arasında) düşük 

bulunmuştur. Ayrıca popülasyonların tamamında formetanate için elde edilen LC50 değerleri (15-57 mg e.m. / l) bu 

insektisitin etiket dozu (500 mg e.m./l)’ndan önemli derecede düşüktür. Bu bulgulara göre formetanate Antalya 

popülasyonlarına karşı halen başarılı olarak kullanılabilir. Son yıllarda dirençli zararlı popülasyonları yüzünden birçok 

insektisit etkisiz durumdadır. Zararlılarla mücadelede insektisitlere bağımlılığı azaltmak için tüm IPM seçeneklerinin daha 

yaygın olarak kullanılması dikkate alınmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Frankliniella occidentalis, insektisit-direnci, acrinathrin, formetanate, Antalya 

 

Resistance Status to Acrinathrin and Formetanate in Frankliniella occidentalis Populations 

Collected from Antalya in 2018-2019 

The Western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) is a major agricultural pest in 

many countries including Turkey. Resistance to insecticides is a worldwide common problem in F. occidentalis 

populations, however, insecticides are still commonly used in the management of this thrips. Acrinathrin (pyrethroid), 

formetanate (carbamate), spinosad (spinosyn) and spinetoram (spinosyn) are active ingredients (a.i.) frequently used 

against this thrips. In this study the current resistance status of F. occidentalis Antalya populations to acrinathrin and 

formetanate was investigated in 2018-2019. Eight F. occidentalis populations were collected from the greenhouse locations 

in Antalya. Populations were reared on green bean pods and maintained in a climate-controlled room at 23±1 ºC and a 16:8 

h light:dark cycle. LC values for greenhouse and susceptible populations were determined using a leaf-dip bioassay method. 

Then resistance ratios were calculated as the greenhouse populations LC50 values divided by the susceptible population 

LC50 value. The resistance ratios for acrinathrin were 936, 378, 37, 29, 25, 18, 10 and 4-fold in Aksu, Alanya, Gazipaşa, 

Manavgat, DemreK, DemreB, Serik and Kumluca populations, respectively. Resistance to formetanate in these populations 

were found as 1, 5, 4, 2, 3, 4, 3 and 4-fold, respectively. Resistance to acrinathrin in the populations were ranged from 

moderate to high level (4 to 936-fold). Furthermore the LC50 values of all populations for acrinathrin are (397 to 36426 mg 

a.i./l) significantly higher than the label dose of this insecticide (60 mg a.i./l). Based on these results, acrinathrin will most 

likely be ineffective against to F. occidentalis Antalya populations. Unlike acrinathrin, resistance to formetanate was found 

at low (1 to 5-fold) in Antalya greenhouse populations. Additionally the LC50 values of all populations for formetanate 

were (15 to 57 mg a.i./l) significantly lower than the label dose of this insecticide (500 mg a.i./l). According to these 

findings, formetanate is still can be used as successfully against Antalya populations. In recent years, many insecticides 

are ineffective due to the resistant pest populations. In pest management more common use of all IPM tools should be 

considered to reduce dependence on insecticides. 

Keywords: Frankliniella occidentalis, insecticide-resistance, acrinathrin, formetanate, Antalya 
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Gübre Böceklerinin Gübreye Varış Sürelerinin Tespiti 

Seval ZEYBEK1, Emine ÇIKMAN2 

1Denizbank 

2Harran Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: seval.zeybek01@gmail.com 

Çalışma, 2017 ve 2018 yılları arasında Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa il sınırları içinde bulunan Karacadağ’da gübre 

böceklerinin sığır dışkısına varış sürelerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın ilk yılında üç ilde toplam 15 köy 

ziyaret edilmiş ve 14 tür tespit edilmiştir. 2017 verilerine göre popülasyon yoğunluğunun en fazla bulunduğu ilçe 

Viranşehir (Şanlıurfa), en çok tercih edilen gübre ise sığır gübresi olmuştur. Bu nedenle araziye doğal yollarla bırakılan 

sığır gübresine, gübre böceklerinin varış süresini hesaplamak için 2018’de Viranşehir’de (Şanlıurfa) bu çalışma yapılmıştır. 

2018 Mayıs- Ekim tarihleri arasında, her ayın ilk haftası olmak üzere süre ölçümleri yapılmıştır. Sığır gübresine ilk varan 

gübre böceğinin Cheironitis pamphilus Ménétriés, 1849 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) olduğu tespit edilmiştir. 

Bu türün gübreye en erken varış süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika) iken, en geç varış süresi 214 dakika (3 saat 34 dakika) 

olarak kaydedilmiştir. Ortalama varış süresi 162 dakika (2 saat 42 dakika) olmuştur. Tespit edilen 14 gübre böceği türü 

arasından gübreye en geç varan tür Atholus bimaculatus Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Histeridae: Histerinae) olmuştur. Bu 

türün gübreye en erken varış süresi 276 dakika (4 saat 36 dakika) iken, en geç varış süresi ise 346 dakika (5 saat 46 dakika) 

olmuştur. Ayrıca türlerin gübreye en erken varış süreleri ağustos ayında, en geç varış süreleri ise mayıs ayında 

kaydedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gübre böceği, Karacadağ, Scarabaeidae, sığır gübresi, Şanlıurfa 

 

Determination of Dung Beetles's Arrival Time to The Manure 

The study was carried out between 2017 and 2018 to determine the arrival times of dung beetles to cattle manure in 

Karacadağ where is located within the provincial borders of Mardin, Diyarbakır and Şanlıurfa. In the first year of the 

study,15 villages from these three provinces were visited and 14 species dung beetles were identified. According to 2017 

data, the district with the highest population of dung beetles were Viranşehir (Şanlıurfa), and the most preferred manure 

was cattle manure. For this reason, this study was conducted in Viranşehir (Şanlıurfa) in 2018 to calculate the arrival time 

of dung beetles to the cattle manure which left on the land with natural ways by cattles. Time measurements were made in 

the first week of each month between May and October in 2018. It was determined that the first dung beetle to reach cattle 

dung was Cheironitis pamphilus Ménétriés, 1849 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). The earliest arrival time for 

this species was 130 minutes (2 hours 10 minutes), while the latest arrival time was 214 minutes (3 hours 34 minutes). The 

average of arrival time was 162 minutes (2 hours 42 minutes) for this species. Atholus bimaculatus Linnaeus, 1758 

(Coleoptera: Histeridae: Histerinae) was the last to reach the manure among the 14 detected dung beetle species. The 

earliest arrival time for this species was 276 minutes (4 hours 36 minutes), while the latest arrival time was 346 minutes (5 

hours 46 minutes). In addition, the earliest arrival times of the species to manure were recorded in August, and the latest 

arrival times were recorded in May. 

Keywords: Dung beetles, Karacadağ, Scarabaeidae, cattle manure, Şanlıurfa 

Bu çalışma, Hübak 17226 nolu proje kapsamında desteklenmiştir 
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Sitophilus granarius Linneaus (Coleoptera: Curculionidae) Depo Zararlısının Bazı İnert 

Tozlara Karşı Gösterdiği Toksik ve Davranışsal Etkilerinin İncelenmesi 

Ayhan GÖKÇE 1, Musa SÜRÜCÜ2 

1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü, 

Niğde, Türkiye  

2Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Anabilim Dalı, Niğde, 

Türkiye  

Sorumlu Yazar: ayhan.gokce@ohu.edu.tr 

Önemli tahıl ve ambar zararlılarından olan Sitophilus granarius L. (Coleoptera: Curculionidae) kontrolünde inert tozlar 

bentonit, halloysit, kaolin, nobleit, sepiyolit ve zeolitin toksik ve davranışsal etkileri laboratuvar koşullarında (Niğde Tarım 

Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü laboratuvarları, 2020 yılı) buğday tanelerine 

uygulanarak araştırılmıştır. Çalışmanın ilk kısmında inert tozlar tek doz (2000 ppm) tarama testleri ile karşılaştırılmıştır. 

Bu testlerde en yüksek kontak toksisite 120 saatte %100.00 ölüm oranı ile nobleit ve kaolinde gözlemlenmiştir. Çalışmanın 

ikinci kısımında, yüksek etki gösteren nobleit ve kaolin ile doz-etki çalışması yürütülmüştür. Nobleit için LC10, LC25, LC90 

değerleri 380, 875 ve 12788 ppm olarak hesaplanmıştır. Kaolin için ise LC10, LC25, LC90 değerleri 360, 618 ve 3574 ppm 

olarak bulunmuştur. LC25 değeri kullanılarak, lethal zaman 50 (LT50) değerleri nobleit için 169,64 saat, kaolin için ise 

148,86 saat olarak hesaplanmıştır. Davranışsal etki çalışmalarında, uzaklaştırıcı etki için inert tozlar ve kontrol arasında 

fark bulunmamıştır. Beslenmeyi engelleyici etkide ise nobleit %81,49 etki ile diğer inert tozlardan istatistiki olarak daha 

etkili bulunmuştur. Yumurta bırakmayı engelleyici testlerde ise hem kaolin (%67,15) hem de nobleit (%59.00) etkili 

bulunmuştur. Elde edilen veriler, nobleit ve kaolin inert tozlarının S. granarius üzerinde toksik ve davranışsal etkisi 

olduğunu göstermekte olup, ileri düzeyde yapılacak çalışmalarla bu inert tozların daha verimli olarak kullanılacağını 

kanıtlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İnert tozlar, kaolin, nobleit, Sitophilus granarius, toksik ve davranışsal etki 

 

Investigation of toxic and behavioral effects of some inert dusts against Sitophilus granarius 

Linneaus (Coleoptera: Curculionidae) 

Toxic and behavioral effects of some inert dusts bentonite, halloysite, nobleite, kaolin, sepiolite and zeolite were studied 

against Sitophilus granarius L. under laboratory conditions (Niğde Ömer Halisdemir University, Faculty of Agricultural 

Sciences and Technologies, Laboratories of Plant Production and Technologies Department, year of 2020) by applying 

these inert dusts to the wheat grains. In the single dose screening test, was carried out at 2000 ppm for each inert dust. 

Kaolin and nobleite caused 100.00% mortality after 120 hours of incubation. In the second series of experiments, dose-

response study was carried out with kaolin and nobleite. LC10, LC25, LC90 values were calculated as 380, 875 and 12788 

ppm and 360, 618 and 3574 ppm respectively for nobleite and kaolin. Lethal time (LT50) was calculated 169.64 hours for 

nobleite, 148.86 hours for kaolin at LC25 dose. The behavioral effect of nobleite and kaolin were also studied. Repellent 

effects of inert dusts were insignificant as compared with the control group. Antifeedant effect of nobleite was calculated 

as 81.49 % as it was 43.16% for kaolin. Nobleite and kaolin produced antiovipositional effect with 59.00% and 67.15% 

inhibition rate, respectively. These results reveal that, nobleite and kaolin have some toxic and behavioral effects on S. 

granarius adults under tested conditions and further studies at different environmental conditions are needed to explore the 

full potential of these inert dusts in controlling of the Sitophilus granarius L. populations.  

Keywords: İnert dusts, kaolin, nobleite, Sitophilus granarius, toxic and behavioral effect 
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Dut Kabuklubiti Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti, Hemiptera:Diaspididae)’nin 

Erken Uyarı ve Tahmin Modeli  

Dokuyucu ÖZDEN1, Kemal DOKUYUCU2, Selma ÜLGENTÜRK1 

1Ankara Üniversitesi 

2Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

Sorumlu Yazar: ulgentur@agri.ankara.edu.tr 

Diaspiddae türlerinin vücutlarını örten koruyucu kabuk nedeniyle, bu böceklere karşı etkili bir mücadele uygulayabilmek 

için vücut üstünde henüz koruyu örtüsü oluşmamış ve bu nedenle tüm olumsuz etkenlere karşı çok hassas olan birinci 

dönem nimflerin yumurtadan çıktığı zamanı belirlemek büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Dut Kabuklubiti 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti (Hemiptera: Diaspididae)’nin yumurtlama, nimf çıkışı ve erkek birey uçuşu 

gibi kritik biyolojik verileri ile konukçusu Beyaz dut (Morus alba L.)’nın fenolojisi (tomurcukların patlaması, çiçeklenme, 

meyve tutumu ve olgunlaşması) Ankara ili’nde (Dikmen, Gölbaşı, Keçiören) doğa koşullarında takip edilmiştir. Daha önce 

laboratuvar koşullarında belirlenen böceğin gelişme eşiği, günlük ortalama sıcaklık verileri ve böceğin doğada izlenmesi 

ile elde edilen biyolojik veriler yardımıyla P.pentagona Tahmin ve Erken Uyarı Programı (PPTEU_Prog) geliştirilmiştir. 

Bu program Dut kabuklubiti’nin birinci dölün yumurtlama, nimf çıkışı ve erkek uçuşunu 2-3 günlük hata payı ile tahmin 

edilebilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Mücadele, Babuklubit, Dut, gelişme eşiği, Türkiye 

 

Prediction and Early Warning Program of Mulberry scale, Pseudaulacaspis pentagona 

Targioni-Tozzetti, Hemiptera:Diaspididae)  

Due to the protective armored scale on the body of Diaspididae species, it is of great importance to determine the time of 

emergence of first instar nymphs, which do not yet have a protective cover on the body and are therefore very sensitive to 

all antagonistic factors including pesticides, in order to be able to apply an effective control against these insects. In this 

study, critical biological data of Mulberry Scale Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti (Hemiptera: Diaspididae) 

such as time of oviposition, emergence of crawlers and adult male flight, and the phenology of its host White mulberry 

(Morus alba L.) (bud burst, flowering, fruit set and maturation) were followed under natural conditions in Ankara (Dikmen, 

Gölbaşı, Keçiören provinces). P. pentagona Prediction and Early Warning Program (PPTEU_Prog) was developed with 

the help of biological data obtained from mulberry scale’s development threshold previously determined under laboratory 

conditions, and daily average temperature data and nature monitoring of the insect. The first generation's emergence time 

of crawlers and male flight of Mulberry scale with a 2-3day margin of error was estimated with the help of the developed 

PPTEU_Prog.  

Keywords: Control, Scale insect, Mulberry, The development threshold, Turkey 

Bu çalışma Ankara Üniversitesi BAP -16L0447009 Nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Kanadı Noktalı Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosphilidae)’nin Alternatif 

Konukçu Uygunluğu 

Mustafa Said BAYRAM1, Gülay KAÇAR1 

1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: saidbayram52@gmail.com 

Kanadı noktalı Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosphilidae) önemli bir karantina zararlısıdır. D. suzukii polifag 

bir tür olup, çok sayıda meyvede özellikle üzümsülerden ahududu, böğürtlen, çilek ve yaban mersinin’de zarara neden 

olmaktadır. Bu çalışmada, D. suzukii'nin Bolu ve Düzce illerinde önemli alternatif konukçuları tespit edilmiştir. En önemli 

alternatif konukçular Cornus mas (kızılcık), Phytolacca americana (şekerciboyası) ve Sambucus nigra (mürver) olarak 

bulunmuştur. D. suzukii sırasıyla olgunlaşmış, yarı olgun ve olgunlaşmamış meyvelerde P. americanus’da 14.0 ± 0.86a, 

7.5 ± 0.5b ve 1.6 ± 0.2c, S. nigra’da 13.7 ± 0.5a, 6.4 ± 0.3b ve 1.5 ± 0.2c ve C. mas’da yalnızca olgun meyvede 18.01 ± 

0.7a ve yarı olgunlaşmışta 5.4 ± 0.5b yumurta koyduğu belirlenmiştir. D. suzukii pupa ve ergin dönemleri, sırasıyla olgun 

ve yarı olgun meyvelerde P. americanus’da %16,7-11.3, C. mas’da %30,5-26.5 ve S. nigra’da sadece olgun meyvede %3,6 

olarak geliştiği tespit edilmiştir. C. mas ve P. americanus’un olgun meyvelerinin şeker oranı 16 ° Bx ve S. nigra’nın 14 ° 

Bx olarak ölçülmüştür. D. suzukii’nin en fazla tercih ettiği alternatif konukçu C. mas olarak belirlenmiştir. Ayrıca, D. 

suzukii dişileri Rhamnus frangula (barut ağacı) meyvesine yumurta koymasına karşın pupa ve ergin dönemleri 

gelişmezken, Silene baccifera (katranakıl)’ı yumurta koymak için tercih etmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Drosophila suzukii, yabani, konukçu, uygunluk 

 

Alternative Host Suitability of Spotted Wing Drosophila, Drosophila suzukii (Matsumura) 

(Diptera: Drosphilidae) 

Spotted wing drosophila, Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosphilidae) is a significant quarantine pest. D. 

suzukii is a polyphagous species, which damages most fruits, especially berries such as blueberry, blackberry, raspberry, 

and strawberry. In this study, the important alternative hosts of D. suzukii were determined in Bolu and Düzce, Turkey. 

The major host species were found as Cornus mas (cranberry), Phytolacca americana (dragonberry), and Sambucus nigra 

(elderberry). D. suzukii lay eggs on ripe, semi-ripe, and unripe fruits of 14.0 ± 0.86a, 7.5 ± 0.5b, and 1.6 ± 0.2c for P. 

americanus, 13.7 ± 0.5a, 6.4 ± 0.3b, and 1.5 ± 0.2c for S. nigra, and only on ripe and semi-ripe fruits of 18.01 ± 0.7 and 

5.4 ± 0.5b for C. mas, respectively. D. suzukii pupal and adult stages were determined from on ripe and semi-ripe fruits of 

16.7-11.3 % for P. americanus 30.5-26.5, % for C. mas, and only on ripe fruits of 3.6 % for S. nigra, respectively. The 

Brix content of C. mas and P. americanus ripe fruits was measured as 16 °Bx and 14 °Bx for S. nigra. The most preferred 

alternative host of D. suzukii was determined as C. mas. In addition, D. suzukii females lay eggs on the Rhamnus frangula 

(gunpowder tree) fruits unlike Silene baccifera (tarnakera), its pupa and adult stages did not arise. 

Keywords: Drosophila suzukii, wild, hosts, suitability 
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Düzce ve Sakarya İlleri Mısır Tarlalarında Bazı Lepidopter Türlerinin Mevsimsel Popülasyon 

Takibi 

A. Sami KOCA1*, Gülay KAÇAR1 

1 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Bolu, Türkiye 
*Sorumlu Yazar: a.samikoca@yahoo.com.tr 

Mısır (Zea mays L.) (Graminae), buğday ve pirinçle birlikte dünyada üç önemli tahıldan biridir. Mısır bitkisinde ürün ve 

ekonomik kayıplara neden olan zararlıların en önemlilerini lepidopter türleridir. Bu çalışmada, Batı Karadeniz Bölgesi ve 

Doğu Marmara Bölgesi’nde önemli mısır üreticisi iller olan Düzce ve Sakarya’da Mısırkurdu Ostrinia nubilalis Hübner 

(Crambidae), Yeşilkurt Helicoverpa armigera Hübner, Mısır yaprakkurtları Acantholeucania (=Mythimna) loreyi 

Duponchel ve Pseudaletia (=Mythimna) unipuncta Haworth (Noctuidae) türleri mısırlarda zararlı lepidopterler olarak tespit 

edilmiştir. Çalışma, Sakarya ve Düzce illerinde birinci ve ikinci ürün mısırların yetiştirme dönemlerinde 12 tarlada, bu 

lepidopter türlerinin sezonsal popülasyon dinamikleri izlenmiştir. Zararlıların larvaları Nisan-Kasım 2020 arasında her bir 

tarlada beş noktada 100 bitki kontrol edilerek yapılmıştır. Ayrıca hasattan sonra tarlalardan alınan toplam 600 sap, 

laboratuvara getirilerek larva sayıları kaydedilmiştir. Birinci ve ikinci ürün mısırda en yaygın tür O. nubilalis olarak 

belirlenmiştir. Sakarya ilinde O. nubilalis’in bitki başına en yüksek larva yoğunluğu birinci ve ikinci ürün mısırda sırasıyla 

Aktarla’da (13 larva/100 bitki) ve Vakıf’ta (7 larva/100 bitki), Düzce ilinde Matı’daki tarlalarda (7 larva/100 bitki ve 8 

larva/100 bitki) tespit edilmiştir. Mythimna spp., her iki ildeki tüm tarlalarda yalnızca ikinci ürün mısırda tespit edilmiş 

olup, Düzce’de Alacamescit (29 larva/bitki), Sakarya’da ise Fatih’te (19 larva/bitki) en fazla yoğunluğa ulaşmıştır. H. 

armigera ise birinci ürün mısırda bitki başına en yüksek larva yoğunluğuna Düzce ilinde Söğütlü (2 larva/100 bitki) ve 

Matı’da (2 larva/100 bitki), Sakarya ilinde ise Çatalköprü’de (1 larva/100 bitki) ulaşmıştır. H. armigera’nın ikinci ürün 

mısırda ise en yüksek yoğunluğu Sakarya ilinde Yeşilvadi’de (7 larva/100 bitki), Düzce ilinde ise Bostanlık’ta (4 larva/100 

bitki) tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelime: Popülasyon takibi, mısır, lepidopter zararlıları, Düzce, Sakarya 

 

Seasonal Population Dynamics of Some Lepidopteran Species in Maize Fields in Düzce and 

Sakarya  

Maize (Zea mays L.) (Graminae) is one of three significant grains with wheat and rice in the world. Lepidopteran species 

are the most important pests that cause yield and economic losses in maize production. In this study, the lepidopteran pests 

European corn borer Ostrinia nubilalis Hübner (Crambidae), Corn earworm Helicoverpa armigera Hübner, Armyworms 

Acantholeucania (=Mythimna) loreyi Duponchel, and Pseudaletia (=Mythimna) unipuncta Haworth (Noctuidae) were 

determined in Düzce and Sakarya, which is the most corn-growing area in the western Black Sea and East Marmara Region. 

The study was carried out to followed the seasonal population dynamics of these lepidopteran species in the first and second 

crops, 12 fields of the Sakarya and Düzce. These pest larvae were weekly counted from April to November 2020, checking 

a hundred plants in five random points for each field. In addition, six hundred stems from fields after harvest were taken 

to the laboratory and recorded the number of pest larvae. O. nubilalis was the most common species detected in both first 

and second-crop maize. The number of O. nubilalis larvae was found the highest in Aktarla (1.3 larvae/plant) and Vakıf 

(0.7 larvae/plant) fields of Sakarya and Matı (7 larvae/100 plant and 8 larvae/100 plant) fields of Düzce in the first and 

second crop, respectively. Mythimna spp. were only detected in the second crop for all fields of both provinces and high 

numbers of the larva in Alacamescit (29 larvae100 plant) field of Düzce and in Fatih (19 larvae/100 plant) field of Sakarya. 

The highest larvae of H. armigera has reached in the Söğütlü (2 larvae/100 plant) and Matı fields (2 larvae/100 plant) in 

Düzce and Çatalköprü (1 larvae/100 plants) in Sakarya in the first crop. In the second crop, the highest larvae of H. armigera 

was found in Yeşilvadi (7 larvae/100 plant) in Sakarya and Bostanlık (4 larvae/100 plant) in Düzce.  

Keywords: Population dynamics, maize, lepidopteran pests, Düzce, Sakarya 
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Portakal Yağının Laboratuar Koşullarında İki Noktalı Kırmızıörümcek, Tetranychus urticae 

(Acari: Tetranychidae) Üzerine Akarisit Etkisi 

İpek YAŞAR1, Şahin KÖK2, İsmail KASAP1 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Çanakkale, Türkiye 

2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lâpseki Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bitki Koruma 

Programı, Çanakkale, Türkiye 

Sorumlu Yazar: ikasap@comu.edu.tr 

İki noktalı kırmızıörümcek [Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)] dünyada sebze, meyve ve süs bitkilerinde ciddi 

ekonomik kayıplar meydana getiren en önemli tarımsal zararlılardan biridir. Son yıllarda sentetik pestisitler 

kırmızıörümcekler ile mücadelede en yaygın kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. Bu pestisitlerin çevre ve insan 

sağlığı üzerine meydana getirdiği olumsuz etkilerin yanı sıra zararlılarda oluşan dayanıklılık problemleri de göz önüne 

alındığında alternatif mücadele yöntemleri önemli hale gelmektedir. Bu yöntemler arasında bitkilerden elde edilen 

ekstraktların tarımsal zararlılar üzerindeki etkilerine yönelik yürütülen çalışmalar önemli oranda artış göstermektedir. Bu 

çalışmada portakal yağından elde edilen ticari formülasyon bir insektisitin farklı konsantrasyonlarda T. urticae üzerine 

akarisidal ve yumurta bırakma davranışı üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Denemeler laboratuvar 

koşullarında fasulye [Phaseolus vulgaris (Fabaceae)] bitkisi üzerinde yaprak disk daldırma yöntemi kullanılarak 5 tekerrür 

olacak şekilde yürütülmüştür. Sayımlar uygulamadan 1, 24, 48, 72 ve 96 saat sonra yapılmıştır. Denemelerin sonucunda 

en yüksek akarisit etki portakal yağının %2 konsantrasyonunda uygulamadan 96 saat sonra %78,0 olarak tespit edilmiştir. 

En düşük akarisit etki ise portakal yağının önerilen uygulama dozu olan %0,2 konsantrasyonunda uygulamadan 96 saat 

sonra %28,0 olarak tespit edilmiştir. Portakal yağının T. urticae’nin yumurta bırakma davranışı üzerine etkisi 

incelendiğinde, ekstraktın konsantrasyonu ve maruz kalma süresi arttıkça T. urticae’nin bıraktığı yumurta sayısında önemli 

oranda azalma olduğu görülmüştür. Ekstraktın %2 konsantrasyonunda uygulamadan 96 saat sonra bırakılan yumurta sayısı 

8,80 olarak belirlenirken aynı süre sonunda kontrol grubundaki yumurta sayısı 99,40 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmanın 

sonucunda ticari formülasyonu kullanılan portakal yağı ekstraktının T. urticae üzerine önemli derecede akarisit etki 

gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak bitkilerden elde edilen ekstraktların farklı tarımsal zararlılar üzerindeki etkilerinin 

incelendiği çalışmaların sayısının artmasının pestisitlere karşı alternatif mücadele yöntemlerinin geliştirilmesine önemli 

katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Portakal yağı, akarisit etki, yumurta bırakma, Tetranychus urticae 

 

Acaricidal Effect of Orange Essential Oil on Two Spotted Spidermite, Tetranychus urticae 

(Acari: Tetranychidae) under Laboratory Conditions 

Two-spotted spidermite [Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)] is one of the most important agricultural pests that 

cause important economic losses in vegetables, fruits and ornamental plants worldwide. In recent years, synthetic pesticides 

are one of the most widely used methods in the control of spidermites. Considering the negative effects of the pesticides 

on the environment, human health and resistance problems in the pests, alternative control methods become important. 

Among these control methods, the studies on the effects of plant extracts on agricultural pests show a significant increase. 

In this study, it was aimed to investigate the acaricidal effect and the effect on egg-laying behavior of T. urticae at different 

concentrations of a commercial formulation insecticide obtained from orange oil. The tests were prepared such that each 

concentration had 5 replications using leaf disc dipping method on bean [Phaseolus vulgaris (Fabaceae)] plants under 

laboratory conditions. Counting was carried out 1st, 24th, 48th, 72nd and 96th hours after the treatments. As a result of the 

tests, the highest acaricidal effect was determined as 78.0% after 96 hours of the treatment at 2% concentration of the 

orange oil. The lowest acaricidal effect was determined as 28.0% after 96 hours of the treatment at 0.2% concentration, 

which is the recommended dose of orange oil. When the effect of orange oil on the egg-laying behavior of T. urticae was 

examined, it was observed that the number of eggs laid by T. urticae decreased significantly as the concentration of the 

extract and the exposure time increased. While the number of eggs laid was counted as 8.80 after 96 hours of the treatment 

at 2% concentration of the extract, the number of eggs laid was counted as 99.40 at the end of the same period in the control 

group. As a result of this study, it was determined that the orange oil, whose commercial formulation was used, showed a 

significant acaricidal effect on T. urticae. Consequently, it is thought that the increase in the number of studies on the 

effects of plant extracts on different agricultural pests will contribute to the development of alternative control methods 

against pesticides. 

Keywords: Orange oil, acaricidal effect, egg-laying, Tetranychus urticae  
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Geleneksel Üretim Yönteminden İyi Tarım Uygulamalarına Geçiş Yapan Örtüaltı 

Üreticilerinde Bitki Koruma Yönünden Olası Davranış Değişikliklerinin Belirlenmesi: Antalya 

İli Kumluca İlçesi Örneği 

Ömer Faruk ENGİN2, Cem ÖZKAN1 

1Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Ankara, Türkiye 

2Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Bayburt 

Sorumlu Yazar: cozkan1965@gmail.com 

Antalya ili Kumluca ilçesinin Beykonak, Hacıveliler, Mavikent, Merkez ve Salur beldelerinde 2013 yılında anket 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu anket çalışmalarının verilerini bu beldelerde örtüaltı sebze üreticiliği yapan üreticiler 

oluşturmaktadır. Toplamda 85 kişiye anket yapılmış ve ankete katılanların 20’sini iyi tarım uygulamaları teknikleri ile 

üretim faaliyeti gösteren üreticiler, 65’ini konvansiyonel tarım teknikleri ile üretim yapan üreticiler oluşturmuştur. İyi tarım 

uygulaması yapan üreticilerin listesine Kumluca İlçe Tarım Müdürlüğü’nden 2012 üretim sezonuna ait üretici listelerinden, 

konvansiyonel üretim teknikleri ile üretim yapan üreticilerin listesine Kumluca Ziraat Odası Birliği’nden 2012 yılına ilişkin 

Kumluca’da faaliyet gösteren üreticilerin listesinden ulaşılmıştır. Konvansiyonel üretim yapan üreticilerin tüm 

beldelerdeki toplam sayısı 1620 kişi olup, bunların içinden Oransal Örnekleme Yönteminden yararlanılarak %90 güven 

aralığı ve %0,1 hata payı ile anakitlenin oranının varyansı formülü kullanılarak kaç kişiye anket yapılacağı hesaplanmıştır. 

Sonuçlar göstermiştir ki genel anlamda İTÜ üreticileri yetiştiricilik, bitki besleme ve karlılık bakımından konvensiyonel 

üreticilere oranla daha bilinçlidir. Ancak bitki koruma yönü ile uygulamada her iki üretim sisteminde de çok ciddi 

sorunların yaşandığı ortaya konmuştur. İnsan sağlığının önemsenmesi, doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunması ve 

istenilen verimliğe ulaşılabilmesi için her iki üretim sistemindeki üreticilerin bitki koruma konusunda bilgilendirilmesi, 

bilinçlendirilmesi, desteklenmesi ve denetlenmesi gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İyi tarım uygulamaları, konvansiyonel tarım, örtüaltı, Kumluca, Antalya Türkiye. 

 

Determination of The Possible Behavioral Changes in Greenhouse Producers Making the 

Transition from Traditional Methods to Good Agriculture Practices in Terms of the Pest 

Management: The Case of Kumluca District of Antalya Province 

The survey has completed in Beykonak, Hacıveliler, Mavikent, Merkez and Salur which are the town of Kumluca, Antalya 

(Türkiye) in 2013. The data of this survey is provided by producers of greenhouses. In total, there are 85 people in this 

survey. 20 people out of 85 are producers who use good agricultural practice techniques, rest of them use conventional 

agricultural techniques. The list of these producers who use good agricultural practice techniques are reached by using the 

list of product season of 2012 which is given by Agricultural of Management of Kumluca Town. The list of these producers 

who use conventional agricultural techniques are reached by using the list of product season of 2012 in Kumluca which is 

given by The United Chamber of Agriculture. The total number of producers who use conventional agriculture techniques 

is 1620. It is decided how many people participate in this survey by taking advantage of proportional sampling method 

within the 90% confidence interval and 0.1% margin of error and by counting the variance of main population. The results 

indicated that in generally, ITU farmers have more conscious in terms of agronomy, plant nutrition and economic 

profitability compared to conventional producers. However, with the application of plant protection aspects in both 

production systems that are experiencing very serious problems have been revealed. In order to give importance to human 

health, to protect natural resources and biodiversity, and to achieve the desired efficiency, it is necessary to inform, raise 

awareness, support and supervise the producers in both production systems about plant protection. 

Keywords: Good agriculture practice, conventional agriculture, green house, Kumluca, Antalya, Turkey 

Bu çalışma, Ankara Üniversitesi BAP 12L4347001 nolu Yüksek Lisans projesi kapsamında desteklenmiştir 
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Pamuk Beyazsineği Bemisia tabaci (Genn.) (Hemiptera: Aleyrodidae) Antalya 

Popülasyonlarının Spiromesifen Etkili Maddesine Karşı Hassasiyet Düzeylerinin Belirlenmesi 

Utku YÜKSELBABA1, İsse Hassan ALİ1, Mehmet ÖZER1 

1Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Antalya, Türkiye 

Sorumlu Yazar: uyukselbaba@akdeniz.edu.tr 

Pamuk beyazsineği Bemisia tabaci (Genn.) tropikal ve subtropikal bölgelerde geniş yayılım gösteren, birçok sebze ve süs 

bitkisi üzerinde önemli zarara neden olan polifag bir zararlıdır. Zararlının mücadelesi ağırlıklı olarak kolay 

uygulanabilmesi ve hızlı etki göstermesi nedeniyle kimyasal kullanımına dayanmaktadır. Kimyasalların yaygın olarak 

kullanılması sonucunda B. tabaci popülasyonları insektisitlere karşı direnç geliştirmiştir. Çalışmada Antalya ilinden 

toplanmış beyazsinek popülasyonlarının tetronik asit türevi insektisit olan spiromesifene karşı hassasiyet düzeyleri 

belirlenmiştir. Denemelerde Antalya merkez Gaziler, Alanya, Demre, Gazipaşa, Serik ve Kumluca ilçelerinden 2019 

yılında toplanmış B. tabaci popülasyonları ile hassas popülasyon olarakta SUD-S popülasyonu kullanılmıştır. 

Popülasyonların spiromesifen etkili maddesine karşı lethal konsantrasyon (LC50) değerleri yaprak daldırma biyoesseyi ile 

beyazsineğin birinci larva dönemine uygulanarak belirlenmiştir. Popülasyonların direnç katları ise herbir popülasyonun 

LC50 değerinin SUD-S popülasyonunun LC50 değerine bölünmesi ile hesaplanmıştır. B. tabaci 2019 yılı 

popülasyonlarının spiromesifene karşı LC50 değerleri 0.942-32.016 mg e.m/L arasında tespit edilmiştir. Popülasyonların 

SUD-S popülasyonunun LC50 değerine göre direnç katları ise 15.18- 516,83 kat arasında bulunmuştur. Çalışmada elde 

edilen sonuçlara göre B. tabaci popülasyonlarının spiromesifen etkili maddesine karşı orta ve çok yüksek dirence sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen veriler insektisit direncinin yönetimi ve gelecekte izlenmesi için yararlı olacak referans 

verileri içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Beyazsinek, insektisit direnci, tetronik asid, yaprak daldırma 

 

Determination of Susceptibility level of Cotton Whitefly Bemisia tabaci (Genn.) (Hemiptera: 

Aleyrodidae) Populations to Spiromesifen Active Ingridients in Antalya 

Cotton whitefly Bemisia tabaci (Genn.) is a polyphagous pest that is widely distributed in tropical and subtropical regions 

and causes significant damage to many vegetables and ornamental plants. The control of the pest is mainly based on the 

use of chemicals due to its easy application and rapid effect. As a result of the widespread use of chemicals, B. tabaci 

populations have developed resistance to insecticides. In the study, the susceptibility level of whitefly populations collected 

from Antalya province against spiromesifen, a tetronic acid-derived insecticide, were determined. In the trials, B. tabaci 

populations collected from Gaziler, Alanya, Demre, Gazipaşa, Serik and Kumluca districts in Antalya in 2019 and the 

susceptible SUD-S population were used. Lethal concentration (LC50) values of the populations to the spiromesifen active 

substance were determined by leaf dipping bioassay applied to the first instars of the whitefly. Resistance ratios were 

calculated by dividing the LC50 values of each population by the LC50 value of the susceptible SUD-S population. The 

LC50 values of the B. tabaci populations collected in 2019 to spiromesifen were found to be between 0.942 and 32.016 mg 

a.i. /L. The resistance ratios of the populations were found between 15.18 and 516.38 times according to LC50 of SUD-S 

population. According to the results obtained in the study, it was determined that the populations of B. tabaci had medium 

to very high resistance to the spiromesifen active substance. The obtained data will be a useful reference for future 

monitoring and management of insecticide resistance. 

Keywords: Whitefly, insecticide resistance, tetronic acid, leaf dip 
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Ege Bölgesi Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Yeni Zararlı Lasioptera tomaticola Yukawa and 

Harris (Diptera:Cecidomyiidae)’ın Yayılışı ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar 

Tülin KILIÇ1, Yasemin HACIALİOĞLU1, Duygu UYSAL1, Hakan ALTUNLU2 

1Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bornova-İzmir, Türkiye 

2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ortaca Meslek Yüksek Okulu 

Sorumlu Yazar: tulin.kilic@tarimorman.gov.tr 

Dünyanın önde gelen domates (Lycopersicon esculentum Mill.) üreticisi ülkelerinden olan Türkiye domates üretiminde 

Çin, Amerika ve Hindistan’dan sonra 4. sırada yer almaktadır. Domates, Türkiye’de ihracatı yapılan yaş meyve ve sebzeler 

içinde gerek miktar gerekse değer olarak ilk sırada yer almaktadır. Örtüaltı domates yetiştiriciliğinde üretimi kısıtlayan 

hastalık ve zararlı sayısı oldukça fazladır. Lasioptera sp. (Diptera:Cecidomyiidae) yeni bir zararlı olarak Ege Bölgesi’nde 

2012 yılı sonunda Muğla ili Seydikemer ilçesi Kumluova beldesinde örtüaltında yetiştirilen domateslerde saptanmıştır. 

Zararlı, yaprak ve koltuk alınan yerlerdeki yaralardan içeriye girip gövdede doku içinde beslenmekte, bitkinin besin ve su 

alımının durmasına bitkinin zayıflamasına neden olmaktadır. Yoğun zararlanmada gövdenin kırılmasına da sebep olarak 

üretimin azalmasına yol açmaktadır. Daha önce Yunanistan’da sonrasında Türkiye, Romanya ve Japonya’da da saptanan 

zararlı tür olarak teşhis edilememiştir. Zararlının belirlenmesine yönelik Türkiye’de domates üretim alanlarında sürveyler 

ve araştırmalar başlatılmıştır. Yürütülen bu çalışmada Lasioptera sp.’nın Ege Bölgesi’nde örtüaltı domates 

yetiştiriciliğindeki yayılışı, doğal düşmanları ve mücadele yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Aydın, Muğla, İzmir, 

Denizli ve Kütahya illerinde yapılan sürveylerde zararlı sadece fiziksel koşulları iyi olmayan seralarda görülmüştür. 

Çalışmada zararlının doğal düşmanı saptanmamış, sarı yapışkan tuzakların zararlıyı çekmediği belirlenmiştir. 

Mücadelesine yönelik, zararlının domatesin gövdesinde ilerlemesini önlemek amacıyla “Koltuk alma işleminde 

sürgünlerin uzun bırakılması” uygulaması çalışmaları Muğla ili Ortaca ilçesinde 2017-2018 yıllarında sonbahar üretim 

döneminde yürütülmüş, koltuk sürgünlerinin 8-10 cm kalacak şekilde budandığı deneme alanındaki bitkilerde herhangi bir 

zarar görülmemiş, uzun bırakılan sürgün içinde larvaların beslenerek ilerlemelerine rağmen ana gövdeye ulaşamadıkları 

belirlenmiştir. Teşhis çalışmaları 2019 yılı aralık ayında sonuçlanmış, Türkiye, Yunanistan ve Romanya’da görülen zararlı, 

dünya için yeni tür olarak “Lasioptera tomaticola Yukawa and Harris” adıyla tanılanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Domates, Akdeniz domates gal sineği, Lasioptera tomaticola, Ege Bölgesi, Örtüaltı 

 

The distribution and control of a new tomato pest Lasioptera tomaticola Yukawa and Harris 

(Diptera:Cecidomyiidae) in the Aegean Region of Turkey 

Turkey is the fourth most important tomato producer of the world, followed by China, USA and India. There are a lot of 

insects and diseases to limit the tomato production. Tomato is in the first rank as export product among fresh vegetables in 

Turkey. Lasioptera sp. (Diptera:Cecidomyiidae) as a new pest on protected tomato firstly identified in Greece was found 

in Muğla-Fethiye (Kumluova), the Aegean Region of Turkey at the end of 2012 year. The pest known to be present only 

in Greece, Turkey, Romania and Japan was firstly able to be identified at the genus level. The larvae of this pest live inside 

stems of tomato. Necrosis occurs at the base of cut leaves on the stem by larvae feeding. As a result, the stem tissues are 

destructed reducing the flow of nutrients and water. Rarely in case of high damage plant stems are broken and plant growing 

stop. Investigations and mandatory surveys has been started for this new pest in main tomato producing areas of Turkey. 

The aim of the study was to determine the distribution, natural enemies of Lasioptera sp. and its control methods in the 

Aegean Region. During surveys carried out in tomato greenhouses in Aydın, İzmir, Kütahya, Denizli and Muğla provinces. 

Lasioptera sp. was defined only in greenhouses with unsuitable growing conditions. Natural enemies was not found. 

Yellow sticky traps was not effective. In two years pruning trials conducted during autumn tomato production period in 

2017-2018 leaving side shoots 8-10 cm long was evaluated as effective control method for preventing the pest to reach and 

entry into stem. Diagnostic studies of Lasioptera sp. were finalized in december 2019, Lasioptera sp. from Turkey, Greece 

and Romania was described as new species: Mediterranean gall midge Lasioptera tomaticola Yukawa and Harris. 

Keywords: Tomato, The Mediterranean tomato gall midge, Lasioptera tomaticola, Aegean Region, Greenhouse 

*Bu çalışma TAGEM-BS-15/09-01/01-03 numaralı proje ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve 

Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir. 
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Ekin Sap Arısı, Cephus pygmeus L. (Hymenoptera: Cephidae)’un Güneydoğu Anadolu, Doğu 

Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi Buğday Alanlarındaki Yayılışı ve Yoğunluğu 

Hilmi KARA1, Mehmet Salih ÖZGÖKÇE1, Nurper GÜZ2 

1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Van, Türkiye 

2Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ankara, Türkiye 

Sorumlu Yazar: hilmikara@yyu.edu.tr 

Bu çalışmada, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri'nde yer alan tüm illerdeki 

buğday tarlalarında ekin sap arısı, Cephus pygmeus L. (Hymenoptera: Cephidae)’un yayılışı ve yoğunluğu araştırılmıştır. 

Çalışma 2019 yılı mart-ağustos aylarında Zadoks büyüme skalasına göre buğday tarlaları ziyaret edilmiş ve tarla başına 

200 atraplama yapılmıştır. Çalışma sonunda C. pygmeus’un Doğu Karadeniz illerinin hiçbirinde bulunmadığı, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nin ise tüm illerinde yayılış gösterdiği kaydedilmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Tunceli ve Hakkâri 

haricindeki tüm illerdeki buğday alanlarında bu zararlı ile karşılaşılmıştır. Zararlının Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde en 

çok yoğun olduğu il Kilis (17.63 ergin/tarla), en az yoğun olduğu il ise Batman (3.70 ergin/tarla) olarak kaydedilmiştir. C. 

pygmeus ile bulaşık tarla sayısı oranında en yüksek değer Kars (%50), en düşük değer ise Ağrı (%8,3) illerinde 

kaydedilmiştir. Buğday alanlarında yüksek verim kayıplarına neden olan bu zararlının Türkiye’nin yıllık buğday üretiminin 

yaklaşık %20’sinin üretildiği doğu bölgelerinin oldukça büyük bir alanında yayılış gösterdiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, Cephus pygmeus, Yoğunluk, Yayılış, Zararlı. 

 

Distribution and Density of Wheat Stem Sawfly, Cephus pygmeus L. (Hymenoptera: Cephidae) 

on Wheat Areas in Southeastern Anatolia, Eastern Anatolia and Eastern Blacksea Regions 

In this study, the distribution and density of wheat stem sawfly, Cephus pygmeus L. (Hymenoptera: Cephidae) were 

investigated in wheat fields in all provinces of Turkey's Southeastern Anatolia, Eastern Anatolia and Eastern Black Sea 

Regions. In the study, in March-August 2019, wheat fields were visited during the tillering and stalking periods of the plant 

according to the Zadoks growth scale, and 200 nesweepings were made per each field. At the end of the study, it was noted 

that C. pygmeus was not found in any of the Eastern Black Sea provinces, but spread in all provinces of the Southeastern 

Anatolia Region. This pest was encountered in wheat fields in all provinces in the Eastern Anatolia Region except Tunceli 

and Hakkâri. The province with the highest density of pests in the Southeastern Anatolia Region was Kilis (17.63 

adults/field), and the province with the least density was Batman (3.70 adults/field). The highest value in the number of 

fields contaminated with C. pygmeus was recorded in Kars (50%) and the lowest value in Ağrı (8.3%). It has been observed 

that this pest, which causes high yield losses in wheat fields, spreads in a very large area of the eastern regions where 

approximately 20% of Turkey's annual wheat production is produced. 

Keywords: Cephus pygmeus, Density, Distribution, Pest, Wheat. 
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Kiraz İhracatında Akdeniz Meyvesineğine Karşı Ozon Gazının Etkinliği 

Tuğba AKDENİZ FIRAT1, Sait ERTÜRK1, Vildan BOZKURT1, Erdoğan AYAN1, Emrah KAYIŞ1,  

Ahmet Güray FERİZLİ2, Mevlüt EMEKCİ2 

1Zmmae 

2Ankara Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: akdeniz.t@gmail.com 

Bu çalışmada, yaş meyve ihracatında ozon gazının kullanım olanaklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Karantina zararlısı 

olan Akdeniz meyvesineği [Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)]’ne karşı 7oC sıcaklıkta 500, 1000 ve 

1500 ppm konsantrasyonunda ozon gazı uygulamasının, zararlının tüm dönemleri üzerindeki öldürücü etkisinin 

araştırılmasının yanı sıra, yaş meyvelerin fümigasyonuna alternatif bir mücadele yöntemi oluşturulmasına katkı sağlanması 

amaçlanmıştır. Çalışma ihracatta sorun olan Akdeniz meyvesineğine karşı ozon gazının kullanım olanaklarının laboratuvar 

şartlarında araştırılmasıyla ilgili olarak ülkemizde yapılan ilk çalışma niteliğindedir. Zararlının pupa ve ergin dönemlerinde 

bütün konsantrasyonlarda mutlak ölüm görülmüştür. Yumurta ve larva dönemlerinde ise 1500 ppm de %100 ölüme 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Akdeniz meyvesineği, Ceratitis capitata, ozon gazı, ihracat, kiraz 

 

Efficacy of Ozone Gas Against Mediterranean Fruit Fly in Cherry Export 

In this study, it is aimed to determine the possibilities of using ozone gas in fresh fruit export. In addition to investigating 

the lethal effect of ozone gas application at 7oC temperature and concentration of 500, 1000 and 1500 ppm against 

Mediterranean fruit fly [Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)], which is a quarantine pest, on all stages 

of the pest, it is an alternative control method to fumigation of fresh fruits. The study is the first study in our country to 

investigate the possibilities of using ozone gas against the Mediterranean fruit fly, which is a problem in exports, under 

laboratory conditions. Absolute mortality was observed at all concentrations in the pupal and adult stages of the pest. In 

egg and larval stages, 100% mortality was reached at 1500 ppm. 

Keywords: Medfly, Ceratitis capitata, ozone gas, export, cherry 

Bu çalışma, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü TAGEM/BSAD/E/18/A2/P4/431 nolu proje 

kapsamında desteklenmiştir. 
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Isparta ve Antalya İllerinde Örtüaltı Karanfil Yetiştiriciliğinde Frankliniella occidentalis‘in 

Sarı ve Mavi Tuzaklara Tepkisi 

Şeyma YUMAK1, Tuğçe ÖZEK1, Jean Claude NDAYIRAGIJE1, Hacer ÇEVİK1,  

Anıl Berke YILMAZ1, Ismail KARACA1 

1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: ikaraca98@gmail.com 

Ülkemiz örtüaltı yetiştiriciliğinde dünya ölçeğinde önemli bir yere sahip olup, bunun önemli bir bölümünü Antalya ili 

oluşturmaktadır. Özellikle sıcak yaz aylarında Antalya’da örtüaltı yetiştiriciliğin durduğu noktada bu ilin arka bahçesi 

durumunda olan Isparta ili devreye girmektedir. Her iki ilde de ortak ürünlerden biri olan kesme çiçekçilikte hatırı sayılır 

bir üretime sahip olan karanfildir. Bu üründe ekonomik kayıplara neden olan etmenlerin başında zararlılar gelmekte olup, 

bunlar içerisinde üreticilerin en fazla kimyasal mücadele yaptığı etmen Batı çiçek thripsi, Frankliniella occidentalis’dir. 

Bu çalışmada her iki ilde bulunan karanfil seralarında sarı ve mavi tuzaklarla örneklemeler yapılarak iki farklı renk 

tuzağının thripsi yakalama kapasitesi belirlenmiştir. 

Bu amaçla Antalya ilinde bir, Isparta ilinde iki karanfil serasında örneklemeler yapılmıştır. Bunun için her bir seraya 21 

adet sarı, 21 adet mavi olmak üzere 42 adet olmak üzere toplam 126 adet yapışkan tuzak yerleştirilmiştir. Bu tuzaklar 

haftada bir değiştirilmiştir. Her iki ildeki çalışmalar 2021 yılının ocak ayında başlamıştır. Seralarda her bir tuzak arasında 

5 metre mesafe olacak şekilde bir sarı bir mavi tuzak yerleştirilmiş, bir sırada 10 tuzak olmak üzere 3 sıra oluşturulmuştur. 

4. Sıraya ise tuzaklar bitişik olacak şekilde ayarlanmış ve burada 6’şar tuzak kullanılmıştır. 

Çalışmalar sonunda Antalya ili karanfil serasında thrips populasyon yoğunluğunun, Isparta ili seralarından daha fazla 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, mavi renk tuzağın F. occidentalis’i daha fazla çektiği ve özellikle bu zararlıyı izlemede ve 

de kitlesel olarak yakalamada bu renk tuzağının kullanılmasının daha etkili olacağı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sera, kesme çiçek, tuzak 

 

Response of Frankliniella occidentalis to Yellow and Blue Sticky Traps in Carnation 

Greenhouses of Antalya and Isparta Provinces 

Our country is holding an important place in the greenhouse cultivation of carnation on world scale and Antalya province 

constitutes a very significant part of it. Especially in hot months of summer when the greenhouse cultivation in Antalya 

comes to an end, the province of Isparta which can be considered as the backyard of this province, readily continue farming. 

Pests are the major factor for economic losses in this product and Western flower thrips, F. occidentalis is among those 

which necessitated the most extensive chemical control by farmers. In this study, by sampling from yellow and blue traps 

in greenhouses of each of two provinces, the thrips trapping capacity of two different color traps was determined. 

For this purpose, one sampling took place in carnation greenhouses of both provinces of Antalya and Isparta. For this 

purpose, a total of 126 sticky traps were being hung in each greenhouse, 42 of which were 21 yellow and 21 blue. These 

traps were being changed once a week. Experimental works in both provinces started in January 2021. In greenhouses, one 

yellow and one blue trap were placed in such a way that the distance between them will be 5 meters, forming 3 rows with 

10 traps in each row. In the 4th row, the traps were arranged to be adjacent and 6 trap pairs were used here. 

At the end of the studies, it was determined that the thrips' population density in the carnation greenhouse of Antalya 

province was higher than that of Isparta province. In addition, it was concluded that the blue color trap attracts F. 

occidentalis more and the use of this color trap will be more effective especially in monitoring and mass-catching this pest. 

Keywords: Greenhouse, cut flower, trap 

Bu çalışma, Tübitak 2209 öğrenci projeleri kapsamında desteklenmiştir 
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Manisa ve Kütahya illerinde Akdeniz Meyvesineği (Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) 

(Diptera: Tephritidae)’nden Ari Alan Belirlenmesi Çalışmaları 

Başak ÇİNKUL1, Mehmet Fatih TOLGA2, Ümran AKKAN DEMİRER1, Özge HELVACIOĞLU1, İsmet ACAR1, Öner 

DEMİR3, Erengül KAYA4, Alper KÖKSAL5, Birin ARSLAN6, Alper ÇAKMAK7, Hüseyin YAŞAR8, Burhanettin 

ŞAHİN9 

1Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 

2Oyak Biyoteknoloji- 3Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

4Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü- 5Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 

6Selendi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 

7Selendi Ziraat Odası- 8Gördes İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 

9Gördes Ziraat Odası- Sorumlu Yazar: basak.cinkul@tarimorman.gov.tr 

Kiraz, Manisa ili’nde 97 917 da alanda, 50 934 ton üretim miktarı ile İzmir, Konya ve Bursa illerinden sonra dördüncü 

sırada yer almaktadır. Kiraz üretiminin bölge için ihracata yönelik önemli ürünlerden olması ve çalışma yapılan ilçelerin 

coğrafik konumlarının uygunluğu nedeniyle Akdeniz Meyvesineği (Ceratitis capitata)’nden ari alanların belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmalar EPPO ‘nun Uluslararası Bitki Sağlığı Standartları ISPM 8 (Bir bölgede zararlı 

organizma durumunun tespiti) ve ISPM 26 (Meyve sineklerine yönelik zararlıdan ari alanların tesis edilmesi (Tephritidae)) 

genel kuralları benimsenerek 2018-2020 yıllarında yürütülmüştür. Zararlının izlenebilmesi amacıyla Trimedlure (tert-Butyl 

4-(5)-chloro-trans-2-methylcyclohexanecarboxylate) içeren kapsüller ile delta tipi tuzak çatıları kullanılmıştır. Tuzaklar 1-

2 hafta aralıklarla sayılmış ve feromon kapsülleri 8 hafta aralıklarla değiştirilmiştir. Ayrıca, kiraz alım yerlerinin 

yakınlarına Decis trap (Bayer) tuzakları asılmış ve kontroller sırasında Akdeniz meyvesineği yakalanmamıştır. Çalışmalar, 

Manisa ili Gördes ilçesi’nde 62 793 dekar, Selendi ilçesi’nde 346 726 dekar ve Kütahya ili’nin Simav ilçesi’nde 295 000 

dekar olmak üzere toplam 704 519 dekar alanda yürütülmüştür. Çalışma alanında zararlının potansiyel tüm konukçuları ve 

üretim alanları belirlenmiş, ilçenin topoğrafik yapısına göre çalışma alanı bölgelere ayrılmış ve her tuzağın coğrafi konumu 

kaydedilmiştir. Sayımların yapıldığı tarihlerde tuzakların asıldığı ağaçlarda ve etrafında bulunan konukçu ağaçlarda meyve 

kontrolleri yapılarak zarar görmüş meyveler saptanmaya çalışılmıştır. Zarar gördüğünden şüphelenilen meyveler 

laboratuvara getirilerek kültüre alınmıştır. Çalışma süresince, tuzaklarda Akdeniz Meyvesineği yakalanmamış olup, 

zararlının herhangi bir biyolojik dönemi görülmemiş ve yapılan surveylerde bu alanların zararlıdan ari alanlar olduğu 

doğrulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kiraz, Ceratitis capitata, Manisa, Kütahya, ISPM 26 

 

Determination of Mediterranean Fruit fly Free Areas in Manisa and Kütahya Provinces 

Manisa has fourth ranking after İzmir, Konya and Bursa provinces with a cherry production amount of 50 934 tons in an 

area of 97 917 da. It was aimed to determine the areas free from Mediterranean Fruit fly (Ceratitis capitata) due to the fact 

that cherry production is an important export-oriented product for the region and the geographical location of the districts 

studied. For this purpose, the studies were carried out in 2018-2020 by adopting the general rules of EPPO's International 

Phytosanitary Standards ISPM 8 (Detection of harmful organism status in a region) and ISPM 26 (Establishment of pest-

free areas for fruit flies (Tephritidae)). In order to monitor the pest, pheromone capsules containing Trimedlure (tert-Butyl 

4-(5)-chloro-trans-2-methylcyclohexanecarboxylate) and delta type trap roofs were used. The traps were counted with 1-2 

weeks intervals and pheromone capsules were replaced with 8 weeks intervals. Furthermore, Decis traps (Bayer) were 

hung near cherry-buying locations, and no Mediterranean fruit flies were discovered during the controls. The studies were 

carried out on a total area of 704 519 decares, of which 62 793 decares in the Gördes district of Manisa, 346 726 decares 

in the Selendi district and 295 000 decares in the Simav district of Kütahya province. In the study area, all potential pest 

hosts and producing areas were identified, the study area was separated into zones based on the district's topography 

structure, and the geographic location of each trap was recorded. At the time of survey, fruit controls were carried out in 

the trees where the traps were hanged and in the host trees around them, and damaged fruits were studied to determine. 

Fruits suspected of damaged were brought to the laboratory and cultured. The Mediterranean Fruit fly was not caught in 

the traps during the study, and no biological stage of the pest was seen, indicating that these areas are pest-free. 

Keywords: Cherry, Ceratitis capitata, Manisa, Kütahya, ISPM 26 

Bu proje, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından desteklenmektedir. 
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Marul yaprakbiti Nasonovia ribisnigri (Mosley) (Hemiptera: Aphididae)’nin kitle üretimi 

Duygu UYSAL1, Enver DURMUŞOĞLU2 

1Zı̇raı̇ Mücadele Araştirma Enstı̇tüsü Bornova-İzmı̇r 

2Ege Ünı̇versı̇tesı̇ Zı̇raat Fakültesı̇ Bı̇tkı̇ Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: duygu.uysal@tarimorman.gov.tr 

Marulda zarar meydana getiren birçok zararlı olmakla birlikte, yaprakbitleri bunların başında gelmektedir. Hem örtüaltı 

hem de açık alanda yapılan sebze yetiştiriciliğinde yaprakbiti türleri önemli düzeyde zararlara neden olmaktadır. Polifag 

bir zararlı olan yaprakbitlerinin sokup emerek beslenmeleri sonucu taze sürgünlere ve yapraklara verdiği doğrudan zararın 

yanında, bazı bitki virüs hastalıklarını taşımak suretiyle de bitkilere dolaylı olarak zarara neden olmaktadırlar. Ege 

Bölgesi’nde marulda en yoğun görülen yaprakbiti türünün marul yaprakbiti Nasanovia ribisnigri (Mosley) (Hemiptera: 

Aphididae) olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada marul yaprakbiti ile kültür oluşturmak amacıyla Bornova Zirai Mücadele 

Araştırma Enstitüsü iklim odalarında farklı sıcaklık ve nem koşulları altında popülasyon gelişmeleri takip edilmiştir. Aynı 

zamanda farklı marul çeşitleri ve fındık turpu üzerinde de popülasyon takibi yapılmış ve en uygun sıcaklık, nem ve çeşit 

üzerinde marul yaprakbiti türü popülasyon üretimi sağlanmıştır. Marul çeşitleri olarak göbekli (Yedikule), kıvırcık 

(Festival ve Kış gülü) ve Lolo rosso ile fındık turpu bitkileri denenmiş ancak fındık turpu üzerinde üretim daha başarılı 

sonuçlar vermiştir. Farklı iklim odalarında nem değerleri sabit tutularak farklı sıcaklık değerlerinde popülasyon takibi 

yapılmış ve 22±1ºC sıcaklık ve %60±5 orantılı neme ve floresan lambalarla 16 saatlik ışıklanma, 8 saatlik karanlık sağlanan 

koşullar en uygun değerler olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nasanovia ribisnigri, marul, fındık turbu 

 

Population production of the lettuce aphid Nasonovia ribisnigri (Mosley) (Hemiptera: 

Aphididae) 

Although there are many pests that cause damage to lettuce, aphids are one of them. Aphid species cause significant damage 

in both greenhouse and open field vegetable cultivation. Aphids, which are polyphagous pests, cause direct damage to fresh 

shoots and leaves as a result of their feeding by stinging and sucking, and indirectly cause damage to plants by carrying 

some plant virus diseases. It was determined that the most common aphid species on lettuce in the Aegean Region was the 

lettuce aphid Nasanovia ribisnigri (Mosley) (Hemiptera: Aphididae). In this study, population developments were followed 

under different temperature and humidity conditions in the climate chambers of Bornova Plant Protection Research Institute 

in order to culture lettuce aphids. At the same time, population monitoring was carried out on different lettuce varieties and 

hazelnut radish, and lettuce aphid population production was achieved on the most appropriate temperature, humidity and 

variety. As lettuce varieties, belly (Yedikule), curly (Festival and Winter rose) and Lolo rosso and hazelnut radish plants 

were tried, but production on hazelnut radish yielded more successful results. The population was monitored at different 

temperature values by keeping the humidity values constant in different climate rooms, and the conditions with 22±1ºC 

temperature and 60±5% relative humidity and 16 hours of illumination with fluorescent lamps and 8 hours of darkness 

were determined as the most suitable values. 

Keywords: Nasonovia ribisnigri, tomatoes, pumpkin 
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Ülkemizdeki Arı Ölümleri ve Kış Kayıpları 

Ahmed KARAHAN1, Mehmet Ali KUTLU2, İsmail KARACA3 

1Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

2Bingöl Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri, Parazitoloji ABD, Bingöl, Türkiye 

3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Isparta, Türkiye 

Sorumlu Yazar: ahmed.karahan@tarimorman.gov.tr 

Bal arılar dünya genelinde ekolojik ve ticari manada insanlığa katkı sağladığı için korunması gerekmektedir. Arı ölümleri 

son yıllarda çokça gündeme gelmesine ve bu konuda birçok çalışma yapılmasına rağmen arı ölümlerine çözüm 

bulunamamıştır. Bu çalışmamızın amacı ülkemizdeki arıcıların en çok hangi dönemde arı kayıplarının olduğunu, kış 

dönemi bitiminde kovan ölümleri ve kovan içerisindeki arı popülasyonlarının azalma miktarını araştırmaktır. Çalışma için 

Ülkemizin coğrafi olarak her bölgede bulunan 50 ayrı işletmeye; toplamda da 350 işletmeye anket uygulanmıştır. Anket 

yapılan işletmeler en az 10 yıllık deneyime sahip ve en az 50 kovan arısı olan gezginci arıcılardan seçilmiştir. Anket 

soruları arıcılık yapan işletmelerdeki arı ölümlerinin hangi dönemde olduğu, kış bitiminde arı kovanlarındaki ölüm oranı 

ile kovan içerisindeki mevcut arı popülasyonlarındaki azalma miktarı ve arı ölümlerinin nedenlerini belirlemeye yönelik 

soruları içermektedir. Çalışma sonucunda; en fazla arı ölümün kış döneminde (%40) olduğu, daha sonra sırasıyla kış 

bitiminde (%33,14), İlkbahar döneminde (%21,71), sonbahar döneminde (%2,86) olduğu belirlenmiştir. En az ölümün ise 

yaz döneminde (%2.29) olduğu tespit edilmiştir. Ankete katılan arıcılarda kış sonu itibariyle ölen kovan sayısı en fazla 

%0-10 (32,86) arasında olduğu, arı popülasyonundaki kayıpların ise en fazla %10-30 (%38) arasında olduğu, arı 

ölümlerinin en önemli nedeninin ise arı hastalık ve zararlıları olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arı ölümleri, Kış kayıpları, Bal arısı, Arı hastalıkları, Arı zararlıları 

 

Bee Deaths and Winter Losses in Our Country 

Honey bees must be protected as they contribute to humanity in ecological and commercial terms throughout the world. 

Although bee deaths have come to the fore in recent years and many studies have been conducted on this subject, no 

solution has been found for bee deaths. The aim of this study is to investigate the period in which beekeepers in our country 

have the most bee losses, the death of the hive at the end of the winter period and the decrease in bee populations in the 

hive. For the study, 50 different enterprises located in each geographical region of our country; A total of 350 enterprises 

were surveyed. The surveyed enterprises were selected from wandering beekeepers with at least 10 years of experience 

and at least 50 hive bees. The survey questions include the questions to determine the period of bee deaths in beekeeping 

enterprises, the mortality rate in beehives at the end of winter, the amount of decrease in the existing bee populations in 

the hive, and the causes of bee deaths. In the results of working; it was determined that the most bee deaths were in the 

winter period (40%), followed by the end of winter (33.14%), the spring period (21.71%), and the autumn period (2.86%). 

It was determined that the least number of deaths occurred in the summer period (2.29%). Among the beekeepers who 

participated in the survey, the number of bee hives that died at the end of winter was between 0-10% (32.86%), the losses 

in the bee population were between 10-30% (38%) and the most important cause of bee deaths was bee diseases and pests 

has been determined. 

Keywords: Bee deaths, Winter losses, Honey bee, Bee diseases, Bee pests. 
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Adana İlinde Birinci Ürün Mısır Üretim Alanlarındaki Zararlı Mısır Kurtlarının 

(Lepidoptera: Crambidae, Noctuidae) Yaygınlık Durumunun Belirlenmesi 

Serkan PEHLIVAN1, Ekrem ATAKAN1 

1Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: spehlivan@cu.edu.tr 

Adana İlinde mısır üretiminde Benekli mısır sapkurdu, Chilo partellus Swinhoe (Lepidoptera: Crambidae), Mısırkurdu, 

Ostrinia nubilalis Hübner (Lepidoptera: Crambidae) ve Mısır koçankurdu Sesamia nonagrioides Lefebvre (Lepidoptera: 

Noctuidae) ekonomik anlamda kayıplara sebep olan en önemli böcek türleridir. Bu zararlılardan C. partellus’un 2014 

yılında Türkiye’de ilk kaydından sonra, Çukurova Bölgesi’nde mısır üretim alanlarında hızla yayılmaya başlamıştır. Bu 

amaçla, 2020-2021 yıllarında Adana İlinde mısır üretiminin yoğun bir şekilde yapıldığı Balcalı, Ceyhan, Kozan, Karataş, 

Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde birinci ürün mısırlarda sörvey çalışmaları yapılmıştır. Her mısır tarlasında araziyi temsil 

edecek şekilde 10 farklı noktada 10 bitkinin tüm kısımları (kök hariç) kontrol edilerek tarlanın mısır kurtları yönünden 

bulaşıklılık oranları saptanmıştır. Adana genelinde birinci ürün mısırlarda 2020 yılında 1167 adet bitki mısır kurtları ile 

bulaşık bulunurken, bu bitkilerden 1270 adet C. partellus, 66 adet O. nubilalis ve 23 adet S. nonagrioides toplanmıştır. 

2021 yılında ise aynı dönemde bulaşık bitki sayısı 331 olurken, bu bitkilerden 488 adet C. partellus, 90 adet O. nubilalis 

ve 3 adet S. nonagrioides örneklenmiştir. Bunun yanında, 2020 yılında birinci ürün mısırlarda bulaşık bitki oranının %4.24-

.29.66, 2021 yılında ise bulaşık bitki oranının %6.45-32,26 arasında değiştiği saptanmıştır. Her iki yılda da birinci ürün 

mısırlarda bitkilerin vejetatif döneminde en yaygın türün C. partellus olduğu ve bulunma oranlarının sırasıyla %75.00-100 

ve %75,36-100 arasında değiştiği belirlenmiştir. Ostrinia nubilalis ise 2020 yılında Ceyhan’da vejetatif dönemde %25, 

püskül-koçan döneminde ise %14,29 bulunma oranı ile en yaygın ikinci tür olmuştur. 2021 yılında da O. nubilalis 

Balcalı’da benzer seviyelere ulaşmıştır. Sesamia nonagrioides ise tüm örnekleme yörelerinde çok düşük oranlarda 

kaydedilmiştir. Adana İlinde yapılan bu çalışma ile C. partellus’un birinci ürün mısırlarda ana zararlı tür olduğu ve erken 

dönemden itibaren mısır alanlarına yerleşerek diğer türler ile rekabet edebildiği, hatta ikinci ürün mısırlarda da ağustos 

ayına kadar ana tür olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Mısır, Chilo partellus, Ostrinia nubilalis, Sesamia nonagrioides, yaygınlık, Adana.  

 

Determination of Distribution of Corn Stem Borers in First Crop Maize Production Areas of 

Adana Province 

The Corn stem borers [Chilo partellus Swinhoe (Lepidoptera: Crambidae), Ostrinia nubilalis Hübner (Lepidoptera: 

Crambidae), Sesamia nonagrioides Lefebvre (Lepidoptera: Noctuidae)] is the important insect pest species that can cause 

economic damage in maize production in Turkey. Following the first report of C. partellus in 2014 in Turkey, this pest has 

been spread quickly in maize production areas of the Çukurova Region. For this aim, the survey studies were carried out 

on the first crop maize areas in Balcalı, Ceyhan, Kozan, Karataş, Sarıçam and Yüreğir districts where the maize production 

intensively performed in Adana Province in 2020-2021. In each field, all parts (except root) of the ten plants at ten points 

were checked to determine the damage symptoms of the corn stem borers. While there were 1167 plants infected with corn 

stem borers in the first crop maize in Adana in 2020, 1270 C. partellus, 66 O. nubilalis and 23 S. nonagrioides were 

collected from these plants. When the number of infected plants was 331 in the same period in 2021, 488 C. partellus, 90 

O. nubilalis and 3 S. nonagrioides were sampled from these plants. As a result of the studies, it has been determined that 

the damaged plant ratio due to the stem borers was ranged between 4.24 and 29.66% in the first crop maize in 2020 and 

varied from %6.45 to 32.26 in 2021. In both years, it was determined that C. partellus was the most common species in 

the vegetative period of the plants in the first crop maize, and its proportions in adult stem borer populations varied between 

75.00-100% and 75.36%-100%, respectively. On the other hand, O. nubilalis was the second most common species in 

Ceyhan in 2020, with a distribution rate of 25% in the vegetative period and 14.29% in the tassel-cob period. In 2021, O. 

nubilalis was reached a similar level both in the vegetative and tassel-cob periods in Balcalı Region. Sesamia nonagrioides 

were recorded at very low rates in all sampling regions. With this study, it was determined that C. partellus is the main 

pest species in first crop maize and can compete with other species by settling in maize fields from the early period, and 

even become the main species in second crop maize until August. 

Keywords: Maize, Chilo partellus, Ostrinia nubilalis, Sesamia nonagrioides, Distribution, Adana. 

Bu çalışmayı FBA-2020-12624 proje numarası ile destekleyen Çukurova Üniversitesi Araştırma Projeleri Birimi’ne 

teşekkür ederiz. 

  



8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi 

24-28 Ağustos 2021 | ONLİNE 

8th Plant Protection Congress with International Participation,  

August 24-28, 2021 | ONLINE ~ 113 ~ 

ES23 

Türkiye'nin Patates Üretim Alanlarındaki Tel Kurtlarının (Agriotes spp.) (Coleoptera: 

Elateridae) Tür Çeşitliliği ve Dağılımı 

Arife GÜMÜŞ ASKAR1, Ebubekir YÜKSEL2, Göksel ÖZER3, Halil KÜTÜK3, Mustafa İMREN3 

1Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye  

2Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Kayseri, Türkiye  

3Bolu Üniversitesi Abant İzzet Baysal, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Bolu, Türkiye  

Sorumlu Yazar: arife.gumus1@gmail.com 

Tel kurtları, takla böceği larvaları (Agriotes sp., Coleoptera: Elateridae), oldukça sık karşılaşılan toprak kökenli 

herbivorlardır ve ekonomik olarak önemli yaygın bir patates zararlısı olarak kabul edilmektedir. Agriotes spp. larvalarının 

morfolojik olarak tür teşhisinin yapılması bu cins içerisinde çok sayıda tür çeşitliliği olması nedeniyle oldukça zordur. 

Morfolojik gözlemlerle birlikte moleküler teknikler, Agriotes türlerinin daha doğru ve hızlı bir şekilde tespit edilmesine 

imkân sağlamaktadır. Bu çalışmada, 2019 ve 2020 yılı mayıs ve haziran aylarında Türkiye'nin patates üretim bölgelerindeki 

(Afyonkarahisar, Bolu, İzmir, Kayseri, Konya, Niğde ve Sivas) 400 farklı lokasyondan tel kurdu örnekleri toplanmış ve 

örneklerden 54 popülasyon elde edilmiştir. Her bir tel kurdu larvası mitokondriyal DNA'nın sitokrom oksidaz alt birim 1 

(COI) geninin dizi analizine ve morfolojik özelliklerine dayalı olarak tanımlanmıştır. Otuz sekiz örnek (%89) Agriotes 

sputator, 6 örnek (%11) A. rupipalpis olarak tanımlanmıştır. Agriotes spp. popülasyonları arasındaki tür içi ve türler arası 

filogenetik ilişkiler COI gen dizilerinin filogenetik analizilerine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, A. rupipalpis 

ve A. sputator’ın fizyolojisinin, ekolojisinin ve biyolojisinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına ve Türkiye'de daha etkili 

bir mücadele stratejisine karar verilmesinde yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Tel Kurtları, tür teşhisi, COI, Agriotes rupipalpis ve Agriotes sputator 

 

Diversity and Distribution of Wireworms (Agriotes spp.) (Coleoptera: Elateridae) in Patoto 

Production Area of Turkey 

Wireworms, the larvae of click beetles (Agriotes spp., Coleoptera: Elateridae), are abundant soil-dwelling herbivores and 

considered economically important and worldwide pests of potato. The morphological identification of Agriotes spp. larvae 

is quite challenging due to the diverse number of species in the genus. Molecular techniques along with morphological 

observations provide more accurate and rapid detection of Agriotes spp. In the present study, wireworm samples were 

gathered from 400 different locations in potato production areas of Turkey (Afyonkarahisar, Bolu, İzmir, Kayseri, Konya, 

Niğde, and Sivas) during May and June of 2019 and 2020 and 54 populations were obtained from the samples. The 

individuals of wireworms were identified based on morphological features and sequence analysis of the cytochrome 

oxidase subunit 1 (COI) gene of mitochondrial DNA. Thirty-eight specimens (89%) were identified as Agriotes sputator 

while 6 specimens (11%) were A. rupipalpis. Phylogenetic analysis of the COI gene sequences was used to assess inter or 

intraspecies-phylogenetic relationships among Agriotes spp. populations. The results might help for a comprehensive 

understanding of physiology, ecology, and biology of A. rupipalpis and A. sputator and decide a more effective 

management strategy in Turkey. 

Keywords: Wireworms, identification, COI, Agriotes rupipalpis and Agriotes sputator 

Yazarlar, bu çalışmayı finanse ettiği için Türkiye Bilim ve Teknoloji Kurumu'na (TÜBİTAK; Proje No: 119R025) 
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Oksfendazolün Yapay Besin ile Beslenen Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) 

Larvalarının Yağ Cisimciğindeki Metabolik Enzimler Üzerindeki Etkileri  

Serkan SUGEÇTİ1, Kemal BÜYÜKGÜZEL2 

1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Bölümü, Zonguldak, 

Türkiye 

2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zonguldak, Türkiye 

Sorumlu Yazar: serkan.sugecti@beun.edu.tr 

Zararlı böcekler ile mücadele yöntemlerinde, çevreye ve yararlı organizmalara olumsuz etkisi olan sentetik organik 

insektisitler yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla toksik olmayan veya daha az çevresel zararı olan kimyasalların 

kullanılması konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada yapay besine ilave edilen oksfendazolün, Galleria 

mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) larvalarının yağ cisimciğinde Alanin transferaz (ALT), Aspartat transferaz (AST), 

Kreatin kinaz (CK), Gama-glutamil transferaz (GGT), Laktat dehidrogenaz (LDH), Alkalen fosfataz (ALP) ve Amilaz 

(AMYL)’ın aktiviteleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Hücre hasar indikatörleri AST, ALT ve LDH enzim aktiviteleri 

en yüksek oksfendazol konsantrasyonunda önemli derecede artmıştır. Ayrıca, CK, AMYL, ALP ve GGT enzim aktivitesi 

de artmıştır. Bu sonuçlar, oksfendazolün düşük akut toksisiteye sahip olması nedeniyle konsantrasyonlarının iyi 

ayarlanması ile zararlı böceklerle mücadelede alternatif bir kimyasal olarak kullanılabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Oksfendazol, transferaz enzimler, hücre hasarı 

 

Effects of Oxfendazole on Metabolic Enzymes in Fat Body of Galleria mellonella L. 

(Lepidoptera: Pyralidae) Larvae Reared on Artificial Diet 

Synthetic organic insecticides that are harmful for the environment and beneficial organisms are intensively used in the 

management of pest insects. Therefore, studies are being conducted on the use of chemicals which are non-toxic or have 

less environmental damage. In this study, the effects of oxfendazole added to the artificial diet on metabolic enzyme 

activities Alanine transferase (ALT), Aspartate transferase (AST), Creatine kinase (CK), Gamma-glutamyl transferase 

(GGT), Lactate dehydrogenase (LDH), Alkaline phosphatase (ALP) and Amylase (AMYL) in the fat body of Galleria 

mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) larvae were investigated. Cell damage indicators AST, ALT and LDH enzyme 

activities were significantly increased at the highest oxfendazole concentration. In addition, CK, AMYL, ALP and GGT 

enzyme activities were increased. These results demonstrated that oxfendazole can be used as an alternative chemical in 

the control of pest insects by adjusting its required concentration due to its low acute toxicity. 

Keywords: Oxfendazole, transferase enzymes, cell damage 

Bu çalışma (Proje No: 2018-84906727-03) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir. 
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Ekin Bambulu, Anisoplia austriaca (Herbst, 1783) (Coleoptera: Scarabaeidae) larvalarının 

kışlık buğdaydaki zararı ve mücadelesinde tohum ilaçlamasının Etkinliği 

Emre AKCİ1, Numan Ertuğrul BABAROĞLU1, Mehmet ÇULCU1, Mümtaz ÖZKAN1 

1Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yenimahalle, Ankara, Türkiye 

Sorumlu Yazar: emre.akci@tarimorman.gov.tr 

Kışlık buğdayda, Triticum aestivum L.'de Ekin Bambulu, Anisoplia austriaca (Herbst) larvalarının zararı ve mücadelesinin 

belirlenmesi amacıyla çalışmalar, tarla koşullarında 2019-2021 yıllarında Sarayönü (Konya) ilçesinde yürütülmüştür. 

Sıcaklık ve nem gibi iklim koşullarına bağlı olarak larvaların zararı değişmekle birlikte, ortalama 13 adet m2 larva 

yoğunluğu olan tarlada, bitki sayısında yaklaşık %20’lik bir azalmanın olduğu tespit edilmiştir.  

Zararlı ile mücadelede Neonikotinoid gurubu; imidacloprid ve thiamethoxam aktif maddeli insektisitler ile buğday 

tohumlarının ilaçlanarak ekilmesi, larvaların neden olduğu zarara karşı etkin bir koruma sağlanmıştır. Kullanılan 

insektisitlerin etkinliğinin, larvaların farklı sıcaklık ve nem koşullarındaki aktivitelerine göre değiştiği ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İklim, Larva yoğunluğu, Nem, Neonikotinoid, Sıcaklık 

 

The Effect of Seed Treatment on the Damage and Control of Wheat Cheafer, Anisoplia 

austriaca (Herbst, 1783) (Coleoptera: Scarabaeidae) Larvae on Winter Wheat 

Studies were carried out in Sarayönü (Konya) district in 2019-2021 in order to determine the damage and control of Wheat 

cheafer, Anisoplia austriaca larvae in winter wheat, Triticum aestivum L. 

Although the activities of the larvae change depending on climatic conditions such as temperature and humidity, an average 

of 13 larvae density per square meter was determined, and it was also determined that there was a decrease of approximately 

20% in the number of plants in the field. 

Sowing wheat seeds treated with insecticides containing neonicotinoid group imidacloprid and thiamethoxam in the control 

against pests provides an effective protection against damage caused by larvae. It has been revealed that the effectiveness 

of the insecticides used varies according to the activities of the larvae under different temperature and humidity conditions. 

Keywords: Climate, Humidity, Larvae density, Neonicotinoid, Temperature 

Bu çalışma, TAGEM tarafından TAGEM/BSAD/E/18/A2/P4/250 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Konya İli Mısır Ekim Alanlarındaki Zararlı Fauna  

Mehmet ÇULCU1, Dr. Numan E. BABAROĞLU1, Dr. Mümtaz ÖZKAN2, Emre AKCİ1, Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMİR1, 

Doç. Dr. Işıl ÖZDEMİR1, Selda UMAR1, Heval DİLER1, Doç. Dr. Emine Demir ÖZDEN3, Prof. Dr. Ekrem ATAKAN4 

1Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü-Ankara 

2Emekli 

3Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

4Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: mehmet.culcu@tarimorman.gov.tr 

Türkiye’deki artışa paralel olarak Konya’da da mısır ekim alanları gün geçtikçe artmıştır. Mısır ekimi ve üretimi 

bakımından ilk sıralarda yer alan Konya, ülke üretiminin %12’sini karşılamaktadır. Mısır ekim alanlarının artması ile 

birlikte bazı entomolojik problemler görülmeye başlamıştır. Konya ili mısır ekim alanlarındaki zararlı faunayı belirlemek 

amacıyla sürveyler, basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre mısırın 2-4; 6-8 yapraklı ve olgunluk dönemi olmak üzere üç 

fenolojik döneminde gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda; Yaprakpireleri (Hemiptera:Cicadellidae) mısırın her üç 

döneminde de en yüksek yaygınlık, yoğunluk ve bulaşma oranlarına sahip olduğu saptanmıştır. Yaprakpireleri mısırın 2-4 

yapraklı döneminde düşük yoğunlukta iken, fenoloji ilerledikçe tüm ekim alanlarında bulaşma oranları %100’e ulaşmıştır. 

Zararlının genellikle yabancıot mücadelesinin yeterince yapılamadığı, salma ve yağmurlama sulama yapılan lokal alanlarda 

daha yüksek yoğunlukta olduğu belirlenmiştir. Yaprakbitleri ekonomik zarar eşiği altındaki yoğunlukta olmak üzere tüm 

üretim sezonu boyunca görülmüştür. Kırmızı örümcek türleri mısırın olgunluk döneminde yapılan sürveylerde tüm ekim 

alanlarda tespit edilmiştir. Lepidoptera takımına ait türlerden Bozkurt türleri 2-4 yapraklı dönemde, Karapınar, Çumra, 

Altınekin ve Cihanbeyli ilçelerinde, Mısır Yaprak kurtları ise olgunluk döneminde tüm ilçelerde ekonomik zarar eşiğinin 

altındaki yoğunluklarda özellikle yabancı ot mücadelesinin yeterince yapılmadığı küçük alanlarda lokal olarak görüldüğü 

tespit edilmiştir. Ayrıca; Ülkemizde mısır bitkisinde ilk defa Cerodontha incisa (Diptera: Agromyzidae ) tespit edilmiştir. 

Genellikle dar yapraklı yabancı otların yapraklarında zarar oluşturan etmen, mısır bitkisinde yapılan düzenli yabancıot 

mücadelesi ve iklimdeki değişikliklere bağlı olarak mısır bitkisinde görüldüğü düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İç Anadolu Bölgesi, Konya, Yaprakpireleri 

 

Pest Fauna in Maize Planting Areas of Konya Province 

In parallel with the increase in Turkey, corn cultivation areas have increased day by day in Konya. Ranking at the top in 

terms of corn cultivation and production, Konya meets 12% of the country's production. With the increase in corn 

cultivation areas, some entomological problems have started to be seen. In order to determine the pest fauna in the corn 

cultivation areas of Konya province, surveys were carried out according to the simple random sampling method in three 

phenological periods of corn, 2-4, 6-8 leaves and maturity period. As a result of the studies; It was determined that 

leafhoppers (Hemiptera:Cicadellidae) had the highest prevalence, density and contamination rates in all three periods of 

corn. While leafhoppers were at low density in the 2-4 leaf stage of corn, infestation rates reached 100% in all cultivation 

areas as phenology progressed. It has been determined that the pest is generally higher in areas where weed control is not 

done enough, and in local areas where irrigation and sprinkler irrigation are applied. Aphids were seen throughout the 

entire growing season, with a density below the economic damage threshold. Two-spotted mites species were detected in 

all cultivation areas during the surveys carried out during the maturity period of corn. It has been determined that Agrotis 

spp. species belonging to the Lepidoptera order are seen locally in the 2-4 leaf period in Karapınar, Çumra, Altınekin and 

Cihanbeyli districts, and Corn Leafworms in all districts during the maturity period at densities below the economic damage 

threshold, especially in small areas where weed control is not done adequately. Furthermore, Cerodontha incisa (Diptera: 

Agromyzidae) was detected for the first time in corn in our country. Generally, it is thought that the factor causing damage 

to the leaves of narrow-leaved weeds is seen in the corn plant depending on the regular weed control in the corn plant and 

the changes in the climate. 

Keywords: Central Anatolia Region, Konya Province, Leafhoppers 

Bu bildiri TAGEM tarafından desteklenmektedir. 
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Antibiyotik Uygulamasının Bemisia tabaci (MEAM1) (Gennadius) (Hemiptera: 

Aleyrodidae)’nin Biyolojik Parametrelerine Etkilerinin Belirlenmesi 

Mahmut Mete KARACA1, Kâmil KARUT1 

1Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Adana 

Sorumlu Yazar: mkaraca@cu.edu.tr 

Pamuk beyazsineği Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) tüm Dünya’da üretim alanlarında önemli 

ekonomik kayıplara yol açan polifag bir zararlıdır. Yapılan moleküler ve morfolojik tanı çalışmaları sonucunda, B. tabaci 

en az 44 kriptik tür veya genetik grubu barındıran bir tür kompleksi olarak adlandırılmıştır. Bunlardan B. tabaci MEAM1 

en istilacı türlerden biridir. İkincil endosimbiyontlar, bu türler arasında yer alan önemli farklılıklardandır. Endosimbiyontlar 

zararlının biyolojisi, üremesi ve insektisitlere direnç oluşturma gibi çeşitli özelliklerini etkilemektedir. Bu çalışmada, bir 

antibiyotik olan Rifampicin’in B. tabaci MEAM1 bireylerinin bazı biyolojik özelliklerine etkilerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bunun için aynı yaştaki erkek ve dişi B. tabaci bireyleri sakkaroz ile hazırlanan antibiyotik (50 mg/ml) ile 

48 saat süreyle beslenmiştir. Ardından pamuk bitkisi (Gossypium hirsutum Linnaeus) (Malvaceae) yapraklarına 

yerleştirilmiş olan yaprak kafeslere, her kafeste 1 dişi ve 1 erkek birey olacak şekilde aktarılmıştır. Bireyler her gün yeni 

kafeslere aktarılmış ve günlük bıraktıkları yumurta sayısı, ergin öncesi gelişme süreleri, ölüm oranları ve eşey oranı 

belirlenmiştir. Elde edilen yeni nesil erginler izlenmeye devam edilmiş ve bıraktıkları günlük yumurta sayıları ile açılma 

oranları saptanmıştır. Aynı çalışmalar sadece sakkaroz ile beslenen bireyler (kontrol) için de yapılmıştır. Denemeler, 25±1 
oC sıcaklık ve %70±5 nem koşullarına ayarlı iklim odalarında yürütülmüştür. Rifampicin uygulaması yapılan dişi 

bireylerde (F0) dişi başına bırakılan toplam ortalama yumurta sayısı 85.30 adet olurken, bu sayı kontrolde 122.07 adet 

olarak bulunmuştur. Antibiyotik uygulamasında ergin öncesi toplam ortalama gelişme süresi 33,3 gün, kontrolde ise 28,7 

gün olarak belirlenmiştir. B. tabaci’nin rifampicin uygulaması ve kontrolde ergin öncesi toplam ölüm oranları 0.31 ve 0.14, 

eşey oranı (♀/♂+♀) ise 0.63 ve 0,67 olarak saptanmıştır. Ergin dişi ömrü ise antibiyotik uygulanan bireyler ve kontrolde 

sırasıyla ortalama 26.5 ve 29,4 gün olarak bulunmuştur. Yeni nesil erginlerde dişi başına bırakılan toplam ortalama yumurta 

sayıları antibiyotik uygulamasında oldukça düşük (9.11 yumurta/dişi) bulunmuş ve bu yumurtaların hiçbiri açılmamıştır. 

Bu sayı kontroldeki dişi bireyler için 125.7 adet olmuştur. Yeni nesil bireylerde ergin dişi ömrü ise antibiyotik ve kontrol 

uygulamalarında sırasıyla 23.1 ve 25,4 gün olarak saptanmıştır. Sonuç olarak, rifampicin uygulamasının, eşey oranı dışında 

zararlının tüm biyolojik parametrelerini etkilediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Beyazsinek, MEAM1, antibiyotik, rifampicin, biyolojik parametreler 

 

Effects of Antibiotic Treatments on Biological Characteristics of Bemisia tabaci MEAM1 

(Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) 

Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) is a polyphagous pest that may cause considerable economic losses 

in many agricultural crops worldwide. Bemisia tabaci is a species complex consisting of at least 44 cryptic species. In this 

species complex, Middle East–Asia Minor 1 (MEAM1) known is one of the most invasive species in the world. It is known 

that endosymbionts affect some characteristics of the pest such as biology, reproduction, and insecticides resistance. In this 

study, it was aimed to determine the effects of Rifampicin, on some biological parameters of B. tabaci MEAM1. Whitefly 

adults were fed with antibiotic diet solution that containing sucrose and rifampicin (50 mg/ml) for 48 hours. Then, one 

female and one male adult were placed on the lower surface of the cotton plant (Gossypium hirsutum Linnaeus) 

(Malvaceae) leaf enclosed in a clip cage. Individuals were transferred to new cages every day and the number of eggs laid 

per day, development time, mortality rates and sex ratio were determined. Adults were fed with only sucrose solution in 

the control treatment. The studies were carried out in climate rooms adjusted at 25±1 oC temperature and %70±5 relative 

humidity conditions. The mean total numbers of the eggs laid by adult female B. tabaci that feeds on antiboitic and control 

solutions were determined to be 85.30 and 122.07. In antibiotic treatment, the total mean of development time was 33.3 

days, while it was 28.7 days in control. Total immature mortality and female ratio (♀/♂+♀) were found to be 0.31 and 

0.14, 0.63 and 0.67 on the antibiotic and control treatment, respectively. The longevity of adult females was found to be 

26.5 and 29.4 days after rifampicin-treated and control, respectively. In the new generation adults, the mean total number 

of eggs per female was found to be very low (9.11 eggs/female) in rifampicin-treated, while 125.7 was in the control. 

However, all the eggs in the rifampicin treatment failed to hatch. The adult female longevity in the new generation 

individuals was determined as 23.1 and 25.4 days in antibiotic and control applications, respectively. As a result, except 

the sex ratio, rifampicin treatments have affected the biological parameters of B. tabaci. 

Keywords: Whitefly, MEAM1, antibiotic, rifampicin, biological characteristics 

Bu çalışma FDK-2019-12040 proje numarası ile Ç.Ü. Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir.  
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Kop Dağında Yabani Elma Malus sylvestris (L.) Meyvelerinde Beslenen Rhynchites bacchus 

(L.) 

Neslihan GÜLTEKİN2, Melek GÜDEK GÜÇLÜ1, Edanur SEZER1 

1Atatürk Üniversitesi 

2Iğdır Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: melek.gudek@atauni.edu.tr 

Yabani elma /Yengeç elması Malus sylvestris (L.) Mill. (Rosaceae) Avrupa ve Güneybatı Asya içerisindeki sıradağların 

ve Avrupa ormanlarının yerli türlerinden küçük meyve ağacıdır. Yabani elma, doğal dağılış alanlarında nadiren 

rastlanmakta ve giderek nesli yok olma tehlikesi altındadır. Bu nedenle yabani elmanın sürdürülebilir bir şekilde 

korunmasını sağlamak için önlem alınması gerekmektedir. TUBİVES kayıtlarına göre M. sylvestris, Türkiye’nin kuzeyi, 

doğusu ve Akdeniz bölgesinde 150-2000 m yüksekliklerde yayılış göstermektedir. Rhynchites bacchus (L.) 

(Curculionoidea: Attelabidae) hortumlu böceği Prunus armeniaca, Pr. persica, Pr. avium, Pr. Domestica, Pr. amydalus, 

Pyrus communis, Py. malus, Py. elaeagrifolia, Malus communis, Crataegus oxyacantha, Cr. ruscinonensis, Cotoneaster 

pyracantha ve Cydonia vulgaris meyve ağaçlarında önemli bir zararlıdır. Rhynchites bacchus erginlerinin 2020 yaz 

ortasında Kop Dağında (Bayburt İli) 2100-2300 m rakımda, M. sylvestris’in genç meyvelerinde beslendiği tespit edilmiştir. 

Ergin zararı sapı kesilip yere düşmüş meyvelerden kolaylıkla anlaşılır. Laboratuar diseksiyon işlemlerinde, yumurtalarını 

meyvelerin içerisine bıraktığı, larva gelişiminin meyve dokusunda olduğu tespit edilmiştir. İçerisinde larva bulunun 

meyveler, tabanında toprak bulunan kültür kaplarına alınarak, larva gelişimi yaz sonuna kadar takip edilmiş, olgun 

larvaların eylül başında pupa olmak için toprağa giriş yaptığı gözlenmiştir. Rhynchites bacchus’un biyolojisi ve konukçu 

bitkileri iyi bilinmesine rağmen, M. sylvestris ile bu böceğin ilişkisi, bu araştırma ile ilk kez belirlenmiştir. Bu yeni konukçu 

bitki üzerinde böceğin gelişim bulgusu, yabani elmanın korunması için bir program geliştirilmesi gerekliliği dikkate 

alınmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Malus sylvestris, yabani elma, Rhynchites bacchus, zararlı hortumlu böcek, Kop Dağı 

 

Fruit Feeder Rhynchites bacchus (L.) on Wild Apple Malus sylvestris (L.) Mill. in Kop 

Mountain 

The wild/crab apple Malus sylvestris (L.) Mill. (Rosaceae) is a small fruit tree native species of European forests and ranges 

throughout Europe and southwestern Asia. The wild apple is only rarely found in its distribution area and increasingly 

endangered. Therefore, protective measures are necessary to ensure its sustainable preservation. According to TUBIVES, 

it distributed in northern, eastern and Mediterranean Turkey 150-2000 m The weevil species Rhynchites bacchus (L.) 

(Curculionoidea: Attelabidae) is an important fruit pest on Prunus armeniaca, Pr. persica, Pr. avium, Pr. domestica, Pr. 

amydalus, Pyrus communis, Py. malus, Py. elaeagrifolia, Malus communis, Crataegus oxyacantha, Cr. ruscinonensis, 

Cotoneaster pyracantha, Cydonia vulgaris. In the middle of summer of 2020, at the elevation 2100-2300m in the Kop 

Mountain (Bayburt Province), the weevil R. bacchus association with M. sylvestris is detected feeding on young fruits. 

Adult feeding damage is visible easily on young fruits very abundantly, cut fruit stalks on the ground. Laboratory dissection 

results show that eggs were already deposited in it, larval development continued in culture container having soil bottom 

to the late summer; beginning of September mature larva enter to the soil for pupation. Though biology and host plants of 

R. bacchus were well known, the weevil association with M. sylvestris is determined for the first time with this research. 

This new host plant finding and development of weevil on this conservation needed wild apple is to be taken account for 

preservation programme.  

Keywords: Malus sylvestris, wild apple, Rhynchites bacchus, pest weevil, Kop Mountain 
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Sünenin, Eurygaster maura L. 1758 (Hemiptera: Scutelleridae) Kışlaktan Göç Seyrine 

Sıcaklığın Etkisi 

Numan BABAROGLU1, Emre AKCİ1, Mehmet ÇULCU1, Mümtaz ÖZKAN1 

1Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Sorumlu Yazar: ertugrul.babaroglu@tarimorman.gov.tr 

İnsan beslenmesinin vazgeçilmez ürünlerinin başında gelen buğdayın, verim ve kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli 

zararlılardan birisi olan Süne (Eurygaster maura) ile mücadelede, zararlının kışlaklardan buğday alanlarına göç seyrinin 

belirlenmesi kritik öneme sahiptir. Bu göç olayının başlangıç ve son bulmasının tahmin edilebilmesi süne mücadelesi 

tahmin uyarı çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Sünenin kışlaktan ovaya inişinin başlama ve bitişini sıcaklık verileri 

ile tahmin edilebilirliğinin araştırıldığı bu çalışma; 2 kışlakta 4 yaşam döngüsü süresince yürütülmüştür. Elde edilen veriler 

3 yöntem; herhangi bir işlem yapılmadan salt sıcaklık değerleriyle, etkili sıcaklık toplamlarının kullanıldığı gün derece 

modeli ve birikimli sıcaklık değerlerinin kullanıldığı makine öğrenmesi (karar ağacı) yöntemleri ile değerlendirilmiştir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda; sünenin ovaya göç seyrinin sadece sıcaklık verileri ile açıklanamayacağı ortaya konulmuş, 

oluşturulacak tahmin uyarı modellerinde sıcaklık verileri ile birlikte göç seyrini etkileyen diğer meteorolojik verilerin de 

yer almasının gerektiği kanısına varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, Süne, Tahmin-Uyarı 

 

The effect of temperature on the migration of Sunn pest, Eurygaster maura L. 1758 

(Hemiptera: Scutelleridae) from overwintering site 

Control of Sunn pest (Eurygaster maura), which is one of the important pests that negatively affect the yield and quality 

of wheat, which is one of the indispensable products of human nutrition, it is critical to determine the migration of the pest 

from overwintering site to fields. Being able to predict the beginning and end of this migration forms the basis of the 

forecasting studies of the pest control. In this study, the predictability of the beginning and end of the descent of Sunn pest 

from overwintering site to field with temperature data was investigated; It was carried out during 4 life cycles in 2 

overwintering site. The data obtained were evaluated with pure temperature values, day degree model using effective 

temperature sums and machine learning (decision tree) methods using cumulative temperature values without any action. 

It has been revealed that the migration of Sunn pest to the field cannot be explained only by temperature data, and it has 

been concluded that the forecasting models to be created should include temperature data as well as other meteorological 

data affecting the migration. 

Keywords: Forecasting, Sunn pest, Wheat 

Bu bildiri, TAGEM tarafından desteklenmiştir. 
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Ülkemizdeki Arıcıların Arı Hastalık ve Zararlıları Konusunda Farkındalığı 

Ahmed KARAHAN1, Mehmet Ali KUTLU2, İsmail KARACA3 

1Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

2Bingöl Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri, Parazitoloji ABD, Bingöl, Türkiye 

3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Isparta, Türkiye 

Sorumlu Yazar: ahmed.karahan@tarimorman.gov.tr 

Ülkemizde arı popülasyonlarındaki kayıplara sebep olan arı hastalık ve zararlıları üreticiler tarafından iyi bilinmeli ve 

zamanında teşhis edilerek doğru mücadele yapılmalıdır. Arılar çevre koşulları, iklim şartları, arı hastalık ve zararlıları, 

pestisitler gibi birçok dış etmenden zarar görmektedirler.  

Bu çalışmanın amacı, Ülkemizde arıcılarının arı hastalık ve zararlılarını bilme oranlarını araştırmaktır. Çalışma için 

Ülkemiz genelinde TUİK 2020 verilerine göre 82.862 arı işletmesinin %1’ine anket uygulanmıştır. Anket soruları arıcılık 

yapan işletmelerin yapısını ve sektörün mevcut durumu belirlenmenin yanında İşletmelerde görülen hastalık zararlılar, bu 

hastalık zararlılardan hangilerini teşhis yardım almadan teşhis edebildiklerini ve arılarına en fazla zarar veren etmenleri 

belirlemeye yönelik sorunları içermektedir. (Toplamda 839 anket yapılmıştır- Bu ülkemizdeki şu ana kadar en fazla sayıda 

anket sayısı ile yapılan çalışmadır) 

Çalışma sonucunda ankete katılan arıcının oranı %48,99 ‘unun ilkokul mezunu olduğu, %83,91’inin arıcılığın dışında ek 

gelirinin olduğu ve bu ek geliri de %48,72’sinin çiftçilik yaparak kazandığı, %80,21 inin gezginci arıcı olduğu tespit 

edilmiştir. Yine ankete katılan arıcıların %72,35’inin Nosema, %71,87’sinin Avrupa yavru çürüklüğü, %66.03’ünün 

Amerikan yavru çürüklüğü hastalığını, %94,87 ‘sinin varrao, %85,94’ünün eşek arısını, %82,24 ‘ünün petek güvesini 

yardım almadan teşhis edebildiği belirlenmiştir. Son 3 yıl içerisinde arılarında en fazla nosema hastalığı (%67,94) ve varroa 

(%94,52) zararlısı görüldüğü, tüm hastalık ve zararlılar göz önüne alındığında ise ankete katılan arıcılara en fazla zarar 

veren etmenin varroa (%71,39) olduğu bu çalışma sonucunda belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arı hastalıkları, Arı zararlıları, Varroa, Arı ölümleri 

 

Awareness of Beekeepers in Our Country on Bee Diseases and Pests 

The bee diseases and pests that cause losses in bee populations in our country should be well known by the producers, and 

the right fight should be given by diagnosing them on time. Bees are harmed by many external factors such as 

environmental conditions, climatic conditions, bee diseases and pests, pesticides. 

The aim of this study is to research the beekeepers' awareness rate of bee diseases and pests in our country. For the study, 

a questionnaire was applied to 1% of 82,862 bee businesses throughout our country according to TUIK 2020 data. The 

questionnaire questions include the disease pests seen in the businesses, which of these pests they can diagnose without the 

help of diagnosis, and the problems to determine the factors that cause the most harm to their bees as well as the problems 

of the beekeeping businesses and the current situation of the sector (Totally 839 surveys were conducted - This is the study 

with the highest number of surveys conducted in our country so far) 

As a result of the study, it was determined that 48.99% of the beekeepers who participated in the survey were primary 

school graduates, 83.91% had side income apart from beekeeping, and 48.72% of them earned this side income by farming, 

and 80.21% were mobile beekeepers. Moreover, it has been determined that 72.35% of the beekeepers participating in the 

survey were able to diagnose Nosema, 71.87% European foulbrood, 66.03% American foulbrood, 94.87% Varrao, 85.94% 

hornet, 82.24% honeycomb moth without assistance. As a result of this study, it was determined that in the last 3 years, 

bees had the most nosema disease (67.94%) and varroa (94.52%) pests, and when all diseases and pests are considered, 

varroa (71.39%) was the most damaging factor for the beekeepers participating in the survey. 

Keywords: Bee diseases, Bee pests, Varroa, Bee deaths 
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Isparta Elma Bahçelerinde Zararlı Tetranychus urticae Koch (Acarina:Tetranychidae) 

Popülasyonlarının Spiromesifen+Abamectin, Spirodiclofen, Milbemectin Direnç Düzeylerinin 

Belirlenmesi 

Kevser ULUKAYA2, Recep AY1 

1Bu Çalışma 1. Yazarın Yüksel Lisan Tezinin Bir Bölümüdür. Kongrede Bildiriyi 1. Yazar Sunacaktır. 

2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Isparta 

Sorumlu Yazar: kevserulky1997@hotmail.com 

Bu çalışmada, Isparta ili ve ilçelerinden yoğun elma üretimi yapılan alanlardan toplanan 10 farklı Tetranychus urticae 

Koch (Acarina: Tetranychidae) popülasyonun spiromesifen+abamectin, spirodiclofen ve milbemectin’e karşı direnç 

oranları belirlenmiştir. Bu popülasyonların spiromesifen+abamectin, spirodiclofen ve milbemectin’e karşı direnç olup 

olmadığını belirlemek için öncelikle T. urticae’ nin hassas (GSS) popülasyonun LC50 ve LC90 değerleri ilaçlama kulesi- 

yaprak disk yöntemi ile belirlenmiştir. Hassas popülasyon belirlenen LC90 değeri ayırıcı doz olarak kabul edilmiş ve 

toplanan T. urticae popülasyonlarına uygulanarak direnç olup olmadığını belirlemiştir. Ayrıcı dozda %80’ dan daha az 

ölüm olan popülasyonlar dirençli kabul edilmiş ve LC50 değerleri belirlenmiştir. Bu bahçe popülasyonlarının LC50 değerleri 

hassas popülasyonun LC50 değerine oranlanarak direnç oranları bulunmuştur. Bu bahçe popülasyonlarının 

spiromesifen+abamectin’ e karşı göstermiş oldukları direnç oranları 1.888-315.308 kat; spirodiclofen’e 6.485-13.001 kat; 

mibemectin’e 2.976-5.891 kat arasında değişmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Tetranychus urticae, direnç, spiromesifen+abamectin, spirodiclofen, milbemectin 

 

Determination of Spiromesifen+Abamectin, Spirodiclofen, Milbemectin Resistance Ratio of 

Tetranychus urticae Koch (Acarina:Tetranychidae) Populations collected from Isparta Apple 

Orchards 

In this study, resistance ratios against spiromesifen + abamectin, spirodiclofen and milbemectin were determined in 10 

different Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae) populations collected are as with intensive from apple 

production in Isparta province and its districts. In order to determine whether these populations are resistant to spiromesifen 

+ abamectin, spirodiclofen and milbemectin, the LC50 and LC90 values of the susceptible (GSS) population of T. urticae 

were determined by the spraying tower-leaf disc method. LC90 value of the susceptible population was accepted as the 

diagnostic dose and it was applied to the collected T. urticae populations to determine whether there was resistance. 

Populations with less than 80% death in the diagnostic dose were considered resistantand LC50 values were determined. 

Resistance rates were found by proportioning the LC50 values of these orchars populations to the LC50 value of the 

susceptible population. Resistance ratios of these orchards populations against spiromesifen + abamectin varied between 

1.888-315.308 fold, spirodiclofen 6.485-13.001 fold, and mibemectin 2.976-5.891 fold 

Keywords: Tetranychu surticae, resistance, spiromesifen+abamectin, spirodiclofen, milbemectin 
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Spiromesifen+Abamectin ile Selekte Edilmiş Tetranychus urticae Koch Popülasyonunda 

Biyokimyasal Direnç Mekanizması ve Çapraz Direnç 

Safiye ALSAY1, Recep AY1 

1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Isparta 

Sorumlu Yazar: safiye_alsay07@outlook.com 

Bu çalışmada spiromesifen+abamectin karışımı ile selekte edilen Tetranychus urticae popülasyonunda 

spiromesifen+abamectin karışım formülasyonuna direnç gelişimi, spiromesifen, spirodiclofen, abamectin, milbemectin ve 

spirodiclofen+abamectin’e çapraz direnç oranları belirlenmiştir. Buna ilaveten spiromesifen+abamectin direnç 

mekanizmaları biyokimyasal yöntemlerle ortaya konmuştur. Çalışma üç farklı aşamada gerçekleştirilmiştir. Birince 

aşamada T. urticae’nin hassas (GSS) popülasyonunda spiromesifen+abamectin karışımının LC50 ve 90 değeri 

belirlenmiştir. Hassas popülasyonun LC90 değeri discriminating doz (ayırıcı doz) olarak kabul edilmiştir ve bu dozla 

seleksiyon çalışmasına başlanmıştır. İkinci aşamada spiromesifen+abamectin ile selekte edilen popülasyonda spiromesifen, 

spirodiclofen, abamectin, milbemectin ve spirodiclofen+abamectin’e çapraz direnç gelişip gelişmediği belirlenmiştir. 

Üçüncü aşamada ise spiromesifen+abamectin ile selekte edilmiş popülasyonda bazı detoksifikasyon enzim (esteraz, 

glutation-S-transferaz (GST) ve sitokrom P450 (P450)) aktiviteleri incelenmiştir. T. urticae hassas (GSS) popülasyonunda 

spiromesifen+abamectin LC50 ve LC90 değeri sırasıyla 0.222 µL/100 mL ve 1.107 µL/ 100mL su olarak bulunmuştur. 

Selekte edilen ve IR olarak isimlendirilen popülasyonda LC50 değeri 266.874 μl/100 mL suya yükselmiş ve direnç oranı 

1199 kat olmuştur. Çapraz direnç çalışmalarında, LC50 direnç oranları spiromesifen, spirodiclofen, abamectin, milbemectin 

ve spirodiclofen+abamectin için sırasıyla 226609, 224, 1759, 40, 1069 kat olarak bulunmuştur. Biyokimyasal çalışmalarda 

ise hassas popülasyona oranla seleksiyon popülasyonunda (IR) esteraz, GST ve P450 enzimleri sırasıyla 1.71, 2.57 ve 2,58 

kat artmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Karışım formülasyon, direnç, esteraz, GST, P450 

 

Development of Resistance, Mechanism of Biochemical Resistance and Cross Resistance in 

Tetranychus urticae Koch Population Selected with Spiromesifen+Abamectin 

In this study, resistance development to spiromesifen + abamectin mixture formulation, cross resistance rates to 

spiromesifen, spirodiclofen, abamectin, milbemectin and spirodiclofen + abamectin were determined in the Tetranychus 

urticae population selected with the spiromesifen + abamectin mixture. In addition, spiromesifen + abamectin resistance 

mechanisms have been demonstrated by biochemical methods. The study was carried out in three different stages. In the 

first step, LC50 and LC 90 values of spiromesifen + abamectin mixture were determined in the susceptible (GSS) population 

of T. urticae. The LC90 value of the susceptible population was accepted as the diagnostic dose and the selection study was 

started with this dose. In the second stage, it was determined whether cross resistance developed against spiromesifen, 

spirodiclofen, abamectin, milbemectin and spirodiclofen + abamectin in the population selected with spiromesifen + 

abamectin. In the third stage, some detoxification enzyme (esterase, glutathione-S-transferase (GST) and cytochrome P450 

(P450)) activities were investigated in the population selected with spiromesifen + abamectin. Spiromesifen + abamectin 

LC50 and LC90 values in T. urticae susceptible (GSS) population were found as 0.222 µL / 100 mL and 1.107 µL / 100 mL 

water, respectively. In the population selected and named IR, the LC50 value increased to 266,874 μl / 100 mL water and 

the resistance ratio was 1199 fold. In cross-resistance studies, LC50 resistance ratios for spiromesifen, spirodiclofen, 

abamectin, milbemectin and spirodiclofen + abamectin were found to be 226609, 224, 1759, 40, 1069 fold, respectively. 

In biochemical studies, esterase, GST and P450 enzymes increased by 1.71, 2.57 and 2.58 fold, respectively, in the selection 

population (IR) compared to the sensitive population. 

Keywords: Mixture formulation, resistance, esteraz, GST, P450 
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İki İnsektisit-Akarisitin Avcı Akar Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)’ye 

Etkilerinin Belirlenmesi 

Büşra DEMIRTAŞ1, Recep AY1 

1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü-Isparta 

Sorumlu Yazar: bsrademirtas32@gmail.com 

Bu çalışmada iki insektisit-akarisitin; spiromesifen+abamectin (S+A) ve Terpenoid blend QRD 460 (TBQ)’ın avcı akar 

Amblyseius swirskii Athias-Henriot’ye akut ve uzun süreli etkileri belirlenmiştir. Akut etki çalışmalarında S+A' in ve 

TBQ’nun tarla uygulama dozu (T) iki farklı yöntemle (direkt uygulama ve kuru rezidü) larva ve ergine uygulanmıştır. 

İlaçların akut etkileri ve uzun süreli etkileri ilaçlama kulesi yaprak disk yöntemi ile belirlenmiştir. S+A ve TBQ’nun A. 

swirskii ‘ye uzun süreli etkilerinin incelenmesinde direkt uygulama yöntemi kullanılmıştır. S+A ve TBQ’nun T dozları 

yaprak diskler üzerindeki 0-24 saat yaşındaki A. swirskii bireylerine uygulanmış ve yaklaşık 30 dk sonra, bireyler tek tek 

temiz yaprak diskler üzerine aktarılmıştır. Bu bireylerin beslenmesi için Typha latifolia poleni verilmiştir. Uygulamadan 

sonra bireyler ölene kadar her gün kontrol edilerek ömür uzunluğu, günlük bırakılan yumurta sayısı, yumurtaların açılma 

oranı, preovipozisyon, ovipozisyon ve postovipozisyon süreleri, net üreme gücü (Ro), kalıtsal üreme yeteneği (rm), 

populasyonun ikiye katlanma süresi (T2), ortalama döl süresi (To), günlük maksimum üreme değeri (λ), toplam üretkenlik 

oranı (GRR) parametreleri ayrı ayrı belirlenmiştir. Akut etki uygulamalarında kullanılan her iki ilaçta IOBC sınıf 

değerlerine göre A. swirskii’ ye zararsız olarak bulunmuştur. Yaşam sürelerine akarisitlerin etkileri incelendiğinde, kontrol 

(saf su), S+A, TBQ uygulanan A. swirskii dişi bireylerin ömür uzunluğu sırasıyla 26.23, 21.96, 23,69 gün, erkek 

bireylerinki sırasıyla 29.28, 20.50 ve 25,47 gün bulunmuştur. Ovipozisyon süreleri sırasıyla kontrol, TBQ, S+A uygulanan 

da 19.64, 18.30 ve 17,17 gün belirlenmiştir. Ortalama yumurta sayıları kontrol, S+A ve TBQ uygulanan bireylerde sırasıyla 

31.69, 26.61, 26.00 yumurta/dişi bulunmuştur. Denemede kullanılan akarisitlerin hiçbiri A. swirskii dişilerinin bıraktıkları 

yumurtaların açılımını etkilememiştir. Hayat tablosunun en önemli iki parametresi olan R0 ve rm değeri kontrol için sırasıyla 

31.72 dişi/dişi/yumurta ve 0.200 dişi/dişi/gün bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Amblyseius swirskii, Terpenoid blend QRD 460, Spiromesifen+Abamectin, Yan etki, Hayat tablosu 

 

Determination of The Effects of Two Insecticides-Acaricides on Predatory Mite Amblyseius 

swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseidae) 

In this study, it was determined acute and long-term effects of two insecticides-acaricides, spiromesifen + abamectin (S + 

A) and Terpenoid blend QRD 460 (TBQ), on the predator mite Amblyseius swirskii Athias-Henriot. In acute effect studies, 

field application dose (T) of S + A and TBQ was applied to larvae and adults by two different methods (direct application 

and dry residue). Direct application method was used to examine the long-term effects of S + A and TBQ of A. swirskii. 

The acute effects and long-term effects of the acaricides were determined by the spray tower-leaf disc method. The direct 

application method was used to examine the long-term effects of S + A and TBQ on A. swirskii. T doses of S + A and TBQ 

were applied to A. swirskii individuals aged 0-24 hours on leaf discs and approximately 30 minutes later, individuals were 

transferred individually to any not application leaf discs. Typha latifolia pollen was given for feeding these individuals. 

After the application, individuals are checked every day until they die, and the lifespan, daily fecundity, hatching rate, 

preoviposition, oviposition and postoviposition period, net reproduction rate (Ro), intrinsic rate of increase (rm), theoretical 

population-doubling time (T2), mean generation time (To), finite rate of increase (λ), gross reproduction rate (GRR) 

parameters were determined separately. Both acaricides used in acute effect applications were found to be harmless to A. 

swirskii according to IOBC class values. When the effects of acaricides on the life span were examined, the life span of A. 

swirskii females treated with control (pure water), S + A, and TBQ was 26.23, 21.96, 23.69 days, respectively, and 29.28, 

20.50 and 25.47 days for males, respectively. Oviposition period were determined as 19.64, 18.30 and 17.17 days for 

control, TBQ, and S + A, respectively. The mean number of eggs was 31.69, 26.61, 26.00 eggs/female in individuals treated 

with control, S + A and TBQ, respectively. None of the acaricides used in the experiment affected the hatching of the eggs 

laid by A. swirskii females. The values of R0 and rm, which are the two most important parameters of the life table, were 

found as 31.72 females/female/egg and 0.200 females/female/day, respectively, for the control group. 

Keywords: Amblyseius swirskii, Terpenoid blend QRD 460, Spiromesifen+Abamectin, Side effect, Life table 

- 
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Yalancı Kelebek [Ricania japonica (Hemiptera: Ricaniidae)] ile Mücadelede Bazı Biyolojik 

Preparatların Etkinliklerinin Belirlenmesi 

Kibar AK1, Kaan ALTAŞ1 

1Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Samsun, Türkiye 

Sorumlu Yazar: kibarak@yahoo.com 

Yalancı kelebek olarak bilinen Ricania japonica (Hemiptera: Ricaniidae), sokucu-emici ağız yapısına sahip olup bitkinin 

öz suyunu emerek bitkilerin kurumasına ve fumajine neden olarak ürün kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Sınır 

komşumuz Gürcistan’dan bulaşan R. japonica, başta Doğu Karadeniz bölgesine yayılmış ve epidemi yapmış, daha sonra 

Batı Karadeniz ve Marmara bölgesinde tespit edilmiştir. 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin tarımsal ürün deseni coğrafik yapısından dolayı kısıtlıdır. Bölgede ana ürün olarak çay ve 

fındık tarımı yapılmasına rağmen, son yıllarda kivi ve maviyemiş yetiştiriciliği de yaygınlaşmaya başlamıştır. Bunların 

yanında turunçgiller ve kokulu üzüm ise bölgenin diğer doğal ürünlerindendir. Doğu Karadeniz Bölgesinin en önemli ürünü 

olan çay plantasyonlarında kimyasal gübre dışında hastalık ve zararlılara karşı kimyasal pestisit kullanılmamaktadır. Bu 

durum dünyada Türk çayını, kimyasal gübre kullanılması dışında, herhangi bir kimyasal kullanılmadan üretilmesi ile ön 

plana çıkarmaktadır. Bölgenin bu durumu, organik çay üretim potansiyeline katkı sağlamakta ve dolayısıyla organik çay 

alanlarının da artmasına neden olmaktadır. 

Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi’nde özellikle geleneksel aile ihtiyacına yönelik yetiştirilen fasulye, hıyar, üzüm ve 

turunçgiller gibi bitkilerde zararlı olmaya başlayan ve popülasyonu gittikçe artan R. japonica’ya karşı mücadelede tavsiye 

edilebilecek herhangi bir bitki koruma ürünü bulunmamaktadır. Ayrıca bölgede hemen hemen tüm ürünlerle iç içe 

yetiştirilen çay alanlarından dolayı bu zararlıya karşı herhangi bir kimyasal mücadele de yapılamamaktadır. Bu nedenlerle 

bu zararlı ile mücadelede farklı mücadele metotlarının araştırılması zorunluluğu ortaya çıkmış ve 2019 yılında Rize ve 

Samsun’da zararlının 2. ve 3. dönem nimflerine karşı 6 adet biyolojik preparat ve kontrol amacıyla 2 adet konvansiyonel 

tarımda kullanılan bitki koruma ürünü denenmiştir. Denenen biyolojik preparatlardan Nimbecidine, N-Sülfür ve Thiovit-

Jet yaklaşık olarak %90 oranında etkili bulunmuştur. Kontrol amacıyla denenen Laser ve Mospilan ise en düşük dozlarda 

dahi yaklaşık %100 etkili bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçla, zararlı ile mücadelede kültürel mücadelenin yanında 

organik kökenli 3 preparatında etkili olduğu tespit edilmiş ve üreticiye tavsiye edilebilecekleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ricania japonica, Doğu Karadeniz, Mücadele, Biyolojik Preparat 

 

Determination of the effectiveness of some natural origin pesticides in the management of fake 

butterfly [Ricania japonica (Hemiptera: Ricaniidae)] 

Ricania japonica (Hemiptera: Ricaniidae), called fake butterfly, has piercing and sucking mouthparts and feeds on the sap 

of plants, causing the plants to weaken, and also honeydew they secreted causes sooty mold. R. japonica first spread to the 

Eastern Black Sea region from our neighboring country Georgia and after caused the epidemic in this area, it was detected 

in the Western Black Sea and Marmara regions. 

The crop range of the Eastern Black Sea Region is limited due to its geographical structure. Although tea and hazelnut are 

the main crops in the region, kiwi and blueberry growing has also become popular in recent years. In addition to these, 

citrus fruits and labrusca (a kind of black and aromatic grape) are among the other natural crops of the region. In tea 

plantations, which is the most important product of the Eastern Black Sea Region, no chemical productions are used such 

as insecticide or fungicide, except chemical fertilizers, and this is an important feature that distinguishes Turkish tea from 

others, moreover, this situation contributes to organic tea cultivation and therefore causes an increase in organic tea areas 

There are no plant protection products that can be suggested in the management of R. japonica that has started to harm the 

crops that farmers grow for their needs such as beans, cucumber, and grape in the Eastern Black Sea Region and its 

population has increased rapidly in recent years. Besides, because tea fields are very close to these crops, chemical products 

cannot be applied against this pest. For this reason, it was important to find new methods to control this pest, and 6 natural 

origin pesticides and 2 plant protection products were tested against the 2nd and 3rd stage nymphs of the pest in Rize and 

Samsun in 2019. Nimbecidine, N-Sülfür ve Thiovit-Jet from the natural origin pesticides tested shown 90% effectiveness 

against the nymphs. Plant protection products, Laser and Mospilan, which were tested for control purposes shown about 

100% effectiveness even in the lowest doses. With these results obtained, it has been determined that 3 natural origin 

pesticides are effective to control the pest, and can be suggested to farmers as a new method besides cultural pest control. 

Keywords: Ricania japonica, East Blacksea, Pest Control, Biological Preparation  
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Çanakkale Sebze ve Meyve Halinde Saptanan Yeni Kayıt Zararlı Bir Sinek: Myiopardalis 

pardalina Bigot (Diptera: Tephritidae) 

Papatya TIFTIKCI1 

1Tc Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale İl Müdürlüğü, Çanakkale, Türkiye 

Sorumlu Yazar: papatyademirezer@hotmail.com 

Cucurbitaceae familyası türlerinde zarara neden olan kavun sineğinin, kavun ve karpuzdaki zararı ve verim kayıpları 

ekonomik olarak önemlidir. Larvalar, kavunun etli kısmı içinde çekirdek evine doğru galeri oluşturarak ilerler. Son dönem 

larvalar ise çekirdek evi içinde galeriler açarak beslenirler. Karpuzdaki zarar kavundaki zarardan farklıdır. Larvaların 

beslendikleri kabuk kısmındaki dokular gelişemediği için meyvenin dış görünüşü eğri, büğrü ve şekilsiz bir hal alır. Etli 

kısımda zarar gören dokular ise düğüm halinde ve çok serttir. Bu çalışmada rutin arazi kontrolleri esnasında Çanakkale 

sebze ve meyve halinde 21 Nisan 2020 tarihinde delta tipi feromon tuzaklarda yakalanan 6 örnek incelenmiştir. Zararlının 

Diptera takımından Tephritidae familyasına ait Myiopardalis pardalina türü olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada, kavun ve 

karpuz üretim sezonu süresince zararlının surveyleri yapılmış ancak adı geçen zararlıya rastlanılmamıştır. Zararlının farklı 

illerden gelen kavun veya karpuzdan taşınarak Çanakkale iline bulaştığı kanısına varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bitki Koruma, karpuz, kavun, kavun sineği, Myiopardalis pardalina 

 

A New Record Pest Fly Determined in Çanakkale City Wholesale Market: Myiopardalis 

pardalina Bigot (Diptera: Tephritidae) 

The damage and yield losses of melon fly, melon and watermelon, which cause damage in Cucurbitaceae family species, 

are economically important. The larvae move towards the melon core, forming a gallery inside the pulp of the melon. The 

last stage larvae feed by opening galleries in the melon core. Harm in watermelon is different from harm in melon. The 

outer appearance of the fruit becomes deformed, since the tissues on the skin where the larvae feed can not develop. 

Damaged tissues in the pulp are knotted and very hard. In the study, 6 samples caught in delta type pheromone traps on 21 

April 2020 in Çanakkale city wholesale market during routine controls were examined. It was determined that the pest is 

Myiopardalis pardalina species belonging to Tephritidae family from Diptera order. In the study, the pest was surveyed 

during the melon and watermelon production season, but the aforementioned pest was not found. It was concluded that the 

pest was transmitted to Çanakkale city by being transported from melons or watermelons from different provinces. 

Keywords: Melon, melon fly, Myiopardalis pardalina, Plant Protection, watermelon 
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Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Chrysomelidae)’un Çanakkale’de İlk Kaydı ve 

Fasulyede Zarar Oranının Belirlenmesi 

Papatya TIFTIKCI1 

1Tc Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale İl Müdürlüğü, Çanakkale, Türkiye 

Sorumlu Yazar: papatyademirezer@hotmail.com 

Bu çalışma Horoz çeşidi fasulyelerde 2019-2020 yıllarında Çanakkale’de yürütülmüştür. Fasulyede ekonomik zararlara 

sebep olan ve tohumun çimlenme özelliğini kaybettiren fasulye tohum böceği, Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: 

Chrysomelidae) Çanakkale (Merkez)’de tarla denemelerinde fasulye üzerinde ilk kez 2019 yılında, fasulye tohumlarında 

ise ilk kez 2020 yılında kaydedilmiştir. Zararlı, bitkinin çiçeklenme döneminde fasulye üzerinde tespit edilmiş ve 

fasulyenin kavuzlarına yumurtalarını bıraktığı saptanmıştır. Fasulye taneleri üzerinde bulunan yağ benzeri görünümündeki 

lekeli tanelerin zararlının larvaları ile bulaşık olduğu saptanmıştır. Hasattan sonra oda sıcaklığında iki ay bekletilen 

tohumlardan 30 Nisan 2020’de zararlının erginleri elde edilmiştir. Zararlının bulaşma oranının %9,8-22,8 arasında, ürünün 

verim kaybının ise %9-11 arasında değiştiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Acanthoscelides obtectus, Bitki Koruma, bulaşma oranı, fasulye, verim kaybı 

 

First Record of Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Chrysomelidae) and Determination 

of Infection Rate in Beans in Çanakkale Province 

This study was carried out on Horoz cultivar beans in Çanakkale province in 2019-2020 years. The bean weevil, 

Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Chrysomelidae), which causes economic damages in beans and loses the 

germination feature of the seed, was recorded for the first time in 2019 in bean fields in Çanakkale (Merkez) and in 2020 

for the first time in bean seeds. The pest was observed on the bean during the flowering period of the plant and it was 

determined that the beans lay their eggs on the husks. It has been determined that the oil-like stained grains on the bean 

grains are contaminated with the larvae of the pest. The adults of the pest were obtained on 30 April 2020 from the seeds 

kept at room temperature for two months after the harvest. It was determined that the infection rate of the pest varied 

between 9.8-22.8% and the yield loss of the product varied between 9-11%. 

Keywords: Acanthoscelides obtectus, bean, infection rate, Plant Protection, yield loss 
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Diyarbakır ve Elâzığ İlleri meyve Alanlarında Coccidae (Hemiptera: Coccoidea) Türleri 

Üzerinde Tespit Edilen Parazitoit ve Predatör türler 

Murat GÜLMEZ1, Lütfiye GENÇER2, Mehmet Rifat ULUSOY3 

1Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 

2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 

3Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: glmzmurat@gmail.com 

Bu çalışma 2017-2018 yılları arasında, Diyarbakır (Çermik, Çüngüş, Eğil, Ergani, Çınar) ve Elâzığ (Merkez, Baskil, 

Keban, Sivrice) illeri meyve üretim alanlarındaki koşnil (Hemiptera: Coccidae) türleri üzerinde beslenen predatör ve 

parazitoit türlerin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada gözle kontrol ve kültüre alma metotları kullanılmıştır. 

Çalışma sonucunda, 3 farklı koşnil türü ile beslenen toplam 8 predatör tür belirlenmiştir. Bu türler Brumus (Exochomus) 

quadripustulatus L., Chilocorus bipustulatus L., Coccinella septempunctata L., Adalia fasciatopunctata revelierei Mulsant 

(Coleoptera: Coccinellidae), Cybocephalus fodori minor Endrödy-Younga (Coleoptera: Cybocephalidae), Forficula 

auricularia L., Forficula smyrnensis Serville (Dermaptera: Forficulidae) ve Chrysopa viridana Schneider (Neuroptera: 

Chrysopidae) olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 5 farklı koşnil türü üzerinden toplam 16 parazitoit tür elde edilmiştir. Bu türler 

Metaphycus ater Mercet, M. zebratus (Mercet), M. petitus Walker, M. luteolus Timberlake, M. chermis Fonscolombe, M. 

flavus Howard, M. unicolor Hoffer, Metaphycus sp.1, Metaphycus sp.2, Cerapterocerus mirabilis Westwood, Microterys 

masii Silvestri, Microterys hortulans Erdös Discodes aeneus Dalman, Blastothrix longipennis Howard (Hymenoptera: 

Encyrtidae), Coccophagus lycimnia Walker (Hymenoptera: Aphelenidae) ve Pachyneuron muscarum Linnaeus 

(Hymenoptera: Pteromalidae) olarak belirlenmiştir. Tespit edilen bu parazitoit türlerden M. ater, M. luteolus, M. chermis 

ve M. unicolor türleri Türkiye böcek faunası için ilk kayıt niteliğindedir. 

Anahtar Kelimeler: Coccidae, Parazitoit, predatör, Elâzığ, Diyarbakır/Türkiye 

 

Parasitoid and Predator species determined on Coccidae (Hemiptera: Coccoidea) Species in 

Fruit Areas of Diyarbakır and Elâzığ Provinces 

This study was carried out to determine predatory and parasitoid species feeding on soft scale insect (Hemiptera: Coccidae) 

species in fruit growing areas in Diyarbakır and Elâzığ provinces between 2017-2018. In the study, visual control and 

rearing methods were used. As a result of the study, 8 predator species fed with 3 different coccid species were determined. 

These predator species were identified as Brumus (Exochomus) quadripustulatus L., Chilocorus bipustulatus L., Coccinella 

septempunctata L., Adalia fasciatopunctata revelierei Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae), Cybocephalus fodori minor 

Endrödy-Younga (Coleoptera: Cybocephalidae), Forficula auricularia L., Forficula smyrnensis Serville (Dermaptera: 

Forficulidae) ve Chrysopa viridana Schneider (Neuroptera: Chrysopidae). In addition, 16 parasitoid species were obtained 

on 5 Coccid species. These parasitoid species were identified as Metaphycus ater Mercet, M. zebratus Mercet, M. petitus 

Walker, M. luteolus Timberlake, M. chermis Fonscolombe, M. flavus Howard, M. unicolor Hoffer, Metaphycus sp.1, 

Metaphycus sp.2, Cerapterocerus mirabilis Westwood, Microterys masii Silvestri, Microterys hortulans Erdös, Discodes 

aeneus Dalman, Blastothrix longipennis Howard (Hymenoptera: Encyrtidae), Coccophagus lycimnia Walker 

(Hymenoptera: Aphelenidae) ve Pachyneuron muscarum Linnaeus (Hymenoptera: Pteromalidae). Among these identified 

parasitoid species, M. ater, M. luteolus, M. chermis and M. unicolor species are the first record for Turkey insect fauna. 

Keywords: Coccidae, Parasitoid, Predator, Diyarbakır, Elâzığ/Turkey 

Bu çalışma TAGEM tarafından desteklenmiştir. 
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Lactobacillus acidophilus Probiyotik Bakterisi İçeren Bir Bitki Aktivatörünün Orius laevigatus 

(Fieber, 1860) (Heteroptera: Anthocoridae) Üzerindeki Cezbedici Etkisinin Belirlenmesi 

Sultan ÇOBAN1, Emine ÇIKMAN1 

1Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: sultancoban1103@gmail.com 

Lactobacillus acidophilus (Moro, 1900) Hansen & Mocquot, 1970 (Lactobacillales: Lactobacillaceae), insanlar ve 

hayvanlarda istenmeyen mikrofloranın baskılanmasında önemli bir potansiyele sahip olan probiyotik bir bakteri türüdür . 

Bu bakterinin tarımda faydalı böcekler üzerine olan etkisiyle ilgili yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada, 

Pioneer mısır çeşidi, çevre dostu-bitkisel L. acidophilus bakterisi içerikli bir bitki aktivatörü (Grain-Set (IMPROCROP, 

USA) (SL; 960.96 g/l L. acidophilus)) ile oluşturulan ekstrakt ile yapraktan uygulanmıştır. Bu çalışmada uygulanan 

ekstraktın doğal düşman, Orius laevigatus (Fieber, 1860) (Heteroptera: Anthocoridae) üzerindeki cezbedici etkisinin 

araştırılması hedeflenmiştir. Çalışma, bu amaca uygun olarak tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak, 

2018 yılında, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Osmanbey Kampüsü deneme alanında, mısır tarlalarında yürütülmüştür. 

Predatör O. laevigatus ergin türünün populasyon takibi her hafta yenilenen sarı yapışkan tuzaklar + göz + atrap aracılığıyla 

yapılmıştır. Buna göre, çalışmada yapılan değerlendirme sonucunda; 2018 yılında L. acidophilus içerikli bitki aktivatörü 

ile oluşturulan ekstrakt uygulamasının, kontrol uygulamaya göre istatistiki olarak önemli ölçüde daha fazla sayıda O. 

laevigatus ergin bireyleri çektiği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Alternatif mücadele, biyolojik mücadele, cezbedici etki, Lactobacillus acidophilus, mısır  

 

Determination of Attractant Effect of a Plant Activator Containing Lactobacillus acidophilus 

Probiotic Bacteria on Orius laevigatus (Fieber, 1860) (Heteroptera: Anthocoridae)  

Lactobacillus acidophilus (Moro, 1900) Hansen & Mocquot, 1970 (Lactobacillales: Lactobacillaceae) is a probiotic species 

of bacteria that has an important potential for suppression of unwanted microflora in humans and animals. Studies on the 

effect of this bacterium on beneficial insects in agriculture are very limited. In this study, foliage of Pioneer corn variety 

was applied foliar with an extract produced from an environmentally friendly-botanical plant activator (Grain-Set 

(IMPROCROP, USA) (SL; 960.96 g/l L. acidophilus)) which contained the bacterium L. acidophilus. This study is aimed 

to investigate the attractant effects of the applied extract on the natural enemy Orius laevigatus (Fieber, 1860) (Heteroptera: 

Anthocoridae). The study was conducted in 2018, with 4 repetitions, according to the randomized blocks trial design, in 

the experimental field of Harran University Faculty of Agriculture Osmanbey Campus in the corn fields. The population 

monitoring of predator O. laevigatus adult was conducted by using yellow sticky traps, atrap, and by eyes every week. 

Accordingly, as a result of the evaluation made in the study, in 2018, it was determined that the extract application formed 

with plant activator which containing L. acidophilus attracted statistically significantly more O. laevigatus adults than the 

control application. 

Keywords: Alternative control, biological control, attractant effect, Lactobacillus acidophilus, corn 

Bu çalışma, Hübak 18163 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Ordu İlinde Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Bulunan Zararlı Akar Türleri 

Duygu AKYOL1, Rana AKYAZI1 

1Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Ordu, Türkiye 

Sorumlu Yazar: duygueminoglu_52@hotmail.com 

Bu çalışma 2014-2016 yılları arasında, Ordu ilinin, Altınordu, Fatsa, Kabadüz, Perşembe, Ulubey, Ünye, Akkuş, 

Çatalpınar, Çaybaşı, Çamaş, Gürgentepe ve Gülyalı ilçelerinde yürütülmüştür. Çalışmada, bu bölgede yetiştirilen yumuşak 

çekirdekli meyve ağaçlarında bulunan zararlı akar türleri belirlenmiştir. Örneklemeler, elma (Malus communis L.), armut 

(Pyrus communis L.), ayva (Cydonia oblonga M.) ve yenidünya (Eriobotrya japonica L.) (Rosales: Rosaceae) olmak üzere 

4 farklı meyve türünde yapılmıştır. Araştırma sonucunda, 4 familyadan, 11 bitki zararlısı akar türü tespit edilmiştir. Tespit 

edilen akarlar içerisinde en baskın türler, Cenopalpus pulcher (Canestrini and Fanzago) (Trombidiformes: Tenuipalpidae) 

ve Amphitetranychus viennensis Zacher (Trombidiformes: Tetranychidae) olarak belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Akar, Fauna, Ordu, Yumuşak Çekirdekli Meyve, Rosaceae 

 

Phytophagous Mite Species on Pome Fruit Trees in Ordu, Turkey 

This study was carried out in Altınordu, Fatsa, Kabadüz, Perşembe, Ulubey, Ünye, Akkuş, Çatalpınar, Çaybaşı, Çamaş, 

Gürgentepe and Gülyalı municipalities of Ordu province (Black Sea Region, Turkey) during 2014-2016. In the study, 

phytophagous mite species found on pome fruit trees in the region were determined. The samplings were carried out in 4 

different fruit species; apple (Malus communis L.), pear (Pyrus communis L.), quince (Cydonia oblonga M.) and loquat 

(Eriobotrya japonica L.) (Rosales: Rosaceae). In the study, 11 phytophagous mite species from 4 families were determined. 

Cenopalpus pulcher (Canestrini and Fanzago) (Trombidiformes: Tenuipalpidae) and Panonychus ulmi Koch 

(Trombidiformes: Tetranychidae) were the most abundant species. 

Keywords: Mite, Fauna, Ordu, Pome Fruit, Rosaceae 

*Bu çalışma, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiş (ODUBAP; 

Project No, TF-1510) ve ilk yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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Türkiye’deki Dacus ciliatus Loew, 1862 (Diptera: Tephritidae) Populasyonlarının Moleküler 

Karakterizasyonu 

Ayça ÖZKAN KOCA1, Mehmet YARAN2, Murat KÜTÜK3 

1Maltepe Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, İstanbul, Türkiye 

2Gaziantep Üniversitesi İslâhiye Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Gaziantep, Türkiye 

3Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Gaziantep, Türkiye 

Sorumlu Yazar: aycakoca@maltepe.edu.tr 

Dacus ciliatus, küçük kabak sineği, Afrika'nın birçok yerinde, Asya'nın bazı bölgelerinde ve Orta Doğu'da Cucurbitaceae 

familyasının çeşitli üyelerinin önemli bir zararlısıdır. D. ciliatus polifag bir sinektir ve Cucurbitaceae familyasındaki 

ekinlere zarar verir. D. ciliatus, Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Örgütü (EPPO) tarafından A1 karantina zararlısı olarak 

sınıflandırılır ve ayrıca CPPC (Karayip Bitki Koruma Komisyonu) için karantina açısından önemlidir. Sinek, ilk kez 

Türkiye'de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin (Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak) hıyar ekim alanlarında kaydedilmiştir. 

Bu çalışmada Türkiye’deki D. ciliatus populasyonlarının moleküler karakterizasyonunu yapmak ve istila rotasını 

belirlemek için mtDNA sitokrom oksidaz I (COI) gen bölgesinin DNA sekans analizine başvurduk. Sinek örnekleri 

Türkiye’nin doğusunda Bingöl, Elâzığ, Siirt, Şırnak illeri ve ilçelerinden toplanmıştır. D. ciliatus örneklerine ait 584 bç’lik 

mtDNA COI gen bölgesi dizileri daha önce NCBI Genbank'a sunulmuş olan Afrika, Hindistan, Umman, İran ve Irak 

populasyonlarının dizileri ile hizalanmıştır. Yapılan karşılaştırmalar sonucu Türkiye populasyonlarında yeni haplotipler 

belirlenmiştir. Ayrıca, Türkiye populasyonlarında İran, Irak ve Hindistan’daki haplotipler bulunmuştur. mtDNA veri 

analizi sonuçları Türkiye populasyonlarının İran ve Irak'tan gelmiş olabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cucurbitaceae, Dacus ciliatus, Küçük kabaksineği, Tephritidae, Türkiye 

 

Molecular Characterization of Dacus ciliatus Loew, 1862 (Diptera: Tephritidae) Populations in 

Turkey  

Dacus ciliatus, lesser pumpkin fly, is a major pest of a wide range of Cucurbitaceae in many parts of Africa, some parts of 

Asia and the Middle East. D. ciliatus is a polyphagous fly, and damages crops in the Cucurbitaceae. D. ciliatus is classified 

as an A1 quarantine pest by the European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) and is also significant 

in terms of quarantine for CPPC (Caribbean Plant Protection Commission). The fly was recorded first time in cucumber 

cultivation areas of Southeastern Anatolia Region (Diyarbakır, Mardin, Siirt and Şırnak) in Turkey. In this study, we 

applied to mtDNA cytochrome oxidase subunit I (COI) gene region sequence analysis to obtain molecular characterization 

of D. ciliatus populations in Turkey and to determine the invasion route. The fly samples collected from Bingöl, Elazığ, 

Siirt, Şırnak and its districts in eastern Turkey. The 584-bp fragment of mtDNA COI sequences from D. ciliatus samples 

was aligned with the previously submitted sequences of Africa, India, Oman, Iran and Iraq populations. As a result of the 

comparisons, new haplotypes were determined in Turkish populations. In addition, haplotypes in Iran, Iraq and India were 

found in Turkish populations. The mtDNA data analysis results indicated that the Turkish populations may have come 

from Iran and Iraq. 

Keywords: Cucurbitaceae, Dacus ciliatus, lesser pumpkin fly, Tephritidae, Turkey 
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Kiraz Siyah Afidi, Myzus cerasi (Fabricius, 1775)'nin Kiraz Ağaçlarındaki Biyolojisi Üzerine 

Çalışmalar 

Şahin KÖK1, İsmail KASAP2 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lâpseki Meslek Yüksekokulu Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü Bitki Koruma 

Programı, Çanakkale, Türkiye 

2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Çanakkale, Türkiye 

Sorumlu Yazar: sahinkok@gmail.com 

Kiraz siyah afidi olarak bilinen Myzus cerasi (Fabricious, 1775) (Hemiptera: Aphididae) dünyada kiraz ağaçlarında önemli 

ekonomik kayıplara sebep olmasının yanı sıra Prunus (Rosaceae) cinsine bağlı ağaçlarda sürgün uçları ve yapraklarda 

yoğun koloniler oluşturarak fumajine ve yapraklarda kıvrılmalara sebep olmaktadır. Bu çalışmada M. cerasi’nin Çanakkale 

ili kiraz yetiştirilen alanlarda arazi koşullarında popülasyon gelişiminin tespit edilmesi ve laboratuar şartlarında kiraz 

ağaçları üzerinde 20, 25 ve 30°C’de bazı biyolojik parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Popülasyon değişimi 

çalışmaları Çanakkale ilinde kiraz üretiminin daha yoğun yapıldığı Merkez’de 4 ve Lapseki’de 2 olmak üzere toplam 6 

adet kiraz bahçesinde 2017 ve 2018 yıllarında yürütülmüştür. M. cerasi’nin Çanakkale ili kiraz bahçelerindeki popülasyon 

gelişimi değerlendirildiğinde, ilk nimf çıkışları Nisan sonu- Mayıs başında görülmüş ve en yüksek popülasyon yoğunluğu 

2017 yılında haziran başında yaprak başına ortalama 25,82 nimf ve 5,2 ergin ve 2018 yılında mayıs sonunda yaprak başına 

ortalama 52,36 nimf ve 11,42 ergin birey olarak tespit edilmiştir. M. cerasi bireylerinin her iki yılda da temmuz ayından 

itibaren ara konukçularına göç ettiği ve Eylül ayı başından itibaren ana konukçu olan kiraz ağaçlarına geri göç ettiği tespit 

edilmiştir. M. cerasi’nin kiraz ağaçları üzerindeki biyolojisinin net olarak ortaya çıkarılabilmesi için laboratuvar şartlarında 

gerçekleştirilen çalışmalarda, en uzun gelişme süresi 32,0 gün ile 20oC’de belirlenirken en kısa gelişme süresi ise 19,59 

gün ile 30oC’de tespit edilmiştir. En yüksek kalıtsal üreme yeteneği (rm) 0,1453 d-1 ile 30 oC’de belirlenirken en düşük 

kalıtsal üreme yeteneği ise 0,0868 d-1 ile 20oC’de tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada mücadele edilmediğinde 

kiraz yetiştiriciliği yapılan alanlarda ekonomik olarak zarar meydana getirme potansiyeli olan M. cerasi’nin Çanakkale 

ilinde hem arazi hem de laboratuvar koşullarında biyolojik özellikleri belirlenmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçların 

zararlı afidin daha ayrıntılı tanınmasına ve mücadele stratejilerinin planlanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Afit, kiraz ağaçları, Myzus cerasi, Çanakkale 

 

Studies on the Biology of Black Cherry Aphid, Myzus cerasi (Fabricius, 1775) on Cherry Trees 

Myzus cerasi (Fabricious, 1775) (Hemiptera: Aphididae), also known Black cherry aphid, causes significant economic 

losses on cherry trees worldwide as well as causes fumagine and curling of leaves by forming dense colonies on shoots 

and leaves on trees belonging to the genus Prunus (Rosaceae). In this study, it was aimed to determine the population 

development of M. cerasi in cherry cultivated areas in Çanakkale Province in the field conditions and to determine some 

biological parameters of it on cherry trees at 20, 25 and 30°C in laboratory conditions. The population development studies 

were conducted in a total of six cherry orchards, four in the Center and two in Lapseki, where cherry production is more 

intense in Çanakkale between 2017 and 2018. Considering the population development of M. cerasi in the cherry orchards 

in Çanakkale, the first nymphs were observed on late April – early May and the highest population density of M. cerasi 

was determined with 25,82 nymphs and 5,2 adults per leaf in early June 2017 and with 52,36 nymphs and 11,42 adults per 

leaf in late May in 2018. It was determined that M. cerasi individuals migrated to their seconder hosts from July and then 

they remigrated to the cherry trees which are the primer host from the early September in both years. In order to clearly 

reveal the biology of M. cerasi, according to the studies carried out under laboratory conditions, the highest developmental 

time of the aphids was obtained at 20oC with 32,0 day while the lowest developmental time was determined at 30oC with 

19,59 day. The highest value of intrinsic rate of increase (rm) was observed at 30oC with 0,1453 d-1 and the lowest value 

was at 20oC with 0,0868 d-1. Consequently, the biological parameters of M. cerasi, which has the potential to cause 

economic losses in cherry cultivated areas, were revealed in both field and laboratory conditions in Çanakkale Province. It 

is thought that the data obtained in this study will contribute to the more detailed recognition of this pest aphid and the 

planning of their control strategies. 

Keywords: Aphid, cherry trees, Myzus cerasi, Çanakkale 
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Trakya Meyve Alanlarındaki Bitki Paraziti Nematodların Güncel Listesi 

Lerzan ÖZTÜRK1, İbrahı̇m Halı̇l ELEKCİOĞLU2 

1Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü 

2Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: lerzanozturk@gmail.com 

Trakya’da meve alanlarındaki bitki paraziti nematod türlerini belirlemek için kapsamlı sörvey çalışması yürütülmüştür. 

Sörveylerde kiraz, ceviz, şeftali, ayva, erik, incir, badem, armut, elma ve kayısı bahçelerinden toprak örneği alınmıştır. 

Meyve alanlarında 17 cinse ait 35 nematod türü saptanmıştır. Criconematoidea üst familyasından 1 tür, Tylenchoidea üst 

familyasından ise 30 tür tespit edilmiştir. Teşhis çalışmaları sonrasında Trakya'da elma alanlarında 11 cinse ait 15 tür, kiraz 

alanlarında 15 cinse ait 24 tür, armut alanlarında 12 cinse ait 17 tür, şeftali alanlarında 13 cinse ait 22 tür, ceviz alanlarında 

15 cinse ait 23 tür, badem alanlarında 14 cinse ait 23 tür, incir alanlarında 11 cinse ait 16 tür, kayısı alanlarında 12 cinse 

ait 16 tür, ayva alanlarında 11 cinse ait 13 tür, erik alanlarında 14 cinse ait 19 tür tespit edilmiştir. Meyve alanlarında 

Helicotylenchus digonicus, Filenchus thornei, Geocenamus brevidens en yaygın bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Meyve alanları, bitki paraziti nematodlar, Trakya, Türkiye 

 

An updated list of plant parasitic nematodes in orchards in Thrace, Turkey 

To assess the presence of plant parasitic nematodes in orchards, an extensive survey was carried out in three provinces and 

nine districts in Northwestern Turkey. Soil samples were collected from cherry, walnut, peach, quince, plum, fig, almond, 

pear, apple, apricot orchards. After nematode identifications 35 species belonging to 17 genera were identified in orchards. 

In the orchards, 1 species from Criconematoidea superfamily and 30 species from Tylenchoidea superfamily were 

determined.There were 23 species belonging to 11 genera in fig fields, 16 species belonging to 11 genera in fig fields, 16 

species belonging to 12 genera in apricot fields, 13 species belonging to 11 genera in quince fields, and 19 species belonging 

to 14 genera in plum fields, 15 species belonging to 11 genera in apple fields, 24 species belonging to 15 genera in cherry 

fields, 17 species belonging to 12 genera in pear fields, 22 species belonging to 13 genera in peach fields, 23 species 

belonging to 15 genera in walnut fields, 14 genera in almond fields. Helicotylenchus digonicus, Filenchus thornei, 

Geocenamus brevidens were found common in orchard soil samples. 

Keywords: Orchards, Plant parasitic nematodes, Thrace Turkey 
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Trakya Bağ Alanlarındaki Bitki Paraziti Nematodların Güncel Listesi 

Lerzan ÖZTÜRK1, İbrahim Halil ELEKCİOĞLU2 

1Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü 

2Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü,01330, Sarıçam, Adana 

Sorumlu Yazar: lerzanozturk@gmail.com 

Asma bitkisi birçok nematod türüne konukçuluk etmektedir. Trakya Yöresinin bağcılık yapılan ana illerden Edirne, 

Kırklareli ve Tekirdağ’da yürütülen son çalışmada 21 familya ve 23 cinse (Edirne 16; Tekirdağ 21; Kırklareli 19 cins) ait 

bitki paraziti nematod türleri tespit edilmiştir. Nematodlar üç takımda Aphelenchida (6 tür), Tylenchida (40 tür) and 

Dorylaimida (10 tür) yer almıştır. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da sırasıyla 34, 36 ve 54 nematod türü tespit edilmiştir. 

Bölgede toplam 56 tür tespit edilirken bunun çoğunluğunu ektoparazitler (71,42 %) oluşturmuş, endoparazit yaşayan 5 tür 

saptanmıştır. Tespit edilen türler içerisinde 4 tür Xiphinema index, Xiphinema italiae, Longidorus elongatus, Longidorus 

attenuatus, Trichodorus similis virüs vektörlük özellikleri nedeniyle ayrıca büyük önem arzetmektedir. Üç ilden toplanan 

örneklerde en yaygın türler, Helicotylenchus digonicus (19,20%), Rotylenchus cypriensis (14,30%), Macroposthonia 

xenoplax (14,50 %), H. dihystera (11,0%), Pratylenchus neglectus (7,90%) olarak belirlenmiştir. Sörvey sırasında Vitis 

vinifera L. ile ilişkili 28 yeni tür tespit edilmiş ve bunlardan Psilenchus iranicus, Paratylenchus nawadus, , P. latescence, 

P. straeleni Türkiye’de bağ alanlarında ilk defa bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Bağ alanları, bitki paraziti nematodlar, Trakya, Türkiye 

 

An updated list of plant parasitic nematodes in vineyards in Thrace, Turkey 

Grapevine is known as a host of many nematodes. In recent study we carried out in Edirne, Kırklareli and Tekirdağ, main 

grape producing provinces of Thrace Region, twenty three genera (Edirne 16; Tekirdağ 21; Kırklareli 19 genera) and 21 

families belongs orders Aphelenchida (6 species), Tylenchida (40 species) and Dorylaimida (10) species to the were 

identified. A total number of species identified in Edirne, Kırklareli and Tekirdağ were 34, 36 and 54 respectively. A total 

of 56 species were identified in the region, most were constituting from ectoparasitic (71,42 %) and only 5 of them were 

endoparasitic. Within all four species Xiphinema index, Xiphinema italiae, Longidorus elongatus, Longidorus attenuatus, 

Trichodorus similis were considered as most important due to virus transmission ability. The most encountered species in 

three provinces were Helicotylenchus digonicus (19,20%), Rotylenchus cypriensis (14,30%), Macroposthonia xenoplax 

(14,50 %), H. dihystera (11,0%), Pratylenchus neglectus (7,90%). During surveys 28 new species associated with Vitis 

vinifera L. was recorded and Psilenchus iranicus, Paratylenchus nawadus,, P. latescence, P. straeleni were detected for 

the first time in Vitis vinifera host plant in Turkey. 

Keywords: Vineyards, Plant parasitic nematodes, Thrace Turkey 
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Kök Ur Nematodu (Meloidogyne spp)-Bitki İlişkisinde Moleküler Değişimler  

Refik BOZBUĞA1 

1Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü 

Sorumlu Yazar: refikbozbuga@gmail.com 

Kök ur nematodları bitki paraziti nematodları içerisinde bitkilere en zararlı olan cinstir ve dünyada birçok ürüne zarar 

verebilmektedir. Kök ur nematodları bitki kök dokusunda dev hücreler olarak adlandırılan özel bir beslenme alanı 

oluşturarak, hücre oluşum mekanizmalarını değiştirir ve hücrelerde sitolojik değişikliklere, metabolik artışa ve hücrelerin 

taşıma kapasitesinin artmasına neden olurlar. Nematod ile başarılı parazitizm sonucunda, hücrelerde genişleme, hücre 

duvarında gevşeme, yeniden şekillenme, hücre duvarı moleküler mimarisinin modifikasyonu meydana gelmektedir. 

Transkripsiyon faktörleri ve protein kinazlar, hücre farklılaşma sürecinde görev alabilmektedirler. Hücre farklılaşmasına 

ek olarak, kök ur nematodları hücre duvarı bileşimlerini değiştirmektedirler. Nematod enfeksiyonu sırasında bitki 

nematodlara karşı genetik ve moleküler tepkiler vermektedir. Konukçu bitkilerin verdiği moleküler yanıtlara göre bitki 

nematod etkileşimlerinde farklı gen ifadeleri oluşmaktadır. Çeşitli Meloidogyne türlerinin enfeksiyonu sırasında bitkilerde 

farklı gen ekspresyonlarının ortaya çıkması tam olarak anlaşılamamıştır. Bu nedenle, bu çalışmada bitki-nematod 

parazitizminde moleküler etkileşimlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Nematod enfeksiyonunda biyotik stresle ilgili 

birçok genin ekspresyonu çoğunlukla regüle edilmiş ve gen ekspresyonu seviyesi bitki türü, nematod türü ve süreye göre 

değişmiştir. Bitki üzerindeki nematod enfeksiyonunun genetik temelinin, nematod-bitki etkileşimlerindeki gen 

hareketlerinin büyük miktarını temsil ettiği sonucuna varılabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kök ur nematodu, moleküler, bitki, Meloidogyne, gen  

 

Molecular Modifications in Root Knot Nematode (Meloidogyne spp)-Plant İnteractions  

Root knot nematodes are most damaging plant parasitic nematode genus cause damage to several crops in the world. They 

induced special feeding site in plant root tissue termed giant cells. Nematodes induce cells have cytological alterations, 

increased metabolic and boosted transport capacity of cells by changing the mechanisms of cell formation. Cell expansion, 

cell wall loosening, remodelling, modification of cell wall molecular architecture occurs in nematode induced cells during 

the successful parasitism. Transcription factors and protein kinases may encompass in cell differentiation process. In 

addition to cellular differentiation root knot nematode alter cell wall compositions. During the nematode infection, plant 

give genetic response against nematodes. Host plants give molecular response and differential gene expressions occurs in 

plant nematode interactions. Arising the distinct gene expressions in plants during the infection of several Meloidogyne 

species has not been fully understood. Therefore, this study was aimed to reveal the molecular interactions thru parasitising. 

The gene expression of several biotic-stress-related genes mostly are regulated in nematode infection and the level of gene 

expression changed according to plant species, nematode species and time durations. It can be concluded that the genetic 

basis of nematode infection on plant represent the vast amount of gene actions in nematode-plant interactions. 

Keywords: Root knot nematode, molecular, plant, Meloidogyne, gene 
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Patates Kist Nematodlarının Türkiye'deki Tanımlanması, Yaygınlığı ve Genetik Çeşitliliği 
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Patateste zarar yapan en önemli etmenlerden olan ve çok ciddi verim kayıplarına neden olan Patates kist nematodları 

(PKN), Globodera rostochiensis ve G. pallida, dünya genelinde önemli karantina zararlılarıdır. Bu çalışmada, Türkiye’de 

yemeklik patates alanlarında PKN’lerin dağılımını belirlemek amacıyla yemeklik patates üretim alanlarının %66,1’ini 

kapsayan dokuz ilden 2017-2019 yıllarında 1054 toprak örneği alınmıştır. Fenwick can yöntemiyle 200 g topraktan 

ekstrakte edilen kistler steromikroskop altında sayılarak toplanmıştır. Globodera spp. Popülasyonlarının moleküler 

tanımlaması ve filogenetik analizleri sırasıyla ITS5, PITSr3, PITSp4 ve TW81, AB28 primerleri kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. PCR çalışmaları sonucunda tüm numunelerden G. rostochiensis'e özgü 434 bp uzunluğunda tek bant 

elde edilmiştir Elde edilen sonuçlara göre incelenen alanda G. rostochiensis yaygınlığı %12,1 olarak belirlenmiştir. 

Tohumluk patates üretiminin yasak olduğu İzmir, Niğde ve Nevşehir illerinden alınan toprak örneklerinde G. rostochiensis 

varlığı sırasıyla %41,4, %26,9 ve %12,4 olarak bulunmuştur. Önemli tohumluk patates üretim alanları olan Konya, Kayseri, 

Sivas ve Aksaray illerinin G. rostochiensis'ten ari olduğu ancak Afyonkarahisar ve Bolu illerinde G. rostochiensis 

yaygınlığının sırasıyla %1,3 ve %1,1 olduğu belirlenmiştir. Aksaray, Konya, Sivas ve Kayseri illerinde PKN kistlerine 

rastlanmazken, Afyonkarahisar ve Bolu illerinde canlı PKN kistlerinin olmadığı bazı alanlarda cansız PKN kistleri tespit 

edilmiştir. Globodera rostochiensis popülasyonlarının ortalama kist yoğunluğu ve kist içeriğinin canlılığı Afyonkarahisar, 

İzmir, Niğde ve Nevşehir'de sırasıyla 61, 371, 90, 31 ve %54, %39, %47 ve %55 olarak bulunmuştur. Sekans sonuçlarının 

GenBank'ta diğer G. rostochiensis popülasyonları ile karşılaştırılması sonucunda ilk 50 sonuçtan %99,46-100 nükleotit 

benzerliği elde edilmiştir. Bu sonuçlar, Türkiye'de patates tarlalarında sadece G. rostochiensis'in bulunduğunu ve G. 

pallida'nın varlığına dair bir kanıt bulunmadığını göstermektedir. Sonuç olarak, PKN ile bulaşık alanlarda acil kontrol 

önlemlerinin alınması, özellikle PKN'nın daha fazla yayılmasını önlemek için G. rostochiensis’e dayanıklı çeşitlerin 

kullanımını teşvik edilmesi gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: PKN, yemeklik patates, tohumluk patates, teşhis, identification, çeşitlilik 

 

Identification, Prevalence and Genetic Diversity of Potato Cyst Nematodes in Turkey 

Potato cyst nematodes (PCN), Globodera rostochiensis and G. pallida, are amongst the most damaging potato pests and 

can cause severe yield losses and both species have worldwide regulatory concern. In this study, in order to determine the 

distribution of PCN in ware potato fields of Turkey, a total of 1054 soil samples were collected from nine provinces 

representing 66.1% of the Turkish potato production areas in 2017–2019. Cysts were extracted from 200 g soil by Fenwick 

can method and all cysts were examined and counted under stereomicroscope. Identification and phylogenetic analyses of 

Globodera spp. populations was then conducted based on ITS5, PITSr3, PITSp4 and TW81, AB28 primers, respectively. 

PCR assay produced a single band of 434 base pairs (bp) length which specific for G. rostochiensis from all samples. 

Results revealed that percentage of occurrence of G. rostochiensis, was 12.1% in the surveyed area. In soil samples taken 

from the provinces of İzmir, Niğde and Nevşehir where seed potato production is prohibited, G. rostochiensis occurrence 

was found to be 41.4%, 26.9% and 12.4%, respectively. It was determined that Konya, Kayseri, Sivas and Aksaray 

provinces, where are important seed potato production areas, are free from G. rostochiensis. However, G. rostochiensis 

occurrence in Afyonkarahisar and Bolu provinces was determined as 1.3% and 1.1%, respectively. While PCN cysts were 

not detected in Aksaray, Konya, Sivas and Kayseri provinces, non-viable PCN cysts were detected in some areas without 

live PCN cysts in Afyonkarahisar and Bolu provinces. The mean population density and viability of cyst content of G. 

rostochiensis populations were found 61, 371, 90, 31 and 54%, 39%, 47% and 55% in Afyonkarahisar, İzmir, Niğde and 

Nevşehir, respectively. The comparisons of the sequences with those of corresponding G. rostochiensis populations 

available in GenBank showed 99.89-100% nucleotide similarity in the first 50 results. These results show that only G. 

rostochiensis is found in the ware potato fields in Turkey and there is no evidence of the existence of G. pallida. As a 

result, it is necessary to take urgent control measures in infested areas, in particular encourage use G. rostochiensis resistant 

varieties, to prevent further PCN spread. 

Keywords: PCN, ware potato, seed potato, identification, diversity 

Bu çalışma, Tubitak 117O212 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.  
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Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides (Lef) (Lepidoptera: Noctuidae))' nun Kitle Üretimi 

Erkan YILMAZ1, Ferit TURANLI2, Firdevs ERSİN2, Mustafa Hakan BALCI1 

1Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova/İzmı̇r 

2Ege Üniveristesi Zaraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: yilmazerkan@tarimorman.gov.tr 

Entomolojik çalışmalarda kullanılmak üzere kitle üretimi yapılan böceklerin ekonomik öneme sahip tarımsal zararlılar 

arasından seçilmesi sonuçların daha değerli olmasına neden olur. Mısır koçankurdu (Sesamia nonagrioides (Lef) 

(Lepidoptera: Noctuidae)) alternatif mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi konularında çokça tercih edilen önemli bir mısır 

zararlısıdır. Bu çalışma ile mısır koçankurdunun kullanılmasına kitle üretim standardı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada yapılan literatür taramasına dayanarak gerekli materyal temin edilmiştir. Literatürde bildirilen farklı içerik ve 

tarife sahip toplam 11 yarı yapay diyet hazırlanmış fakat larvalarda yüksek ölüm oranı görüldüğü için üretim kapasitesi 

düşük olmuştur. Literatürde bildirilenden farklı olarak yüksek verimlilik sağlayabilen diyet hazırlama zorunluluğu ortaya 

çıkmıştır. Bu nedenle yürütülen çalışmalar sonucunda içerisinde; su, agar, mısır unu, buğday germi, bira mayası, askorbik 

asit, vitamin, potasyum sorbat, selüloz, soya unu, benzoik asit, wesson tuzu, fumidil, bitkisel yağ ve nipagin bulunan 

karışım geliştirilmiştir. Hazırlanan bu diyetin kitle üretiminde kullanılması ile S. nonagrioides‘in beslenmesi için en uygun 

diyet olduğu saptanmıştır. Doğadan toplanan larvalar diyet üzerinde beslenerek öncelikle başlangıç daha sonra stok kültür 

oluşturulmuş ve ardından kitle üretimine geçilmiştir. Çalışmalar 25 °C sıcaklık, %70 bağıl nem ve 16:8 foto periyotta 

yürütülmüştür. Diyetin başarısı; tüketilen besin miktarı, bırakılan yumurta paketi sayısı, açılan yumurta sayısı, larvaların 

canlı kalma oranı, larva dönemlerinin süresi, toplam larva süresi ve taze pupa ağırlığı kriterleri dikkate alınarak 

değerlendirilmiştir. Ergin bireyler içinde mısır bitkisi bulunan kafeslere salınmıştır. Ergin bireylere beslenmeleri için 

sulandırılmış bal verilmiştir. Yumurtalar larva baş kapsülü görünür oluncaya kadar bitki üzerinde bırakılmıştır. Bu döneme 

gelen yumurtalar, içerisinde 1 cm3 yapay diyet bulunan petriye aktarılmıştır. Larvalar yedi gün sonra daha büyük plastik 

kaplara aktarılmış ve pupa oluncaya kadar aynı diyetle beslenmiştir. Diyet üç gün aralıkla değiştirilmiş ve elde edilen ergin 

bireylerle kitle üretim çalışmaları devam etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sesamia nonagrioides, Kitlesel üretim, Yarı Yapay diyet, Alternatif mücadele 

 

The Mass Rearing of Mediterranean Corn Stalk Borer (Sesamia nonagrioides (Lef) 

(Lepidoptera: Noctuidae)) 

The selection of mass-rearing insects among agricultural pests with economic importance, used in entomological studies 

causes the results to be more valuable. Mediterranean corn stalk borer (Sesamia nonagrioides (Lef) (Lepidoptera: 

Noctuidae)) is an important corn pest that is widely preferred in the development of alternative control methods. With this 

study, it is intended to establish a standard for the use of Mediterranean corn stalk borer as a mass rearing method. Related 

material was provided based on the literature review conducted in the study. A total of 11 semi-artificial diets with different 

contents and recipes prepared according to the literatüre. However the production capacity was low due to the high 

mortality rate in larvae stage. Unlike what is reported in the literature, the necessity of preparing more efficient diet, has 

emerged. For this reason, studies were carried out to developed a mixture of water, agar, corn flour, wheat germ, brewer's 

yeast, ascorbic acid, vitamin, potassium sorbate, cellulose, soy flour, benzoic acid, wesson's salt, fumidil, vegetable oil, 

and nipagin. Prepared diet used in mass rearing has been determined that it is the most suitable for the nutrition of S. 

nonagrioides. The larvae collected from nature were fed on this diet, the stock culture was initiated and mass rearing was 

started. The studies were carried out at 25 °C temperature, 70% relative humidity and 16:8 photoperiod. The success of the 

diet was evaluated according to the amount of food consumed, the number of egg laid, the number of eggs hatched, the 

survival rate of the larvae, the duration of the larval stages, the total larval duration and the fresh pupa weight. Adult 

individuals were released into cages which contain corn plants and fed by diluted honey. Eggs are left on the plant until 

the larval head capsule is visible. After this period eggs were transferred to a Petri dish containing 1 cm3 of diet. After 

seven days the larvae were transferred to larger plastic containers and fed with the same diet until pupae stage. The diet 

was changed at three-day intervals and mass rearing studies were continued with the obtained adult individuals. 

Keywords: Sesamia nonagrioides, Mass rearing, Semi-artificial diet, Alternative pest management 

*Bu bildiri Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bornova-İzmir tarafından desteklenmiştir. 
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Enfekte larvanın salgıladığı kokuların entomopatojen nematodların yönelimine etkisi 

Tufan Can ULU1 

1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 
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Entomopatojen nematodlar (EPN) toprak altında yaşayan ve yaşamını devam ettirebilmesi için konukçu bir böceğe ihtiyaç 

duyan obligat endoparazit canlılardır. EPN’ler tarımda kimyasal ilaçlara alternatif olan önemli bir biyolojik mücadele 

ajanıdır. Toprak altındaki zararlı böceklere karşı kullanılan EPN’lerin konukçu arama özelliği, kimyasallar ile 

uygulanabilmesi ve kitle üretime uygun olması önemli avantajları arasında yer almaktadır. Ancak EPN’ler son yıllarda 

Avrupa’da yaygınlaşmasına karşın yüksek üretim maliyeti ve düşük raf ömrü nedeniyle ticari preparatlar pahalı olmakta 

ve ancak sınırlı alanlarda kullanılabilmektedir. Bu olumsuz durumun üstesinden gelmek için yapılan bazı çalışmalarda 

EPN’lerin uygulama etkinliğinin artırılması ve bu sayede daha az ürün kullanılarak daha başarılı mücadele yapılması 

hedeflenmektedir. EPN uygulama etkinliği birçok yönden geliştirmeye açıktır. Bu yöntemlerden birisi de EPN’lerin 

toprağa girdikten sonraki davranışlarının kontrol edilmesidir. Son yıllarda EPN’lerin feromon benzeri çeşitli salgılar 

(ekzometabolom) ile haberleştiği ve bu salgıların türüne göre bireylerin davranışlarının değiştiği belirlenmiştir. Bu konuda 

yapılan güncel bazı çalışmalarda kokular kullanılarak EPN’lerin arazi şartlarında etkinliklerinin artırıldığı bilinmektedir. 

Bu bilgilerden yol çıkarak EPN’ler tarafından enfekte edilmiş larvaların, ortamda bulunan diğer EPN’lerin davranışı 

üzerine etkisini incelemek adına özel olarak hazırlanmış olfaktometre düzeneği içerisinde çeşitli denemeler yapılmıştır. 

Farklı EPN türleri tarafından inokule edilmiş Tenebrio molitor larvalarının, ortama sonradan uygulanan aynı tür EPN’lere 

kaçırıcı etki yaptığı belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre inokulasyondan sonra geçen süre uzadıkça EPN’lerin enfekte 

olmuş larvadan kaçış oranının arttığı gözlenmiştir. Çalışma ile elde edilen sonuçların EPN’lerin ekzometabolom salgıları 

ve davranışlarının kontrolü ile ilgili bilgi sağlaması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Entomopatojen nematod, ekzometabolom, yönelim, nematod davranışı 

 

Effect of infected larva odors on orientation of entomopathogenic nematodes 

Entomopathogenic nematodes (EPN) are obligate endoparasite organisms that live underground and need a host insect to 

survive. EPNs are an important biological control agent as an alternative to chemical pesticides in agriculture. EPNs are 

used against harmful insects under the soil, they can actively seek their host, they can be applied with chemicals, and they 

have suitable for mass production. However, although EPNs have become widespread in Europe in recent years, 

commercial preparations are expensive and can only be used in limited areas due to their high production cost and low 

shelf life. In some studies, it is aimed to increase the application efficiency of EPNs and successful management by using 

less products. Application success of EPNs can be improved in many ways. One of these methods is to control the behavior 

of EPNs after they enter the ground. In recent years, it has been determined that EPNs communicate with various 

pheromone-like secretions (exometabolome) and the behavior of individuals changes according to the type of these 

secretions. Some recent studies showed that the effectiveness of EPNs in field conditions can be increased by using these 

pheromones. Based on this information, experiments were carried out in a specially prepared olfactometer setup to examine 

the effect of pre-infected larvae on the behavior of EPNs in the environment. It was determined that Tenebrio molitor larvae 

inoculated by different EPN species had a repellent effect on the same EPN species that were subsequently applied to the 

medium. According to the results of the study, it was observed that the repellency of EPNs from infected larvae increased 

as the time elapsed after inoculation increased. The results obtained from the study are expected to provide information 

regarding the control of exometabolome secretions and behavior of EPNs. 

Keywords: Entomopathogenic nematodes, exometabolome, orientation, nematode behavior 
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Entomopatojen nematodlar (EPN) toprak altında yaşayan mikroskobik ölçülerdeki yuvarlak solucanlardır. Biyolojileri 

gereği konukçu bir böceğe ihtiyaç duyan ve gelişimi sırasında konukçusunun ölümüne sebep olan EPN’ler tarımda 

biyolojik mücadelede ilaçlara alternatif olarak kullanılmaktadırlar. EPN’lerin birçok olumlu özelliği olmasına rağmen arazi 

şartlarında etkili bir uygulama yöntemi bulunmaması önemli bir engel olarak görülmektedir. Avrupa’da yaygın olarak 

kullanılan EPN’lerin tavsiye edilen uygulama şekli salma sulama veya damla sulama ile uygulamadır. Ancak salma sulama 

yöntemi su kaynaklarını verimsiz kullanmakta, damla sulama yönteminde ise farklı tipteki damlatıcılar farklı fiziksel 

özellikleri nedeniyle EPN uygulamasına olumsuz etki yapmaktadır. Damla sulama yönteminde karşılaşılan bu durum 

EPN’lerin toprağa geçişini kısıtlamakta ve nematodlar sulama sisteminde sıkışmaktadır. Başarısız EPN uygulamaları 

nedeniyle para, emek ve zaman boşa harcanmakta, EPN’lerin üretici gözündeki değeri düşmektedir. Bu çalışmada yaygın 

olarak kullanılan üç farklı damlatıcı tipinin arazi şartlarında EPN uygulama başarısı üzerine etkisi incelenmiştir. Bu 

doğrultuda hat içi damlatıcılı yassı (sezonluk) boru (1.6 lt/sa), hat içi damlatıcılı yuvarlak boru (4 lt/sa) ve hat üzeri katif 

(buton) damlatıcılı borunun (12 lt/sa) kullanıldığı bir sulama sistemi kurulmuş ve arazi şartlarında EPN uygulaması 

yapılmıştır. Yapılan uygulamalarda 1.6 lt/sa debideki uygulamada EPN’lerin %60’dan fazlası sulama sisteminde kalırken, 

12 lt/sa debideki uygulamada bu oran %20’lerin altına inmiştir. Hem debi artışı hem de damlatıcıların fiziksel yapısı 

nedeniyle hat üzeri damlatıcı kullanılan uygulamada nematodların büyük kısmı sulama sisteminden çıkış yapmayı 

başarmıştır. Uzun süreli bir proje çalışmasının ilk aşaması olan bu denemeler, damlatıcı tipinin EPN uygulamasının başarısı 

üzerine istatistiksel olarak önemli oranda etki ettiği ve damla sulamada EPN’lere uygun damlatıcı tipinin seçilmesi 

gerektiğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Entomopatojen nematod, uygulama, damla sulama, Heterorhabditis bacteriophora 

 

Effect of Different Drip Irrigation Drippers on Application of Entomopathogenic Nematodes 

Under Field Conditions 

Entomopathogenic nematodes (EPN) are soil-dwelling microscopic roundworms. EPNs, which need a host insect due to 

their biology and cause the death of their host during development, are used as an alternative to pesticides in biological 

control in agriculture. Although EPNs have many positive features, the lack of an effective application method in field 

conditions is seen as an important obstacle. The recommended application of EPNs, which are widely used in Europe, is 

the application through flood irrigation or drip irrigation. However, the flood irrigation method uses water resources 

inefficiently, and in the drip irrigation method, different types of drippers have a negative effect on the EPN application 

due to their different physical properties. This situation encountered in the drip irrigation method restricts the penetration 

of EPNs into the soil and nematodes are squeezed in the irrigation system. Due to unsuccessful EPN applications, money, 

effort, and time are wasted. In this study, the effects of three different dripper types, which are widely used, on the success 

of EPN application in field conditions were investigated. In this direction, an irrigation system was established using flat 

(seasonal) pipe with in-line dripper (1.6 l/h), round pipe with in-line dripper (4 l/h) and on-line (button) dripper pipe (12 

l/h) and EPN application was made under the conditions. While more than 60% of the EPNs remained in the irrigation 

system in the application at 1.6 l/h flow, this rate decreased below 20% in the application at 12 l/h flow. Due to both the 

increase in flow and the physical structure of the drippers, most of the nematodes managed to exit the irrigation system in 

the application where on-line drippers were used. These trials, which are the first phase of a long-term project study, have 

shown that the dripper type has a statistically significant effect on the success of the EPN application and that the dripper 

type suitable for EPNs should be selected in drip irrigation. 

Keywords: Entomopathogenic nematodes, application, drip irrigation, Heterorhabditis bacteriophora 

Bu çalışma, TÜBİTAK 120O286 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Entomopatojen nematodlar (EPN), zorunlu böcek parazitleri olup konukçularına karşı parazitizm için özel stratejileri 

vardır. EPN'ler birçok zararlı böceği kontrol etme potansiyeline sahiptir ve en uygun EPN türlerinin ve/veya izolatlarının 

seçimi başarılı biyolojik mücadele stratejileri için büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma, Afyonkarahisar, Bolu, İzmir, 

Kayseri, Konya, Niğde ve Sivas illerindeki patates ekim alanlarındaki EPN’lerin tür çeşitliliğini ve dağılımını belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. EPN’lerin varlığını belirlemek için toplamda 400 toprak örneği alınmıştır. Galleria mellonella (L.) 

(Lepidoptera: Pyralidae) larvası kullanılarak tüm toprak örneklerinin %13’üne karşılık gelen 53 örnekte EPN izolatı elde 

edilmiştir. Nematod izolatlarının teşhisi, Ribozomal DNA (rDNA)'ya ait ITS gen bölgelerinin sekans analizi ve morfolojik 

özellikleri esas alınarak yapılmıştır. Çalışma sonucunda 36 izolat (izolatların %68) Steinernema feltiae, 14 izolat (%26) 

H.bacteriophora olarak tanımlanmıştır. EPN popülasyonları arasındaki tür içi ve türler arası akrabalık ilişkilerin 

değerlendirilmesi rDNA'ya ait ITS gen bölgelerinin sekans verileri ile analiz edilmiştir. Filogenetik analizler, çalışmadaki 

nematod örneklerinin Genbank veri tabanında Steinernematid ve Heterorhabditid izolatlarıyla kümelendiğini göstermiştir. 

Morfoloji ve ITS gen bölgesi analizi esas alınarak yapılan moleküler analizde ise 3 izolatın Oscheius cinsi ait olduğu 

saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Entomopatojen nematod, çeşitlilik, Steinernema feltiae, Heterorhabditis bacteriophora 

 

Distribution of Steinernematids and Heterorhabditids (Rhabditida: Steinernematidae and 

Heterorhabditidae) in Potato Production Areas of Turkey 

Entomopathogenic nematodes (EPNs) are obligate parasites of insects and have special strategies against their host to 

achieve successful parasitism. EPNs have the potential to control many insect pests, and the selection of the most suitable 

EPN species and/or population is crucial to manage successful biological control strategies. This study was conducted to 

determine the diversity and distribution of EPN species in the soils of potato cultivation areas of Afyonkarahisar, Bolu, 

İzmir, Kayseri, Konya, Niğde, and Sivas provinces. In total, 400 soil samples were collected to evaluate the existence of 

EPN. A total of 53 EPN isolates were obtained from the soils by using Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) 

larvae, with a recovery rate of 13% for all samples. Nematode isolates were identified based on morphological features and 

sequence analysis of the internal transcribed spacer (ITS) region of rDNA. Thirty-six isolates (68% of isolates) were 

identified as Steinernema feltiae while 14 isolates (26%) were Heterorhabditis bacteriophora. Phylogenetic analysis of the 

ITS sequences was used to assess the inter- or intra-phylogenetic relationships between the EPN populations. The 

phylogenetic analyses demonstrated that the nematode specimens from Turkey were clustered with Steinernematids and 

Heterorhabditids isolates from the GenBank database. Based on the morphology and ITS sequence analysis showed that 

the three remaining isolate was classified into Oscheius genus.  

Keywords: Entomopathogen nematodes, diversity, Steinernema feltiae, Heterorhabditis bacteriophora 

Yazarlar, bu çalışmayı finanse ettiği için Türkiye Bilim ve Teknoloji Kurumu'na (TÜBİTAK; Proje No: 119R025) 

minnettardır. 
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Kırgızistan’ın Çüy Bölgesinde Çilek (Fragaria ananassa Duch) Yetiştiriciliği Yapılan 

Alanlarda Bulunan Bitki Paraziti Nematodlarının Saptanması 

Şenol YILDIZ1, Elaman KANATBEK UULU2, Tair ESENALİ UULU2 

1Ktmü, Baı̇bü 

2Ktmü 

Sorumlu Yazar: senol.yildiz@manas.edu.tr 

Bu çalışmada, Kırgızistan’ın Çüy bölgesinde çilek (Fragaria ananassa) yetiştiriciliği yapılan alanlarda bulunan bitki paraziti 

nematodları araştırılmıştır. Bu amaçla 2020 yılı Haziran-Temmuz aylarında sörveyler yapılarak, çilek arazilerinden toprak 

örnekleri toplanmıştır. Araştırma sonucunda, Tylenchida takımına bağlı 10 cinse ait nematod tespit edilmiştir. Bunlar: 

Aphelenchoides, Aphelenchus, Criconema, Ditylenchus, Gracilicutes, Helicotylenchus, Paratylenchus, Pratylenchus, 

Tylenchorhynus ve Tylenchus cinsleri olup, bu nematodlara ait görülme sıklığı ve yoğunlukları arazilere göre farklılık 

göstermiştir. Tylenchus ve Helicotylenchus cinsleri %88 ve %72 oranla en çok saptanan nematodlar olmuştur. Ancak, 

saptanan nematodların bazıları çilek bitkisinde önemli olmasına rağmen, bölgedeki varlığı, yoğunluğu ve zarar durumu 

açısından tehdit oluşturmadığı ortaya çıkarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çilek, nematodlar, Çüy, Kırgızistan 

 

A Survey for Plant-Parasitic Nematodes Associated with Strawberry (Fragaria ananassa Duch) 

Crop in Chui Province, Kyrgyzstan 

A survey was conducted during June-July 2020 to determine the occurrence and population density of plant-parasitic 

nematodes associated with strawberry (Fragaria ananassa) fields, in major strawberry growing districts of Chuy province, 

Kyrgyzstan. The survey revealed presence of 10 genera belonging to order Tylenchida. The identified genera were: 

Aphelenchoides, Aphelenchus, Criconema, Ditylenchus, Gracilicutes, Helicotylenchus, Paratylenchus, Pratylenchus, 

Tylenchorhynus and Tylenchus. Frequency and density of each genera were variable from field to field. Tylenchus and 

Helicotylenchus genera were most frequent with 88 % and 72 %, respectively. However, many of the observed species are 

important parasites of strawberry, currently, nematodes are not serious problem for the region based on their abundance 

and prevalence. 

Keywords: Strawberry, nematodes,Chui, Kyrgyzstan 
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Bolu İlinde Üç Farklı Habitat Tipinde Nematod Topluluklarındaki Değişimler 

Şenol YILDIZ1, Emine GÖK2, Göksel ÖZER2, Mustafa İMREN2 

1Ktmü, Baı̇bü 

2Baı̇bü 

Sorumlu Yazar: senol.yildiz@manas.edu.tr 

Nematodlar, özellikleri ve toprak besin ağı ve besin geri dönüşümündeki çeşitli anahtar rolleri nedeniyle, çeşitlilikleri ile 

yaşadıkları yeryüzü sistemleri arasındaki bağlantıyı incelemek için ideal organizmalardır. Bununla birlikte, tüm karasal 

nematod topluluklarının çeşitliliği üzerine küresel bir çalışma, bölgeden bölgeye farklılıklar nedeniyle pratikte imkansızdır, 

bunun yerine, nematod toplulukları ve belirli rahatsızlıklarla ilişkili bazı taksonlar üzerine yerel çalışmalar daha güvenilir 

kabul edilir. Çalışmaya göre, Shannon-Wiener (H') indeksi, aşağıdaki üç ülkede farklı taksonomik kategoriler (sıra, aile ve 

cins seviyesi), trofik grup ve kolonizör-persister (cp) grubu için nematod çeşitliliğini değerlendirmek için bir araçtır: 

Türkiye, Bolu ilindeki Yeniçağa Gölü rezerv (Hamzabey ve Adaköy) alanlarındaki otlak, tarım arazileri ve turbalıklarda. 

Sonuçlar, çalışma sahaları arasında nematod faunasının kompozisyonunda, daha yüksek taksonların değerlendirilmesiyle 

istatistiksel olarak önemli farklılıklar olduğunu ortaya koyarken, cins seviyesi ve aile seviyesi düşük taksonlar, Hamzabey 

ve Ada Köy'de bu tür varyasyonları ayırt etmedi. Ayrıca, toprak tiplerine göre nematod çeşitliliğindeki varyasyonlar, c-p 

grupları yerine trofik grup yapıları değerlendirilerek iyi yansıtılmıştır. Bulgular, daha yüksek taksonlardaki çeşitliliğin, 

çalışma alanlarının arazi türleri arasında daha düşük takson çeşitliliğine (yani, aile ve cins düzeyinde) göre daha iyi bir 

gösterge olarak hizmet edebileceğini göstermiştir. Ek olarak, trofik ve c-p gruplarının da arazi türlerindeki değişim ve 

nematod çeşitliliği arasındaki ilişkiyi belirlemede daha güvenilir bir gösterge olabileceğini önermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, c-p grupları, indikatör, karasal nematodlar 

 

Nematode Community Changes in Three Distinct Habitat Types in Bolu Province 

Nematodes, because of their attributes and varied key roles in the soil food web and nutrient recycling, are ideal organisms 

for studying the linkage between their diversity and terrestrial systems where they live. However, a global study on the 

diversity of the entire terrestrial nematode communities is practically impossible due to the variations from region to region, 

instead, local studies on nematode assemblages and some taxa associated with certain disturbances are considered more 

reliable. By the study, the Shannon-Wiener (H’) index, was the tool to evaluate nematode diversity for different taxonomic 

categories (order, family and genus level), trophic group and colonizer-persister (c-p) group in the following three lands: 

in grassland, cropland, and peatland in the Lake Yeniçağa reserve (Hamzabey and Adaköy) areas in Bolu province, Turkey. 

The results revealed that there were statistically significant variations in the composition of nematode fauna between the 

study sites by the assessments of the higher taxa whereas genus level and family level lower taxa did not differentiate such 

variations in Hamzabey and Adaköy. Besides, the variations in nematode diversity in relation to soil types were well 

reflected by assessing the trophic group structures instead of the c-p groups. The findings indicated that the diversity at 

higher taxa might serve as a better indicator than the diversity of lower taxa (i.e., at familial and genera level) variations 

among the land types of the study areas. Additionally, the trophic groups and c-p groups suggested that they might be a 

more reliable indicator between the variations of different land types and nematode diversity.  

Keywords: Biodiversity, c-p groups, indicator, terrestrial nematodes 
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Turunçgil Kahverengi Akarı Eutetranyhcus orientalis (Klein) (Acari: Tetranychidae)’in Bazı 

Turunçgil Türleri Üzerinde Biyolojik Özellikleri  

Kemal YALÇIN1, İsmail DÖKER1, Cengiz KAZAK1 

1Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Adana 

Sorumlu Yazar: kemal3039@gmail.com 

Bu çalışmada Turunçgil kahverengi akarı Eutetranychus orientalis'in (Klein) greyfurt (Citrus paradisi Macf. cv. Star 

Ruby), limon (C. limon (L.) Burm. f. cv. Meyer), mandalina (C. reticulata Blanco cv. Okitsu) ve portakal (C. sinensis L. 

cv. Washington Navel) türleri üzerinde biyolojik özellikleri ve üremeyi esas alan yaşam çizelgesi parametreleri ortaya 

çıkarılmıştır. Çalışmalar laboratuvar koşullarında 25 oC ve 65± 5 % RH, 16:8 saat (A: K) koşullarında gerçekleştirilmiştir. 

E. orientalis dişilerinin ortalama gelişme süreleri yukarıda bildirilen konukçu bitki tür sırasına bağlı olarak 15.00, 13.77, 

14.33 ve 14,18 gün olarak saptanmıştır. Erkek bireylerin gelişme süreleri tüm konukçularda dişi gelişme sürelerine göre 

daha kısa bulunmuştur. E. orientalis'in greyfurt, limon, mandalina ve portakal türleri üzerinde ovipozisyon süresince 

bıraktığı toplam ortalama yumurta sayıları ise sırası ile 17.48, 29.78, 15.92 ve 24.92 adet olarak gerçekleşmiştir. E. 

orientalis’in aynı konukçu bitki tür sırasına bağlı olarak Kalıtsal üreme yetenekleri (rm), ise sırası ile 0.12, 0.17, 0.13 ve 

0,16 olarak belirlenmiştir. En kısa ve en uzun ortalama Döl süreleri ise (To) portakal ve greyfurt üzerinde 18.26 ve 19,37 

gün olarak elde edilmiştir. Sonuçlar, tarla koşullarında E. orientalis'in varlığı ve popülasyon yoğunluklarının belirlemek 

için limon ve portakal türlerinin öncelikle olarak dikkate alınması gerektiğini ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Eutetranychus orientalis, turunçgil, biyoloji, yaşam çizelgesi 

 

Biological Characteristics of Citrus Brown Mite Eutetranychus orientalis (Klein) (Acari: 

Tetranychidae) on Some Citrus Species 

In this study, biological characteristics and fecundity life table parameters of Eutetranychus orientalis Klein were revealed 

on grapefruit (Citrus paradisi Macf. cv. Star Ruby), lemon (C. limon (L.) Burm. f. cv. Meyer), mandarin (C. reticulata 

Blanco cv. Okitsu) and orange (C. sinensis L. cv. Washington Navel). Studies were carried out at 25 oC and 65± 5% RH, 

16:8 hours (L: D) under laboratory conditions. The mean development times of E. orientalis females were determined as 

15.00, 13.77, 14.33 and 14.18 days, depending on the host plant species order mentioned above. The development times 

of male individuals were found to be shorter than female development times in all hosts. During the oviposition period, E. 

orientalis laid an average 17.48, 29.78, 15.92, and 24.92 eggs on grapefruit, lemon, mandarin, and orange species, 

respectively. E. orientalis intrinsic rate of increase (rm), depending on the same host plant species order, were determined 

as 0.12, 0.17, 0.13 and 0.16, respectively. The intrinsic rate of increase (rm) of E. orientalis was determined to be 0.12, 

0.17, 0.13, and 0.16, depending on the same host plant species order. The shortest and longest mean generation times were 

18.26 and 19.37 days on orange and grapefruit. According to the findings, lemon and orange species should be given 

priority when determining the presence and population densities of E. orientalis in the field. 

Keywords: Eutetranychus orientalis, citrus, biology, life table 

Bu çalışma, Tübitak 1002/119O918 nolu proje kapsamında desteklenmiş olup ilk yazarın Doktora çalışmasının bir 

bölümünü kapsamaktadır. 
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Rize İli Kivi Alanlarında Ricania japonica Melichar (Hemiptera: Ricaniidae) ile Mücadelede 

Biyoteknik Yöntemlerin Kullanımı 

Fatma ÖZSEMERCİ1, Reyhan SEKBAN2, Emine YÜKSEL2, Şemsi KARADENİZ2, Tülin KILIÇ1, Öncül Kaangün 
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1Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bornova-İzmir, Türkiye 

2Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Rize, Türkiye 

3Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Rize, Türkiye  

4Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Rize, Türkiye  

5Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Rize, Türkiye 

Sorumlu Yazar: fatma.ozsemerci@tarimorman.gov.tr 

Türkiye, kivi üretiminde dünyada 7. sırada yer almakta ve yoğun olarak Yalova (%24), Rize (%16,4), Ordu (%13,2), 

Giresun (%9,6) ve Trabzon (%7,5) illerinde yetiştirilmektedir. Ricania japonica Melichar (Hemiptera: Ricaniidae) 2006 

yılında Gürcistan Sarp sınır kapısından turunçgil ve kivi fidanları ile Türkiye’ye giriş yapmıştır. Polifag ve üreme kapasitesi 

yüksek olan bu türün, son yıllarda popülasyonunun giderek artış göstermesi nedeniyle mücadelesinde kimyasal mücadeleye 

alternatif biyoteknik mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılması amaçlanmıştır. Çalışma, zararlının 

yoğun olduğu Rize ili kivi (Actinidia chinensis) alanlarında 2017-2019 yıllarında yürütülmüştür. Çalışma kapsamında 

zararlıya karşı sarı yapışkan tuzaklar, ışık tuzağı ve sarı su tuzakları kullanılmıştır. Çalışmalar tesadüf blokları deneme 

desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür.  

Tuzak etkinlik çalışmalarının sonucunda; Sarı yapışkan tuzakların yoğun olarak doğal düşmanları çekmesi nedeniyle 

mücadelede kullanılamayacakları belirlenmiştir. Işık tuzağında en yoğun yakalanma, zararlının erginlerinin yoğun olarak 

görüldüğü ağustos ayında saptanmıştır. Sarı su tuzaklarının doğada R. japonica nimflerinin görülmesiyle birlikte araziye 

yerleştirildiğinde zararlı popülasyonunun azaltılmasında etkili olduğu, ayrıca doğal düşmanlara olumsuz etkisi olmaması 

nedeniyle güvenle kullanılabileceği saptanmıştır. Yapılan istatistiki değerlendirme sonucunda Sarı su tuzaklarının, sarı 

yapışkan tuzak ve ışık tuzaklarına göre en fazla ergin bireyi çeken tuzak olarak belirlenmiştir (F=4,8644, (P<0,05)). 

Anahtar Kelimeler: Kivi, Ricania japonica, Biyoteknik mücadele, Sarı yapışkan tuzaklar, Sarı Su tuzakları 

 

Use of Biotechnical Methods for Controlling of Ricania japonica Melichar (Hemiptera: 

Ricaniidae) in Kiwifruit orchards in Rize Province 

Turkiye ranks 7th in the world in kiwifruit production and is grown intensively provinces of Yalova (24%), Rize (16.4%), 

Ordu (13.2%), Giresun (9.6%) and Trabzon (7.5%). Ricania japonica Melichar (Hemiptera: Ricaniidae) was introduced 

Turkey with citrus and kiwifruit cions from Georgia Sarp border gate in 2006. R. japonica is a polyphagous species and 

has a high reproductive capacity. Because of the high prevelance of the pest in the recent years, It was aimed to determine 

alternative control methods to chemical control in control of R. japonica. The study was set up in the areas of kiwifruit 

(Actinidia chinensis) in Rize province, where the pest is high population in 2017-2019 years. In the study, yellow sticky 

traps, light trap and yellow water traps were used against the pest. The studies were carried out according to the randomized 

blocks design with 3 replications. 

As a result of trap effectiveness studies; It has been determined that yellow sticky traps was not appropriate for controlling 

the pest, because the yellow sticky traps attracts the natural enemies of the pest rather than itself. The most intensive capture 

was determined in the light trap in August, when the adults of the R. japonica were observed intensively. It has determined 

that yellow water traps are effective for reducing of the pest population when placed in nature when nymphes are seen and 

there was no negative effect on natural enemies and therefore Yellow water traps could be used safely. As a result of the 

statistical evaluation, it was determined that yellow water traps attracted the adult individuals more than yellow sticky traps 

and light traps (F=4.8644, (P<0.05)). 

Keywords: Kiwifruit, Ricania japonica, light trap, Yellow sticky traps, Yellow Water traps 

Bu çalışma, TAGEM/BSAD/Ü/17/A2/P6/750 numaralı proje ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar 

ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir. 
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İç Anadolu Bölgesi Tahıl Ekiliş Alanlarında Tahıl Kist Nematodlarının Yaygınlık ve 

Yoğunlukları  
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1Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

3Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: gytkn@hotmail.com 

Tahıl üretimi Türkiye'nin birçok bölgesinde yapılmakla birlikte en fazla İç Anadolu Bölgesinde yetiştirilmektedir. Tahıl 

kist nematodları dünya genelinde tahıllarda zarar yapan etmenlerin başında gelmektedir. Tahıl kist nematodları buğday  

üretim alanlarında tek başına ve/veya diğer biyotik ve abiyotik faktörlerle birlikte önemli ekonomik kayıplara neden 

olmaktadır. Çalışma kapsamında İç Anadolu Bölgesi tahıl ekiliş alanlarındaki kist nematodları (Heterodera spp.)’nın 

yaygınlık ve yoğunluklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2018 ve 2019 yıllarında İç Anadolu Bölgesi'nden 

13 ilden 416 adet toprak örneği alınmıştır. Toprak örneklerinden kistlerin ekstraksiyonu Fenwick-can ile yapılmıştır. 

Moleküler tür teşhisleri için HfF1 ve HfR1, Hf-ITSF ve Hf-ITSR, FILI-COIF ve FILI-COIR primer setleri kullanılmıştır. 

Çalışma sonucunda İç Anadolu Bölgesi hububat ekiliş alanlarının %42,8'i Heterodera filipjevi olarak teşhis edilmiştir. 

Heterodera filipjevi ile en yüksek bulaşıklık oranı Eskişehir (%75)’de tespit edilmiş, bunu sırasıyla Kırşehir (%57,2), 

Kırıkkale (%56,3), Konya (%54,8), Kayseri (%45,9), Nevşehir (%42,9), Sivas (%37,9), Yozgat (%37), Niğde (%33,4), 

Aksaray (%26,7), Ankara (%25), Çankırı (%25) ve Karaman (%14,3) illeri izlemiştir. Kist yoğunluğu örneklere bağlı 

olarak 1-75 kist/200 g toprak arasında değiştiği belirlenmiştir. Toplam kist sayısı 10 ve üzeri olan popülasyonlarda canlı 

yumurta+larva sayıları belirlenmiştir. En yüksek ve en düşük yumurta+J2 sayısı sırasıyla Kırşehir/Merkez ve 

Konya/Sarayönü popülasyonunda 20716 yumurta+J2/200 g toprak ve 464 yumurta+J2/200 g toprak olarak belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Heterodera filipjevi, buğday, teşhis, yaygınlık, yoğunluk 

 

Occurrence and Prevalence of Cereal Cyst Nematodes in Cereal Fields of Central Anatolia 

Region 

The cereal, which can be grown across Turkey, was mostly grown in Central Anatolia. Cereal cyst nematodes (CCN) are 

one of the most common causes of cereal damage globally. CCN causes significant economic loss in wheat fields when 

present alone or in combination with other biotic and abiotic variables. The purpose of the study was to investigate the 

prevalence and densities of cyst nematodes (Heterodera spp.) in cereal fields in Central Anatolia. In this regard, 416 soil 

samples were collected in 2018 and 2019 from 13 provinces in the Central Anatolia region. Fenwick-can was used to 

extract cysts from soil samples. For molecular species identification, HfF1/HfR1, Hf-ITSF/Hf-ITSR, and FILI-COIF/FILI-

COIR primers were utilized. As a result of the study, 42.8% of the cereal fields in the Central Anatolia region were 

identified as Heterodera filipjevi. The highest infestation rate with Heterodera filipjevi was found in Eskişehir (75%) 

province, followed by Kırşehir (57,2%), Kırıkkale (56,3%), Konya (54,8%), Kayseri (45,9%), Nevşehir (42,9%), Sivas 

(37,9%), Yozgat (37%), Niğde (33,4%), Aksaray (26,7%), Çankırı (25%), Ankara (25%), and Karaman (14,3%). The 

density of cysts per 200 g soil varied between samples, ranging from 1-75 cysts/200 g soil. The number of live eggs+larvae 

was determined in populations with a total cyst count of 10 or more. The highest and lowest egg+J2 numbers were 

determined as 20716 eggs+J2/200 g soil and 464 eggs+J2/200 g soil in Kırşehir/Merkez and Konya/Sarayönü populations, 

respectively. 

Keywords: Heterodera filipjevi, wheat, identification, occurrence, prevalence 
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Mersin İli Muz Plantasyonlarındaki Bitki Paraziti Nematodların Belirlenmesi 

Badel Gülsüm AKYOL1, Emre EVLICE2, Mustafa İMREN1, Halil TOKTAY3 

1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Bolu, Türkiye 

2Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 

3Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Niğde, Türkiye 

Sorumlu Yazar: akyolbadel@gmail.com 

Tüm dünyada özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak yapılan muz yetiştiriciliği Türkiye’de başta Mersin 

ve Antalya olmak üzere Akdeniz Bölgesi sahillerinde sınırlı mikro klima alanlarda yoğunlaşmıştır. Tüm dünyada muz 

yetiştiriciliğin en yaygın ve önemli bitki paraziti nematodları (BPN) Radopholus similis, Helicotylenchus multicinctus, 

Meloidogyne spp, Rotylenchulus reniformis ve bazı Pratylenchus türleridir. Çalışma kapsamında Mersin ili örtüaltı muz 

alanlarındaki bitki paraziti nematodların belirlenmesi amacıyla 2021 yılı mayıs ayında toplam 20 toprak örneği alınmıştır. 

Toprak örneklerinin ekstraksiyonu modifiye Baermann Funnel yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen BPN’lerin 

teşhisleri morfolojik ve morfometrik karakterlerine göre yapılmıştır. Çalışma sonucunda Mersin ili muz alanlarında H. 

multicincstus, H. dihystera, M. incognita ve M. arenaria türleri belirlenmiştir. Bu türlerin bulunuş oranlarının sırasıyla 

%85, %20, %45 ve %10 olduğu belirlenmiştir. H. multicincstus ve H. dihystera’nın mutlak ve göreli sıklıkları sırasıyla 

%100, %24 ve %81, %19 olarak belirlenirken yoğunlukları 281, 69 nematod/100 g toprak olarak tespit edilmiştir. Ortalama 

yoğunlukları 167, 56 J2/100 g toprak olarak belirlenen M. incognita ve M. arenaria’nın mutlak ve göreli sıklıkları ise 

sırasıyla %100, %22 ve %82, %18 olarak tespit edilmiştir. Çalışma alanında R. reniformis ve Pratylenchus spp. Varlığına 

yönelik herhangi bir sonuç elde edilmemiştir. Sonuç olarak Mersin ili örtüaltı muz alanlarında başta H. multicincstus olmak 

üzere ekonomik öneme sahip BPN’lerin yaygın olarak bulunduğu ortaya konmuştur. Her ne kadar bizim çalışmamızda 

popülasyon seviyeleri göreceli olarak düşük tespit edilse de verime olan doğruda etkilerinin yanı sıra köklerde 

oluşturdukları zarar sonucu muz plantasyonlarının verimli ömürlerinin de azalmasına neden olan bu türlerle mücadele 

edilmesi son derece önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Helicotylenchus spp, Meloidoyne spp, muz, Türkiye, yoğunluk 

 

Determination of Plant-Parasitic Nematodes in Banana Plantations in Mersin Province 

Banana cultivation, which is widespread globally especially in tropical and subtropical regions of the world, is located in 

limited microclimatic areas of the costs of the Mediterranean region, especially in Mersin and Antalya in Turkey. The most 

common and important plant parasitic nematodes (PPN) in banana cultivation in the world are Radopholus similis, 

Helicotylenchus multicinctus, Meloidogyne spp, Rotylenchulus reniformis and some Pratylenchus species. Total 20 soil 

samples were taken in May 2021 in order to determine the plant parasitic nematodes in the greenhouse banana areas of 

Mersin province. The soil samples were extracted using modified Baermann Funnel method. After extraction important 

PPN’s were of determined according to their morphological and morphometric characters. As a result of the study, H. 

multicincstus, H. dihystera, M. incognita and M. arenaria species were determined in the banana greenhouses of Mersin 

province. The incidence rates of these species were determined to be 85%, 20%, 45% and 10%, respectively. The absolute 

and relative frequencies of H. multicincstus and H. dihystera were determined as 100%, 24% and 81% and 19%, 

respectively, while their densities were determined as 281, 69 nematodes/100 g soil. The absolute and relative frequencies 

of M. incognita and M. arenaria, were found to be 100%, 22% and 82%, 18%, respectively. Their average densities were 

determined as 167, 56 J2/100 g soil. In the examined greenhouses R. reniformis and Pratylenchus spp. were not found in 

the samples. As a result, it has been revealed that PPN’s with economic importance, especially H. multicincstus, are 

common in banana cultivated greenhouses the province of Mersin. It is extremely important to manage and control these 

species, which cause a decrease in the productive life of banana plantations as a result of the damage they cause to the 

roots, as well as their direct effects on yield. 

Keywords: Banana, Helicotylenchus spp, Nematode density Meloidoyne spp, Turkey 

  



8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi 

24-28 Ağustos 2021 | ONLİNE 

8th Plant Protection Congress with International Participation,  

August 24-28, 2021 | ONLINE ~ 146 ~ 

ES58 

Batı Akdeniz Bölgesi Sera Koşullarında Meloıdogyne incognita’nın İkinci Dönem Larva 

Popülasyon Dalgalanması 

Ayşenur ASLAN1, Gülsüm UYSAL2 

1Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

2Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Sorumlu Yazar: aslan.aysenur13@gmail.com 

Çalışmada Kök-ur nematodu Meloidogyne incognita’nın Batı Akdeniz Bölgesi kıyı şeridinde 2 farklı serada yürütülmüş 

olup 1. ürün hıyar-domates ve 2. ürün biber üretim sistemlerinde popülasyon dalgalanması ve popülasyon yoğunluğu ile 

toprak sıcaklığı arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Denemeler her bir serada ürün sistemi bazında 4 tekerrürlü olarak 

kurulmuş ve Temmuz, 2015 – Mayıs, 2016 tarihleri arasında 15’er günlük periyotlar ile toprak örneklemesi yapılmış ve 

M. incognita ikinci dönem larvalarının (L2) sayımları ışık mikroskobunda yapılmıştır. Antalya Kepez ilçesinde 1. ürün 

hıyar-biber ve domates-biber sisteminde M. incognita’nın L2 popülasyonu 4 kez pik noktasına ulaşmış, Aksu ilçesinde 4 

kez ikinci dönem larva yoğunluğunda önemli artışlar tespit edilmiştir. Toprakta M. incognita’nın L2 yoğunluğu ve toprak 

sıcaklığı arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Düşük toprak sıcaklığının olduğu dönemlerde de toprakta ikinci dönem 

larva yoğunlukları çok yüksek oranlarda bulunmuş yoğunlukları polinomiyal ve hiperbolik artış gösterdiği görülmüştür. 

Birinci ürün bitki dikimi ve 2. ürün bitki dikimleri sonrasında yaklaşık 1 ay süreyle infektif larvaların toprakta belli 

yoğunluklarda bulunduğu, soğuk aylarda da canlılıklarını devam ettirebildikleri tespit edilmiştir. Toprak solarizasyonu 

yapılan parseller ile karşılaştırıldığında kontrol parsellerinde her iki lokasyonda M. incognita 1. ürün hıyar bitkisinde %51,6 

ve 1. ürün domates bitkisinde ise %31,2 ile %46,3 oranında verim kaybına neden olmuştur. Toprak sıcaklığı kış aylarında 

ortalama 12 – 15 °C dereceler arasındadır ve bu sıcaklık değerlerinde de toprakta ikinci dönem larva yoğunlukları yüksek 

oranda bulunabilmekte 2. ürün dikimleri için güz dikimlerinden daha yüksek risk oluşturmaktadır. Bu nedenle 2. ürün 

bahar dikimleri öncesinde mutlaka ikinci dönem larvalara karşı etkili bir mücadele stratejisi (nematisit, dayanıklı çeşit) 

uygulanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Domates, hıyar, Meloidogyne incognita, popülasyon yoğunluğu 

 

The Fluctuation of Second Stage Larvae Population of Meloidogyne incognita in Greenhouse 

Conditions in The West Mediterranean Region 

In the study, the root-knot nematode Meloidogyne incognita was carried out in 2 different greenhouses on the coastline of 

the Western Mediterranean Region and the relationships between population fluctuation and population density and soil 

temperature were investigated in the 1st product cucumber-tomato and 2nd product pepper production systems. The 

experiments were conducted in 4 replications on the basis of the product system in each greenhouse, and soil sampling was 

taken in 15-day periods between July, 2015 - May, 2016, and the counts of M. incognita second stage larvae (L2) were 

made under the light microscope. In Antalya-Kepez district, the L2 population of M. incognita reached the peak 4 times in 

the 1st product cucumber-pepper and tomato-pepper system, and significant increases were detected in the second-stage 

larvae density 4 times in Antalya-Aksu district. A negative relationship was found between M. incognita L2 density in soil 

and soil temperature. In the periods of low soil temperature, the densities of the second stage larvae were found at very 

high rates in the soil and it was observed that the densities increased polynomial and hyperbolic. It was determined that 

infective larvae were found in certain concentrations in the soil for about 1 month after planting the first crop and planting 

the second crop, and they could continue their vitality in cold months. Compared with the soil solarized plots, M. incognita 

caused 51.6% yield loss in the 1st crop cucumber and 31.2% - 46.3% in the 1st crop tomato in both locations in the control 

plots. Soil temperature is between 12 – 15 °C on average in winter and at these temperatures the densities of second stage 

larvae can be found in the soil at a high rate, and it poses a higher risk for second crop planting than fall planting. For this 

reason, an effective control strategy (nematicide, resistant cultivar) against the second stage larvae must be applied before 

the second crop spring planting. 

Keywords: Tomato, cucumber, Meloidogyne incognita, population density 
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Domates Yetiştirilen Alanlarda Meloidogyne luci’nin Mi-Virulent Populasyonunun 

Mücadelesinde Kullanılabilecek Potansiyel Rotasyon Bitkileri 
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Sorumlu Yazar: gokhanay@omu.edu.tr 

Domateste Mi-1.2 geni taşıyan çeşitlerin Meloidogyne luci’ye karşı dayanıklılık sağladığı bilinmesine rağmen, 

dayanıklılığı kıran (Mi-virulent) M. luci populasyonu da rapor edilmiştir. Bu çalışma, domates üretim alanlarındaki Mi-

virulent populasyonun kontrolü için rotasyonda kullanılabilecek potansiyel bitkilerin belirlenmesi amacıyla, M. luci’nin 

avirulent popülasyonuna konukçu olmadığı veya zayıf konukçu olduğu bilinen çeşitler kullanılarak yürütülmüştür. 

Alliaceae (1 pırasa, 1 sarımsak, 1 soğan), Apiaceae (1 havuç), Asteraceae (2 marul), Brassicaceae (1 brokoli, 1 roka, 1 

yaprak lahana), Cucurbitaceae (1 karpuz, 3 kavun), Fabaceae (1 soya), Poaceae (1 mısır) ve Rosaceae (1 çilek) 

familyalarından 16 çeşidin M. luci’nin Mi-virulent popülasyonuna (Or-2) konukçu durumları saksı denemeleri ile 

değerlendirilmiştir. Fide dönemindeki bitki çeşitlerine saksı (bitki) başına 5000 yumurta inokule edilmiş (Pi) ve deneme 5 

tekerrürlü olarak tesadüf parselleri deneme desenine göre bitki yetiştirme odasında (24±2°C) 60 gün yürütülmüştür. Ayrıca, 

bu bitki çeşitlerinden 7 tanesinin (2 marul, 1 brokoli, 1 roka, 1 yaprak lahana, 1 karpuz, 1 kavun) nematoda konukçuluk 

durumu, nematod inokulasyondan 90 gün sonra da değerlendirilmiştir. Denemeler sonunda, bitki köklerinde ur skalası ve 

nematod yumurta sayısı (Pf) belirlenmiştir. Bitki çeşitlerinin nematoda konukçuluk seviyeleri üreme faktörü (Rf=Pf/Pi) 

hesaplanarak değerlendirilmiştir. Test edilen bitkilerden 2 marul çeşidi, 1 kavun çeşidi ve 1 soya çeşidi nematodun 

üremesine izin vererek iyi konukçu (Rf˃1) olarak sınıflandırılmıştır. Sarımsak (yerel çeşit Taşköprü) ve çilek (Sweet Ann) 

nematoda konukçu olmayan (Rf=0) bitki çeşitleri olarak belirlenirken, diğer bitki çeşitleri (soğan çeşidi Bt Depocu, pırasa 

çeşidi Bt Hotanlı, havuç çeşidi Nantes Scarlet, yaprak lahana çeşidi Temel, brokoli çeşidi Karadede, roka çeşidi BT Burok, 

karpuz çeşidi Crimson Sweet, kavun çeşitleri Ananas ve Bt Damga, mısır çeşidi Merit) ise zayıf konukçu (Rf˂1) olarak 

sınıflandırılmıştır. Ayrıca, nematod inokulasyondan 90 gün sonra değerlendirilen bitki çeşitlerinde, nematod üremesi 

artmış, ancak konukçuluk durumu değişmemiştir. Sonuç olarak, konukçu olmayan veya zayıf konukçu olan bitki çeşitleri, 

domateste Mi-virulent popülasyonu baskılamak amacıyla rotasyonda kullanılabilme potansiyelindedir.  

Anahtar Kelimeler: Konukçuluk durumu, kök-ur nematodu, Meloidogyne luci, üreme faktörü 

 

Potential Rotation Crops for Control of Mi-Virulent Population of Meloidogyne luci in Tomato 

Cropping Systems 

Tomato cultivars carrying Mi-1.2 gene confer resistance to Meloidogyne luci, but the resistance-breaking population of M. 

luci (Mi-virulent) was also reported. This study was conducted using cultivars, previously categorized as non-hosts or poor 

hosts to the avirulent population of M. luci, to identify potential rotation crops for Mi-virulent population in tomato 

cropping systems. Sixteen cultivars from Alliaceae (1 leek, 1 garlic, 1 onion), Apiaceae (1 carrot), Asteraceae (2 lettuces), 

Brassicaceae (1 broccoli, 1 arugula, 1 kale), Cucurbitaceae (1 watermelon, 3 melons), Fabaceae (1 soybean), Poaceae (1 

maize) and Rosaceae (1 strawberry) families were evaluated for their host status to the Mi-virulent population of M. luci 

in pot assays. The seedlings were inoculated with 5000 eggs (Pi) and the experiment was conducted with a completely 

randomized design with five replications in a plant growth room (24±2°C) for 60 days. In addition, host status of seven 

cultivars (2 lettuces, 1 broccoli, 1 rocket, 1 kale, 1 watermelon, 1 melon) was also evaluated 90 days after nematode 

inoculation. Gall index and nematode egg numbers (Pf) were determined on plant roots. Reproduction factor (Rf=Pf/Pi) 

was calculated to assess the host status of cultivars. Among the cultivars tested, 2 lettuces, 1 melon, and 1 soybean were 

classified as good hosts (Rf˃1), allowing nematode reproduction. While garlic (cv. Taşköprü) and strawberry (cv. Sweet 

Ann) were determined as non-hosts (Rf=0), the remaining cultivars (onion cv. Bt Depocu, leek cv. Bt Hotanlı, carrot cv. 

Nantes Scarlet, kale cv. Temel, broccoli cv. Karadede, arugula cv Bt Burok, watermelon cv. Crimson Sweet, melon cvs 

Ananas and Bt Damga, maize cv. Merit) were classified as poor hosts (Rf˂1). Moreover, nematode reproduction increased 

when cultivars were evaluated 90 days after inoculation, but their host status was not changed. As a result, the non-hosts 

or poor hosts have potential as rotation crops for virulent population suppression in tomato. 

Keywords: Host status, root-knot nematode, Meloidogyne luci, reproduction factor 
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Tuzaklara Yakalanan Ergin Böcek Sayısına Etkisi Açısından Lepidoptera Takımındaki 

Böceklere karşı Kullanılan Feromon Tuzaklarının Performansını Etkileyen Faktörlerin 

Karşılaştırılması 
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Lepidoptera takımındaki böceklerin tarımsal ürünlerde büyük zararlara yol açması ve birçok çeşitte ürünleri etkilemesi 

nedeniyle bu takımdaki familyalara ait bireyleri inceleyen çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu takımdaki zararlıların 

izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla feromon tuzaklardan yararlanılmaktadır. Kullanılan feromon tuzakların 

performansının değişiklik gösterdiği ve bu değişikliğe bazı faktörlerin neden olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada 

lepidoptera takımındaki ergin bireyler üzerinde feromon tuzaklarıyla yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve tuzakların 

performansını etkilediği bilinen faktörlerin ergin bireylerin yakalanması üzerindeki etkilerini anlamak için bir meta-analiz 

yapılmıştır. Web of Science üzerinde 'pheromone lepidoptera trap and design' başlığı ile yapılan arama sonucu elde edilen 

makaleler değerlendirmeye alınmış ve bu makalelerden belirlediğimiz kriterleri sağlayan makaleler meta-analize dahil 

edilmiştir. Çalışmada, tuzak rengi, tuzak tipi, feromon dağıtım sistemleri, feromonları seyreltmek için kullanılan solvent 

veya adjuvantlar, tuzakların asıldığı yükseklik, tuzakların asıldığı noktalar arası mesafe ve feromon yemlerinin yaşının 

tuzak performansı üzerine etkilerinin nasıl olduğu araştırılmıştır. Meta-analizden elde edilen sonuçlara göre turuncu renk 

tuzaklar mavi, yeşil, beyaz ve sarı renk tuzaklardan daha etkili bulunmuştur. Ayrıca sarı renk tuzaklarında kırmızı olandan 

daha fazla ergin birey yakaladığı bulunmuştur. Wing ve delta tipi tuzakların bucket, milkcarton ve vane tipi tuzaklardan 

daha etkili olduğu bulunmuştur. Ek olarak funnel tipi tuzağın da milkcarton ve vane tipi tuzaktan daha iyi performans 

gösterdiği bulunmuştur. Feromon iletim sistemleri arasında tuzak performansına etki bakımından bir fark görülmemiştir. 

Feromonları seyreltmek için kullanılan solvent ve adjuvantlardan propylene glycol kullanılan tuzaklar hexane-butylated 

hydroxytoluene kullanılan tuzaklardan daha fazla ergin birey yakalamıştır. Tuzakların yerleştirildikleri noktalar arası 

mesafeler arası arttıkça tuzaklara yakalanan birey sayısının arttığı bulunmuştur. Tuzaklarda kullanılan Feromon yemlerin 

yaşı arttıkça tuzaklara yakalanan birey sayısı düşmüştür. Tuzakların asıldığı yüksekliklerinin tuzakların yakaladığı birey 

sayıları üzerinde herhangi bir önemli etkisi olmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Böcek Feromonu, Lepidoptera, İzleme, Tuzak performansı 

 

Comparison of Factors Affecting the Performance of Pheromone Traps in Lepidoptera in 

Terms Of The Effect on The Number Of Adult Insects Caught in The Traps 

Since insects in the order Lepidoptera cause great damage to agricultural products and affect many kinds of products, many 

studies have been conducted examining individuals belonging to families in this order. In order to monitor and control the pests 

in this order, pheromone traps are used. It is known that the performance of the pheromone traps used varies and this change is 

caused by some factors. In this study, studies with pheromone traps on individuals in the order Lepidoptera were evaluated and 

a meta-analysis was conducted to understand the effects of factors known to affect the performance of traps on catching adults. 

The papers obtained as a result of the search made on Web of Science with the title 'pheromone Lepidoptera trap and design' were 

evaluated and the articles meeting the criteria we determined from these papers were included in the meta-analysis. In the study, 

the effects of trap color, trap type, pheromone delivery systems, solvent or adjuvants, trap heights, the distance between traps, 

and age of lures on trap performance were investigated. According to meta-analysis results, orange color traps were found to be 

more effective than blue, green, white, and yellow traps. It was also found that more adults were caught in yellow than red ones. 

Wing and delta traps were found to be more effective than bucket, milkcarton, and vane traps. In addition, the funnel trap was 

found to outperform the milkcarton and vane trap. There was no difference between the pheromone delivery systems in terms of 

the effect on trap performance. Traps using propylene glycol, one of the solvents and adjuvants used to dilute pheromones, caught 

more adults than traps using hexane-butylated hydroxytoluene. It was found that the number of individuals caught in the traps 

increased as the distance between the points where the traps were placed increased. As the age of the pheromone baits used in the 

traps increased, the number of individuals caught in the traps decreased. The height of the traps did not have any significant effect 

on the number of individuals caught by the traps. 

Keywords: Insect pheromone, lepidoptera, monitoring, trap performance 

*Bu çalışma sorumlu yazarın University of Reading’deki Yüksek Lisans Tezinin bir kısmından üretilmiştir. Bu çalışmanın 

üretildiği yüksek lisans tezi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe 

Hakkında Kanun” kapsamında desteklenmiştir.  
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Aydın, Muğla ve Denizli İllerinde Süne Türleri [Eurygaster spp., (Hem.: Scutelleridae)] ve 

Popülasyon Yoğunluğunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 
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Ege Bölgesinde Muğla, Denizli ve Aydın illerinde süne [Eurygaster spp. (Hem.: Scutelleridae)] popülasyonunun ve zarar 

oranı artışının nedenlerinin araştırılması amacıyla çalışmalar 2013-2018 yıllarında yülütülmüştür. Bu kapsamda süne 

türlerinin bulunma oranlarının yeniden saptanması ve zararlıya karşı etkin bir mücadele yapılması açısından biyolojisinin 

tüm yıl boyunca takip edilerek kışlama alanlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Sünenin daha önceki yıllarda epidemi 

yaptığı ve zaman zaman ilaçlı mücadele gerektiren Muğla, Denizli ve Aydın illeri buğday ekim alanlarını etkileyebilecek 

kışlak alanlarının tespit edilmesi için yapılan çalışmalarda yeterli miktarda ölü ya da canlı ergin süne bulunamamıştır. Süne 

türlerinin, bulunma oranlarının ve yayılış alanlarının belirlenmesi kapsamında, toplanan bireylerin teşhisleri sonucunda; 

Muğla ilinde Eurygaster maura (%64,3- %71,7 oranında), E. austriaca (%35,7-%28,3 oranında), Denizli ilinden toplanan 

süne ergininin tamamı E. maura (%100- %100 oranında), Aydın ilinde ise toplanan süne erginlerinin E. maura (%79,4- 

%63,8 oranında) ve E. austriaca (%20,6- %36,2 oranında) türü olduğu belirlenmiştir. Her üç ilde de E. integriceps türüne 

rastlanmamıştır. Ayrıca bu illerde zararlı biyolojisi ile buğday fenolojisi arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve yumurta 

parazitoitlerinin etkinliği üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Her üç ilde de doğal parazitlenme oranı ortalama %50-

90 oranında gerçekleşerek, ergin sünelerin bırakmış oldukları yumurtalardan çıkan nimf popülasyonunu baskı altına 

almıştır. Ayrıca zararlı biyolojisi ile buğday fenolojik gelişimi değerlendirildiğinde zararlının hasat dönemine kadar 

biyolojisini büyük ölçüde tamamlayamadığı, bitki fenolojisindeki hızlı gelişim sonucu erken dönemde ürünün hasat 

edilmesi hem zararlı popülasyonunu hem de üründeki zarar oranını sınırlamaktadır. Buğdayın hasat olgunluğuna 

ulaştığında ağırlıklı olarak 4. ve 5. nimf döneminde olması ve buğdayın erken hasat edilmesi, zararlı popülasyon 

yoğunluğunu baskılayan en önemli faktör olduğu ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, Eurygaster, Süne, Yumurta parazitoitleri, Zararlı mücadelesi 

 

Determination of Factors Affecting Sunn Pest Species [Eurygaster spp., (Hem.: Scutelleridae)] 

Population Density in Aydın, Muğla and Denizli Provinces 

In the Aegean Region, studies were carried out in the provinces of Muğla, Denizli and Aydın to investigate the reasons for 

the increase in the sunn pest [Eurygaster spp. (Hem.: Scutelleridae)] population and damage rate between 2013 and 2018. 

In this context, it is aimed to determine the wintering areas by following the biology of sunn pest species throughout the 

year in order to re-determine the prevalence of sunn pest species and to make an effective fight against the pest. In the 

studies carried out to determine the wintering areas that could affect the wheat cultivation areas of Muğla, Denizli and 

Aydın provinces, where sunn pest caused an epidemic in previous years and sometimes required pesticide control, sufficient 

amount of dead or live adult sunn pest could not be found. As a result of the identification of the collected individuals 

within the scope of determining the sunn pest species, their prevalence and distribution areas; in Muğla province, 

Eurygaster maura (64,3%- 71,7%), E. austriaca (35,7%- 28,3 %), E. maura (100 %- 100 %) of all sunn pest adult collected 

from Denizli province. In Aydın province, it was determined that the collected sunn pest adults were E. maura (79,4%- 

63,8%) and E. austriaca (20,6%- 36,2%) species. E. integriceps species was not found in all three provinces. In addition, 

studies on the relationship between pest biology and wheat phenology and the effectiveness of egg parasitoids in these 

provinces were carried out. In all three provinces, the rate of natural parasitism was 50 % -90 % on average and suppressed 

the nymph population that emerged from the eggs laid by the adult sunn pests. Moreover, when the pest biology and wheat 

phenological development are evaluated, it is seen that the pest cannot complete its biology until the harvest period and the 

early harvesting of the product as a result of the rapid development in plant phenology limits both the pest population and 

the rate of damage to the product. It has been revealed that the most important factor suppressing the pest population density 

is that the wheat is mainly in the 4th and 5th nymph stages when it reaches harvest maturity and that the wheat is harvested 

early. 

Keywords: Egg parasitoids, Eurygaster, Pest control, Sunn pest, Wheat 

Bu çalışma, TAGEM-BS- 12 / A12-P01 /01-02 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Doğu Anadolu’da Glaucium grandiflorum Boiss. & A. Huet (Papaveraceae) Bitkisi ile Beslenen 

Entomoscelis sacra (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nın Biyolojik Özellikleri 

Neslihan GÜLTEKİN2, Melek GÜDEK GÜÇLÜ1, Murat GÜVEN2 

1Atatürk Üniversitesi 

2Iğdır Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: melek.gudek@atauni.edu.tr 

Holarktik cins Entomoscelis Chevrolat, 1836 (Coleoptera: Chrysomelidae), Palearktik bölgede yayılış gösteren 10 tür ile 

bilinmektedir. Bunlardan ikisi E. adonidis (Pallas, 1771) ve E. sacra (Linnaeus, 1758) Türkiye'de yayılış göstermektedir. 

Bilinen konukçu bitkiler, E. sacra için Glaucium corniculatum, Glaucium oxylobum ve G. leiocarpus'tur. Doğu Anadolu'da 

2020-2021’de yaprak böceği E. sacra'nın larva ve erginlerinin yoğun bir şekilde Glaucium grandiflorum Boiss & A. Huet 

ile beslendiği tespit edilmiştir. Bu bitki, Türkiye'den yeni bir konukçu bitki kaydıdır. Glaucium türleri geleneksel halk 

tıbbında kullanılmakta olup, güzel ve uzun çiçeklenme dönemine sahip doğal bitki örtüsünde süs bitkisi olarak da kabul 

edilmektedir. Erginler Nisan ayının ilk haftasında erken ilkbaharda topraktan çıkarak kışlamış rozet konukçu bitkilerin 

yapraklarıyla beslenmeye başlarlar. Bahar popülasyonu oldukça yoğun olup, her bitkide 9-10 ergin birey mevcuttur. Çiftler, 

farklı erkek ve dişi kombinasyonlarda birçok kez çiftleşmektedir. Erkekler, çiftleşmeden önce birkaç kez çiftleşme organı 

aedeagusa ait iç keseyi dışarı çıkartarak şişirmektedir. Çiftleşmiş dişi abdomeni, ventral yönde belirgin şekilde 

genişlemiştir. Ergin aktivite periyodu yaklaşık 8 haftadır, en yüksek populasyon nisan ayının son haftasından mayıs ayının 

ilk haftasına kadar gözlenmiştir. Turuncu renkli, uzun-oval yumurtalar, kümeler halinde konukçu rozet bitkinin altında 

yaklaşık 1 cm derinlikteki gevşek toprağın içerisine bırakılmaktadır. Günlük yumurta verimi, farklı kültür çiftlerine göre 

yaklaşık 24-70 yumurtadır. Petri kaplarında gözlemlenen yumurtaların, embriyogenezi tamamlamaya yakın (8-14 gün), iki 

uç kısmı kremsi-beyaz bir renk alır. Mayıs ayının ikinci haftasında yumurtadan çıkan genç larvalar bitkilerin üst kısımlarına 

tırmanarak tomurcuk ve yapraklarla beslenmeyi tercih ederler. Her tomurcuk 3-5 larva içerebilir, ağır şekilde enfekte olmuş 

bitki dalları kurur. Olgun larvalar pupa olmak için toprağa girerler, toprak içerisinde kışı geçirir ve bir yılda neslini 

tamamlarlar. Bu makalenin amacı E. sacra'nın Glaucium grandiflorum üzerindeki yaşam döngüsü, biyoloji ve davranışlara 

ait verilerini sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Entomoscelis, biyoloji, konukçu bitki, Glaucium, Doğu Anadolu 

 

The Biological Features of Entomoscelis sacra (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Feeding on Glaucium grandiflorum Boiss. & A. Huet (Papaveraceae) Plant in East Anatolia 

The Holarctic genus Entomoscelis Chevrolat, 1836 (Coleoptera: Chrysomelidae) is known with 10 species distributed in 

Palearctic region. Two of them E. adonidis (Pallas, 1771) and E. sacra (Linnaeus, 1758) are distributed in Turkey. The 

known host plants are Glaucium corniculatum Glaucium oxylobum and G. leiocarpus for E. sacra. The larvae and adults 

of leaf beetle E. sacra were detected abundantly while feeding on Glaucium grandiflorum Boiss. & A. Huet in eastern 

Anatolia in 2020 and 2021. This is an additional host plant record from Turkey. Glaucium species are used in traditional 

folk medicine, and also considered as ornamental plant in natural vegetation with nice and long flowering period. The 

adults were emerged from soil in very early spring in the first week of April and start to feed on leaves of host plants which 

overwintered as large rosette plants. The spring population was rather high, 9-10 adults present each plant. The pairs were 

copulated many times as well as different male and female combinations. The males take out aedeagus attempting swollen 

internal sac in several times individually before copulation. Mated female abdomen is distinctly swollen ventrally. The 

adult activity period is almost 8 weeks, most abundance observed in the last week of April towards first week of May. The 

orange color elongated oval eggs were laid under large rosette of host plant in clusters surface or under litter and loose soil 

in about 1 cm depth. Daily eggs fecundity is about 24-70 eggs based on different cultured pairs. Near completing 

embryogenesis (8-14 days), two apical parts of eggs turn paler color in creamy whitish in petri dishes. In the second week 

of May, the hatched young larvae climbed toward upper part of plants, prefer to feed on buds and leaves. Each bud can 

have 3-5 larvae, heavily infected plant branches dried completed. Mature larvae enter the soil for pupation, hibernated in 

soil and completed generation in a year. The aim of this paper is to present life cycle, biology and behavior data of E. sacra 

on Glaucium grandiflorum.  

Keywords: Entomoscelis, biology, host plant, Glaucium, East Anatolia 
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Doğu Akdeniz Bölgesi Örtüaltı Sebze Alanlarında Kök-Ur Nematodlarının Biyokimyasal ve 

Moleküler Yöntemler ile Tanılanması 

Ayşenur ASLAN1, İbrahim Halil ELEKCİOĞLU2 

1Atatürk Üniversite Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

2Çukurova Üniversite Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: aysenur.aslan@atauni.edu.tr 

Kök-ur nematodları, 2017 ve 2018 yıllarında Doğu Akdeniz bölgesi'nde yoğun olarak sebze seralarının üretildiği Adana, 

Mersin ve Hatay illerinde sörvey yapıldı. 46 kök-ur nematod popülasyonu tespit edilerek moleküler ve biyokimyasal 

tekniklerle karakterize edildi. İkinci dönem larvalardan DNA izole edildi ve Meloidogyne javanica, M. arenaria, M. 

ethiopica, M. incognita ve M. hapla için SCAR primer çiftleri kullanılarak moleküler tanılama yapıldı. Sonuç olarak, 

incelenen tüm bölgelerden alınan otuz dokuz örnekte (%84,8) M. incognita baskın olarak tanılandı ve yalnızca dört 

bölgeden yedi tanesi M. javanica (%15,2) olarak belirlenmiştir. Ayrıca tüm örneklerin genç olgun dişileri PAGE yöntemi 

ile biyokimyasal olarak analiz edildi. M. javanica ile M. incognita'yı tanılamak ve kök-ur nematod ethiopica grubunu 

bulmak için esteraz enzim profiline bakıldı. M. incognita popülasyonunun % 61,5'i esteraz fenotip I1 bandı gösterirken, 

%38,5'i esteraz fenotip I2 bandına sahiptir. Tüm M. javanica popülasyonları, PAGE yönteminde esteraz fenotip J3 bandına 

sahiptir. Doğu Akdeniz bölgesinde M. incognita ve M. javanica' yı moleküler tanılama yapılarak biyokimyasal yöntem ile 

ve desteklenmiş ve sonuçlar güncellenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Meloidogyne, PCR, PAGE, kök-ur nematodu, sebze 

 

Biochemical and Molecular Identification of Root-Knot Nematodes on Greenhouse vegetables 

of Eastern Mediterranean Region 

Root-knot nematodes were surveyed in Eastern Mediterranean region including Adana, Mersin and Hatay provinces where 

intensively produced vegetable greenhouses in 2017 and 2018. Fourty-six root-knot nematode population were detected 

and characterized by molecular and biochemically techniques. DNAs were extracted from the second stage larva and were 

identified by using SCAR primer couples for Meloidogyne javanica, M. arenaria, M. ethiopica, M. incognitaand M. hapla 

molecularly. As a result, Meloidogyne incognita was dominantly identified in thirty-nine samples (84.8 %) taken from all 

surveyed region and seven were identified as M. javanica (15.2 %) only from four regions. Futhermore, biochemically, 

young mature females of all samples were analyzed by PAGE method. Esterase enzyme profile was checked to define M. 

javanica and M. incognita and found out root-knot nematode ethiopica group. While 61.5 % M. incognita population 

showed esterase phenotype I1 band, 38.5 % had esterase phenotype I2 band. All M. javanicapopulations had esterase 

phenotype J3 band in PAGE method. Meloidogyne incognita and M. javanica was verified and also supported molecular 

identification with biochemically in Eastern Mediterranean region. 

Keywords: Meloidogyne, PCR, PAGE, root-knot nematode, vegetable 
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Doğu Akdeniz Bölgesi Kavun Karpuz Alanlarında Kök-ur Nematodu Tür ve Irklarının 

Araştırılması 

Dilek DİNÇER1, İ. Halil ELEKCİOĞLU2 

1Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
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Sorumlu Yazar: dilek.dincer@tarimorman.gov.tr 

Çukurova, Türkiye’de kavun ve karpuz yetiştiriciliğinde en önemli merkezdir. Kavun karpuz yetiştirilen alanlarda kök-ur 

nematodları (Meloidogyne spp.) önemli zararlara neden olmaktadır. Çukurova Bölgesi’nde kök-ur nematodlarının kavun 

ve karpuz alanlarındaki tür ve ırklarının belirlenmesi amacıyla 2017 yılında sörvey yapılmıştır. Adana ve Mersin illeri 

kavun karpuz üretimi yapılan alanlarda 92 kök-ur nematodu ile bulaşık kök ve toprak örnekleri toplanmış, moleküler ve 

Biyokimyasal (PAGE) yöntemleri ile tür tanımları yapılmıştır. Daha sonra Kuzey Karolina Konukçu Testi’ne göre 

tanımlaması yapılan kök-ur nematodlarının ırkları tespit edilmiştir. Sörvey sonucunda M. javanica ve M. incognita türleri 

tanımlanmıştır. Meloidogyne javanca kavun karpuz alanlarında baskın tür olarak 61 örnekte (%66,3) saptanırken, 31 

(%33,7) örnekte M. incognita tanımlanmıştır. Adana ili kavun karpuz alanlarının %82,8’inde (53) M. javanica, 

%17,2’sinde M. incognita türü tanımlanmıştır. Mersin ilinde ise M. incognita’nın %71,4 (20) yaygınlık oranı ile baskın tür 

olduğu tespit edilmiştir. Mersin ilinde sadece 8 örnekte M. javanica tanımlanmıştır. Kuzey Karolina Konukçu Testi’ne 

göre tanımlanan M. javanica’nın 42 adedinde ırk 1 (%68,9) ve 19 adedinde ise ırk 3 (%31,1) tespit edilmiştir. Belirlenen 

31 adet M. incognita popülasyonların tamamının ise M. incognita ırk 1 (%100) olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma aynı 

zamanda kavun ve karpuz alanlarındaki kök-ur nematodlarının tür ve ırklarının belirlenmesine yönelik ilk kayıt niteliği 

taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Meloidogyne incognita, M. javanica, kavun, karpuz, ırk 

 

Investigation on Root-knot Nematode Species and Races in Melon-Watermelon Fields in the 

Eastern Mediterranean Region 

Çukurova is the most important center for melon and watermelon cultivation in Turkey. Root knot nematodes (Meloidogyne 

spp.) cause significant damage in areas where melons and watermelons are grown. A survey was conducted in 2017 in 

order to determine the species and breeds of root-knot nematodes in the melon and watermelon areas in the Çukurova 

Region. In Adana and Mersin provinces where melon-watermelon production is made, 92 root-knot nematodes and 

contaminated root and soil samples were collected, and species definitions were made by molecular and biochemical 

(PAGE) methods. Then, the races of root-knot nematodes, which were defined according to the North Carolina Host Test, 

were determined. At the end of the survey, M. javanica and M. incognita species were identified. Meloidogyne javanca 

was determined as the dominant species in 61 samples (66.3%) in melon and watermelon areas, while M. incognita was 

identified in 31 (33.7%) samples. M. javanica was identified in 82.8% (53) of the melon-watermelon areas of Adana 

province, and M. incognita species in 17.2%. In Mersin province, it was determined that M. incognita was the dominant 

species with a prevalence rate of 71.4% (20). M. javanica was identified in only 8 samples in Mersin province. Race 1 

(68.9%) was detected in 42 of M. javanica and race 3 (31.1%) in 19 of M. javanica, which was defined according to the 

North Carolina Host Test. All of the 31 identified M. incognita populations were M. incognita race 1 (100%). This study 

is also the first record of determining the species and races of root-knot nematodes in melon and watermelon areas. 

Keywords: Meloidogyne incognita, M. javanica, melon, watermelon, race 

Bu çalışma, doktora çalışmasının bir bölümü olup FDK-2017-9160 nolu proje ile Çukurova Üniversitesi BAP Birimi ve 

TAGEM/BSAD/A/18/A2/PI/421 nolu proje ile TAGEM tarafından desteklenmiştir. 
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Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Meloidogyne javanica ve Meloidogyne incognita Irklarının Bazı 

Kavun Karpuz Hatlarında Konukçu Reaksiyonları 

Dilek DİNÇER1, İ. Halil ELEKCİOĞLU2 

1Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

2Çukurova Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: dilek.dincer@tarimorman.gov.tr 

Dünyada ve bölgemizde kavun-karpuz üretim alanlarında toprak kökenli patojenler ve kök-ur nematodları her yıl ekonomik 

olarak önemli ürün kayıplarına neden olmaktadır. Bu zararlılara karşı dayanıklı çeşit geliştirilmesi etkili ve ekonomik 

mücadele yöntemi olarak çok önemlidir. Bu çalışmada 12’şer adet kavun ve karpuz hattı ile 3’er adet ticari kavun ve karpuz 

çeşitlerinin M. incognita ırk 1, M. javanica ırk 1 ve 3’üne karşı konukçu reaksiyonları sera koşullarında araştırılmıştır. 

Deneme, tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuş ve 2 ay sonunda sonlandırılmıştır. 

Değerlendirmede yumurta paketi indeksi (0-5 ıskalası), yumurta paketi sayıları, yumurta sayıları ve üreme oranları 

kullanılmıştır. Denemede kullanılan tüm kavun-karpuz hat ve çeşitleri kök-ur nematodu ırklarına karşı hassas reaksiyon 

göstermiştir. M. javanica ırk 1 ve ırk 3 ile yapılan denemelerde en düşük yumurta paketi indeksi kavunlarda Kav-216 hattı, 

karpuzlarda ise Kar-96 hattında tespit edilmiştir. Denemeye alınan tüm kök-ur nematodu popülasyonlarında ürüme faktörü 

1’in çok üzerinde bulunmasına karşın, hatlar arasında önemli farklılıklar belirlenmiştir. Dünyada kavun karpuz üretiminde 

önemli yere sahip Türkiye için, kavun ve karpuzda kök-ur nematodlarına karşı dayanıklılık çalışmalarında, yabani 

türlerinde dahil edilerek kapsamlı ıslah çalışmalarının yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kök-ur nematodu, Meloidogyne ırk, dayanıklılık, kavun, karpuz  

 

Host Reactions of Meloidogyne javanica and Meloidogyne incognita Races in Some Melon and 

Watermelon Lines in the Eastern Mediterranean Region 

Soil-borne pathogens and root-knot nematodes in melon-watermelon production areas in the world and in our region cause 

economically significant crop losses every year. Developing a variety resistant to these pests is very important as an 

effective and economical control method. In this study, host reactions of 12 melon and watermelon lines and 3 commercial 

melon and watermelon cultivars against M. incognita race 1, M. javanica race 1 and 3 were investigated under greenhouse 

conditions. Egg mass index (0-5 scale), numbers of egg and egg mass and reproduction rates were used in the evaluation. 

All melon-watermelon lines and varieties used in the experiment showed a sensitive reaction against root-knot nematode 

races. In the experiments with M. javanica race 1 and race 3, the lowest egg mass index was detected in the Kav-216 line 

in melons and in the Kar-96 line in watermelons. Although the reproduction factor was much above 1 in all root-knot 

nematode populations included in the trial, significant differences were determined between the lines. For Turkey, which 

has an important place in the production of melons and watermelons in the world, it has become necessary to carry out 

comprehensive resistance breeding studies by including wild species against root-knot nematodes in melon and 

watermelon. 

Keywords: Root-knot nematode, Meloidogyne race, resistance, melon, watermelon 

Bu çalışma, doktora çalışmasının bir bölümü olup FDK-2017-9160 nolu proje ile Çukurova Üniversitesi BAP Birimi ve 
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Sorumlu Yazar: papatyademirezer@hotmail.com 

Çalışma, 2016-2020 yıllarında Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesine bağlı Bahçedere, Kösedere, Mıhlı, Ahmetçe, Nusratlı, 

Taşağıl ve Adatepe köylerinde toplam 500 da alanda üretimi yapılan turunçgil bahçelerinde yürütülmüştür. Surveyler, 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Bitki Sağlığı uygulama programı çerçevesinde yer alan “Citrus Yellow Vein Clearing Virus 

(CYVCV) (Bove, 1989) (EPPO A1/A2), Candidatus liberibacter spp. (EPPO A1), Anoplophora chinensis (Forster, 1771) 

(EPPO A1), Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (EPPO A2), Dialeurodes citri (Ashmead, 1885), Aonidiella citrina 

(Coquillett, 1891), Aonidiella aurantii (Maskell, 1879), Lepidosaphes beckii (Newman, 1869) ve Phyllocnistis citrella 

(Stainton, 1856)” hastalık ve zararlılarına yönelik olarak yürütülmüştür. Çanakkale’de 5 yıl süreyle Eylül ve Ekim 

aylarında yapılan surveylerde, Citrus Yellow Vein Clearing Virus ve Anoplophora chinensis’e rastlanılmamıştır. Benzer 

şekilde, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve ağustos aylarında yapılan surveylerde Candidatus liberibacter spp.’e 

rastlanılmamıştır. Ceratitis capitata surveyleri Ocak-Aralık aylarında yürütülmüştür. Zararlının Çanakkale’de temmuz 

ayından başlayarak aralık ayı süresince faaliyette olduğu tespit edilmiştir. Zararlı populasyonu iklim koşullarına bağlı 

olarak değişkenlik göstermekle birlikte zararlının Çanakkale ilinde yılda 1 döl verdiği belirlenmiştir. Çanakkale’de 5 yıl 

süreyle Mayıs, Haziran, Temmuz ve ağustos aylarında yapılan surveylerde ise turunçgil bahçelerinin haziran ayını takiben 

temmuz ayında Dialeurodes citri, Aonidiella citrina, Aonidiella aurantii, Lepidosaphes beckii ve Phyllocnistis citrella 

zararlıları ile bulaşık olduğu saptanmıştır. Zararlıların mücadelesinde biyoteknik ve kimyasal mücadele yöntemleri 

uygulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bitki Koruma, Turunçgil, Çanakkale 

 

Sustainable Solutions for Plant Protection Problems in Citrus Trees of Çanakkale 

The study was carried out in citrus orchards which are produced on a total area of 500 da in Bahçedere, Kösedere, Mıhlı, 

Ahmetçe, Nusratlı, Taşağıl and Adatepe villages of Ayvacık district of Çanakkale province in 2016-2020 years. Surveys 

was carried out under the Plant Protection Program of Ministry of Agriculture and Forestry “Citrus Yellow Vein Clearing 

Virüs (CYVCV) (Bove, 1989) (EPPO A1 / A2), Candidatus liberibacter spp. (EPPO A1), Anoplophora chinensis (Forster, 

1771) (EPPO A1), Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (EPPO A2), Dialeurodes citri (Ashmead, 1885), Aonidiella 

citrina (Coquillett, 1891), Aonidiella aurantii (Maskell, 1879), Lepidosaphes beckii (Newman, 1869) and Phyllocnistis 

citrella (Stainton, 1856)” for diseases and pests. Citrus Yellow Vein Clearing Virus and Anoplophora chinensis weren’t 

observed during the surveys conducted for five years in September and October in Çanakkale province. Similarly, 

Candidatus liberibacter spp. wasn’t observed during the surveys conducted in April, May, June, July and August. Surveys 

of Ceratitis capitata were conducted in January-December. It has been determined that the pest has been operating in 

Çanakkale province from July to December. Although the pest population varies depending on the climatic conditions, it 

is determined that the pest gives 1 generation per year in Çanakkale province. In the surveys conducted for five years in 

May, June, July and August, citrus orchards were found to be contaminated with Dialeurodes citri, Aonidiella citrina, 

Aonidiella aurantii, Lepidosaphes beckii and Phyllocnistis citrella in June and July. Biotechnical and chemical control 

methods have been applied in the citrus trees. 

Keywords: Citrus, Çanakkale, Plant Protection 
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Bazı Bitkisel Uçuçu Yağlarının Kuru Meyve Güvesi Plodia interpunctella (Hübner) 

(Lepidoptera: Pyralidae) Mücadelesinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Mustafa Murat YEŞILIRMAK1, Mehmet Sedat SEVINÇ1, Erdinç GÜNAY1 

1Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Sorumlu Yazar: murat.yesilirmak@tarimorman.gov.tr 

Uçucu yağlar önemli bir biyoinsektisit kaynağı olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmada 4 farklı uçucu yağın fesleğen 

(Ocimum basilicum), PREV-AM® (Portakal yağı), kekik (Origanum anites) ve bitkisel kökenli insektisit Neemazal® 

(azadirachtin)’ın depo zararlısı Plodia interpunctella (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae) üzerindeki etkisi belirlenmiştir. 

Denemeler 25±1 °C sıcaklığa, %60±5 ve 16:8 aydınlatma koşullarına sahip iklim odalarında gerçekleştirilmiştir. Bitkisel 

yağların toksisiteleri P. interpunctella zararlısının 5. dönem larvalarına püskürtme ve fumigasyon yöntemi ile 

belirlenmiştir. Denemeler 6 farklı doz 3 tekerrür her tekerrür de 10 birey olacak şekilde denenmiştir. Kontrol 

uygulamalarında saf su kullanılmıştır. Uygulamadan 24 saat sonra ölü canlı bireyler sayılmıştır. Bitkisel yağların LD50 ve 

LD90 değerleri POLO paket programı kullanılarak hesaplanmıştır. Deneme sonuçlarına göre neemazal, fesleğen, PREV-

AM® için LD50 değeri sırasıyla 773.9 µl/l, 2644.1 µl/l ve 772.8 µl/l; LD90 değeri ise sırasıyla 1981.2 µl/l, 8534.3 µl/l ve 

4089.1 µl/l olarak belirlenmiştir. LD değerlerinin hesaplanabilmesi için %10 ile %90 arasında ölüm elde edilecek beş farklı 

dozun olması gerektiğinden dolayı kekik yağı için yapılan probit analizinde güvenilir LD değerleri elde edilememiştir. 

Ancak P. interpunctella zararlısında 24 saat sonunda püskürtülerek uygulanan kekik yağının %10, %1, %0,1 ve %0.01 

dozunda %100 ölüm oranına, %0.001 dozunda ise %16,67 ölüm oranına neden olduğu belirlenmiştir. Yapılan 

değerlendirmeler sonucu; bitkisel yağları püskürtme yönteminde zararlının tüm bireyleri ölürken, fumigasyon yöntemi ise 

çok az sayıda bireyin ölümüne neden olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Plodia interpunctella, biyoinsektisit, fumigant, bitkisel yağ 

 

Investigation of the Possibilities of Using Some Botanical Essential Oils in Management of 

Storage Fruit Moth Plodia interpunctella (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae) 

Essential oils have been recognized as an important source of biopesticides. This work investigated the bioactivity of six 

essential oils namely basil (Ocimum basilicum), PREV-AM® (Orange oil), thyme (Origanum anites) and botanical 

insecticide Neemazal® (azadirachtin) on Storage Fruit Moth Plodia interpunctella. Assays were carried out in climatic 

chambers with a temperature of 25 ± 1 °C, %60 ± 5 and 16: 8 lighting conditions. The toxicities of essential oils were 

determined by spraying and fumigation method on 5th instar larvae of P. interpunctella pest. The assays were tested with 

6 different doses and 3 replicates with 10 individuals in each repetition. Pure water is used in control applications. Insect 

mortality was determined after 24 h exposure. LD50 and LD90 values of essential oils were calculated with using POLO 

package program. According to the assay results, LD50 values for neemazal, basil, PREV-AM® were 773.9 µl/l, 2644.1 

µl/l and 772.8 µl/l, respectively; LD90 value was determined as 1981.2 µl/l, 8534.3 µl/l and 4089.1 µl/l respectively. 

Reliable LD values could not be obtained in the probit analysis for thyme oil, since there should be five different doses to 

achieve mortality between %10 and %90 in order to calculate the LD values. However, it was determined that thyme oil 

applied by spraying after 24 hour exposure in P. interpunctella pest caused %100 mortality at a dose of %10, %1, %0,1 

and %0.01, and a mortality rate of %16,67 at a dose of %0.001. As a result of assays; While all individuals of the pest died 

in the method of spraying essential oils, the fumigation method caused the death of very few individuals. 

Keywords: Plodia interpunctella, bioinsecticide, fumigant, essential oil. 
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Long-term Study of the Formation of the Abundance of Rhopalosiphum padi (L.) on Bird-

cherry in a North-West Russia 

Alla VERESCHAGİNA1 

1All Russian Institute Of Plant Protection 

Corresponding Author: aphidabver@gmail.com 

Feeding by Rhopalosiphum padi (L.) on the primary host (bird cherry) causes leaf curling, chlorosis and drying. Sometimes 

there is complete infertility of inflorescences. Winged morphs formed on bird cherry fly to agrocenoses, where they damage 

cereals by direct feeding and transmission of viral infection. The development of R. padi on crops is well documented but 

its relationship with the primary host has not been studied in detail. Long-term studies (2012-2018) of the formation of the 

R. padi population on the two samples of primary host Padus avium Mill. and P. avium x P. virginiana (L.) characterized 

by various morpho-physiological features have been carried out. Plants were located nearby in conditions of a similar 

background of aphid flight. The following indicators of the development of aphids were used in the work: number of 

remigrants, oviparae and eggs in autumn, number of perished eggs, fundatrices larvae, timing of flight of emigrants in 

spring. It has been proved that the formation of the R. padi population is significantly influenced by the year conditions, 

host plant characteristics and interaction of these factors. The most noticeable was their impact on the number of wintering 

aphid eggs. It was shown that lack of underbrush, buds erect from the shoot, small laminas reduce the bird-cherry 

colonization by aphids. Correlation between the period of leaf fall and number of aphid eggs on both bird cherry samples 

and correlation between average temperature of October and eggs number on P. avium is given. Disturbances in the 

conjugation of aphid development with the phenology of the host during the periods of emergence of the founders from 

eggs, emigration to secondary hosts, and laying of eggs are critical for the formation of the number of R. padi. Climatic 

changes with abrupt early warming can significantly change the dynamics of the abundance and harmfulness of aphids. 

Keywords: bird cherry, features, aphids, development, number 
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Specific Traits of the Emigration and Settling of Rhopalosiphum padi (L.) on Herbaceous 

Plants in Connection with Possibility of Transmitting a Viral Infection 

Elena GANDRABUR1 

1All Russian Institute Of Plant Protection 

Corresponding Author: helenagandrabur@gmail.com 

The complete life cycles of heteroecious aphids involve migrations between primary and secondary hosts. Alate morphs in 

some aphid species are important as plant colonizers and as vectors of plant viruses. Rhopalosiphum padi are known as 

such species. The primary host of R. padi is the bird-cherry and grasses of Poaceae are mostly secondary ones. In a North-

West Russia the flight of R. padi emigrants starts not earlier than May 4 and not later than June 10. The flight duration is 

17-39 days. The first appearance of emigrants in R. padi is clone-specific and is not determined by the density of the 

colonies or the host quality. Further their number also depends on the crowding, decreasing growth rate of the plant, the 

weather, and specificity of the clones’ response to these factors. The negative correlation was observed between the 

cumulative effective temperatures for the middle and last thirds of May and the beginning first of June and the total duration 

of aphid flight. There were no significant correlations between the precipitation and the emigrant flight. Emigrants 

transferred onto a wheat could be divided into 4 groups differing in their trophic and reproductive behavior on the plant. 

As a rule, emigrants of these groups probed the plant surface and some of them repeated flights. Having settled on the host, 

emigrants start reproducing. On a non-host plant (potato) all emigrants repeatedly probed the plant tissue, took off and 

probed again. Survival of emigrants during the first day and duration of probing was different for potato varieties. 

Emigrants could survive 4 days on a non-host plant. Probing behavior may lead to transmission of nonpersistent viruses 

onto the visited plants. The appearance of alate in the 1-st and other generations of emigrants is a clone-specific trait and 

also depends on the crowding and environmental conditions. 

Keywords: aphids, viruses, migrations, wheat, potatoes 
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Spinosada Maruz Kalmış Domates Yaprak Güvesi [Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: 

Gelechiidae)] Larvalarında İfadesi Değişen Genlerin Transkriptom Temelli Tespiti 

Abdullah Emre ATIŞ1, Abdullah YILMAZ1, Duygu DEMİRÖZ1, Erkan ÖZEL1, Başak COŞKUN1, Ali ERGÜL2 

1Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

2Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü - Sorumlu Yazar: emreatis15@gmail.com 

Domatesin en önemli zararlılarından birisi olan domates güvesi [Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: 

Gelechiidae)]’nin savaşımında kimyasal mücadele ön plana çıkmaktadır. Ancak insektisit direnci spinosad gibi mevcut 

ilaçların etkinliklerini tehlikeye atmaktadır. T. absoluta’da spinosad hedef-bölge direnci son yapılan çalışmalarda ortaya 

koyulmuş olmasına rağmen spinosad uygulaması sonrasında ifadesi değişen genlerin ve bu genlerin insektisit direncinde 

dahil oldukları yolaklara ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, 022 nolu IRAC test metoduna uygun şekilde, 

Antalya’daki bir domates serasından toplanan Serik popülasyonu, spinosada karşı hassas TA1 popülasyonuna göre 17 kat 

dirençli bulunmuştur. Ardından spinosad uygulamasının Serik popülasyonundaki gen ekspresyon profili değişimine etkisi 

RNA dizileme metodu kullanarak belirlenmiştir. Uygulamadan (TA1 için LC99 : 29 ppm) 72 saat sonra hayatta kalan 

bireylerden ve kontrol grubundan 10'ar larva 3'er tekerrürlü olacak şekilde havuzlanmış ve RNA izolasyonları 

gerçekleştirilmiştir. Transkriptom analizi için Illumina platformu (2x150 bp, >20 M okuma) kullanılmıştır. Karşılaştırmalı 

analiz sonucunda 162,626 adet transkriptten 1,489 bç N50 değerine sahip 57,043 adet unigen (her genin en uzun transkripti) 

elde edilmiştir. Toplamda 1,155 adet unigenin ifadesi değişirken bunlardan 299 adet unigenin ifadesi artmış 856 adet 

unigenin ise ifadesi azalmıştır. Söz konusu unigenler GO ve KEGG veritabanlarındaki fonksiyonel sınıflandırmaları 

sonucunda 20 adet GO terimi ve 39 adet KEGG yolağına dahil olmuştur (p<0.05). Ek olarak, ifadesi değişen unigenler 

içerisinde bilinen detoksifikasyon genleri (sitokrom p450 ve glutatyon S-transferaz), ısı şok proteinleri, kütiküla ve proteaz 

genleri gibi insektisit direncinde rol oynayan çok sayıda gen yer almıştır. Ancak uygulama grubunda spinosad hedef-bölge 

direnci ile ilişkilendirilmiş herhangi bir genetik değişiklik tespit edilememiştir. Bu durum Serik popülasyonu spinosad 

direncinde çoklu ancak spesifik genlerin rol oynadığını göstermektedir. Elde edilen transkriptomik kaynak T. absoluta’daki 

spinosad metabolik direncinde rol oynayan kompleks mekanizmasının araştırılması için önemli bir başlangıç noktası 

oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İnsektisit direnci, RNA dizileme, Detoksifikasyon enzimleri, Spinosad 

 

Transcriptome-Based Identification of Differentially Expressed Genes Following Spinosad 

Exposure in the Larvae of Tomato Leafminer [Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: 

Gelechiidae)] 

Chemical control is the most prevalent method to control one of the key pests of tomato, Tuta absoluta (Meyrick, 1917) 

(Lepidoptera: Gelechiidae). However, insecticide resistance threatens the effectiveness of insecticides such as spinosad. 

Although target-site resistance to spinosad in T. absoluta has been well characterized, the genes that change their expression 

after spinosad exposure and the pathways they are involved in as to insecticide resistance remain elusive. In the present 

study, Serik population collected from a tomato greenhouse in Antalya, in accordance with the IRAC test method 022, was 

found to be 17 times more resistant to spinosad compared to susceptible TA1 population. Then, the effect of spinosad 

application on gene expression profile change in Serik population was determined using RNA-seq method. After 72 hours 

of the application (LC99 for TA1: 29 ppm), 10 larvae from the surviving individuals and the control group were pooled in 

3 biological replications and RNA isolations were performed. The Illumina platform (2x150 bp, >20 M reads) was used 

for transcriptome analysis. Comparative analyses showed that 162,626 transcripts generated and assembled into 57,043 

unigenes (the longest transcript of each gene) with an average N50 length of 1,489 bp. In total 1,155 unigenes differentially 

expressed, among 299 and 856 of them up and down-regulated, respectively. These unigenes were significantly enriched 

in 20 GO terms and 39 KEGG pathways as a result of functional classification (p<0.05). Furthermore, several unigenes 

were associated with known insecticide resistance genes such as detoxification genes (cytochrome p450 and glutathione 

S-transferases), heat shock proteins, cuticle, protease genes. However, any genetic alterations related to target-site 

resistance were not observed among spinosad treatment group. Collectively, these results suggest that multiple and complex 

gene expressions play an important role in spinosad resistance in Serik population. The transcriptomic data generated 

provide a starting base for understanding complex mechanisms in metabolic resistance to spinosad in T. absoluta. 

Keywords: Insecticide resistance, RNA sequencing, Detoxification enzymes, Spinosad 

Bu bildiri Tübitak destekli bir projeden oluşturulmuştur.  



8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi 

24-28 Ağustos 2021 | ONLİNE 

8th Plant Protection Congress with International Participation,  

August 24-28, 2021 | ONLINE ~ 159 ~ 

ES71 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti (Hemiptera: Diaspididae)’nın Dut Ağaçları 

Üzerinde Sıcaklığa Bağlı Gelişmesi 

Özden DOKUYUCU1, Selma ÜLGENTÜRK1, Mehmet Salih ÖZGÖKÇE2 

1Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 06110, Dışkapı Ankara, Türkiye, Odokuyucu@Mgm.gov.tr 

2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Van, Türkiye 

Sorumlu Yazar: ozdendokuyucu@gmail.com 

Termofil, istilacı, polifag ve önemli bir tarımsal zararlı olan Dut Kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona, Targioni-

Tozzetti, Hemiptera: Diaspididae)’nin gelişme süresi farklı sıcaklıkların etkisi araştırılmış, gelişme eşiği (C) ve sıcaklık 

sabiti (K) doğrusal regresyon yöntemiyle; en düşük (Tmin), en iyi (Topt) ve en yüksek sıcaklık eşikleri (Tmax), doğrusal 

olmayan regresyon modelleri [Polynomial (3rd), Logan 6, Logan 10, Lactin 1, Brière 1] yardımıyla tahmin edilmiştir. 

Çalışma sabit ışıklanma rejimi (16:8) ve nispi nem (%60 ± 5) koşullarındaki iklim kabininde, 7 farklı sıcaklıkta (20.6, 23.2, 

27.1, 29.0, 30.6, 31.3, 33.8 oC) ve iki dut türü (Morus alba, M. nigra) üzerinde yapılmıştır. P. pentagona, en kısa sürede 

Beyaz dut üstünde 27.1 oC’de (18,63 gün), Karadut üstünde 29.0 oC’de (19,04 gün) gelişmiştir. Çalışma sonunda P. 

pentagona’nın Beyaz dut üzerinde gelişme eşiği (C) 12.489 oC, sıcaklık sabiti değeri (K) 272.526 gün-derece, Karadut 

üzerinde aynı sırayla 9.703 C ve 368.253 gün-derece olarak hesaplanmıştır. Doğrusal olmayan modeller yardımıyla P. 

pentagona’nın gelişmesi için gerekli en düşük (Tmin), en uygun (Topt) ve en yüksek sıcaklık (Tmax) istekleri Beyaz dut 

için sırasıyla 14.15-16.5 oC, 27.5-28.3 oC ve 32.6-35.3 oC aralığında, Karadut için 9.7-15 oC, 28.2-29.7 oC ve 32.4-37.3 oC 

aralığında olduğu tahmin edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dut kabuklu biti, gün-derece, gelişme eşiği, Morus alba, Morus nigra 

 

Temperature-Dependent Development of Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti 

(Hemiptera: Diaspididae) on Mulberry Trees 

Development time at different temperatures, the maximum, optimum and minimum development thresholds, of White 

Peach Scale (Pseudaulacaspis pentagona, Targioni-Tozzetti, Hemiptera:Diaspididae), which is thermophilic, invasive, an 

important polyphagous pest, was investigated. The research has been conducted in 7 different temperatures (20.6, 23.2, 

27.1, 29.0, 30.6, 31.3, 33.8 oC) on two mulberry species (Morus alba, M. nigra) in the climate chamber with fixed 

illumination regime (16: 8) and relative humidity (60 ± 5%) conditions. The development threshold (C) and thermal 

constant (K) value of P. pentagona were calculated according to the Linear regression as 12.48 oC and 272.526 day-degrees 

on M. alba, while 9.73 oC and 368.25 day-degrees on M. nigra, respectively. The minimum (Tmin), the best (Topt) and the 

highest temperature (Tmax) requirements for the development of P. pentagona on these species were estimated with 

nonlinear regression models [Polynomial (3rd), Logan 6, Logan 10, Lactin 1, Brière 1] at a range of 14.15-16.5 oC, 27.5-

28.3 oC and 32.6-35.3 oC for M. alba, while 9.7-15, 28.2-29.7 and 32.4-37.3 for M. nigra respectively. 

Keywords: White Peach Scale, Mulberry Scale, Degree-Day, Development threshold, Morus alba, Morus nigra 

Bu çalışma Ankara Üniversitesi BAP -16L0447009 Nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Emici Böceklerin Ege Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Pamuk Çeşitlerinde Popülasyon Değişimleri 

ile Verim ve Kaliteye Etkilerinin Belirlenmesi  

Seher TANYOLAÇ1, Ferit TURANLI2 

1Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bornova/İzmir 

2Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, İzmir, Türkiye  

Sorumlu Yazar: seher.tanyolac@tarimorman.gov.tr 

Bu çalışma ile Ege Bölgesi’nde yaygın olarak üretimi yapılan sekiz erkenci ve geççi pamuk çeşitlerinde emici zararlı 

böceklerin popülasyon değişimleri izlenerek en az tercih edilen çeşitler ortaya konulmaya çalışılmıştır. 2014-2016 yılları 

arasında gerçekleştirilen çalışmada 8 farklı pamuk çeşidinde zararlıların daha az tercih ettiği çeşitlerin tüylülük özellikleri 

ile emici böcek yoğunluğu arasında ilişki ortaya konmuştur. Bu çeşitlerin belirlenmesiyle verim ve kaliteyi etkileyen 

zararlıların az tercih ettiği çeşitlerin ekimlerinin yaygınlaştırılarak gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi 

amaçlanmıştır. Farklı çeşitlerde yapılan sayımlarla Thysanoptera takımının Thripidae familyasından Thrips tabaci 

Lindeman, Frankliniella occidentalis (Pergande), F. intonsa Trybom ile Hemiptera takımının Cicadellidae familyasından 

Asymmetrasca decedens (Paoli), ve Aleyrodidae familyasından Bemisia tabaci (Gennadius) türlerinin popülasyon 

değişimleri arasında farklılık bulunmuştur (P<0,05). T. tabaci ve B. tabaci tüylü olarak belirlenen çeşitleri tercih ederken, 

tüysüz çeşitleri tercih etmemişlerdir. Frankliniella spp.’in popülasyon değişimi orta ve tüylü çeşitlerde en yüksek 

görülmesine karşın, popülasyon yüksekliğinin çiçeklerin oluşma zamanı ile ilgili olduğu kanısına varılmıştır. Zararlılardan 

A. decedens’in en yüksek birey sayısı tüysüz çeşitlerde saptanırken, zararlı tüylü çeşitleri ise çok tercih etmemiştir. 

Hemiptera takımının Aphididae familyasından Aphis gossypii Glover denemenin gerçekleştirildiği üç yılda da EZE’ne 

ulaşmaması ve popülasyonun çok düşük olması dolayısıyla çeşit tercihi belirlenememiştir. Hemiptera takımının Miridae 

familyasından Creontiades pallidus Rambur için çeşitler arasında fark bulunamamıştır. Doğal popülasyon değişiminin 

izlendiği ilaçsız parseller ile verim ve kaliteye etkinin değerlendirildiği ilaç uygulanan parsellerde ise çeşitlerin dekar 

başına kütlü pamuk verimi saptanmıştır. Her üç yıl için sonuçlar belirlenmiş ve aralarında istatistiki fark olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca denemelerde emici böceklere karşı ilaçlama yapılan ve yapılmayan parsellerde, lif kalite özellikleri 

belirlenerek değerlendirilmiştir. Mikroner, lif uzunluğu ve iplik bükülebilirlik indeksi (SCI) bakımından ilaç uygulanan ve 

uygulanmayan parsellerde çeşitler arasında bir fark bulunmazken, lif olgunluğu ve mukavemeti farklı bulunmuştur 

(P<0,05).  

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Emici Böcekler, Popülasyon Değişimi, Verim, Kalite.  

Population Fluctuations of Sucking Pests and Their Effects in Terms of Yield and Quality on 

Some Cotton Varieties Cultivated in the Agean Region 

It was aimed in this study to determine the least prefered of the pests in different cotton varieties by monitoring population 

dynamics of the pest populations in the early and late cotton varieties. The experiments were carried out in 2014-2016 to assess 

relationship between leave hairiness and population density of pest were tried to be identified in 8 different cotton varieties. 

Effects of quality and yields were identified and it was also aimed that varieties which less preferred by the pests were determined 

and finally reducing unnecessary pesticide spraying. Differences in population dynamic of the Thrips tabaci Lindeman, 

Frankliniella occidentalis (Pergande), F. intonsa Trybom (Thysanoptera: Thripidae), Asymmetrasca decedens (Paoli) 

(Hemiptera:Cicadellidae), Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) were detected (P<0,05). While T. tabaci and B. 

tabaci prefer hairy leaf varieties, the pests did not prefer hairless varieties. The highest population density of Frankliniella spp. 

Was observed on the hairy cotton varieties, but it was proposed that this was related to the flowering stage of the cotton varieties. 

The highest population density of A. decedens was obtained on hairless varieties while pest didn’t prefer hairy cotton varieties. 

Because Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) didn’t reach to the economic threshold level and also detected low level 

of its population, the pest preferences of plant varieties could not be identified. No significant difference has been detected for 

Creontiades pallidus Rambur (Hemiptera: Miridae) among the varieties. The seed cotton yield per decare of the cultivars was 

determined in the insecticide-free plots where the natural population fluctuation was monitored and the insecticide-applied plots 

where the effect on yield and quality was evaluated. The results for each three years were determined and it was evaluated that 

there was a statistical difference between them. In addition, the fiber quality characteristics were determined and evaluated in the 

plots that were sprayed and not sprayed against sucking insects in the trials.Statistically differences among the varieties could be 

detected for the micronair, fiber length and SCI (Spinning Consistency Index) between treated and untreated plots. On the other 

hand, statistically differences were obtained for the fiber strength and fiber mature among cotton varieties (P<0,05).  

Keywords: Cotton, Sucking Pests, Population Fluctuation, Yield, Quality  

*Bu çalışma, TAGEM-BS-14 / 04-02 / 01-03 numaralı proje ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve 

Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir.  
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Sakarya İli Buğday Üretim Alanlarında Bitki Paraziti Nematodların Belirlenmesi 

Ayça İrem KEÇICI1, Abdelfattah A. DABABAT2, Göksel ÖZER1, Mustafa İMREN1 

1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

2Cımmyt 

Sorumlu Yazar: ayca.kecici@icloud.com 

Türkiye’de buğday üretiminde önemli zarara neden olan zararlı gruplarından birisi de bitki paraziti nematodlar(BPN)’dır. 

Bu zararlılara karşın etkin bir mücadele stratejisinin planlanması için belirli bir alandaki yaygın türlerin belirlenmesi 

önemlidir. Bu çalışmada, 2020-2021 yılı üretim döneminde Sakarya ili buğday alanlarında BPN’lerin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma alanındaki Bitki paraziti nematodların yaygınlık ve yoğunlukları, morfolojik kriterler esas alınarak 

nematodların cins düzeyinde sayımları ile gerçekleştirilmiştir. Hareketsiz (kist) nematodları Fenwick’s metodu ile elde 

edilmiş olup, toplanmış olan 40 örnekten 19’unda tahıl kist nematoduna (Heterodera spp.) rastlanılmıştır. Hareketli 

nematodlar, bir elek yöntemi olan Baermann Funnel metodunun modifiye edilmiş biçimi kullanılarak toprak örneklerinden 

elde edilmiştir. Toplanılan örneklerin %95’inin hareketli bir bitki paraziti nematodu ile bulaşık olduğu ve bu nematodların 

13 cins içerisinde sınıflandırıldığı anlaşılmıştır: mplimerlinius, Aphelenchoides, Aphelenchus, Ditylenchus, Filenchus, 

Helicotylenchus, Merlinius, Paratrophurus, Pratylenchoides, Pratylenchus, Trophurus ve Tylenchorynchus. Alınan toprak 

örneklerinde %45’inin tahıl kist nematodları (Heterodera spp.) ve %25’inde ise kök yara nematodu (Pratylenchus spp.) 

bulaşıklığı tespit edilmiştir. Bu çalışma Sakarya ili buğday üretim alanlarının bitki paraziti nematodları ile yaygın olarak 

bulaşık olduğunu ortaya koymuştur. Sakarya’da tahıl üretiminin çoğunlukla monokültür (özellikle buğday) olması, bitki 

paraziti nematod popülasyonunun ekonomik zarar eşiğini geçerek zarar oluşturması olasılığını artırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bitki paraziti nematodlar, Pratylenchus spp., Heterodera spp., buğday 

 

Detection of Plant-Parasitic Nematodes in Wheat Fields of Sakarya Province 

One of the pest groups causing serious damage to wheatproduction in Turkey is plant-parasitic nematodes (PPN). In order 

to plan an effective strategy for controlling these pests, the identification of common species in the certain area. The aim 

of this study was to determine PPNs in wheat production areas of Sakarya province during the production period 2020-

2021. The identification of nematodes parasitizing on plants at the genus level was carried out according to morphological 

criteria and their abundance and density in the study area weredetermined. Sedentary (cyst-forming) nematodes were 

extracted using Fenwick’s flotation and decanting techniques and found in 19 out of 40 collected samples soil samples. 

Motile nematodes were obtained from soil samples using the modified Baermann Funnel method. It was found that 95% 

of the collected samples were infected with motile nematodes parasitizing plants and these nematodes were classified into 

13 genera: Amplimerlinius, Aphelenchoides, Aphelenchus, Ditylenchus, Filenchus, Helicotylenchus, Merlinius, 

Paratrophurus, Pratylenchoides, Pratylenchus, Trophurus and Tylenchorynchus. The infestation rate of the cereal cyst 

nematodes (Heterodera spp.) and root-lesion nematodes (Pratylenchus spp.) were 45% and 25% of the soil samples from 

the surveyed fields, respectively. This study showed that wheat-growing areas in Sakarya province are heavily infested 

with PPNs. The fact that grain production in Sakarya is mainly carried out by monoculture (mainly wheat) increases the 

likelihood that the population of PPNs will exceed the threshold of economic damage and cause damage. 

Keywords: Plant-parasitic nematodes, Pratylenchus spp., Heterodera spp., wheat 

Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi (CIMMYT), Ankara, Türkiye 

 

  



8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi 

24-28 Ağustos 2021 | ONLİNE 

8th Plant Protection Congress with International Participation,  

August 24-28, 2021 | ONLINE ~ 162 ~ 

ES74 

Mavi Renkli Yapışkan Tuzak ile Farklı Kairomon Kombinasyonlarının Pamukta Erken 

Dönemde Görülen Thrips Türlerine Karşı Etkinlikleri 

Seher TANYOLAÇ1, Fatma IŞIK GÜLSOY1 

1Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bornova/İzmir 

Sorumlu Yazar: seher.tanyolac@tariorman.gov.tr 

  Pamuk [Gossypium hirsitum L. (Malvales: Malvaceae)], dünya ekonomisinde olduğu gibi ülkemizde de katma değeri 

yüksek endüstri bitkileri arasında yer almaktadır. Thrips türlerinden Thrips tabaci Lind Frankliniella intonsa Tryb., ve F. 

occidentalis Perg. (Thysanoptera:Thripidae) pamukta çok sayıda tekrarlanan insektisit kullanımıyla mücadele edilen, 

kontrolü yapılmadığında ise pamukta önemli verim kayıplarına neden olan zararlılardandır. Zararlılara karşı biyoteknik 

mücadele yöntemleri kullanımı, gereksiz ilaçlamaların azaltılması ve doğal dengenin düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.  

Pamuk alanlarında erken dönemde zararlı thrips türlerine karşı bu çalışma ile, ilk kez pamukta, tarla koşullarında, mavi 

renkli yapışkan tuzaklar (MYT) ve davranış kimyasalları kombine edilerek kairomonların etkinliği belirlenmiştir. Üç farklı 

kairomonun MYT ile birlikte kombinasyonu ve sadece MYT’tan oluşan karakterlerin etkinliği tesadüf blokları deneme 

deseninde 4 tekerrürlü olarak tarla denemesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Tuzaklarda yapılan sayımlar değerlendirildiğinde 

farklı kairomonların kullanıldığı MYT’lar arasında istatistiksel olarak fark bulunmuştur. Ayrıca tuzakların bulunduğu 

parsellerdeki bitkilerdeki sayımlar arasında da fark bulunmuştur. Bitkide bulunan toplam birey sayısı üzerinden % etki 

değerleri hesaplanmıştır. Pamukta erken dönemde thripslere karşı kullanılan MYT+Lurem TR parsellerinde etki ortalama 

%88,89 olurken, sadece mavi renkli yapışkan tuzak kullanımının bir etkisinin olmadığı saptanmıştır.  

Etkin bulunan mavi renkli yapışkan tuzak+kairomon kombinasyonu kitle halinde tuzakla yakalama metodu olarak 

denenebilecek ve ilaçlama sayısını düşürmede etkili olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Biyoteknik mücadele, Pamuk, Thrips, Yapışkan tuzaklar, Kairomonlar 

 

Effectiveness of Different Kaioromon Combinations With Blue Sticky Trap Against Thrips 

Species Seen In Early Cotton Season 

Cotton [(Gossypium hirsitum L. (Malvales: Malvaceae)] is a high value-added crop among industrial crops in Turkey’s 

economy as well as the world economy. Thrips tabaci Lind. and Frankliniella intonsa Tryb., F. occidentalis Perg. 

(Thysanoptera: Thripidae) are two critical types of thrips species being fought against by repetitively applied pesticide in 

cotton agronomy. Without pesticide applications against these pests, yield loss is inevitable for cotton. Biotechnical 

treatment methods against these pests help reduce the number of applied pesticides and help sustain balance in nature.  

For the first time, this study determines the effectiveness of kairomones, known as semiochemicals, by combining blue-

colored sticky traps in cotton in field conditions. Combining three different kairomons with blue sticky traps and the 

effectiveness of the characters consisting only of the blue sticky trap were performed in a field experiment, with four 

repetitions, in the random blocks experiment pattern. When traps are counted and evaluated, a statistical difference was 

found between blue sticky traps in which different kairomons were used. A difference was also found between the counts 

on plants in plots where traps were located. % effect values were calculated based on the total number of individuals present 

in the plant. In the parcels that used blue sticky trap+Lurem TR against early thrips in cotton, the effect was 88.89% on 

average, while it was found that only the use of blue sticky traps did not have an effect. 

The combination of blue sticky trap+kaioromon (LuremTR) is concluded to be effective if used as a method of mass 

trapping and will effectively reduce the number of spraying.  

Keywords: Biotechnical control, Cotton, Thrips, Sticky Traps, Kaioromons 

*Bu çalışma, TAGEM/BSAD/16/4/01/12 numaralı proje ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve 

Politikalar Genel Müdürlüğü ve İPUD (İyi Pamuk Uygulamaları Derneği) tarafından desteklenmiştir. 
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Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae)’nin Biyolojsi Üzerine İki Farklı Fasülye Çeşidinin 

Etkisi 

Mehmet AKYOL1, Mehmet YILMAZ1, Evin POLAT AKKÖPRÜ1 

1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

Sorumlu Yazar: polatevin@gmail.com 

Bu çalışmada, baklayaprakbiti Aphis fabae'nin Scopoli (Hemiptera: Aphididae) gelişme, üreme ve popülasyon 

parametreleri üzerine, iki farklı fasulye çeşidinin (Gina ve Romano) etkileri kontrollü koşullarda (25 ± 1 °C, 65± %5 RH 

ve 16:8 (L:D) h fotoperiyodu,) araştırılmıştır. Yaşam tablosu parametreleri, yaş ve döneme bağlı, iki eşeyli yaşam çizelgesi 

yöntemine göre tahmin edilmiştir. Toplam doğurganlık (f=23.12 nimf/dişi), kalıtsal üreme yeteneği (r = 0.228 gün-1), net 

üreme gücü (R0 = 17.58 yavru) ve üreme gücü sınırı (λ = 1.256 gün-1) değerlerinin Gina çeşidinde daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Sonuçlar, fasulye çeşitlerinin A. fabae biyolojisi üzerindeki etkisinin, önemli olduğunu göstermiş ve A. 

fabae'nin yaşam döngüsü açısından en uygun fasulye çeşidinin Gina olduğu tespit edilmiştir. Ekolojik ve ekonomik bir 

zararlı kontrolü için, yaprak bitlerine karşı dayanıklı veya daha az hassas ürün çeşitlerinin kullanılması, entegre zararlı 

yönetiminin önemli bileşenlerinden biri olarak kabul edilir. Bu nedenle elde edilen sonuçlar, yaprak biti için hazırlanacak 

olan zararlı yönetim programında kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Fasülye, Aphis fabae, Popülasyon parametreleri, Popülasyon projeksiyonu, Dayanıklı çeşit  

 

The Effect of Two Different Bean Cultivars on Biology of Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: 

Aphididae) 

In this study, the effects two different bean cultivars (Gina and Romano) on the development, reproduction, and population 

parameters of black bean aphid, Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae), were investigated under controlled 

conditions(25 ± 1 °C, 65 ± 5% RH, and a photoperiod of 16:8 (L:D)h). Life table parameters were estimated according to 

age-stage, two-sex life table method. Total fecundity (f=23.12 nymphs/female) The intrinsic rate of increase (r = 0.228 d-

1), the net reproduction rate (R0 = 17.58 offspring), and the finite rate of increase (λ = 1.256 d-1) values were higher on the 

Gina. Results indicated that the effect of bean cultivars on the biology of A. fabae was determined as significant and it was 

found that Gina was the most convenient bean cultivar in terms of the life cycle of A. fabae. For an ecological and economic 

pest control, against aphids use of resistant or less favourable crop cultivars is considered one of the important components 

of integrated pest management. Therefore, results acquired might be used in pest management program that will be prepared 

for this aphid. 

Keywords: Bean, Aphis fabae, Population parameters, Population projection, Resistant cultivars 
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Korunga Kök Kurdu Bembecia scopigera (Scopoli, 1763) (Lepidoptera: Sesiidae)’na Karşı Bazı 

Korunga Çeşit ve Hatların Reaksiyonlarının Belirlenmesi 

Aydemir BARIŞ1, Cenk YÜCEL1 

1Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Sorumlu Yazar: aydemirbaris01@gmail.com 

Korunga, ülkemiz kurak bölgeleri için değerli bir yem bitkisi olup, yetiştiriciliği özellikle Korunga kök kurdu [Bembecia 

scopigera (Scopoli, 1763) (Lepidoptera: Sesiidae)] tarafından sınırlandırılmaktadır. Zararlı yumurtasını bitkinin kök ve 

kök boğazına yakın kısımlarına bırakmakta, yumurtadan çıkan larvalar kökün içerisinde galeri açarak beslenmektedir. Bu 

beslenme neticesinde zamanla bitki sararıp kurumaktadır. Bu sebeplerle zararlının mücadelesine alternatif olabilecek bazı 

çeşit ve hatların zararlıya karşı gösterdiği dayanıklılık durumu araştırılmıştır. Bu amaçla Özerbey korunga çeşidi ile 5 yeni 

hat (L-1402, L-1403, L-1407, L-1730, L-1733) çalışmalarda kullanılmıştır.  

Zararlının korunga çeşit ve hatlarında oluşturduğu zararı belirlemek için 2017 yılında korungalar 50 cm sıra arası mesafe, 

20 cm sıra üzeri olacak şekilde tarlaya şaşırtılmıştır. 2018 ve 2019 yıllarında mayıs ayından itibaren bir adet feromon tuzak 

tarlaya asılarak ergin uçuş aktivitesi vejetasyon boyunca takip edilmiştir. 2020 yılı eylül ayında zararlının korunga çeşit ve 

hatlardaki oluşturduğu zararı tespit etmek için her parselden tesadüfi olarak seçilen 10 bitki sökülerek kontrol edilmiş, 

zararlı ile bulaşık olanlar kayıt altına alınmıştır. 

Korunga kök kurdunun denemede kullanılan tüm çeşitlerde %65 ile %90 oranında zararlı olduğu tespit edilmiş, dayanıklı 

bir çeşit ya da hat aşamasında olan korungaya rastlanılmamıştır. Zararlının kökte oluşturduğu doğrudan zararın yanında, 

köklerde meydana gelen tahribat neticesinde fungal etmenlerin (Fusarium oxysporium, Fusarium solani) kök kısmına 

bulaştığı ve dolaylı zarara neden olduğu belirlenmiştir. Çalışmalar Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Haymana İkizce Araştırma ve Uygulama İstasyonu’nda 2017-2020 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bembecia scopigera, korunga, zarar, çeşit, mücadele 

 

Determination of Reactions of Some Sainfoin Varieties and Inbreds Against the Six-belted 

Clearwing Moth Bembecia scopigera (Scopoli, 1763) (Lepidoptera: Sesiidae) 

Sainfoin is a valuable forage plant for the arid regions of our country, and its cultivation is limited especially by the six-

belted clearwing moth [Bembecia scopigera (Scopoli, 1763) (Lepidoptera: Sesiidae)]. The pest lays its eggs near the root 

and root collar of the plant, and the hatched larvae feed by opening a gallery inside the root. As a result of this feeding, the 

plant turns yellow and dries over time. For these reasons, the resistance of some varieties and inbreds that can be an 

alternative to pest control was investigated. For this purpose, Özerbey sainfoin variety and 5 new inbreds (L-1402, L-1403, 

L-1407, L-1730, L-1733) were used in the studies. 

To determine the damage caused by the pest on sainfoin varieties and inbreds, sainfoins were replanted in the field in 2017 

with 50 cm row spacing and 20 cm row spacing. In 2018 and 2019, in order to monitor the pest in the field, a pheromone 

trap was hung on the field as of May and the adult flight activity was followed throughout the vegetation. To determine the 

damage caused by the pest on sainfoin varieties and inbreds in september 2020, 10 randomly selected plants from each plot 

were uprooted and controlled, and those infected with the pest were recorded.  

It has been determined that the six-belted clearwing moth is damage at a rate of 65% to 90% in all varieties used in the 

experiment, and no resistant variety or inbred stage sainfoin has been encountered. In addition to the direct damage to the 

root, fungal agents (Fusarium oxysporum, Fusarium solani) infect the root part and cause indirect damage as a result of 

the damage to the roots. The studies were carried out at Haymana İkizce Research and Application Station, Directorate of 

Field Crops Central Research Institute, between 2017-2020. 

Keywords: Bembecia scopigera, sainfoin, damage, variety, control 

Bu bildiri Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir. 
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Rumex sp. İçin Yeni Bir Zararlı Kaydı; Capnodis porosa (Klug, 1829) (Coleoptera: 

Buprestidae) 

Hasan MARAL1 

1Karacadağ Kalkınma Ajansı 

Sorumlu Yazar: hasanmaral@hotmail.com 

Bu çalışma Diyarbakır ili Sur ilçesinde bulunan kazık köklü yabancı otlarda zarar yapan Buprestidae familyası 

(Copleoptera) türlerini tespit etmek amacıyla 2019 yılı Ağustos ve Eylül aylarında yürütülmüştür. Çalışmada gözle kontrol 

yapılmış, normal gelişimi gerilemiş ve kurumaya yüz tutmuş bitkiler kökleri ile birlikte topraktan çıkarılarak kök bölgeleri 

incelenmiştir. Çalışma sonucunda Sur ilçesi Köprübaşı mahallesinde lokal bir alanda Rumex sp.’nin Buprestidae familyası 

larvaları ile yoğun bir şekilde bulaşık olduğu, incelenen 100 bitkiden 67’sinin kök bölgesinde larvaların bulunduğu tespit 

edilmiştir. Larvalarla bulaşık 20 bitki kök bölgesini kapatacak yeterli miktarda toprakla birlikte 45 cm (en) x 30 cm (boy) 

x 25 cm (yükseklik) ölçülerinde plastik kaplara konmuş, ağızları tülbentle kapatılmış ve kültüre alınmak üzere laboratuvara 

getirilmiştir. Larvalar 26±1°C sıcaklık, %65 ± 5 nem ve 16:8 saat (A: K) koşullara ayarlı laboratuvarda kültüre alınmış ve 

2020 yılı mart ayından itibaren erginler görülmeye başlanmıştır. Çalışma sonucunda Capnodis porosa (Klug, 1829) 

(Coleoptera: Buprestidae) türü tespit edilmiştir. C. porosa Diyarbakır böcek faunası için yeni kayıttır. Buna ilaveten Rumex 

sp., C. porosa için ilk konukçu kaydıdır. 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Buprestidae, Rumex sp., yeni kayıt, konukçu, Capnodis porosa 

 

A New Pest Record on Rumex sp.; Capnodis porosa (Klug, 1829) (Coleoptera: Buprestidae) 

This study was conducted in August and September 2019 in order to determine the Buprestidae family (Copleoptera) 

species that cause damage on pile-rooted weeds in the Sur district of the Diyarbakır province. In the study, visual controls 

were made, the plants that had regressed in normal development and were about to dry were removed from the soil together 

with their roots and examined. It was determined that Rumex sp. was heavily contaminated with Buprestidae family larvae 

in a local area in the Köprübaşı neighborhood of the Sur district, and 67 out of 100 plants examined had larvae in the root 

zone. 20 plants infested with larvae were placed in plastic containers measuring 45 cm (width) x 30 cm (length) x 25 cm 

(height) with sufficient soil to cover the root zone, containers were covered with cheesecloth and brought to the laboratory 

for culture. The larvae were cultured under laboratory conditions set at 26±1°C temperature, 65 ± 5% humidity and 16:8 h 

L:D photoperiod. As of March 2020, adults began to be observed . As a result of the study, one buprestid species Capnodis 

porosa (Klug, 1829) (Coleoptera: Buprestidae) was identified . C. porosa is a new record for Diyarbakır insect fauna. In 

addition, Rumex sp. is the new host record for C. porosa. 

Keywords: Diyarbakır, Buprestidae, Rumex sp., new record, host, Capnodis porosa 
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Aphis passeriniana (Del Guercio, 1900) (Hemiptera: Aphididae)'ın Adaçayı Bitkisi (Salvia 

fruticosa Mill. ve Salvia officinalis L.) Üzerindeki Tercih ve Tercih Nedenlerinin Belirlenmesi 

Boğos KEHYEOĞLU1, Fidevs ERSİN1, Ali Kemaş BİRGÜCÜ2, Ferit TURANLI1 

1Ege Üniversitesi 

2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: bogoskehye28@gmail.com 

Tarımsal zararlılara karşı kullanılan pestisitlerin olumsuz etkileri özellikle tıbbi aromatik bitkilerde daha da önem 

kazanmaktadır. İnsanların daha sağlıklı olmak için tükettikleri bu doğal ürünlerin üzerindeki pestisit kalıntılarına da diğer 

ürünlerde olduğu gibi çözümler bulunmaya çalışılmaktadır. Bu çalışma 2020 yılında, ülkemizde yaygın yetiştirilen iki 

farklı adaçayı türü olan Salvia fruticosa Mill. (Anadolu adaçayı) ve Salvia officinalis L. (Tıbbi adaçayı) üzerinde zararlı 

Aphis passeriniana (Del Guercio, 1900) (Hemiptera: Aphididae)'nın mücadelesine yönelik veriler elde edilmiştir. 

Çalışmanın ilk bölümünde Ege Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü araştırma tarlalarından Tıbbı adaçayı (S. officinalis) ve 

T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden elde edilen Anadolu adaçayı (S. 

fruticosa) türleri denemelerde kullanılmak üzere bitkiler sera ortamında çoğaltılmıştır. Ülkemizde bulunduğu bilinen 

adaçayı zararlılardan bir diğeri de Eucarazzia elegans (Ferrari) (Hemiptera: Aphididae)’dır (Zarkani ve Turanlı, 2019). 

Aphis passeriniana ile aralarındaki benzerliklerden dolayı kolayca karıştırılabilmektedirler. Stereo binoküler mikroskop 

aracılığı ile en belirgin olarak görülebilen farklılık kornikulus yapılarıdır. A. passeriniana türünün kornikulus yapısı tüp 

şeklindedir, Eucarazzia elegans türünün kornikuluslarının orta kısmın şişkinlik görülmektedir. Tıbbı aromatik bitkiler ile 

beslenmekte olan bu yaprak biti türlerinin konukçularına olan yönelimlerinde uçucu kimyasalların etkili olduğu 

düşünülmektedir. Çalışma ile zararlının beslenme tercihi ve yaşam çizelgesi parametreleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Çalışmalar 25±1ºC sıcaklık, %60±10 RH ve 16:8 fotoperiyot koşullarına iklimlendirme kabininde yürütülmüştür. Yaşam 

çizelgesi analizi sonucunda sırasıyla kalıtsal üreme yeteneği (rm) 0,182 ve 0,147 dişi/dişi/gün, net üreme oranı (R0) 14,93 

ve 8,76 dişi/dişi/yumurta, ortalama döl süresi (T0) 14,866 ve 14,776 gün, toplam üreme oranı (GRR) 25,278 ve 13,990 

dişi/dişi, artış oranı sınırı (λ) 1,199 ve 1,158 dişi/dişi/gün olarak hesaplanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre A. 

passeriniana’nın adaçayı bitkilerinde neden olduğu ekonomik kayıpları azaltmaya yönelik yeni veriler elde edildiği 

düşünülmektedir. [T1] 

Anahtar Kelimeler: Yaşam çizelgesi, Aphididae, adaçayı, tercih 

Determination of host preference and mechanisms of Aphis passeriniana (Del Guercio, 1900) 

(Hemiptera: Aphididae) on the two variety of sage plants (Salvia fruticosa Mill. and Salvia 

officinalis L). 

The negative effects of pesticides have been used against agricultural pests become more important, especially in medicinal 

aromatic plants. As in other products, solutions are tried to be found for pesticide residues on these natural products that 

people consume to be healthier. In this study, data on the control of Aphis passeriniana (Del Guercio, 1900) (Hemiptera: 

Aphididae) on two different sage species, Salvia fruticosa Mill (Anatolian sage) and Salvia officinalis L (Medical sage), 

which are widely grown in Turkey, were obtained in 2020. In the first part of the study, S. officinalis from the Aegean 

University Field Crops Department research fields and S. fruticosa species obtained from the Aegean Agricultural Research 

Institute of the Ministry of Agriculture and Forestry were propagated in the greenhouse environment to be used in the 

experiments. Another sage pest known to be found in Turkey is Eucarazzia elegans (Ferrari) (Hemiptera: Aphididae) 

(Zarkani and Turanlı, 2019). They can be easily confused with A. passeriniana due to the similarities between them. The 

difference that can be seen most clearly through stereo binocular microscope is the corniculus structures. The corniculus 

structure of A. passeriniana species is tube-shaped, the middle part of the corniculus of E. elegans species is bulging. It is 

thought that volatile chemicals are effective in the orientation of these aphid species, which feed on medicinal aromatic 

plants, to their hosts. In this study, data on the control of Aphis passeriniana (Del Guercio, 1900) (Hemiptera: Aphididae) 

on Salvia fruticosa (Anatolian sage) and Salvia officinalis (Medical sage), which are common grown in our country, were 

obtained. With the study, it was tried to reveal the feeding preference and life table parameters of the pest. As a result of 

life table analysis, the intrinsic rate of increase (rm) 0,182 and 0,147 female/female/day, net reproductive rate (R0) 14,93 

and 8,76 female/female/egg, mean generation time (T0) 14,866 and 14,776 days, gross reproductive rate (GRR) 25,278 

and 13,990 female/female and finite rate of increase (λ) 1,199 and 1,158 female/female/days was calculated, respectively. 

All experiments were carried out at constant temperatures 25±1ºC in an incubator with a photoperiod of 16:8 h L:D and 

60±10% RH. According to the results of the study, it is thought that new data have been obtained to reduce the economic 

losses caused by A. passeriniana in sage plants. 

Keywords: Life table, Aphididae, sage, preference  
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Doğal Diyatom Toprağının İki Farklı Formülasyonunun Pirinç Biti, Sitophilus Oryzae (L.) 

(Coleoptera: Curculionidae) Üzerindeki Etkinliğinin Belirlenmesi 

Nesrin ORMANOĞLU1, Prof. Dr. Ahmet Güray FERIZLI1, Can ÇUHADAR2, Prof. Dr. Hüsnü Emrah ÜNALAN2, Prof. 

Dr. Mevlüt EMEKCI1 

1Ankara Üniversitesi 

2Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: normanoglu@ankara.edu.tr 

Depolanmış ürün zararlıları ile mücadelede, fiziksel savaşım yöntemlerinden biri olan inert tozlar başarılı şekilde 

kullanılmakta ve bunların başında da diyatom toprağı gelmektedir. Diyatom toprağı kütikulanın fiziksel olarak 

aşındırılması sonucu böceğin su kaybı (dehidrasyon) yaşamasına ve ölümüne neden olmaktadır. Son yıllarda 

nanoteknolojinin bitki koruma alanındaki kullanım olanakları üzerine çalışmalar yapılmakta ve inert tozların da nano 

boyutlardaki etkinliği değerlendirilmektedir. Bu çalışmada ticari AniForte isimli diyatom toprağının doğal ve TiO2 ile 

katkılandırılmış nano formları, farklı dozlarda (250, 500, 750, 1000 ppm) kullanılarak pirinç biti olarak bilinen Sitophilus 

oryzae üzerindeki etkinliği araştırılmıştır. Denemeler 25 oC ve %55 orantılı nem koşullarında her bir doz için 10 tekerrür, 

her bir tekerrürde ise 20 gr diyatom ile muamele edilmiş buğday ve 20 adet S. oryzae ergini olacak şekilde hazırlanmıştır. 

Kontrol olarak hazırlanan grupta, diyatomla muamele edilmemiş buğday kullanılmıştır. Deneme kurulumundan sonra 3 

hafta boyunca haftalık olarak ölü ve canlı ergin sayımları yapılarak etkinlik değerlendirilmiştir. 3 hafta sonunda ise tüm 

ergin bireyler deneme kaplarından uzaklaştırılmış ve 5 hafta sonra sonraki generasyon (F1) üzerindeki etkisi 

değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, 14. günde nano diyatom toprağının etkinliği uygulama dozlarına (250, 500, 750, 1000 

ppm) göre sırasıyla %19, %60, %90, %97,5 olurken; doğal diyatom toprağının etkinliği %12, %17; %39,5 ve %77,5 olarak 

tespit edilmiştir. Denemenin 21. gün verileri değerlendirildiğinde 750 ppm’ de nano diyatomun etkinliği %99, doğal 

diyatomun %87 olarak hesaplanırken, 1000 ppm dozda ise her iki diyatom türünün etkinliği arasında istatistiki olarak fark 

olmadığı gözlenmiştir. Bunun nedeni hem dozun hem de uygulama süresinin artışı ile her iki diyatom türünün de 

etkinliklerinin artması olarak yorumlanmıştır (F8,180 =21,227) (P=0). Kontrol grubu ile kıyaslandığında her iki diyatom 

toprağı formunun da Sitophilus oryzae' ye karşı etkili olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Diyatom toprağı, TiO2 Nano formülasyon, Pirinç biti, Sitophilus oryzae, Ölüm oranı 

 

Efficacy of Two Different Formulations of A Natural Diatomaceous Earth Against The Rice 

Weevil, Sitophilus Oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae) 

In the fight against stored-product pests, inert dusts, one of the physical control methods, are used successfully, and 

diatomaceous earth is one of them. Diatomaceous earth causes the insect to die from dehydration as a result of physical 

abrasion of the cuticle. In recent years, studies have been carried out on the possibilities of using nanotechnology in the 

field of plant protection and the effectiveness of inert dusts in nano dimensions has been evaluated. In this study, the 

effectiveness of the commercial AniForte diatomaceous earth against Sitophilus oryzae, known as rice weevil, was 

investigated by using natural and TiO2-doped nano forms at different doses (250, 500, 750, 1000 ppm). The experiments 

were carried out in 10 replications for each dose at 25 oC and 55% relative humidity conditions, using 20 g of wheat treated 

with the diatomaceous earth formulations and 20 S. oryzae adults in each replications. Wheat that was not treated with 

diatomaceous earth formulations was used in the control group. Efficacy was evaluated by weekly counts for 3 weeks after 

the trial setup. At the end of 3 weeks, all adult individuals were removed from the experimental containers and next 

generation (F1) on the effect was evaluated after 5 weeks. In this study, the mortality rates of Sitophilus oryzae adults after 

14 day exposure to wheat treated with the nano diatomaceous at the rate of 250, 500, 750, and 1000 ppm were 19%, 60%, 

90% and 97.5%, respectively. The mortality rates for the natural diatomaceous earth, however, were calculated as 12%, 

17%, 39.5% and 77.5. When the mortality data obtained from the 21st day of exposure to 750 ppm were evaluated, the 

adult mortality for nano-diatomaceous earth and the natural diatomaceous earth were 99% and 87%, respectively. However, 

there was no statistical difference between the efficacy of the two diatomaceous earths at 1000 ppm, presumably due to the 

increased mortalities in parallel to increased exposure and dose rate (F8,180 =21,227) (P=0). It was observed that both 

diatomaceous earth formulations were effective against Sitophilus oryzae when compared with the control group. 

Keywords: Diatomaceous earth, TiO2-doped nano formülation, The Rice Weevil, Sitophilus oryzae, Mortaliy rate 
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Tire ve Ödemiş İlçelerinde Domates, Birinci ve İkinci Ürün Patates Alanlarında Domates 

Güvesi [Tuta Absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)]’ nin Zararı, Popülasyon Değişimi 

ve Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi 

Bahar ÇAYLAK1, Hüseyin BAŞPINAR1 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Aydın, Türkiye 

Sorumlu Yazar: 1810201108@stu.adu.edu.tr 

Bu çalışma 2019-2020 yıllarında Tire ve Ödemiş (İzmir) ilçelerinde birinci ve ikinci ürün patates ile domates alanlarında 

Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’ nın popülasyon değişimi, zararı ve doğal düşmanlarının saptanması 

amacıyla yürütülmüştür. Örneklemer haftalık olarak gerçekleştirilmiştir. T. absoluta’ nın popülasyon değişimleri feromon 

tuzaklarla izlenmiştir. Bitkilerin bulaşıklık oranı ve zarar şiddeti her bir örnekleme alanında 100 bitki gözle inceleme 

yapılarak belirlenmiştir. Meyvelerdeki bulaşıklık oranları, hasat sırasında her bir çalışma alanında 500 (5X100) meyve 

kontrol edilerek belirlenmiştir. Doğal düşmanlar atrap ve kültüre alma yöntemiyle elde edilmiştir. Sonuç olarak, feromon 

tuzaklarında tüm yıl boyunca ergin Tuta absoluta bireyleri elde edilmiştir. T. absoluta popülasyon değişimleri yıl içerisinde 

örnekleme yapılan alanlardaki ürünün vejetasyonuna bağlı olarak ortaya çıkmış, vejetasyon başlangıcından itibaren 

popülasyonlar artış göstermiştir. Bitki ve domates meyvelerindeki bulaşıklık oranları popülasyon artışlarına bağlı olarak 

artmıştır. Bulaşıklık oranı domates ve ikinci ürün patateslerde %100’ e kadar çıkmış, birinci ürün patateslerde ise en yüksek 

%22 oranında gerçekleşmiştir. En yüksek zarar domateslerde 4,50 galeri/birleşik yaprak, ikinci ürün patateslerde ise 

yapraklardaki zarar 3,25 galeri/birleşik yaprak ve birinci ürün patateslerde ise 0,4 galeri/birleşik yaprak olmuştur. Doğal 

düşmanlardan Coccinellidae, Lygaeidae, Miridae ve Reduviidae familyalarından avcı böcekler ve Braconidae Encyrtidae 

Eulophidae, Ichneumonidae, Pteromalidae, Scelionidae, Telenomidae ve Trichogrammatidae familyalarından parazitoit 

türler saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Domates, patates, tuta absoluta, domates güvesi, doğal düşmanlar 

 

Determination of Damage, Population Changes, and Natural Enemies of Tomato Leafminer 

[Tuta Absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)] in Tire and Ödemiş Districts in Tomato, 

Early and Late Season Product Potato Areas 

The study was conducted to determine population fluctuations, damage, and natural enemies of Tuta absoluta (Meyrick) 

(Lepidoptera: Gelechiidae) in Tire and Ödemiş (İzmir) districts in the years of 2019-2020. The samplings in the study were 

performed weekly. The population fluctuations were monitored by using delta type pheromone traps. The rate of infested 

plants and severity of damage were estimated in per cent by examining 100 plants weekly in the field. The rate of infested 

tomatoe fruits were estimated in per cent by counting 500 fruits (5X100) in each study field. Natural enemies were obtained 

by sweeping net and culturing from the infested plants. As a result, Tuta absoluta adults were observed in the traps all year 

around. The numbers of T. absoluta adults in the traps were fluctuated depending on the vegetative growth of plants, and 

the populations increased from the begining as plants were growing in the field. The infested plant rates have reached to 

as much as 100 per cent in tomato and late season potato fields, and as much as 22 per cent in early season potato fields. 

The maximum number of mines was 4,50; 3,25; and 0,40 per compound leaf in tomato, late season potato, and early season 

potato, respectively. The predators in Coccinellidae, Lygaeidae, Miridae and Reduviidae families, and the parasitoids in 

Braconidae Encyrtidae Eulophidae, Ichneumonidae, Pteromalidae, Scelionidae, Telenomidae, and Trichogrammatidae 

families were recorded. 

Keywords: Tomato, potato, tuta absoluta, tomato leafminer, natural enemies 

Bu çalışma, BAP ZRF 19027 nolu proje kapsamında desteklenmiştir 
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Drosophila melanogaster’in Yaşama, Gelişme ve Ergin Ömür Uzunluğu Üzerine Penisilinin 

Etkisi (Diptera: Drosophilidae) 

Gökçe ÜSTÜNDAĞ1, Kemal BÜYÜKGÜZEL1, Ender BÜYÜKGÜZEL1 

1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: gokce.ustundag@beun.edu.tr 

Penisilin insan ve hayvanlarda mikrobiyal hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir antibiyotiktir. Son 

zamanlarda laboratuvar şartlarında böceklerin yetiştirilmesinde kullanılan yapay besinlere mikrobiyal kontaminasyonları 

önlemek amacıyla ilave edilmektedir. Beta-laktam grubu bir antibiyotik olan penisilin G’nin farklı besinsel 

konsantrasyonlarının meyve sineği Drosophila melanogaster Meigen (Diptera: Drosophilidae) larvalarının ergin evreye 

kadar yaşama oranına ve gelişme süresine etkisi incelendi. Birinci evre larvaları farklı konsantrasyonlarda penisilin (100, 

200, 400 ve 800 mg/L) içeren yapay besinler ile beslenerek ergin evreye kadar yetiştirildi. Penisilinin besine ilave edilen 

dozlarının tümü larval evrede (3. evre) ve larva sonrası evreler olan pup ve ergin evrelerde yaşama oranını artan 

konsantrasyon ile ters orantılı olarak önemli derecede düşürdü. Kontrol besini ile yetiştirilen larvaların %91,00 ± 3,27’i 3. 

evreye ve pup evresine, %89,00 ± 4,09’ u ise ergin evreye ulaştı. Penisilinin en yüksek konsantrasyonunu içeren besin 3. 

evreye ulaşan larvaların oranını %11,00 ± 2,59’ e, pup ve ergin olma oranını %10,00 ± 1,00 ‘e önemli derecede düşürdü. 

Bu antibiyotiğin düşük konsantrasyonlarını içeren besinler ile beslenen larvaların 3. larval evreye ulaşma, pup ve ergin 

olma sürelerinin istatistiksel olarak etkilemediği belirlendi. Buna karşılık larvaların tüm evrelerdeki gelişme sürelerinde 

penisilinin 400 mg/L’lik konsantrasyonunda kontrole göre uzama görülse de istatistiksel bir fark oluşmadı. Besine ilave 

edilen en yüksek penisilin konsantrasyonu (800 mg/L) meyve sineğinin ergin evreye kadar gelişimini önemli derecede 

geciktirdi. Besine ilave dilen penisilinin bu konsantrasyonu 3. evreye ulaşma süresini yaklaşık ortalama 1,5 gün, ergin olma 

süresini 8,12 ± 0,08 günden 8,12 ± 0,08 güne ortalama 3 gün önemli derecede uzattı. Kontrol besininde erginlerin %42,08 

± 0,50’si yaşarken en yüksek konsantrasyon olan 800mg/L’ de bu süre 2,30 ± 0,15 güne düşmüştür. Penisilinin böcek 

besinlerine ilave edilmesi bu antibiyotiğin yüksek konsantrasyonlarda insektisit olarak etkisinin detaylı araştırılması fikrini 

ortaya çıkarmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Drosophila melanogaster, Penisilin, Yaşama, Gelişme, Ömür Uzunluğu,  

 

Penicillin Impact on Survivorship, Development, and Adult Longevity of Drosophila 

melanogaster (Diptera: Drosophilidae) 

Penicillin is an antibiotic which is commonly used to treat microbial infections in human and animals. This antibiotic has 

been recently incorporated into artificial diets used for laboratory rearing of insects to control microbial contaminations or 

any purposes. The effects of penicillin G which is a beta-lactam antibiotic at different concentrations on survivorship and 

developmental period of fruit fly Drosophila melanogaster Meigen (Diptera: Drosophilidae) larvae were investigated. 

Newly emerged (first instar) larvae were reared on dietary antibiotics at different concentrations (100, 200, 400 or 800 

mg/L) to adult emergence. All penicillin concentrations significantly and inversely decreased survivorship in larval (3rd-

instar), and pupal and adult stages by increasing antibiotic concentrations. The larvae reached to 3rd instar and also pupal 

stage by a percentage of about 91.0 %, and to adult stage by 89.0%. The diet containing the highest concentration of 

penicillin significantly decreased the survivorship of 3rd instars to 11.0%, pupation and adult emrgence to about 10.0%. 

The diets containing low concentrations of this antibiotic did not significantly affect developmental time to 3rd instar, 

pupation and adult emergence. However, developmental time to each stage was prolonged by 400 mg/L of penicillin but 

this prolongation was not significantly important according to control group. The diet containing the highest concentration 

of penicillin (800 mg/L) significantly increased developmental period from first instar larvae to adult stage. This dietary 

concentration of penicillin significantly prolonged larval development by 1.5 days and adult developmental time from 8.12 

to 11.12 days by about 3 days. While 42.08 ± 0.50 % of the adults are survived in the control diet, longevity decreased to 

2.30 ± 0.15 days in the highest concentration. 

Keywords: Drosophila melanogaster, Penicillin, Survivorship, Development, Adult longevity, 

  



8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi 

24-28 Ağustos 2021 | ONLİNE 

8th Plant Protection Congress with International Participation,  

August 24-28, 2021 | ONLINE ~ 170 ~ 

ES82 

Ekin Sap Arısı [Cephus pygmeus L. Hymenoptera: Cephidae]’nın Güneydoğu Anadolu, Doğu 

Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi Buğday Alanlarından Toplanan Popülasyonlarının 

Genetik Analizi 

Hilmi KARA1, Mehmet Salih ÖZGÖKÇE1, Nurper GÜZ2 

1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Van, Türkiye 

2Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ankara, Türkiye 

Sorumlu Yazar: hilmikara@yyu.edu.tr 

Bu çalışmada, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde yer alan buğday 

tarlalarından toplanan ekin sap arısı (Cephus pygmeus)’nın popülasyon genetiği araştırılmıştır. Bu amaçla çalışma bölgesi 

genelinde birbirinden coğrafik bariyerler ile ayrılmış farklı alanlarda oluşturulan 25 popülasyon bölgesindeki ergin C. 

pygmeus bireyleri genetik olarak incelenmiştir. Her bir popülasyon bölgesi içinde kalan noktalardan alınan böceklerin 

bacaklarındaki dokulardan tuzla çöktürme tekniği kullanılarak DNA izolasyonu yapılmıştır. Elde edilen total genomik 

DNA içerisinden hem mitokondriyal DNA (COI, Nd6) hem de çekirdek DNA gen bölgeleri (Ef1-α, VGSC, Wnt) PCR 

tekniği ile çoğaltılmış ve yeni nesil dizileme (NGS) yapılarak diziler açığa çıkartılmıştır. Nötralite testlerinden Fu’nun FS 

analizi temelinde mtDNA’ya göre popülasyonlarda ani bir genişleme ve pozitif seçilime uğradığı belirlenmiştir (FS=-17.79; 

P<0.05). Temel bileşenler analizi (PCoA)’ne göre popülasyonlar arasında bir fark olmadığı görülmüştür. Ayrıca Mantel 

test sonucunda coğrafik uzaklık ile genetik uzaklık arasında anlamlı bir korelasyon değerinin olmadığı görülmüştür 

(R2=8E-06; P>0.05). Kışı anızda geçiren bu zararlının bölgeler arasında yoğun şekilde yapılan saman ticareti sonucunda 

yakın zaman öncesinde tüm alanlara yayılmış olabileceği anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, Cephus pygmeus, Ekin sap arısı, Popülasyon genetiği. 

 

Genetic Analysis of Populations of Wheat Stem Sawfly, [Cephus pygmeus L. (Hymenoptera: 

Cephidae)] Collected from Wheat Fields of Southeastern Anatolia, Eastern Anatolia and 

Eastern Black Sea Region 

In this study, population genetics of wheat stem sawfly (Cephus pygmeus) collected from wheat fields located in the 

Southeastern Anatolia, Eastern Anatolia and Eastern Black Sea Regions of Turkey were investigated.. For this purpose, 

adult C. pygmeus individuals in 25 population regions created in different areas separated from each other by geographical 

barriers throughout the study region were genetically examined. DNA isolation was performed from the tissues of the legs 

of the insects taken from the points within each population region using the salting-out technique. From the total genomic 

DNA obtained, both mitochondrial DNA gene regions (COI, Nd6) and nucleus DNA gene regions (Ef1-α, VGSC, Wnt) 

were amplified by PCR technique and sequences were revealed by next generation sequencing (NGS). Based on the FS 

analysis of Fu from neutrality tests, it was determined that there was a sudden expansion and positive selection in 

populations according to mtDNA (FS =-17.79; P<0.05). According to principal components analysis (PCoA), there was no 

difference between populations. In addition, as a result of the Mantel test, it was observed that there was no significant 

correlation between geographic distance and genetic distance (R2=8E-06; P>0.05). It is understood that this pest, which 

spends the winter on stubble, may have spread to all areas recently as a result of the intensive halm trade between regions. 

Keywords: Wheat, Cephus pygmeus, Wheat stem sawfly, Population genetics. 

*Bu çalışma Van YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından FDK-2019-8040 no’lu proje olarak 

desteklenmiştir. 
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ES83 

Çeşitli Su ve Besin Kombinasyonlarının Dolycoris baccarum (L.) (Hemiptera: 

Pentatomidae)'un Bazı Biyolojik Parametrelerine Etkisi 

Kadir BOZKURT1, Mehmet KEÇECİ1 

1Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Malatya 

Sorumlu Yazar: kececitr@yahoo.com 

Yumurta parazitoidi Trissolcus türleri, Süne, Eurygaster integriceps Put. (Hemiptera: Scutelleridae) ile biyolojik 

mücadelede önemli etmenlerdendir. Bununla birlikte E. integriceps’in yılda tek döl vermesi ve diyapozunun olması, bu 

yumurta parazitoidinin zararlı üzerinde üretimini sınırlandırmaktadır. Bu çalışmada, Trissolcus türlerinin ara 

konukçularından olan Dolycoris baccarum (L.) (Hemiptera: Pentatomidae)’un farklı su ve besin kombinasyonları üzerinde 

biyolojik parametreleri incelenmiş, böylece zararlının üretimine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Çalışma 2020 yılında 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Laboratuvarında yürütülmüştür. Çalışmada su kaynakları 

olarak, su, taze fasulye ve buz çiçeği dalları ile besin kaynağı olarak ayçiçeği, soya fasulyesi ve yer fıstığı tohumlarının 

kombinasyonları ele alınmıştır. Deneme, 25℃ sıcaklık, %60 oransal nem ve 14:10 saat aydınlık: karanlık koşullarında 

yürütülmüştür. Çalışma sonucunda, toplam nimf gelişme süresi en kısa taze fasulye+ayçiçeği ve taze fasulye+soya 

fasulyesinde görülmüş ve sırasıyla 23.0 ve 23.5 gün olarak gerçekleşmiştir. En yüksek toplam yumurta verimi ise taze 

fasulye+ayçiçeği, taze fasulye+yerfıstığı ve buzçiçeği+yerfıstığı uygulamalarından sırasıyla, 122.2, 106.0 ve 104.2/dişi 

olarak elde edilmiştir. En yüksek kalıtsal üreme yeteneği (r) yine aynı su ve besin kombinasyonlarında sırasıyla 0.063, 

0.066 ve 0.064 olarak belirlenmiştir. Benzer şekilde en yüksek net üreme gücü (R0) de aynı uygulamalardan sırasıyla 36.65, 

26.50 ve 26.05 olarak elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, D. baccarum’un üretiminin taze fasulye+ayçiçeği, taze 

fasulye+yerfıstığı ve buzçiçeği+yerfıstığı kombinasyonları kullanılarak yapılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Dolycoris baccarum, Üretim, Süne, Trissolcus spp. 

 

Effects of Various Water and Nutrient Source Combinations on Some Biological Parameters of 

Dolycoris baccarum (L.) (Hemiptera: Pentatomidae) 

Egg parasitoid, Trissolcus species are an important biological control agent of of Sunn pest, Eurygaster integriceps Put. 

(Hemiptera: Scutelleridae). Because of univoltine characteristics and diapause of Sunn pest, mass rearing of this egg 

parasitoid on pest are limited. In this study, some biological parameters of Dolycoris baccarum (L.) (Hemiptera: 

Pentatomidae), an alternative host of Trissolcus species, were investigated on different water and nutrient sources 

combinations, thus, it is aimed to contribute to the mass rearing of the pest. This study was conducted in 2020 in the Plant 

Protection Laboratory of Agricultural Faculty, Malatya Turgut Özal University, Malatya. Water, green bean pod and baby 

sun rose branches as water sources and sunflower, soybean and peanut seeds as food sources were used in the study. The 

experiment was carried out at 25℃ temperature, 60% relative humidity and 14:10 hours light:dark conditions. As a result 

of the study, the shortest total nymph development period was observed in green bean pod+sunflower seeds and green bean 

pod+soybean seeds and was 23.0 and 23.5 days, respectively. The highest fecundity was obtained from green bean pod + 

sunflower seeds, green bean pod + peanut seeds and baby sun rose branches + peanut seeds applications as 122.2, 106.0 

and 104.2/female, respectively. The highest intrinsic rate of increase (r) was determined as 0.063, 0.066 and 0.064, 

respectively, in the same water and nutrient combinations. Similarly, the highest net reproductive rate (R0) was obtained 

from the same treatments as 36.65, 26.50 and 26.05, respectively. As a result of the study, it was concluded that the mass 

rearing of D. baccarum can be achieved by using combinations of green bean pod + sunflower seeds, green bean pod + 

peanut seeds or baby sun rose branches + peanut seeds. 

Keywords: Dolycoris baccarum, Rearing, Sunnpest, Trissolcus spp. 

Bu çalışma, birinci yazarın Yüksek Lisans tezinden üretilmiş olup, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimince (Proje Numarası: 191421) desteklenmiştir. 
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EP1 

Doğu Akdeniz Bölgesi Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) Tür 

Kompleksinin Genetik Yapısı Üzerine Bir Çalışma 

Sadık Emre GÖRÜR2, Mahmut Mete KARACA1, Kâmil KARUT1 

1Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Adana 

2Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  

Sorumlu Yazar: mkaraca@cu.edu.tr 

Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) tüm dünyada biyolojik mücadele uygulamalarında kullanılan 

etkili bir doğal düşmandır. Yapılan çalışmalarda bu doğal düşman, ikiz türlerden oluşan tür kompleksi olarak 

tanımlanmaktadır. Kompleks içerisindeki türlerin tanısı çıkarmış oldukları seslerin frekansına bağlı olarak yapılmaktadır. 

Kullanılan tanı yöntemlerindeki zorluklar hızlı, güvenilir ve pratik tanı yöntemlerinin geliştirilmesini gerektirmiştir. Son 

yıllarda böceklerde tür komplekslerinin tanısında moleküler tanı yöntemlerine ilgi artmıştır. Bu çalışmada Doğu Akdeniz 

bölgesinden toplanan C. carnea bireylerinin iki farklı gen bölgesi (COI ve Ctyb) kullanılarak filogenetik analizi yapılmıştır. 

Çalışmada on altı adet bireyin bacakları kullanılarak DNA izolasyonu yapılmıştır. On bireyin 658 ve 460 bç ağırlığındaki 

COI ve Ctyb gen bölgelerine ait DNA dizileri elde edilmiştir. Elde edilen diziler BioEdit programında düzenlendikten 

sonra BLAST analizleri yapılmıştır. Chrysoperla carnea tür kompleksi içerisinde olduğu kanıtlanan dizilerin MEGA 7 

programında filogenetik analizleri yapılmıştır. Analizlerde, dizisi gen bankasından (NCBI) sağlanan C. externa ve C. 

rufilabris türleri dış grup olarak kullanılmıştır. Maximum Likelihood metodu ile yapılan filogenetik analizlerde diziler her 

iki gen bölgesi için iki haplogrup oluşturmuştur. Analizlerde kullanılan toplam on haplotipten yedi adedi Haplogrup1’de 

yer alırken, üç adedi Haplogrup2’yi oluşturmuştur. Haplogrup 2’de yer alan bireyler gen bankasından sağlanan C. 

carnea’ya ait dizilere yakın bulunmuştur. Yapılan bu çalışma ile Doğu Akdeniz Bölgesi’nde C. carnea tür kompleksinin 

en az iki farklı genetik gruptan oluştuğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Altın gözlü avcı böcek, tür kompleksi, COI, Ctyb, filogenetik analiz  

 

A study on the genetic structure of Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) 

species complex of the Eastern Mediterranean Region 

Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) is an effective natural enemy used in biological control 

applications all over the world. In the studies, this natural enemy is defined as a species complex consisting of sibling 

species. The identification of the species in the complex is made according to the frequency of the sounds that they produce. 

The difficulties in the used diagnostic methods have led to the development of fast, reliable and practical diagnostic 

methods. In recent years, interest in molecular diagnostic methods has increased in the identification of species complexes 

in insects. In this study, phylogenetic analysis of C. carnea individuals collected from the Eastern Mediterranean region 

was performed using two different gene regions (COI and Ctyb). In the study, DNA isolation was made using the legs of 

sixteen individuals. DNA sequences of COI and Ctyb gene regions of 658 and 460 bp were obtained from ten individuals. 

BLAST analysis were performed, after the obtained sequences were edited in BioEdit program. Phylogenetic analyzes of 

the sequences which proven to be in the C. carnea species complex were performed in the MEGA 7 program. Chrysoperla 

externa and C. rufilabris that sequences were obtained from from the gene bank (NCBI) were used as outgroups in the 

analyses. In the phylogenetic analyzes performed with the Maximum Likelihood method, the sequences created two 

haplogroups for both gene regions. While seven of the ten haplotypes used in the analyzes were in Haplogroup 1, three of 

them formed Haplogroup 2. Individuals in haplogroup 2 were found close to C. carnea which the sequences were obtained 

from the gene bank. With this study, it was determined that the C. carnea species complex consisted of at least two different 

genetic groups in the Eastern Mediterranean Region 

Keywords: Green lacewing, species complex, COI, Ctyb, Phylogenetic analysis 

Birinci yazarın Doktora çalışmalarının bir bölümünü içeren bu çalışmayı TAGEM/BSAD/A/18/A2/P5/473 proje 

numarasıyla destekleyen Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne teşekkür 

ederiz. 
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Elma İçkurdu Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)’ya Karşı Çiftleşmeyi Engelleme 

Tekniğinin Uygulanması 

Gülser CANDAN1, Mahmut Murat ASLAN1 

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye 

Sorumlu Yazar: aslan@ksu.edu.tr 

Bu çalışma 2018 ve 2019 yıllarında Elma içkurdu (Cydia pomonella (L.)) (Lep.: Tortricidae)’ya karşı çiftleşmeyi 

engelleme metodu (ÇE), Isomate-C Plus feromon yayıcıları kullanılarak Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde 10 da’lık 

Braeburn, Red Gala, Red Fuji, Mondial Gala, Red Chief, Galaxy Gala, Golden Smith ve Golden B elma çeşitlerinde 

yürütülmüştür. Kontrol alanı (KA) olarak ise Kahramanmaraş ili Tekir ilçesinde 15 da’lık Granny Smith, Golden ve 

Starking çeşitlerinde yürütülmüş ve bakımı üretici tarafından kimyasal mücadele uygulamaları yapılmıştır. Çiftleşmeyi 

engelleme (ÇE) alanında 2018 yılında toplam ergin C. pomonella sayısı 37 olurken, bulaşıklık oranı %9,07 olmuştur. Elma 

içkurdu’nun 1. ve 2. dölüne karşı 2 kez Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki uygulanmıştır. ÇE alanında kullanılan Isomate-

C Plus feromon yayıcının hasat sonuna kadar salım oranı ise %12,34 olmuştur. Kontrol alanında (KA) ise toplam ergin C. 

pomonella sayısı 1136 olurken, bulaşıklık oranı %43,69 olmuştur. Üretici tarafından KA’nda C. pomonella’ya karşı 6 kez 

insektisit uygulanmıştır. Aynı şekilde ÇE alanında 2019 yılında toplam ergin C. pomonella sayısı 18 olurken, bulaşıklık 

oranı %8,38 olmuştur. Elma içkurdu’nun 1., 2. ve 3. dölüne karşı 3 kez Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki uygulanmıştır. 

ÇE alanında kullanılan Isomate-C Plus feromon yayıcının hasat sonuna kadar salınım oranı ise %10,95 olmuştur. KA’nda 

ise toplam ergin C. pomonella sayısı 1256 olurken bulaşıklık oranı %38,93 olmuştur. Üretici tarafından KA’nda C. 

pomonella’ya karşı 6 kez insektisit uygulanmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada çiftleşmeyi engelleme tekniğinin C. 

pomonella’ya karşı büyük ölçüde önerilebileceği, eğer bulaşıklık oranı ekonomik zarar eşiğinin (%5) üzerine çıktığında 

biyolojik bir insektisit olan Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki gibi bir insektisitle desteklenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Cydia pomonella, Çiftleşmeyi engelleme, Isomate-C Plus, Bulaşıklık oranı, Kahramanmaraş 

 

Application of the Mating Disruption Technigue Against Codling Moth Cydia pomonella (L.) 

(Lepidoptera: Tortricidae) 

This study was conducted in Onikişubat district, Kahramanmaraş province in 2018 and 2019 by using the method of mating 

disruption technique with Isomate-C Plus dispensers against the codling moth (Cydia pomonella (L.)) (Lep.: Tortricidae) 

in apple of the varieties ‘Braeburn, Red Gala, Red Fuji , Mondial Gala, Red Chief, Galaxy Gala, Golden Smith and Golden 

B of about 10 da. In the control area (KA), chemical control applications were made by the producer in 15 da Granny 

Smith, Golden and Starking varieties in Tekir district, Kahramanmaraş province. In 2018, the total number of adult C. 

pomonella in the field of CE was 37, while the infestation rate was 9.07%. Against the 1st and 2nd generations of C. 

pomonella, 2 times Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki were used with mating disruption treatment. The release rate of 

Isomate-C Plus pheromone dispensers used in the EI field until the end of the harvest was 12.34%. In KA, the total number 

of adult C. pomonella was 1136, while the infestation rate was 43.69%. Insecticide was applied 6 times against C. 

pomonella in KA by the producer. In 2019, the total number of adult C. pomonella in the field of CE was 18, while the 

infestation rates was 8.38%. Against the 1st, 2nd and 3rd generations of C. pomonella 3 times Bacillus thuringiensis ssp. 

kurstaki were used with mating disruption treatment. The release rate of the Isomate-C Plus pheromone emitter used in the 

EI field until the end of the harvest was 10.95%. In KA, the total number of adult C. pomonella was 1256, while the 

infestation rate was 38.93%. Insecticide was applied 6 times against C. pomonella in KA by the producer. In conclusion, 

this study suggests that mating disruption technique can be used against C. pomonella on a large scale, unless it should be 

supported by a biological insecticide as Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki as infestation rate exceeds the economical 

threshold levels (5%).  

Keywords: Cydia pomonella, Mating disruption, Isomate-C Plus, Infestation rate, Kahramanmaraş 

Bu çalışma Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 2018/7-7-YLS 
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Antalya İli Örtü altı Muz Yetiştiriciliğinde Zararlı Olan Kırmızı Örümcek Tetranychus urticae 

Koch 

Nurdan TOPAKCI1, Edward Albert UECKERMANN2, Sebahat K. OZMAN-SULLIVAN3 

1Akdeniz Üniversitesi,Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Çevre Koruma Ve Kontrol Programı, Antalya, Turkey 

2North-West University, School Of Environmental Sciences And Development, Potchefstroom, South Africa 

3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Samsun, Turkey 

Sorumlu Yazar: ntopakci@akdeniz.edu.tr 

Türkiye’de örtü altında meyve türlerinin üretimi giderek önem kazanmış ve son 20 yılda örtüaltı meyve üretimi 5.7 kat 

artış göstermiştir. Çilek üretimi ile başlayan örtüaltı meyve üretiminde muz, üzüm ve sert çekirdekli meyve türleri de 

(şeftali, kayısı, erik, nektarin) yetiştirilmeye başlanmıştır. Antalya İlinin 2019 yılı resmi verilerine göre örtüaltında toplam 

24710 dekar alanda 152535 ton meyve üretilmiştir. Bu ürünler içinde örtüaltı muz yetiştiriciliği son 5 yıl içinde yaklaşık 7 

kat artarak 14005 dekar alana yükselmiştir. Bu çalışmada, Antalya ili Kepez İlçesine ait Gaziler mahallesinde 5 dekar 

yetiştirme alanına sahip üretici serasında 2018-2019 üretim sezonunda yetiştirilen ve kırmızı örümcek zararı belirtileri 

gösteren muz bitkilerinden yaprak örnekleri alınmıştır. Örnekler laboratuvarda stero-binoküler altında incelenmiş ve 

bulunan kırmızı örümcekler %70’lik etil alkole alınarak teşhis için muhafaza edilmiştir. Toplanan bu akarlar daha sonra 

laktofenolde berraklaştırılmış ve Hoyer ortamında preparatları yapılarak incelenmiştir. İncelenen dişi ve erkek bireylerin 

dorsal, ventral, lateral görünümlerinin yanı sıra aedeagus, spinneret, peritrem ve empodiuma ait morfolojik özellikleri 

gösterilmiştir. Tetranychus urticae Koch olarak teşhis edilen akarın Türkiye’de örtüaltı muz yetiştiriciliğinde zararlı olduğu 

bu çalışma ile kaydedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Örtüaltı, muz, Tetranychus urticae, zararlı, konukçu 

 

The Red Spider Mite Tetranychus urticae Koch in Greenhouse Banana Cultivation in Antalya 

Province, Turkey 

The greenhouse production of fruits in Turkey has increased by a factor of 5.7 times in the last 20 years. Greenhouse fruit 

production, which started with strawberries, has expanded in range to include bananas, grapes and stone fruits (apricot, 

nectarine, peach, plum). According to the official data for Antalya Province in 2019, 152535 tons of fruit were produced 

from a total greenhouse area of 24710 decares. Among these crops, the cultivation of bananas has increased approximately 

7 times in the last 5 years and reached an area of 14005 decares. Leaf samples showing typical spider mite feeding damage 

were taken from banana plants grown in a 5 decares greenhouse in the Gaziler/ Kepez District of Antalya Province in the 

2018-2019 production season. The mites were removed from the leaf samples under a stereo-microscope and preserved in 

70% ethyl-alcohol. For examination purposes, they were cleared in lacto-phenol before mounting in Hoyer’s medium on 

slides. The dorsal, ventral and lateral appearances, including the morphological features of the aedeagus, spinneret, 

peritreme and empodium of adult male and female individuals, were examined. The mite, which was identified as 

Tetranychus urticae Koch, is reported here as a pest in greenhouse banana production in Turkey. 

Keywords: Greenhouse, banana, Tetranychus urticae, pest, host 
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Farklı Yoğunlukta Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) ile Bulaşık Fasulye Bitkilerinde 

Klorofil İçeriğinin Değerlendirilmesi 

Rana AKYAZI1, Mete SOYSAL1 

1Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Ordu, Türkiye 

Sorumlu Yazar: ranaakyazi@odu.edu.tr 

Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) ekonomik açıdan önemli ve kozmopolit bir tarım zararlısıdır. Akar, bitki 

hücrelerini delip, bitki özsuyunu emerek, klorofil ve diğer hücre içeriklerini uzaklaştırmak suretiyle konukçu bitkilere zarar 

verir. Bu çalışmada, fasulye bitkilerinin klorofil içeriğine T. urticae'nin farklı yoğunluklarının etkisi araştırılmıştır. 

Çalışmalar 25°C±1 sıcaklık, %60±5 nispi nem ve 16A:8K (Aydınlık: Karanlık) aydınlanma koşullarına sahip iklim 

odasında, saksılı barbunya fasulye bitkileri (Phaseolus vulgaris L. cv. 'Barbunia' (Fabaceae)) üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Genç fasulye bitkilerine, farklı yoğunluklarda (bitki başına 5, 10, 15, 20 ve 25 ergin dişi) T. urticae salınmıştır. Kontrol 

grubu bitkilere T. urticae salımı yapılmamıştır. Klorofil içerikleri, her bitkiden, bir yaprak üzerinde, 4 farklı noktada ölçüm 

yapılarak belirlenmiştir. Veriler, klorofil ölçer kullanılarak, 5 gün arayla, 5 kez ölçüm yapmak sureti ile elde edilmiştir. 

Her uygulama, her birinde dört bitki bulunduran beş tekerrürden oluşmuştur. İlk salımdan 25 gün sonra, bitki başına 0 

(kontrol), 5, 10 15, 20 ve 25 akar yoğunluk seviyelerindeki ortalama klorofil içerikleri sırasıyla 39.41, 32.54, 31.78, 22.87, 

21.67 ve 19,12 olarak tespit edilmiştir. Çalışma sonuçları, üçüncü ölçümlerden sonra, tüm salım seviyelerinde, kontrol 

grubu bitkilerinin ortalama klorofil içeriğinin, diğer tüm bulaşık gruplardan önemli ölçüde daha yüksek olduğunu 

göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Klorofil, zarar değerlendirmesi, iki noktalı kırmızı örümcek 

 

Estimation of Chlorophyll Content in Bean Plants with Various Density of Tetranychus urticae 

(Acari: Tetranychidae) 

Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) is known as a economically important and cosmopolitan agricultural pest 

worldwide. This mite damages the host plants by piercing plant cells and sucking the plant juices and thereby remove 

chlorophyll and other cell contents. In current study, the effects of different infestation levels of T. urticae on the 

chlorophyll content of potted bean plants were investigated. The experiment was carried out on Barbunia bean, Phaseolus 

vulgaris L. cv. 'Barbunia' (Fabaceae), plants in a climate room at 25°C±1, 60±5% relative humidity and a photoperiod of 

16L:8D (Light:Dark). Young bean plants were artificially infested with different densities of T. urticae (5, 10, 15, 20 and 

25 adult females per plant) while uninfested plants acted as control. Chlorophyll levels were measured at 4 points on one 

leaf per plant. Data were obtained in interval of 5 days for a total 5 times using a portable leaf chlorophyll meter. Each 

treatment included five replicates with four plants per replicate. 25 days after initial infestation, the mean of chlorophyll 

contents were 39.41, 32.54, 31.78, 22.87, 21.67 and 19.12 at infestation levels of 0 (control), 5, 10 15, 20 and 25 mites per 

plant, respectively. From the results, it is clear that the mean chlorophyll contents of uninfested plants were significantly 

higher than the infested plants at all infestation levels after the third measurements. 

Keywords: Chlorophyll, injury assessment, twospotted spider mite 
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Portakal Yağının Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) ve Predatör Akar, 

Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)’e Karşı Toksik Etkisinin 

Belirlenmesi 

İpek YAŞAR1, Sevilay BARUT1, Nazan BEHCAN1, Gökhan BAŞTUĞ2, Şahin KÖK3, İsmail KASAP1 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Çanakkale, Türkiye 

2Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A.ş. 

3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lâpseki Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Bitki Koruma 

Programı, Çanakkale, Türkiye 

Sorumlu Yazar: ikasap@comu.edu.tr 

Günümüzde birçok kültür bitkisinde önemli zararlara neden olan İki noktalı kırmızıörümcek [Tetranychus urticae Koch 

(Acari: Tetranychidae)]’in mücadelesinde bitki ekstraktlarının kullanımı önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca bu zararlının 

mücadelesinde doğada mevcut bulunan predatör akar Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) etkili 

bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle tarımsal alanlarda predatör akarlar ve bitki ekstraktlarının birlikte kullanımının 

zararlı akarların kontrolünde başarılı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada akarlar üzerine ruhsatlı olmayan portakal 

yağının ticari formülasyonunun farklı dozlarda (0.2, 0.4, 0.5 ve 0.6 ml/100 ml su) T. urticae ve avcı akar P. persimilis ergin 

dişi bireyleri üzerindeki toksik etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Denemeler laboratuvar şartlarında 25 ± 2 °C sıcaklık 

ve %65 ± 10 orantılı nemde yapılmış olup, 60 x 45 mm boyutlarında ve 3 mm kalınlığındaki pleksiglass levhalar arasına 

yerleştirilmiş fasulye [Phaseolus vulgaris (Fabaceae)] yaprak diskleri üzerindeki dişi bireylere 30 cm uzaklıktan spreyleme 

yöntemi ile uygulama yapılmıştır. Denemeler 5 tekerrür olacak şekilde yürütülmüştür. Uygulamadan sonra ölü ve canlı 

birey sayımları 1., 24., 48., 72. ve 96. saatlerde yapılmıştır. Çalışma sonucunda T. urticae üzerindeki en yüksek ölüm oranı 

%80 olarak 96. saatte 0,6 ml/100 ml su dozunda tespit edilmiştir. P. persimilis üzerine uygulanan 0,6 ml/100 ml su dozunun 

1. saat sonunda predatör akar üzerine etkisi görülmezken; 24., 48. ve 72. saatlerde sırasıyla %28, %36, %48 ölüm oranı 

tespit edilmiştir. P. persimilis için en yüksek ölüm oranı ise 0,6 ml/100 ml su uygulama dozunda %52 ölüm oranıyla 96. 

saatteki sayımlarda belirlenmiştir. Sonuç olarak portakal yağından elde edilen ticari formülasyon insektisitin farklı 

konsantrasyonlarının T. urticae ve P. persimilis bireyleri üzerinde farklı oranlarda toksik etkisinin bulunduğu 

belirlenmiştir. Bu doğrultuda sentetik pestisitlere karşı alternatif mücadele yöntemlerinden olan bitkisel kaynaklı 

ekstraktların hem zararlı hem de faydalı türler üzerine etkilerinin araştırılmasına yönelik kapsamlı çalışmaların sayısının 

artmasının özellikle biyolojik mücadele çalışmalarının başarısına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Portakal yağı, Tetranychus urticae, Phytoseiulus persimilis, toksik etki 

Determination of Toxic Effect of Orange Essential Oil on Tetranychus urticae Koch (Acari: 

Tetranychidae) and Predator Mite, Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acari: 

Phytoseiidae) 

In recent years, the use of plant extracts plays an important role in the control of Two-spotted spidermite [Tetranychus 

urticae Koch (Acari: Tetranychidae)], which causes significant damage to many cultivated plants. Also, the predator mite, 

Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) already present in nature is effectively used in the control of 

this pest. Especially in agricultural areas, it is thought that the combined use of predator mites and plant extracts will be 

successful in the control of pest mites. In the present study, it was aimed to determine the toxic effect of a commercial 

formulation of unlicensed orange oil on mites at different doses (0.2, 0.4, 0.5, and 0.6 ml/100 ml water) on adult females 

of T. urticae and P. persimilis. The tests were carried out in laboratory conditions at a temperature of 25 ± 2 °C and 65 ± 

10% humidity and the treatments of extract were applied to the adult females on the bean leaf discs placed the plexiglass 

sheets (60 x 45 mm length and 3 mm thickness) using the spraying method from a distance of 30 cm. The tests were 

prepared such that each concentration had 5 replications. Dead and live individuals caunted at the 1st, 24th, 48th, 72nd, and 

96th hours after the treatments. As a result of the tests, the highest mortality rate on T. urticae was determined as 80% at 

0.6 ml/100 ml water dose at 96th hour after treatment. While 0.6 ml/100 ml water dose treated on P. persimilis did not have 

an effect on the predator mite at the end of the 1st hour; mortality rates were counted as 28%, 36%, and 48% at 24, 48, and 

72 hours after treatments, respectively. The highest mortality rate on P. persimilis was determined 52% at 0.6 ml/100 ml 

water dose after 96 hours. Consequently, it was determined that different concentrations of a commercial formulation 

insecticide obtained from the orange oil has a toxic effect at different rates on T. urticae and P. persimilis. Accordingly, it 

is thought that the increase in the number of comprehensive studies on the effects of plant extracts, which is one of the 

alternative control methods against synthetic pesticides, on pest and predator species will contribute significantly to the 

success of biological control studies. 

Keywords: Orange oil, Tetranychus urticae, Phytoseiulus persimilis, toxic effect  
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Trakya Bölgesi Beyazsinek (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae) Türlerinin Saptanması  

Mehmet Rifat ULUSOY1, Asime Filiz ÇALIŞKAN KEÇE1 

1Çukurova Ünı̇versı̇tesı̇ 

Sorumlu Yazar: afcaliskan@cu.edu.tr 

Türkiye Beyazsinek faunasının ortaya çıkarılması amacıyla ele alınan bu çalışmada, Marmara Bölgesi’nin Trakya 

kesiminin araştırılması hedeflenmiştir. Çalışma sırasında, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerinin tarım ve tarım dışı 

alanlarından örnekler toplanmıştır. Örneklemelerde beyazsineklerin pupa (4.larva) döneminde olmasına dikkat edilmiş 

olup, yapraklarda pupa kabuğu bulunan örneklerde alınmıştır. Laboratuvara getirilen beyazsinek örneklerinin preparatı 

Bink (1979), Düzgüneş (1980) ve Mart’in (1987) esas alınarak yapılmıştır. Preparatlar Prof. Dr. M. Rifat ULUSOY 

tarafından teşhis edilmiştir. Yapılan teşhisler sonucunda, 6 cinse ait 8 beyazsinek türü tespit edilmiştir. Bu türler; 

Acaudaleyrodes rachipora (Singh), Aleurochiton aceris (Modeer), Aleyrodes proletella Linnaeus, Bemisia afer Priesner& 

Hosny, B. tabaci Gennadius, Siphoninus finitimus Silvestri, Siphoninus phillyreae (Haliday), Trialeurodes vaporariorum 

Westwood, olup bunlar ülkemizin diğer bölgelerinde yapılan çalışmalarda tespit edilmiş olan türlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Beyazsinek, Aleyrodidae, Trakya, Türkiye 

 

Detection of Whitefly (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae) Species in the Thrace Region 

 This study, which was carried out to reveal the whitefly fauna of Turkey, it was primarily aimed to investigate the Thrace 

part of the Marmara Region. During the study, surveys were conducted for spring sampling in the provinces of Istanbul, 

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli and some of their districts. No host preference was made while the samples were collected. In 

the samples, attention was paid to the fact that the whiteflies were in the pupal stage (4th larva), and the samples with pupal 

shells were taken. The preparation of whitefly samples brought to the laboratory was based on Bink (1979), Düzgüneş 

(1980) and Martin (1987). Preparations were diagnosed by Prof. Dr. M. Rifat ULUSOY. As a result of, 8 whitefly species 

belonging to 6 genera were identified. This species; Acaudaleyrodes rachipora (Singh), Aleurochiton aceris (Modeer), 

Aleyrodes proletella Linnaeus, Bemisia afer Priesner& Hosny, B. tabaci Gennadius, Siphoninus finitimus Silvestri, 

Siphoninus phillyreae (Haliday), Trialeurodes vaporariorum Westwood. These are the species that have been identified in 

studies conducted in other parts of our country.  

Keywords: Whitefly, Aleyrodidae, Thrace, Turkey 

Bu çalışma, FBA-2019-11910 nolu proje kapsamında desteklenmektedir. 
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Drosophila suzukii Matsumara 1931 (Dip.: Drosophilidae)’nin Mücadelesinde Net Uygulaması  

Pınar ARIDICI KARA1 

1Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Sorumlu Yazar: pinar.aridicikara@tarimorman.gov.tr 

Drosophila suzukii Matsumara (Dip.: Drosophilidae) toleransı sıfır olan bir karantina zararlısıdır. Zararlı ile etkili mücadele 

yapılmadığı durumda popülasyonu hızlı bir şekilde artarak meyvelerde %100’e varan zararlara sebep olmaktadır. 

Drosophila suzukii ile mücadelede başta kültürel önlemler olmak üzere biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadele 

yöntemleri uygulanmaktadır. Sıcaklığa bağlı olarak kısa sürede yaşam döngüsünü tamamlayan zararlı yüksek üreme 

gücüne sahiptir. Bu sebeple artan popülasyonlarda mücadele yöntemleri tek başına etkili olmamakta bunun yerine entegre 

mücadele yöntemleri önem taşımaktadır. Olgun meyveye zarar verdiği için kalıntı sebebi ile kimyasal mücadele 

uygulamaları sınırlı seviyede kalmaktadır. Bu sebeple mücadelenin ilk ve en önemli basamağı olan kültürel önlemler başta 

olmak üzere diğer mücadele uygulamalarının önemi daha çok artmaktadır. Kültürel önlemlerden son zamanlarda önem 

kazananlardan biri de net uygulamasıdır. Özellikle 1 x 1 mm ağ ölçülerine sahip materyallerin kullanımı D. suzukii 

mücadelesinde daha etkili olduğu farklı araştırıcılar tarafından bildirilmektedir. Bununla birlikte kiraz, ahududu, 

maviyemiş gibi meyve bahçelerinde net uygulaması ile kombine olarak yapılan insektisit uygulamasının D. suzukii 

popülasyonunu önemli oranda düşürdüğü ve ilk larva enfeksiyonunda 10 günden üç haftaya kadar erteleme sağladığı 

kaydedilmiştirr. Net uygulamalarının bu zararlıya karşı etkinliğinin detaylı bir şekilde verilmesi önem arz etmektedir. Bu 

amaçla, bu çalışma D. suzukii ile mücadelede farklı araştırıcılar tarafından yürütülen net uygulamasının zararlı popülasyonu 

üzerine olan etkilerinin önemini vurgulamak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmanın ileride bu konuda çalışacak araştırıcılara 

ışık tutacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Drosophila suzukii, net uygulaması, meyve, mücadele 

 

Net Application in the Control of Drosophila suzukii Matsumara 1931 (Dip.: Drosophilidae) 

Drosophila suzukii Matsumara (Dip.: Drosophilidae) is a quarantine pest with zero tolerance. In the absence of effective 

control of the pest, its population increases rapidly, causing up to 100% damage to the fruits. With Drosophila suzukii, 

biological, biotechnical and chemical control methods, especially cultural measures, are applied. The pest, which completes 

its life cycle in a short time depending on the temperature, has a high reproductive power. For this reason, control methods 

alone are not effective in increasing populations, instead integrated control methods are important. Since it damages the 

ripe fruit, chemical control applications are limited due to pesticide residue. For this reason, the importance of other 

controlling applications, especially cultural measures, which is the first and most important step of controlling, is 

increasing. One of the cultural measures that has gained importance recently is the net application. It has been reported by 

different researchers that the use of materials with mesh sizes of 1 x 1 mm is more effective in the control of D. suzukii. 

However, insecticide application in combination with net application significantly reduces D. suzukii population and 

recorded to provide a delay of 10 days to three weeks in the first larval infection in cherry, blueberry, raspberry orchards. 

It is important to give detailed information about the effectiveness of net applications against this pest. For this purpose, 

this study was performed to emphasize the importance of the effects of the net application carried out by different 

researchers on the pest population in the controlling against D. suzukii. It was considered that this study will shed light on 

the researchers who will work on this subject in the future. 

Keywords: Drosophila suzukii, net application, fruit, control 
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Saimbeyli ve Pozantı İlçeleri Kiraz Bahçelerinde Kanadı noktalı sirkesineği (Drosophila suzukii 

Mats. 1931 Dip: Drosophilidae) ile Bitki Paraziti Nematodlar Konusunda Farkındalık ve 

Mücadele Çalışmaları 

Pınar ARIDICI KARA1, Refik BOZBUĞA1, Hasan Deda BÜYÜKÖZTÜRK2, Zehra DURAK2, Caner KABASAKAL2, 

Cem BİÇER2 

1Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü 

2Adana Büyükşehir Belediyesi 

Sorumlu Yazar: pinar.aridicikara@tarimorman.gov.tr 

Kanadı noktalı sirke sineği (Drosophila suzukii Mats. 1931 Dip.: Drosophilidae) tüm dünyada ekonomik olarak büyük 

kayıplara yol açan bir zararlıdır. Özellikle bu zararlı olgunlaşma döneminde yumuşak dokulu meyvelere yumurta 

bırakmaktadır. Yumurtadan çıkan larvanın meyvede beslenmesi esas zararı oluşmaktadır. Konukçu yelpazesi geniş olan 

Kanadı noktalı sirke sineği en çok kiraz meyvelerine zarar vermektedir. Bu sebeple Kiraz sirke sineği olarak da 

adlandırılmaktadır. Saimbeyli ve Pozantı, konukçu zenginliğine sahip olan Adana’nın rakımı yüksek olan ilçelerindendir. 

Bu ilçelerde kiraz yetiştiriciliği ekonomik olarak önemli bir yere sahiptir. Mücadele yapılmadığı yıllarda zararlı 

popülasyonu artarak yüksek zarar oranlarına sebep olmaktadır. Diğer yandan bitki paraziti nematodlar toprak altı 

mikroskobik zararlılar olduğu için üreticiler tarafından tam anlamı ile bilinmemekle beraber zararı göz ardı edilmektedir. 

Bu sebeple Saimbeyli ve Pozantı ilçeleri kiraz üreticilerinin Kanadı noktalı sirke sineği mücadelesi ile bitki paraziti 

nematodların tanınması, bu konularda farkındalığın ortaya konulması önem kazanmaktadır. Bu çerçevede ele alınan 

çalışmada kirazlarda zararlı olan Kanadı noktalı sirke sineğine karşı etkili mücadele yapılması, üreticilerin bu konudaki 

eksikliklerin giderilmesi ve bitki paraziti nematodların üreticiler tarafından tanınarak, farkındalığın artırılması 

amaçlanmıştır. Bu çalışma 2021 yılında Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yürütülmüştür. Çalışma sonucunda Kanadı noktalı sirke 

sineğine karşı toplu mücadele için elma sirkesi dağıtımı Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenerek yapılmış 

olup, mücadele uygulamaları ile nematod konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Çalışma sonucunda toplu mücadele 

yapılmasının önemi konusunda üreticilerin farkındalığında artış sağlandığı kanaatine varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kanadı noktalı sirke sineği, Bitki paraziti nematodlar, Mücadele, Farkındalık, Kiraz 

 

Control and Awareness Studies on Spotted wing drosophila (Drosophila suzukii Mats. 1931 

Dip.: Drosophilidae) and Plant parasitic nematodes in The Cherry Orchards of Saimbeyli and 

Pozantı Districts 

Spotted wing drosophila (Drosophila suzukii Mats. 1931 Dip.: Drosophiidae) is a pest that causes significant economic 

losses all over the world. Especially this pest lays eggs on soft textured fruits during the ripening period. The feeding of 

the larva emerging from the egg on the fruit is the main damage. The spotted wing drosophila, which has a wide host range, 

mostly damages cherry fruits. For this reason, it is also called cherry vinegar fly. Saimbeyli and Pozantı are among the 

high-altitude districts of Adana, which has numerous hosts. Cherry cultivation in these districts has an economically 

important place. In years when there is no control, the pest population increases, causing high damage rates. On the other 

hand, since plant parasitic nematodes are microscopic pests found in the soil, the damage is ignored by the producers, 

although it is not fully known. For this reason, it is important to recognize plant parasitic nematodes and raise awareness 

on these issues with the control of spotted wing drosophila of cherry producers in Saimbeyli and Pozantı districts. In this 

study, it is aimed to control effectively against the spotted wing drosophila that damage on cherries, to eliminate the 

deficiencies of the producers in this regard and to increase the awareness by recognizing the plant parasitic nematodes by 

the producers. This study was carried out in 2021 with the cooperation of Adana Biological Control Research Institute, 

Adana Provincial Directorate of Agriculture and Forestry and Adana Metropolitan Municipality. As a result of the study, 

apple cider vinegar distribution for collective control against spotted wing drosophila was supported by Adana 

Metropolitan Municipality, and information was given on nematodes with control applications. As a result of the study, it 

was concluded that the awareness of the producers about the importance of performing combined control has been 

increased. 

Keywords: Spotted wing drosophila, Plant parasitic nematodes, Control, Cherry 

*Bu çalışma, “Adana ili Saimbeyli ve Pozantı ilçelerindeki kiraz alanlarında zararlı Drosophila suzukii (Matsumara 1931 

Dip: Drosophilidae) ile Bitki paraziti nematodlar konusunda üreticilerin eğitimi ve mücadele çalışması” projesi 

kapsamında desteklenmiştir.  
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Zeytin Sineği Mücadelesinde Besi Tuzaklarının Kullanımı 

Tevfik TURANLI1, Başak ÇİNKUL1, Ümran AKKAN DEMİRER1, Özge HELVACIOĞLU1, Fatma ÖZSEMERCİ1, 

Neşe KESKİN1, Ahmet Uğur DURU1, Serkan KAPTAN2 

1Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 

2Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-İzmir 

Sorumlu Yazar: tevfik.turanli@tarimorman.gov.tr 

Dünya zeytin üretiminin %7'si Türkiye’de üretilmektedir. Ege Bölgesi ise üretim alanına paralel olarak zeytin üretim 

miktarında da ilk sırada yer almaktadır. Çalışmada; zeytin’de ana zararlı Zeytin Sineği (Bactrocera oleae) ile mücadelede 

kullanılan pestisitlerin olumsuz etkileri nedeniyle kimyasal mücadeleye alternatif biyoteknik yöntemlerin kullanılması 

amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma; 2018-2020 yıllarında İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde Bornova Zeytincilik Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü’ne ait 100 dekarlık Memecik zeytin çeşitinde yürütülmüştür. Zararlıya karşı %5'lik diamonyum fosfat 

eriyiği cezbedici olarak kullanılmıştır. Zeytin sineği’nin popülasyon takibi amacıyla asılan feromon tuzaklarda zararlının 

ilk erginlerinin görülmesiyle birlikte kitle halinde tuzakla yakalama amacıyla diamonyum fosfat cezbedicisi 2 litrelik 

plastik şişelere konarak her ağaca bir adet olmak üzere güney yönünde asılmıştır. Çalışmada kullanılan tuzakların 

kullanımının kolay, maliyetinin düşük ve Zeytin sineği’nin zarar oranları değerlendiğinde zararlının mücadelesinde 

kimyasal mücadeleye alternatif biyoteknik yöntemlerden olabileceği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bactrocera oleae, besi tuzakları, zeytin, cezbedici 

 

Controlling Olive Flies With Food Attractant Traps 

7% of the world olive production is produced in Turkey. The Aegean Region has first ranking in olive production in parallel 

with its production area. In the study; It is aimed to use alternative biotechnical methods to chemical control due to the 

negative effects of pesticides used in the management against the main pest Olive Fly (Bactrocera oleae) in olives. Working 

for this purpose; In 2018-2020, it was carried out on a 100-decare Memecik olive variety belonging to the Bornova Olive 

Research Institute Directorate in the Kemalpaşa district of Izmir. Management the pest, 5% diammonium phosphate 

solution was used as an attractant. When the first adults of the pest were seen in the pheromone traps hung for the purpose 

of monitoring the population of the olive fly, diammonium phosphate attractant was placed in 2 liter plastic bottles and 

hung in the south direction, one for each tree, for the purpose of trapping in bulk. It has been determined that the traps used 

in the study are easy to use, low in cost, and when the damage rates of the olive fly are evaluated, it can be an alternative 

biotechnical method to chemical control in the control of the pest. 

Keywords: Bactrocera oleae, bait station, olive, attractive 
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Hevsel Bahçeleri'nin (Diyarbakır) Sebze Alanlarındaki Faydalı ve Zararlı Akar Türleri 

Mehmet Sabri MİROĞLU1, Emine ÇIKMAN2 

1Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 

2Harran Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: mehmetsabrimecin@gmail.com 

Bu çalışma, Hevsel Bahçeleri sebze alanlarındaki faydalı ve zararlı akar türlerini belirlemek amacıyla 2018-2019 yıllarında 

yürütülmüştür. Hevsel Bahçeleri tarımsal değerinin yanında tarihi ve kültürel bir öneme sahiptir. Bu bahçeler, 30’dan fazla 

medeniyetin mirasıdır ve aynı zamanda UNESCO dünya kültür mirası listesinde yer almaktadır. Bu 7.000 dekarlık niş 

alanda sekiz bin yıldır aralıksız tarım sürdürülmekte ve bugün de yılın dört mevsimi sebze üretimi yapılmaktadır. Akarlar 

çoğu faydalı olmalarına rağmen insan ve bitkilerde önemli zararlara neden olan türleri de vardır. Çalışmada, tesadüfi 

örnekleme metodu ile alanı temsil edecek şekilde 15 günde bir örnekler alınmıştır. Araştırmada Prostigmata takımından; 

Tetranychus urticae Koch (Tetranychidae), Tarsonemus waitei Banks (Tarsonemidae) Acaropsis sollers Kuzin 

(Cheyletidae) ve Raphignathus gracilis Rack (Raphignathidae), Mesostigmata takımına bağlı Phytoseiidae familyasından 

Phytoseius finitimus Ribaga, Proprioseiopsis (Amblyseius) messor Wainstein ve Euseius finlandicus Oudemans olmak 

üzere 7 farklı akar türü tespit edilmiştir. Bu türlerden 5’i faydalı, 2’si ise zararlı akar türleridir. En yaygın ve yoğun zararlı 

tür T. urticae, en az bulunan tür ise T. waitei sadece Mor reyhanda (Ocimum basilicum Linnaeus) saptanmıştır. Tetranychus 

urticae her iki yılda da ilk olarak mayıs ayında, en yoğun ise temmuz ve ağustos aylarında bulunmuştur. En yaygın ve 

yoğun bulunan faydalı tür P. finitimus, en az ise P. messor olmuştur. Sürvey çalışmalarında Hevsel Bahçeleri’nde zararlı 

akar popülasyonunun çok düşük seyrettiği tespit edilmiştir. Avcı türler daha çok ekonomik üretim yapılmayan küçük sebze 

alanlarında kaydedilmiştir. Araştırmada özellikle kokulu ve yaprağı yenen sebzelerde akar pek bulunamamıştır. Bu çalışma 

söz konusu alanda ilk kez akar faunasına yönelik bir araştırma olması, bulunan türlerin %70’ten fazlasının faydalı olması 

açısından önemlidir. Sonuç itibariyle Hevsel Bahçeleri’ndeki sebze alanları faydalı akar türleri bakımından zengin 

bulunmuştur. Mevcut durumun korunabilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve daha fazla bilimsel çalışmanın yapılması 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Hevsel Bahçeleri, Akar (Acarina) 

 

Beneficial and Harmful Mite (Acarina) Species in Vegetable Fields of Hevsel Gardens 

(Diyarbakır) 

This study is carried out between 2018-2019 to determine the beneficial and harmful mite species in the vegetable fields 

of Hevsel Gardens. Hevsel Gardens has historical and cultural importance besides its agricultural value. These gardens are 

the heritage of more than 30 civilizations and are also on the UNESCO world cultural heritage list. In this niche area of 

7.000 decares, uninterrupted agriculture has been carried out for eight thousand years and today, vegetables are produced 

in all four seasons of the year. Although most of the mites are beneficial, there are some species that cause significant 

damage to humans and plants. In the study, samples are taken every 15 days to represent the area by random sampling 

method. In the research; 7 different mite species such as Tetranychus urticae Koch (Tetranychidae), Tarsonemus waitei 

Banks (Tarsonemidae) Acaropsis sollers Kuzin (Cheyletidae) and Raphignathus gracilis Rack (Raphignathidae) from the 

Prostigmata order, Phytoseius finitimus Ribaga, Proprioseiopsis (Amblyseius) messor Wainstein and Euseius finlandicus 

Oudemans from Phytoseiidae family of the Mesostigmata order have been identified. Of these species, 5 are beneficial 

mites and 2 are harmful mites. The most common and intense pest species is T. urticae, the least common species is T. 

waitei, only in Purple basil (Ocimum basilicum Linnaeus). Tetranychus urticae is first found in May, and the most intense 

in July and August in both years. The most common and concentrated beneficial species is P. finitimus, the least is P. 

messor. In the survey studies, it is determined that the pest mite population in Hevsel Gardens is very low. Predatory species 

have been recorded mostly in small vegetable areas where economic production is not carried out. In the study, mites are 

not found especially in fragrant and leaf-eating vegetables. This study is important in that it is the first research on mite 

fauna in the area in question, and that more than 70% of the species found are beneficial. As a result, the vegetable fields 

in Hevsel Gardens are found to be rich in beneficial mite species. In order to protect the current situation, necessary 

precautions should be taken and more scientific studies should be carried out.  

Keywords: Diyarbakır, Hevsel Gardens, Mite (Acarina) 

  



8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi 

24-28 Ağustos 2021 | ONLİNE 

8th Plant Protection Congress with International Participation,  

August 24-28, 2021 | ONLINE ~ 183 ~ 

EP14 

Adana’da Yerfıstığı Yetiştiriciliğinde Fitofag Akar Türleri, Zarar Durumları ve 

Yaygınlıklarının Belirlenmesi 

Bahar ÖZÇELIK1, Cengiz KAZAK1 

1Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Adana 

Sorumlu Yazar: ckazak@cu.edu.tr 

Bu çalışmada Türkiye’de en fazla yerfıstığı üretimi yapılan illerden olan Adana’da yerfıstığında sorun olan fitofag akar 

türlerinin yaygınlık ve zarar durumları ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalar 2019-2020 yıllarında 1. ürün yerfıstığı ekimi yapılan 

alanlarında yürütülmüştür. Çalışma süresince Ceyhan, Karataş, Yüreğir ve Yumurtalık ilçelerinde toplam 80 tarlada sörvey 

çalışması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2019 ve 2020 yıllarında periyodik olarak üçer ayrı alanda alanda zararlı fitofag ve 

doğal düşman popülasyon gelişmesi izlenmiştir. Çalışmalar süresince Adana ili yerfıstığı yetiştiriciliğinde fitofag akar türü 

olarak yalnızca Tetranychus urticae Koch Kırmızı form saptanmıştır. Türün konukçu bitkide özellikle yaprak alt ve üst 

yüzeylerinde ana damar boyunca yerleşerek zarar oluşturduğu belirlenmiştir. Çalışmalar süresince örneklenen arazilerin 

%17,5’inde farklı yoğunluklarda T. urticae bulaşıklığı saptanmıştır. İlçe bazında en yüksek T. urticae bulaşıklık oranı 

Yumurtalık (%33) ilçesinde belirlenmiştir. Genel olarak akar yoğunluğunun yaprakçık başına 0.2 ile 2 adet arasında 

değiştiği saptanmıştır. Akar popülasyon gelişmesinin izlendiği tarlalarda zararlı yoğunluğunun ağustos ayının 2. yarısından 

sonra daha belirgin olduğu belirlenmiştir. Çalışma süresince örnekleme yapılan alanlarda en sık karşılaşılan tür Neoseiulus 

sharonensis (Riwnay & Swirskii) olmuş bunu Amblyseius swirskii Athias–Henriot ve N. barkeri Hughes izlemiştir. 

Tetranychus urticae yoğunluğunun düşük saptanması ile birlikte organizma potansiyel zararlı olarak değerlendirilmiş ve 

bunda insektisit uygulamalarının da etkin rol oynadığı düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Tetranychus urticae, yerfıstığı, Adana, avcı akar, birinci ürün 

 

Determination of Plant Feeding Mite Species, Damage Incidence and Prevalence in Peanut 

Growing in Adana 

The prevalence and damage incidence of plant feeding mite species, which are a problem in peanut, were revealed in this 

study in Adana, one of Turkey's most peanut-producing provinces. The studies were conducted in fields where the first 

crop of peanuts was planted in 2019-2020. During the studies, surveys were carried out in a total of 80 fields in Ceyhan, 

Karataş, Yüreğir and Yumurtalık districts. In addition, phytophagous and natural enemy population development was 

observed periodically in three experimental fields in 2019 and 2020 located in Ceyhan. During the studies, only 

Tetranychus urticae Koch red form was determined as plant feeding mite species in peanut cultivation in Adana. It was 

determined that the species caused damage by settling along the main rib on the lower and upper leaf surfaces of the host 

plant. Different densities of T. urticae infestation were detected in 17.5% of the surveyed fields during the studies. The 

highest T. urticae infestation rate was determined in Yumurtalık (33%) on a district basis. In general, the mite density was 

found to range between 0.2 and 2 per leaflet. It was also concluded that pest density in fields where mite population 

development was observed increased after the second half of August. Neoseiulus sharonensis (Riwnay & Swirskii) was 

the most frequently encountered species in the sampling areas during the study, followed by Amblyseius swirskii Athias–

Henriot and N. barkeri Hughes. Overall, T. urticae was assessed as a potential pest despite its low population density 

observed over two years, and insecticide applications were thought to play a role in this. 

Keywords: Tetranychus urticae, peanut, Adana, predatory mite, first crop 

Bu çalışma, Ç. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi FYL-2019-11711 nolu proje kapsamında desteklenmiş 

olup ilk yazarın Yüksek Lisans Tez çalışmasının bir bölümünü kapsamaktadır. 
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Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Yabani Domates Türlerine Yumurta 

Koyma Tercihlerinin Belirlenmesi 

Baran ASLAN2, Ali Kemal BİRGÜCÜ1 

1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Isparta 

2Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Bitki Koruma Programı, Burdur, 

Türkiye 

Sorumlu Yazar: alibirgucu@isparta.edu.tr 

Bu çalışmada beş farklı yabani domates türüne domates güvesi, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın 

yumurta koyma tercihleri incelenmiştir. Bu amaçla yabani domates türleri olan Solanum arcanum (LA2152), S. 

habrochaites (LA0094), S. lycopersicum (LA0292), S. pimpinellifolium (LA0100) ve S. pennellii (LA0716) türleri kontrol 

olarak seçilen hassas tür (S. lycopersicum var. Depar F1) ile birlikte denemeye alınmıştır. Denemeler 25±1°C sıcaklık, 

%65±5 orantılı nem ve 16/8 aydınlık/karanlık koşullarına sahip iklim odasında yürütülmüştür. Çalışmadan elde edilen 

sonuçlara göre, yabani domates türleri içerisinde T. absulata’nın dişi birey başına en az yumurta bıraktığı tür S. pennellii 

(3,5 yumurta/dişi), en fazla yumurta bıraktığı tür ise S. habrochaites (11,14 yumurta/dişi) olarak belirlenmiştir. Diğer 

yabani domates türlerine Tuta absoluta’nın yumurta bırakma tercihleri yüksekten düşüğe doğru sırası ile Solanum 

arcanum, S. pimpinellifolium ve S. lycopersicum (6,07, 4,43, 4,16 yumurta/dişi) olarak sıralanmaktadır. Çalışmada ayrıca 

erkek bireylerin bitki tercihleri de belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dayanıklılık, domates güvesi, yönelim, tercih 

 

Determination of Egg Laying Preferences of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: 

Gelechiidae) on Wild Tomato Species 

In this study the egg laying preferences of the tomato leafminer Tuta absoluta (Meyrcik) on five different wild tomato 

species were examined. For this purpose, wild tomato species Solanum arcanum (LA2152), S. habrochaites (LA0094), S. 

lycopersicum (LA0292), S. pimpinellifolium (LA0100) and S. pennellii (LA0716) were experimented together with the 

sensitive species (S. lycopersicum var. Depar F1) selected as control. The experiments were conducted under laboratory 

conditions at 25±1°C, 65±5% RH and 16:8 LD photoperiods. According to the results, among the wild tomato species S. 

pennellii (3.5 eggs/female) was the least egg laid species and S. habrochaites (11.14 eggs/female) was the most egg laid 

species by Tuta absoluta. Egg laying preferences of Tuta absoluta to the other wild tomato species are listed from high to 

low as S. arcanum, S. pimpinellifolium and S. lycopersicum (6.07, 4.43, 4.16 eggs/female), respectively. Also, the plant 

preferences of male individuals were determined in this study. 

Keywords: Resistance, tomato leafminer, tendency, preference 
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Bolu İlinde Patates Böceği Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae)’nın 

Popülasyon Takibi, Doğal Düşmanları ve Kışlama Özelliklerinin Belirlenmesi  

Sedat AKÇIN1, Gülay KAÇAR2 

1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Bolu, Türkiye 

2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, Bolu, Türkiye 

Sorumlu Yazar: sedat_akcin@hotmail.com 

Patates (Solanum tuberosum L.) besin değeri nedeniyle, tüm dünyada büyük miktarda üretilen önemli bir bitkidir. Patates, 

yumrularının yüksek nişasta içeriği nedeniyle buğday ve mısırdan sonra dünya üretiminde üçüncü sırada yer almaktadır. 

Patates böceği Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae), patatesin ana zararlılarından biri olup, patates 

üretim alanlarında potansiyel tehdit haline gelen bir zararlı olarak kabul edilmektedir. Zararlının erginleri ve larvaları, 

patates bitkisinin yapraklarında beslenerek %70-80 verim kaybına neden olmaktadır. Bu çalışmada Patates böceği’nin 

ergin, larva ve yumurtaları, Bolu’da bulunan dört tarlada haftalık olarak takip edilmiştir. Ayrıca, patates hasadı sonunda 

dört tarladan toplanan Patates böceği erginleri, kışlama özellikleri belirlenmek amacıyla büyük saksılarda doğa 

koşullarında kültüre alınmıştır. Patates böcekleri ilk erginin tespit edildiği 22 Mayıs 2020 tarihinden, ağustos ayının son 

haftası ile Eylül ayının ilk haftasına kadar (patates hasadına kadar) gözlemlenmeye devam etmiştir. Patates böceği 

erginlerinin Kasım ayının 2. haftasında kışlama amacıyla toprağa girdiği belirlenmiştir. Bu veri çalışmanın sadece ilk yılını 

içermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Patates böceği, Populasyon, Kışlama 

 

Determination of Population Dynamic, Natural Enemies, and Overwintering Characteristics of 

Colorado Potato Beetle Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae) in Bolu  

Potato (Solanum tuberosum L.) is a significant plant producing high yields of nutritionally valued food all around the 

world. The high starch of potato tuberes ranks third in world production after maize and wheat. The Colorado Potato Beetle 

Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae) is one of the major pests and considered a potential threat in 

the potato production areas. The adults and larvae cause 70-80% yield loss by feeding on the leaves of the potato plant. In 

this study, the eggs, larvae and adults of the Colorado Potato Beetle were weekly sampled from four fields in Bolu. Besides, 

Colorado Potato Beetles collected from the four fields after the harvest, and cultivated in large pots in the field. The first 

adult was detected from 22 May 2020 to the last week of August and the first week of September (until potato harvest). 

The adults overwintered into the soil in the 2nd week of November. The data was just comprised the one year of this study. 

Keywords: Colorado Potato Beetle, Population, Overwintering 
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Sarıyer (İstanbul) İlçesi Dış Mekân Süs Bitkilerinde Saptanan Coleoptera Türleri 

Pınar HEPHIZLI GÖKSEL1, Gürsel ÇETIN1, Oğuzhan SARIKAYA2 

1Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

2Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı 

Sorumlu Yazar: hephizli3@hotmail.com 

Bu çalışma 2017-2018 yıllarında İstanbul ili Sarıyer ilçesi Emirgan Korusunda yapılmıştır. Koru alanında bulunan Saplı 

meşe (Quercus robur) ve Kuş kirazı (Prunus avium L.) ağaçlarının gövdelerinde zarar yapan böcekler ve doğal düşmanlar 

saptanmıştır. Ağaç gövdelerinden saptanan böcek türleri; Xyleborus monographus (Fabricius, 1792) (Coleoptera: 

Curculionidae), Xyleborus monographus (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Curculionidae), Platypus cylindrus (Fabricius, 

1792) (Coleoptera: Curculionidae, Platypodinae), Epurae sp. (Coleoptera: Nitidulidae), Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 

1837) (Coleoptera: Curculionoidea: Scolytidae), Scolytus mali (Bechstein, 1805) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae), 

Scolytus scolytus (Fabricius, 1775) (Coleoptera: Curculionidae) ve doğal düşmanlar da Corticeus fasciatus (Fabricius, 

1790) (Coleoptera: Tenebrionidae), Colydium elongatum (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Tenebrionoidea, Colydiidae), 

Aulonium ruficorne (Olivier, 1790) (Coleoptera: Colydiidae), Rhizophagus depressus (F.) (Coleoptera: Rhizophagidae) 

olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Coleoptera, Kabuk böcekleri, Sapsız Meşe (Quercus robur), Kuş kirazı (Prunus avium L.) 

 

Coleoptera Species Detected in Outdoor Ornamental Plants of Sarıyer (İstanbul) 

This study was carry out in Emirgan Grove in Sarıyer district of Istanbul in 2017-2018. Insects and natural enemies had 

been identified on Quercus robur and Prunus avium L.. Insect species’re detected from tree trunks; Xyleborus 

monographus (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Curculionidae), Xyleborus monographus (Fabricius, 1792) (Coleoptera: 

Curculionidae), Platypus cylindrus (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Curculionidae, Platypodinae), Epurae sp. (Coleoptera: 

Nitidulidae), Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837) (Coleoptera: Curculionoidea: Scolytidae), Scolytus mali (Bechstein, 

1805) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae), Scolytus scolytus (Fabricius, 1775) (Coleoptera: Curculionidae)and natural 

enemies were identified as Corticeus fasciatus (Fabricius, 1790) (Coleoptera: Tenebrionidae), Colydium elongatum 

(Fabricius, 1787) (Coleoptera: Tenebrionoidea, Colydiidae), Aulonium ruficorne (Olivier, 1790) (Coleoptera: Colydiidae), 

Rhizophagus depressus (F.) (Coleoptera: Rhizophagidae). 

Keywords: Coleoptera, insects of tree trunks, Quercus robur, Prunus avium L.. 
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Farklı domates çeşitlerinde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın bazı 

biyolojik özelliklerinin laboratuvar koşullarında belirlenmesi 

Nisa KURTARICI1, Kamı̇l KARUT1 

1Çukurova University 

Sorumlu Yazar: karuti@cu.edu.tr 

Domates güvesi, Tuta absoluta domates (Solanum lycopersicum) (Solanaceae) yetiştiriciliğinde ekonomik kayıplara neden 

olan en önemli zararlılar arasında yer almaktadır. Yıllara bağlı olarak zararı giderek artan T. absoluta’nın mücadelesinde 

sürdürülebilir yöntemlere gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmada, mücadelesine katkı sunabilecek verilerin elde 

edilebilmesi amacıyla, zararlının farklı domates çeşitleri üzerinde bazı biyolojik özellikleri ortaya çıkarılmıştır. Çalışma, 

sera ve açık alanda yetiştiriciliği yapılan, Dumas, Hünkâr, İskender, Nehir, Polo, Sakarya, Şoray, Vitello, Yar f1 ve 5656 

olmak üzere on farklı domates çeşidi ile yürütülmüştür. Denemelerde domates bitkisinin üst yarısından alınan yapraklar 

kullanılmıştır. Nem sağlaması için yaprak sapları ıslak pamuk ile sarılmıştır. Çalışmalarda, kapağında havalandırma alanı 

bulunan, şeffaf kare plastik kaplar (yükseklik 5cm X genişlik 10cm) kullanılmıştır. Her deneme ortamına yeni bırakılmış 

(bir günlük) bir adet T. absoluta yumurtası bırakılmıştır. Günlük yapılan kontrollerle yumurta açılma süresi, ergin öncesi 

dönemlerin gelişme süreleri, ergin ömürleri ve ölüm oranları belirlenmiştir. Tüm denemeler, 25±1 °C sıcaklık ve %70±5 

orantılı neme sahip uzun gün aydınlatmalı (16:8, A: K) iklim kabinlerinde gerçekleştirmiştir. Tuta absoluta’nın biyolojik 

parametreleri çeşide bağlı olarak değişmiş, ergin öncesi toplam gelişme süreleri ortalama 23,3 gün ile 28,4 gün arasında 

olmuştur. Farklı domates çeşitlerinde ergin öncesi toplam gelişme süresi ve ergin ömrü arasında pozitif bir ilişki 

saptanmıştır. Ergin öncesi toplam gelişme süresi kısa olan Vitello ve Nehir çeşitlerinde ergin ömrü uzun bulunmuştur. Tam 

tersi, ergin öncesi toplam gelişme süresi uzun olan Polo ve Sakarya çeşitlerinde ise ergin ömrü kısa olmuştur. Ölüm oranları 

çeşitlere bağlı olarak değişmiş, en düşük %8 ile Nehir, en yüksek %32 ile Dumas’ta belirlenmiştir. Zararlının sürdürülebilir 

mücadele programlarına katkı sağlayabilecek bu sonuçlar, sera ve açık alanlarda kurulacak denemeler ile desteklenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Domates güvesi, domates, çeşit, biyoloji, gelişme süresi 

 

Determination of some biological characteristics of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: 

Gelechiidae) in different tomato varieties under laboratory conditions 

The tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae), is among the most important pests causing 

economic losses in tomato (Solanum lycopersicum) (Solanaceae) production. Sustainable methods are needed in the 

management of T. absoluta, whose damage gradually increases over the years. In this study, some biological characteristics 

of the pest on different tomato varieties were examined in order to obtain data that could contribute to its management. The 

study was carried out with ten different tomato varieties, namely: Dumas, Hünkâr, İskender, Nehir, Polo, Sakarya, Şoray, 

Vitello, Yar f1 and 5656, which are grown in greenhouses and open fields. The leaves obtained from the upper half of the 

tomato plant were used in the experiments. To provide moisture, the leaf petioles were wrapped with wet cotton. 

Transparent square plastic containers (10 cm width, 5 cm height) with a ventilation area on the lid, were used in the studies. 

One newly laid (one-day old) T. absoluta egg was settled in each experimental arena. Egg hatching time, development 

period of immature stages, mortality rates and adult longevity were determined by daily observation. All experiments were 

carried out in a climate cabinet adjusted to 25±1 °C, 70±5% humidity and long day photoperiod (16:8, L:D). The biological 

parameters of T. absoluta changed according the variety, and the total immature development period was between 23.3 and 

28.4 days. A positive correlation was found between the total immature development time and adult longevity in different 

tomato varieties. Longer adult longevity was observed in Vitello and Nehir, which had shorter total immature development 

periods. On the contrary, shorter adult longevity was determined in Polo and Sakarya which have longer immature 

development period. Mortality rates varied according to the variety as the lowest and highest values were recorded in Nehir 

(8%) and in Dumas (32%), respectively. These findings, which can contribute to the sustainable management programs of 

the pest, should be supported by more research under greenhouses and open field conditions. 

Keywords: Tomatoleaf miner, tomato, vareity, biology, development period 

Birinci yazarın Yüksek lisans çalışmalarının bir bölümünü içeren bu çalışmayı FYL-2019-12065 proje numarasıyla 

destekleyen Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine teşekkür ederiz. 
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Farklı Uçucu Yağların Aphis fabae (Hemiptera: Aphididae) Üzerine Etkileri 

Alime BAYINDIR EROL2, Ali Kemal BİRGÜCÜ1 

1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 

2Pamukkale Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü 

Sorumlu Yazar: alibirgucu@isparta.edu.tr 

Bu çalışmada okaliptus, sarımsak ve kekik uçucu yağlarının Aphis fabae (Hemiptera: Aphididae)’nın ikinci dönem nimfleri 

üzerine etkisi araştırılmıştır. Uygulamalarda uçucu yağların %1, 3 ve 5’lik olmak üzere üç farklı konsantrasyonu 

kullanılmıştır. Uçucu yağlar ve kontrol grubu için denemeler her bir tekerrürde 25 birey olacak şekilde 5 tekerrürlü olarak 

yürütülmüştür. Uygulamalar sonrasında 1., 3., 5. ve 7. günlerde canlı bireyler üzerinden sayımlar yapılarak 

değerlendirilmiştir. Okaliptus uçucu yağ uygulamasından 3 gün sonra sırasıyla %84,80, 91.20 ve 97.60 oranlarında, 5. gün 

sonunda ise %98,40, 100 ve 100 oranlarında ölüm kaydedilmiştir. Sarımsak uçucu yağ uygulamasının 3. gün sayımlarında 

%90,40, 91.20 ve 96.00 ölüm oranı belirlenmiştir. Aynı uçucu yağın 5. gün sayımlarında ise uygulanan tüm 

konsantrasyonlarda %100 ölüm oranı görülmüştür. Kekik uçucu yağ uygulamasının 3. gün sayımlarında %80,80, 87.20 ve 

90.40 ölüm oranları kaydedilirken, 5. gün sayımlarında ise %84.00, 97.60 ve 100’lük ölüm oranları gerçekleşmiştir. Her 

üç uçucu yağın tüm dozlarında 7. gün sayımlarında ise %100 ölüm oranı kaydedilmiştir. Zararlılara karşı uygulanacak 

mücadele yöntemlerinde bu uçucu yağların kullanılabilme potansiyelinin oluşturulabilmesi için sera ve tarla koşullarında 

da denenmesinin faydalı olabileceği kanısına varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bakla yaprakbiti, uçucu yağ, okaliptus, sarımsak, kekik 

 

Effects of Different Essential Oils on Aphis fabae (Hemiptera: Aphididae) 

In this study, the effect of eucalyptus, garlic and thyme essential oils on second stage nymphs of Aphis fabae (Hemiptera: 

Aphididae) was investigated. Three different concentrations of essential oils as 1, 3 and 5% were used in the applications. 

Trials for essential oils and control group were conducted in 5 replications with 25 individuals in each replication. After 

the applications, counts were made on living individuals on the 1st, 3rd, 5th and 7th days. Mortality rates were recorded as 

84.80, 91.20 and 97.60% and 98.40, 100.00 and 100.00% at day 5 counts after the application of eucalyptus essential oil 

in different concentrations. In the 3rd day counts of garlic essential oil application, 90.40, 91.20 and 96.00% mortality rates 

were determined. In the 5th day counts of the same essential oil, 100.00% mortality was recorded for all applied 

concentrations. In the 3rd day counts of thyme essential oil application, 80.80, 87.20 and 90.40% mortality was recorded, 

while 84.00, 97.60 and 100% death rates were determined in the 5th day counts. In the seventh day counts, a mortality rate 

of 100.00% was recorded for all doses of all three essential oils. It is concluded that it may be beneficial to test these 

essential oils in greenhouse and field conditions in order to create the potential of using these essential oils in the methods 

of struggle against pests. 

Keywords: Black bean aphid, essential oil, eucalyptus, garlic, thyme 
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Adıyaman İli Bağ Alanlarında Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: 

Tortricidae)’ ya Karşı Çiftleşmeyi Engelleme Tekniğinin Kullanılması 

Merve Mine TOPRAK KILINÇ2, Mahmut Murat ASLAN1, Kevser SABANCI1, Zehra Sena GÖZÜBENLI1 

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye  

2Dila Tarım, Bahçelievler Mah. Eski Kahta Cad. 120/B, Merkez Adıyaman, Türkiye 

Sorumlu Yazar: aslan@ksu.edu.tr 

Çalışma 2016-2017 yıllarında büyüklükleri 3 ve 4 dekar arasında değişen 4 bağ alanında Peygamber Üzümü çeşitinde 

çalışılmıştır. Adıyaman ilinde bulunan bağ alanlarında verim ve kalite artışının sağlanması, bilinçsiz bir şekilde yapılan 

kimyasal ilaçlama sayısının azaltılması için çiftleşmeyi engelleme metodu uygulanmıştır. Birinci deneme alanı Adıyaman 

ilinin Merkez ilçesine bağlı Bozhöyük köyünde bulunan bağ alanında yürütülmüş ve yaklaşık 2 km ilerideki bağ alanı 

geleneksel uygulama bağ alanı olarak kullanılmıştır. İkinci deneme alanı Adıyaman ilinin Merkez ilçesine bağlı Kuyucak 

köyünde bulunan bağ alanında yürütülmüş ve yaklaşık 5 km ilerideki bağ alanı da geleneksel uygulama bağ alanı olarak 

kullanılmıştır. 2016 yılında birinci deneme alanı ÇE bağında 50 salkımdaki vuruk sayıları 1. dölde %0, 2. dölde %4 ve 3. 

dölde %4 olmuştur. GU bağında 50 salkımdaki vuruk sayıları 1. dölde %0, 2. dölde %10 ve 3. dölde %4 olmuştur. İkinci 

deneme alanı ÇE bağında 50 salkımdaki vuruk sayıları 1. dölde %0, 2. dölde %4 ve 3. dölde %2 olmuştur. GU bağında 50 

salkımdaki vuruk sayıları 1. dölde %0, 2. dölde %10, 3. dölde %6 olmuştur. 2017 yılında birinci deneme alanı ÇE bağında 

50 salkımdaki vuruk sayıları 1. dölde %2, 2. dölde %4 ve 3. dölde %4 olmuştur. GU bağında 50 salkımdaki vuruk sayıları 

1. dölde %4, 2. dölde %10 ve 3. dölde %6 olmuştur. İkinci deneme alanı ÇE bağında 50 salkımdaki vuruk sayıları 1. dölde 

%2, 2. dölde %4 ve 3. dölde %4 olmuştur. İkinci deneme alanı GU bağında 50 salkımdaki vuruk sayıları 1. dölde %4, 2.  

dölde %10, 3. dölde %8 olmuştur. 2016 ve 2017 yıllarında ÇE bağlarında insektisit uygulamasına ihtiyaç duyulmamıştır. 

GU bağlarında birinci deneme alanına çiftçi 2 kez insektisit ilaçlaması, ikinci deneme alanına ise 1 kez insektisit 

uygulaması yapmıştır. Yürüttüğümüz çalışmada çiftleşmeyi engelleme tekniğinin L. botrana’ya karşı mücadelede başarılı 

bir şekilde kullanılabileceği kanısına varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bağ, Salkım güvesi, Çiftleşmeyi engelleme, Isonet-L yayıcı, Feromon 

 

Usage of Mating Disruption Technique Against Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) 

(Lepidoptera: Tortricidae) in Vineyards of Adıyaman Province 

The study was carried out in the Prophet's Grape variety in 4 vineyard areas with sizes varying between 3 and 4 decares in 

2016-2017. In order to increase the yield and quality in the vineyard areas in Adıyaman province, to reduce the number of 

unconscious chemical application, the method of mating disruption was applied. The first trial area was carried out in the 

vineyard area in Bozhöyük village of the Merkez district of Adıyaman province and the vineyard area about 2 km away 

was used as the traditional application vineyard area. The second trial area was carried out in the vineyard area in Kuyucak 

village of the Merkez district of Adıyaman province and the vineyard area about 5 km away was used as the traditional 

application vineyard area. The number of damages at 50 bunches at the mating disruption vineyard, which was the first 

trial area, in 2016 was 0 % at the 1st generation; 4% at the second generation and 4% at the 3rd generation. The number of 

damages at 50 bunches at the traditional vineyard was 0% at the 1st generation, 10% at the 2nd generation and 4% at the 3rd 

generation. The number of damages at 50 bunches at the mating disruption vineyard, which was the second trial area, was 

0 % at the 1st generation; 4% at the second generation and 2 % at the 3rd generation. The number of damages at 50 bunches 

at the traditional vineyard was 0 % at the 1st generation, 10% at the 2nd generation and 6% at the 3rd generation. The number 

of damages at 50 bunches at the mating disruption vineyard, which was the first trial area, in 2017 was 2 % at the 1 st 

generation; 4% at the second generation and 4% at the 3rd generation. The number of damages at 50 bunches at the 

traditional vineyard was 4% at the 1st generation, 10% at the 2nd generation and 6% at the 3rd generation. The number of 

damages at 50 bunches at the mating disruption vineyard, which was the second trial area, was 2 % at the 1st generation; 

4% at the second generation and 3 % at the 3rd generation. The number of damages at 50 bunches at the traditional vineyard 

for the second trial area was 4% at the 1st generation, 10% at the 2nd generation and 8% at the 3rd generation. No insecticide 

usage was needed at the mating disruption vineyards in 2016 and 2017. The farmer applied insecticides at the first trial 

area of traditional vineyards for twice; and at the second trial area for once. It was determined during the study that mating 

disrupting technique can be used successfully for management of L. botrana.  

Keywords: Vineyard, Lobesia botrana, Mating disruption, Isonet-L dispenser, Pheromone 
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Adıyaman İli Badem Bahçelerinde Baklazınnı Tropinota hirta (Poda, 1761) (Coleoptera: 

Scarabaeidae)’nın Farklı Tuzakların Etkinliği, Popülasyon Takibi ve Konukçularının 

Belirlenmesi 

Abdurrahman Abdulkadir UZUN1, Mahmut Murat ASLAN2 

1Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kahta Adıyaman, Türkiye 

2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye 

Sorumlu Yazar: aauzun02@hotmail.com 

Bu çalışma 2017-2018 yılları arasında Adıyaman iline bağlı Zey Köyü sınırları içerisinde kalan 300 dekarlık bir badem 

(Prunus amygdalus L.) bahçesinde yapılmıştır. Bahçede bulunan badem çeşitlerinin %80’ini Ferragnes ve Ferraduel ile 

%20’ini Teksas ve Nonpareil oluşturmaktadır. Bu çalışma da 8 farklı tuzak tipinin Baklazınnı (Tropinota hirta) üzerindeki 

yakalama etkinliği ve konukçuları belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan tuzaklar feromonlu mavi leğen, feromonlu beyaz 

leğen, feromonlu mavi huni, feromonlu beyaz huni, feromonsuz mavi leğen, feromonsuz beyaz leğen, feromonsuz mavi 

huni, feromonsuz beyaz hunidir. Tuzaklar kendi aralarında karşılaştırıldığında en etkin tuzağın feromonlu mavi leğen 

olduğu belirlenmiştir. 2017 yılında yapılan sayımlar sonucunda 7531, 2018 yılında ise sayımlar sonucunda 7042 adet 

Baklazınnı yakalanmıştır. Baklazınnı’nın (T. hirta) yapılan çalışma sonucunda konukçuları olarak meyve ağaçları; elma 

(Malus domestica), armut (Pyrus communis), kiraz (Prunus avium), vişne (Prunus cerasus), kayısı (Pyrus armeniaca), 

ayva (Cydenia vulgaris) ve yabancı ot konukçuları olarak da yabani hardal (Sinapis arvensis), sürünücü düğün çiçeği 

(Ranunculus repens), karahindiba (Taraxacum spp.), ballı baba (Lamium amplexicaule), koca fiğ (Vicia narbonensis), 

Hypecoum sp., Ranunculus sp. belirlenmiştir. Baklazınnı’nın (T. hirta) meyve ağaçları arasında ilk tercihinin badem 

(Prunus amygdalus L.), yabancı otlardan ise yabani hardal (S. arvensis) olduğu belirlenmiştir. Yapılan gözlemler 

sonucunda Baklazınnı (T. hirta) kışı toprak yarıkları arasında ve taşların altında geçirdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Adıyaman, Badem, Tropinota hirta, Popülasyon, Konukçuları 

 

The Effectiveness of Baklazınnı Tropinota hirta (Poda, 1761) (Coleoptera: Scarabaeidae) 

Different Pitfalls in Almond Orchards in Adıyaman Province, Population Monitoring and 

İdentification of Hosts 

This study was carried out between 2017-2018 in a 300 decare almond (Prunus amygdalus L.) garden within the boundaries 

of Zey Village of Adıyaman province. 80% of the almond varieties found in the garden are Ferragnes and Ferraduel and 

20% are Texas and Nonpareil. The aim of this study was to determine capture activity and host on Baklazınnı (Tropinota 

hirta) of 8 different trap types. The traps used in the study are the blue basin with pheromone, the white basin with 

pheromone, the blue funnel with pheromone, the white funnel with pheromone, the blue basin with no pheromone, the 

white basin without the ferromon, the white funnel with no ferromon, the blue funnel with no pheromone and the white 

funnel without feromat. The most effective trap was the blue basin with pheromone when the pitfalls were compared. As 

a result of the counts made in 2017, 7531, in 2018, 7042 Baklazınnı (Tropinota hirta) were caught as a result of counting. 

On the other hand, in the studies and observations made as a host of fruit trees; apple (Malus domestica), pear (Pyrus 

communis), cherry (Prunus avium), cherry (Prunus cerasus), apricot (Pyrus armeniaca), quince (Cydenia vulgaris) and 

weed hosts; wild mustard (Sinapis arvensis), creeping buttercup (Ranunculus repens), dandelion (Taraxacum spp.), father 

of honey (Lamium amplexicaule), husband vetch (Vicia narbonensis), Hypecoum sp., Ranunculus sp. ıt has been identified. 

Among the fruit trees, almond (Prunus amygdalus L.) was found among the fruit trees and wild mustard (Sinapis arvensis) 

was the first choice among the weeds. As a result of the observations, the Baklazınnı (Tropinota hirta) spends the winter 

under the slits and under the rocks. 

Keywords: Adıyaman, Almond, Tropinota hirta, Population, Hosts 
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Nurdağı (Gaziantep) İlçesi Pamuk Ekim Alanlarında Zararlı Olan Helicoverpa armigera 

(Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae)’ nın Popülasyon Değişimi ve Mücadele Zamanının 

Belirlenmesi 

Şevket AKÇAM1, Mahmut Murat ASLAN2 

1Nurdağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziantep/Nurdağı 

2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye 

Sorumlu Yazar: sevket.akcam@gmail.com 

Bu araştırmada, Gaziantep Nurdağı İlçesi ovasında pamuk entegre mücadele alanlarında polifag bir zararlı olan ve pamuk 

bitkisinin en önemli zararlısı yeşilkurt Helicoverpa armigera Hbn. (Lepidoptera: Noctuidae)’ya karşı feromon tuzaklarının 

etkin bir biçimde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Yapılan bu çalışma ile Gaziantep Nurdağı İlçesinde belirlenen pamuk 

tarlalarında Delta ve Funnel tipi tuzaklar kullanılmıştır. Üretim sezonu boyunca haftalık olarak tuzaklarda yakalanan 

yeşilkurt ergin sayımları yapılmıştır. Yeşilkurt yumurta ve larva sayımlarıda aynı şekilde haftalık olarak yapılmıştır. 

Çalışmada 2014 yılında Delta tipi ve Funnel tipi olmak üzere 2 farklı tuzak birlikte kullanılmıştır. Yapılan karşılaştırmada 

en fazla ergin kelebeğin Funnel tipi tuzaklarda yakalandığı belirlenmiştir. Bu nedenle 2015 yılında daha etkin olan sadece 

Funnel tipi tuzaklar kullanılmıştır. Tuzaklarda yakalanan ergin sayısı ile yumurta ve larva sayıları arasında bir ilişkinin 

olup olmadığı araştırılmıştır. Böylece pamuk üreticiliğinde önemli girdi maliyetlerinden olan ilaç ve ilaçlama masraflarını 

minimum düzeye indirmek için, doğru zamanda doğru dozda doğru ilaçlama ile Helicoverpa armigera ile mücadelede 

başarı sağlanması ve ilaç sayısını düşürmek suretiyle entegre mücadele uygulamasının başarıya ulaşması hedeflenmiştir. 

Entegre mücadele uygulama alanlarında yumurta ve larva sayımları pamuk bitkisinin taraklanma döneminden kozaların 

patlama dönemine kadar olan süre içerisinde yapılmıştır. Bu süreç içerisinde tuzaklarda yakalanan ergin sayısı ile larva 

sayısı arasında bir ilişki bulunmazken, yumurta sayısı arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Entegre Mücadele, Feromon tuzak, Helicoverpa armigera, Popülasyon yoğunluğu  

 

Determination of Population Change and Control Time of Helicoverpa armigera (Hubner) 

(Lepidoptera: Noctuidae) in Cotton Plant Areas in Nurdağı (Gaziantep)  

In this study, the use of pheromone traps against the cotton bolworm Helicoverpa armigera Hbn. (Lepidoptera: Noctuidae) 

which is a polyphag pest in cotton integrated struggle areas in the plain of Nurdağı district of Gaziantep was investigated. 

In this study, Delta and Funnel type traps were used in cotton fields determined in Nurdağı district of Gaziantep. Adult 

counts of cotton bollworm caught in traps were made weekly during the production season. Helicoverpa armigera Hbn. 

(Lepidoptera: Noctuidae) larvae and egg counts were also performed weekly. In the study, two different traps, Delta type 

and Funnel type, were used together in 2014. In the comparison, it was determined that most adult butterflies were caught 

in Funnel type traps. Therefore, in 2015, only Funnel-type traps were used which were more effective. We investigated 

whether there is a relationship between the number of adults caught in traps and the number of larvae and eggs. Thus, in 

order to minimize medication and disinfection costs which are important input costs in cotton production, it is aimed to 

achieve success in the fight against Helicoverpa armigera Hbn. (Lepidoptera: Noctuidae) with the right disinfection at the 

right dose at the right time and to achieve the success of integrated struggle application by decreasing the number of drugs. 

In integrated struggle areas, larval and egg counts were made from the combing period of the cotton plant to the bursting 

period of the cocoons. In this process, there was no relationship between the number of adults caught in traps and the 

number of larvae, but there was a relationship between the number of eggs. 

Keywords: Cotton, IPM, Pheromone trap, Helicoverpa armigera, Population density 
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Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesi Elma Bahçelerinde Elma İç Kurdu (Cydia pomonella 

(Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae))’nun Ergin Popülasyon Gelişimi ve Bulaşıklık 

Oranlarının Belirlenmesi   

Emine ÇIKMAN1, Nesrin AKGÜL1, Sultan ÇOBAN1 

1Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: cemine@harran.edu.tr 

Elmanın başlıca zararlısı olan elma iç kurdu (Cydia pomonella (Linnaeus) (Lepidoptera: Tortricidae)), meyvelerde yüksek 

oranda kayıplara neden olmaktadır. Zararlının elmada oluşturduğu çeşitli kayıpların önüne geçebilmek amacıyla, doğru 

zamanda doğru bir mücadele programı oluşturmak esastır. Bu çalışma, 2018 yılında, Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesinde, 

Yalçınkaya, Tekinler ve Düzova köylerinde bulunan çeşitli elma bahçelerinde yürütülmüştür. Çalışmada, elma iç kurdunun 

zarar yoğunluğu, ilk ergin uçuşu, ergin popülasyon değişimi, popülasyonun yoğun olduğu dönemler, son ergin uçuşu, döl 

sayıları ve elma bahçelerindeki bulaşıklık oranının tespiti amaçlanmıştır. Bahçelerde bulaşıklık oranının tespitinde, yere 

düşen meyvelerden haftalık olarak örneklemeler alınmıştır. Ergin popülasyon değişimi ise eşeysel çekici feromon 

tuzaklarla izlenmiş olup, tuzaklar haftada bir kontrol edilmiştir. Çalışmada sonuç olarak; elma iç kurdu bulaşıklık oranının 

%39-71 arasında değiştiği, zararlının 3-4 döl verdiği tespit edilmiştir. İlk ergin uçuşu ise 31 Mart’ta gözlenmiş olup, son 

ergin uçuşu ekim ayının ikinci yarısına tekabül etmiştir. Zararlının ergin uçuş dönemi ise mart ayı sonunda başlamış olup, 

ekim ayı ortasına kadar devam etmiştir. Ayrıca, zararlının doğada aktif kalma süresi 6.5-7 ay olarak gözlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Elma, elma iç kurdu, Cydia pomonella, bulaşıklık oranı, ergin popülasyon değişimi  

 

Determination of Population Development and Infestation Rate of Codling Moth, [Cydia 

pomonella (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae)] in Apple Orchards in Ceylanpınar 

District Şanlıurfa Province  

The codling moth, Cydia pomonella (Linnaeus) (Lepidoptera: Tortricidae), which is the main pest of apple, causes high 

fruit losses. To prevent various losses caused by the pest on apple, it is to create a right control program at the right time. 

This study was conducted in various apple orchards in the villages of Yalçınkaya, Tekinler and Düzova in Ceylanpınar 

district in Şanlıurfa province in 2018. In study, it was aimed to determine the damage intensity of the codling moth, the 

first adult flight, the adult population change, peak periods of adult activity, last adult flight, number of offsprings, and 

infestation rate in apple orchards. In order to determine the infestation rate, weekly samples were taken from the fallen 

fruits in orchards. Adult population change was monitored using sex pheromone traps that were checked once a week. As 

a result of the study, it has been determined that the rate of infestation of the codling moth varies between 38 and 57% and 

the codling moth gives 3-4 offsprings. The first adult flight was observed on March 31, and the last adult flight 

corresponded to the second half of October. The adult flight period of the pest started at the end of March and continued 

until mid-October. In addition, it has been observed that the active period of the pest in nature is 6.5-7 months.   

Keywords: Apple, codling moth, Cydia pomonella, infestation rate, adult population change 
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Azadirachtin a ve Cyromazine Preparatlarının Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: 

Gelechiidae) Larvalarına Etkisi  

Emine ÇIKMAN1, Mehmet SÜZEN1, Sultan ÇOBAN1 

1Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: cemine@harran.edu.tr 

Bu çalışma, Şanlıurfa ilinde açıkta yetiştirilen domateste zararlı olan Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) 

(Domates güvesi) larvaları üzerinde Azadirachtin a ve Cyromazine preparatlarının etkinliğini belirlemek amacıyla ele 

alınmıştır. Çalışma 2014 yılında, mayıs-ekim aylarında, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eyyübiye Kampüsü’nde 

bulunan deneme alanlarında, tesadüf blokları deneme deseninde yürütülmüştür. Kontrol, biyolojik preparat (Azadirachtin 

a) ve kimyasal preparat (Cyromazine) olmak üzere toplamda 3 uygulama ve her uygulama 3 tekerrürle yapılmıştır. Kurulan 

denemede, temmuz ayının ilk haftası, delta tipi eşey feromon tuzağı kurulmuş ve ilk erginler bu ayda görülmüştür. Ergin 

popülasyonu haftalık sayımlarda temmuz, ağustos ve eylül ayında artarak maksimuma ulaşmış ve larvalar ağustos ayının 

ilk haftasında görülmeye başlamıştır. Biyolojik ajan içeren preparat, karık usulü sulamayla, kimyasal preparat ise düşük 

basınçlı el pülverizatörüyle uygulanmıştır. Yapılan uygulamalar sonucunda, tespit edilen ölü ve canlı larva sayıları LSD 

testi ile saptanmıştır. Sonuçlara göre; larva bulaşıklık oranları Azadirachtin a parsellerinde %14, Cyromazine parsellerinde 

%8.57 ve kontrolde ise %26,85 olarak belirlenmiştir. Buna göre, kontrol uygulamaya kıyasla, T. absoluta mücadelesinde 

Cyromazine preparatı daha etkili bulunmuş ve bunu Azadirachtin a preparatı izlemiştir.  

Anahtar Kelimeler: Tuta absoluta, domates güvesi, azadirachtin a, cyromazine 

 

Effect of Azadirachtin a and Cyromazine Preparations on Larvae of the Tuta absoluta 

(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)  

This study we intended to determine the effect of Azadirachtin a and Cyromazine preparations on larvae of the tomato leaf 

miner Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) on field grown tomatoes in Sanliurfa province. The study was 

conducted at randomized block design in research plots of Harran University, Faculty of Agriculture of Eyyubiye Campus 

in May-October in 2014. A total of 3 applications as control, biological preparation (Azadirachtin a) and chemical 

preparation (Cyromazine) and each application was performed in 3 repetitions. In the trial, a delta-type sex pheromone trap 

was established in the first week of July and the first adults were seen this month. The adult population increased in weekly 

counts in July, August and September and reached its maximum and the larvae started to be seen in the first week of 

August. The preparation containing biological agent was applied with furrow irrigation and the chemical preparation was 

applied with a low pressure hand sprayer. As a result of the applications, the number of dead and alive larvae detected was 

determined with the LSD test. According to the results; larvae contamination rates were determined as 14% in Azadirachtin 

a plots, 8.57% in Cyromazine plots and 26.85% in control. Accordingly, cyromazine preparation was found to be more 

effective in combating T. absoluta compared to control application, followed by Azadirachtin a preparation.   

Keywords: Tuta absoluta, tomato leaf miner, azadirachtin a, cyromazine 

Bu çalışma, Hübak 14028 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.  
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Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Trombidiformes: Tarsonemidae)’un Fasulye 

Yapraklarının Klorofil İçeriğine Etkisi 

Rana AKYAZI1, Mete SOYSAL1 

1Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: metesoysal06@gmail.com 

Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Trombidiformes: Tarsonemidae) dünya çapında birçok önemli tarım ürününde zararlı 

olabilen önemli bir akardır. Bu çalışmada, farklı P. latus yoğunluklarının barbunya fasulyesi, Phaseolus vulgaris L. cv. 

‘barbunia’ (Fabaceae)’nin klorofil içeriği üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmalar 2 cm çapında fasulye yaprağı diskleri 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yaprak diskleri, plastik bir kap (15x11 cm) içerisindeki, nemli pamuk üzerine, alt tarafları 

yukarı gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Farklı akar yoğunluklarının, klorofil içeriği üzerindeki etkilerini belirlemek için, 

her yaprak diskine 0 (kontrol), 5, 10, 15, 20 ve 25 P. latus ergin dişileri ayrı ayrı konulmuştur. İlk salımdan beş ve on gün 

sonra, klorofil içeriği, klorofil ölçer kullanılarak, her disk üzerindeki 4 farklı noktadan ölçülmüştür. Her uygulama, 6 kez 

tekrarlanmıştır. Çalışmalar 25°C ± 1 sıcaklık, 65 ± %5 nispi nem ve 16A:8K saat (Aydınlık: Karanlık) aydınlanma 

koşullarında, iklim kabinlerinde gerçekleştirilmiştir. Salımdan 5 gün sonra temiz ve bulaşık yaprak disklerinin ortalama 

klorofil içerikleri arasında önemli bir fark bulunmazken, 10 gün sonra akar salımı yapılan yaprak disklerindeki klorofil 

içeriğinin, tüm salım seviyelerinde, kontrol grubuna göre, önemli ölçüde daha düşük olduğu bulunmuştur. Sonuçlar, yaprak 

klorofil içeriğinin, artan akar yoğunluğu ve zamanla azaldığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Klorofil, beslenme zararı, akar yoğunluğu, sarı çay akarı 

 

Effects of Polyphagotarsonemus latus (Trombidiformes: Tarsonemidae) on Chlorophyll 

Content of Bean Leaves 

Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Trombidiformes: Tarsonemidae) is a serious pest of many important agricultural 

crops worldwide. In the current study, the effects of different P. latus densities on the chlorophyll content of pinto bean, 

Phaseolus vulgaris L. cv. ‘barbunia’ (Fabaceae) were investigated. The experiment was performed by using 2 cm diameter 

bean leaf discs. The leaf discs were placed underside up on water-soaked cotton in a plastic tray (15x11 cm). To determine 

the effects of different mite densities on the chlorophyll content, 0 (control), 5, 10, 15, 20 and 25 P. latus adult females 

were separately placed on each leaf disc. Five and ten days after the initial infestation, the chlorophyll content was measured 

from 4 different points on each disc using a portable leaf chlorophyll meter. Each treatment was replicated 6 times. All 

tests were carried out in a climate chamber at 25°C ± 1, 65 ± 5% R.H. and a photoperiod of 16L:8D (Light: Dark). While 

there was no significant difference between the mean chlorophyll contents of un-infested and mite-infested leaf discs 5 

days after infestation, the chlorophyll content was significantly lower in infested leaf discs at all infestation levels than un-

infested discs 10 days after infestation. Our results demonstrated that the leaf chlorophyll content decreased with increasing 

mite density and time. 

Keywords: Chlorophyll, feeding damage, mite density, yellow tea mite 
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Yalova İli Sera Alanlarında Yetiştirilen Kesme Çiçeklerde Zararlı Bitki Paraziti Nematodların 

Tespiti 

Serkan ÇELIK1, Faruk AKYAZI1 

1Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Ordu, Türkiye 

Sorumlu Yazar: farukakyazi@hotmail.com 

Bu araştırmada Yalova İlindeki kesme çiçek yetiştiriciliği yapılan sera alanlarında zararlı olarak tespit edilen bitki paraziti 

nematodların morfolojik, morfometrik ve moleküler karakterizasyonları belirlenmiştir. Kesme çiçek üretimi yapılan 

seralarda 2017 yılı içerisinde Haziran – Eylül ayları arasındaki dönemde örnekleme işlemleri yapılmıştır. Örneklemeler 6 

farklı kesme çiçek çeşidi (gül, şebboy, krizantem, hüsnü yusuf, lisianthus ve frezya) üretimi yapılan seralarda yapılmış 

olup toplamda 40 toprak örneği alınmıştır. Nematodlar morfolojik, morfometrik ve moleküler karakterlerine göre teşhis 

edilmiştir. Alınan örneklerden elde edilen nematodların türleri ve yoğunlukları tespit edilmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda Meliodogyne incognita, Aphelenchus avenae, Aphelenchoides spp., Trophurus imperialis, Longidorus 

moesicus, Pratylenchus vulnus, Paratylenchus hamatus, Helicotylenchus sp. türleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bitki Paraziti Nematodlar, Kesme Çiçek, Yalova, Gül 

 

Determination of Plant Parasitic Nematodes in Cut Flower Growing Areas in Greenhouse in 

Yalova Province, Turkey 

In this study, plant parasitic nematodes were determined as harmful in greenhouse areas in cut flowers cultivated in Yalova 

province. In the greenhouse production of cut flowers, samplings were carried out between June and September in 2017. 

Six different cut flower varieties (rose, wallflower, chrysanthemum, sweet william, lisianthus and freesia) were sampled 

from the greenhouses and totally 40 soil samples were taken. The types and densities of the nematodes obtained from the 

samples were determined. Nematodes were identified using morphological, morphometric and molecular characters. All 

analyzes revealed that Meliodogyne incognita, Aphelenchus avenae, Aphelenchoides sp., Trophurus imperialis, Longidorus 

moesicus, Pratylenchus vulnus, Paratylenchus hamatus, Helicotylenchus sp. type nematodes were present in cultivated 

areas.  

Keywords: Plant Parasitic Nematodes, Cut-flowers, Yalova, Rosa 

Bu çalışma, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiş (ODUBAP; 

Project No, BY-1713) ve ilk yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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Karadeniz Bölgesinde Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Bitkilerinde Zararlı Olarak Tespit 

Edilen Endoparazit Nematodların Belirlenmesi 

Uğur YIĞIT1, Faruk AKYAZI1 

1Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Ordu, Türkiye 

Sorumlu Yazar: farukakyazi@hotmail.com 

Bu araştırmada Karadeniz Bölgesinde mısır (Zea mays L.) yetiştirilen alanlarda zararlı olarak tespit edilen endoparazit 

nematodların morfolojik, morfometrik ve moleküler karakterizasyonları belirlenmiştir. Mayıs 2016- Kasım 2017 yılları 

arasında Karadeniz Bölgesi’nde mısır yetiştiriciliği yapılan 17 ilden toplam 39 kök ve toprak örnekleri alınmıştır. Alınan 

örneklerden elde edilen nematodların türleri tespit edilmiştir. Artvin ili hariç bütün illerde kök lezyon nematodu 

Pratylenchus türlerine rastlanılmıştır. Kök ur nematodu Meloidogyne cinsine bağlı türler sadece Rize ve Ordu’da tespit 

edilmiştir. Morfolojik ve moleküler analiz sonucunda Meloidogyne arenaria, M. luci, Pratylenchus agilis, P. 

mediterraneus, P. neglectus, P. penetrans, P. thornei ve P. vulnus türleri tespit edilmiştir. Tespit edilen lezyon 

nematodlarından Pratylenchus agilis türü Türkiye faunası için ilk kayıt niteliği taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Karadeniz Bölgesi, İlk kayıt, Meloidogyne, Pratylenchus 

 

Determination of Endoparasitic Nematodes in Corn (Zea mays L.) Growing in Black Sea 

Region of Turkey 

In this study, the morphological, morphometric and molecular characterizations of endoparasitic nematodes, which were 

determined to be harmful to maize (Zea mays L.) in the Black Sea Region, were determined. Between May 2016 and 

November 2017, roots and soil samples were collected from 17 corn cultivated provinces containing 39 samples in the 

Black Sea Region. The species and densities of the nematodes obtained from the samples were determined. Root lesion 

nematod Pratylenchus species were found in all the provinces except Artvin. Root knot nematodes Meloidogyne spp. were 

detected only in Rize and Ordu provinces. Meloidogyne arenaria, M. luci, Pratylenchus agilis, P. mediterraneus, P. 

neglectus, P. penetrans, P. thornei and P. vulnus species were detected in the samples obtained as a result of morphological 

and molecular analysis. Root lesion nematodes species Pratylenchus agilis is the first record for the fauna of Turkey.  

Keywords: Black Sea Region, First report, Meloidogyne, Pratylenchus, Zea mays 

Bu çalışma, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiş (ODUBAP; 

Project No, BY-1714) ve ilk yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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Kök-ur Nematoduna Dayanıklı Domates Anaç Adayların Moleküler Markör Kullanılarak 

Belirlenmesi 

Elvan SERT ÇELİK1, Esin ÖKSÜZ1, Ertuğ Yaşar GÜRSU1 

1Argeto Sebze Tohumları 

Sorumlu Yazar: elvannn_20@hotmail.com 

Domates (Solanum lycopersicum), Solanaceae familyasında olup, örtü altı ve açık tarlada yetiştiriciliği yapılan en önemli 

sebzelerden biridir. Domates yetiştiriciliğinde kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.) önemli derecede ekonomik kayıplara 

sebep olmaktadır. Kök-ur nematodlarına dayanıklı anaç kullanımı ile verim kayıplarının önüne geçilebilmektedir. Bu 

çalışmada Argeto Sebze Tohumları firmasında mevcut anaç adaylarının kök-ur nematoduna karşı dayanımı moleküler 

markör ile taranıp, meyve ve kökün biyolojik özelliklerinin incelenip, potansiyeli olan domates anaç adayların seçilmesi 

amaçlanmıştır. Sonuç olarak 56 adet domates anaç adayından 32 adetinin kök-ur nematoduna karşı dayanıklılık sağlayan 

Mi-geni taşıdığı tespit edilmiştir. Mi-geni taşıyan 32 adet domates anaç adayından 15 adetinin kök ve meyve özellikleri 

incelenmiştir. 20AT38 domates anaç adayının kök uzunluğu ve kök çapı kontrole (Beaufort F1) göre istatistiksel olarak 

önemli bulunmuştur. 20AT42 domates anaç adayının meyve ağırlığı, meyve boyu ve eni kontrole göre önemli bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kök-ur nematodu, Domates anacı, Mi-geni 

 

Determination of Root-Knot Nematode-Resistant Tomato Rootstock Candidates Using 

Molecular Marker 

Tomato (Solanum lycopersicum) is one of the most important vegetables grown in greenhouse and open field containing 

Solanaceae family. Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) cause significant economic losses in tomato cultivation. Yield 

losses can be prevented by using rootstocks resistant to root-knot nematodes. The aim of this study was to screen the 

resistance of root-knot nematodes of rootstock candidates using a molecular marker belonging to Argeto Vegetable Seeds, 

to examine the biological properties of the fruit and root, and to select potential tomato rootstock candidates. As a result, 

56 tomato rootstock candidates were screened. 32 tomato rootstock candidates bearing Mi-gene resistance against root-

knot nematodes were determined. Root and fruit characteristics of 15 of 32 tomato rootstock candidates carrying Mi-gene 

were investigated. Root length and root diameter of 20AT38 tomato rootstock candidate was statistically significant 

compared to control (Beaufort F1). Fruit weight, fruit length and width of 20AT42 tomato rootstock candidate was found 

to be significant compared to the control. 

Keywords: Root-knot nematodes, Tomato rootstock, Mi-gene 

Argeto Sebze Tohumları tarafından desteklenmiştir. 
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Biyofumigant Potansiyele Sahip Sorgum-Sudanotu Melezi ve Rokanın Kök-Ur Nematodlarına 

Konukçuluk Durumu 

Gökhan AYDINLI1, Muhammet YAVUZ2, Hatice Beyza EREN2, Sevilhan MENNAN2 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Samsun, Türkiye 

2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Samsun, Türkiye 

Sorumlu Yazar: gokhanay@omu.edu.tr 

Kök-ur nematodu ile mücadele amacıyla kullanılacak biyofumigasyon bitkileri, yetiştiricilik sırasında nematod 

popülasyonunun artışına izin vermemelidir. Bu yüzden, biyofumigasyon için seçilecek bitkilerin nematoda konukçuluk 

seviyelerin bilinmesi önemlidir. Bu çalışmada, biyofumigasyon potansiyeline sahip sorgum-sudanotu melezi ve rokanın 

kök-ur nematoduna konukçuluk durumu saksı ve tarla denemeleri ile değerlendirilmiştir. Ayrıca, biyofumigasyon 

yapılmayan alanlarda rotasyon bitkisi olarak yetiştirilen marul ve maydanoz kontrol grubu olarak denemelerde yer almıştır. 

Saksı denemesi için gerekli inokulum, tarla denemesinin yapıldığı kök-ur nematodu ile bulaşık üretici serasından alınan 

topraklara dikilen hassas hıyar bitkilerinden elde edilmiştir. Ayrıca, hıyar köklerinden elde edilen dişi bireylerin esteraz 

enzim fenotiplerine göre, sera toprağının Meloidogyne arenaria ve M. incognita ile bulaşık olduğu tespit edilmiştir. Saksı 

denemesinde, steril toprak içeren saksılara şaşırtılan fidelere 1000 yumurta bulaştırılmış (Pi) ve saksılar tesadüf parselleri 

deneme desenine göre 10 tekerrürlü olarak bitki yetiştirme odasına yerleştirilmiştir. Nematod inokulasyonundan 60 gün 

sonra, köklerdeki ur skalası (0-5 skalası) ve yumurta sayısı (Pf) belirlenmiştir. Nematodun üreme faktörü (Rf=Pf/Pi) 

hesaplanarak, bitkilerin konukçuluk durumları değerlendirilmiştir. Tarla denemelerinin yürütüldüğü sera 16 parsele 

ayrılmış ve her bir bitki uygulaması 4 kez tekrarlanmıştır. Parsellerdeki nematod yoğunluğunu belirlemek için bitki 

uygulamasından önce toprak örnekleri alınmıştır. Bitkilerin ekim/dikiminden 45 gün sonra, her parselden 6 bitki sökülmüş 

ve köklerdeki ur ve yumurta kümesi skala değerleri belirlenmiştir. Her iki denemede de sorgum-sudanotu melezinde, 

urlanma ve nematod üremesi tespit edilmemiştir. Roka, saksı denemesinde düşük ur skalası değeri (1,5) göstermesine 

rağmen, nematodun üremesine (Rf˃1) izin vermiştir. Tarla denemesinde ise roka köklerinde düşük urlanma oranı (1,3) ve 

yumurta kümesi skalası (0,3) tespit edilmiştir. Saksı denemesinde, marul ve maydanoz, en yüksek ur skalası değerine sahip 

olmasına karşın, maydanoz, nematod üremesine maruldan daha az desteklemiştir. Tarla denemesinde, maydanoz, rokaya 

benzer konukçuluk sergilerken, marul diğer bitkilerden daha yüksek urlanma oranına ve yumurta kümesi sayısına sahip 

olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: biyofumigasyon, konukçu, kök-ur nematodu, ürün rotasyonu 

 

Host Status of Sorghum-Sudangrass Hybrid and Arugula with Biofumigant Potential to Root-

Knot Nematodes  

Biofumigation crops that will be used for root-knot nematode management should not allow nematode population increases 

during cultivation. Therefore, it is important to know the host status of the plants to be selected for biofumigation against 

nematode. In this study, sorghum-sudangrass and arugula having biofumigation potential were evaluated for their host 

status to root-knot nematode in pot and field experiments. In addition, lettuce and parsley grown as rotation plants in areas 

where biofumigation is not performed were included as controls in the experiments. The nematode inoculum for the pot 

experiment was obtained from susceptible cucumber plants that were planted in soils taken from the root-knot nematode-

infested greenhouse, where a field experiment was carried out. In addition, the soil was found to be infested with 

Meloidogyne arenaria and M. incognita according to the esterase enzyme phenotypes of female individuals obtained from 

cucumber roots. In the pot experiment, seedlings transplanted into pots containing sterilized soil were inoculated with 1000 

eggs (Pi) and the pots were arranged in a completely randomized design in a plant growth room. At 60 days after 

inoculation, gall index (0-5 scale) and egg number (Pf) for each root were determined. Nematode reproduction factor 

(Rf=Pf/Pi) was calculated and the host status of crops was evaluated. In the field experiment, the greenhouse was divided 

into 16 plots and each plant treatment was replicated four times. Soil samples were collected from each plot to determine 

initial nematode density before plant treatments. At 45 days after sowing/transplanting, six plants were harvested from 

each plot and scale values of root gall and egg masses were determined. In both experiments, no root gall and nematode 

reproduction was observed on sorghum-sudangrass. Although arugula showed a low galling rate (1.5) in the pot 

experiment, it allowed nematode reproduction (Rf˃1). In the field experiment, low galling (1.3) and egg masses (0.3) rates 

were observed on arugula. In the pot experiment, lettuce and parsley had the highest galling rates, but parsley supported 

lower nematode reproduction than lettuce. In the field experiment, parsley exhibited similar a host reaction to that of 

arugula, while lettuce had a higher galling rate and egg masses number than other crops.  

Keywords: biofumigation, host, root-knot nematode, crop rotation  
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Mahlep Ağacından Toplanan Ökse Otu (Viscum album L.)'ndan Elde Edilen Ekstraktların 

Meloidogyne javanica Larvalarına Etkisi 

Ayşenur ASLAN1, Lerzan ÖZTÜRK2, Dilek DINÇER3, Bahadır ŞIN4, İbrahim Halil ELEKCIOĞLU5 
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4Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

5Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: aysenur.aslan@atauni.edu.tr 

Meloidogyne javanica kültür bitkilerinde verim kayıplarına neden olan en önemli nematod türlerinden birisidir. Bu tür 

Türkiye'de sebze üretim alanlarında yaygındır. Bu çalışmada mahlep ağacından toplanmış olan ökse otu (Viscum album 

L.) ektraktlarının in vitro koşullarda M. javanica larvalarına karşı etkisi belirlenmiştir. Denemede ökse otlarının sap ve 

yaprakları ayrı ayrı kurutulup sulu ekstrakları hazırlanmıştır. İçerisinde 100 adet larva bulunan petri kaplarına %5, %7,5 

ve %10 dozlarından 1'er mL uygulanmıştır. Uygulamalardan 2, 12, 24 ve 48 saat sonra petri kapları mikroskop altında 

incelenmiş ve ölü-canlı bireyler sayılmıştır. En yüksek ölüm oranı ökse otu sap ekstraktında 2 saat sonra gözlemlenmiş, 

%10, %7,5 ve %5 dozlarında ölüm oranları sırasıyla %30, %19 ve %17 olarak tespit edilmiştir. Uygulamalar sonrasında 

tüm dozların M. javanica’ya etkili olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, ökse otu sap ekstraktının M. javanica’ya karşı entegre 

mücadele yönetimine dahil edilebileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Meloidogyne javanica, larva, mahlep, ökse otu, su ekstraktı 

 

The Effect of Mistletoe (Viscum album L.) Extracts Collected from Mahaleb Tree on 

Meloidogyne javanica Larvae 

Meloidogyne javanica is one of the most important nematode species that cause yield losses in crop plants. This species is 

common in vegetable production areas in Turkey. In this study, the effect of mistletoe (Viscum album L.) extracts collected 

from mahaleb tree against M. javanica larvae under in vitro conditions was determined. In the experiment, the stems and 

leaves of the mistletoe were dried separately and their water extracts were prepared. 1 ml of 5%, 7.5% and 10% doses was 

applied to Petri dishes involving 100 larvae. Petri dishes were examined under the microscope 2, 12, 24 and 48 hours after 

the applications and dead-live individuals were counted. The highest mortality rate was observed in the mistletoe stem 

extract after 2 hours, and the mortality rates were determined as 30%, 19% and 17% at 10%, 7.5% and 5% doses, 

respectively. After the applications, it was determined that all the doses were effective against M. javanica. Consequently, 

it is thought that mistletoe stem extract can be included in the integrated pest management (IPM) against M. javanica. 

Keywords: Meloidogyne javanica, larvae, mahaleb, mistletoe, water extract 
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Kocaeli İlinde Fındık Üretimi Yapan Çiftçiler ile Fındıkta Kullanılan Pestisitler Hakkında 

Bilinç Düzeyinin Araştırılması  

Tolunay UZUN1, İsmaı̇l Alper SUSURLUK2 

1Türkı̇ye Tarim Kredı̇ Kooperatı̇fı̇ 

2Bursa Uludağ Ünı̇versı̇tesı̇ 

Sorumlu Yazar: tolunay4154@hotmail.com 

Ticari değere sahip Betulaceae familyasında yer alan çok yıllık, çalı formunda, sert kabuklu bir meyve türü olan Fındık 

(Corylus avellana L.) üretiminin dünyada yaklaşık %75’ini Türkiye sağlamaktadır. Türkiye’de 7.066.670 da arazide fındık 

yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ülkemizde fındık yetiştiriciliğinin bölge olarak dağılımı; %60 Doğu Karadeniz, %19 Batı 

Karadeniz, %21 Doğu Marmara Bölgelerinde fındık üretimi yapılmakta olup, fındık üretiminin illere göre dağılımı ise; 

Ordu, Giresun, Samsun, Sakarya, Trabzon ve Düzce fındık üretimini gerçekleştirmektedir. Bu illerin yanı sıra üretimde 

Marmara bölgesinde yer alan Kocaeli İli de önemli bir yere sahiptir. Kocaeli’ de ortalama 84000 dönüm arazide fındık 

yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu arazilerden 14361 ton fındık elde edilmektedir. TUİK’in 2019 yılında hazırlamış olduğu 

verilerine baktığımızda Kocaeli’de verim 170 kg/da olarak tespit edilmiştir. Bu da baktığımızda fındık yetiştiriciliği yapılan 

alanda verim ortalamasının çok düşük olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada; Kocaeli İlinde fındık üretimi yapan çiftçiler 

ile fındıkta kullanılan pestisitler hakkında bilinç düzeyinin araştırılması amaçlanmaktadır, özellikle fındık hastalık ve 

zararlılar ile yapılan mücadelede pestisit kullanımında çiftçilerimizin ne kadar bilgili olduğu, hangi pestisitlerin daha yoğun 

kullanıldığı ve verimin düşük olmasına neden olabilecek diğer etmenler araştırılmıştır. Yaptığımız çalışmada özellikle 5-

10 dönüm arası arazide üretim yapan çiftçilerimizin çoğunluğunun işçi çalıştırmadığı, işçi çalıştıranların 20 dönüm ve üzeri 

arazide üretim yapan çiftçiler olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada fındıkta hastalık ve zararlı ile mücadelede 

yöntemlerinden pestisit kullanımı diğer mücadele yöntemlerinden daha fazla kullanıldığı, bu pestisitlerden de en fazla 

herbisitin daha sonra insektisitin kullanıldığı anketlerde belirlenmiştir. Yapılan çalışmada çiftçilerin pestisitlerin son 

kullanma ve kullanım talimatlarına dikkat etmediği büyük çoğunluğun belirlenen dozdan fazla pestisit kullandığı 

belirlenmiştir. Bunlara ek olarak bu bilgiler ışığında fındık üretimindeki verim artışını sağlamak için neler yapılabileceği 

hakkında ön fikir sahibi olmayı hedeflemekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Kocaeli, Fındık, Pestisit, Bilinç Düzeyi 

 

Investigation of Awareness Level of Farmers Producing Hazelnut in Kocaeli Province and 

Pesticides Used in Hazelnut 

Turkey provides approximately 75% of the global production of Hazelnut (Corylus avellana L.), which is a perennial, 

bush-shaped, hard-shelled fruit type in the Betulaceae family with commercial value. Hazelnut cultivation is carried out on 

7,066,670 decares of land in Turkey. The regional distribution of hazelnut cultivation in our country can be seen as the 

following; 60% East Black Sea, 19% West Black Sea, 21% East Marmara Regions. On the other hand, Ordu, Giresun, 

Samsun, Sakarya, Trabzon and Düzce are the main provinces producing hazelnuts. In addition to these provinces, Kocaeli, 

located in the Marmara region, has an important place in cultivatition. Hazelnut cultivation is carried out on an average of 

84340 decares of land in Kocaeli. Approximately 14361 tons of hazelnuts are obtained from these lands. When we look at 

the data prepared by TUIK in 2019, the productivity in Kocaeli was determined as 170 kg/decares. This data shows that 

the average yield in the hazelnut growing area is very low. In this study; It is aimed to investigate the level of awareness 

of the farmers producing hazelnuts and the pesticides used in hazelnuts in Kocaeli Province, especially against hazelnut 

diseases and pests, how knowledgeable our farmers are in the use of pesticides, which pesticides are used more intensively 

and other factors that may cause low yield were investigated.Also, it was determined that the majority of our farmers, who 

produce especially on 5-10 decares of land, do not employ workers, and those who employ workers are farmers who 

produce on 20 decares and more. In this study, it was determined in the surveys that pesticide use, which is one of the 

methods of controlling diseases and pests in hazelnut, is used more than other control methods, and that the most herbicide 

and then insecticide are used. In the study, it was determined that the farmers did not pay attention to the expiry and usage 

instructions of the pesticides and the majority of them used pesticides more than the determined dose.In the light of this 

information, we aim to have a preliminary idea about what can be done to increase efficiency in production. 

Keywords: Kocaeli, Hazelnut, Pesticide, Level of Consciousness 
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Ege Bölgesinde Engı̇nar (Cynara scolymus Linnaeus) (Asteraceae) Yetı̇ştiriciliğinde Belirlenen 

Önemli Zararlılar 
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2Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara, Türkiye 

Sorumlu Yazar: tulin.kilic@tarimorman.gov.tr 

Enginar (Cynara scolymus Linnaeus) (Asteraceae), besin değeri yüksek, insan beslenmesinde ve ilaç sanayiinde yaygın olarak 

kullanılan Akdeniz orjinli değerli bir sebze türüdür. Türkiye, 39.071 ton enginar üretimi ile dünyada 10. sırada yer almaktadır. 

Ülkemiz enginar üretiminde Ege Bölgesi birinci sırada yer almakta, üretim yoğun olarak İzmir (12.097 ton) ve Aydın (7.768 ton) 

illerinde yapılmaktadır. Enginar üretim alanlarında sorun olan zararlı böcek türlerini belirlemek amacıyla ele alınan bu çalışma, 

Aydın (Efeler) ve İzmir (Çeşme, Karaburun, Urla) illerinde 2017 ve 2018 yıllarında yürütülmüş, Aydın’da toplam 550 da İzmir’de 

418 da alan incelenmiştir. Üretim dönemi süresince 10-15 günde bir yapılan arazi çalışmalarında dekarda 10-20 adet bitki 

incelenmiş, bitki üzerinde bulunan böcekler toplanarak kaydedilmiş, ayrıca bitkilerin alt, orta ve üst yaprakları ile baş kısmı 

incelenmek üzere laboratuvara getirilmiştir. Laboratuvar incelemelerinde yapraklarda ve enginar başı içinde bulunan ergin 

böcekler uygun saklama ortamlarına alınmış, ergin öncesi dönemleri ise kültüre alınarak erginleri elde edilmiştir. Çalışmada çok 

sayıda böcek türü saptanmıştır. Ancak ekonomik derecede önemlilerin Lepidoptera takımına ait türler, yaprakbitleri ve salyangoz 

(Helix sp.) (Pulmanata:Helimacidae) olduğu belirlenmiştir. Lepidoptera takımından Helicoverpa armigera (Hübner), Spodoptera 

littoralis (Boisduval), Spodoptera exigua (Hbn.), Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller), Agrotis ipsilon (Hufnagel), 

Peridroma saucia (Hübner), Autographa gamma (Linnaeus ), Chrysodeixis chalcites (Noctuidae), Agonopterix subpropinquella 

(Stainton) (Depressariidae), Tebenna micalis (Mann) (Choreutidae), Cynthia cardui (L.) (Nymphalidae), Phragmacossia albida 

(Erschoff) (Cossidae), Cacoecimorpha pronubana (Hübner) (Tortricidae) türleri belirlenmiştir. Yaprak bitlerinden Brachycaudus 

(Acaudus) cardui (Linnaeus) ve Capitophorus elaeagni (deI Guercio), Rhopalosiphoninus latysiphon (Davidson) 

(Hemiptera:Aphididae) türleri saptanmıştır. Çalışmada saptanan Lepidoptera türlerinin çoğunun enginarın büyüme noktalarında 

beslendikleri, beslenmeleri sonucunda enginar tablası oluşamadığı için önemli ürün kayıplarına neden oldukları belirlenmiştir. 

Yaprakbitlerinin ise genellikle enginar yaprak ve baş kısmında bulundukları, fumajine neden olacak yoğunluğa ulaştıkları 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Enginar, Cynara scolymus, Ege Bölgesi, Lepidoptera, Aphididae 

 

The Harmful Insects on Artichoke (Cynara scolymus Linnaeus) (Asteraceae) Cultivation in 

Aegean Region of Turkey 

Artichoke (Cynara scolymus Linnaeus) (Asteraceae) is a valuable vegetable crop native to the Mediterranean basin and 

recognized for its high nutritional value and medicinal properties. Turkey ranks 10th in the world in artichoke production with 

39.071 tons. The Aegean Region is the first among artichoke producing regions in Turkey. The artichoke production was 

concentrated mainly in provinces of İzmir (12.097 tons) and Aydın (7.768 tons).In this study, determination of harmful insect  in 

artichoke cultivated areas of Aydın (Efeler) and İzmir (Çeşme, Karaburun, Urla) provinces has been aimed. The study was carried 

out in a totally 550 da artichoke area in Aydın and 418 da in İzmir, 2017 and 2018 years. During the artichoke production period, 

in interval 10-15 days, 10-20 plants/da were examined, insects on the plant were collected and recorded, and the lower, middle 

and upper leaves and head of the plants were brought to the laboratory for examination. In the laboratory, the adult insects on the 

leaves and in the artichoke head were taken to be stored at suitable conditions, and the pre-adult stages were cultured and the 

adults were reared. As a result of study, many insect species was determined. However, significant economic losses was 

determined to be caused by Lepidoptera species, aphids, and snails (Helix sp.) (Pulmanata: Helimacidae). Lepidoptera species; 

Helicoverpa armigera (Hübner), Spodoptera littoralis (Boisduval), Spodoptera exigua (Hbn.), Agrotis segetum (Denis & 

Schiffermüller), Agrotis ipsilon (Hufnagel), Peridroma saucia (Hübner), Autographa gamma (Linnaeus), Chrysodeixis chalcites 

(Noctuidae), Agonopterix subpropinquella (Stainton) (Depressariidae), Tebenna micalis (Mann) (Choreutidae), Cynthia cardui 

(L.) (Nymphalidae), Phragmacossia albida (Erschoff) (Cossidae), Cacoecimorpha pronubana (Hübner) (Tortricidae) were 

determined. Aphis species; Brachycaudus (Acaudus) cardui (Linnaeus) and Capitophorus elaeagni (deI Guercio), 

Rhopalosiphoninus latysiphon (Davidson) (Hemiptera:Aphididae) were determined. It was observed that Lepidoptera species in 

general caused feeding damage to the growing point of the plant leading to economical losses due to prevention of artichoke head 

formation. Aphids were generally observed on the head and leaf of the artichoke and the density of population cause fumagine. 

Keywords: Artichoke, Cynara scolymus, Aegean Region, Lepidoptera, Aphididae 
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Farklı Kültür Bitkilerinin Gelişimine Meloidogyne luci’nin Etkisi 
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Ekonomik olarak önemli pek çok kültür bitkisi, kök-ur nematodu Meloidogyne luci’nin konukçusu olarak belirlenmesine 

rağmen, konukçu bitkide nematodun neden olduğu zarar ile ilgili bilgiler oldukça sınırlıdır. Bu çalışma ile M. luci’nin 

konukçu bitkilerin gelişimine olan etkileri ve bitkilerdeki potansiyel zararının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 

ayçiçeği (1), biber (3), brüksel lahana (1), domates (4), kavun (1), marul (2), nohut (1), patlıcan (1) ve tütün (1) bitkilerinden 

oluşan 15 bitki çeşidi, saksı denemeleri ile değerlendirilmiştir. Her bir bitki çeşide ait 10 fide, steril toprak içeren saksılara 

(1 fide/saksı) şaşırtıldıktan sonra 5 saksıya nematod inokulasyonu (5000 yumurta/saksı) gerçekleştirilmiştir. Diğer 5 

saksıya ise nematod inokulasyonu yapılmamıştır. Çalışma, tesadüf parselleri deneme desenine göre 24±3°C sıcaklıktaki 

cam serada yürütülmüştür. Nematod inokulasyonundan 60 gün sonra deneme sonlandırılmış ve bitki gelişim kriterlerinden 

gövde boyu, gövde kuru ağırlığı ve kök ağırlığı belirlenmiştir. Köklerdeki urlanma oranı 0-5 skalasına göre 

değerlendirilmiş ve nematod üremesi (Rf=sonuç populasyonu/başlangıç populasyonu) tespit edilmiştir. Denemeye alınan 

bitki çeşitlerinin hepsinde nematod üremesi tespit edilmiş olup, Rf değeri 1,02 (biber çeşidi Çarliston Yalova)’den 40,40 

(domates çeşidi Falcon)’a kadar değişmiştir. Ur skalası değerleri ise 3,6 ile 5 arasında tespit edilmiştir. Kavun hariç, 

çeşitlerin tamamında, en az bir bitki gelişim kriterleri nematodun varlığından önemli seviyede (P˂0.05) etkilenmiştir. 

İstatistiksel olarak önemli olanlar dikkate alındığında, nematod bulaştırılan bitki çeşitlerinde gövde boyu (%17,57-45,10) 

ve gövde kuru ağırlığı (%4,52-56,77) azalmıştır. Nematodun varlığında genel olarak kök ağırlığının da azaldığı (%18,42-

58,60) tespit edilmesine rağmen, patlıcan (Aydın Siyahı) ve marul (Bt İri Kıvırcık) çeşidinde sırasıyla %6,24 ve %28,89 

oranında artış tespit edilmiştir. En yüksek nematod üremesinin tespit edildiği domates çeşitlerinde, bitki gelişim 

kriterlerinden sadece gövde kuru ağırlığı nematodun varlığından önemli seviyede etkilenmiştir. Nematod üremesinin genel 

olarak düşük tespit edildiği biber çeşitlerinden ikisinde, bitki gelişim kriterlerinin tamamında önemli bir azalış 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bitki gelişimi, konukçu, kök urlanması, nematod üremesi 

 

Effect of Meloidogyne luci on Plant Growth of Different Cultivars 

Although many economically important cultivars have been identified as hosts for root-knot nematode Meloidogyne luci, 

the knowledge on damage caused by the nematode in host plants is limited. The aim of this study was to determine the 

effects of M. luci on plant growth of host cultivars and its potential damage. In this respect, 15 cultivars consisted of 

sunflower (1), pepper (3), brussels sprout (1), tomato (4), melon (1), lettuce (2), chickpea (1), eggplant (1) and tobacco (1) 

were evaluated in pot assays. Ten seedlings from each cultivar were transplanted into pots containing sterile soil (1 

seedling/pot), then five pots were inoculated with nematode (5000 eggs/pot). The remaining five pots were not inoculated 

with nematodes. The experiment was conducted in a completely randomized block design in the greenhouse at 24±3°C. At 

60 days after inoculation, the experiment was terminated and shoot length, shoot dry weight and root weight as plant growth 

criteria were determined. Galling rates of roots were evaluated according to 0-5 scale, and nematode reproduction factor 

(Rf=final population/initial population) was determined. Nematode reproduction was detected in all cultivars in the 

experiment, and Rf values ranged from 1.02 (pepper cv. Çarliston Yalova) to 40.40 (tomato cv. Falcon). Values of gall 

scale of cultivars were determined between 3.6 and 5. In all cultivars, except melon, at least one plant growth criteria were 

significantly affected (P˂0.05) by the presence of nematode. When the statistically significant ones were taken into account, 

stem length (17.57-45.10%) and stem dry weight (4.52-56.77%) decreased in nematode-infected plant cultivars. In the 

presence of nematodes, the root weight generally also decreased (18.42-58.60%), but an increase of 6.24% and 28.89% 

was detected in eggplant (cv. Aydın Black) and lettuce (cv. Bt İri Kıvırcık) cultivars, respectively. In tomato cultivars 

having the highest nematode reproduction, only stem dry weight from the plant growth criteria was significantly affected. 

A significant decrease was determined in all plant growth criteria of two of the pepper cultivars which nematode 

reproduction was generally low. 

Keywords: Plant growth, host, root galling, nematode reproduction 
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Düzce İli Fındık Bahçelerinde Belirlenen Önemli Zararlılar ve Yeni Zararlı Türler 

 Burhan ŞAHIN2, Gülay KAÇAR1 

1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

2Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Sorumlu Yazar: gulaykacar@ibu.edu.tr 

Türkiye, dünya fındık üretimi ve ihracatında ilk sırada yer almaktadır. Düzce, Batı Karadeniz bölgesinin en önemli fındık 

üreten illerinden birisidir. Düzce ili fındık bahçelerinde 2015-2020 yılları arasında yapılan sörveylerde Amerikan beyaz 

kelebeği Hyphantria cunea Drury (Lep.: Erebidae), Fındık kurdu Curculio nucum L. (Col.: Curculionidae) ve Fındık 

yeşilkokarcası, Palomena prasina L. (Hem.: Pentatomidae), Fındık filizgüvesi Gypsonoma dealbana (Fröhl.) (Lep.: 

Tortricidae), yazıcı böceklerden Xyleborus dispar (Fabricius) (Col.: Scolytidae) ve Xylosandrus germanus Blandford (Col.: 

Curculionidae), Fındık kozalak akarları Phytoptus avellanae Nal. (Acarina: Phytoptidae) ve Cecidophyopsis vermiformis 

(Nal.) (Acarina: Eriophyidae) en yaygın ve önemli zararlı türler olarak belirlenmiştir. Düzce ilinde C. nucum, P. prasina, 

P. avellanea ve C. vermiformis ile H. cunea (Yığılca ilçesi dışında)'nın tüm ilçelerde zarar yaptığı saptanmıştır. Fındık 

filizgüvesi ve Fındık yazıcı böceklerinin Akçakoca yoğunlukta olmakla birlikte, merkezde de yer yer zarar yaptığı tespit 

edilmiştir. Ayrıca son yıllarda fındıklarda Metcalfa pruinosa Say (Hem.: Flatidae), Ricania simulans (Walker). (Hem.: 

Ricaniidae) ve Kahverengi kokarca Halyomorpha halys (Stål) (Hem.: Pentatomidae) yeni zararlı türler olarak tespit 

edilmiştir. Bu türlerden 2020 yılında ilk defa Kaynaşlı ve Merkez’de (Düzce) belirlenen H. halys merkez ve ilçelerde 

yayılmaya başlamıştır. Bu istilacı türün yeni alanlara yayılışını ve popülasyon artışını engellemek amacıyla gerekli 

çalışmalar yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Düzce, Fındık, yeni zararlı türler, zararlı türler, yaygınlık 

 

Important Pests and New Pest Species in Hazelnut Orchards of Duzce  

Turkey ranks first in the world hazelnut production and export. Düzce is one of the most important hazelnut producing 

provinces in the Western Black Sea Region. The fall webworm Hyphantria cunea Drury (Lep.: Erebidae), hazelnut weevil 

Curculio nucum L. (Col.: Curculionidae), green shield bug Palomena prasina L. (Hem.: Pentatomidae), the twig borer 

Gypsonoma dealbana (Fröhl.) (Lep.: Tortricidae), scolytid beetles Xyleborus dispar (Fabricius) (Col.: Scolytidae) and 

Xylosandrus germanus Blandford (Col.: Curculionidae), hazelnut cone mites Phytoptus avellanae Nal. (Acarina: 

Phytoptidae) and Cecidophyopsis vermiformis (Nal.) (Acarina: Eriophyidae) were detected as the most common and 

significant harmful species in the hazelnut orchards of Düzce in 2015-2020. C. nucum, P. prasina, P. avellanea, C. 

vermiformis, and H. cunea (except Yığılca) caused economic losses in all towns of Düzce. Although the common cloaked 

shoot and scolytid beetles are extensive in distribution in Akçakoca, they cause damage to few orchards in the central 

Düzce. In addition, Metcalfa pruinosa Say (Hem.: Flatidae), Ricania simulans (Walker), (Hem.: Ricaniidae), and brown 

marmorated stink bug Halyomorpha halys (Stål) (Hem.: Pentatomidae) have been recently detected as the new pest species 

in hazelnut areas. Since H. halys has been found for the first time in Kaynaşlı and Merkez (Düzce) in 2020, started to the 

other hazelnut areas. The distribution and population growth of this invader species should be prevented from spreading to 

new areas. 

Keywords: Düzce, hazelnut, new pest species, pest species, distribution 
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Türkiye’de Kayısıda Yeni Bir Zararlı Tür, Oarius grisescens Desbrochers des Loges, 1905 

(Coleoptera: Curculionidae, Entiminae) 

Burcu İNAL1, Ayşe ÖZDEM1 

1Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Ankara 

Sorumlu Yazar: burcu.inal@tarimorman.gov.tr 

Bu çalışmada dünyada ve ülkemizde Isparta ili Yalvaç ilçesinde kayısı bahçelerinde ilk kez tespit edilmiş olan Oarius 

grisescens Desbrochers des Loges’in morfolojik özellikleri, doğada erginlerin bulunuş süresi ve zamanları, zarar şekli ve 

mücadelesine yönelik araştırmalar yapılmıştır. Yapılan sürvey çalışmaları sonucunda O. grisescens erginlerinin gündüzleri 

kayısı ağaçlarının kök bölgesinde bulundukları ve akşamları aktif hale geçerek sürgün gözleri ile beslendikleri ortaya 

konmuştur. O. grisescens erginlerinin Eylül ayının ikinci haftasından itibaren çıkış yaptığı, Eylül- Kasım ayları boyunca 

doğada yaklaşık olarak 6-7 hafta bulundukları ve hatta sıcaklık uygun gittiğinde aralık ayına kadar ağaç gövdelerinde faal 

oldukları tespit edilmiştir. Eylül ayından itibaren silikonize elyaf tuzaklar ile zararlının kayısı bahçelerinde izlenmesi ve 

erginlerin meyve ve sürgün gözlerine zarar vermeden mücadele edilmesi gerektiği ortaya konmuştur. Zararlının düşük 

yoğunlukta olduğu yerlerde mücadelesinde tüm ağaçlara silikonize elyaf sarılarak biyoteknik yöntemlerden kitle halinde 

tuzakla yakalama yöntemi ile zararlı ile mücadele edilebileceği sonucuna varılmıştır. Ancak, çalışma yapılan yıllarda 

yoğunluk çok yüksek olduğu için tuzaklar tek başına yeterli olamamıştır. Bu nedenle silikonize elyafların kullanımının 

yanı sıra zararlının uygun bir insektisitle kontrol altına alınması gerektiği ve ilaçlama için en uygun zamanı hasat sonrası 

erginlerin çıkış yapmaya başladığı Eylül ayının ikinci haftası olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Oarius grisescens, kayısı, zarar şekli, tuzak, mücadele 

 

Oarius grisescens Desbrochers des Loges, 1905 (Coleoptera: Curculionidae, Entiminae), a New 

Insect Pest Species of Prunus armeniaca In Turkey  

In this research, Oarius grisescens Desbrochers des Loges which has been identified for the first time in apricot orchards 

in the world and in Yalvaç district of Isparta province in Turkey. Studies have been carried out on the morphological 

features of O. grisescens, period of time for the presence of adults in nature, type of damage and control. As a result of the 

survey studies, O. grisescens adults were found in the root area of apricot trees during the day and became active during 

the night and fed on the newly emerging shoots. O. grisescens adults started to emerge from the second week of september, 

that they were present in the nature for approximately 6-7 weeks during september-november, and that they were active on 

trunks until december when the temperature was appropriate. It was requisite to monitor the pest in apricot orchards by 

using siliconized fiber traps starting from september and to control of adults before they damage the fruits and buds. O. 

grisescens can be controlled by mass trapping when the pest density is low. However, since the density of the pest was 

very high in the years of study, the traps solely could not be sufficient. Therefore, besides the use of siliconized fibers, the 

pest should be controlled after harvest with an appropriate insecticide in the second week of september when the adults 

started to emerge.  

Keywords: Oarius grisescens, apricot, injury, mass trapping, control 
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Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae)’nin Laboratuvarda Bazı Biyolojik 

Özelliklerine Farklı Kabak Çeşitlerinin Etkileri 

Duygu UYSAL1 

1Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Bornova- İzmı̇r 

Sorumlu Yazar: duygu.uysal@tarimorman.gov.tr 

Tetranychidae (Acarina: Prostigmata) familyasına bağlı akarlar örtüaltında rastlanan başlıca zararlı türler olup 150’den 

fazla sera bitkisinde zarar oluşturmakta ve büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Türkiye’de örtüaltı ve açıkalan 

yetiştiriciliği yapılan birçok sebze alanında bulunmakla birlikte doğal dengenin bozulduğu ekosistemlerde kısa zamanda 

çoğalarak yüksek popülasyon yoğunluğuna ulaşmaktadırlar. Bu çalışmanın ana materyalini sebze alanlarında en sık 

rastlanan zararlılardan olan Tetranychus urticae Koch, (Acarina: Tetranychidae) kırmızıörümcek türü ve Cora, Alia, 

CLX29235 F1 ve CLX29758 F1 kabak çeşitleri oluşturmuştur. Denemelerde kullanılmak üzere T. urticae üretimi fasulye 

bitkileri üzerinde 25 ±1C0, %60±5 nem ve 16 saat aydınlık periyoduna sahip iklim odalarında üretilmiştir. Farklı kabak 

çeşitleri üzerindeki biyolojik gözlemler dört aşamalı olarak yapılmıştır. Bu aşamalar tam ve çeyrek yaprak diski 

denemeleri, saksı denemeleri ve biyolojik dönem süreleri ile yumurta verimini saptama çalışmaları şeklinde 

gerçekleştirilmiştir. Tüm denemelerin sonuçlarından elde edilen ham verilerle SPSS programı ile istatistiki olarak analiz 

edilmiştir. Laboratuvar koşullarında T. urticae’nin yumurta verimi açısından kabak çeşitleri arasında büyük farklar ortaya 

çıkmamış, ancak CLX29758 F1 kabak çeşidinde bazı denemelerde daha fazla yumurta bıraktığı gözlenmiştir. Biyolojik 

dönem sürelerine bakıldığında CLX29235 F1 kabak çeşidinde yumurta açılımını en kısa sürede tamamlamıştır. Cora ve 

Alia çeşidinde larva, protonimf ve deutonimf dönemleri diğer çeşitlere göre daha kısa sürmüştür. Gelişme dönemlerine 

bakıldığında ise Cora kabak çeşidi üzerinde en hızlı gelişme kaydedilirken, çeyrek yaprak diskleri denemesinde en fazla 

yumurta bırakılan CLX29758 F1 çeşidinde en uzun gelişme süresi görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Tetranychus urticae, domates, kabak 

 

Effects of Different Zucchini Varieties on Some Biological Traits of Tetranychus urticae Koch 

(Acarina: Tetranychidae) in the Laboratory 

Mites belonging to the family Tetranychidae (Acarina: Prostigmata) are the main harmful species found in greenhouses 

and cause damage to more than 150 greenhouse plants. Although they are found in many vegetable areas where greenhouse 

and open field cultivation is carried out in Turkey, they reach high population density by multiplying in a short time in 

ecosystems where the natural balance is disturbed. The main material of this study was Tetranychus urticae Koch, (Acarina: 

Tetranychidae) spider species and Cora, Alia, CLX29235 F1 and CLX29758 F1 zucchini varieties, which are the most 

common pests in vegetable fields. To be used in the experiments, T. urticae was produced on bean plants in climate rooms 

with 25 ±1C0, 60±5% humidity and 16 hours of light period. Biological observations on different pumpkin varieties were 

made in four stages. These stages were carried out in the form of whole and quarter leaf disc trials, pot trials and studies to 

determine the biological period and egg production. The raw data obtained from the results of all trials were statistically 

analyzed with the SPSS program. Under laboratory conditions, there was no significant difference between zucchini 

cultivars in terms of egg production of T. urticae. It was observed that more eggs were laid in CLX29758 F1 zucchini 

variety in some trials. Considering the biological period, the egg hatching in CLX29235 F1 pumpkin variety was completed 

in the shortest time. Larval, protonymph and deutonymph stages of Cora and Alia cultivars were shorter than other cultivars. 

Considering the development periods, the fastest development was recorded on Cora zucchini cultivar, while the longest 

development period was observed in CLX29758 F1 cultivar, which laid the most eggs in the quarter leaf discs trial. 

Keywords: Tetranychus urticae, tomatoes, pumpkin 
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Pamuk Bitkisine Uygulanan İki Farklı Ekstraktın Tetranychus urticae ve Predatörü Olan 

Phytoseiulus persimilis Üzerindeki Atraktant ve Repellent Etkilerinin Araştırılması  

Beyza Nur KAYA1, Emine ÇIKMAN1, Sultan ÇOBAN1 

1Harran Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: bkaya5932@gmail.com 

Bu çalışma, bitkilerde doğal bir hormon mekanizması yolu olarak üretilen salisilik asitin önemli bir bileşeni olan metil 

salisilatın ve canlılarda özellikle de insanlarda koku alma bozukluklarında tedavi edici özelliği bulunan çinkonun farklı 

şekillerde (tohum ve yaprak uygulamaları) pamuk bitkisine uygulanması aracılığıyla, Tetranychus urticae Koch (Acari: 

Tetranychidae) ve onun önemli bir predatörü olan Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot, (Acari: Phytoseiidae) üzerindeki 

atraktant ve repellent etkilerini,laboratuvar koşullarında araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Laboratuvar çalışması 

sonuçlarına göre ise bütün uygulamalar içinde, T.urticae üzerinde metil salisilat içerikli tohum uygulaması %99 repellent 

etki, metil salisilat içerikli yaprak uygulaması %68 atraktant etki göstermiştir . P.persimilis’in ise uygulamalar arasında 

ayrım yapmadığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tetranychus urticae, Phytoseiulus persimilis, keklik üzümü yağı,çinko,pamuk  

 

Investigation of the Atractant and Repellent Effects of Two Different Extracts Applied to 

Cotton Plant on Tetranychus urticae and Its Predator Phytoseiulus persimilis 

In this study, methyl salicylate, which is an important component of salicylic acid as a natural hormone mechanism in 

plants, and zinc, which has olfactory therapeutic properties in living things, especially in humans, was applied to cotton 

plants in different forms (seed and leaf applications), Tetranychus urticae Koch (Acari). Tetranychidae) and Phytoseiulus 

persimilis Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae), which is an important predator for it, in the production of attractants and 

repellents under laboratory conditions. According to the results of the laboratory work, seed application containing methyl 

salicylate 99% repellent effect on T.urticae, leaf application containing methyl salicylate 68% attractant effect on T.urticae. 

It was observed that P.persimilis did not discriminate between applications. 

Keywords: Tetranychus urticae, Phytoseiulus persimilis, Oil of Wintergreen, Zinc, Cotton 
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Patates Altın Kist Nematdou, Globodera Rostochiensis’in Patates Verimine Etkisinin 

Araştırılması  
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Sorumlu Yazar: ahmetaltas@dogaltrm.com 

Patates altın kist nematodu, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Skarbilovich (Tylenchida: Heteroderidae) dünyada 

ekonomik açıdan en önemli patates zararlılarından birisidir. Genellikle patates yetiştirilen alanlarındaki dağılımları ve 

yoğunluklarını belirlemek amacıyla bu nematod için rutin olarak sürveyler gerçekleştirilmektedir. Morfolojik ve moleküler 

analizler bu nematodun kesin tanısını yapmak ve mücadele stratejilerini oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışma, 

İzmir ilinin Bozdağ ve Ödemiş lokasyonlarında 2017 ve 2018 yılları patates yetiştiriciliği sezonlarında alınan toprak 

örneklerinin %96'sının G. rostochiensis ile enfekte olduğunu göstermiştir. Bulaşık alanlardaki ortalama kist sayısı, 0.01 ila 

3.70 kist/g toprak arasında değişmiştir. G. rostochiensis'in ikinci dönem larva ve kistlerinin morfolojik ve morfometrik 

karakterlerinin incelenmesi sonucu, Bozdağ ve Ödemiş'ten elde edilen popülasyonlar arasındaki farklılıklar ortaya 

konmuştur. Nematodların, ribozamal gen bölgesi kullanılarak moleküler teşhisleri gerçekleştirilmiştir. Morfolojik ölçümler 

ve filogenetik analizler sonucunda Bozdağ ve Ödemiş'ten elde edilen popülasyonlar arasında küçük farklılıkların olduğu 

belirlenmiştir. Bu çalışmada farklı etken maddeli nematisidlerin G. rostochiensis kontrol etmek suretiyle ortaya koyacağı 

verim farklılıkları da araştırılmıştır. Sonuçlar en fazla verim artışının % 34.35 ile nematodun Ödemiş populasyonuna karşı 

900 g/l Fosthiazate'in ekim öncesi toprak uygulaması ile ekimden 45 gün sonra yeşil aksam uygulaması kombinasyonunda 

nematodun kontrol edildiği parsellerden elde edilmiş ve bunu aynı popülasyona %31.51 verim artışı ile 400 g/l Fluopyram 

'ın ekim öncesi toprak uygulaması ve Ödemiş popülasyonunda % 27.13 verim artışı ile 900 g/l fosthiazate 'in ekim öncesi 

toprak uygulaması yapılan nematodun kontrol edildiği parseller takip etmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, çiftçi koşullarında 

daha etkili bir şekilde mücadele edebilmek için nematodun fizyolojisini, ekolojisini ve biyolojisini daha iyi anlamaya 

yardımcı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Globodera rostochiensis, Fosthiazate, İzmir, morfoloji, filogenetik 

 

Investigation of the Effect of Potato Golden Cyst Nematode, Globodera Rostochiensis on Patota 

Yield 

Potato golden cyst nematode Globodera rostochiensis (Wollenweber) Skarbilovich (Tylenchida: Heteroderidae) is one of 

the most economically important potato pests in the world. Usually, surveys are routinely carried out for these nematodes 

to determine their distribution and density in potato growing areas. Morphological and molecular analysis are used to make 

identification of this nematode and to create control strategies. In this study, it was shown that 96% of the soil samples 

taken during the potato growing seasons in Bozdağ and Ödemiş locations of İzmir province in 2017 and 2018 were infected 

with G. rostochiensis. The average number of cysts in the contaminated areas ranged from 0.01 to 3.70 cyst/g soil. The 

observation of the morphological and morphometric characters of the second stage juvenile and cysts of G. rostochiensis 

revealed differences between the populations obtained from Bozdağ and Ödemiş area. Molecular identification of 

nematodes was made based on the ribosomal gene region. As a result of morphological measurements and phylogenetic 

analysis, it was determined that there are small differences between the populations collected from Bozdağ and Ödemiş 

area. In this study, the impact of G.rostochiensis on the potato yield from the plots treated with different nematicide were 

also investigated. As a results, the highest yield increase, with 34.35% were achieved from the nematode controlled plots 

from Ödemiş population treated with combination of Fostiazate 900 g/L pre plant plus 45 days after that application, 

followed with 31.51% yield increase treated with Fluopyram 400 g/L pre plant application, and with 27.13% yield increase 

from the nematode controlled plots from Ödemiş population treated with Fosthiazate 900 g/L preplant application. The 

results of this study will help to better understand the physiology, ecology and biology of the nematode in order to cope 

more effectively under farmer conditions. 

Keywords: Globodera rostochiensis, Fosthiazate, Izmir, morphology, phylogeny 
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Kırmızı Örümcek Tetranychus solanacearum Çobanoğlu & Ueckermann (Acari: 

Tetranychidae) İçin Yeni Bir Konukçu: Çilek (Fragaria×ananassa Duch.) (Rosaceae) 

Nurdan TOPAKCI1, Sebahat OZMAN-SULLIVAN2, Edward Albert UECKERMANN3,  

Utku YÜKSELBABA4, Nafiye ADAK5 

1Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Çevre Koruma ve Kontrol Programı, Antalya, Turkey 

2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Samsun, Turkey 

3North-West University, School Of Environmental Sciences And Development, Potchefstroom, South Africa 

4Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Antalya, Turkey 

5Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Antalya, Turkey 

Sorumlu Yazar: ntopakci@akdeniz.edu.tr 

Çilek (Fragaria×ananassa Duch.) (Rosaceae) dünyada tüketimi en fazla olan üzümsü meyvelerden biridir. Türkiye, çilek 

üretim miktarı açısından Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika’dan sonra dördüncü sırada yer almaktadır. Çilek 

üretimi açıkta veya örtüaltında yapılabilir. Çilek üretiminde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli zararlılardan biri kırmızı 

örümceklerdir. Önceki çalışmalarda Türkiye’de örtüaltı çilek alanlarında Tetranychus urticae Koch, Tetranychus 

cinnabarinus Boisd. ve Tetranychus turkestani (Ugarov and Nikolski) türleri belirlenmiştir. Bu çalışma 2018-2019 üretim 

sezonunda yürütülmüş, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait topraksız üretim yapılan araştırma serasında, kırmızı 

örümcek zararı belirtileri gösteren Festival çilek çeşidinden yaprak örneklemeleri yapılmıştır. Laboratuvara getirilen 

yapraklar üzerindeki kırmızı örümcekler stereo mikroskop altında toplanarak %70’lik etil alkole alınmıştır. Bulunan 

kırmızı örümcekler laktofenolde berraklaştırılmış ve Hoyer ortamı kullanılarak preparatları yapılmıştır. İncelenen dişi ve 

erkek bireylerin dorsal, ventral, lateral görünümlerinin yanı sıra aedeagus, spinneret, peritrem ve empodiuma ait morfolojik 

özellikleri gösterilmiş ve akarın 2015 yılında Solanaceae türleri üzerinden yeni tür olarak bildirilen Tetranychus 

solanacearum Çobanoğlu & Ueckermann olduğu belirlenmiştir. Çilek bitkisinin T. solanacearum’un konukçusu olduğu 

dünyada ilk defa bu çalışma ile kaydedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Örtüaltı, çilek, Tetranychus solanacearum, zararlı, konukçu 

 

A New Host For the Red Spider Mite Tetranychus solanacearum Çobanoğlu & Ueckermann 

(Acari: Tetranychidae): Strawberry (Fragaria×ananassa Duch.) (Rosaceae) 
Strawberry (Fragaria×ananassa Duch.) (Rosaceae) is one of the most commonly consumed fruits globally. Turkey ranks 

fourth after China, the United States of America and Mexico in strawberry production. Production can be under field or 

greenhouse conditions. One of the most important pests affecting yield and quality is spider mites. Tetranychus urticae 

Koch, Tetranychus cinnabarinus Boisd. and Tetranychus turkestani (Ugarov and Nikolski) have been reported as pests of 

greenhouse strawberry production in Turkey. In this study, leaf samples showing red spider mite damage were collected 

from the Festival strawberry variety in the hydroponic production research greenhouse of the Akdeniz University’s Faculty 

of Agriculture in Antalya in south western Turkey in 2018-2019. The mites were removed from the leaves under a stereo-

microscope and preserved in 70% ethyl-alcohol. For examination purposes, they were cleared in lacto-phenol before 

mounting in Hoyer’s medium on slides. The dorsal, ventral and lateral appearances, including the morphological features 

of the aedeagus, spinneret, peritreme and empodium of adult male and female individuals, were examined. The mite was 

identified as Tetranychus solanacearum Çobanoğlu & Ueckermann which was reported as a new species on some species 

of Solanaceae in 2015. The strawberry plant is reported here as a host of T. solanacearum for the first time worldwide. 

Keywords: Greenhouse, strawberry, Tetranychus solanacearum, pest, host  
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Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi’nde Bulunan Fulgoromorpha ve Cicadomorpha 

(Hemıptera) Örneklerinin Virüs Vektörü Açısından Değerlendirilmesi 

Selda UMAR1, Selma SEVEN ÇALIŞKAN 2, Emine DEMİR ÖZDEN3 

1Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara 

2Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara 

3Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Düzce 

Sorumlu Yazar: seldaumar@hotmail.com 

Bitki pireleri bitki dokularına yumurtlayarak ve floem üzerinde beslenerek bazen çeşitli bitki patojenlerini vektör olarak 

kullanarak bitkilere zarar verir. Cixiidae ve Delphacidae en zararlı türlere sahip familyalardandır. Cixiidler, tek 

hücrelilerden fitoplazma, mikoplazma ve prokaryotların vektörleridir ancak Delphacidae esas olarak virüs vektörleridir. 

Bu mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklar bitkilerde ekonomik açıdan önemli ciddi kayıplara neden olur.  

Bu çalışmada, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan Nazife Tuatay Bitki Koruma 

Müzesi koleksiyonunda yer alan ve 1969-2015 tarihleri arasında Türkiye'nin değişik bölgelerinden çeşitli araştırıcılar 

tarafından toplanmış olan Fulgoromorpha ve Cicadomorpha alttakımlarına ait toplam 537 örnek değerlendirilmiş ve 38 tür 

bitki zararlısı saptanmış olup; yapılan literatür taramalarında bu türlerin hiçbirinin ülkemiz karantina listelerinde ve 

EPPO’nun karantina listelerinde olmadığı görülmüştür. Ancak türlerden 12 adedi Eppo Global Database’ de yer almaktadır. 

Yani bu 12 türün varlığı Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerde daha önce saptanmıştır. Dolayısıyla bu türlerin gelecekte risk 

oluşturabileceği potansiyeli bulunmaktadır.  38 tür bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime: Fulgoromorpha, Cicadomorpha, böcek, virüs, vektör 

 

Evaluation in terms of Virus Vector of Fulgoromorpha and Cicadomorpha (Hemiptera) 

Samples in Nazife Tuatay Plant Protection Museum 

Leafhoppers damage plants by laying eggs on plant tissue and feeding on phloem, sometimes using various plant pathogens 

as vectors. Cixiidae and Delphacidae are families with the most  

Harmful species. Cixiids are vectors of unicellular phytoplasma, mycoplasma and prokaryotes but Delphacidae are mainly 

virus vector. Disease caused by these microorganisms cause serious economic losses in plants.  

In this study, a total of 537 specimens belonging to the suborders Fulgoromorpha and Cicadomorpha, which were collected 

by various researchers from different regions of Turkey between 1969 and 2015 and included in the Naziife Tuatay Plant 

Protection Museum collection within the Ankara Plant Protection Central Research Institute were evaluated and 38 species 

of plant pests were determined. In the literatüre reviews, it has been seen that none of these species are on the quarantine 

lists of our country and on the quarantine lists of EPPO. However, 12 of the species are included in the Eppo Global 

Database. In other words, the existence of these 12 species has been previously deyermined in the countries of the European 

Union. Therefore, these species have the potential to pose a risk in the future.  

Keywords: Keyword: Fulgoromorpha, Cicadomorpha, insect, virus, vector 
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Türkiye Patates Üretim Alanlarından Elde Edilen Phytophthora infestans Popülasyonunda 

Gözlenen Düşük Genotipik Çeşitlilik 

Mehmet E. GÖRE1, Nedim ALTIN2, Kevin MYERS3, David E.l. COOKE4, William E. FRY3, Göksel ÖZER1 

1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

2Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

3Department Of Plant Pathology And Plant- Microbe Biology, Cornell University, Ithaca, NY, USA 

4The James Hutton Institute, Dundee, UK 

Sorumlu Yazar: egore@ibu.edu.tr 

Bu çalışmada, 2017–2019 üretim dönemlerinde patojen popülasyon yapısını ortaya koymak amacıyla ülke patates üretim 

alanlarından elde edilen 367 P. infestans izolatının karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. İzolatlar eşleşme tipi, in vitro 

mefenoksam duyarlılığı, basit dizi tekrar (SSR) markörleri ve bir dizi patates çeşidinden oluşan diferansiyel sete olan 

virulenslikleri gibi çok sayıda özelliğe dayalı olarak karakterize edilmiştir. Çoğunluğu A2 eşleşme tipi (353 izolat) olarak 

tanımlanan izolatların yüksek bir yüzdesi (%68) mefenoksama dayanıklı bulunmuştur. Mefenoksam'a dayanıklı fenotipler 

A2 eşleşme tipi izolatlarda daha yüksek oranlarda saptanmış, ancak her iki eşleşme tipinde de gözlenmiştir. Popülasyonda 

düşük genetik çeşitlilik saptayan SSR analizler; 13_A2 klonal soyunun %92,1'lik bir frekansla baskın olduğunu, bunu 

34_A1 (%3,3) ve 37_A2 (%2,7)’nin izlediğini ortaya koymuştur. Araştırmada üstesinden gelinen direnç (R) genleri 

bakımından en yaygın virülans tipi R1, R2, R3, R4, R6, R7, R10 ve R11 olarak belirlenmiştir. Eşleşme tipi oranları ve SSR 

analizler, P. infestans'ın eşeyli üreme olanaklarının Türkiye'de sınırlı olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuçlar, bireylerin 

göçü ve aseksüel alt klonal farklılıkların oluşumunun Türkiye'deki P. infestans popülasyon yapısını yönlendiren ana 

faktörler olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: genotipik, geç yanıklık, mefenoksam dayanıklılığı, fenotipik 

 

Low Genotypic Diversity Observed in Phytophthora infestans Population Obtained from Potato 

Growing Areas 

In this study, characterization of 367 isolates of P. infestans obtained from the potato-growing areas of the country was 

carried out to evaluate the pathogen population structure over the 2017–2019 production seasons. The isolates were 

characterized based on numerous features including mating type, in vitro mefenoxam sensitivity, simple sequence repeat 

(SSR) markers and virulence against a set of potato differential lines. The isolates mostly were identified as A2 mating 

type (353 isolates). A high percentage (68%) of isolates were resistant to mefenoxam. The mefenoxam resistant phenotype 

was present in both mating types with a higher percentage in A2 mating type isolates. SSR based genotypic analysis of P. 

infestans populations showed a low genetic diversity. The 13_A2 clonal lineage predominated with a frequency of 92.1%, 

followed by 34_A1 (3.3%) and 37_A2 (2.7%). The most abundant virulence type was one overcoming resistance (R) genes 

R1, R2, R3, R4, R6, R7, R10, and R11. Mating type ratios and SSR marker analysis indicated that sexual reproduction of 

P. infestans is limited in Turkey. These results emphasized that the migration of individuals and the asexual generation of 

sub-clonal differences were the main factors driving the population structure of P. infestans in Turkey. 

Keywords: genotypic, late blight, mefenoxam resistance, phenotypic 

Bu çalışma, Tubitak 116O329 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Eksojen Pipekolik Asit Hıyarda (Cucumis sativus L.) Sistemik Kazanılmış Dayanıklılığı 

Tetikler 

Sercan PAZARLAR1, Utku ŞANVER1, Nedim ÇETİNKAYA1 

1Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: sercan.pazarlar@ege.edu.tr 

Sistemik kazanılmış dayanıklılık (SAR), (a)virülent patojenlerin enfeksiyonu ve/veya eksojen elisitörlerle etkileşim sonucu 

ortaya çıkan uzun süreli ve geniş tabanlı bir dayanıklılıktır. Lizin'den elde edilen protein yapısına katılmayan bir amino 

asit olan pipekolik asit (Pip), doğal olarak birçok farklı bitki türünde bulunmaktadır ve Pip’in N-hidroksil türevi olan N-

hidroksipipekolik asit (NHP), SAR'ın önemli bir düzenleyicisi olarak görev yapmaktadır. Bu çalışmada eksojen Pip 

uygulamasınının hıyarda (Cucumis sativus L.) Podosphaera xanthii (P. xanthii) ve Pseudomonas syringae pv. lachrymans 

(Psl) etmenlerine karşı dayanıklılığı uyarma potansiyeli incelenmiş ve savunma yanıtlarının sistematik analizi yapılmıştır. 

Hidroponik sistemde kök bölgesinden eksojen olarak uygulanan D, L-Pip’in SAR aracılı savunma yanıtları ile P. xanthii 

ve Psl’nin neden olduğu belirtileri sırasıyla %37,7 ve %67,6 oranında baskıladığı gözlenmiştir. Ancak Fusarium 

oxysporum f. sp. cucumerinum (Foc)’ a karşı benzer bir etki bulunmamıştır. Farklı Pip enantiyomerlerinin (D, L-Pip, L-

Pip) P. xanthii ve Psl’ye karşı β-Amino-n-butyric acid (BABA) ve benzothiazole (BTH) gibi kabul görmüş önemli 

aktivatörlerden daha başarılı sonuç verdiği bulunmuştur. D, L-Pip'in serbest ve konjuge salisilik asit (SA) birikimini 

kontrole göre %288,8 ve %177 arttırdığı ve SAR ile ilişkili bazı genlerin (PR1, PR2, ICS2, NPR1) transkripsiyonunu daha 

erken ve daha güçlü bir şekilde yukarı yönlü regüle ettiği tespit edilmiştir. D, L-Pip uygulanan bitkilerde inokulasyonu 

takiben hidrojen peroksit ve süperoksit anyonu miktarında meydana gelen artışlar D, L-Pip aracılı ROS üretiminin P. 

xanthii' ye karşı geliştirilmiş savunma reaksiyonlarında rol oynayabileceğini göstermektedir. Ayrıca, D, L-Pip 

uygulamasının peroksidaz, kitinaz ve β-1,3-glukanaz gibi savunma ile ilişkili enzimlerin aktivitesini sırasıyla %136,9, 

%54,9 ve %25 oranında arttırdığı da tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, Pip’in hıyarda etkili bir elisitör olduğunu ve 

tetiklediği SAR ilişkili savunma yanıtları ile biyotrof patojenlere karşı önemli bir potansiyel taşıdığını göstermektedir 

Anahtar Kelimeler: Pipekolik asit, Podosphaera xanthii, Pseudomonas syringae pv. lachrymans, Sistemik Kazanılmış 

Dayanıklılık 

 

Exogenously Applied Pipecolic acid Triggers Systemic Acquired Resistance in Cucumber 

(Cucumis sativus L.) 

Systemic acquired resistance (SAR) is a long-term and broad-based resistance resulting from infection by (a)virulent 

pathogens and/or interaction with exogenous elicitors. Pipecolic acid (Pip), an amino acid that is not included in the protein 

structure and obtained from lysine, is naturally found in many different plant species, and N-hydroxide pipecolic acid 

(NHP), that is derivative from N-hydroxyl of pip, acts as an important regulator of SAR. In this study, the potential of 

exogenous Pip against Podosphaera xanthii (P. xanthii ) and Pseudomonas syringae pv. lachrymans (Psl) as a resistance 

inducer in cucumber was investigated and systematic analysis of defense responses was investigated. It was observed that 

exogenous application of D, L-Pip to the roots in the hydroponic system suppressed the symptoms caused by P. xanthii 

and Psl by 37.7% and 67.6%, respectively, via SAR-mediated defense responses. However, D, L-Pip was not able to protect 

plants from Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum. It has been found that different Pip enantiomers (D, L-Pip, L-Pip) 

provide stronger protection against P. xanthii and Psl than other well-known activators such as β-Amino-n-butyric acid 

(BABA) and benzothiazole (BTH). Increased accumulation of free (by 288.8%) and conjugated (177%) salicylic acid (SA) 

compared to untreated control and an earlier and stronger upregulation of some SAR-related genes (PR1, PR2, ICS2, NPR1) 

were observed in D, L-Pip treated plants. The increased concentration of hydrogen peroxide and superoxide anion 

following inoculation in D, L-Pip treated plants indicate that D, L-Pip mediated ROS production plays a role in enhanced 

defense reactions against P. xanthii. In addition, it was determined that D, L-Pip treatment increased the activity of defense-

related enzymes such as peroxidase, chitinase and β-1,3-glucanase by 136.9%, 54.9% and 25%, respectively. The results 

of this study show that Pip is an effective elicitor in cucumber and it has an important potential against biotrophic pathogens 

by triggering the SAR-related defense responses. 

Keywords: Pipecolic acid, Podosphaera xanthii, Pseudomonas syringae pv. lachrymans, Systemic acquired resistance 
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Bağlarda Petri Hastalığı (Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum)’nın 

Mücadelesi Üzerine Araştırmalar 

Dilek POYRAZ1, Ayşe UYSAL MORCA2, Mükerrem ÇELİKER1, Barbaros ÇETİNEL1 

1Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova/İzmı̇r 
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Sorumlu Yazar: dilekpoyrazz@gmail.com 

Petri Hastalığı (Phaeomoniella chlamydospora (Pcl), Phaeoacremonium aleophilum (Pm)) hem asma fidanlarında hem de genç 

ve yaşlı bağlarda gelişme geriliği ve geriye doğru ölüm şeklinde kendini göstermekte ve gittikçe artarak hemen hemen her bağda 

varlığı söz konusu olmaktadır. Petri hastalığının yayılmasının en önemli faktörlerinden biri üretim materyalleridir. Bununla 

birlikte hastalık genç ve yaşlı bağlarda budama yaralarından hastalık etmenlerinin sporlarının girişiyle yayılmaktadır. Bu 

çalışmada, fidanlıklarda üretim materyallerine sıcak su uygulamasının, sıcak su uygulaması ile birlikte bazı biyopreparat 

kombinasyonlarının ve bazı fungisit uygulamalarının üretim materyallerindeki söz konusu fungal etmenleri arındırma üzerine 

etkisini saptayarak söz konusu hastalığın yayılmasını engellemek amaçlanmıştır. Proje kapsamında, Ege Bölgesinde asma fidanı 

üretiminin yapıldığı fidanlıklardan asma fidan örnekleri, genç-yaşlı bağ alanlarından asma gövde örneklerinden Pcl ve Pm 

izolatları elde edilmiştir. Elde edilen Pm ve Pcl izolatları sağlıklı asma çeliklerine inokule edilerek izolatları virülensliği 

belirlenmiştir. İn vitro’da virülensliği yüksek olarak belirlenen Pcl ve Pm izolatları ile bazı fungisitlere karşı duyarlılık düzeyleri 

belirlenmiştir. Bu denemelerde, azoxystrobin, kresoxim methyl, kresoxim methyl+boscalid, trifloxystrobin, 

cyprodinil+fludioxonil, pyrimethanil, carbendazim, tebuconazole, fluopyram+tebuconazole, metrafenone, triadimenol ve 

fosforoz asidi etkili madde içeren fungisitler kullanılmıştır. İn-vitro duyarlılık denemelerinde söz konusu etmenlerin her birine 

karşı etkili olarak kabul edilen etkili maddeleri içeren fungisitler ve sıcak su (50oC 30 dk) + biyopreparat uygulamalarının in 

vivo’da asma çeliklerindeki Pcl ve Pa etmenlerini uzaklaştırma üzerine etkisi saptanmıştır. Asma çeliklerindeki Phaeomoniella 

chlamydospora etmenine karşı en etkili fungisit Cyprodinil+ Fludioxonil (%86,49) ve Azoxystrobin (%83,78) olmuştur. 

Phaeoacremonium oleophilum etmenine karşı ise, Carbendazim (%70,59) ve Cyprodinil+Fludioxonil (%67,65) etkili 

bulunmuştur. Asma üretim materyallerindeki Petri hastalığının mücadelesinde, Cyprodinil+ Fludioxonil ve Azoxystrobin en etkili 

uygulamalar olarak saptanmıştır. Fidanlıklarda bu hastalığın mücadelesini yapılarak böylece üretim materyalleriyle hastalığın 

yayılması engellenecektir. Çalışma 2014-2017 yılları arasında Manisa il ve ilçelerinden alınan örnek ve bu örneklerden elde 

edilen izolatlarla, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bornova/İzmir’de yürütülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Asma, Vitis vinifera, Petri hastalığı, Phaeoacremonium oleophilum, Phaeomoniella chlamydospora, 

sıcak su uygulaması, kimyasal mücadele, fidanlık. 

 

Researches on Control of the Petri Disease (Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium 
aleophilum) in Vineyards 

Petri disease (Phaeomoniella chlamydospora (Pcl), Phaeoacremonium aleophilum (Pm)) reveals itself in the form of growth 

retardation and dieback in nursery grapevines, as well as young and old vineyards and the disease occurs increasingly almost 

every vineyard. Production material is one of the most important factors of the spread of the disease. Besides, the disease might 

be spread by the agent's spores entrance to pruning wounds in young and old vineyards. In this study, determination of the 

applications effectivenesses against fungal agents of the disease with application of hot water to the production materials, in this 

way, prevention of the disease was intended. As part of the project, sample of nursery grapevines was obtained where the nursery 

production places in the Aegean Region, Pcl and Pm isolates were obtained from trunk samples from the young-old vineyards. 

The virulence of the isolates was determined by inoculating the obtained Pm and Pcl isolates into the healthy grapevines. The 

sensitivity level of the high sensitive isolates of Pcl and Pm, tested in vitro, against some fungicides were detected. In these 

experiments, fungicides including azoxystrobin, kresoxim-methyl, kresoxim-methyl+boscalid, trifloxystrobin, 

cyprodinil+fludioxonil, pyrimethanil, carbendazim, tebuconazole, fluopyram+tebuconazole, metrafenone, triadimenol active 

reagents and phosphorous acid were used. Effective fungicides, hot water (50oC 30 min) and biopreparate applications which 

were determined in vitro conditions were applied against to Pcl and Pm agents in vivo grapevine cuttings and effectiveness of 

applications was determined. Cyprodinil + Fludioxonil (86.49%) and Azoxystrobin (83.78%) were the most effective fungicides 

against Phaeomoniella chlamydospora on grapevine cuttings. Carbendazim (70.59%) and Cyprodinil+Fludioxonil (67.65%) were 

found to be effective against Phaeoacremonium oleophilum. Cyprodinil + Fludioxonil and Azoxystrobin were found to be the 

most effective applications in the control of Petri disease in grapevine production materials. Study, the sample taken between the 

years of 2014-2017 in Manisa province and districts of isolates obtained from these samples were carried out in Directorate of 

Plant Protection Research Instıtute, Bornova-İzmir. 

Keywords: Vineyards, Vitis vinifera, Petri disease, Phaeoacremonium oleophilum, Phaeomoniella chlamydospora, hot 

water applications, chemical control, nursery. 

Bu çalışma TAGEM-BS-13/08-05/02-13 no’lu proje olarak T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve 

Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir.   
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Muğla İli, Datça İlçesi’nde Badem Ağaçlarında Dal ve Sürgünlerde Yanıklık ve Kurumalara 

Neden Olan Fungal Etmenlerin Saptanması  

Canan ERDEM1, Seher BENLİOĞLU2 

1Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Güllübahçe, Söke, Aydın, Türkiye 

2Adnan Menders Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Aydın, Türkiye 

Sorumlu Yazar: cananerdem16@gmail.com 

Çalışma, Muğla İli Datça ilçesinde badem ağaçlarında sürgün ve dal yanıklığı, geriye doğru ölüm ve verim kayıplarına 

neden olan Botryosphaeriaceae familyasında yer alan türlerin ve Diaporthe spp.’nin varlığını ortaya koymak ve neden olan 

etmenleri klasik ve moleküler yöntemler ile tanılamak amacıyla ele alınmıştır. 2018 ve 2019 yıllarında 8 köyde toplam 25 

badem bahçesinden alınan hastalıklı bitki örneklerinden toplam 78 izolat elde edilmiştir. Tüm izolatlardan 36 tanesi (%46) 

Botryosphaeriaceae, 42 (%54) adedi Diaporthe spp. Olarak belirlenmiştir. Bir yıllık badem sürgünlerinde (Nurlu badem 

çeşidi) yapılan patojenisite testinde tüm izolatların patojen olduğu saptanmıştır. Patojen izolatların tek hif ucu 

kültürlerinden genomik DNA’lar izole edilmiş ve izolatlar Internal Transcribed Spacer (ITS) bölgesi, translation elongation 

factor 1-α (TEF-1α) ve β-tubulin (BT) genlerine özgün primer çiftleri ile PCR’da çoğaltılmıştır. Her izolata ait 3 farklı 

gene ait baz dizileri Gen Bankası veri tabanında bilinen türler ile karşılaştırılarak BLASTn ile tanılamalar yapılmıştır. 

Sonuç olarak, 14 Botryosphaeriaceae izolatından 5 tanesi Neofusicoccum mediterraneum, 4’ü Botryosphaeria dothidea, 

4’ü Botryosphaeria iberica, 1 izolat da Botryosphaeria sarmentorum olarak tanılanmıştır. Bu türlerin hepsi bademde 

ülkemiz için ilk kayıt niteliğindedir. Ayrıca 38 Diaporthe spp. izolatından 37 tanesinin Diaporthe amygdali, 1 izolatın da 

Diaporthe ambigua olduğu belirlenmiştir. Bademde Phomopsis spp. nin varlığı ülkemizde daha önce saptanmakla birlikte 

tür düzeyinde tanımlanmamıştır. Etmen bu çalışma ile moleküler ve morfolojik olarak ilk kez Diaporthe amygdali olarak 

belirlenmiştir. Bilindiği kadarıyla bademde sürgün ve dal yanıklığına neden olan Diaporthe ambigua’nın varlığı dünyada 

ilk kayıt niteliğindedir. Çalışmada tüm Botryosphaeriaceae izolatları ile temsilci olarak seçilen 5 D. amygdali ve 1 D. 

ambigua izolatının morfolojik karakteristikleri de belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Neofusicoccum mediterraneum, Botryosphaeria dothidea, Botryosphaeria sarmentorum, Diaporthe 

amygdali, Diaporthe ambigua 

 

Determination of Fungal Pathogens Causing Twig, Shoot Blight and Drying on Almond Trees 

in Datça Town of Muğla Province 

The study was undertaken to reveal the presence of the species in the Botryosphaeriaceae family and Diaporthe spp., 

causing twig and shoot blight, dieback and yield losses in almond trees in Datça town of Muğla province, and to identify 

the causal agents by classical and molecular methods. In 2018 and 2019, 78 isolates were obtained from diseased plant 

samples taken from 25 almond orchards in 8 villages. Thirty-six (46%) out of the all isolates were determined as 

Botryosphaeriaceae and 42 (54%) was as Diaporthe spp. Pathogenicity tests revealed that all isolates were found to be 

pathogenic on one-year-old almond shoots (cv Nurlu). Genomic DNA from single hyphal tips of pathogenic isolates was 

extracted and amplified with the specific primer pairs of the Internal Transcribed Spacer (ITS), the Translation Elongation 

Factor 1-α (TEF-1α) and the β-tubulin (BT) genes by using polymerase chain reaction (PCR). DNA sequences of three 

different genes from each isolate were compared with those of known species in the GenBank database, and identified by 

BLASTn. As a result, the 14 Botryosphaeriaceae species were identified as Neofusicoccum mediterraneum (5), 

Botryosphaeria dothidea (4), Botryosphaeria iberica (4), and Botryosphaeria sarmentorum (1). All of these species are 

the first records for our country in almonds. Of 38 Diaporthe spp. isolates, 37 isolates were identified as Diaporthe 

amygdali and 1 isolate was Diaporthe ambigua. Although the presence of Phomopsis spp in almonds has been previously 

determined in our country, it has not been identified at the species level. The pathogen was determined molecularly and 

morphologically for the first time as Diaporthe amygdali with this study. As far as is known, this is the first report of D. 

ambigua causing twig and shoot blight on almond in the world. Morphological characteristics of all Botryosphaeriaceae 

isolates and 5 D. amygdali and 1 D. ambigua isolate selected as representative were also determined in the study. 

Keywords: Neofusicoccum mediterraneum, Botryosphaeria dothidea, Botryosphaeria sarmentorum, Diaporthe amygdali, 

Diaporthe ambigua 

Bu çalışma, Tubitak 218O166 n’olu proje kapsamında desteklenmiştir. 

  



8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi 

24-28 Ağustos 2021 | ONLİNE 

8th Plant Protection Congress with International Participation,  

August 24-28, 2021 | ONLINE ~ 215 ~ 

FS8 

Seimatosporium vitis, S. vitifusiforme ve Kalmusia variispora: Türkiye’de Asma Gövde 

Hastalıklarıyla İlişkili Yeni Fungal Patojenler 

Davut Soner AKGÜL1, Halil İbrahim KARA1, İzzet BÜLBÜL2, Mümine ÖZARSLANDAN2 

1Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Adana, Türkiye 

2Tarım ve Orman Bakanlığı, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü, Adana, Türkiye 

Sorumlu Yazar: sakgul@cu.edu.tr 

Asma gövde hastalıkları ülkemiz bağlarında son yıllarda artış gösteren kompleks hastalıklardır. Bugün için dünyada 34 cinse 

bağlı 133 farklı fungus türü bu hastalıklarla ilişkilendirilmektedir. Yurdumuzda şimdiye kadar Diatrypaceae, Botryosphaeriaceae, 

Hymenochaetaceae, Nectriaceae, Togniniaceae, Phaeomoniellaceae, Pleurostomataceae ve Diaporthaceae familyalarına bağlı 21 

türün var olduğu bazı araştırmacılarca saptanmıştır. 2018 yılında Gaziantep bağlarında yapılan bir ön çalışmada lokal kol 

kuruması, sürgün geriye ölümü ve odun nekrozu belirtileri gösteren asmalar tespit edilmiş ve bu asmalardan doku örnekleri 

alınmıştır. Standart mikolojik yöntemlerle PDA (Patates Dextroz Agar) besiyerinde ağırlıklı olarak Pestalotioid fungal kolonilerle 

birlikte piknidial türler izole edilmiştir. Bu türlerin morfolojik tanısında PDA ve MEA (Malt Extract Agar) besi yerindeki koloni 

gelişimleri, koloni renkleri, miselyum örüntüsü, konidi şekli ve konidi boyutları incelenmiştir. Moleküler tanıda ITS (Internal 

Transcribed Spacer), LSU (Large Subunit) ve TEF1-α (Translation Elongation Factor 1-alpha) gen bölgeleri PCR ile çoğaltılmış 

ve sanger sekanslama ile bu bölgelerin nükleotid dizilimleri elde edilmiştir. Patojenisite testinde, dormant asma kalemleri (Vitis 

vinifera cv: Cardinal) patojenlerle inokule edilmiş, saksıda köklendirilmiş ve 3 ay süreyle sera koşullarında büyütülmüşlerdir. 

Daha sonra odun dokularda oluşan lezyon uzunlukları ölçülerek izolatların patojenisitesi belirlenmiştir. Morfolojik- mikroskobik 

gözlemler ve NCBI-BLASTn analizi sonucuna göre, izole edilen fungusların Seimatosporium vitis, S. vitifusiforme ve Kalmusia 

variispora oldukları bulunmuştur. Seimatosporium türleri her iki besiyerinde devetüyü renginde, havai miselyumlu ve orta hızda 

gelişen (25°C’de, 15 günde; 48 mm), kenarları açık renkte koloniler oluşturmuştur. Bu türler piknidiod ve aggregatlaşmış 

konidiomatalar içerisinde çok sayıda eşeysiz konidiler üretmiştir. Konidilerin genellikle 3 (nadiren 4) bölmeli, açık kahverengi 

renkte, apikal hücreleri şeffaf ve iki uçta uzun, şeffaf ve ipliksi uzantılara sahip olduğu görülmüştür. Kalmusia variispora grimsi-

beyaz renkte, orta hızda büyüyen (25°C’de, 14 günde; 68 mm) havai miselyumlu koloni, bol miktarda piknidyum ve pikniosporlar 

oluşturmuştur. Patojenisite testlerinde Seimatosporium vitis, S. vitifusiforme ve Kalmusia variispora izolatları asma fidanlarında 

sırasıyla, ortalama; 40.8, 51.1 ve 43.8 mm’lik lezyonlar meydana getirmiştir. Mevcut bilgilerimize göre, bu çalışma Türkiye 

bağlarında asma gövde hastalıklarıyla ilişkili Seimatosporium ve Kalmusia cinsi fungusların ilk raporudur. 

Anahtar Kelimeler: Asma, Seimatosporium vitis, S. vitifusiforme, Kalmusia variispora, 

 

Seimatosporium vitis, S. vitifusiforme and Kalmusia variispora: Novel Fungal Pathogens 

Associated with Grapevine Trunk Diseases in Turkey 

Grapevine trunk diseases are complex diseases that have been increasing in Turkey vineyards in recent years. Today in the world, 

133 different fungal species belonging to 34 genera are associated with these diseases. Up to now, it has been detected by some 

researchers that there were 21 species belonging to Diatrypaceae, Botryosphaeriaceae, Hymenochaetaceae, Nectriaceae, 

Togniniaceae, Phaeomoniellaceae, Pleurostomataceae and Diaporthaceae families in our country. In a preliminary study (2018) 

conducted in Gaziantep vineyards, the vines showing local drying of arms, shoot dieback and wood necrosis symptoms were 

detected and tissue samples were taken from them. Pestalotioid and pycnidial species were commonly isolated with standard 

mycological methods on PDA (Potato Dextrose Agar). In morphological identification of these species, colony growth, colony 

color, mycelial pattern, conidial shape and dimensions were examined on PDA and MEA (Malt Extract Agar). In molecular 

identification, ITS (Internal Transcribed Spacer), LSU (Large Subunit) and TEF1-α (Translation Elongation Factor 1-alpha) gene 

regions were amplified with PCR and nucleotide sequences of these regions were obtained by sanger sequencing. In pathogenicity 

tests, dormant grapevine cuttings (Vitis vinifera cv. Cardinal) were inoculated with the pathogens, they were rooted and grown 

for 3 months for greenhouse conditions. After that, pathogenicity of the isolates was determined by measuring lesion lengths 

observed in wood tissues. According to morphological – microscopical observations and NCBI-BLASTn analysis results, the 

isolated fungi were found to be Seimatosporium vitis, S. vitifusiforme ve Kalmusia variispora. Seimatosporium species formed 

aerial colonies with lighter colored margin, buff, medium-growing rate (at 25°C, 48 mm for 15 days) on both media. These 

species produced numerous asexual conidia in pycnidioid aggregated conidiomata. Conidia were commonly observed to have 

three (rarely four) septa, to have light-brown color, transparent apical cells with long, transparent and filamentous extensions at 

both ends. Kalmusia variispora produced a grayish-white, medium-growing rate (at 25°C, 14 days; 68 mm) aerial mycelium 

colony, abundant pycnidium and pycniospores. In pathogenicity tests, Seimatosporium vitis, S. vitifusiforme and Kalmusia 

variispora produced average 40.8, 51.1- and 43.8-mm lesion lengths on grapevine plants respectively. To our current knowledge, 

this study is the first report of Seimatosporium and Kalmusia fungi associated with grapevine trunk diseases in Turkey vineyards. 

Keywords: Grapevine, Seimatosporium vitis, S. vitifusiforme, Kalmusia variispora  
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Colletotrichum lindemuthianum’un Farklı Genotiplerine Karşı Fasulye Bitkisindeki 

Dayanıklılık ile İlişkili Gen İfadelerindeki Değişimler  

 
Gülsüm PALACIOĞLU1, Göksel ÖZER2, Harun BAYRAKTAR1 

1Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: gpalacioglu@ankara.edu.tr 

Colletotrichum lindemuthianum’un neden olduğu antraknoz hastalığı, fasulye yetiştirilen tüm alanlarda görülen en önemli 

hastalıklardan bir tanesidir. Etmen tüm yetişme dönemi boyunca bitkinin başta yaprak, sap, bakla ve tohumları olmak üzere 

tüm toprak üstü kısımlarını enfekte etmektedir. Bu hastalıkla mücadelede en etkin ve düşük maliyetli yöntem, fasulye 

bitkilerinde doğal savunma mekanizmalarını harekete geçirerek patojene karşı dayanıklılık sağlamaktır. Bitkilerdeki 

savunma ile ilişkili morfolojik bariyerler, sekonder metobolitler ve PR proteinlerini kontrol eden sinyal mekanizmasında 

rol oynayan bu savunma genlerinin aktivasyonu, patojen gelişimini sınırlandırmak için farklılıklar göstermektedir. Bu 

çalışma kapsamında Türkiye’deki yaygın patojen genotiplerine karşı dayanıklılığın uyarılmasında rol oynayan gen 

ekspresyonlarındaki farklılıkların belirlenmesi hedeflenmiştir. Fasulyede dayanıklılık ile ilişkili bazı gen 

ekspresyonlarındaki değişimler farklı patojenin genotipleri ile inokulasyondan sonra 24, 48, 72 ve 96. saatlerde 

incelenmiştir. Farklı zamanlarda toplanan bitki örneklerinden RNA izolasyonu ve cDNA sentezi yapılmış ve gen 

ifadelerindeki nispi değişimler Livak ve Schmittgen (2001)’in 2−ΔΔCT metoduna göre belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar 

patojen izolatlarına karşı fasulyede savunma ile ilişkili gen ekspresyonlarında zamana bağlı olarak önemli farklılıkların 

oluştuğunu göstermiş olup konukçu savunma mekanizması ile ilişkili genlerin rolleri hakkında önemli bilgiler sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Antraknoz, Savunma genleri, Fasulye, Gen ifadesi, qPCR 

 

Differential Expression of Defense-Related Genes in Common Bean to Different Genotypes of 

Colletotrichum lindemuthianum  

Anthracnose disease caused by the fungus Colletotrichum lindemuthianum is one of the most important diseases in bean 

growing areas worldwide. The pathogen can infect all above-ground parts of bean including leaves, stem, and pod during 

the entire vegetative stages. The most efficient and cost-effective method to control bean anthracnose is to provide 

resistance against pathogen by activating natural defense mechanisms of bean plant. The activation of resistance genes that 

play a role in signaling mechanisms that control morphological barriers, secondary metabolites and PR proteins associated 

with plant defense is altered to prevent pathogen growth. The present study aimed to determine the differences in the 

expression of genes that play a role in resistance against the common genotypes of the pathogen in Turkey. Differences in 

the expression of bean defense-related genes were analyzed at 24, 48, 72 and 96 hours after the inoculation with different 

pathogen genotypes. RNA extraction and cDNA synthesis were performed from the samples collected at each time point. 

The relative quantification of gene expression was determined based on Livak and Schmittgen (2001) 2−ΔΔCT method. The 

results showed significantly time-dependent differences in the expression of bean defense-related genes depending on 

pathogen isolates, which providing a better understanding of genes with related to host defence mechanism. 

Keywords: Anthracnose, Bean, Gene expression, Defense-related gene, qPCR 

Bu çalışma Ankara Üniversitesi BAP (Proje No:18L0447010) tarafından desteklenmiştir.  
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Bazı Yulaf Genotiplerinin Yulaf Kara Pası Hastalığına Karşı Tarlada Doğal İnokulum 

Şartlarında Dayanıklılıklarının Belirlenmesi 
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Yulaf (Avena sativa L.) hayvan ve insan beslenmesinde, ilaç sanayisinde ve endüstride kullanılan önemli bir serin iklim 

tahılıdır. Yulafta en fazla zarar oluşturan hastalıklardan birisi de Puccinia graminis f. sp. avenae tarafından meydana 

getirilen yulaf kara pası hastalığıdır. Bu hastalık yaprak, sap ve başaklarda görülebilmektedir. Püstüller bitkilerde 

epidermisi yırtmaktadır. Hastalık yulafta fotosentez alanını azaltmakta, verim ve kaliteyi düşürmektedir. Hastalığın şiddetli 

olduğu durumlarda sap ve yaprak dokuları büyük oranda pas püstülleri ile kaplanabilmekte ve sap kırılabilmektedir. Bu 

çalışmada 37 adet yulaf çeşit ve hattının tarlada doğal inokulum şartlarında ergin bitki reaksiyonları belirlenmiştir. Çalışma, 

Kastamonu ili Seydiler ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Yulaf genotipleri 2018 yılı Ekim ayında ekilmiş ve 2019 yılı temmuz 

ayında ergin bitki değerlendirmeleri yapılmıştır. Yulaf genotiplerinde hastalık yüzdesi 5-100 arasında değişmiştir. Saari ve 

Prescott ıskalasına göre hastalık şiddeti 3-9 arasında değişmiştir. Hastalığın değerlendirilmesinde Modifiye Cobb ıskalası 

kullanılmış ve her genotip için pas şiddeti ve enfeksiyon tipi esas alınarak enfeksiyon katsayısı hesaplanmıştır. 

Değerlendirme sonucuna göre yulaf kara pası etmenine karşı 2 genotip immun, 1 genotip dayanıklı, 8 genotip orta 

dayanıklı, 4 genotip orta hassas ve 22 genotip hassas olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yulaf, Avena sativa, Yulaf kara pası hastalığı, Puccinia graminis f. sp. avenae, Hastalığa dayanıklılık 

 

Determination of the Reactions of Some Oat Genotypes to Oat Stem Rust in the Field Under 

Natural Inoculum Conditions 

Oat (Avena sativa L.) is an important cool climate cereal used in animal and human nutrition, pharmaceutical industry and 

industry. One of the most damaging diseases in oats is oat stem rust caused by Puccinia graminis f. sp. avenae. This disease 

can be present in leaves, stems and heads. Pustules tear the epidermis in plants. The disease reduces the photosynthesis 

area in oat plants and decreases the yield and quality. In cases where the disease is severe, the stem and leaf tissues can be 

covered with rust pustules and the stem may break. In this study, adult plant reactions of 37 oat cultivars and lines were 

determined in the field under natural inoculum conditions. The study was carried out in Seydiler district of Kastamonu 

province, Turkey. The sowing of the oat genotypes was accomplished in October 2018 and in July 2019 the adult plants 

were evaluated. Disease percentage varied between 5-100 in oat genotypes. The severity of the disease varied between 3-

9 according to the Saari and Prescott scale. Modified Cobb scale was used in the evaluation of the disease and infection 

coefficient was calculated based on rust severity and infection type for each genotype. Two, 1, 8, 4, and 22 genotypes were 

determined as immune, resistant, moderately resistant, moderately susceptible, and susceptible, respectively. 

Keywords: Oat, Avena sativa, oat stem rust, Puccinia graminis f. sp. avenae, disease resistance 

  



8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi 

24-28 Ağustos 2021 | ONLİNE 

8th Plant Protection Congress with International Participation,  

August 24-28, 2021 | ONLINE ~ 218 ~ 

FS11 

N-açil-homoserin laktonlar (AHLs): Hıyarda (Cucumis sativus L.) bitki savunmasını 

güçlendiren ve bitki gelişimini düzenleyen efektör moleküller 

Sercan PAZARLAR1, Nedim ÇETİNKAYA1, Melike BOR2, Recep Serdar KARA3 
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Sorumlu Yazar: sercan.pazarlar@ege.edu.tr 

Quorum sensing (QS), bakterilerin grup popülasyonlarını algılamak ve komünite davranışlarını düzenlemek için düşük 

molekül ağırlıklı sinyal moleküllerini kullandığı bir mekanizmadır. Bitkiler, bakterilerin hücresel iletişim süreçleri için 

ürettiği QS sinyal moleküllerini algılayabilme ve cevap oluşturabilme yeteneğine sahiptir. N-açil-homoserin laktonlar 

(AHLs) gram negatif bakterilerin ürettiği QS sinyal molekülleridir. Bu çalışmada hıyar bitkilerinin AHL moleküllerini 

tanıdığı ve bu moleküllere açil zincirinin uzunluğuna bağlı olarak cevap oluşturduğu tespit edilmiştir. Uzun zincirli N-3-

oxo-tetradecanoyl-L-homoserine lakton (oxo-C14-HSL) biyotrofik oomycetes patojeni olan Pseudoperonospora cubensis 

(P. cubensis) ve hemibiyotrof bakteri olan Pseudomonas syringae pv. lacrymans’a karşı bitki sistemik dayanıklılığını prime 

ederken, kısa zincirli N-hexanoyl-L-homoserin lakton (C6-HSL) primer kök uzamasını teşfik etmiştir. Orta zincirli N-3-

oxo-decanoyl-L-homoserin lakton (oxo-C10-HSL) ise kök mimarisini modifiye etmiştir. P. cubensis’e karşı arttırılmış 

savunma yanıtlarının lignin ve kalloz birikimi tarafından sağlanan hücre duvarı güçlendirilmesi, savunma ilişkili 

proteinlerin aktivasyonu (peroksidaz, β-1,3-glukanaz, fenilalanin amonyum-liyaz), reaktif oksijen türlerinin (hidrojen 

peroksit, süperoksit) ve fenolik bileşiklerin birikimi ile ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Salisilik asit ve jasmonik asitin 

kantitatif analizi ve bu fitohormon yolakları ile ilişkili genlerin transkripsiyonel analizi oxo-C14-HSL ilişkili savunma 

güçlendirilmesinin salisilik asit sinyalleşme yolağı ile düzenlendiğini göstermektedir. Bu çalışmada ayrıca stoma 

savunmasının AHL ilişkili savunma reaksiyonlarında rol almadığı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Quorum sensing, N-açil homoserin lakton, priming, Pseudoperonospora cubensis, Pseudomonas 

synringae pv. lachrymans 

 

N-acyl-homoserine lactones (AHLs): Effector Molecules that Enhance Defense and Modulate 

Plant Growth in Cucumber (Cucumis sativus L.) 

Quorum sensing (QS) is a mechanism by which bacteria use low molecular weight signaling molecules to sense their group 

populations and regulate their communal behavior. Plants have the ability to sense and respond to QS signaling molecules 

produced by bacteria for cellular communication processes. N-acyl-homoserine lactones (AHLs) are QS signaling 

molecules produced by gram-negative bacteria. In this study, we found that cucumber plants recognize AHL molecules 

and respond to these molecules depending on the length of the acyl chain. While long-chained N-3-oxo-tetradecanoyl-L-

homoserine lactone (oxo-C14-HSL) primed plants for enhanced systemic resistance against biotrophic oomycete 

Pseudoperonospora cubensis and hemi-biotrophic bacterium Pseudomonas syringae pv. lachrymans, short-chained N-

hexanoyl-L-homoserin lactone (C6-HSL) promoted primer root elongation. Medium-chained N-hexanoyl-L-homoserine 

lactone (oxo-C10-HSL) modified plant root system architecture. AHL-mediated enhanced defense against P. cubensis was 

found to be associated with cell wall reinforcement by lignin and callose deposition, the activation of defense-related 

enzymes (peroxidase, β-1,3-glucanase, phenylalanine ammonia-lyase), and the accumulation of reactive oxygen species 

(hydrogen peroxide, superoxide) and phenolic compounds. Quantitative analysis of salicylic acid (SA) and jasmonic acid 

(JA), and transcriptional analysis of several of genes associated with these phytohormones pathways, revealed that defense 

priming with oxo-C14-HSL is commonly regulated by the SA signaling pathway. In this study, it was also found that 

stomatal defense was not involved in AHL-related defense reactions. 

Keywords: Quorum sensing, N-acyl homoserine lactones, priming, Pseudoperonospora cubensis, Pseudomonas synringae 

pv. lachrymans 

Bu araştırma Tubitak 1002 (217O420) projesi kapsamında desteklenmiştir 
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Toprak Dezenfeksiyonu Uygulamalarının Karanfilde Fusarium Solgunluğu (Fusarium 

oxysporum f. sp. dianthi)’na Karşı Etkinliklerinin Belirlenmesi 

Ceren CER1, Seher BENLİOĞLU2 

1Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

2Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: ceren.karagoz@tarimorman.gov.tr 

Süs bitkileri yetiştiriciliği ülkemizde hızla gelişen, ihracat odaklı yatırım ve istihdam fırsatı sağlayan bir sektördür. Kesme çiçek 

yetiştiriciliği, günümüzde birçok ülkede ticari bir faaliyet alanı haline gelmiştir. Türkiye süs bitkileri ve özellikle de kesme çiçek 

sektöründe ekolojik koşulları ve coğrafi özellikleri, pazar ülkelere yakınlığı ve iş gücünün ucuz olması gibi sebeplerle avantajlı 

konuma sahiptir. Kesme çiçekler içerisinde ülkemizde en fazla üretimi ve ihracatı yapılan tür karanfildir. Karanfil, Türkiye toplam 

kesme çiçek ihracatında %76,37 gibi bir paya sahiptir. 2019 yılı verilerine göre karanfil ihracatının parasal değeri 33 milyon 487 

bin $’dır. Dünyada ve ülkemizde karanfil üretiminde karşılaşılan en yaygın ve tahripkâr biyotik etmen Fusarium solgunluğuna 

sebep olan Fusarium oxysporum f. sp. dianthi (Fod)’dir. Fod, hastalıklı bitkilerden alınan çelikler veya fideler aracılığıyla tekrar 

temiz toprağa taşınmaktadır. Fusarium solgunlukları ile mücadele oldukça zordur ve toprak dezenfeksiyonu mutlaka 

uygulanmalıdır. Bu çalışmada, karanfilde Fusarium solgunluğuna karşı, sera koşullarında 3 yıl üst üste (2015-2018) bazı toprak 

dezenfeksiyonu uygulamalarının etkinlikleri değerlendirilmiştir. Bu amaçla ilk iki yıl deneme karakterlerini metam sodyum, 

dazomet ve solarizasyon uygulamaları oluşturmuş, üçüncü yıl ise dimethyl disulfide etkili maddesi de denemelere dahil edilmiştir. 

Denemeler üretici serası koşullarında gerçekleştirilmiş ve denemelerin üçüncü yılında, toprak dezenfeksiyonu uygulamalarından 

elde edilen brüt marj (TL/da) ortaya konmuştur. Toprak dezenfeksiyonu uygulamalarının 2015-2016 üretim sezonunda, Fusarium 

solgunluğundan kaynaklı kurumalar kontrolde parselinde %41’e vardığı görülürken solarizasyon %78,32 ile en etkili uygulama 

olmuştur. 2016-2017 üretim sezonunda kontrol parselinde ortalama bulaşıklık oranı %70 civarında iken, %77,2’lik etki ile 

dazomet en iyi uygulama olarak belirlenmiştir. 2017-2018 üretim sezonunda ise kontrol parsellerindeki ortalama hastalıklı bitki 

oranı %95,83 olarak bulunmuş, %13,12 hastalıklı bitki oranı ve %86,3 etki ile dimethyl disulfide en iyi uygulama olurken, bunu 

%74,47 etki ile solarizasyon izlemiştir. 2017-2018 üretim sezonunda gerçekleştirilen ekonomik analizde ise DMDS’den elde 

edilen kár (brüt marj), ürün kaybının az olması ve ürün verimindeki artışla doğru orantılı olarak en fazla olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Fusarium oxysporum f. sp. dianthi, karanfil, toprak dezenfeksiyonu, dimethyl disulfide, solarizasyon 

 

Efficacy of Soil Disinfestation Treatments Against Fusarium Wilt (Fusarium oxysporum f. sp. 

dianthi) of Carnation 

The ornamental plants cultivation is a rapidly developing sector that provides export-oriented investment and employment 

opportunities. Cut flower cultivation has become a commercial activity in many countries today. Turkey has an advantageous 

situation in ornamental plants and especially cut flower sector due to its ecological conditions and geographical features, 

proximity to market countries and cheap labor force. Carnation is the most produced and exported cut flower in Turkey. Turkey 

has a share of 76.37% in total cut flower exports. According to 2019 data, the monetary value of carnation exports is 33 million 

487 thousand $. Fusarium oxysporum f. sp. dianthi (Fod) is the most common and destructive biotic factor encountered in 

carnation production inTurkey as well as the world. Fod is transported to clean soil via cuttings or seedlings taken from infected 

plants. To controlling Fusarium wilt is very difficult and soil disinfestation must be applied. In this study, the effectiveness of 

some soil disinfestation applications against Fusarium wilt of carnation was evaluated in greenhouse conditions for 3 consecutive 

years (2015-2018). For this purpose, metam sodium, dazomet and solarization were applied in the first two years of the trials, and 

dimethyl disulfide was included in the trials in the third year. The trials were carried out under greenhouse conditions and the 

gross margins (TL/da) obtained by soil disinfestation applications were determined in the third year of trials.In the 2015-2016 

production season of soil disinfestation applications, losses caused by Fusarium wilt were seen to reach 41% in the control plot, 

while solarization was the best practice with the effect of 78.32%. In the 2016-2017 production season, while the disease rate in 

the control plot was around 70%, dazomet was determined as the best practice with an effect of 77.2%. In the 2017-2018 

production season, the average diseased plant rate in the control was found to be 95.83%, while the best application was dimethyl 

disulfide with 13.12% diseased plant rate and 86.3% effect, followed by solarization with 74.47% effect. In the economic analysis 

carried out in the 2017-2018 production season, the profit (gross margin) obtained from DMDS was the highest in direct 

proportion to the less production loss and the increase in crop yield.  

Keywords: Fusarium oxysporum f. sp. dianthi, carnation, soil disinfestation, dimethyl disulfide, solarization 

Bu bildiri Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 
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Sarı Pas (Puccinia striiformis f. sp. trirtici) Warrior Irkına Karşı Bazı Ekmeklik Buğday 

Genotiplerinde Dayanıklılık Kaynağının Belirlenmesi  

Emine Burcu TURGAY1, Sibel BÜLBÜL1, Kadir AKAN2, Öztekin URLA1, Selami YAZAR1, Bayram ÖZTÜRK1, 

Mehmet Emin ALYAMAÇ1 

1Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 

2Kırşehirahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Kırşehir 

Sorumlu Yazar: emineburcu.turgay@tarimorman.gov.tr 

Ekmeklik buğday verim ve kalitesini sınırlayan önemli biyotik stres faktörlerinden biri sarı pas (Etmen: Puccinia 

striiformis f. sp. tritici, Pst) hastalığıdır. Genotipik varyasyondan yaralanarak dayanıklı çeşit geliştirmek ve üretim desenin 

de kullanılması sarı pas hastalığıyla mücadelede uygulanan etkin yöntemlerdendir.Bu çalışmanın amacı; Tarla Bitkileri 

Merkez Araştırma Enstitüsü (TARM) Buğday Islah Birimince geliştirilen toplam Kırmızı Ekmeklik Ön Verim Denemesi 

yer alan 408 genotipin, fide ve ergin dönem reaksiyon testlerinin yürütülmesidir. Çalışma, 2019-2020 üretim sezonunda 

ülkemizde yaygın olarak görülen Warrior (PstS7; 1,2,3,4,-,6,7,-,9,-, -,17,-,25,-,32,Sp,AvS,Amb dayanıklılık genleri üzerine 

etkin) sarı pas ırkı kullanılarak yürütülmüştür. Fide dönemi testleri TARM Yenimahalle yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir. 

Genotipler 15-20oC sera koşullarında yetiştirilmiştir. Hastalık ürediniosporları mineral yağ (Soltrol 170®) ile süspansiyonu 

hazırlanarak, bitkilere inokule edilmiştir. İnokulasyondan sonra bitkiler 9oC de 24 saat süreyle %100 nemli ortamda 

tutulmuş ve sonra 15-20oC sera koşullarına aktarılmıştır. İnokulasyondan 15-17 gün sonra 0-9 McNeal skalasına göre 

reaksiyonlar değerlendirilmiştir. Reaksiyonu ≤6 olan genotipler dayanıklı olarak değerlendirilmiştir. Ergin dönem testleri 

TARM, Ankara İkizce Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde yürütülmüştür. Hastalık reaksiyonlarının değerlendirilmesinde 

Modifiye Cobb skalası kullanılmıştır. Değerlendirmeler süt olum devresinde ve hassas kontrol çeşitlerinde 90S reaksiyona 

ulaştığında gerçekleştirilmiştir. Enfeksiyon kat sayısı ≤20 olan materyal dayanıklı olarak değerlendirilmiştir.  Fide dönemi 

testinde %13 genotip dayanıklı, ergin dönemde ise %4 genotip immun, %3 genotip dayanıklı, %9 genotip orta dayanıklı 

olarak belirlenmiştir. İmmun reaksiyon gözlenen genotiplerin sarı pas hastalığına (Warrior, PstS7 ırkına) dayanıklılık 

kaynağı olarak kullanılabilir. Aynı materyal hastalığa dayanıklı çeşit olarak tescil ettirilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Sarı pas (Puccinia striiformis f. sp. trirtici), ekmeklik buğday, dayanıklılık kaynağı, reaksiyon testi  

 

Determination of Resistance Source in Some Bread Wheat Genotypes Against to Warrior Race 

of Stripe Rust (Puccinia striiformis f. sp. trirtici) 

One of the important biotic stress factors limiting the yield and quality of bread wheat is stripe rust disease (Puccinia 

striiformis f. sp. tritici, Pst). Developing resistant varieties based on the use of genotypic variations is one of the common 

and effective methods applied in the control of stripe rust disease. The aim of this study was to measure the seedling and 

adult plant resistance of total 408 genotypes developed by Wheat Breeding Laboratory of Field Crops Central Research 

Institute (FCCRI). The study was carried out using the Warrior race (effective on PstS7; 1,2,3,4,-,6,7,-,9,-,-,17,-,25,-

,32,Sp,AvS,Amb resistance genes) widely appeared in different regions in 2019-2020 production season in Turkey. Seedling 

resistance tests were carried out at FCCRI, Yenimahalle. Genotypes were grown under 15-200 C of greenhouse conditions. 

Urediniospores of the disease were prepared in a suspension of mineral oil (Soltrol 170®) and inoculated into plants. 

Following inoculation, the plants were kept in 100% humidity at 90 C for 24 hours and then transferred to greenhouse 

conditions at 15-200 C. Reactions were evaluated on the 15-17th day of inoculation, according to the 0-9 McNeal scale. 

Genotypes with a reaction less than 6 were considered as resistant. Adult plant resistance tests were carried out at FCCI, 

Ankara İkizce Research and Application Farm. A modified Cobb scale was used in the evaluation of disease reactions. 

Evaluations were carried out in Ripening stage (Zadoks’ growth stage 58-75) and when the low resistant varieties reached 

90S reaction. The varieties with an infection coefficient less than 20 was considered as resistant. It was determined that in 

the seedling period test, 13% genotype was resistant, in the adult plant period 4% genotype was immune, 3% genotype 

resistant, 9% of genotype was medium resistant. Genotypes with immune reaction can be used as a source of resistance to 

yellow rust disease (Warrior, PstS7) and can be registered as a disease-resistant variety. 

Keywords: Stripe rust (Puccinia striiformis f. sp. trirtici), bread wheat, resistance source, reaction test 

*Bu çalışma, TAGEM/TBAD/16/A12/P01/002 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.  
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Türkiye’de Fasulye Üretim Alanlarındaki Rhizoctonia Türlerinin Anastomosis Gruplarının 

Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu 

Sirel CANPOLAT1*, Senem TÜLEK1, Abdulaziz YAĞMUR1, Tülin SARIGÜL ERTEK1,  

Kâmil DUMAN1, Evren ATMACA2, Abdullah Taner KILINÇ2, 

1 Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara, Türkiye 

2 Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir, Türkiye 

*Sorumlu Yazar: sirelozan_18@hotmail.com 

Survey çalışmaları 2018 ve 2019 yıllarında fasulye üretim sezonunda Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bursa, Niğde, 

Nevşehir, Burdur, Karaman ve Konya olmak üzere 9 farklı ilde yürütülmüştür. Surveylerde 2018 yılında 244 adet, 2019 

yılında 246 adet hastalıklı fasulye bitkisi toplanmıştır. Hastalık belirtisi gösteren bu bitkilerden toplam 65 adet Rhizoctonia 

izolatı elde edilmiştir. Fasulye bitkisinden izole edilen Rhizoctonia tür ve anastomosis gruplarının klasik yollarla 

belirlenmesinde fungusun kültürel, morfolojik özellikleri ve çekirdek sayıları esas alınmıştır. Elde edilen izolatlar saf 

kültür olarak hazırlanıp farklı saklama yöntemleriyle saklanmıştır. Bu izolatların önce petrilerde ön patojenisite testleri 

daha sonrada saksılarda patojenisite testleri yürütülmüştür. Yürütülen DNA sekans analizleri ve klasik teşhis çalışmaları 

sonucunda elde edilen multinukleat izolatların Rhizoctonia solani AG 1 HG I, AG 2 I, AG 4 HG I, AG 4 HG II ve AG 5 

anastomosis gruplarına ait olduğu belirlenmiştir. Binükleat Rhizoctonia izolatları AG K ve BN Rhizoctonia sp olarak tespit 

edilmiştir. R. solani AG 1, 2, Binükleat AG K gruplarının ve anastomosis grubu tespit edilemeyen iki adet BN Rhizoctonia 

sp. türünün ise patojen olmadığı saptanmıştır. Yapılan patojenisite testleri sonucunda AG 4 HG I, AG 4 HG II ve AG 5 

grupları fasulyede patojen bulunmuş ve en virulent grubun ise AG 4 HG II olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelime: Rhizoctonia, Phaseolus vulgaris, anastomosis grupları, patojenisite 

 

Molecular and Morphological Characterization of Rhizoctonia Species and Anastomosis 

Groups in Bean Production Areas in Turkey 

Survey studies were conducted in 9 different provinces, namely Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bursa, Niğde, Nevşehir, 

Burdur, Karaman and Konya during the bean production season in 2018 and 2019. In the surveys, 244 diseased bean plants 

were collected in 2018 and 246 in 2019. A total of 65 Rhizoctonia isolates were obtained from these plants showing 

simptoms of disease. The determination of the Rhizoctonia species and anastomosis groups isolated from the bean plant in 

conventional identification method was based on the cultural and morphological characteristics of the fungus and the 

number of nuclei. The isolates obtained were prepared as a pure culture and stored with different storage methods. These 

isolates were first tested for pathogenicity in petri dishes and then in pots. It was determined that the multinucleate isolates 

obtained as a result of r-DNA ITS sequence analysis and conventional identification studies belong to the groups 

Rhizoctonia solani AG 1 HG I, AG 2 I, AG 4 HG I, AG 4 HG II and AG 5 anastomosis. Binucleate Rhizoctonia isolates 

were determined as BN Rhizoctonia sp. And AG K. R. solani AG 1, 2, Binucleat AG K groups and two BN Rhizoctonia 

sp. it has been determined that its species is not pathogen. As a result of the pathogenicity tests, AG 4 HG I, AG 4 HG II 

and AG 5 groups were found to be pathogenic in beans, and the most virulent group was determined to be AG 4 HG II. 

Key Words: Rhizoctonia, Phaseolus vulgaris L., anastomosis group, pathogenicity 

*Bu çalışma, TAGEM/TBAD/Ü/18/A7/P3/4 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Ege Bölgesi Örtü Altı Karanfil Üretim Alanlarında Fusarium oxysporum f. sp. dianthi 

Irklarının Moleküler Olarak Belirlenmesi 

Ceren CER1, Seher BENLİOĞLU2 

1Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

2Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: ceren.karagoz@tarimorman.gov.tr 

Fusarium solgunluğuna neden olan Fusarium oxysporum f. sp. dianthi W.C. Snyder & H.N. Hansen, ülkemizde karanfil 

üretim alanlarında görülen en önemli ve tahripkâr hastalık etmenidir. Karanfilde bu hastalığa karşı dayanıklı çeşit ıslahında, 

karanfil alanlarında hangi fizyolojik ırkın yaygın olduğu bilinmesi büyük önem taşımakta, bunun yanında etmenin genetik 

karakteristiği ile ilgili kapsamlı çalışmaların da yapılması gerekmektedir. Yapılan çalışmada, İzmir ve çevresindeki örtü 

altı karanfil üretim alanlarında kapsamlı bir survey yapılmış ve 92 Fusarium izolatı elde edilmiştir. Toplanan izolatların 

morfolojik olarak ön tanılamaları gerçekleştirildikten sonra, GenBank'ta TEF1-a gen bölgesi dizi benzerliklerine göre 80 

tanesi Fusarium oxysporum f. sp. dianthi (Fod) olarak tanılanmıştır. Morfolojik ve moleküler çalışmalar sonucu Fod olarak 

kesin tanısı yapılan 80 izolatın Fod ırklarına özgü spesifik primerlerle PCR analizleri gerçekleştirilmiştir. İzolatlardan 16 

(%20)’sının 295 bp’da bant vererek ırk 1/8’a ait olduğu, 64’ünün (%80)’sinin ise 564 bp’da bant vererek ırk 2’ye ait olduğu 

belirlenmiştir. Moleküler çalışmalara paralel olarak Fod olarak tanılanan izolatlardan 50’si seçilerek morfolojik özellikleri 

arasındaki farklar gözlemlenmiştir. Patojenite testleri ve filogenetik analizler için, izolatların alındığı her bir lokasyonu ve 

ırkı temsil etmek üzere 30 Fod izolatı seçilmiştir. Patojenite testleri, karanfil (cv Turbo) fidelerinin köklerinin Fod 

izolatlarının tek spor süspansiyonlarına daldırılmasının ardından saksı denemeleriyle gerçekleştirilmiştir. Patojenite testleri 

sonucunda izolatlar virulensliklerine göre 3 gruba ayrılmış (≥%70 virulensi yüksek, %35-70 orta derecede virulent, ≤%35 

virulensi düşük), virülensi en yüksek olan 3 Fod izolatı ırk 2’ye ait olmasına rağmen, ırklar ile Fod izolatlarının virülensi 

arasında bir korelasyon bulunmadığı görülmüştür. Morfolojik özellikleri bakımından ise, ırk 1/8'e ait izolatların tamamı 

ortak bir koloni görünümü sergilerken, ırk 2’ye ait izolatların koloni görünümlerinde ortak bir özellik görülmemiştir. Irka 

özgü primerler kullanılarak yapılan ırk tanımlaması, TEF1-a gen bölgesi sekansları ile oluşturulan filogenetik ağaçla elde 

edilen tanımlama ve kümelemeye tam olarak karşılık gelmiş ve izolatların Fod ırkları için iyi çözülmüş ayrı dallar 

oluşturduğu açıkça görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Fusarium solgunluğu, karanfil, TEF1-α geni, ırka-spesifik moleküler markırlar 

 

The Molecular Detection of Fusarium oxysporum f. sp. dianthi Races in Protected Carnation 

Growing Areas in Aegean Region of Turkey 

Fusarium wilt of carnation, caused by Fusarium oxysporum f. sp. dianthi W.C. Snyder & H.N. Hansen, is the most 

important and destructive disease in all major carnation growing areas of Turkey. In the breeding of resistant carnation 

varieties, it is of great importance to know which physiological race is common in carnation production areas, and 

comprehensive studies on the genetic characteristics of this pathogen are required. In 2016, a comprehensive survey was 

made in carnation greenhouses in and around İzmir and 92 Fusarium isolates were obtained. After morphological 

preliminary identification of the collected isolates, 80 of them were identified as Fusarium oxysporum f. sp. dianthi (Fod) 

according to the highest sequence identity of TEF1-α gene in GenBank. As a result of morphological and molecular studies, 

PCR analysis of 80 isolates that were definitively diagnosed as Fod were performed with race-specific primers. Sixty-four 

isolates (80 %) produced a 564 bp product and were identified as Fod race 2, while 16 (20%) amplified a 295 bp fragment, 

which is diagnostic for race 1/8. 50 Fod isolates were selected and the differences in their morphological characteristics 

were observed. We selected thirty out of 80 Fod isolates to represent each location and race for the pathogenicity tests and 

phylogenetic analyses. Pathogenicity tests were carried out in a pot experiment by immersing the roots of carnation (cv 

Turbo) cuttings in monoconidial suspensions of the Fod isolates. As a result of the pathogenicity tests, isolates were divided 

into 3 groups according to their virulence (≥70% highly virulent, 35-70% moderately virulent, ≤35% nominally virulent). 

Although the 3 Fod isolates with the highest virulence belong to race 2, a correlation couldn’t be made between the races 

and the virulence of the Fod isolates. While all isolates belonging to race 1/8 showed a typical colony appearance, there 

was no homogeneity in the colony appearances of the isolates belonging to race 2. Race identification using Fod race-

specific primers verified and exactly corresponded the identification and clustering obtained by TEF1-α sequencing. In the 

phylogenetic tree, it’s clearly seen that the isolates formed well-resolved separate clades for Fod races.  

Keywords: Fusarium wilt, carnation, TEF1-α gene, race-specific molecular markers 
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Bazı Arpa Genotiplerinin Arpa Yaprak Lekesi (Rhyncosporium commune) Hastalığına Karşı 

Reaksiyonlarının Belirlenmesi  

Emine Burcu TURGAY1, Öztekin URLA1, Sibel BÜLBÜL1, Kadir AKAN 2, İsmail SAYIM1, Namuk ERGÜN1, Sinan 

AYDOĞAN1, Melih BİLİR1 

1Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 

2Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Kırşehir 

Sorumlu Yazar: emineburcu.turgay@tarimorman.gov.tr 

Arpa, malt ve yem sanayinde kullanılan önemli bir tarla bitkisidir. Rhynchosporium commune’nin neden olduğu arpa 

yaprak lekesi hastalığı arpa da verim ve kaliteyi sınırlandıran önemli fungal bir hastalıktır. Hastalığın mücadelesinde, 

dayanıklı genotiplerin geliştirilmesi ve üretimde kullanılması etkili kontrol yöntemlerinden biridir.Bu çalışmanın amacı; 

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü (TARM) Arpa Islah Birimince geliştirilen ve Arpa Ön Verim Kademesinde 

bulunan 535 arpa hattı ve 9 arpa çeşidinin (Bülbül 89, Tarm-92, Aydanhanım, Tokak 157/37, Çetin 2000, Yesevi-93, Orza-

96, Avcı-2002, Zeynelağa) hastalığına karşı ergin dönem reaksiyonları belirlenmesidir. Çalışma TARM İkizce (Ankara) 

lokasyonunda 2019-2020 üretim sezonunda 2 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Hastalığın değerlendirilmesinde double 

digit 00-99 skalası kullanılmıştır. Hassas kontrol çeşidi olarak Aydanhanım çeşidi kullanılmıştır ve reaksiyonu 97-98 skala 

değeri ile değerlendirilmiştir. Reaksiyonlar; 00: Immune, 11-35: Dayanıklı, 36-55: Orta Dayanıklı, 56-75: Orta hassas, 76-

99: Hassas olarak gruplandırılmıştır. Reaksiyon testi sonucu 13 genotip dayanıklı, 54 genotip orta dayanıklı, 191 genotip 

orta hassas, 305 genotip hassas olarak belirlenmiştir. Dayanıklı gözlemlenen genotiplerin verim kademesine aktarılması 

önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Arpa, arpa yaprak lekesi, Rhyncosporium commune, genetik dayanıklılık, reaksiyon testi  

 

Determination of Reaction of Some Barley Genotypes Against to Scald (Rhyncosporium 

commune) Diseases 

Barley is an important field crop used in the malt and feed industry. Scald diseases caused by Rhynchosporium commune 

is an important fungal disease that limits yield and quality in barley. In the control of the disease, the development of 

resistant genotypes and their use in production is one of the effective control methods. The aim of this study; 535 barley 

lines in preliminary yield trials developed by Field Crops Central Research Institute, (FCCRI) Barley Breeding Unit and 9 

barley varieties (Bülbül 89, Tarm-92, Aydanhanım, Tokak 157/37, Çetin 2000, Yesevi-93, Orza-96, Avcı-2002, Zeynelağa)  

to determine the adult plant reactions against to the disease. The study was carried out in 2 replications at FCCRI İkizce 

Application and Research station in 2019-2020 production season. A double-digit 00-99 scale was used in the evaluation 

of the disease.Aydanhanım variety was used as sensitive control variety and its reaction was evaluated with 97-98 scale 

value. Reactions; 00: Immune, 1-35: Resistant 36-55: Moderately Resistant, 56-75: Moderately Susceptible, 76-99: 

Susceptible grouped as. As a result of the reaction test, 13 genotypes were determined as resistant, 54 genotypes as 

moderately resistant, 191 genotypes as moderately susceptible, and 305 genotypes as susceptible. It has been suggested 

that the resistant observed genotypes can be transferred to the yield stage. 

 Keywords: Barley, Scald, Rhyncosporium commune, Genetic resistance, Reaction test 

*Bu çalışma TAGEM/TBAD/16/A12/P05/001 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Ege Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin 

Varlığının Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi  

Nursen ÜSTÜN1, Neziha GÜVEN1, Ceyda YÜZBAŞI1, Damla ERTIMURTAŞ1, Fatma ÖZSEMERCI1, Mehmet Fatih 

TOLGA2, Ferhunde Özlem ALTINDIŞLI1, Tevfik TURANLI1, Ümran AKKAN DEMIRER1, Neşe KESKIN1, İsmet 

ACAR1, Emine DEMIR ÖZDEN3 
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3Düzce Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: nursen.ustun@tarim.gov.tr 

Xylella fastidiosa geniş konukçu dizisine sahip, ksilemde yaşayan, AB ülkeleri ve Türkiye’de karantinaya tabi önemli bir 

bakteriyel patojendir. Asma, turunçgil, badem, sert çekirdekli meyveler, zeytin gibi ülkemiz için ekonomik olarak çok önemli 

bitki türleri konukçuları arasında yer almakta ve bu ürünlerde ciddi kayıplar oluşabilmektedir. Hemiptera takımına bağlı özellikle 

Cercopoidea, Cicadoidea ve Membracoidea familyalarına ait böcek türleri ile taşınan etmen 2013 yılında Italya’da zeytinlerde 

saptanmış ve sonra tüm Avrupa’da etmenle ilgili yoğun çalışmalar başlatılmıştır. EFSA’nın gerçekleştirmiş olduğu Risk 

değerlendirilmesinde Avrupa tarımı ve bitki sağlığı için başka zararlı organizmalardan çok daha riskli görülen bakterinin yeni 

bölgelerde erken tespiti ve eradikasyonu çok önemlidir. Yüksek risk altında olan ve uluslararası ticaret kapsamında çok sayıda 

bitki türü ithal eden Türkiye’ de etmenin ve potansiyel vektör türlerinin varlığına yönelik bilgilerin edinilmesi ulusal eylem 

planının oluşturulması için gereklidir. Bu çalışmada, 2016-2020 yıllarında zeytin, asma, turunçgil ve badem üretim alanlarında 

surveyler yürütülerek etmenin ve potansiyel vektörlerinin Ege Bölgesinde varlığı araştırılmıştır. Survey alanlarından toplanan 

bitki örnekleri örnekler real- time PCR yöntemi ile analiz edilmiştir. Toplanan 446 zeytin, 158 bağ, 197 turunçgil, 92 badem ve 

1 kiraz olmak üzere toplam 834 bitki örneğinin analizinde etmen tespit edilmemiştir.  

X. fastidiosa’nın vektörlerinin belirlenmesi amacıyla 97 zeytin, 192 bağ, 59 turunçgil ve 30 badem olmak üzere toplam 378 adet 

bağ ve söz konusu meyve bahçelerinde darbe ve vakumla toplama yöntemleri kullanılarak örnekleme yapılmıştır. Teşhis 

sonuçlarına göre Hemiptera takımına bağlı özellikle Cercopoidea, Cicadoidea ve Membracoidea familyalarına ait bağda; 22, 

bademde 17 ve zeytinde 8 tür saptanmıştır. Etmeninin vektörlerinden Euscelis lineolatus Brullé Manisa ili Akhisar ilçesinde 2019 

yılında bademde belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında Türkiye için etmenin oluşturduğu riskler ortaya konularak risk 

azaltıcı önlemlerin değerlendirilmesi yapılacaktır. 

 Anahtar Kelimeler: Xylella fastidiosa, survey, konukçuları, vektörleri, risk 

 

 Investigations on The Presence of Xylella fastidiosa and Its Vectors in The Aegean Region of 

Turkey and Risk-Based Prevention Measures 

Xylella fastidiosa is a xylem limited pathogen with very wide host range listed in quarantine regulation of EU and Turkey. The 

bacterium transmitted by xylem feeding insects from Cercopoidea, Cicadoidea and Membracoidea families is a potential threat 

for economically important crops such as olives, grapes, citrus fruits, stone fruits and almonds grown widely in Turkey. The 

concern on the pathogen has increased since it has been detected on olive trees in Italy in 2013 where it had an enormous negative 

impact. In EFSA risk assessment the pathogen was mentioned to treat European Agriculture and plant health more than any other 

pest. Early detection of the pest in the new areas and its eradication are very important. Information on pest presence and potential 

vectors in Turkey are mandatory for the establishment of adequate national action (contingency) plan against the pathogen. 

In the study, surveys were carried out in olive, grape, citrus and almond growing areas between 2016-2020 to determine the 

presence of the pathogen and its potential vectors in the Aegean Region of Turkey. Samples collected from the surveyed areas 

were analyzed by real-time PCR method. Totally 834 plant samples including 446 olive, 158 grape, 197 citrus, 92 almond and 1 

cherry were analyzed and no infected samples were found. Totally 97 olive, 192 grapevine, 59 citrus and 30 almond production 

areas were sampled by using beating and vacuum sampling techniques for determination of potential insects vectors of X. 

fastidiosa. In the grapevine areas 22 species, in the almond areas17 species and in the olive areas 8 species belonging to 

Cercopoidea, Cicadoidea and Membracoidea families were defined. In 2019 one of the vectors of the pathogen, Euscelis lineolatus 

Brullé was detected in almond orchards in Akhisar, Manisa. In the light of the results the risks of the pathogen for Turkey and 

risk mitigation measures will be discussed. 

Keywords: Xylella fastidiosa, survey, hosts, vector, risk 
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Kirazda Bakteriyel Kanser Etmeni Pseudomonas syringae pv. syringae ‘nin Bakır Toleransı ve 

Genetik Varyasyon Açısından Moleküler Olarak Araştırılması 

Gizem TOYGAR1, Utku ŞANVER1, Zeliha Ayyüce KARAKUŞ1, Hatice ÖZAKTAN1 

1Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: utkusanver@gmail.com 

Kiraz (Prunus avium L.) Roseceae familyasına ait dünyada geniş yayılım gösteren ticari öneme sahip bir meyve ağacıdır. 

Kiraz yetiştiriciliği yapılan yerlerde en büyük sorunlardan biri sert ve yumuşak çekirdeklilerde bakteriyel kanser 

hastalığıdır. Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss)’nin neden olduğu Bakteriyel Kanser ve Zamklanma Hastalığı, Ege 

Bölgesinde kiraz yetiştiriciliği yapılan alanlarda önemli düzeyde ürün ve verim kayıplarına neden olmaktadır. Pss etmenine 

karşı mücadelede en yaygın olarak bakırlı birleşikler kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda bakırlı preparatların bilinçsiz 

kullanımına bağlı olarak, etmen bu ilaçlara karşı direnç kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, İzmir ili ve 

çevresinde kiraz yetiştiriciliği yapılan yerlerde, bakteriyel kanser belirtisi gösteren bitkilerden alınan örneklerden izole 

edilen Pss izolatlarının farklı bakır konsantrasyonlarına tolerans durumunu tespit etmek, REP ve BOX elementleri 

kullanılarak REP-PCR yöntemi ile izolatlar arasındaki genetik varyasyonu belirlemek ve genetik varyasyon ile bakır 

toleransı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu çalışma sonucunda, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde Bağyurdu, Ören ve Armutlu 

bölgelerinden elde edilen Pss izolatlarında yüksek bakır toleransının olduğu gözlemlenmiştir. REP-PCR sonuçlarına göre, 

Pss izolatları arasında genetik varyasyon olduğu ve bu genetik varyasyonun bakır toleransı ile ilişkili olduğu tespit 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Pseudomonas syringae pv. syringae, Bakır Toleransı, Genetik Varyasyon, REP-PCR 

 

Molecular Investigation of Sweet Cherry Bacterial Cancer Causal Agent Pseudomonas syringae 

pv. syringae in terms of Copper Tolerance and Genetic Variation 

Cherry (Prunus avium L.) is a commercially important fruit tree belonging to the Rosaceae family and widely distributed 

in the world. Bacterial cancer disesase of stone fruits is one of the biggest problems in sweet cherry cultivation areas. 

Bacterial canker disease agent Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) causes significant product and yield losses in 

cherry cultivation areas in Ege Region. Copper compounds are the most commonly used to control of Pss. However, due 

to the unconscious use of copper compounds, the causal agent has started to gain resistance to this compounds in recent 

years. The aim of this study is to determine the tolerance status of Pss isolates to copper at different copper concentrations, 

to identify the genetic variation between the isolates by using REP and BOX elements by REP-PCR method and to 

investigate the relationship between genetic variation and copper tolerance in bacterial causal agents obtained from plants 

showing bacterial cancer symptoms in sweet cherry cultuvation areas in Izmir Province. As a result of this study, it has 

been observed that there is a high copper tolerance between Pss strains from Bağyurdu, Ören and Armutlu regions of Izmir 

Province. It has been determined that there was genetic variation among Pss isolates in REP and BOX elements and this 

genetic variation is associated with copper tolerance. 

Keywords: Pseudomonas syringae pv. syringae, Copper Tolerance, Genetic Variation, REP PCR 

Bu Bildiri TÜBİTAK 2209’a projesi kapsamında desteklenmektedir. 
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Mutant Ekmeklik ve Makarnalık Materyallerinin Fide ve Ergin Dönemde Pas Hastalıklarına 

Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi 

Nilüfer AKCİ1, Kadir AKAN2, Ali ŞENAY3 
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Sorumlu Yazar: nilufer.akci@tarimorman.gov.tr 

Mutasyon ıslahı çalışmaları sonucu geliştirilen bitkisel çeşitlerin varlığı bilinmektedir. TENMAK Nükleer Enerji Araştırma 

Enstitüsü tarafından 0.6 Megarad/saat gücündeki Kobalt-60 (60Co) kaynağından elde edilen gama ışınlarının 250 Gy 

dozunda kullanılarak geliştirilmiş, M3-M6 kademesinde bulunan 218 adet ekmeklik ve makarnalık genotipin fide dönemi, 

329 adet ekmeklik ve makarnalık genotipin ergin dönemi, pas hastalıklarına karşı değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu 

çalışmanın amacı; mutasyon ıslah tekniği kullanılarak geliştirilmiş materyallerinin sarı pas (Etmen; Puccinia striiformis, 

YR), kahverengi pas (Etmen; Puccinia triticina, LR) ve kara pas (Etmen; Puccinia graminis, SR) hastalıklarına karşı fide 

dönemi ve sarı pas hastalığına karşı ergin dönemi reaksiyonları belirlenmiştir. Fide dönemi testleri sera koşullarında Ankara 

ili Yenimahalle lokasyonunda, ergin dönem sarı pas hastalığı testleri yapay epidemi şartlarında Ankara ili İkizce 

lokasyonunda 2017-2018 üretim yılında 2 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Fide ve ergin dönemi testlerinde; Lokal pas 

hastalık popülasyonlarının (sarı pas; Yr 5, 10, 15, 24 ve 26, dayanıklılık genleri üzerine avirülent, kahverengi pas; Lr9, 19 

ve 24 dayanıklı genleri üzerine avirülent, kara pas için; Sr24 ve 31 dayanıklı genleri üzerine avirülent) hangi dayanıklılık 

genlerine etkin olduğu belirlenmiştir. Fide ve ergin dönem testlerinde hassas kontrol olarak Morocco ve Little Club 

genotipleri kullanılmıştır. Fide testlerinde 0-4 skalasına göre 3+ veya 4 ve ergin dönem çalışmalarının değerlendirilmesinde 

Modifiye Cobb skalası kullanılmış olup hastalık reaksiyonları 100 S olarak gözlemlenmiştir. Fide dönem çalışmalarının 

değerlendirilmesinde; 3 ve daha yüksek skorlar, ergin dönem çalışmalarının değerlendirilmesinde; Enfeksiyon Katsayısı 

21 ve daha yüksek skorlar hassas genotip olarak kabul edilmiştir. Bu durum çalışmanın güvenilir olduğunun bir göstergesi 

olarak kabul edilmiştir. Fide dönemi testleri değerlendirildiğinde; sarı pas hastalığına materyalin %12, kahverengi pas 

hastalığına %54 ve kara pas hastalığına %43 materyal dayanıklı olarak belirlenmiştir. Sarı pas hastalığı ergin dönem testi 

değerlendirildiğinde; %41 materyalin dayanıklı-orta dayanıklı olduğu belirlenmiştir. Dayanıklı olarak belirlenen 

materyalin bir üst kademeye aktarılması tavsiye edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Puccinia striiformis, Puccinia triticina, Puccinia graminis, fide dönem reaksiyonları, ergin dönem 

reaksiyonları 

 

Determination of the Rust Reactions of Mutant Bread and Durum Materials to Seedling and 

Adult Stage 

It is known that there are plant varieties improved as a result of mutation breeding studies. By TENMAK Nuclear Energy 

Research Institute, by using dose of 250 Gy of gamma rays obtained from a 0.6 Megarad/hour Cobalt-60 (60Co), 218 bread 

and durum genotypes use seedling stage and 329 bread and durum genotypes use adult plant stage in M3-M6 stage were 

developed. The aim of this study is to determine the effects of seedling stage reactions yellow rust (Puccinia striiformis, 

YR), leaf rust (Puccinia triticina, LR), stem rust (Puccinia graminis, SR) and yellow rust adult plant stage reactions. 

Seedling tests were conducted at Ankara Yenimahalle location and adult plant tests were conducted under artificial 

epidemic conditions at Ankara Ikizce location. The screening was carried in 2017-18 growing season with 2 replications.In 

both seedling and adult plant stage reaction tests; It was determined which resistance genes of local rust disease populations 

(yellow rust; of Yr 5, 10, 15, 24 and 26 avirulent on the resistance genes; leaf rust Lr9, 19 and 24 avirulent on the resistance 

genes; stem rust, Sr24 and 31 avirulent on the resistant genes) were virulent. Morocco and Little Club genotypes were used 

as susceptible controls in seedling and adult plant reactions tests. In the seedling tests, 3+ or 4 according to the 0-4 scale, 

and the Modified Cobb scale was used in the evaluation of the adult studies and the disease reactions were observed as 100 

S. In the evaluation of the seedling stage; 3 and higher scores and in the evaluation of adult plant stage; Infection Coefficient 

of 21 and higher scores were accepted as susceptible genotype. This was accepted as an indication of the reliability of the 

study.As a result of the study, when the seedling stage; yellow, leaf and stem rust respectively, 12%, 54% and 43% 

genotypes were resistant. When the adult plant tests are evaluated; 41% genotypes were determined resistant-moderately 

resistant. It is recommended to transfer the material determined as resistant to the next level. 

Keywords: Puccinia striiformis, Puccinia triticina, Puccinia graminis, seedling stage reaction test, adult stage reaction 
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Şeftali ve Nektarin’de Boscalid, Chlorpyrifos ve Tebuconazole Kalıntı Analizleri için 

QuEChERS Metodunun Validasyonu 
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Metot validasyon, pestisit kalıntı analizlerinde önemli bir kalite parametresidir. Bütün metotlar örneklerin analizinden önce 

valide edilmelidir. Bu çalışma şeftali ve nektarinlerde boscalid, chlorpyrifos ve tebuconazole analizi için QuEChERS analiz 

metodunun validasyonu amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla şeftali ve nektarin örnekleri her pestisitlerin 0.1xMRL, 1xMRL 

ve 10x MRL seviyelerinde spike edilmiştir. Ekstraksiyon ve clean up için QuEChERS metodu izlenmiş, kromatografik 

analizler LC-MS/MS ile yapılmıştır. Hesaplamada matris etkisini dengelemek için temsili matrisli kalibrasyon 

kullanılmıştır. Pestisitlerin LOQ değerleri MRL’nin altındadır. Şeftaliden pestisitlerin geri alımı boscalid için %122,3, 

chlorpyrifos için %108,4 ve tebuconazole için %109,9 olarak bulunmuştur. Şeftali için tüm metodun geri alımı %113,5 

(RSD= %17,3, n= 75) olarak bulunmuştur. Nektarinden geri alımlar boscalid için %124,5, chlorpyrifos için %108,1 (RSD= 

%11,3, n= 27) ve tebuconazole için %109,9 olarak bulunmuştur. Nektarin için tüm metodun geri alımı %113,6 

(RSD=%11,4, n=81) olarak bulunmuştur. Bu değerler SANTE geri alım limitleriyle (%60-140) ve tekrar edilebilirlik değeri 

(RSD ≤ %20) ile uyumludur. Kalibrasyon eğrisi boscalid ve tebuconazole için 1-200 pg/µl ve chlorpyrifos için 2-400 pg/µl 

aralığında doğrusal (R2 ≤0.999) olarak bulunmuştur. Bu metot tüm metot validasyon kriterlerini karşılamıştır. QuEChERS 

metodu şeftali ve nektarinde boscalid, chlorpyrifos ve tebuconazole kalıntı analizleri için uygun bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Şeftali, nektarin, pestisit kalıntısı, metot validasyon, QuEChERS 

 

Validation of QuEChERS Method for the Analyses of Boscalid, Chlorpyrifos and 

Tebuconazole Residues in Peach and Nectarine 

Method validation is an important quality parameter in pesticide residue analysis. All methods must be validated prior to 

sample analyses. This study was carried out to validate QuEChERS anlaytical method for the analysis of boscalid, 

chlorpyrifos ve tebuconazole in peach and nectarine. Fort this aim peach and nectarine samples spiked at 0.1xMRL, 1x 

MRL and 10xMRL of pesticides. For the extraction and clean up, QuEChERS method was followed, then chromatographic 

analyses were performed with LC-MS/MS. For the quantification represenative matrix-matched calibration was used. LOQ 

of pesticides were below MRLs. Recovered boscalid, chlorpyrifos and tebuconazole from peach were 122.3%, 108.4% and 

109.9%, respectively. The overall recovery rate for peach was determined as 113.5% (RSD= 17.3%, n= 75). For nectarine, 

recovery rates of boscalid, chlorpyrifos and tebuconazole were 124.5%, 108.1% and 109.9%, respectively. The overall 

recovery for nectarine was 113.6% (RSD=11.4%, n=81). These figures were within the SANTE recovery limits (60-140%) 

and the repeatability (RSD ≤ 20%). Calibration curves were linear (R2 ≤0.999), with the range of 1-200 pg/µL for boscalid 

and tebuconazole, and 2-400 pg/µL for chlorpyrifos. All required method validation criteria were met in this study. 

QuEChERS method was found suitable for the analyses of boscalid, chlorpyrifos and tebuconazole residues in peach and 

nectarine under our laboratory conditions. 

Keywords: Peach, nectarine, pesticide residues, method validation, QuEChERS 

Bu çalışma, Hatice DÜLGER’in (ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Bitki Koruma ABD) yüksek lisans tezinin bir bölümü 

olup, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinasyon Birimi tarafından FYL-2020-3323 nolu proje 

kapsamında desteklenmiştir. 
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Kuzeybatı Marmara Bağ Üretim Alanlarından Elde Edilen Rhizobium spp.’nin Tespit, Tanı ve 

Yaygınlığı 

Nur SİVRİ1, Mustafa MİRİK1 

1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: svrnur@hotmail.com 

Dünya bağ üretim alanlarının en önemli hastalıkları arasında Asma bağ uru etmeni Rhizobium vitis yer almaktadır. Kök uru 

etmeni R. radiobacter’e daha az rastlanmaktadır. Hastalık etmenlerinin tespiti için Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerindeki bağ 

alanlarından 2016-2019 yılları arasında survey gerçekleştirilmiş; urlu bitkilerden, kök ve iletim dokularından örnekler alınmış ve 

izolasyonlar gerçekleştirilmiştir. İzole edilen 213 izolatı RS, King B ve PDA besi ortamlarında tipik R. vitis ve R. radiobacter 

koloni gelişimi göstermiştir. Patojenisite yeteneklerini belirlemek amacıyla izolatlar, havuç dilimleri (Daucus corata), domates 

(Lycopersicon esculentum cv. Heinz 2274), kalonşe (Kalonchoe daigramontiana), şeytan elması (Datura stromonium), Narince 

asma fidanlarına inokule edilmiştir. En az bir test bitkisinde ur oluşturan ve morfolojik olarak 130’u R. vitis; 51’i R. radiobacter 

olduğu saptanan toplam 181 izolat tespit edilmiştir. En fazla ur, havuç dilimlerinden 11-16 gün sonra 160 izolattan elde edilmiştir. 

Patojenisite çalışması sonucunda elde edilen 181 re-izolatın biyokimyasal ve fizyolojik test sonuçlarına göre R. vitis ve R. 

radiobacter olarak tür ayrımı gerçekleştirilmiştir. Moore ve ark. (2001)'a göre laktozdan 3-ketolaktoz üretimi, %2 NaCl içeren 

besi yerinde gelişme, 35 ºC’de gelişme, litmus milk’te gelişme, eritritol, melezitosedan asit oluşturma, malonic asit, L-tartaric 

asit ve mucic asitten alkali oluşturma, demir amonyum sitrat kullanımı, oksidaz reaksiyonu, sitrat kullanımı, PDA+CaCO3 

besiyerinde asit temizleme ve Potasyum hidroksitte Gram reaksiyonu üzerinde çalışılmıştır. 11 re-izolatın bazı biyokimyasal ve 

fizyolojik test sonuçları türlerden farklı bulunmuştur. Bazı izolatların bazı testlerde farklı reaksiyon verdiği gözlenmiştir. Üç ili 

de temsil edecek şekilde ve ur, iletim demeti ve kök örneklerinden seçilen 28 adet Rhizobium vitis ve 20 adet R. radiobacter 

izolatının genomik DNA’ları izole edilmiştir. R. vitis için VirAF/VirAR ve PehAF/PehAR; R. radiobacter için Tms2A/Tms2B 

ve VCF/VCR primer setleriyle PCR çalışmaları yapılmıştır. PCR testi sonucunda sadece bir R. radiobacter re-izolatı VCF/VCR 

primer seti ile bant oluşturmamıştır. Tekirdağ’dan 88 izolat, Edirne’den 51 izolat ve Kırklareli’den ise 21 izolat olmak üzere 

toplam 160 adet izolat elde edilmiştir. 160 izolatın 111’i R. vitis olarak; 49’u ise R. radiobacter olarak tanılanmıştır. Yaptığımız 

çalışma sonucunda 2016-2019 arasında Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerindeki ortalama hastalık bulunma oranı sırasıyla 

%75,69, %71,86 ve %83.06 olarak belirlenmiştir. R. vitis ortalama hastalık yaygınlık oranının Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli 

illerinde sırasıyla %67,79, %53,48 ve %88,89; R. radiobacter ortalama yaygınlık oranının ise sırasıyla %28,10, %10,65 ve 

%46,66 olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bağ, Rhizobium spp., tanı, yaygınlık 

 

Detection, Identification and Prevalence of Rhizobium spp. Isolated from the Vineyards in 
Northwestern of Marmara 

Crown gall of grapevine causes agent Rhizobium vitis is among the most important diseases of vineyards throughout the world. 

R. radiobacter, causes of crown gall, obtains less common in vineyards. Surveys were carried out to determine the bacterial 

pathogens isolated from the vineyards in Tekirdağ, Edirne and Kırklareli provinces between 2016-2019 and collected samples 

from the gall, root and vascular tissues. 213 isolates were found to be grown typical R. vitis and R. radiobacter bacterial colony 

on RS, King’s B and PDA media. To determine the pathogenicity ability of isolates carrot slices (Daucus corata), tomato 

(Lycopersicon esculentum cv. Heinz 2274), kalonche (Kalonchoe daigramontiana), thorn apple (Datura stromonium), Narince 

grape variety plants were inoculated. Among morphologically identified totally 181 re-isolates, 130 re-isolates were found as R. 

vitis and 51 re-isolates as R. radiobacter were determined to induce at least one tumour. Most tumours were observed on carrot 

slices after 11-16 developing days. After pathogenicity tests obtained 181 re-isolates, R. vitis and R. radiobacter species division 

were carried out based on biochemical and physiological test results. According to Moore et al. (2001) 3-ketolactose production 

from lactose, growth in 2% sodium chloride, growth at 35 ºC, action on litmus milk, acid from erythritol and melezitose, alkali 

from malonic acid, L-tartaric acid and mucic acid, ferric ammonium citrate utilization, oxidase reaction, citrate utilization, acid 

clearing on PDA+CaCO3 medium and Gram reaction with potassium hydroxide tests were studied. 11 re-isolates test results were 

found different from the determined species. Additionally, observed that some re-isolates react unusually some tests given. The 

genomic DNA of 28 R. vitis and 20 R. radiobacter isolates, to represent three investigated provinces and chosen samples from 

tumour, vascular tissue and root, were extracted. PCR reactions were applied to R. vitis with VirAF/VirAR and PehAF/PehAR 

and R. radiobacter with Tms2A/Tms2B and VCF/VCR primer sets. After PCR assay results, only one R. radiobacter re-isolates 

were not yielded visual amplicons with VCF/VCR primer pairs. Finally, 88 isolates from Tekirdağ province, 51 isolates from 

Edirne province and 21 isolates from Kırklareli province were identified. As a result of our research, the average rate of disease 

presences were determined in Tekirdağ, Edirne and Kırklareli provinces between 2016 and 2019 were 75.69 %, 71.86 % and 

83.06 %, respectively. Rhizobium vitis avarage rate of disease prevalences in Tekirdağ, Edirne and Kırklareli provinces were 

67.79 %, 53.48 % and 88.89 %; for R. radiobacter 28.10 %, 10.65 % and 46.66 %, respectively. 

Keywords: Grapevine, Rhizobium spp., identification, prevalence  
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Bazı Üzüm Çeşitlerinin Bağ Mildiyösü (Plasmopara viticola) Hastalığına Karşı Duyarlılıkları 

Gizem YÖNTEM2, Himmet TEZCAN1 

1Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 

2Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Sorumlu Yazar: himmett@uludag.edu.tr 

Türkiye bağ üretim alanı bakımından dünyanın önemli ülkelerinden biridir. Bununla birlikte, üzüm üretiminde hemen 

hemen her yıl karşılaşılan ve önemli verim kayıplarına neden olan hastalıklardan biri de mildiyö hastalığıdır. Bu çalışmada 

da Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi bağ alanlarında üzüm yetiştiriciliğinde kullanılan çeşitlerin bu hastalığa karşı 

duyarlılık düzeyleri belirlenmiştir. Çeşitlerin mildiyö hastalığına karşı duyarlılık düzeyleri tarla koşullarında doğal 

inokulumla oluşan hastalık şiddetlerinin 0-4 skalasına göre değerlendirilmesi ile belirlenmiştir. Deneme, tesadüf blokları 

deneme desenine göre 4 blok ve her blok 4 tekerrür olarak planlanmış ve her tekerrür bir omcadan oluşmuştur. Çalışma’da 

değerlendirilen çeşitler Michel Palieri, Kardinal, İtalia, Trakya İlkeren ve Hamburg Misketi olmuştur. Çalışma, 2020 yılı 

üretim dönemi boyunca yürütülmüş olup, çeşitler arasındaki hastalık şiddeti farkları, en anlamlı olarak, haziran ayı 

ortasındaki değerlendirmede bulunmuştur. Çalışmada, Bağ’da külleme hastalığının şiddetinin çeşitlere göre farklılıklar 

gösterdiği ve hastalığa en duyarlı çeşitlerin Trakya İlkeren (%81.87) ve Michel Palieri(%72.81) oldukları saptanmıştır. 

Diğer çeşitlerin hastalığa duyarlılık düzeyleri ise Kardinal %44,93, Hamburg Misketi %36,43 ve İtalia %28,93 olarak 

belirlenmiştir. Yetiştiricilik dönemi boyunca, herhangi bir fungisit uygulaması yapılmamış ve ayrıca hastalık gelişimine 

etkili hava koşulları ve yaprak ıslaklık süreleri ile hastalık düzeyleri tartışılmıştır. Hava sıcaklıklarındaki artış ile birlikte, 

tüm çeşitlerde mildiyö hastalığının oranında ve şiddetinde azalma olduğu saptanmıştır. Hastalık şiddetindeki azalma ile 

birlikte çeşitler arasındaki duyarlılık farklarının da azaldığı belirlenmiştir. Hasat zamanı yapılan değerlendirmede ise 

çeşitlerin hastalığa duyarlılık düzeyleri sırasıyla, Trakya İlkeren %19.06, Michel Palieri %18.25, Hamburg Misketi 

%14,69, Kardinal %12,69 ve İtalia %12,25 olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Üzüm çeşitleri, mildiyö, Plasmopara viticola  

 

Susceptibility of Some Grapevine Cultivars to Downy Mildew Disease 

(Plasmopara viticola)     

Turkey is one of the most important countries in the world with its vineyard areas. However, one of the diseases 

encountered almost every year in grape production and causing significant yield losses is downy mildew. In this study, the 

susceptibility levels of the varieties used in grape cultivation in the vineyard areas of BUU Faculty of Agriculture were 

determined. The susceptibility levels of cultivars to downy mildew disease were determined by evaluating the disease 

severity with natural inoculum on a 0-4 scale under field conditions. The experiment was planned as 4 blocks and 4 

repetitions for each block, according to the randomized blocks design, and each replication consisted of a vine. Varieties 

evaluated in the study were Michel Palieri, Cardinal, Italia, Trakya İlkeren and Hamburg Misketi. The study was carried 

out during the production period of 2020, and disease severity differences between cultivars were found most significantly 

in the mid-June evaluation. In the study, it was determined that the severity of powdery mildew disease in Vineyard differs 

according to the cultivars and the cultivars most susceptible to the disease were Trakya Ilkeren (81.87%) and Michel Palieri 

(72.81%). Disease susceptibility levels of other cultivars were determined as 44.93% for Cardinal, 36.43% for Hamburg 

Misketi and 28.93% for Italia. During the growing season, no fungicide application was made and the levels of the disease 

was discussed with the records of the weather conditions and leaf wetness periods effective on disease development. It was 

determined that the rate and severity of downy mildew disease decreased in all cultivars with the increase in air 

temperatures. It was determined that the differences in susceptibility between cultivars decreased with the decrease in 

disease severity. In the evaluation made at harvest time, the susceptibility levels of the cultivars to the disease were 

determined as 19.06% for Trakya Ilkeren, 18.25% for Michel Palieri, 14.69% for Hamburg Misketi, 12.69% for Cardinal 

and 12.25% for Italia. 

Keywords: Grapevine Cultivars, Downy Mildew, Plasmopara viticola 
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Eskişehir İlinde Patates Bitkilerinde ve Potansiyel Vektör Böceklerinde Stolbur Fitoplazmanın 

Varlığının Araştırılması 

Aynur KARAHAN1, Mine SARAÇOĞLU1, Emine DEMIR ÖZDEN2, Selda UMAR1, Şenol ALTUNDAĞ1, Kâmil 

DUMAN1 

1Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 

2Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: aynur.karahan@tarimorman.gov.tr 

Stolbur hastalığına sebep olan Candidatus Phytoplasma solani’nin Eskişehir ili patates üretim alanlarındaki mevcut 

durumunu ortaya koymak için 2018 yılı temmuz ayında Alpu, Çifteler, Mahmudiye, Odunpazarı ve Sivrihisar ilçelerindeki 

29 farklı lokasyonda sürvey yapılarak patates örnekleri alınmıştır. Aynı zamanda patates tarlaları ve civarındaki alanlardan 

Hemiptera takımından potansiyel vektör böcek türleri atrap yardımıyla toplanmıştır. Toplanan patates yeşil aksam 

örnekleri, P1/P7 ve R16F2n/R16R2 primerleri kullanılarak nested-PCR ile analiz edilmiştir. Sivrihisar (2), Mahmudiye (4) 

ve Odunpazarı (2) ilçelerindeki 8 farklı lokasyondan alınan örnekler 1250 bp’de bant vermiş, Stolbur fitoplazma ile 

enfekteli bulunmuştur. 29 farklı lokasyonun 27’sinden potansiyel vektör böcek örnekleri toplanmıştır. Morfolojik olarak 

teşhisleri yapılan Cicadellidae (30), Aphrophoridae (2), Issidae (1), Dictyopharidae (1) familyalarından, 9 cinse ait 10 farklı 

türden 34 tür nested-PCR ile test edilmiştir. Sivrihisar ilçesinden toplanan Psammotettix cephalotes (Herrich-Schaffer) (2), 

Euscelis incisus (Kirschbaum) (1) (Hemiptera: Cicadellidae) ve Dictyophara europaea (L.) (1) (Hemiptera: 

Dictyopharidae) türlerinin nested-PCR analizi sonucuna göre Stolbur fitoplazma taşıdığı belirlenmiştir. Bu çalışmanın 

sonuçları ile önemli bir tohumluk patates üretim alanı olan Eskişehir ilinde patateste Stolbur fitoplazmanın varlığı 

belirlenmiş; bunun yanısıra Eskişehir ilinde E. incisus’un patates üretim alanlarında en yaygın tür olduğu, bunu P. 

cephalotes’in takip ettiği ve her iki türün de Stolbur fitoplazmayı taşıdığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Candidatus Phytoplasma solani, Solanaceae, Patates, Hemiptera, Nested PCR 

 

Studies On Occurrence of Stolbur Phytoplasma On Potato Plants And Their Potential Vectors 

In Eskişehir Province 

In order to reveal the current situation of Candidatus Phytoplasma solani causing Stolbur disease, in potato growing areas 

in Eskişehir province, in July of 2018, potato samples were taken by carrying out surveys, from which 29 different locations 

of Alpu, Çifteler, Mahmudiye, Odunpazarı, and Sivrihisar districts. At the same time, potential vector species from 

Hemiptera were collected using sweep net from potato fields, and in the vicinity of these fields. Collected potato samples 

were analysed nested-PCR using P1/P7 and R16F2n/R16R2 primers. Samples taken from 8 different localities in Sivrihisar 

(2), Mahmudiye (4), and Odunpazarı (2) districts gave 1250 bp bands and were found to be infected with Stolbur 

phytoplasma. Potential vector species were collected from 27 of 29 different locations. Morphologically identified 34 

potential vectors from 10 different species belong to 9 genus from the families of Cicadellidae (30), Aphrophoridae (2), 

Issidae (1), Dictyopharidae (1) were tested by nested-PCR. According to the results of nested-PCR analysis, species of 

Psammotettix cephalotes (Herrich-Schaffer) (2), Euscelis incisus (Kirschbaum) (1) (Hemiptera: Cicadellidae), and 

Dictyophara europaea (L.) (1) (Hemiptera: Dictyopharidae) collected from Sivrihisar district were determined infected 

with Stolbur phytoplasma. With the results of this study, the presence of Stolbur phytoplasma in potatoes was determined 

in Eskişehir, which is an important seed potato production area; In addition, it was determined that E. incisus is the most 

common species in potato production areas in Eskişehir, followed by P. cephalotes, and both species carry Stolbur 

phytoplasma. 

Keywords: Candidatus Phytoplasma solani, Solanaceae, Potato, Hemiptera, Nested PCR 

*Bu çalışma, TAGEM-BS-12/09-07/02-11 nolu ve “Orta Anadolu Bölgesi Patates Ekiliş Alanlarında Stolbur Hastalığının 

(Candidatus Phytoplasma solani) Durumu, Yumruya Geçiş Oranının ve Olası Vektör Böceklerinin Belirlenmesi” isimli 

projenin bir bölümüdür. 

 

  



8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi 

24-28 Ağustos 2021 | ONLİNE 

8th Plant Protection Congress with International Participation,  

August 24-28, 2021 | ONLINE ~ 231 ~ 

FS26 

Kirazda Bakteriyel Kanser Etmenlerinin Tanısı ve Biyolojik Mücadelesinde Bakteriyofajların 

Kullanımı 

Mustafa AKBABA1, Hatice ÖZAKTAN2 

1Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

2Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: mustafa.akbaba@outlook.com 

Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) ve Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Psm ırk-1/Psm ırk-2)’un neden 

olduğu "Bakteriyel Kanser ve Zamklanma Hastalığı", ülkemizde kiraz yetiştiriciliği yapılan alanlarda önemli düzeyde ürün 

ve verim kayıplarına neden olmaktadır. Bu çalışmada, İzmir ili ve çevresinde kiraz yetiştiriciliği yapılan yerlerde, 

bakteriyel kanser belirtisi gösteren bahçelerden alınan örneklerden patojen bakteriler izole edilmiştir. Patojenlerin kesin 

tanısı, LOPAT (Levan, Oksidaz, Pektolitik aktivite, Arginin dihidrolaz, Tütünde aşırı duyarlılık reaksiyonu), GATTa 

(Jelatinin hidrolizi, Aesculin hidrolizi, Tyrosinase aktivitesi, Tartaric asit kullanımı) testleri gibi klasik yöntemler ve 

patojen bakteriler için ayırt edici olan toksin üretiminden sorumlu gen bölgelerine [syringomisin (syrB), koronatin (cfl) ve 

yersinibaktin (irp1)] özgü primer setleri kullanılarak yapılan klasik-PCR yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Tanısı yapılan 

patojenlere karşı, bakteriyel kanser belirtisi gösteren kiraz ağaçlarının rizosferinden alınan toprak örneklerinden izole 

edilen 5 farklı bakteriyofajın (Φ1215, Φ1226, Φ137, Φ358, Φ369) tek tek ve karışım olarak biyokontrol etkileri iklim odası 

koşullarında belirlenmiştir. Bakteriyel kanser belirtisi gösteren kiraz bahçelerinden alınan 44 hastalıklı bitki örneğinden 10 

patojen bakteri izolatı elde edilmiştir. Tanı testleri sonucunda patojen bakteri izolatlarının tümü Pss olarak tanılanmıştır. 

Bakteriyofajların etkisini belirlemek için mikroçoğaltım kiraz bitkileriyle yapılan iklim odası çalışmalarında; Pss ile 

inokule edilen kontrol bitkilerinde hastalık şiddeti %48,1 saptanmıştır. Pss inokulasyonundan 10 gün sonra, bakteriyofaj 

uygulamalarının %66’sı (Φ1226, Φ137, Φ358, Φ369) hastalık şiddetini pozitif kontrole göre, %50‘nin üzerinde azaltmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kiraz, bakteriyel kanser, bakteriyofaj, pseudomonas syringae pv. syringae 

 

Diagnosis Of The Causal Agents Of Bacterial Canker On Sweet Cherry And Using Of 

Bacteriophages For Biocontrol 

"Bacterial canker and gummosis disease" were caused by Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) and Pseudomonas 

syringae pv. morsprunorum (Psm race-1/Psm race-2) results to yield and crop losses significantly in the sweet cherry 

cultivation areas in Turkey. In this study, pathogen bacteria were isolated from the diseased samples taken from orchards 

showing bacterial cancer symptoms in sweet cherry cultivation areas in Izmir and its all around. Identifications of the 

pathogen isolates were performed by classical methods such as LOPAT (Levan production, Oxidase, Pectolytic activity, 

Arginine dihydrolase, hypersensitivity on Tobacco), GATTa (Gelatine hydrolysis, Aesculin hydrolysis, Tyrosinase 

activity, Tartrate utilization) tests and classic-PCR method which were used primer sets designed to gene regions 

responsible for toxin production [syringomycin (syrB), coronatine (cfl), and yersiniabactin (irp1)] to discriminate for 

pathogenic bacteria. Biocontrol effects of individually and in a combination of 5 different bacteriophages (Φ1215, Φ1226, 

Φ137, Φ358, Φ369), which were isolated from soil samples to collected from the rhizosphere of cherry trees showing 

bacterial canker symptoms, against the identified pathogens were detected under growth chamber conditions. Ten 

pathogenic bacteria isolates were obtained from 44 infected plant samples taken from cherry orchards showing bacterial 

canker symptoms. As a result of diagnostic tests, all of the isolates were identified as Pss. The studies in a plant growth 

chamber with micropropagated sweet cherry seedlings to detection of effects of bacteriophages, disease severity was 

detected on the control plants inoculated with Pss as 48.1 %. Ten days after pathogen inoculation, 66 % of bacteriophage 

treatments (Φ1226, Φ137, Φ358, Φ369) reduced disease severity by more than 50 % with respect to that of positive control.  

Keywords: Sweet cherry, bacterial canker, bacteriophages, pseudomonas syringae pv. syringae 

Bu çalışma, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) koordinasyon birimi tarafından desteklenmiştir. 
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Niğde İlinde Patates Adi Uyuz Hastalığına Neden Olan Streptomyces Türlerinin Morfolojik ve 

Moleküler Karakterizasyonu 

Nida ÜNLÜ1, Eminur ELÇİ1 

1Niğde Ömer Halisdemir Univercity 

Sorumlu Yazar: eminur@gmail.com 

Patates (Solanum tuberosum L.) ülkemizde 4.979.824-ton üretim miktarı ile en çok üretilen beşinci bitkidir. Patates 

yetiştiriciliğinde ekim alanı en geniş olan ilimiz, 238 bin dekar (%16,4) ile Niğde’dir. Niğde’ yi 139 bin dekarla Afyon, 

105 bin dekar ile Konya ve İzmir, Kayseri ve Bolu illeri takip etmektedir. Patates yetiştiriciliği yapılan alanlarda kalite ve 

verim kaybına neden olan en önemli hastalıklardan bir tanesi, toprak kökenli bir patojen olan Streptomyces türlerinin neden 

olduğu patates adi uyuz hastalığıdır. Hastalık etmeni bulaşık patates yumrularında çukur, kabarık, mantarımsı lezyonlar 

oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, patates yetiştiriciliğinin oldukça yoğun yapıldığı Niğde ilinde patojen olan 

Streptomyces türlerini morfolojik ve moleküler düzeyde tanılanmasıdır. Bu amaçla, 2020 hasat döneminde Niğde ilinin 

Altunhisar, Konaklı, Yeşilgölcük, Alay, Ağcaşar, Edikli, Orhanlı kasabası ve Elmalı köyü olmak üzere toplam 8 farklı 

bölgeden adi uyuz lezyonu gösteren yumrular toplanmıştır. Lezyonlu yumrulardan toplam 70 adet bakteri izolatı elde 

edilmiştir. Elde edilen izolatlar YME (Yeast Malt Extract) agarda 15 gün geliştirilerek spor rengi, spor zincir şekli ayrıca 

Pepton Yeast Extract Iron Agar (PYI)da pigment üretip üretmediği tespit edilerek morfolojik karakterizasyonu yapılmıştır. 

Patates disk patojenisite testi sonucunda patojen olarak değerlendirilen bakteri izolatlarından DNA izolasyonu “Quick-

DNA™ Fungal/Bacterial Microprep Kit –ZymoResearch-D6007” kullanılarak yapılmıştır. PCR analizleri 16srRNA, 

TxtAB, Nec1, Tom4 genleri ile türe özgü primerler kullanılarak gerçekleştirilmiş ve elde edilen PCR ürünleri agaroz jel 

elektroforezi ile gözlendikten sonra DNA dizi analizleri yapılmıştır. Elde edilen diziler NCBI veri tabanında karşılaştırılmış 

ve teşhisleri yapılmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, morfolojik ve moleküler olarak karakterize edilen izolatların 

Niğde ilinde patates adi uyuz hastalığına karşı mücadelede daha etkili yolların bulunmasına katkı sağlayarak verim ve 

kaliteyi arttıracağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Patates adi uyuz, Streptomyces spp., YME, DNA, PCR, NCBI. 

 

Morphological and Molecular Characterization of Streptomyces Species causing Common Scab 

Disease on Potato in Niğde Province 

Potato (Solanum tuberosum L.) is the fifth most produced crop in our country with a production rate of 4,979,824. Our 

province Niğde is the largest potato cultivation area in production with 238 thousand decares (16.4%). Niğde is followed 

by Afyon with 139 thousand decares, Konya and İzmir, Kayseri and Bolu provinces with 105 thousand decares, 

respectively. One of the most important diseases that cause quality and yield losses in potato growing areas is potato 

common scab disease caused by Streptomyces species, which is a soil-borne pathogen. The disease agent causes pitted, 

raised, fungal-like lesions on infected potato tubers. The aim of this study is to identify pathogenic Streptomyces species 

at the morphological and molecular level in the province of Niğde, where potato cultivation is quite intense. For this 

purpose, tubers showing common scab lesions were collected from 8 different regions of Niğde province, including 

Altunhisar, Konaklı, Yeşilgölcük, Alay, Ağcaşar, Edikli, Orhanlı town and Elmalı village, during the 2020 harvest period. 

A total of 70 bacterial isolates were obtained from tubers with lesions. Obtained isolates were developed on YME (Yeast 

Malt Extract) medium for 15 days, spore color, spore chain shape and morphological characterization were made by 

determining whether they produced pigment in Pepton Yeast Extract Iron Agar (PYI). As a result of pathogenisity test on 

potato discs, DNA isolations from pathogenic bacterial isolates were performed using “Quick-DNA™ Fungal/Bacterial 

Microprep Kit –ZymoResearch-D6007”. PCR analyzes were performed using 16srRNA, TxtAB, Nec1, Tom4 genes and 

species-specific primers, and DNA sequencing was performed after PCR products were visualized with agarose gel 

electrophoresis. The obtained nucleotide sequences were aligned and then blasted in the NCBI database. Studies are 

ongoing and those morphologically and molecularly characterized isolates are thought to increase yield and quality by 

contributing to the more effective strategies on potato common scab disease in Niğde province. 

Keywords: Potato Common Scab, Streptomyces spp., YME, DNA, PCR, NCBI. 

*Bu çalışma, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi- Bilimsel Araştırma Projeleri TGT 2020/19-BAGEP nolu proje 

kapsamında desteklenmiştir. 
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Ekmeklik Melez Bahçesi Materyallerinin Fide ve Ergin Döneminde Pas Hastalıklarına Karşı 

Reaksiyonlarının Belirlenmesi 
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Sorumlu Yazar: nilufer.akci@tarimorman.gov.tr 

Buğday üretim alanlarında görülen pas hastalıkları (Puccinia spp.) nedeniyle değişen düzeylerde verim ve kalite kayıpları 

oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Buğday Islah Birimince geliştirilen 287 

genotipden hazırlanmış “Ekmeklik Melez Bahçesi” materyallerinin sarı pas (Etmen; Puccinia striiformis, YR), kahverengi pas 

(Etmen; Puccinia triticina, LR) ve kara pas (Etmen; Puccinia graminis, SR) hastalıklarına karşı fide ve ergin dönem 

reaksiyonlarının belirlenmesidir. Fide dönemi testleri Ankara Yenimahalle lokasyonunda, ergin dönem sarı ve kara pas hastalığı 

testleri Ankara İkizce lokasyonunda 2015-16 yetiştirme sezonunda 2 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Hem fide hem de ergin 

dönemi testlerinde; lokal pas hastalık popülasyonlarının (sarı pas; Yr1, 2, 6, 7, 8, 9, 25, 27, Sd, Su ve Avs dayanıklı genleri üzerine 

virülent, kahverengi pas; Lr1, 2c, 3’a, 16, 26, 3ka, 11, 17’a, 30, B, 10, 14’a, 18, 3bg ve 14b dayanıklı genleri üzerine virülent, 

kara pas; Sr5, 6, 7b, 8’a, 8b, 9b, 9g, 10, 30, Tmp, Mcn dayanıklı genleri üzerine virülent) hangi dayanıklılık genleri üzerine etkin 

olduğu belirlenmiştir. Fide dönemi çalışmalarının değerlendirilmesinde; 0-4 skalası kullanılmış olup 3 ve daha yüksek skala 

değeri alan genotipler hassas olarak kabul edilmiştir. Ergin dönem çalışmalarının değerlendirilmesinde; Modifiye Cobb skalası 

kullanılmış olup Enfeksiyon Katsayısı hesaplanmış, 21 ve daha yüksek EK değeri alan genotipler hassas olarak kabul edilmiştir. 

Hassas kontrol grubu olarak Morocco ve Little Club genotipleri kullanılmış olup fide dönemi çalışmalarında 3+ veya 4, ergin 

dönemi çalışmalarında için 100 S olarak gözlenmiştir. Fide dönemi test sonuçları değerlendirildiğinde; test materyalinden, sarı 

pas hastalığına karşı 103 (%36), kahverengi pas hastalığına karşı 135 (%47), kara pas hastalığına karşı 59 (%21) genotip kabul 

edilebilir düzeyde dayanıklı olarak belirlenmiştir. Ergin dönemi test sonuçları değerlendirildiğinde; test materyalinden sarı pas 

hastalığına karşı %37, kara pas hastalığına karşı %34 genotip kabul edilebilir düzeyde dayanıklı olarak belirlenmiştir. Dayanıklı 

olarak belirlenen genotipler, başta pas hastalıklarına dayanıklı çeşit geliştirme programları olmak üzere farklı amaçlar için 

yürütülen ıslah programların da genitör olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Puccinia striiformis, Puccinia triticina, Puccinia graminis, fide dönemi reaksiyonları, ergin dönemi 

reaksiyonları 

 

Determination of the Reactions the Bread Wheat Materials to Rust Diseases in Seedling and 

Adult Plant Stage 

Rust diseases devastating in wheat production areas (Puccinia spp.) due to varying levels of yield and quality losses occur. The 

goal of the study was developed by the Central Research Institute for Field Crops Wheat Breeding Unit 287 genotypes “Bread 

Wheat Materials” of yellow rust (Puccinia striiformis, YR), leaf rust (Puccinia triticina, LR), stem rust (Puccinia graminis, SR) 

determination of the seedling and adult plant stage reactions tests. Seedling stage tests were conducted at Ankara Yenimahalle 

location and adult plant stage tests yellow and stem rust were conducted at Ankara Ikizce location. The screening was carried in 

2015-16 growing season with 2 replications.In both seedling and adult plant stage tests, it was determined that local rust disease 

populations were effective on (yellow rust; Yr1, 2, 6, 7, 8, 9, 25, 27, Sd, Su and Avs resistant genes on virulent, leaf rust; Lr1, 2c, 

3a, 16, 26, 3ka, 11, 17a, 30, B, 10, 14a, 18, 3bg and 14b resistant genes on virulent, stem rust; Sr5, 6, 7b, 8a, 8b, 9b, 9g, 10, 30, 

Tmp and Mcn resistance genes virulent) resistance genes. In the seedling stage reactions tests; A scale of 0-4 was used and scores 

of 3 and higher were determined as susceptible genotype. In the evaluation of adult plant reactions test; Modified Cobb scale was 

used and the Infection Coefficient (IK) was calculated, and of IK 21 and higher were determined as susceptible genotype. 

Morocco and Little Club genotypes were used as the susceptible control group, and it was observed as 3+ or 4 in the seedling 

stage test and as 100 S in the adult plant test.When the seedling stage test results are evaluated; Yellow, leaf and stem rust, 

respectively, 103 (36%), 135 (47%) and 59 (21%) genotypes were resistant. When the adult plant reaction tests are evaluated; 

Yellow and stem rust, respectively, 37% and 34% genotypes were resistant. The material determined as resistant can also be used 

as a donor in disease resistance breeding programs carried out for different aim, especially in resistant cultivars development 

programs. 

Keywords: Puccinia striiformis, Puccinia triticina, Puccinia graminis, seedling reaction test, adult reaction test 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce desteklenmiştir.  
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Buğdayda Sarı Pas Hastalığının Enfeksiyon Türlerinin Sınıflandırılmasında Görüntü İşleme ve 

Veri Artırım Yöntemlerinin İncelenmesi 
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Ülkemizin başlıca geçim kaynakları arasında tarım sektörü gelmektedir. Buğday, önemli miktarda besin değeri ile bu sektörde en önemli 

tahıl konumundadır. Bu durum, buğday üretiminde verimi ve buğday kalitesini etkileyen hastalıkların tespit ve teşhis çalışmaları 

bakımından en önemli motivasyonumuzdur. Buğday hastalıkları arasında, Puccinia striiformis f. sp. tritici patojeninin neden olduğu sarı 

pas hastalığı, yüksek verim kayıplarına neden olması bakımından ülkemiz başta olmak üzere dünya genelinde popülerliğini 

korumaktadır. Hastalığın takibi, erken aşamalarda tespiti ve hastalığa yönelik alınacak en ufak bir önlem verim kayıplarının engellenmesi 

açısından önem arz etmektedir. 

Diğer yandan, teknolojinin gelişmesi ile beraber insana yardımcı, insanın yapabileceği davranışları taklit eden ve hatta karar vermede 

insandan daha iyi sonuçlar ortaya koyabilen yapay zekaya dayalı çalışmalar artış göstermektedir. Yaprak hastalıklarının yapay zekâya 

dayalı otomatik yöntemlerle tanınması; hastalığın ilk aşamalarında tespit edilmesi ve buna yönelik alınacak tedbirler açısından yararlıdır. 

Literatürde belirtildiği gibi, yaprak hastalıklarının tespiti ve tanımlanması; görüntü elde etme, görüntü işleme ve sınıflandırma gibi 

aşamaları içerir. Hastalığın ne tür bir hastalık olduğunun ya da hastalık derecesinin tespiti son aşama olan sınıflandırmanın bir sonucudur. 

Doğru ve kararlı bir sınıflandırma yapabilmenin temel aşaması doğru bir veri seti kullanımıdır. Bu çalışmada, sarı pas hastalığının 

enfeksiyon türünün sağlıklı bir şekilde belirlenebilmesi için kullanılacak veri setinin oluşturulmasında; görüntülerin elde edilmesi ve 

etiketleme ile birlikte bazı görüntü işleme ve veri artırımı teknikleri tartışılmaktadır. İlk olarak manuel işlemle yaprak görüntüleri tekli 

formlara dönüştürülmüştür. Hemen ardından yaprak görüntülerinden yaprak alanını ortaya çıkarmak için her bir yaprak görüntüsü 

Eşikleme, Morfolojik Operatörler ve Maskeleme işlemleri ve son olarak RGB görüntülerin alfa kanalı ile kaydedilmesi aşamalarından 

geçirilmiştir. Görüntü işleme adımlarından sonra yaprak görüntüleri alanında uzman araştırmacılar tarafından etiketlendirilmiştir. 

Uzmanlar tarafından etiketlenen veri kümesinin boyutu sınıflar arası dengesizliği ortadan kaldırmak için döndürme, yatay ve dikey 

çevirme, parlaklık ve kontrast ayarı gibi iyi bilinen veri büyütme teknikleri kullanılarak artırılarak nihai veri kümesi oluşturulmuştur. 

Her iki veri seti için GLCM metodu kullanılarak görüntülerden öznitelikler elde edilmiştir. Elde edilen öznitelikler, yaprakta doku analizi 

alanında etkisi kanıtlanmış Destek Vektör Makineleri yöntemi kullanılarak sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak ortalama %75,9 doğruluk 

oranıyla işlenmiş görüntülerin kullanıldığı sistem ham görüntülerin kullanıldığı sisteme göre daha iyi performans ortaya koymuştur. 

Çalışmada elde edilen ortalama doğruluk ve diğer performans ölçütleri, sarı pas gibi yaprak hastalıklarının yapay zekaya dayalı 

değerlendirilmesinde işlenmiş veri setinin kullanılmasının önemini desteklemektedir. 

Anahtar Kelime: Yapay zekâ, denetimli makine öğrenimi, buğday pas hastalıkları 

 

Investigation of Image Processing and Data Augmentation Methods for Classification of 

Infection Types of Yellow Rust Disease in Wheat 
Agriculture is one of the main sources of income in our country. Wheat is the most important grain in this sector with its significant 

nutritional value. This situation is our most important motivation in terms of detection and diagnosis of diseases affecting the yield and 

wheat quality in wheat production. Among the wheat diseases, the yellow rust caused by Puccinia striiformis f. sp. tritici pathogen 

maintains its popularity throughout the world, especially in our country, in terms of causing significant yield losses. The monitoring of 

the disease, its detection at early stages and precautions to be taken against the disease are important in terms of preventing yield losses. 

On the other hand, with the development of technology, studies based on artificial intelligence (AI) that can help people, imitate human 

behaviors and even produce better results than humans in decision making are increasing. Detection of leaf diseases by automatic 

methods based on artificial intelligence; it is beneficial in terms of detecting the disease in its early stages and measures to be taken for 

this. Detection and identification of leaf diseases as indicated in the literature; it includes stages such as image acquisition, image 

processing and classification. The determination of the type of disease or the degree of disease is a result of classification, which is the 

last stage. An accurate data set should be used in order to make a correct and stable classification. In this study, in the creation of the 

dataset to be used to determine the infection type of yellow rust disease in a healthy way; some image processing and data augmentation 

techniques are discussed, along with image acquisition and labeling. At first, leaf images were converted into single forms by manual 

process. Then, each leaf image was passed through Thresholding, Morphological Operators and Masking processes and finally saving 

the RGB image with alpha channel in order to reveal the leaf area from the images. After the image processing steps, leaf images were 

labeled by experts. The final dataset was created by increasing the size of the dataset labeled by the experts using well-known data 

augmentation techniques such as rotation, horizontal and vertical flipping, brightness and contrast adjustment to eliminate the imbalance 

between classes. For both data sets, features were obtained from the images using the GLCM method. The obtained features were 

classified using the Support Vector Machines method, which has proven its effectiveness in the leaf texture analysis. As a result, the 

system using processed images with an average accuracy of 75.9% performed better than the system using raw images. The average 

accuracy and other performance metrics obtained in the study support the importance of using the pre-processed dataset in the artificial 

intelligence-based evaluation of leaf diseases such as yellow rust. 

Keywords: Artificial intelligence, supervised machine learning, rust disease in wheat 

*Bu çalışma, TÜBİTAK 120O960 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.  

mailto:nilufer.akci@tarimorman.gov.tr


8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi 

24-28 Ağustos 2021 | ONLİNE 

8th Plant Protection Congress with International Participation,  

August 24-28, 2021 | ONLINE ~ 235 ~ 

FS31 

Bazı Arpa Çeşitlerinin Arpa Çizgili Yaprak Lekesi (Phyrenophora graminea) Hastalığına Karşı 

Reaksiyonlarının Belirlenmesi  
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1Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü  

Sorumlu Yazar: emineburcu.turgay@tarimorman.gov.tr 

Arpa (Hordeum vulgare L.) hem dünyada hem Türkiye’de yetiştirilen önemli serin iklim tahıl bitkisidir. Pyrenophora 

graminea (Ito & Kurib. [Anamorph: Drechslera graminea (Rabenh.ex Schltdl.] Shoemaker) etmenin neden olduğu arpa 

çizgili yaprak lekesi hastalığı arpanın verim ve kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir fungal hastalıktır.Eskişehir, 

Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir il ve ilçelerinden 2019-2020 yıllarında gerçekleştirilen sürveylerden 10 adet 

Phyrenophora graminea (Pg)  tek spor izolatı elde edilmiştir. Ondört arpa çeşidinin (Balkan, Çumra-2001, Durusu, Yerçil-

147, Kıral-97, Avcı 2002, Tokak 157/37, Bülbül-89, Tarm-92, Atılır, Larende, Karatay-94, Orza-96, Aydan Hanım) 10 

adet Pg izolata karşı reaksiyonları belirlenmiştir. Çalışma Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 

(TARM) sera ve laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Hastalığın inokulasyonu için sandviç metodu uygulanmıştır. 

Denemeler üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Değerlendirmeler ekimden 60 gün sonra Tekauz 1-3 ıskalasına göre 

gerçekleştirilmiştir.  Çumra 2001 çeşitti Pg1 isolatına karşı hassas bulunurken diğer 9 izolata karşı dayanıklı olarak tespit 

edilmiştir. Yerçil-147 çeşidi Pg1 ve Pg3 izolatlarına orta dayanıklı bulunurken, diğer 8 izolata karşı dayanıklı olarak tespit 

edilmiştir. Orza-96, Larende, Bülbül-89, Aydanhanım, Karatay-94 çeşitleri Pg 1,2,3,4 ve 5 izolatlarına karşı hassas 

reaksiyon gösterirken, Pg 6,7,8,9 ve 10 izolatlarına karşı orta dayanıklı reaksiyon göstermiştir. Pg2 izolatı en virülent izolat 

olarak belirlenmiştir. Pg 6,7,8,9 ve 10 numaralı izolatlar ise en düşük virülensliğe sahip izolatlar olarak tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak; izolatların patojenitesi arasında hem de çeşitlerinde reaksiyonları arasında farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arpa çizgili yaprak lekesi, Phyrenophora graminea, Arpa, Virülenslik  

 

Assessment of Reaction of Some Barley Cultivars Against to Barley Stripe (Phyrenophora 

graminea) Diseases 

Barley (Hordeum vulgare L.) is an important cool-climate cereal crop grown both in the world and in Turkey. Pyrenophora 

graminea (Ito & Kurib. [Anamorph: Drechslera graminea (Rabenh.ex Schltdl.] Shoemaker) caused barley stripe diseases 

is an important fungal disease that affected the yield and quality of barley. Ten Phyrenophora graminea (Pg) single spore 

isolates were obtained from the surveys carried out in Eskişehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale and Kırşehir provinces and 

districts in 2019-2020. Reactions of 14 barley cultivars (Balkan, Çumra-2001, Durusu, Yerçil-147, Kıral-97, Avcı 2002, 

Tokak 157/37, Bülbül-89, Tarm-92, Atılır, Larende, Karatay-94, Orza-96, Aydan Hanım) against 10 Pg isolates were 

determined. The experiment was carried out with three replications. Evaluations were carried out according to Tekauz 1-3 

scale 60 days after sowing. The cultivar Çumra 2001 was susceptible to Pg1 isolate and the others 9 isolates were resistant. 

Yerçil-147 was moderately resistant to isolates Pg1 and Pg3, the others 8 isolates were resistant. The cultivars Orza-96, 

Larende, Bülbül-89, Aydanhanım, Karatay-94 were susceptible isolates Pg 1,2,3,4 and 5 whereas isolates Pg 6,7,8,9 and 

10 were moderately susceptible. Isolate Pg2 was the most virulent isolate. Isolates Pg 6,7,8,9 and 10 were low virulence. 

As a result; there were differences in both the pathogenicity of isolates and reactions of cultivars were determined.  

Keywords: Barley stripe, Phyrenophora graminea, Barley, Virulence 
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Sorumlu Yazar: ilyas.deligoz@tarimorman.gov.tr 

Bu çalışmada Antalya, Samsun, Manisa, Çanakkale ve Bursa illerinde biber üretim alanlarından toplanan 221 TSWV 

izolatının biberde Tsw geni dayanıklılığını kırma özellikleri araştırılmıştır. Bu amaçla izolatlar Tsw genine sahip iki farklı 

Capsicum chinense genotipine (PI 152225 ve PI 159236) ait beşer bitkinin her birine mekanik olarak inokule edilmişlerdir. 

İnokulasyondan 21 gün sonra bitkilerde ortaya çıkan simptomlara ve DAS-ELISA sonuçlarına göre bitkilerin dayanıklılık 

durumları değerlendirilmiştir. İncelenen 221 izolatın 92’sinin (%41,6) biberde Tsw geni dayanıklılığını kırdığı 

belirlenmiştir. Daha sonra, coğrafik orijinlerine göre seçilen 17 dayanıklılık kıran ve yedi dayanıklılık kırmayan TSWV 

izolatlarının, S segmenti üzerinde yer alan N ve NSs gen bölgeleri RT-PCR ile çoğaltılarak, nükleotit dizileri elde 

edilmiştir. Filogenetik analizler TSWV Türkiye izolatlarının N ve NSs geni aminoasit dizilerine göre iki alt dalda yer 

aldığını göstermiştir. Her iki grup içerisinde hem dayanıklılık kıran hem de dayanıklılık kırmayan izolatlar birlikte yer 

almışlardır.  

Anahtar Kelimeler: TSWV, Türkiye, biber, Tsw geni, dayanıklılık kırılması 

 

Prevalence and Molecular Characterization of Resistance Breaking Strains of Tomato spotted 

wilt virus on Pepper in Turkey 

In this study, in order to determine the resistance breaking property of TSWV isolates, a total of 221 TSWV isolates 

collected from Antalya, Samsun, Manisa, Canakkale and Bursa pepper growing areas of Turkey in 2017. For this purpose, 

isolates were mechanically inoculated to 5 plants of each Capsicum chinense accessions (PI152225 and PI159236) 

possessing the Tsw resistance gene. According to symptomatic assessments made 21 days after inoculation and the data 

from DAS-ELISA, the resistance situation of the C.chinense accessions were evaluated. The results of study revealed that 

92 isolates of 221 (41.6%) were able to overcome the Tsw gene. Then, the N and NSs regions of 17 resistance breaking 

and seven non-resistance breaking TSWV isolates selected according to their geographic origin were amplified by RT-

PCR, and nucleotide sequences of these gene regions were obtained. Phylogenetic analysis demonstrated that Turkish 

TSWV isolates were clustered into two sub-clades based on the N and NSs amino acid sequences. These sub-clades 

contained both resistance breaking and non-resistance breaking isolates together.  

Keywords: TSWV, Turkey, pepper, Tsw gene, resistance breaking 

Bu çalışma, TÜBİTAK 117O192 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Karaman İli Elma Depo Hastalıklarının Geleneksel ve Moleküler Yöntemle Belirlenmesi 

 Tuğba ÇAKIR1, Hülya ÖZGÖNEN ÖZKAYA2 

1Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 

2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: tyetgin@kmu.edu.tr 

Elma uzun süreli depolanabilen ekonomik olarak önemli ürünlerimizden birisidir. Geleneksel ve modern teknolojilerle 

depolama sayesinde elmanın yılın oniki ayı taze ürün olarak pazarlanmasına imkân sağlar. Ancak geleneksel soğuk hava 

depolarında muhafaza edilen elma meyvelerinde fungal etmenlerden kaynaklı çürüklükler ürünlerin depolanma ömrünü 

kısaltırken önemli ekonomik kayıplara da neden olurlar. Bu çalışmada Karaman ilinde bulunan 22 soğuk hava deposundan 

alınan hastalıklı meyve örneklerinden fungal çürüklük etmenlerinin izolasyonu, geleneksel ve moleküler yöntemlerle 

tanılanması amaçlanmıştır. Geleneksel tanılamada makroskobik ve mikroskobik yöntemler dikkate alınarak ‘Introduction 

to Food – Borne Fungi’, ‘Polyphasic taxonomy of the genus Talaromyces’, ‘Identification and nomenclature of the genus 

Penicillium’ ve çeşitli makaleler tanılama yapılmıştır. Geleneksel yöntemle teşhis edilemeyen Penicillium spp. türlerinden 

birer izolat seçilerek izolatlarının moleküler teşhisi için hizmet alımı şeklinde tanı çalışmaları yapılmıştır. Araştırma 

sonucunda geleneksel yöntemlere göre Botrytis cinerea, Alternata alternata, Penicillium spp. (Penicilllium expansum, 

Penicillium digitatum,, Penicillium italicum) belirlenen türler arasında yer almıştır. Moleküler yöntemle teşhis edilen 

türlerin Penicillium expansum oldukları belirlenmiş olup, tür araştırma çalışmaları devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Depo hastalıkları, makroskobik, mikroskobik, moleküler teşhis 

 

Determination Of Apple Storage Dıseases In Karaman Province With Traditional And 

Molecular Methods 

Apple is one of our economically important products that can be stored for a long time. Thanks to storage with traditional 

and modern technologies, it allows the apple to be marketed as a fresh product for twelve months of the year. However, 

rot caused by fungal factors in apple fruits stored in traditional cold storage shortens the storage life of the products and 

causes significant economic losses. In this study, it was aimed to isolate fungal rot factors from diseased fruit samples 

taken from 22 cold storages in Karaman province and to diagnose them by traditional and molecular methods. Considering 

macroscopic and microscopic methods in traditional diagnosis, 'Introduction to Food - Borne Fungi', 'Polyphasic taxonomy 

of the genus Talaromyces', 'Identification and nomenclature of the genus Penicillium' and various articles have been 

identified. Penicillium spp., which cannot be diagnosed with the traditional method. One isolate from each species was 

selected and diagnostic studies were carried out in the form of service procurement for the molecular diagnosis of the 

isolates. As a result of the research, Botrytis cinerea, Alternaria alternata, Penicillium spp. (Penicillium expansum, 

Penicillium digitatum, Penicillium italicum) was among the determined species. Species identified by molecular method 

were determined to be Penicillium expansum, and species research studies are continuing. 

Keywords: Storage diseases, macroscopic, microscopic, molecular methods 
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Aydın İlin’de İncir Pası (Cerotelium fici) Hastalığının Yaygınlığının Belirlenmesi ve 

Mücadelesinde Bazı Fungisitlerin Etkinliklerinin Araştırılması 

Gül KURUOĞLU AŞCI1, Dr. Özlem DOĞAN1, Dr. Dilek POYRAZ2 

1İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Aydın, Türkiye 

2Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir, Türkiye 

Sorumlu Yazar: gul.kuruogluasci@tarimorman.gov.tr 

İncir pası hastalığı ılık ve nemli iklime sahip bölgelerde daha sık ve yoğun görülmektedir. Hastalık ilk belirtilerini incir 

yaprağın üst yüzeyinde, ileri dönemlerde de alt yüzeyinde kahverengi lekeler şeklinde göstererek yaprak dökümüne neden 

olmaktadır. Verim ve kalite düşüklüğüne de sebep olan bu hastalık ülkemizde 2014 yılında epidemi yapmıştır. Bu çalışma 

incirde Cerotelium fici (Castagne) Arthur’ın neden olduğu pas hastalığının Aydın İli’nde yaygınlığı, şiddetinin saptanması 

ve bazı fungisitlerin hastalık üzerine olan etkilerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. 2016 yılında Aydın İlinin incir 

yetiştiriciliği açısından önemli ilçelerinde (Nazilli, Germencik, İncirliova, Köşk, Bozdoğan, Efeler, Kuyucak, Sultanhisar, 

Buharkent, Yenipazar) yapılan sürvey çalışmalarında, incelenen bahçelerin neredeyse tamamının hastalık ile bulaşık 

olduğu tespit edilmiştir. 2018–2019-2020 üretim sezonlarında, azoxystrobin, tebuconazole, mancozeb, chlorothalonil, 

metalik bakıra eşdeğer bakır sülfat pentahidrat etkili maddeli fungisitler 15 gün ara ile iki uygulama şeklinde test edilmiştir. 

Fungisitlerin farklı oranlarda hastalığı engellediği saptanmıştır. Ancak en yüksek etkinlik oranı chlorothalonil, metalik 

bakıra eşdeğer bakır sülfat pentahidrat ve mancozeb uygulanan ağaçlarda görülmüştür. Sonuç olarak, çalışmada kullanılan 

fungisitlerin tümünün etki mekanizmaları göz önünde bulundurularak hastalıkla mücadelede kullanılabileceği birinci 

ilaçlamaların hastalığın bir yıl önceden görüldüğü bahçelerde yapraklanma başlangıcında, diğer bahçelerde ise belirtiler 

görülür görülmez, ikinci ve diğer ilaçlamaların hastalık koşullarının devam etmesi durumunda kullanılacak etkili maddenin 

etki süresi ve hasatla son ilaçlama arasındaki süre dikkat edilerek yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: incir, Cerotelium fici, pas, fungisit 

 

Determination of the Prevalence of Fig Rust (Cerotelium fici) Disease in Aydın Province and 

Investigation of the Effectiveness of Some Fungicides in Struggle 

Fig rust disease is more common and intense in regions with warm and humid climates. The first symptoms of the disease 

are seen on the upper surface of the fig leaf, in long term it forms brown spots on the lower surface and cause defoliation. 

The disease also decrease the yield and quality in fig cultivation, was epidemic in 2014 in Turkey. This study was carried 

out in Aydın province to determine the prevalence and severity of rust disease caused by Cerotelium fici (Castagne) Arthur 

in figs and to investigate the effects of some fungicides on the disease. In 2016, in the surveys conducted in the important 

districts of Aydın province (Nazilli, Germencik, İncirliova, Köşk, Bozdoğan, Efeler, Kuyucak, Sultanhisar, Buharkent, 

Yenipazar) in terms of fig cultivation, it was determined that almost all the orchards examined were found to be 

contaminated with this disease. In 2018–2019-2020 fig production seasons, fungicides with active substances as 

azoxystrobin, tebuconazole, mancozeb, chlorothalonil, copper sulphate pentahydrate equivalent to metallic copper were 

tested by two applications with 15 days intervals. It was found that fungicides prevent the disease at different rates. 

However, the highest rate of efficacy was observed in trees treated with chlorothalonil, copper sulfate pentahydrate 

equivalent to metallic copper and mancozeb. As a conclusion, it was determined that all fungicides used in the study can 

be used against disease by considering the influence mechanisms. In the orchards where the disease is seen one year ago, 

the first application should be done at the beginning of foliation while in the other orchards the first application should be 

done as soon as the symptoms appear. In case the disease conditions persist, the second and other applications should be 

carried out by considering the effect of the active substance to be used and the time between harvesting and last spraying.  

Keywords: fig, Cerotelium fici, rust, fungicide 

Bu çalışma TAGEM/BSAD/16/1/02/13 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Kumluca Kavun Alanlarında Zamklı Gövde Yanıklığı Hastalığının Yaygınlığının ve Bazı 

Kavun Çeşitlerinin Patojene Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi  

Fatma KARABUĞA SARICA1, Gürsel KARACA1 

1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: fkarabuga@hotmail.com 

Hastalıklar kavun üretiminde verimi ve kaliteyi olumsuz etkileyen faktörlerdendir. Didymella bryoniae (Phoma 

cucurbitacearum) fungusunun neden olduğu zamklı gövde yanıklığı hastalığı son yıllarda Kumluca (Antalya)'daki kavun 

üretim alanlarında yaygın olarak görülmekte, fide ölümlerine veya sağlıksız fide gelişimine neden olarak ekonomik 

kayıplar oluşturmaktadır. Bu çalışmada, 2019-2020 yılları üretim sezonlarında Kumluca'da kavun yetiştiriciliği yapılan 73 

adet serada inceleme yapılmış, bunların 55'inde zamklı gövde çürüklüğü belirtilerine rastlanmıştır. İncelenen seralarda 

hastalık oranının 0-100 arasında, hastalık şiddetinin ise 0-88,75 arasında değiştiği belirlenmiştir. Hastalıklı bitkilerden 

yapılan izolasyonlarda toplam 187 Didymella bryoniae izolatı elde edilmiştir. Değişik bölgelerden elde edilen izolatlar 

arasından seçilen izolatlarla kontrollü koşullarda sağlıklı kavun fideleri kullanılarak yapılan patojenite denemesinde 

virülensi yüksek bulunan 4 izolata karşı bölgede üretimi yaygın olan 5 farklı kavun çeşidinin duyarlılıkları, kontrollü 

koşullarda yürütülen saksı denemesiyle incelenmiştir. Deneme sonunda, Yusufbey kavun çeşidi en duyarlı çeşit olarak 

belirlenirken, Çıtırex çeşidi daha dayanıklı bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Cucumis melo, Didymella bryoniae, Siyah çürüklük, Çeşit dayanıklılığı 

 

Determination of the Prevalence of Gummy Stem Blight Disease in Kumluca Melon Areas and 

Reactions of Some Melon Cultivars Against Pathogen 

Diseases are among the factors affecting yield and qulity in melon production. Gummy stem blight disease caused by 

Didymella bryoniae (Phoma cucurbitacearum) has commonly been observed in the melon cultivation areas in Kumluca 

(Antalya), and seedling death or unhealthy plant growth caused by the pathogen resulted in economical losses. In this study, 

surveys were performed in 73 melon greenhouses in Kumluca during 2019-2020 growing period, and gummy stem blight 

symptoms were observed in 55 greenhouses. Disease rate was between 0-100, while disease severity changed between 0-

88.75 in the surveyed greenhouses. Isolations made from the diseased plants yielded 187 Didymella bryoniae isolates. 

Reactions of five commonly grown melon cultivars against four virulent isolates, selected by the pathogenicity test, were 

investigated by pot trials performed under controlled conditions. As a result of the trial, Deneme sonunda, Yusufbey was 

found to be the most susceptible cultivar, while Çıtırex cultivar was more resistant.  

Keywords: Cucumis melo, Didymella bryoniae, Black rot, Cultivar resistance 
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Evaluation of Antifungal Activity of Clove Essential Oils and Plant Extract against Gray Mold 

in Strawberry 

Nı̇da ÜNLÜ1, Kezı̇ban Sı̇nem TULUKOĞLU KUNT1 

1Nı̇ğde Ömer Halı̇sdemı̇r Ünı̇versı̇tesı̇ 

Corresponding Author: ksinemtulukoglu@gmail.com 

Strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) is one of the berry fruits in Fragaria genera within the Rosaceae family of the 

Rosales order. The strawberry is one of the most important horticultural crops including vitamins and minerals that is 

beneficial to human health. The strawberry cultivation has been recently increased in Turkey, including Mediterranean 

(225.999 tons), Egean (102.769 tones), West Anatolia (21.924 tons), East Marmara (70.129 tons) regions. Agricultural 

diseases cause serious problems resulting in quality and yield loss during strawberry production. One of the most important 

fungal diseases of strawberry is gray mold caused by B.cinerea. The spores of the B.cinerea cause a gray moldy layer by 

entering through the natural openings and wounds in the fruit under humid weather conditions Also, it can be observed on 

the fruits after harvest as an infection from the field. The purpose of this study was to evaluate the in vitro and in vivo 

antifungal effects of clove (Syzygium aromaticum L.) essential oil and plant extract against B.cinerea. For this purpose, 

Botrytis cinerea was identified morphologically and then the commercial essential oil and the plant extract, acquired using 

methanol, were evaluated for the antifungal effects on the pathogen. As a result of the experiment, clove essential oil had 

been found more effective on mycelial growth of the pathogen compared to clove plant extract. Therefore, petri dish 

experiments with different essential oil doses (2.5%, 5%, 10%, and 20%) were carried out in order to find the most effective 

dose of clove essential oil. After evaluation of the efficacy doses, 2.5% and 5% doses were determined as minimum doses 

to inhibit mycelial growth of the pathogen. These effective doses also were applied on strawberry fruit by pulverization 

and the pathogen was inoculated to the fruits either by an artificial wound or directly on the fruit. The experiments were 

carried out according to completely randomized design in three replicates. The data were statistically analyzed with SPPS 

software. As a result of the study, clove essential oil had been found effective on the pathogen under in vitro conditions. 

However, clove essential oil showed lower efficacy in in vivo experiments. 

Keywords: Strawberry, Botritis cinerea, antifungal effect, essential oil, postharvest 

 

  



8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi 

24-28 Ağustos 2021 | ONLİNE 

8th Plant Protection Congress with International Participation,  

August 24-28, 2021 | ONLINE ~ 241 ~ 

FS40 

Adana ve Mersin İlinde Turunçgil Meyve Türlerinde Viral ve Viroid Kaynaklı Hastalık 

Etmenlerinin Moleküler Tespiti 
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1Erciyes Üniversitesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Genom ve Kök Hücre Araştırma Merkezi, Kayseri, 38280 Türkiye 

Sorumlu Yazar: anlbltc@gmail.com 

Turunçgil meyveciliği, yaklaşık 40 milyon ağaç ve 4,3 milyon ton üretim kapasitesi ile Türkiye tarımında önemli bir yere 

sahiptir. Viral ve viroid kaynaklı hastalıklar diğer klonal çoğaltılan meyve türlerinde olduğu gibi Turunçgillerde de önemli 

kayıplara neden olmaktadır. Bu çalışmada Adana ve Mersin illerinde Turunçgil türlerinde bazı viral ve viroid kaynaklı 

hastalık etmenleri moleküler yöntemle taranmıştır. 2020 Ekim ayında Adana’dan 32 ve Mersin’den 47 olmak üzere, toplam 

79 adet yaprak örneği toplanmıştır. Toplanan yaprak örneklerinden RNA izole edilmiş ve cDNA kütüphanelere 

dönüştürülmüştür. cDNA kütüphaneler citrus dwarfing viroid (CDVd), citrus exocortis viroid (CEVd), citrus bent leaf 

viroid (CBLVd), citrus yellow vein clearing virus (CYVCV), citrus concave gum associated virus (CCGaV), citrus 

endogeneous pararetro virus (CitPRV), citrus leprosis virus (CiLV) ve citrus sudden death associated virus (CSDaV) 

primerleri ile taranmıştır. Mersin ve Adana bölgesinde Turunçgil ağaçlarının yoğunlukla viroidler ile bulaşık olduğu tespit 

edilmiştir. Örneklerin 59’unda (%74,6) CDVd, 47’sinde (%59,4) CEVd, 34’ünde (%43) CBLVd ve 79’unda (%100) 

CitPRV’nin bulunduğu tespit edilmiştir. CYVCV, CiLV, CCDaV ve CSDaV ise tespit edilememiştir. Çalışma ile Adana 

ve Mersin illerinde Turunçgil bahçelerinde viroidlerin yaygınlığı belirlenmiş ve hastalıktan ari bitki üretimi başta olmak 

üzere önlemlerin alınması gerekliliğini gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: citrus dwarfing viroid, citrus exocortis viroid, citrus bent leaf viroid, citrus endogeneous pararetro 

virus  

 

Prevalence of Viral and Viroid Disease Agents in Citrus Fruit Species in Adana and Mersin 

Citrus fruit growing has a very important place in Turkey's agriculture and economy, with approximately 40 million trees 

and a 4.3 million tons production. Viral and viroid-borne diseases cause significant losses in Citrus fruits as in other clonal 

propagated fruit species. In this study, some viral and viroid origin disease agents in Citrus species in Adana and Mersin 

provinces were screened by molecular method. A total of 79 leaf samples, 32 from Adana and 47 from Mersin, were 

collected in October 2020. RNA was isolated from the collected leaf samples and converted into cDNA libraries. cDNA 

libraries were screened with the primers detecting citrus dwarfing viroid (CDVd), citrus exocortis viroid (CEVd), citrus 

bent leaf viroid (CBLVd), citrus yellow vein clearing virus (CYVCV), citrus concave gum associated virus (CCGaV), 

citrus endogeneous pararetro virus (CitPRV), citrus leprosis virus (CiLV) and citrus sudden death associated virus 

(CSDaV). Citrus trees in Mersin and Adana regions were found to be heavily contaminated with viroids. Of the all samples, 

CDVd, CEVd, CBLVd, and CitPRV were detected in 59 (74.6%), 47 (59.4%), 34 (43%) and 79 (100%) samples, 

respectively. On the other hand, CYVCV, CiLV, CCDaV and CSDaV were not detected. With this study, prevalence of 

viroids in citrus orchards in Adana and Mersin provinces was determined and the necessity of taking precautions, especially 

disease-free plant production, was demonstrated 

Keywords: citrus dwarfing viroid, citrus exocortis viroid, citrus bent leaf viroid, citrus endogeneous pararetro virus 
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Phomopsis viticola İzolatlarında dsRNA’nın Dikey Taşınımı 

Sahra HOSSEINALIZADEH1, Ömer ERİNCİK1, Serap AÇIKGÖZ1 
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Sorumlu Yazar: sahraalizadeh88@yahoo.com 

Phomopsis viticola (Sacc.) Sacc.'nin neden olduğu Phomopsis sürgün ve yaprak leke hastalığı dünyanın birçok yerinde 

olduğu gibi Ege Bölgesinde de önemli ürün kayıplarına yol açmaktadır. Üreticiler hastalıkla mücadelede çoğunlukla 

kültürel önlemler ile birlikte kimyasal yöntemler kullanılmaktadırlar. Ancak genel olarak bu hastalığa karşı etkili olan 

çevre dostu bir kontrol yöntemi bulunmamaktadır. Son zamanlarda araştırıcılar fungal patojenlerin kontrolünde biyolojik 

ajanlar üzerinde yoğunlaşmışlardır. Biyolojik kontrol yöntemlerinden birisi de patojenlerde virülensliği azalttığı bilinen 

hipovirülent özelliğe sahip mikovirüslerin kullanılmasıdır. dsRNA içeren izolatlarda mikoviral dsRNA’ nın sporulasyon 

sırasında konidilere dikey taşınımı dsRNA’ nın doğada yayılması ve biyolojik kontrolün başarısı açısından son derece 

önemlidir. Bu çalışmada, 2018 yılında Ege Bölgesinin bağ alanlarına ait içeriğinde dsRNA saptanmış ve 125 P. viticola 

izolatlar arasından seçilen 50 izolatta dsRNA’ nın konidiye dikey taşınım testleri gerçekleştirilmiştir. İzolat başına 10-12 

tek spor izolat olmak üzere toplamda 600 adet tek spor izolatta dsRNA’ nın varlığı araştırılmıştır. Çalışma sonucunda 38 

izolatta tek spor izolatlara dsRNA’ nın dikey taşınımı gerçekleşmediği saptanmıştır. Toplam 12 izolatta %40-100 arasında 

değişen dikey taşınım oranı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Phomopsis viticola, dsRNA, Dikey taşınım 

 

Vertical Transmission of dsRNAs in Phomopsis viticola Isolates 

Phomopsis cane and leaf spot disease caused by Phomopsis viticola (Sacc.) Sacc is responsible for the occurrence of 

important crop losses in grapevines in the Aegean Region, as in many parts of the world. Growers mostly use cultural 

practices and chemical methods to manage the disease. However, up to date, there is no effective environment friendly 

control method against the disease. In recent years, the researchers focused on the biological control agents for controlling 

of the plant pathogens. One of the methods of biological control is the use of hypovirulent mycoviruses that have ability to 

reduce virulence of the pathogens. In isolates containing dsRNA, vertical transmission of mycoviral dsRNA to conidia 

during sporulation is extremely important for the spread of dsRNA in nature and the success of biological control. In this 

study, 50 dsRNA containing P. viticola isolates among the 125 having been collected from the vineyards of the Aegean 

region in 2018 were subjected to the vertical transmissions of dsRNAs to the conidia. From each isolate, 10 to12 single 

spore isolates were isolated. In total, the 600 single spore isolates were tested for the dsRNA content. As a result of the 

study, no vertical transmission of dsRNAs were observed in the single spore isolates of 38 isolates. Vertical transmission 

were found in the 12 dsRNA containing P. viticola isolates and the transmission rate varied between 40% and 100% 

depending on the isolates. 

Keywords: Phomopsis viticola, dsRNA, vertical transmission 

Bu çalışma Tübitak-TOVAG 217O293 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Çilek Üretim Alanlarındaki Önemli Fungal Kök Çürüklük Etmenlerinin Yaygınlıkları ve 

Patojenisiteleri 

Durmus ERDURMUŞ1, Harun BAYRAKTAR2 

1Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

2Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: durmus.erdurmus@tarimorman.gov.tr 

Ülkemizdeki çilek üretim alanlarında görülen kök çürüklüğü hastalık etmenleri; kompleks bir yapıya sahip olması, bu 

etmenlerle mücadelenin güç olması ve ciddi verim kaybına neden olmaları sebebiyle çilek yetiştiriciliğinde önemli bir yere 

sahiptir. Bununla birlikte ülkemizdeki çilek üretim alanlarında bu hastalık etmenlerinin durumu ile ilgili uzun zamandır 

detaylı bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Bu çalışma kapsamında ise 2020 üretim sezonunda ülkemizdeki önemli çilek 

üretim alanlarında sorun olan fungal kök çürüklüğü etmelerinin yaygınlıkları belirlenmiş ve seçilen izolatlar arasındaki 

patojenik farklılıklar ortaya konulmuştur. Survey çalışmalarında ülke üretiminin %68’ ini gerçekleştiren Mersin (71), Bursa 

(58) ve Konya (44) illerinden toplam 173 adet çilek tarlasından alınan ve solgunluk, sararma ve kök çürüklük hastalığı 

belirtisi gösteren bitkilerden izolasyon yapılarak morfolojik özelliklerine göre teşhis edilmiştir. Yapılan ön incelemeler 

sonucunda survey çalışması yapılan çilek üretim alanlarındaki en yaygın fungus cinsinin %38,1 ile Macrophomina spp. 

olduğu ve bunu sırasıyla %19 ile Alternaria spp., %12.9 ile Colletotrichum spp. %10,8 ile Rhizoctonia spp., %5,8 ile 

Fusarium spp., %3,3 ile Neofusicoccum spp., %10 yaygınlık oranı ile diğer fungus cinsleri takip etmiştir. Elde edilen 

izolatların çilek stolonları üzerinde yapılan patojenisite sonuçlarına göre yine Macrophomina spp.’nin yüksek derecede 

tahripkâr olduğu, bununla birlikte Alternaria spp.’ nin zayıf derecede virulens olduğu gözlemlenmiştir. Diğer fungus 

cinslerinin ise farklı derecelerde virulensliğe sahip olduğu görülmüştür. Ön denemelerde elde edilen bu sonuçlar ülkemiz 

çilek yetiştiriciliğinde sorun olan fungal hastalık etmenlerinin yaygınlıkları hakkında faydalı bilgiler sağlamış olup ileriki 

çalışmalar için önemli olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çilek Kök Çürüklüğü, fungal patojen, yaygınlık oranı, patojenisite testi 

 

The prevalence and pathogenicity of important fungal root rot diseases in strawberry growing 

areas 

Root rot diseases in strawberry growing areas of Turkey cause seriously yield losses due to the control of these disease is 

very difficult. The agents of these disease have a complex structure and are very important for strawberry growing of 

Turkey. However, no detailed study has been recently performed about the occurrence of these pathogens in strawberry 

growing areas of Turkey. This study aimed to determine the prevalence of root rot diseases in strawberry growing areas in 

2020 season and to reveal the pathogenic variability of representative isolates. Surveys were performed in a total of 173 

strawberry fields located in Mersin (71), Bursa (58) and Konya (44) provinces, accounting for 68% of strawberry 

production of Turkey. Isolations were made from infected plant tissues showing wilting, yellowing and root rot symptoms. 

The isolates obtained were identified based on morphological characteristics. Results from survey studies revealed that the 

most common pathogen is Macrophomina spp. with the prevalence of 38.1%, followed by Alternaria spp. with 19%, 

Colletotrichum spp. with 12.9%, Rhizoctonia spp. with 10.8%, Fusarium spp. with 5.8%, Neofusicoccum spp. with 3.3% 

and the other fungi with the prevalence of 10%. Pathogenicity test on strawberry runners showed that Macrophomina spp. 

is a highly destructive disease, while Alternaria spp. is weakly pathogenic. The other fungi have different degrees of 

virulence on strawberry runners. The results from the preliminary studies provide a useful information about the prevalence 

of fungal diseases, causing problems in strawberry growing of Turkey and important for future studies. 

Keywords: Strawberry root rot, fungal pathogens, the prevalence, pathogenicity test 

Bu çalışma TAGEM/BSAD/A/21/A2/P5/2558 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin (TAB) Sera Koşullarında Arpa Ağ Benek Hastalığı’nın 

(Pyrenophora teres f. teres) Gelişimini Engelleyici Etkileri 

Nilüfer AKCİ1*, Reyhan BAHTİYARCA BAĞDAT 2 
1Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 
2Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 

*Sorumlu Yazar: nilufer.akci@tarimorman.gov.tr 

Ülkemiz, Dünya’daki en büyük buğday ve arpa üreticilerinden biridir ve arpa esas olarak hayvan beslenmesi ve malt 

üretiminde kullanılmaktadır. Fungus etmeni Pyrenophora teres f. teres, İç Anadolu'da uygun iklim koşullarında arpada 

(Hordeum vulgare L.) verim kayıplarına neden olabilmektedir. Verim kayıpları %10'dan %45'e değişmekle birlikte kalite 

kayıpları nedeniyle farklı düzeylerde ekonomik zararlar oluşabilmektedir. Bu durum piyasa değerindeki kaybın yanında 

malt kalitesinde de bir azalmaya neden olmaktadır. Bu çalışmada, bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin (Helicrysum italicum, 

Rosmarinus officinalis, Santolina chamaecyparissus, Salvia officinalis ve Origanum vulgare var. hirtum) ülkemiz 

genelinde yaygın ve yetiştiriciliği yapılan kırk iki adet tescilli arpa çeşidi ile karışık ekiminin Pyrenophora teres f. teres'e 

karşı inhibitör etkileri araştırılmıştır. Sera koşullarında yapay inokulasyon uygulanan çeşitlerin hastalık gelişimleri ve 

reaksiyonları kaydedilmiştir. Her bir TAB türü ve arpa çeşidi ayrı ayrı değerlendirilerek hassas, dayanıklı ve toleranslı 

olarak reaksiyonları belirlenmiştir. Kıyaslamak amacıyla hastalık reaksiyonlarının değerlendirildiği bir kontrol grubu da 

kurulmuştur. Obruk ve Kaya çeşitleri Arpa ağ benek hastalığına karşı orta dayanıklı reaksiyon gösterirken, diğer arpa 

çeşitleri Zeynelağa, Akar, Özen, Yalın, Kalaycı, Ünver, Sladoran, Bolayır, Mart’ı, Hasat, Altıkat, Samyeli, Kendal, Akhisar 

ve Bayrak orta hassas ve hassas reaksiyon göstermiştir. 

Anahtar kelimeler: Arpa ağ benek hastalığı (Pyrenophora teres f. teres), adaçayı, biberiye, ölmez ot, kekik, lavantin 

 

The Inhibitory Effect of Certain Medicinal and Aromatic Plants (MAPs) on the Development 

of Barley Net Blotch (Pyrenophora teres f. teres) in Greenhouse Conditions 

Turkey is one of the world's biggest wheat and barley producers while barley basically utilized in animal nutrition and malt 

production. The fungal pathogen Pyrenophora teres f. teres can cause detrimental yield losses in barley (Hordeum 

vulgare L.) when the favorable climatic conditions met in Central Anatolia. Yield losses can be changed from 10% to 45% 

and grain quality can also be affected negatively which causes decreases in market value and reduce malting quality. 

Certain medicinal and aromatic plants (Helicrysum italicum, Rosmarinus officinalis, Santolina chamaecyparissus, Salvia 

officinalis and Origanum vulgare var. hirtum) were designed as intercrops by forty-two local barley varieties and exposed 

to Pyrenophora teres f. teres’ artificial inoculation. After the inoculation all climatic conditions were provided for disease 

development and reactions, in the greenhouse. Each MAP groups and barley varieties were evaluated separately as 

susceptible or resistant-tolerant. A control experimental was also conducted to compare. While; Obruk and Kaya were 

shown a moderately resistance to Barley Net Blotch -intercropping by MAPs- the other barley varieties; Zeynelağa, Akar, 

Özen, Yalın, Kalaycı, Ünver, Sladoran, Bolayır, Martı, Hasat, Altıkat, Samyeli, Kendal, Akhisar and Bayrak were shown 

a moderately susceptible-susceptible reaction. 
 

Keywords: Barley Net Blotch (Pyrenophora teres f. teres), common sage, rosemary, immortal, oregano, lavender cotton 

*Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından desteklenmektedir 
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Ülkemizde Gül Virüslerinin Yaygınlıkları ve Genetik Çeşitlilikleri 

Ali KARANFİL1 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 17100-Çanakkale 

Sorumlu Yazar: ali.karanfil@hotmail.com 

Gül dünyadaki en önemli süs bitkilerinden bir tanesidir. Bu önemli bitkide zarar oluşturan oldukça fazla sayıda biyotik 

hastalık etmeni bulunmaktadır. Bunlar arasından en önemli grubu ise virüs hastalıkları oluşturmaktadır. Ancak gül virüsleri 

ile ilgili olarak yapılan çalışmalar dünyada fazla olmamakla birlikte, Türkiye'de ise son derece azdır. Türkiye'de bulunan 

güllerdeki virüs hastalıklarının yaygınlıkları ve kısmi genetik çeşitliliklerinin belirlenmesi amacı ile Türkiye’nin 4 farklı 

coğrafik bölgesindeki 14 ilden virüs ve virüs benzeri simptom gösteren 332 adet gül bitkisinden örnek alınmıştır. Alınan 

örnekler Türkiye’deki varlığı bilinen ve bilinmeyen 9 farklı virüs enfeksiyonu açısından testlenmiştir. Gerçekleştirilen 

testlemeler sonucunda prunus necrotic ringspot (PNRSV), rose cryptic virus-1 (RCV-1), rose spring dwarf-associated virus 

(RSDaV), rose yellow vein virus (RYVV) ve apple mosaic virus (ApMV) etmenlerinin enfeksiyonları tespit edilmiştir. 

Testlemeler sonucunda alınan örneklerin %94,27’sinin aranılan en az bir virüs ile enfekteli olduğu belirlenmiştir. 

Enfeksiyonu en fazla olan virüs PNRSV olarak bulunurken, en az olan ise ApMV olarak belirlenmiştir. Bu sonuçla Türkiye 

güllerinde ana viral patojenin PNRSV olduğu tespit edilmiştir. Enfeksiyonu tespit edilen bu virüsler içinden coğrafik 

orijinleri temel alınarak 25’şer PNRSV ve RCV-1, 15'şer RSDaV ve RYVV ve 10 ApMV izolatları ileri analizler için 

seçilerek kısmi genetik çeşitlilikleri araştırılmıştır. Gerçekleştirilen bu analizler sonucunda PNRSV, RCV-1 ve RSDaV 

izolatların birbirleri ve dünya izolatları ile yüksek oranda sekans homolojisi gösterdiği belirlenmiştir. Gül ApMV 

izolatlarının ise filogenetik olarak ayrı bir grup oluşturduğu tespit edilmiştir. Varlığı oldukça sınırlı sayıdaki ülkede bilinen 

RYVV'nin ise birbirleri ile %10'a varan genetik farklılıklara sahip olduğu bulunurken, filogenetik olarak da coğrafik orijine 

bağlı olmayan 3 farklı grup oluşumu belirlenmiştir. Ayrıca, enfeksiyonu tespit edilen bu virüsler içinden RCV-1 ve RSDaV 

bilgilerimize göre Türkiye’deki ilk kayıtlardır.  

Anahtar Kelimeler: Klonlama, sekanslama, filogenetik 

 

Occurrence and Genetic Diversity of Rose Viruses in Turkey 

Roses are among the most important ornamental plants in the world. There are many biotic disease factors that cause 

damage to this important plant. The most important group among these is virus diseases. However, of the studies about 

rose viruses conducted worldwide, those in Turkey are limited. With the aim of determining the prevalence and genetic 

diversity of rose viruses, 332 rose plants showing virus and virus-like symptoms were collected in 14 provinces from four 

different geographic regions of Turkey. The samples were tested to determine the infection of nine different viruses 

infecting rose plants. As a result of the tests, prunus necrotic ringspot (PNRSV), rose cryptic virus-1 (RCV-1), rose spring 

dwarf-associated virus (RSDaV), rose yellow vein virus (RYVV), and apple mosaic virus (ApMV) infections were 

detected. It was determined that 94.27% of the samples were infected with at least one virus infection. While the virus 

causing the most infection was found to be PNRSV, the least one was determined as ApMV. With this result, PNRSV is 

determined as a significant virus disease for rose plants in Turkey. Based on their geographical origins, 25 PNRSV and 

RCV-1 isolates, 15 RSDaV and RYVV isolates, and 10 ApMV isolates were selected for further analysis and their partial 

genetic diversity was investigated. As a result of these analyzes, it was determined that PNRSV, RCV-1, and RSDaV 

isolates showed a high-sequence homology with each other and with world isolates. Rose ApMV isolates were found to 

form separate groups phylogenetically. RYVV, which is known to exist in a very limited number of countries, has been 

found to have up to 10% genetic differences and phylogenetically, three different groups were determined to not be based 

on geographic origin. Furthermore, to the best of our knowledge, these are the first reports of RCV-1 and RSDaV in Turkey. 

Keywords: Cloning, sequencing, phylogenetic 

Bu çalışma, ÇOMU-BAP tarafından FBA-2019-2891 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Kuzey-Batı Anadolu Bölgesi Kabakgil Üretim Alanlarında Hıyar Mozaik Virüsü İzolatlarının 

Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi 

Ali KARANFİL1, Savaş KORKMAZ1 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 17100-Çanakkale 

Sorumlu Yazar: ali.karanfil@hotmail.com 

Kabakgillerde enfeksiyona neden olan en önemli viral etmenlerden bir tanesi hıyar mozaik virüsü (cucumber mosaic virus; 

CMV)’dür. Segmentli bir genom yapısına sahip olan CMV, bitki virüsleri içerisinde en fazla konukçu genişliğine sahip 

olan virüs hastalıklarından bir tanesidir. Ülkemizde etmenin kabakgil üretimindeki enfeksiyonuna yönelik çok sayıda 

çalışma olmasına rağmen, etmenin tüm genom düzeyinde genetik çeşitliliğine yönelik gerçekleştirilmiş bir çalışma 

bulunmamaktadır. Etmenin Kuzeybatı Anadolu bölgesi kabakgil üretim alanlarındaki yaygınlığı ve tüm genom düzeyinde 

genetik çeşitliliğinin araştırılması amacı ile bu çalışma yürütülmüştür. Bu amaçla kabakgil üretim alanlarında arazi 

çalışmaları gerçekleştirilerek virüs ve virüs-benzeri belirti gösteren 188 bitkiden örnekler alınmıştır. Alınan örnekler DAS-

ELISA testi ile CMV varlığı açısından testlenmiştir. Testlemeler sonucunda toplanan 188 örnekten 56’sı CMV ile enfekteli 

olarak bulunmuş ve toplanan örnekler içinde enfeksiyon oranı %29,7 olarak tespit edilmiştir. Enfekteli bulunan örnekler 

içerisinden coğrafik orijinleri temel alınarak (her bir ilden bir izolat) 7 izolat ileri analizler için seçilmiştir. Seçilen 

izolatların üç RNA segmentinde bulunan tüm gen bölgelerinin tamamı RT-PCR ile amplifiye edilerek klonlanmış ve çift 

yönlü olarak sekanslanmıştır. Gerçekleştirilen çoklu dizi karşılaştırmaları sonucunda izolatların genel olarak kendi 

içlerinde nükleotit ve amino asit düzeyinde %90'ın üzerinde benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Filogenetik analizler 

sonucunda ise seçilen Kuzeybatı Anadolu bölgesi CMV izolatlarının hepsinin alt grup I’de yer aldığı görülmüştür. Ancak 

izolatların alt grup I içinde IA ve IB olarak dağılımları gen bölgelerine göre değişiklik göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: DAS-ELISA, RT-PCR, klonlama, sekanslama 

 

Genetic Diversity of Cucumber Mosaic Virus Isolates Infecting Cucurbit Plants from North-

West Anatolia Region in Turkey 

Cucumber mosaic virus (CMV) is one of the most important viral diseases causing infection in cucurbits. CMV, which has 

a segmented genome structure, is one of the virus diseases with the largest host range among plant viruses. Although there 

are many studies on the infection of this disease in cucurbit cultivation in Turkey, there is no study carried out on the 

genetic diversity of this disease based on the full genome level. This study was performed in order to determine the 

prevalence of the CMV in the North-West Anatolian cucurbit growing areas and the genetic diversity at the whole genome 

level. For this purpose, field studies were carried out in cucurbit cultivation areas and samples were taken from 188 plants 

showing virus and virus-like symptoms. And, the samples taken were tested with DAS-ELISA to determine the prevalence 

of CMV infection. As a result of the tests, 56 of 188 samples were found to be infected with CMV and the infection rate 

among the collected samples was found as 29.7%. Based on their geographical origins among the infected samples (one 

isolate from each province) 7 isolates were selected for further analysis. All of the gene regions in the three RNA segments 

of the selected isolates were amplified by RT-PCR, cloned, and sequenced. As a result of the multiple sequence 

comparisons, it was determined that the isolates show similarity over 90% at the nucleotide and amino acid levels as 

general. As a result of phylogenetic analysis, it was determined that all CMV isolates selected from the North-West 

Anatolia region are in subgroup I. However, the distribution of isolates as IA and IB in subgroup I varied based on the gene 

regions. 

Keywords: DAS-ELISA, RT-PCR, cloning, sequencing 

Bu çalışma, ÇOMU-BAP tarafından FBA-2019-2873 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Identification of the Pathogen Causing Black Spot of Chinese Rose and Fungicide Screening 

for The Disease Control 

Baozhen FENG1, Peiqian LI1, Zhen YAO1 

1Life Science Department, Yuncheng University, Yuncheng 044000, Shanxi Province, China 

Corresponding Author: lipeiqianfly@126.com 

In order to prevent and control rose black spot effectively, the rose leaves with typical black spot symptoms were collected 

from the flower nursery of Yuncheng University from June to July 2017, and then the pathogen was isolated and identified 

with morphology, molecular biology and pathogenicity test. In addition, the sensitivity of the pathogen to five common 

fungicides was tested in the laboratory, and fungicides that effectively inhibited the mycelial growth and spore germination 

were screened. In total, 12 strains were isolated with the same morphological characteristics, and their amplified sequences 

of ribosomal RNA gene and internal transcribed spacer (rDNA-ITS), glycerol-3-phosphate dehydrogenase (GPD) and 

elongation factor-1α (EF-1α) were identical, respectively. According to the morphological characteristics and phylogenetic 

tree constructed based on rDNA-ITS, GPD and EF-1α, the pathogen isolated from black spot of Chinese rose leaves in 

Yuncheng was identified as Alternaria alternata. Among the five fungicides, 50% fludioxonil and 50% iprodione showed 

better inhibitory effect on rose black spot pathogen, with the inhibition rates of mycelial growth and spore germination 

reaching 95.2% and 96.6%, respectively. Followed by 70% mancozeb, the inhibition rate of mycelial growth ranged from 

84.1% to 87.2%, and the inhibition rate of spore germination was above 93.5% at three test concentrations, among which 

the inhibition rate at 600-fold solution was the highest, reaching 98.1%. However, 80% carbendazim and 12.5% 

myclobutanil showed the worst control efficacy, with the inhibition rates of mycelial growth and spore germination lower 

than 42.4% and 46.3%, respectively. The toxicity test results showed that 50% fludioxonil exhibited the strongest virulence 

with an EC50 of 25,8 mg/L, while 12.5% myclobutanil had the weakest toxicity with an EC50 of 160,3 mg/L; the other three 

fungicides had EC50 values ranging from 30.4 mg/L to 60.7 mg/L. Therefore, fludioxonil and iprodione could be the primary 

fungicides for control of rose black spot. 

Keywords: Chinese rose, leaf black spot, Alternaria alternata, fungicide screening 
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Ege ve Güney Marmara Bölgeleri'nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Enfeksiyonlara Neden Olan 

Virüslerin Tanılanması 

Sabriye ÖZDEMİR1, Serpil ERİLMEZ1 

1Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova/İzmir, Türkiye 

Sorumlu Yazar: sabriye.ozdemir@tarimorman.gov.tr 

Araştırma 2015-2016 yılları arasında Ege Bölgesi (İzmir, Manisa, Muğla, Denizli il ve ilçeleri) ve Güney Marmara Bölgesi 

(Balıkesir ve ilçeleri) yaprağı yenen sebzelerde sorunlara neden olan virüslerin tanılanması amacıyla gerçekleşmiştir. 

Yapılan survey çalışmaları kapsamında virütik belirti gösteren 169 marul, 82 maydanoz, 52 roka, 39 tere ve 37 nane örneği 

olmak üzere toplam 379 yaprak örneği toplanmıştır. Survey alanlarından toplanan marul örnekleri Alfalfa mosaic virus 

(AMV), Cucumber mosaic virus (CMV), Lettuce mosaic virus (LMV), Mirafiori lettuce big-vein virus (MiLBVV), 

Tobacco streak virus (TSV), Tobacco black ring virus (TBRV), Tomato spotted wilt virus (TSWV), Turnip mosaic virus 

(TuMV), Tobacco necrosis virus (TNV), Broad bean wilt virus (BBWV), Tobacco rattle virus (TRV) ve Beet western 

yellow virus (BWYV) açısından; maydanoz örnekleri BBWV yönünden; roka örnekleri Radish mosaic virus (RaMV), 

Tobacco mosaic virus (TMV) ve TuMV; tere örnekleri Cauliflower mosaic virus (CaMV), BWYV ve TMV; nane örnekleri 

ise TSWV ve CMV açısından serolojik olarak DAS-ELISA yöntemine göre testlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda 

testlenen marul örneklerinde MiLBVV’ün bulunma oranı %23.08, CMV’nin %1.18, TSWV’nin %5.33, LMV’nin %8.28 

ve MiLBVV+CMV (karışık enfeksiyon) %4.14 olduğu ortaya konmuştur. Testlenen nane örneklerinde %43,24 oranında 

CMV enfeksiyonu saptanmıştır. Survey çalışmaları kapsamında toplanan maydanoz, tere ve roka örnekleri ise testlenen 

virüsler açısından temiz bulunmuştur. Ayrıca bu çalışmada MiLBVV ile pozitif sonuç veren marul örnekleri RT-PCR 

yöntemine göre testlenmiş ve beklenen 469 baz çifti büyüklüğünde DNA bantları elde edilmiştir. Yapılan bu çalışmalar 

sonucunda marulda MiLBVV ile nanede CMV’nin varlıklarının saptanması Ege Bölgesi için ilk kayıt niteliği taşıdığı 

düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sebze, Virus, ELISA, RT-PCR, Ege Bölgesi 

 

Detection of Viruses Infecting Leafy Vegetables in Aegean Region and South Marmara 

Regions of Turkey 

These investigation was carried out between 2015-2016 in order to identify viruses, causing problems in leafy vegetables 

in Aegean Region (İzmir, Manisa, Muğla, Denizli provinces and their districts) and South Marmara Region (Balıkesir 

province and districts) of Turkey. As a result of field surveys, 379 leaf samples including 169 lettuce, 82 parsley, 52 

arugula, 39 cress and 37 mint, showing virus-like simptoms were collected. Lettuce samples collected from survey areas 

were serologically tested by DAS-ELISA method for presence of Alafalfa mosaic virus (AMV), Cucumber mosaic virus 

(CMV), Lettuce mosaic virus (LMV), Mirafiori lettuce big-vein virus (MiLBVV), Tobacco streak virus (TSV), Tobacco 

black ring virus (TBRV), Tomato spotted wilt virus (TSWV), Turnip mosaic virus (TuMV), Tobacco necrosis virus (TNV), 

Broad bean wilt virus (BBWV), Tobacco rattle virus (TRV) and Beet western yellow virus (BWYV); parsley samples were 

tested for BBWV; arugula samples for Radish mosaic virus (RaMV), Tobacco mosaic virus (TMV) and TuMV; cress 

samples for Cauliflower mosaic virus (CaMV), BWYV, TMV and mint samples were also tested for TSWV and CMV. As 

a result of ELISA lettuce samples were tested positive for MiLBVV, CMV, TSWV, LMV and MiLBVV+CMV (mixed 

infection) with the rate of 23.08 %, 1.18 %, 5.33 %, 8.28 % and 4.14 %, respectively. CMV infection was detected at the 

rate of 43.24 % in the mint samples. The parsley, cress and arugula samples collected at the survey studies were free from 

tested viruses. Also in this study, MiLBVV positive lettuce samples were tested by RT-PCR method and DNA bands were 

obtained in expected lenght of 469 bp. In our present knowledge this is the first report of presence of MiLBVV on lettuce 

and presence of CMV on mint for Aegean Region of Turkey. 

Keywords: Vegetables, Virus, ELISA, RT-PCR, Aegean Region 

Bu bildiri TAGEM-BS-15/09-10/02-08(1) nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Marmara Bölgesi'nde Pseudomonas syringae pv. syringae’nin Tanılanması ve Genetik 

Karakterizasyonu 

Cansu ÖKSEL1, Farhat A. AVIN2, Fulya BAYSAL-GÜREL2, Mustafa MİRİK1 

1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 

2Tennessee State University 

Sorumlu Yazar: coksel@nku.edu.tr 

Bakteriyel kansere neden olan Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss), P. syringae komplexi içinde geniş konukçu 

dizisine sahip önemli bir bakteri türüdür. Patojen, kiraz bahçelerindeki en önemli bakteriyel hastalıklarından birisine sebep 

olmaktadır. Çalışmada, 2016-2018 yılları arasında Marmara bölgesinin farklı lokasyonlarında bulunan enfekteli kiraz 

ağaçlarından örnekler toplanmıştır. Patojenite, LOPAT, GATTa ve MALDI-TOF MS testleri ile 63 adet izolat Pss olarak 

belirlenmiştir. İzolatların PCR ile tanısı için syrB ve cfl genleri kullanılmıştır. 63 izolattan rastgele seçilen 12 izolat ile 

Tekrarlayan Eleman Dizisine dayalı PCR (rep-PCR) ve Çok Odaklı Sıra Tipleme (MLST) analiz çalışmaları yapılarak 

izolatların moleküler benzerlikleri belirlenmiştir. Rep-PCR (ERIC-, REP- ve BOX-PCR) ile izolatlar iki farklı küme 

halinde sınıflandırılmıştır. İzolatların kümelere ayrılmasında izole edildiği lokasyonlar etkili olmamıştır. Çalışmada C107 

ve C108 izolatlarının, diğer Pss izolatlarından farklı bir grup oluşturduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde, gyrB, rpoDp, 

rpoD'ler ve gltA genlerinin MLST analizi çalışmasında, izolatların iki ayrı ana kümeye ayrıldığı belirlenmiştir. Bu çalışma 

kapsamındaki izolatlar arasındaki ilişkiler, genealogical median-joining network (MJN) oluşturularak da 

değerlendirilmiştir. Altı farklı lokasyondan izole edilen izolatlar, MJN analizinde 11 haplotip meydana getirmiştir. Sınırlı 

örnek sayısına rağmen çalışmadan elde edilen sonuçlar, lokasyonun kiraz bahçelerinde Pss'nin genetik çeşitliliğini 

göstermek için uygun bir kriter olamayabileceğini göstermiştir. Çalışmada, farklı kiraz üretim alanlarından elde edilen ve 

Pss olarak tanılanan izolatlar arasında dahi yüksek çeşitliliğin görülmesi ise Pseudomonadların bilinen genetik 

değişkenliğini kanıtlamıştır. Bu çalışmanın sonuçları kiraz bitkisinde bakteriyel kansere sebep olan Pss’ nin evrimsel 

ilerlemesinin ve genetik çeşitliliğinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bakteriyel kanser, kiraz, MLST, filogenetik analiz 

 

Identification and Genetic Characterization of Pseudomonas syringae pv. syringae from Sweet 

Cherry in Marmara Region 

Pseudomonas syringae pv syringae (Pss), which causes bacterial canker, is the most polyphagous bacterium in the P. 

syringae complex due to its broad host range. This pathogen is considered the major bacterial disease in cherry orchards. 

In this study, several samples were collected from infected sweet cherry trees originating in different locations of the 

Marmara region in Turkey from 2016 to 2018. Sixty-three isolates were identified as Pss by pathogenicity, LOPAT, 

GATTa, and MALDI-TOF MS tests. To confirm identity, total genomic DNA was extracted, followed by PCR 

amplification of syrB and cfl genes. Of the 63 isolates, 12 were randomly selected for Repetitive Element Sequence-based 

PCR (rep-PCR) and Multilocus Sequence Typing (MLST) analysis to gain insight into the relationships of the isolates. The 

cluster analysis of rep-PCR (ERIC-, REP- and BOX-PCR) could classify the isolates into two distinct clusters. The 

individuals were distinguished but it was not based on a location pattern. Two isolates of C107 and C108 constituted a 

different group than other isolates of Pss. Similarly, the study of MLST analysis of gyrB, rpoDp, rpoDs, and gltA genes 

allowed a clear allocation of the isolates into two separate main clusters. The relationships among the isolates under this 

study were also evaluated by constructing a genealogical median-joining network (MJN). The isolates from six locations 

produced 11 haplotypes that were illustrated in the MJN. The results of this study proved that location could not be a useful 

indicator for showing the genetic diversity of Pss from cherry orchards. As the genetic variability of Pseudomonads has 

been proven, the current study also showed high diversity among different isolates even within the populations. While 

more research is recommended, the results of this study contributed to a better understanding of the Pss evolutionary 

progress and genetic diversity of sweet cherry. 

Keywords: Bacterial canker, sweet cherry, MLST, phylogenetic analysis 
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Orthotospovirüs'lerin RNA Susturmayı Baskılama Etkinliğinden Sorumlu olan NSs 

Proteinlerinin Filogenetik Analizi 

Quratul Ain SAJID1, Eminur ELÇİ1 

1Niğde Ömer Halisdemir University 

Sorumlu Yazar: eminur@gmail.com 

Orthotospovirüsler, Tospoviridae familyası içerisinde yer alan ve dünya genelinde bitkisel üretimde verim kaybına neden 

olan bitki patojen virüslerinden en önemlilerinden bir tanesidir. Tospovirüslerin genomu L RNA (8.9 kb), MRNA (4.8 kb) 

ve S RNA (2.9 kb) olmak üzere üç ana bileşenden oluşmaktadır. Yapısal olmayan protein (NS'ler) ve nükleoprotein (N) 

küçük segmentte kopyalanmaktadır. Domates lekeli solgunluk virüsü (TSWV)’nde bulunan NSs proteini, transkripsiyon 

sonrası gen susturma ve avirülanslık belirleyici olmak üzere iki farklı şekilde görev yapmaktadır. Çoğu bitki virüsünün; 

küçük dsRNA' lar ile etkileşime girerek RNA gen susturma mekanizmasını engelleyip, susturma mekanizmasını 

baskılayabilen bir gen taşıdığı bilinmektedir. Bu çalışmada, yaygın olarak bulunan Tospovirüslerin NSs gen dizileri 

filogenetik olarak analiz edilmiş. Mersin ilinden toplanan TSWV izolatlarından öncelikle cDNA sentezi yapılmış. Elde 

edilen cDNA’ lar ile yeni tasarlanan primerler (NSs1-F: 5'-ATGAACAGATCTGATATTAC-3', R: 5'-

TCACTGCAAGAGAAT-3'-364 bp; NSs2-F: 5'-GGCAAAGTGAATGT-3', R: 5'-GCTGTCTCAACACTGT-3'-337 bp; 

NSs3-F: 5'TTCTCAGCATGTGTATA-3', R: 5'-ACATTCACTTTGCC-3'-335 bp; NSs4-F: 5'CAC 

AATACTGTAATAAG-3'; R: 5'-CAGGAGAAATTCAAAAG-3'-670 bp) kullanılarak PCR analizleri yapılmıştır. Yeni 

tasarlanan primerlerden elde edilen diziler ile capsicum chlorosis virus, chrysanthemum stem necrosis virus, calla lily 

chlorotic spot virus, groundnut ringspot virus, groundnut bud necrosis virus, iris yellow spot virus, melon yellow spot virus, 

tomato yellow ring virus, zucchini lethal chlorosis virus, polygonum ringspot virus, watermelon bud necrosis virus, tomato 

zonate spot virus, watermelon silver mottle virus ve impatiens necrotic spot virüslerinin NCBI veri tabanından alınan 

dizileri ile nükleotid uyumuna bakılmıştır. Yapılan çoklu dizi hizalaması sonucunda yüksek oranda korunmuş nükleotid 

bölgelerinin olduğu saptanmıştır. Filogenetik ağaç ise, neighbor-joining metodu ile MEGAX programı kullanılarak 

oluşturulmuştur. Elde edilen izolatlar farklı alt gruplarda kümelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Orthotospovirüsler, TSWV NSs, RNA Susturma baskılayıcı protein, cDNA, primer tasarımı, dizileme, 

filogeni. 

 

Phylogenetic Analysis of NSs protein of Orthotospoviruses involved in RNA Silencing 

Suppressor Activity 

Orthotospoviruses belongs to Tospoviridae family among the most damaging plant viruses globally, causing extensive 

yield loss. The viral genome consists of three main components, L RNA (8.9 kb), M RNA (4.8 kb) and S RNA (2.9 kb). 

Nonstructural protein (NSs) and nucleoprotein (N) were transcribed in a small segment. Tomato spotted wilt 

orthotospovirus (TSWV) NSs protein acts in two different ways; one is involved in post-transcriptional gene silencing 

suppressor, and other is an avirulence determinant. It has been widely known that most plant viruses carry a silencing 

suppressor gene that hinders the RNA silencing mechanism by interacting with dsRNA. In this study, NSs gene sequences 

of the most common tospoviruses were phylogenetically analyzed. TSWV isolates collected from Mersin province were 

used for cDNA synthesis and PCR analyses. New primer sets were designed (NSs1-F: 5'-

ATGAACAGATCTGATATTAC-3', R: 5'-TCACTGCAAGAGAAT-3'-364 bp; NSs2-F: 5'-GGCAAAGTGAATGT-3', R: 

5'-GCTGTCTCAACACTGT-3'-337 bp; NSs3-F: 5'TTCTCAGCATGTGTATA-3', R: 5'-ACATTCACTTTGCC-3'-335 

bp; NSs4-F: 5'CACAATACTGTAATAAG-3'; R: 5'-CAGGAGAAATTCAAAAG-3'-670 bp). The nucleotide sequences 

obtained from those primer sets were aligned with sequences of capsicum chlorosis virus, chrysanthemum stem necrosis 

virus, calla lily chlorotic spot virus, groundnut ringspot virus, groundnut bud necrosis virus, iris yellow spot virus, melon 

yellow spot virus, tomato yellow ring virus, zucchini lethal chlorosis virus, polygonum ringspot virus, watermelon bud 

necrosis virus, tomato zonate spot virus, watermelon silver mottle virus and impatiens necrotic spot virus obtained from 

NCBI GenBank database. Multiple alignments showed highly conserved nucleotide regions. The neighbor-joining method 

was used to create a phylogenetic tree by using the MEGAX program. Based on the phylogram, isolates were clustered in 

different subgroups.  

Keywords: Orthotospoviruses, TSWV NSs, Silencing suppressor protein, cDNA, primer design, sequencing, phylogeny. 

*Bu çalışma, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi- Bilimsel Araştırma Projeler TGT 2020/7 BAGEP nolu proje 

kapsamında desteklenmiştir. 
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Nohut Antraknozunun (Ascochyta rabiei (Pass) Labr.) Patotip 4 Irkına Karşı Bazı Nohut 

Genotiplerinde Dayanıklılık Kaynağının Belirlenmesi  

Öztekin URLA1, Emine Burcu TURGAY1, Sibel BÜLBÜL1, Abdülkadir AYDOĞAN1, Elif ATASAYAR1 

1Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 

Sorumlu Yazar: emineburcu.turgay@tarimorman.gov.tr 

Ascochyta rabiei (Pass.) Labrousse (Eşeyli dönemi: Didymella rabiei (Kovachevski) v. Arx. Sinonimi: Mycosphaerella 

rabiei)’nin neden olduğu nohut antraknozu nohut yetiştiriciliğinde önemli kayıplara neden olan en önemli biyotik stres 

faktörlerinden birisidir. Tolerans nohut çeşitlerin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması hastalıkla mücadelede 

en etkin yöntemdir. Bu çalışmanın amacı, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (TARM), Yemeklik Dane 

Baklagil Islah Birimi tarafından geliştirilen 228 adet nohut genotipinin nohut antraknozu hastalığının patotip IV’e karşı 

reaksiyonlarının belirlenmesidir. Çalışma, 2019-2020 yıllarında TARM İkizce Uygulama ve Araştırma çiftliğinde 2 

tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Hastalığın değerlendirilmesinde Singh ve Reddy tarafından geliştirilen skala 

kullanılmıştır. Skalaya göre; 1 değerini alan immun, 2, 3 değerlerini alanlar dayanıklı, 4 orta dayanıklı, 5 tolerans, 6 orta 

hassas 7 ve üzeri hassas olarak gruplandırılmıştır. Sonuç olarak; 228 genotipten 5’i tolerans, 62’si orta hassas,158’i hassas 

olarak tespit edilmiştir. Tolerans reaksiyon gösteren genotipler hem dayanıklılık kaynağı olarak kullanılabilir hem de tescil 

ettirilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Nohut, Reaksiyon testi, Nohut Antraknozu, Ascochyta rabiei 

 

Determination of Resistance Source in Some Chickpea Genotypes Against to Pathotype IV of 

Ascochyta blight (Ascochyta rabiei (Pass) Labr.)  

Ascochyta blight of chickpea caused by Ascochyta rabiei (Pass.) Labrousse (Sexual period: Didymella rabiei 

(Kovachevski) v. Arx. Synonym: Mycosphaerella rabiei) is one of the most important biotic stress factors that cause 

significant losses in chickpea cultivation. The development of tolerant chickpea varieties and the widespread use of them 

is the most effective method in the fight against the disease.The aim of this study is to determine the reactions of 228 

chickpea genotypes against pathotype IV of Ascochyta blight disease, developed by Field Crops Central Research Institute, 

(FCCRI) Food Legume Breeding Unit. The study was carried out in 2 replications at FCCRI İkizce Application and 

Research station in 2019-2020. The scale developed by Singh and Reddy was used to evaluate the disease. According to 

the scale; the plants receiving a value of 1 were evaluated as immune, those receiving the values of 2 and 3 resistant, 4 

medium resistant, 5 tolerance, 6 medium sensitive, and finally 7 and above were grouped as susceptible. As a result, of the 

228 genotypes, 5 were found to be tolerant, 62 as moderately sensitive, and 158 as sensitive. Tolerance-reacting genotypes 

can be used both as a source of resistance and can be registered. 

Keywords: Chickpea, Reaction test, Ascochyta blight, Ascochyta rabiei 

Bu çalışma TAGEM tarafından desteklenmiştir.  
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Sarı Pas (Puccinia striiformis f. sp. trirtici) Warrior Irkına Karşı Bazı Makarnalık Buğday 

Genotiplerinde Dayanıklılık Kaynağının Belirlenmesi  
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Makarnalık buğday verim ve kalitesini sınırlayan önemli biyotik stres faktörlerinden biri sarı pas (Etmen: Puccinia 

striiformis f. sp. tritici, Pst) hastalığıdır. Dayanıklı çeşit geliştirilmesi ve üretim alanlarında bu çeşitlerin kullanılması sarı 

pas hastalığıyla mücadelede uygulanan etkin yöntemlerdendir.Bu çalışmanın amacı; Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 

Enstitüsü (TARM) Buğday Islah Birimince geliştirilen makarnalık melez bahçesinde bulunan buğday 272 genotipin fide 

ve ergin dönem reaksiyon testlerinin gerçekleştirilmesidir. Çalışma, 2019-2020 üretim sezonunda ülkemizde yayın olarak 

görülen Warrior (PstS7; 1, 2, 3, 4, -, 6, 7, -, 9, -, -, 17, -, 25, -, 32, Sp, AvS, Amb dayanıklılık genleri üzerine etkin) sarı pas 

ırkı kullanılarak yürütülmüştür. Fide dönemi testleri TARM Yenimahalle yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir. Genotipler 15-

20oC sera koşullarında yetiştirilmiştir. Ürediniosporların mineral yağ (Soltrol 170®) ile süspansiyonu hazırlanarak, bitkilere 

inokule edilmiştir. İnokulasyondan sonra bitkiler 9oC de 24 saat süreyle %100 nemli ortamda tutulmuş ve sonra 15-20oC 

sera koşullarına aktarılmıştır. İnokulasyondan 15-17 gün sonra 0-9 McNeal skalası kullanılarak reaksiyonlar 

değerlendirilmiştir. Reaksiyonları ≤6 olan materyaller dayanıklı olarak değerlendirilmiştir. Ergin dönem testleri TARM, 

Ankara İkizce Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde yürütülmüştür. Hastalık reaksiyonlarının değerlendirilmesinde 

Modifiye Cobb skalası kullanılmıştır. Değerlendirmeler zadoks skalası 58-75 devresinde ve hassas kontrol çeşitlerinde 

hassas reaksiyona ulaştığında gerçekleştirilmiştir. Enfeksiyon kat sayısı ≤20 olan materyal dayanıklı olarak 

değerlendirilmiştir.Fide dönem testleri sonucu %43 genotip dayanıklı, ergin dönem testleri sonucu %13 genotip immun, 

%1 genotip dayanıklı, %29 genotip orta dayanıklı olarak belirlenmiştir. Sarı pas hastalığına (Warrior, PstS7 ırkına) karşı 

immun reaksiyon gözlenen genotipler dayanıklılık kaynağı olarak kullanılabilir. Aynı materyal hastalığa dayanıklı çeşit 

olarak tescil ettirilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Sarı pas (Puccinia striiformis f. sp. tritici), makarnalık buğday, dayanıklılık kaynağı, reaksiyon testi  

 

Determination of Resistance Source in Some Durum Wheat Genotypes Against the Warrior 

Race of Stripe Rust (Puccinia striiformis f. sp. tritici) 

One of the important biotic stress factors limiting the yield and quality of durum wheat is stripe rust disease (Puccinia 

striiformis f. sp. tritici, Pst). Developing resistant varieties based on the use of genotypic variations is one of the common 

and effective methods applied in the control of stripe rust disease. The aim of this study was to measure the seedling and 

adult plant resistance of total 272 genotypes developed by Wheat Breeding Laboratory of Field Crops Central Research 

Institute (FCCRI). The study was carried out using the Warrior race (effective on PstS7; 1,2,3,4,-,6,7,-,9,-,-,17,-,25,-

,32,Sp,AvS,Amb resistance genes) widely appeared in different regions in 2019-2020 production season in Turkey. Seedling 

resistance tests were carried out at FCCI, Yenimahalle. Genotypes were grown under 15-200 C of greenhouse conditions. 

Urediniospores of the disease were prepared in a suspension of mineral oil (Soltrol 170®) and inoculated into plants. 

Following inoculation, the plants were kept in 100% humidity at 90 C for 24 hours and then transferred to greenhouse 

conditions at 15-200 C. Reactions were evaluated on the 15-17th day of inoculation, according to the 0-9 McNeal scale. 

Genotypes with a reaction less than 6 were considered as resistant. Adult plant resistance tests were carried out at FCCI, 

Ankara İkizce Research and Application Farm. A modified Cobb scale was used in the evaluation of disease reactions. 

Evaluations were carried out in Ripening stage stage (Zadoks’ growth stage 58-75) and when the low resistant varieties 

reached 90S reaction. The varieties with an infection coefficient less than 20 was considered as resistant. It was determined 

that in the seedling period test, 43% genotype was resistant, in adult plant test, 13% genotype was immune, 1% genotype 

resistant, 29% genotype was moderatly resistant. Genotypes with immune reaction can be used as a source of resistance to 

yellow rust disease (Warrior, PstS7) and can be registered as a disease resistant variety. 

Keywords: Stripe rust (Puccinia striiformis f. sp. tritici), durum wheat, resistance source, reaction test 

*Bu çalışma, TAGEM/TBAD/16/A12/P02/002’ nolu proje kapsamında desteklenmiştir.   
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Türkiye'de Nar Ağaçlarında (Punica granatum L.) Olası Yeni Virüslerin Metagenomik 

Analizlerle Tespit Edilmesi ve Yaygınlık Durumlarının Araştırılması 

Hamide Deniz KOCABAĞ1, Kadriye Çağlayan ÇAĞLAYAN1, Mona GAZEL1 

1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: denizkocabag33@gmail.com 

Son yıllarda, Hicaz nar çeşidinde tipik virüs benzeri belirtiler gözlenmiş olup özellikle meşe yaprağı deseni, damar 

açılması, klorotik lekeler ve yapraklarda sararma simptomları tespit edilmiştir. Simptom gözlenen nar ağaçlarından alınan 

örnekler narlarda bilinen tek virüs olan grapevine leafroll associated virus-1 (GLRaV-1) için testlenmiş ve negatif 

bulunmuştur. Simptomlu bitkilerden iki tanesi seçilerek Yeni nesil dizileme (YND) analizi ile testlenmiştir. Elde edilen 

ham DNA dizileri Geneious programı kullanılarak analiz edilmiş ve viral kontigler bulunmuştur. Bulunan kontinglerin, 

BLASTn ve BLASTx ile NCBI veri tabanındaki kayıtlı bitki virüs dizileriyle benzerliği araştırılmıştır. BLAST analizinde 

tüm viral kontiglerin, yakın zamanda İsrail’de passiflora bitkisinde (Passiflora edulis) saptanan ve Potyviridae familyası, 

Roymovirus cinsine dahil edilen “passiflora edulis symptomless virüs (PeSV)” ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bitki 

virüsleriyle yüksek benzerlik gösteren kontigler, Geneious programında referans izolatla hizalanarak tüm genom dizisi elde 

edilmeye çalışılmıştır. Virusün tüm genom büyüklüğünün polyA kuyruğu dahil 9938 nükleotid uzunluğunda olduğu tespit 

edilmiştir. Sentezlenen iki teşhis primeri ile Hatay, Adana, Mersin, Antalya, Kilis, Şanlıurfa ve Gebze nar 

plantasyonlarından alınan toplam 288 örnek (263 kültür, 25 süs narı) PeSV açısından testlenmiş ve birinci primerle 143’ü 

kültür narı, 1 tanesi süs narı olmak üzere 144 örnek pozitif bulunurken, ikinci primer ile 155 kültür narı pozitif bulunmuştur. 

Bu pozitif örneklerden kısmi kılıf protein geni çoğaltılan 34, kısmi NIa-pro geni çoğaltılan 38 örnek sekans analizine 

gönderilmiştir. Genomik analizler sonucunda narlardan elde edilen PeSV izolatlarında önemli varyasyonlar tespit 

edilmiştir. PeSV-NIa-pro genine ait sekans dizilerinin filogenetik analizlerinde, 35 izolatın aynı grupta toplandığı ve İsrail-

Rehovot, passiflora PeSV izolatı (MH379332) ile yüksek homoloji gösterdiği, diğer 3 izolatın ise Çin ve Hindistan'dan 

NCBI-“Sekans Okuma Arşiv (Sequence Read Archive-SRA) platformuna kaydedilmiş olan nar bitkilerine ait 

metagenomik ham sekans dizilerinde saptanan PeSV izolatları ile daha yüksek homoloji gösterdiği tespit edilmiştir. Nar-

PeSV-KP genine ait 31 izolat ise en yüksek homolojiyi PeSV-Rehovot (MH379332) izolatı ile gösterirken, 2 izolat SRA 

platformundaki Çin ve Hindistan izolatları ile yüksek homoloji göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Nar, HTS, PeSV, RT-PCR/dizileme, filogenetik analiz 

Detection of Possible New Viruses in Pomegranate Trees (Punica granatum L.) by 

Metagenomic Analysis and Investigation of Their Prevalence in Turkey  

Recently, typical virus-like symptoms, such as oak leaf pattern, chlorosis, vein clearing and yellowing have been observed 

on the leaves of pomegranates, cv. Hicaz, Samples collected from symptomatic pomegranate trees were tested for grapevine 

leafroll associated virus-1 (GLRaV-1), which is the only known virus in pomegranates, and found negative. Two of the 

symptomatic plants were selected and tested with “High-throughput Sequencing (HTS) analysis. The obtained raw DNA 

sequences were analyzed using the Geneious program and some viral contigs were detected. The similarity of these 

contings with plant virus sequences deposited in the NCBI database was checked by BLASTn and BLASTx. BLAST 

analysis showed that all detected viral contigs were closely related to “passiflora edulis symptomless virus (PeSV)”, which 

was recently found in passiflora plants (Passiflora edulis) in Israel and placed in the Roymovirus genus in the Potyviridae 

family. Contigs with high similarity to plant viruses were aligned with the reference sequences by the Geneious program 

to obtain the full genome sequences. The complete sequence of the PeSV genome was detected as 9938 nucleotides long, 

including the polyA tail. Two detection primers were designed and 288 samples collected from Hatay, Adana, Mersin, 

Antalya, Kilis, Şanlıurfa and Gebze pomegranate plantations were tested for PeSV. Using two detection primers, a total of 

288 samples (263 cultivated, 25 ornamental pomegranate) collected from Hatay, Adana, Mersin, Antalya, Kilis, Şanlıurfa 

and Gebze pomegranate plantations were tested for PeSV. Among tested samples, 144 samples (143 cultivated and 1 

ornamental pomegranate) were found positive for PeSV by using first primer pairs whereas 155 cultivated pomegranate 

samples were found positive for PeSV using the second primer pairs. Phylogenetic analysis of the sequences of the PeSV-

NIa-pro gene, 35 isolates clustered in the same group and revealed high homology with Israel-Rehovot, passiflora PeSV 

isolate (MH379332), while the other 3 isolates were closely related to PeSV isolates obtained from China and India from 

NCBI-“Sequence Reading Archive (SRA). While 31 isolates belonging to the Pomegranate-PeSV-CP gene showed the 

highest homology with PeSV-Rehovot (MH379332) isolate, 2 isolates showed high homology with Chinese and Indian 

isolates in the SRA platform. 

Keywords: Pomegranate, HTS, PeSV,RT-PCR/sequencing, filogenetic analysis 
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Kahramanmaraş ili kiraz bahçelerinde fitoplazmaların PCR/RFLP analizleriyle tanılanması, 

karakterizasyonu ve olası vektörlerin belirlenmesi  

Bahar KARAPINAR1, Mona GAZEL1, Kadriye ÇAĞLAYAN1 

1Mustafa Kemal Üniversitesi  

Sorumlu Yazar: monagazel@hotmail.com 

Türkiye’ de kiraz ağaçlarında fitoplazmalar ile ilgili çalışmalar çok sınırlı olup, vektörleri konusunda detaylı bir çalışma 

yürütülmemiştir. Bu çalışmada, Kahramanmaraş ili kiraz plantasyonlarında fitoplazmaların varlığı kiraz ağaçlarında, olası 

yabancı ot konukçularında ve vektör böceklerin bünyesinde PCR/RFLP analizleriyle araştırılmıştır. Bu alanlardan toplanan 

Cicadellidae familyasına ait böceklerle deneysel taşıma çalışmaları yapılarak potansiyel vektör olma durumları 

araştırılmıştır. Bu çalışmada kiraz ağaçlarında gözlenen en yaygın simptomlar kısmi dal kurumaları, aşırı sürgün oluşumu 

ve çiçek tomurcuklarının ve yapraklarının sık gelişimi, sararma ve dalların uçlarında çıplaklaşma olmuştur. Kiraz 

bahçelerinde bulunan yabancı otlarda ise virüs simptomlarına benzer mozaik, sararma ve damar bantlaşma simptomları 

gözlenmiştir. Yapılan arazi çalışmaları sonucunda toplam 52 kiraz, 5 vişne ve 4 yabancı ot örneği toplanmış olup, Nested-

PCR analizleriyle testlenen kirazlardan 5 tanesinde fitoplazma saptanırken (%9,61), vişne ve yabancı ot örneklerinin 

tamamı negatif bulunmuştur. Kiraz örneklerinin RFLP analizlerinde bu fitoplazmaların Candidatus Phytoplasma prunorum 

ve Candidatus Phytoplasma pyri oldukları belirlenmiştir. Kiraz bahçelerinden Cicadellidae familyasına ait 796 adet 

böcekten 127 tanesi fitoplazma açısından pozitif olarak saptanmış olup böcek bünyesinde fitoplazma enfeksiyon oranı 

%15,95 olarak belirlenmiştir. Fitoplazmaların deneysel taşıma çalışmalarında Psammotettix striatus bireyleri kullanılmış 

ve fitoplazma ile enfekteli kiraz bahçelerinden toplanan böcekler 20 böcek/bitki olacak şekilde in vitro kiraz bitkilerinde 

beslenmeye bırakılmıştır. Böceklerin beslenmeye başlamasından 2 ay sonra 10 adet kiraz bitkisinin 7 tanesinin 16SrI 

grubuna giren Candidatus Phytoplasma asteris ile enfekte olduğu saptanmıştır. Beslenmeye bırakılan böceklerin tek tek 

PCR analizleriyle testlenmesi sonucu böceklerin de %18,43 oranında aynı fitoplazma türü ile enfekteli olduğu saptanmıştır. 

Aynı araştırma grubu tarafından 2014 yılında yapılan çalışmalarda kirazlarda tespit edilen bu fitoplazmanın konukçu dizisi 

çok geniş olup gerek vektör bünyesinde ve gerekse deneysel taşımada kullanılan in vitro kiraz fidanlarında saptanması 

önceki çalışmaları doğrular nitelikte bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kiraz, fitoplazma, Nested-PCR, vektör, deneysel taşınma 

 

Detection and characterization by PCR/RFLP analyses of phytoplasmas in sweet cherry 

orchards in Kahramanmaraş province and determination of possible vectors  

There are very limited studies on sweet cherry tree phytoplasmas in Turkey, but not any information available on their 

vectors. In this study, presence of phytoplasmas in sweet cherry trees, possible herbaceous hosts and vectors in cherry 

plantations in Kahramanmaraş province were detected by PCR-RFLP analysis. The experimental transmission trials by 

using possible vectors belong to Cicadellidae family collected from that areas were also performed. In this study, the most 

common symptoms observed on sweet cherry trees were yellowing, partial shoot drying, proliferation, frequent 

development of flower buds and leaves, yellowing, baring of shoot terminals. The weeds found in sweet cherry orchards 

showed virus-like symptoms such as mosaic, yellowing and vein banding symptoms. Totally 52 sweet cherry, 5 sour cherry 

and 4 weed samples were collected from surveyed regions and according to nested-PCR analysis 5 sweet cherry trees were 

found infected by phytoplasma (9.61%), but phytoplasma was never found in sour cherry trees and weed samples. RFLP 

analyses of sweet cherry samples showed that these phytoplasmas were Candidatus Phytoplasma prunorum and Candidatus 

Phytoplasma pyri. 127 out of 796 insects belongs to Cicadellidae family collected from sweet cherry orchards were found 

phytoplasma positive, and the infection rate of phytoplasma in insects was detected as 15.95%. Psammotettix striatus 

individuals were used in experimental transmission trials and 20 insects/plant was used for acquisition on in vitro cherry 

plants. Two months after feding, 7 cherry plants out of 10 were found infected by Candidatus Phytoplasma asteris belongs 

to 16SrI group. When individual insects were tested by PCR/RFLP, 18,43% of total insects were found infected by the 

same phytoplasma species. This phytoplasma, a wide host range, was already detected by the same working group on 

cherry in 2014; similarly, the result of the present study has indicated confirming the previous study by identifying both in 

vector insects and in vitro cherry plants used for transmission experiments.  

Keywords: Cherry, phytoplasma, Nested-PCR, vector, experimental transmission 
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Van Gölü Havzasındaki Yabani ve Kültüre Alınan Buğdaygil Türlerinden Endofit Bakteri 

İzolasyonu ve Karakterizasyonu 
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Pestisit girdisinin nispeten az olduğu Van gölü havzası kendine özgü ekolojisi ve birçok farklı çevresel karakteri ile özgün 

bir bölgedir. Bu çerçevede; Vangölü havzasında yabani ve kültür buğdaygiller stres altındaki bitkilere yardım edebilecek 

Endofit bakterilere (EB) konukçuluk edebilirler. Bu çalışmada tarım ve tarım dışı alanlardan toplanacak Poaceae 

familyasına ait üyelerden EB izolasyonu yapılarak genel karakterizasyonu ile bitki gelişimi ve sağlığına önemli katkısı 

olan indol asetik asit (IAA) ile Fosfatı çözündürme yeteneği bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. EB izolasyonu; 

örneklerin 10 dakika %2’lik NaCIO, 10 dakika %70’lik etil alkole tabii tutulmasını takiben 3 defa 2 dakika steril saf suda 

durulanması ve kontrolünün yapılması ile gerçekleştirilmiştir. Gram reaksiyonları, floresan ışıma, koloni morfolojisi gibi 

genel özellikleri belirlenmiştir. İzolatların Fosfatı çözebilme yetenekleri; Ca3(PO4)2 içerikli NBRIP besi ortamında 

24℃’de 14 gün inkübasyon sonunda oluşturdukları saydam haleye göre belirlenmiştir. İzolatların IAA üretim yetenekleri 

ise L-triptofan katkılı Nutrient Broth besiyerinde kolorimetrik ölçümler ile belirlenmiştir. Çalışma kapsamında 136 

Buğdaygil bitkisinin kök, sürgün ve yapraklarından 410 adet EB izole edilmiştir. İzolatların %72'sinin Gram Negatif (–), 

%27'sinin ise Gram Pozitif (+) olduğu belirlenmiştir. Toplam endofit bakterin %36’sının 1,06- 10,50 arasında değişen 

enzim indeksinde fosfatı çözündürme yeteneğine sahip olduğu tespit edilmiştir. İzolatların %73’ü farklı düzeylerde IAA 

ürettiği belirlenmiştir. Vangölü havzasında tarım ve tarım dışı alanlardan toplanan buğdaygillerin biyotik ve abiyotik strese 

karşı bitki sağlığı ve gelişimine önemli katkılar sağlayabilecek EB yönünden yüksek bir potansiyele olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Endofit bakteri, fosfat çözündürme, IAA, buğdaygiller 

 

Endophyte Bacteria Isolation and characterization from cultivated and Wild members of the 

Poaceae family in the Van Lake Basin  

Lake Van basin, where pesticide input is relatively low, is a unique region with its unique ecology and many different 

environmental characteristics. In this context, in the Lake Van basin, wild and cultivated grasses can host Endophytic 

bacteria (EB) that can help to plants under stress. This study aimed to isolate EB from the members of the Poaceae family 

to be collected from agricultural and non-agricultural areas. It was also to examine for its general characterization and 

ability to produce indole acetic acid (IAA) and phosphate solubility, which contribute significantly to plant growth and 

health. EB isolation; the samples were exposed to 2% NaClO for 10 minutes and 70% ethyl alcohol for 10 minutes, 

followed by rinsing in sterile distilled water for 2 minutes 3 times. General properties such as Gram reactions, fluorescence, 

colony morphology were determined. The ability of isolates to dissolve phosphate; was determined according to the 

transparent halo they formed after 14 days of incubation at 24℃ in NBRIP medium containing Ca3(PO4)2. The IAA 

production capabilities of the isolates were determined by colourimetric measurements in Nutrient Broth medium 

supplemented with L-tryptophan. 410 EB were isolated from the roots, shoots and leaves of 136 plants of the Poaceae 

family. It was determined that 72% of the isolates were gram-negative (-) and 27% of grams positive (+). It was determined 

that 36% of the total endophyte bacteria have the ability to dissolve phosphate at an enzyme index ranging from 1.06 to 

10.50. It was determined that 73% of the isolates produced different levels of IAA. It has been observed that the members 

of the Poaceae family collected from agricultural and non-agricultural areas in the Van Lake basin have a high potential 

for hosting EB that can contribute significantly to plant health and development against biotic and abiotic stress. 

Keywords: Endophyte bacteria, phosphate solubilization, IAA, grasses 
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Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV-PAV ve MAV)’ın Ege Bölgesi Buğday Alanlarında Tespiti 

Sevdı̇ye YORGANCI1, Serap AÇIKGÖZ1 

1Aydın Adnan Menderes Ünı̇versı̇tesı̇ 

Sorumlu Yazar: sevdiye.demir@adu.edu.tr 

Barley Yellow Dwarf Luteovirus (BYDV)’ün beş ırkından dördü ülkemizin farklı bölgelerinde belirlenmiş ve bunlardan 

PAV ve MAV ırklarının daha yaygın olduğu bildirilmiştir. Farklı yaprak biti türleri ile taşınabilen hastalık etmeni yaprak 

biti popülasyonunun yüksek olduğu dönemlerde daha çok epidemiye yol açmıştır. BYDV hastalığının buğday alanlarında 

%33-89 oranlarında verim kayıplarına neden olduğu bildirilmiştir. 2019 Mart- Nisan aylarında Ege Bölgesi Aydın, Uşak, 

Kütahya illerinin üçer ilçesinin farklı lokasyonlarında kışlık buğday alanlarında hastalığın varlığını tespit etmek amacıyla 

BYDV belirtisi gösteren buğday alanlarından örnek alınmıştır. Hastalık belirtisi gösteren örneklerden total RNA’lar izole 

edilmiş ve PAV-MAV ırklarına spesifik primerler kullanarak RT-PCR ile BYDV’nin bu iki ırkı tanılanmıştır. RT-PCR 

analizleri sonucunda %4,4 oranı ile BYDV-PAV ve %2 oranında da BYDV-MAV belirlenmiştir. Böylece Marmara ve 

Orta Anadolu buğday alanlarında epidemik boyutlara ulaşan BYDV hastalığının Ege Bölgesinin üç ilindeki buğday 

alanlarında da bulunduğu tespit edilmiştir. Doktora tez çalışmasının bir bölümünü oluşturan bu çalışmaya devam 

edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, Barley Yellow Dwarf Virus, BYDV-PAV, BYDV-MAV 

 

Detection of Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV-PAV and MAV) in Aegean Region Wheat 

Fields 

Four of the five races of Barley Yellow Dwarf Luteovirus (BYDV) have been identified in different regions of our country, 

and it has been reported that PAV and MAV races are more common. The disease agent, which can be transmitted by 

different aphid species, caused more epidemics in periods when the aphid population was high. It has been reported that 

BYDV disease causes yield losses of 33-89% in wheat fields. In March-April 2019, samples were taken from wheat fields 

showing BYDV symptoms in order to detect the presence of the disease in winter wheat fields in different locations of 

three counties of Aegean Region Aydın, Uşak and Kütahya provinces. Total RNAs were isolated from samples showing 

signs of disease and these two strains of BYDV were identified by RT-PCR using primers specific to PAV-MAV strains. 

As a result of RT-PCR analysis, BYDV-PAV was determined with a rate of 4.4% and BYDV-MAV with a rate of 2%. 

Thus, it has been determined that BYDV disease, which has reached epidemic proportions in the Marmara and Central 

Anatolian wheat fields, is also found in the wheat fields in the three provinces of the Aegean Region. This work, which 

forms a part of the doctoral thesis, continues. 

Keywords: Wheat, Barley Yellow Dwarf Virus, BYDV-PAV, BYDV-MAV 
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Yeni Bir Virüs Olan Cherry Virus Turkey CVTR’nin Türkiye’de Bazı Kiraz Üretim 

Alanlarında Yaygınlığının Saptanması 

Bahar TUNÇ1, Mona GAZEL1, Kadrı̇ye ÇAĞLAYAN1 

1Hatay Mustafa Kemal Ünı̇versı̇tesı̇ 

Sorumlu Yazar: bahartunc12@gmail.com 

Son yıllarda kiraz ağaçlarında “yeni nesil dizileme (YND)” yöntemi ile birçok yeni virüs tespit edilmiştir. Bu çalışmada, 

YND analizi ile dünyada kirazlarda ilk kez saptanmış olan ve Betaflexiviridae familyası içinde Robigovirus cinsine dahil 

edilerek cherry virus Turkey (CVTR) olarak adlandırılan virüsün ülkemizin önemli kiraz plantasyonlarında yaygınlığının 

saptanması amaçlanmıştır. Bu çalışma kapsamında İzmir, Konya, Bursa, Niğde ve Osmaniye illerinden simptomlu ve 

simptomsuz olmak üzere toplam 318 kiraz örneği toplanmış ve virüsün kılıf protein (KP) geninin hemen hemen tamamını 

çoğaltan spesifik primer çifti (7336F/8134R, 828 bp) kullanılarak RT-PCR analizleriyle testlenmiştir. Örnekleme yapılan 

illerin tamamında CVTR saptanmış olup, toplamda 40 örnek pozitif bulunmuştur (%12.57). Virüs, simptomlu örnekler 

yanında simptomsuz örneklerde de saptandığı için virüs-simptom ilişkisi henüz kanıtlanmamıştır. CVTR pozitif bulunan 

örneklerin sekans analizi sonucunda CVTR-Türkiye izolatlarının kendi içinde ayrı bir grup oluşturduğu ve en yüksek 

homolojiyi Robigovirus cinsi içine giren cherry twisted leaf associated virus (CTLaV), cherry necrotic rusty mottle virus 

(CNRMV), cherry rusty mottle-associated virus (CRMaV) ve cherry green ring mottle virus (CGRMV) ile gösterdiği 

saptanmıştır. Ülkemiz kiraz plantasyonlarında saptanan bu yeni virüsün yaygınlık durumunun, olası vektörlerinin ve yeni 

konukçularının araştırılması gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Prunus avium, cherry virus Turkey, RT-PCR, sekans analizi 

 

Incidence of a New Emerging Virus, Cherry Virus Turkey CVTR, in Some Production Areas 

in Turkey 

In recent years, many new viruses have been detected in cherry trees with the "next generation sequencing (NGS)" method. 

In this study, it was aimed to determine the incidence of the virus called cherry virus Turkey (CVTR), belongs to genus 

Robigovirus in the Betaflexiviridae family, which was detected for the first time in cherries in the world by HTS analysis. 

Within the scope of this study, a total of 318 symptomatic and nonsymptomatic cherry samples were collected from İzmir, 

Konya, Bursa, Niğde and Osmaniye provinces and RT-PCR was performed using specific primer pairs (7336F / 8134R, 

828 bp) that amplifying almost the full coat protein (CP) gene of the virus.. CVTR was detected in all of the sampled 

provinces and a total of 40 samples were found to be positive (12.57%). Since the virus is detected in both symptomatic 

and nonsymptomatic samples, the virus-symptom relationship has not been proven yet. As a result of the sequence analysis 

of the CVTR positive samples, the CVTR-Turkey isolates form a separate group and CVTR isolates showed the highest 

homology with cherry twisted leaf associated virus (CTLaV), cherry necrotic rusty mottle virus (CNRMV), cherry rusty 

mottle-associated virus (CRMaV) and cherry green ring mottle virus (CGRMV) which are belong to Robigovirus genus. 

Further studies are needed to investigate the prevalence, possible vectors and new hosts of this new emerging virus in 

cherry plantations in Turkey. 

Keywords: Prunus avium, cherry virus Turkey, RT-PCR, sequence analysis 
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Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki Biberlerde Tomato spotted wilt orthotospovirus Popülasyonunun 

Yapısı ve Genetik Çeşitliliği  
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Tomato spotted wilt orthotospovirus (TSWV), Orthotospovirus (Tospoviridae) cinsinin temsilci üyesidir. Dünyadaki en 

önemli bitki virüsleri listesinde ikinci sırada yer alan TSWV’nin konukçu dizisi içerisinde 1000’den fazla bitki türü 

bulunmaktadır. TSWV, biber tarımında oldukça önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu çalışmada, TSWV-biber 

izolatlarının genetik çeşitliliği ve popülasyon yapısı analiz edilmiştir. Adana, Mersin ve Kahramanmaraş illerinde 2017-

2019 yıllarında yapılan saha çalışmalarında örtü altı ve açıktaki biber üretim alanlarından TSWV-benzeri simptom taşıyan 

300 biber meyve ve yaprak örneği toplanmıştır. Araştırma örnekleri TSWV-spesifik poliklonal antiserum (Loewe 

Biochemical, Almanya) kullanılarak DAS-ELISA ile testlenmiştir. Örneklerin %56,7’si (170 örnek) TSWV ile enfekteli 

bulunmuştur. Virüs tanısı konmuş örneklerden seçilen izolatlardan viral RNA izolasyonu yapılmış ve moleküler 

karakterizasyonu virüs genomunun dört gen bölgesine (RdRp, NSm, NSs, N) göre RT-PCR ile yapılmıştır. Türk TSWV-

biber izolatlarının akrabalık ilişkilerinin belirlenmesi için virüs genomunun L, M ve S RNA bölgelerinin kısmi dizinleri, 

gen bankasında kayıtlı diğer TSWV izolatlarının dizinleriyle çoklu karşılaştırması yapılmıştır. Filogenetik analiz 

sonucunda bazı TSWV-biber izolatlarının farklı ülkelerden elde edilen izolatlarla gruplandığı belirlenmiştir, bu durum 

biber üretim alanlarında farklı coğrafi orijinli izolatların karışık enfeksiyon şeklinde bulunduğunu göstermektedir. 

İzolatların nükleotid çeşitliliği (π), mutasyon oranı (ϴw) ve haplotip çeşitliliği (Hd) DNASp version 5.10.01 programı 

kullanılarak hesaplanmıştır. Dört ayrı gen bölgesindeki, haplotip çeşitliliği değerlerinin yüksek, nükleotid çeşitliliği 

değerlerinin ise düşük olduğu belirlenmiştir. RdRp, NSm, NSs ve N gen bölgelerinin dN/dS (ω) oranı SLAC (Single 

Likelihood Ancestor Counting) metoduyla hesaplanmış, sırasıyla 0.389, 0.432, 0.416 ve 0.203 olarak bulunmuştur. SLAC 

ve FEL metodları kullanılarak RdRp, NSm, NSs ve N genlerindeki birçok kodonun negatif seçilim etkisinde olduğu 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: TSWV, genetik çeşitlilik, popülasyon yapısı 

 

Genetic diversity and population structure of Tomato spotted wilt orthotospovirus on Pepper in 

the Eastern Mediterranean Region of Turkey 

Tomato spotted wilt orthotospovirus (TSWV) is the type member of the genus Orthotospovirus (Tospoviridae). TSWV 

ranks the second most important virus among all other plant pathogenic viruses and has wide host ranges including more 

than 1000 species. TSWV causes significant economic losses in pepper cultivation. In this study, the genetic diversity and 

population structure of the TSWV isolates were analyzed. A total of 300 leaf and fruit samples from pepper (Capsicum 

annuum L.) plants showing TSWV-like symptoms were collected from the naturally infected greenhouse and open-field 

plants in the Eastern Mediterranean region of Turkey (Mersin, Adana, Kahramanmaraş) in 2017- 2019. The samples were 

tested for TSWV by DAS-ELISA with virus-specific polyclonal antiserum (Loewe Biochemica GmbH, Germany). Of the 

tested samples, 56.7% (170 samples) were found to be infected. Total RNA was extracted from samples resulting positive 

in ELISA and their molecular characterization was done based on four genes (RdRp, NSm, NSs, N) by RT-PCR. Partial 

nucleotide sequences of L, M, and S RNA genome segments were used for multiple comparisons of Turkish and other 

TSWV isolates in GenBank to determine the phylogenetic relationship. Some of the Turkish TSWV-pepper isolates were 

clustered with previously reported TSWV isolates in GenBank in the phylogenetic tree. This result revealed the presence 

of possible mixed infections of TSWV isolates with different geographical origins in pepper fields. Moreover, DNASp 

version 5.10.01 was used to estimate nucleotide diversity (π), mutation rate (ϴw), and haplotype diversity (Hd). In the four 

genes, haplotype diversity values were high and nucleotide diversity values were low. The dN/dS (ω) values of four genes 

were estimated by SLAC (Single Likelihood Ancestor Counting) method. The dN/dS (ω) values of RdRp, NSm, NSs, and 

N were 0.389, 0.432, 0.416 and 0.203, respectively. It was detected that several codons in the RdRp, NSm, NSs, and N 

genes were subjected to negative selection pressure by using SLAC and FEL methods. 

Keywords: TSWV, genetic diversity, population structure 

Bu çalışma, KSU-BAP 2019/3-18 M nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Hatay İlinde Ahududu ve Böğürtlenlerde Raspberry bushy dwarf virus (RBDV) İzolatlarının 

Genetik Çeşitliliği 

Kıvılcım ÖRDEK1, Mona GAZEL1, Kadriye ÇAĞLAYAN1 

1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: kvlcm.sari@gmail.com 

Rubus cinsine ait bitkileri enfekte eden 40’dan fazla virüs bulunmakla birlikte ülkemizde en yaygın olanı raspberry bushy 

dwarf virus (RBDV) olarak saptanmıştır. RBDV, ahududuların yanı sıra böğürtlen ve bazı hibrit üzümsü meyveleri de 

enfekte ederek, bitkilerde bodurlaşma, yapraklarda sararma, meyvelerde dağılma gibi simptomların yanı sıra bazı 

koşullarda hiçbir belirti vermeden de enfeksiyon yapabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Hatay ilinde rubus 

plantasyonlarında en yaygın virüs olan RBDV’nin farklı Rubus türlerinden elde edilen izolatlarda genetik çeşitliliğin 

araştırılmasıdır. Hatay ilinden toplanan 107 ahududu ve 80 kültür böğürtleni, RBDV-teşhis primeri (RBDV-F / RBDV-R) 

ile testlenmiş ve pozitif bulunan örnekler RdRp bölgesini çoğaltan ve 807 bp büyüklüğünde ürün veren RBDV 955/ 

RNA1a-R, virüsün kılıf proteinini (KP) çoğaltan ve 1072 bp büyüklüğünde ürün veren CPUP (CPUP / RNA 1. 2 LO) ve 

hareketlilik proteinini (HP) çoğaltan 1328 bp büyüklüğünde ürün veren MPUP (MPUP / MPLO) primerleri ile testlenmiştir. 

Testlenen örneklerin 14’ünde virüsün RdRp, 16’sında KP gen bölgeleri başarı ile çoğaltılırken HP gen bölgesini çoğaltan 

MPUP/MPLO (MP) primeri ile çoğaltma elde edilememiştir. Bu sonuçlar, Hatay ili rubus örnekleri için RNA2 bölgesinde 

gen farklılıkları olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir. RBDV açısından KP ve RdRp primerleriyle pozitif 

bulunan örneklerden toplam 30 örnek direkt olarak sekanslanmış ve filogenetik analizleri yapılmıştır. Bu analiz sonuçlarına 

göre, RBDV-böğürtlen izolatları RdRp açısından iki ayrı grupta toplanmış olup, 1. grupta yer alan 12 izolat Ekvator-

ahududu izolatı (KJ007639) ile, 2. grupta yer alan 2 izolat ise RBDV-Kanada bağ izolatı (MH802009) ile yakın homoloji 

göstermiştir. Kılıf protein bölgesi için ise analiz edilen 13 RBDV izolatı kendi içinde ayrı bir grup oluşturmuş olup en 

yakın homolojiyi Arjantin ahududu izolatı (KY308191) ile göstermiştir. Bu sonuçlar Hatay böğürtlen ve ahududu 

örneklerinin gerek RdRp gerekse KP gen dizilimleri açısından dünya izolatlarından oldukça farklı olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rubus spp., raspberry bushy dwarf virus, RT-PCR, filogenetik analiz 

 

Genetic Diversity of Raspberry bushy dwarf virus (RBDV) Isolates in Raspberries and 

Blackberries in Hatay, Turkey 

Although more than 40 viruses infecting the Rubus genus,, the most common one in Turkey has been reported as raspberry 

bushy dwarf virus (RBDV). It can infect red and black raspberries as well as blackberries and some hybrid berries. RBDV 

cause stunting, yellowing of leaves, and crumbly fruit symptoms and also can infect plants without showing any symptom 

in some conditions. The aim of this study is to investigate the genetic diversity of RBDV isolates obtained from different 

Rubus species, which is the most common virus in rubus plantations in Hatay province of Turkey. 107 raspberries and 80 

cultured blackberries were collected from the province of Hatay and tested with the RBDV-detection primer (RBDV-F / 

RBDV-R). Among tested samples, positive ones were further tested with different primers amplifying different genes of 

RBDV. The first primer pairs (RBDV 955 / RNA1a-R) was for the amplifying RdRp region of the virus and yielding 807 

bp, second one (CPUP / RNA 1.2 LO) was for the amplifying coat protein (CP) and yielding 1072 bp, and the last one 

(MPUP / MPLO) was for the amplifying the movement protein (MP) yielding 1328 bp. While the RdRp gene region of the 

virus was successfully amplified in 14 samples, CP gene was in 16 samples, amplification of MP gene region could did 

not achieve by using MPUP / MPLO (MP) primer pairs. These results indicated that RNA2 region of RBDV isolates 

obtained from Hatay rubus samples was very divergent. A total of 30 positive samples for RBDV with CP and RdRp 

primers were directly sequenced and phylogenetic analysis was performed. In terms of RdRp gene, RBDV-blackberry 

isolates were separately grouped in two different clades. Twelve RBDV isolates were placed in clade 1 and they were 

found to show high homology with the Ecuador-raspberry isolate (KJ007639), and 2 isolates placed in second clade and 

show high homology with the RBDV-Canada grapevine isolate (MH802009). For the coat protein region, thirteen RBDV 

isolates grouped separately from the other isolates and showed the closest homology with the Argentine raspberry isolate 

(KY308191). These results showed that Hatay RBDV isolates obtained from blackberry and raspberry were quite divergent 

from the other world isolates with both RdRp and CP gene sequences. 

Keywords: Rubus spp., raspberry bushy dwarf virus, RT-PCR, phylogenetic analysis 

*Bu çalışma, Tubitak 213O042 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Kumluca Domates Seralarında Mikorizal Fungus Aktivitesi ve Dikim Sonrası Fide Kayıpları 

ile İlişkileri 

Hülya ÖZER1, Hülya ÖZGÖNEN ÖZKAYA1 

1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Isparta, Türkiye 

Sorumlu Yazar: hulyaozer077@gmail.com 

Bu çalışmada, Kumluca (Antalya)’nın Temel Eğitim, Merkez, Sarıcasu, Sahil, Beykonak mevkilerinde domates üretimi 

yapılan seralardan alınan toplam 25 adet toprak örneğinde mikorizal fungus spor sayıları, kök kolonizasyonu, glomalin 

miktarı, fide kuruma oranları ve bunlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, toprak örneklerinden 

ıslak eleme yöntemi ile mikorizal fungus spor sayıları, kök temizleme ve boyama işlemleri ile kolonizasyon oranları ve 

spektrofometrik yöntemle glomalin miktarları belirlenmiştir. Dikimden sonra seralarda fide kuruma oranları belirlenmiştir. 

Toprak örneklerinden yapılan analizler sonucunda topraktaki spor yoğunluğu, kök kolonizasyon oranları, glomalin miktarı 

seralar arasında farklılıklar göstermiştir. Sözkonusu parametreler Kumluca Temel Eğitim ve Beykonak mevkilerindeki bazı 

seralarda yüksek bulunmuştur. Seralardaki fide kuruma oranları seralar arasında değişmekle birlikte Beykonak ve Sarıcasu 

dışında diğer mevkilerdeki en yüksek kuruma oranları birer serada gözlemlenmiştir. Korelasyon analizleri sonucunda, kök 

kolonizasyonu, spor sayısı ve glomalin miktarları arasında istatistik olarak önemli pozitif bir korelasyon (P<0.05) 

bulunmuş ve sözkonusu parametrelerde kendi aralarında artış görülürken fide kuruma oranları arasında azalma olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Domates, mikoriza, glomalin, kök kolonizasyonu, spor yoğunluğu 

 

Mycorrhizal Fungus Activity in Kumluca Tomato Greenhouses and Their Relationship with 

Post-Planting Seedling Losses 

In this study, mycorrhizal fungus spore numbers, root colonization, glomalin amount, seedling rot rates, and the 

relationships between them were determined in 25 soil samples taken from tomato production greenhouses in Temel 

Eğitim, Merkez, Sarıcasu, Sahil, Beykonak locations of Kumluca (Antalya). In the study, mycorrhizal fungus spore 

numbers by wet sieving method and colonization rates by root cleaning and staining processes, and glomalin amounts by 

spectrophometric method were determined from soil and root samples After planting, seedling rot rates were determined 

in greenhouses. As a result of the analyzes made from the soil samples, the spore density, root colonization rates and 

glomalin amount in the soil showed differences between greenhouses. The mentioned parameters were found high in some 

greenhouses in Kumluca Temel Eğitim and Beykonak locations. Although the seedling rot rates in greenhouses vary 

between greenhouses, the highest drying rates in other locations except Beykonak and Sarıcasu were observed in one 

greenhouse. As a result of the correlation analysis, a statistically significant positive correlation (P<0.05) was found 

between root colonization, spore number and glomalin amounts. 

Keywords: Tomato, mycorrhizae, glomalin, root colonisation, spore density 

*Bu çalışma, ISUBU BAP 2019-YL1-0018 nolu proje kapsamında desteklenmiştir 
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Turungillerde Citrus viroid V ve Citrus viroid VI'nın moleküler karakterizasyonu 

Pakize GÖK GÜLER1, Nüket ÖNELGE2 
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Sorumlu Yazar: pakize.gokguler@tarimorman.gov.tr 

Turunçgiller birçok viroid türünün doğal konukçularıdır. Viroid kaynaklı hastalıkların varlığı ve yaygınlığına yönelik 

ülkemiz turunçgil yetiştiriciliğinin yapıldığı alanlarda bazı çalışmalar yapılmıştır. 2016-2018 yılları arasında 

gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada turunçgillerde varlığı en son bildirilen Pospiviroidae familyası Apscaviroid cinsi içerisine 

giren Citrus viroid V (CVd-V) ve Citrus viroid OS (CVd-OS) (CVd-VI)’nın iki türün bölgemizde yaygınlığı ile ilgili 

kapsamlı bir çalışma olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada; Adana, Mersin ve Hatay illerindeki turunçgil üretim 

alanlarından, 150 adet portakal, limon, mandarin ve altıntop bitkilerine ait örnek toplanmış ve bu örneklerden 88 adedinde 

CVd-V, 8 adedinde ise CVd-VI’nın varlığı moleküler olarak tanımlanmıştır. Bu etmenlerin tüm turunçgil çeşitlerinde 

simptomsuz olarak herhangi bir hastalık oluşturmadan bulunduğu gözlenmekle beraber genellikle birden fazla viroidle 

beraber karışık enfeksiyon halinde bulundukları belirlenmiştir. CVd-V Etrog citron bitkilerinde bodurlaşma ve yaprak 

nekrozlarına neden olduğu gözlenmiş, ancak şimdiye kadar yapılan çalışmalarda CVd-V ve CVd-VI’nın tek olarak 

turunçgil çeşitlerinde bulunmadığı belirlenmiştir. CVd-V ve CVd-VI etmenlerinin portakal ve limon türlerinde varlığı 

moleküler olarak belirlenmiş, dizi analizine gönderilmiş ve elde edilen verilerin NCBI gen bankasında kayıtlı referans 

izolatlarla filogenetik analizlerini yapabilmek için DNA dizileme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. %97 ve üzerinde 

benzerlik gösteren izolatlardan seçim yapılarak nükleotit ve amino asit dizilerinin MEGA 7 programında Neighbour 

Joining istatistik metodu ve Kimura 2 modeli kullanılarak dendogramları çizilmiş, bootstrap analizleri ise 500 ve 1000 

tekrarlı olarak gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Citrus viroid V, Citrus viroid VI, portakal, limon, Apscaviroid, moleküler 

 

Molecular characterization of Citrus viroid V and Citrus viroid VI in citrus plants 

Citrus fruits are natural hosts of many viroid species. Some studies have been carried out in the areas where citrus is grown 

in our country regarding the presence and prevalence of viroid-borne diseases. This study, were carried out between 2016 

and 2018 years, to determine about the prevalence of two species in our region, Citrus viroid V (CVd-V) and Citrus viroid 

OS (CVd-OS) (CVd-VI), which are included in the Apscaviroid genus of the Pospiviroidae family, the presence of which 

has been reported recently in citrus fruits. 150 samples of orange, lemon, mandarin and grapefruit plants were collected 

from citrus production areas in Adana, Mersin and Hatay provinces and the presence of CVd-V in 88 of these samples and 

CVd-VI in 8 samples were identified. Although it is observed that these factors are present in all citrus varieties without 

causing any disease asymptomatically, it has been determined that they are generally in mixed infections with more than 

one viroid. It was observed that CVd-V causes stunting and leaf necrosis in Etrog citron plants, but it has been determined 

that CVd-V and CVd-VI are not only found in citrus varieties in studies carried out so far. The presence of CVd-V and 

CVd-VI in orange and lemon species was determined molecularly, sent for sequence analysis, and DNA sequencing studies 

were carried out to perform genomic and phylogenetic analyzes of the obtained data with reference isolates registered in 

the NCBI gene bank. Dendograms of the nucleotide and amino acid sequences were performed using the Neighbor Joining 

statistical method and Kimura 2 model in the Mega 7 program by selecting isolates with 97% or more similarity, and 

bootstrap analyzes were performed. 

Keywords: Citrus viroid V, Citrus viroid VI, orange, lemon, Apscaviroid, Molecular 

*Bu çalışma, Tarım ve Orman Bakanlığı, TAGEM/BS/13/09-02/02-08 no’lu proje kapsamında desteklenmiştir. 

 

  



8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi 

24-28 Ağustos 2021 | ONLİNE 

8th Plant Protection Congress with International Participation,  

August 24-28, 2021 | ONLINE ~ 262 ~ 

FS65 

Denizli ili tütün alanlarında Tomato spotted wilt virus’ün yaygınlık durumu ve ara konukçu ve 

vektörlerinin belirlenmesi 
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1Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 
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Sorumlu Yazar: mustafa.gumus@ege.edu.tr 

Tomato spotted wilt virus, tütün (Nicotiana tabacum L.) üretimi üzerindeki etkisi nedeniyle ekonomik açıdan dünya 

çapında önemli bir hastalıktır. Türkiye'nin Denizli ilinde tütünün önemli ölçüde yetiştirildiği üretim alanlarında TSWV'ye 

özgü semptomların görülüş oranında bir artış gözlemlenmiştir. Dört ilçede (Tavas, Kale, Çameli ve Acıpayam) TSWV'nin 

tütün çeşitlerinde yaygınlık durumunu ve olası enfeksiyon kaynaklarını belirlemek için 2019 yılında yapılan sörveylerde 

tütün, yabancı otlar, potansiyel ara konukçular, fideler ve tohumlardan toplam 501 örnek toplanmıştır ve DAS-ELISA ile 

test edilmiştir. Toplanan bu örneklerden 243 tanesi ara konukçu olma potansiyaline sahip 26 farklı familyadan 55 farklı 

yabancı ot türüne aittir. Surveyler sırasında ara konukçu olabilecek 40 kültür bitkisi örneği ve 39 tütün tohum örneği de 

test edilmek üzere alınmıştır. Tarlalardan ergin trips örnekleri toplanarak laboratuvara getirilmiştir ve teşhis edildiğinde 

dört vektör virüs türü tespit edilmiştir: Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Aeolothrips intermedius ve Thrips major. 

Örneklenen 179 tütün bitkisinin %31,2'si TSWV pozitif bulunmuştur. Tütün tarlalarında Cucumber mosaic virus (CMV), 

Alfalfa mosaic virus (AMV) ve Potato virus Y (PVY) enfeksiyonları da saptanmıştır. Test edilen 243 yabancı ot örneğinden 

10'u TSWV ile enfekteli bulunmuştur. Fideliklerden toplanan tütün fide ve tütün tohumlarında virüs enfeksiyonuna 

rastlanmamış; ara konukçu olarak örneklenen kültür bitkilerinden sadece bir domateste TSWV infeksiyonu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tütün, virüs, TSWV, ara konukçu, vektör, DAS-ELISA 

 

Determination of Tomato spotted wilt virus incidence, intermediate hosts and vectors in 

tobacco pproduction areas of Denizli province, Turkey. 

Tomato spotted wilt virus is economically important disease for its impact on tobacco (Nicotiana tabacum L.) production 

worldwide. An increase of the incidence of symptoms typical of TSWV has been observed in tobacco production areas in 

Denizli province of Turkey where tobacco is significantly grown. Surveys were conducted to determine the prevalence 

status of TSWV in tobacco cultivars and its possible sources of infections in four tobacco growing districts (Tavas, Kale, 

Çameli ve Acıpayam) of Denizli province. A total of 501 samples from field-grown tobaccos, weeds, potential intermediate 

hosts, seedlings and seeds were collected during surveys in 2019 and tested by DAS-ELISA. Of these collected samples, 

243 belong to 55 different weed species from 26 different families with intermediate host potential. During the surveys, 40 

crop plant samples which could be intermediate hosts and 39 tobacco seed samples were also taken for testing. Adult thrips 

specimens were collected from the fields and brought to the laboratory for preparations and four vector virus species were 

detected when adult thrips individuals were diagnosed: Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Aeolothrips intermedius 

and Thrips major. Of the 179 tobacco plants sampled, 31.2 % was positive to TSWV. The infection by Cucumber mosaic 

virus (CMV), Alfalfa mosaic virus (AMV) and Potato virus Y (PVY) was also confirmed in tobacco fields. Of 243 weed 

sample tested 10 were infected with TSWV. No virus infection was found in tobacco seedlings and seeds collected from 

tobacco nurseries; TSWV infection was detected in only one tomato sample from the crop plants sampled as intermediate 

hosts. 

Keywords: Tobacco, virus, TSWV, intermediate host, vector, DAS-ELISA 

Bu bildiri Ege İhracatçı Birlikleri' nin desteklediği bir projenin sonuçlarından hazırlanmıştır. 
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Plum pox virüsü (PPV)’ün etmen olduğu Şarka hastalığı sert çekirdekli meyve üretiminde ciddi zarara ve önemli ekonomik 

kayıplara neden olmaktadır. Serolojik, biyolojik ve daha yaygın olarak moleküler karakterizasyonu sonucunda beşi kabul 

edilmiş ve beşi öneri olan 10 PPV ırkı tanımlanmıştır. Bu ırkların yanı sıra, PPV-M izolatı içinde monofiletik bir altküme 

sadece İstanbul'da tanımlanmış ve PPV-MIs olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada İstanbul'dan toplanan 49 PPV-MIs 

izolatının tüm genomunu dizilenmiş ve daha önce rapor edilen 21 adet PPV-MIs izolat genomu ile birlikte analiz edilmiştir. 

Tam genom dizilimi için, altı örtüşen birinci iplik tamamlayıcı DNA (cDNA) üretilmiş ve cDNA fragmanları, 20 çift 

dizileme primeri ile dizilenmiştir. PPV-MIs izolatların genomik RNA’sı PPV-M genom uzunluğuna eşdeğerdir uzunlukta, 

Poli(A) kuyruğu hariç 9784/9786 nt olarak elde edilmiştir. Virüs genomundan, 147 nt konumunda AUG kodonu ile 

başlamayan, 9570 nt konumunda durdurma kodonu ile biten, 3140 amino asit (aa) uzunluğundaki bir poliproteyin 

kodlanmaktadır. Tüm yeni PPV-MIs izolat genomlarının açık okuma çerçevesinde yer alan dokuz kesim bölgesinin tam 

olarak korunmuş olduğu belirlenmiş, PPV-M ırkının rekombinant doğası, tüm yeni PPV-MI izolatlarında tespit edilmiştir. 

PPV-MIs izolatlarının genetik çeşitliliği (0.014 ± 0.001, n=70), PPV-M'nin dünya genetik çeşitliliğinden (0.015 ± 0.001, 

n=9) biraz daha düşük bulunmuştur. Tüm PPV-MIs ve PPV-M izolatları filogenetik ağaçta güçlü (%100) booststrap değeri 

ile iki farklı grup oluşturmuştur. İlginç bir şekilde, PPV-MIs izolatlarının yayılımı sadece İstanbul ile sınırlı kalırken, PPV-

M izolatları küresel olarak dağılmıştır. Bu durum, PPV-MIs ve PPV-M izolatlarının dağılımını etkileyen virüs biyolojisi, 

vektörler ve virüs-vektör ilişkisi gibi konuları anlamak için daha fazla araştırma yapılmasının gerekliliğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Genetik çeşitlilik, filogenetik, virüs epidemiyoloji 

 

Complete Genome Analysis of Plum Pox Virus Marcus Istanbul (PPV-Mis) Isolates 

Plum pox virus (PPV), the causal agent of Sharka disease, produces severe damage and significant economic losses in 

stone fruit production. Serological, biological, and more commonly, molecular characterization of PPV isolates resulted in 

identification five accepted and five tentative strains (M, D, Rec, EA, C, T, An, W, CR, and CV). A monophyletic 

subcluster of within PPV-M isolate has been identified only in Istanbul and named PPV-MIs. Here, we sequenced and 

analyzed genome of 49 isolates of PPV-MIs together with previously reported 21 isolates of PPV-MIs. For complete 

genome sequencing, six overlapping first-strand complementary DNA (cDNA) were produced and the cDNA fragments 

were sequenced with 20 pairs of sequencing primers. Excluding the poly(A) tail, the genomic RNA of the isolates is 

composed of 9784/9786 nt, which is almost identical to the length of PPV-M isolates. The polyprotein starts with the AUG 

codon at position 147, ends with the stops codon at position 9570, and encodes a polyprotein of is 3140 amino acid long 

residues. Nine fully conserved cleavage sites of the ORF of the genomes were identified for the all novel isolates. 

Recombinant nature of PPV-M strain was detected in the all novel PPV-MIs isolates. The genetic diversity PPV-MIs (0.014 

± 0.001, n=70) is found to be slightly lower than the world genetic diversity of PPV-M (0.015 ± 0.001, n=9). All the PPV-

MIs and PPV-M isolates were distinguished from each other in the phylogenetic tree with strong (100%) bootstrap support. 

Interestingly, spread of PPV-MIs is only limited to Istanbul while PPV-M dispersed globally. This situation shows 

necessity of the further research on the factors affecting dispersion of PPV-MIs and PPV-M isolates, such as virus biology, 

vectors, and virus-vector interaction. 

Keywords: Genetic diversity, Phylogenetic, Virus epidemiology 

TUBİTAK 118O548 nolu proje ile desteklenmektedir. Ayrıca, Saffet Teber YOK 100/2000 programı kapsamında bursiyer 

olarak desteklenmektedir.  
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Soğanda Dip Çürüklüğü Hastalığı’na (Fusarium oxysporum f. sp. cepae (W.C Snyder & H.N 

Hansen) Karşı Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF) ve Trichoderma harzianum Rifai’un 

Etkilerinin Belirlenmesi 

Abdulaziz YAĞMUR1, Semra DEMİR2, Sirel CANPOLAT1 

1Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 

2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: abdulaziz.yagmur@tarimorman.gov.tr 

Bu çalışmada, soğanda büyük sorun olan ve kimyasal mücadelesi olmayan Fusarium oxysporum f.sp. cepae W.C. Snyder 

&H.N Hansen’nin neden olduğu dip çürüklüğü hastalığına karşı farklı arbusküler mikorhizal fungus (AMF) ve biyolojik 

kontrol elemanı Trichoderma harzianum’un etkileri araştırılmıştır. Çalışmada öncelikle Ankara Polatlı ilçesinden toplanan 

soğan bitkilerinden izolasyon yapılmıştır. Hem klasik hem de moleküler teşhis yöntemleri sonucunda izole edilen 

fungus’un F. oxysporum f.sp. cepae olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci aşaması iklim odası koşullarında 

yürütülmüştür. Kontrollü şartlarda yetiştirilen ve hastalığa karşı duyarlı olduğu belirlenen soğan bitkilerine iki farklı AMF 

izolatı Glomus mosseae ve Ticari AMF (Bioglobal firmasına ait Endo Roots Soluble ticari isimli AMF), Trichoderma 

harzianum ve F. oxysporum f.sp. cepae’nin ikili ve üçlü inokulasyonları yapılmıştır. AMF türlerinin soğan bitkisindeki 

kolonizasyon, spor yoğunluğu ve mikorhizal bağımlılık oranları sırasıyla %8,91-%24.00, 16.40-50.40 spor/10 g toprak ve 

%18.30-%51,90 olarak belirlenmiştir. En iyi kolonizasyon, mikorhizal bağımlılık ve spor yoğunluğu sırasıyla G. mosseae 

+ F. oxysporum f.sp. cepae ve G. mosseae uygulamalarında elde edilmiştir. Çalışmada hastalığın baskılanması açısından 

AMF izolatları ve T. harzianum’un %13.50- %23,50 arasında etkili olduğu ve en yüksek baskılamanın G. mosseae 

tarafından gerçekleştiği saptanmıştır. Bunun yanı sıra G. mosseae’nın, bitkinin bazı morfolojik gelişim parametreleri ve 

fosfor (P) elementi içeriğini genel olarak kontrol bitkilerine göre arttırdığı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: 1-Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF), 2-Fusarium oxysporum f.sp. cepae, 3-Soğan, 4-Trichoderma 

harzianum. 

 

The Effects of Arbuscular Mycorrhızal Fungus and Trichoderma harzianum Rıfai Agaınst 

Basal Rot Dısease (Fusarium oxysporum f.sp. cepae W.C. Snyder &H. N Hansen) on Onion 

In the study, the effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) and Trichoderma harzianum were investigated against 

basal rot agent by Fusarium oxysporum f.sp. cepae W.C. Snyder &H. N Hansen which has been known as an important 

problem of onion with no reasonable chemical control. Firstly, isolations were made from the onion plants collected in 

Ankara- Polatlı district. As a result of both classical and molecular diagnostic methods, the fungus isolated has been 

identified as F. oxysporum f.sp. cepae. In a climate chamber under controlled conditions, two different AMF application 

Glamus mosseae and commercial AMF isolate (AMF with the trade name Endo Roots Soluble from Bioglobal), T. 

harzianum and F. oxysporum f.sp. cepae were inoculated to the susceptible onion variety with different combinations (as 

single, double and triple). The rates of colonization, spore density and mycorrhizal dependency of AMF species on onion 

plants were found to be 8.91%-24.00%, 16.4-50.40 spore / 10 g soil and 18.30%-51.90% respectively. The best 

colonization, mycorrhizal dependency and spore density were determined as G. mosseae + F. oxysporum f.sp. cepae and 

G. mosseae applications respectively. It was found that AMF species and T. harzianum were effective by suppression of 

disease between 13.50%- 23.50% and the highest suppression was performed by G. mosseae. In addition, it has been found 

that G. mosseae increases some morphological development parameters and phosphorus(P) content of the plant compared 

to control plants. 

Keywords: 1-Arbuscular Mycorrhizal Fungus (AMF), 2-Fusarium oxysporum f.sp. cepae, 3-Onion, 4-Trichoderma 

harzianum. 

Bu çalışma, TAGEM–BS–15/09-10/02-08 (3) nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Akdeniz Bölgesindeki Nar (Punica granatum L.) Ağaçlarinda Grapevine Leaf Roll Associated 

Virus 1 (Glrav-1)’ın Yayginlik Durumunun Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Saptanmasi 

H. Deniz KOCABAĞ1, Kadriye ÇAĞLAYAN1, Mona GAZEL1 

1Hatay Mutafa Kemal Üniverisitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: denizkocabag33@gmail.com 

Kültür bitkilerinde hastalık yapan çok sayıda viral etmen bildirilmekle birlikte, nar hastalıkları ile ilgili çok fazla çalışma 

bulunmamaktadır. Narlarda enfeksiyona neden olan az sayıda virus ve benzeri etmen bildirilmiş olup son yıllara değin 

sadece Yugoslavya’da Cucumber mosaic virus (CMV), İspanya’da ise viroid-benzeri RNA’lar saptanmıştır. Son yıllarda 

Hatay ilinde bulunan bazı nar ağaçlarında yoğun virus benzeri simptomlar gözlenmiş ve bu bitkiler bazı virüsler açısından 

serolojik ve moleküler yöntemlerle testlendiğinde Grapevine leafroll associated virus-1 (GLRaV-1) tespit edilmiştir. 

Böylelikle bağlardan farklı olarak ilk kez nar bitkisi, GLRaV-1 için yeni bir doğal konukçu olarak rapor edilmiştir. Bu 

çalışmanın amacı, önceki çalışmalarla sadece Hatay ili ev bahçelerinde sınırlı sayıda örnekte saptanmış olan GLRaV-1’in 

Adana, Mersin, Kilis, Antalya ve Hatay ticari nar bahçelerinde yaygınlık durumunun DAS-ELISA ve RT-PCR/sekans 

analizleri ile araştırılmasıdır. Farklı illerden toplanan 152 nar örneği, hem ticari DAS-ELISA kiti (Bioreba, İsviçre) 

kullanılarak hem de RT-PCR analizleri ile testlenmiştir. Toplam RNA izolasyonunda “Qiagen RNeasy plant mini kit” 

kullanılmış ve virüs genomuna özgü kılıf proteini (KP), hareketlilik proteini (p24) ve ısı şok proteinini (HSP70h) çoğaltan 

primerlerle RT-PCR analizleri yapılmıştır. Testlenen toplam 152 nar örneğinin hiç birisinde DAS-ELISA ile pozitif sonuç 

alınamazken RT-PCR analizleri ile 22 örnekte beklenen düzeyde çoğaltılmıştır. Sekans analizleri için yapılan çoğaltma 

çalışmalarında sadece Mersin’den toplanan 3 örnekte GLRaV-1-P24 primeri ile, Aydın’dan toplanan 1 örnekte ise GLRaV-

1/ CPd₂ primeri ile başarılı şekilde çoğaltılmıştır. Sekans analizleri sonucunda 3 tane GLRAV1/P24 nar izolatından 2’si 

NCBI veri tabanındaki GLRAV1/P24 bağ izolatları ile %90-97 oranında, 1 tane GLRaV-1/CPd₂ nar izolatı ise aynı gen 

bölgesi için kayıtlı bağ-GLRaV-1 izolatları ile %91-96 oranında benzerlik göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Punica granatum L., asma yaprak kıvırcıklık virüsü, DAS-ELISA, RT-PCR, sekans analizi 

 

Detectıon and Prevalance of Grapevıne Leaf Roll Assocıated Vırus 1 (Glrav-1) By Serologıcal 

and Molecular Methods in Pomegranates  

Although many viral agents that cause disease in cultivated plants have been reported, there are not many studies on 

pomegranate diseases. To date, only cucumber mosaic virus (CMV) and some putative viroid-like RNAs have been 

reported in pomegranate trees from ex-Yugoslavia and Spain, respectively. Some recent studies in Turkey showed that 

"virus-like" symptoms such as vein clearing, oak-leaf appearance and leaf deformations were widespread in the local 

pomegranate cultivars grown in Hatay province. When the symptomatic and suspicious plants were tested against some 

viruses by DAS-ELISA and RT-PCR, three samples out of twenty three were found positive only for grapevine leafroll 

associated virus-1 (GLRaV-1). This was the first report of a new natural host for GLRaV-1 after grapevine. The aim of 

this study is detection and prevalence of GLRaV-1, which was already detected in a limited number of pomegranate 

samples collected from residential gardens in Hatay province, in commercial pomegranate orchards in Adana, Mersin, 

Kilis, Antalya and Hatay both by DAS-ELISA and RT-PCR/sequencing analysis. 152 pomegranate samples collected from 

different provinces were tested using both commercial DAS-ELISA kit and RT-PCR analyses in which “Qiagen RNeasy 

plant mini kit” was used for total RNA isolation. RT-PCR analyses were performed with primers amplifying virus genome-

specific coat protein (CP), movement protein (p24), and heat shock protein (HSP70h). While none of the 152 pomegranate 

samples tested were positive with DAS-ELISA, the expected level of amplification was obtained in 22 samples with RT-

PCR analyses. Successful amplification was achieved with GLRaV-1-P24 primer in 3 samples collected from Mersin and 

with GLRaV-1/ CPd₂ primer in 1 sample collected from Aydın studies for sequence analyses. All these four samples were 

collected from Mersin and Aydın. As a result of the sequence analysis, 2 out of 3 GLRAV1/P24 pomegranate isolates were 

found as 90-97% similarity with GLRAV1/P24 grapevine isolates deposited in the NCBI database whereas the similartiy 

of one GLRaV-1/CPd₂ pomegranate isolate was as 91-96% with grapevine-GLRaV-1 isolates deposited in GeneBank.  

Keywords: Punica granatum L., grapevine leaf roll associated virus, DAS-ELISA, RT-PCR, mealybugs 

Bu çalışma, MKU-BAP “20.M.011” nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Maviyemişlerde (Vaccinium spp.) Blueberry Mosaic Associated Virus (Blmav)’un Olpidium 

Türleri ile Taşınabilme Durumunun ve Hastalığın Epidemiyolojisindeki Olası Rollerinin 

Araştırılması 

Rengin AKKAN1, Kadriye ÇAĞLAYAN1, Mona GAZEL1, Fatih M. TOK1 

1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Hatay, Türkiye 

Sorumlu Yazar: renginakkan21@gmail.com 

Maviyemiş bitkilerinde verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen en önemli virüslerden birisi de ilk kez 2014 yılında 

tanımlanan “bluberry mosaic assciated virus (BlMaV)” olup ülkemizde varlığı ilk kez 2015 yılında 

bildirilmiştir.BlMaV’nin taşınmasına yönelik son yıllara kadar net bir bilgi bulunmamakla birlikte dahil olduğu Ophiovirus 

cinsine ait virüsler toprak kökenli bir fungus olan Olphidium spp. ile taşındığı için bu virüsün de potansiyel vektörünün bu 

fungus cinsi olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada, Rize ilindeki yabani ve kültür maviyemiş plantasyonlarında BLMaV ile 

enfekteli olan maviyemiş bitkilerinin rizosferinde virüsün olası vektörü olan Olpidium spp.’nin varlığının araştırılması, 

morfolojik ve moleküler yöntemlerle tanılanması ve BLMaV’nin taşınmasındaki potansiyel rollerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Rize iline ait 3 farklı lokasyondan toplanan yabani ve kültüre alınmış maviyemiş bitki örnekleri öncelikle 

BlMaV’nin RNA3 genini çoğaltan primerler kullanılarak RT-PCR analizleri ile testlenmiş, ve BlMaV enfeksiyon oranı 

kültür maviyemişlerinde %83, yabani maviyemişlerde ise %55 olarak tespit edilmiştir. BlMaV pozitif bulunan yabani ve 

kültüre alınmış maviyemiş bitkilerinin rizosferinden bitki ve toprak örneği alınmış, bu topraklara Olpidium spp için tuzak 

bitki olarak marul ve BlMaV’nin taşınabilirliğinin gösterilmesi için ise in vitro’da yetiştirilmiş maviyemiş bitkileri 

dikilerek taşıma denemeleri kurulmuştur. Her iki bitki türünde de dikimden 4 hafta sonra alınan kök örneklerinin mikroskop 

altında morfolojik incelenmesi sonucu Olpidium türlerine ait dinlenme sporları gözlenmiş ve sonuçlar PCR analizleri ile 

desteklenmiştir.Her iki bitkinin kökleri kullanılarak yapılan multipleks ve türe spesifik PCR analizleri sonucunda sadece 

Olpidium virulentus türü tespit edilmiştir. Deneysel taşıma denemelerinde kullanılan maviyemiş fidelerinin BlMaV 

açısından RT-PCR analizleri ile testlenmesi sonucunda kültüre alınan maviyemişlerin rizosferinden alınan topraklara 

dikilen in vitro maviyemiş fidelerinde enfeksiyon oranı %100, yabani maviyemiş plantasyonlarından alınan topraklara 

dikilen in vitro maviyemiş fidelerinde ise %95 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma sonucunda ülkemizin en önemli 

maviyemiş üretimi yapılan Rize ilinde 3 farklı lokasyonda BlMaV’nin potansiyel vektörü olarak bildirilen O. virulentus 

morfolojik ve moleküler yöntemlerle tespit edilmiş, bu fungus türü ile BlMaV’nin deneysel olarak maviyemiş fidelerine 

başarıyla taşındığı ortaya çıkarılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Vaccinum spp., Rize, bluberry mosaic assciated virus, Olphidium spp. 

 

Investigation on the Transmission of Blueberry Mosaic Associated Virus (Blmav) With 

Olpidium Species ond Their Possible Role in the Epidemiology of the Disease in Blueberry 

(Vaccinium spp.) 

One of the most important viruses that negatively affect the yield and quality of blueberry plants is "bluberry mosaic 

asciated virus (BlMaV)", which was first identified in 2014, and its presence in our country was first reported in 2015. 

Although there is no clear information about the transmission of BlMaV , it has been recently reported that the viruses in 

Ophiovirus genus are transmitted by a soil-borne fungus Olphidium species which was also assumed as the potential vector 

of BlMaV. In this study, the aim is to investigate the presence of Olpidium spp, as a possible vector of BlMaV, in the 

rhizosphere of blueberry plants in wild and cultivated blueberry plantations in Rize province, to identify it by morphological 

and molecular methods, and to determine its potential roles in the transmission of BLMaV. Wild and cultured blueberry 

plant samples collected from 3 different locations in Rize province were first tested with RT-PCR analyses using primers 

that amplify the RNA3 gene of BlMaV, and the infection rate of BlMaV was found to be 83% in cultivated blueberries and 

55% in wild blueberries.Plant and soil samples were taken from the rhizosphere of wild and cultivated blueberry plants 

that were found to be BlMaV positive, and experimental transmission trials were established by planting lettuce as trap 

plants for Olpidium spp and in vitro grown blueberry plants. As a result of the morphological examination of root samples 

taken 4 weeks after planting in both plant species, resting spores of Olpidium species were observed. Multiplex and species-

specific PCR analyses using the roots of both plants confirmed the presence of Olpidium virulentus species, only. RT-PCR 

analyses showed that the infection rate of BlMaV was found to be 100% in in vitro blueberry seedlings planted in soils 

taken from the rhizosphere of cultured blueberry, and 95% in in vitro blueberry seedlings planted in soils taken from wild 

blueberry plantations.As a result of this study, O. virulentus was detected as potental vector in 3 different locations in Rize 

province, where is the most important blueberry production area, by both morphological and molecular methods. 

Keywords: Vaccinum spp., Rize, bluberry mosaic assciated virus, Olphidium spp. 

Bu çalışma TUBİTAK 120O382 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.  
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Van’da Yetiştirilen Domates, Biber ve Kavun Bitkilerinden İzole Edilen Fusarium spp. ve 

Rhizoctonia spp.’nin Teşhisi ve Patojeniteleri 

Necmettin TENİZ1, Emre DEMİRER DURAK1 

1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: emredemirerdurak@yyu.edu.tr 

Bu çalışma 2018 yılında Van ilinin Edremit, Gevaş ve Erciş ilçelerinde domates, biber ve kavun bitkilerinden Fusarium 

ve Rhizoctonia türlerini izole etmek, teşhislerini yapmak ve hastalık şiddetini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Sürvey 

çalışmaları sonucunda bitkilerin köklerinden toplam 47 tane Fusarium, 10 tane de Rhizoctonia izolatı elde edilmiştir. 

İzolatların klasik yöntemlerle teşhisleri yapılmış ve anastomosis grupları (AG) belirlenmiştir. Van ilinin üç farklı ilçesinde 

domateslerden 31 Fusarium (13 adet Fusarium solani, 18 adet Fusarium oxysporum), 6 Rhizoctonia (2 adet binükleik AG-

K, 2 adet Rhizoctonia solani AG-4, 2 adet Rhizoctonia solani AG-2) izolatı, biberlerden 6 Fusarium (3 adet F.solani, 3 

adet F. oxysporum), 4 Rhizoctonia (tamamı Rhizoctonia solani; 2’ si AG-3, 1’i AG-5, ve 1’i de AG-2) izolatı ve 

kavunlardan 10 Fusarium (6 adet F. oxyporum, 2 adet F. solani ve 2 adet F. equiseti) izolatı olmak üzere toplamda 57 

fungal izolat elde edilmiştir. Çalışma kapsamında yapılan patojenite denemesinde bölgeleri temsil edecek şekilde 14 

Fusarium izolatı ve sayılarının az olmaları sebebiyle elde edilen bütün Rhizoctonia izolatları kullanılmıştır. Patojenite 

denemesi sonucunda Fusarium türlerinde domates ve kavunlarda F. oxysporum, biberlerde ise F. solani' nin daha patojen 

oldukları belirlenmiştir. Rhizoctonia türlerinde ise domateslerde R. solani AG-4, biberlerde R. solani AG-3' ün daha patojen 

olduğu bulunmuştur. Bu çalışma ile Van' da ilk defa domates ve biberden R. solani AG-2, domatesten Binükleik 

Rhizoctonia AG-K, biberden R. solani AG-5 ve R. solani AG-3 izole edilmiş ve anastomosis grupları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Anastomosis grup, Biber, Domates, Fusarium, Kavun, Patojenite, Rhizoctonia. 

 

Identıfıcatıon and Pathogenıcıty of Fusarium spp. and Rhizoctonia spp. Isolated from Tomato, 

Pepper and Melon Plants in Van 

This study was carried out at 2018 in Edremit, Gevaş and Erciş districts of Van province where tomato, pepper and melon 

plants were grown intensively. The aim of this study was to isolate Fusarium and Rhizoctonia species from some vegetables 

grown in Van province, to make diagnoses and to determine the severity of the disease. A total of 47 Fusarium isolates 

and 10 Rhizoctonia isolates were obtained from the roots of the plants. The isolates were identified by classical methods 

and anastomosis groups (AG) were determined. 31 Fusarium (13 F. solani, 18 F. oxysporum), 6 Rhizoctonia (2 binucleic 

AG-K, 2 R. solani AG-4, 2 R. solani AG-2) isolates from tomatoes in three different districts of Van province, 6 Fusarium 

(3 F.solani, 3 F. oxysporum), 4 Rhizoctonia (all multinucleated R. solani 2 AG-3, 1 AG-5, and 1 AG-2) isolates and 10 

Fusarium (6 F. oxyporum, 2 F. solani and 2 F. equiseti) isolates from melons. In the study of pathogenicity, 14 Fusarium 

isolates and all Rhizoctonia isolates were used to represent the regions. As a result of pathogenicity experiment, F. 

oxysporum was found in tomatoes and melons in Fusarium species and F. solani was found to be pathogenic in peppers. 

When Rhizoctonia species were examined in pathogenicity test, R. solani AG-4 in tomatoes and R. solani AG-3 in peppers 

were more pathogenic. In this study, R. solani AG-2 from tomato and pepper, Binucleic Rhizoctonia AG-K from tomato, 

R. solani AG-5 and R. solani AG-3 from pepper were isolated and identified anastomosis groups in Van first time. 

Keywords: Anastomosis group, Pepper, Tomato, Fusarium, Melon, Pathogenicity, Rhizoctonia. 
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Türkiye “blueberry mosaic associated virus” İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu ve 

Genetik Çeşitliliği 

Kadriye ÇAĞLAYAN1, Mona GAZEL1, Bahar TUNÇ1, Hatice ASİL1 

1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: caglayan@mku.edu.tr 

Ülkemizde maviyemişlerde virüs hastalıkları ile ilgili çalışmalar son yıllarda başlamış olup en yaygın virüs blueberry 

mosaic associated virus (BlMaV) olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma kapsamında ülkemizde Rize, Trabzon, Samsun, 

Giresun ve Mersin illerinden toplanan yabani ve kültüre alınmış Vaccinium türlerinden elde edilen BlMaV izolatlarının 

genomik analizlerinin yapılması ve Türk izolatlarının genetik çeşitliliğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 

Samsun’dan 5, Giresun’dan 24, Trabzon’dan 48, Rize’den 50, Ordu’dan 7, Mersin’den 2 maviyemiş (Vaccinium spp.) 

örneği toplanmış ve BlMaV’nin RNA’ya bağımlı RNA polimeraz enzimini (RdRp) kodlayan RNA1, hareketlilik proteini 

(MP) kodlayan RNA2 ve nükleoproteini (NP) kodlayan RNA3 gen bölgelerini çoğaltan primerlerle RT-PCR analizleri 

yapılmıştır. RNA3 genine spesifik primer çifti aynı zamanda tanı primeri olarak kullanılmış ve testlenen toplam 136 

maviyemiş örneğinin 39 tanesinin BlMaV ile enfekteli olduğu saptanmıştır. Testlenen örneklerin 16 tanesi yabani 

maviyemiş örneği olup bunların 10 tanesi BlMaV ile enfekteli bulunmuştur. Bu durumda kültüre alınan maviyemişlerde 

enfeksiyon oranı %24,16 olarak saptanırken yabani maviyemiş bitkilerinde %62,5 olarak belirlenmiştir. Aynı örnekler 

RNA1 ve RNA2 gen bölgelerine spesifik primer çiftleri kullanılarak testlendiğinde, RNA1 bölgesini çoğaltan primerlerle 

7, RNA2 bölgesini çoğaltan primerlerle ise 8 kültüre alınmış maviyemiş örneği pozitif bulunmuş ve sekans analizleri 

yapılmıştır. RNA3 bölgesini çoğaltan primerlerle pozitif sonuç alınmasına rağmen hiçbir yabani maviyemiş örneğinde 

RNA1 ve RNA2 bölgesine ait PCR ürünü elde edilememiştir.  Virüs açısından pozitif bulunan tüm örneklerin sekans 

dizileri kullanılarak yapılan filogenetik analizlerde, bütün BlMaV izolatlarnını her üçgen bölgesi için de Gen Bankasına 

kayıtlı dünya izolatlarından ayrı bir grupta toplandığı görülmüştür. Türk BlMaV izolatları en yüksek homolojiyi Japonya 

JAT8 (LC066301) ve Slovenya izolatı (KJ849154) ile göstermiştir. BlMaV önemli verim kayıplarına yol açan virüslerden 

birisi olması nedeniyle bu virüsle ilgili çalışmalara devam edilmesi ve bu çalışma kapsamında elde edilen ön veriler 

kullanılarak daha detaylı çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Maviyemiş, blueberry mosaic associated virus, RT-PCR, sekans analizi  

 

Molecular Characterization and Genetic Variability of Blueberry Mosaic Associated Virus 

Isolates from Turkey 

Virus diseases of blueberries have recently been studied in Turkey and the most common virus has been detected as 

blueberry mosaic associated virus (BlMaV). In this study, partial genomic analysis of BlMaV collected from wild and 

cultivated Vaccinium species grown in Rize,Trabzon, Samsun, Giresun and Mersin and their genomic analysis and diversity 

studied. For this purpose, 5 samples from Samsun, 24 form Giresun, 48 from Trabzon, 50 from Rize, 7 from Ordu and 2 

from Mersin were collected and RT-PCR analysis were performed by using three different primer pairs amplifying RNA1 

(RNA dependent RNA polimeraz-RdRp), RNA2 (Movement protein-MP) and RNA3 (Nukleoprotein-NP) of BlMaV. 

Thirty nine samples among tested 136 samples were found infected by BlMaV by using RNA3 gene-specific primer pairs 

which was used as detection primer. Among tested 16 wild blueberry samples, 10 were infected by BlMaV with the 

infection rate of 62,5% whereas it was only 24,16% in cultivated blueberries by using primers amplifying RNA3. When 

the same samples were tested with the RNA1 and RNA2 gene-specific primers of BlMaV, all wild blueberry samples, 

detected as positive by RNA3 primers, were found negative but expected size PCR products were obtained and sequenced 

from 7 and 8 cultivated blueberry samples, respectively. Phylogenetic analysis showed that all Turkish BlMaV isolates of 

which sequences of 3 genes were available, were always clustered together as a separate group. They show the highest 

homology with Japanese isolate, JAT8 (LC066301) and Slovenian isolate, (KJ849154). Due to BlMaV cause important 

yield losses in blueberries, the studies on this virus should continue and the primary data obtained in this study should be 

developed and more detailed studies should be organized. 

Keywords: Blueberry, blueberry mosaic associated virus, RT-PCR, sequencing 

*Bu çalışma, Tubitak 213O042 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Ekşikara Dut İdaeovirus (Black Mulberry Idaeovirus- BMIV) Genom Dizi Analizi ve 

Karakterizasyonu 

Sibel TURAN1, Kahraman GÜRCAN2 

1Erciyes Üniversitesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Genom ve Kök Hücre Araştırma Merkezi, Kayseri, 38280 Türkiye 

2Erciyes Üniversitesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Genom ve Kök Hücre Araştırma Merkezi, Kayseri,38280 Türkiye 

Sorumlu Yazar: sibel.trn1@gmail.com 

Morus nigra L. (Karadut), diğer dutlar gibi, Kuzey yarımkürenin ılıman ve tropikal bölgelerinden Güney yarımkürenin 

tropikal bölgelerine kadar yayılış gösterir ve çok çeşitli iklim, toprak ve topografyalarda yetişen bir meyvedir. Bugüne 

kadar dutun konukçusu olan çok fazla virüs ve viroid tespit edilememişken, son yıllarda yüksek kapasiteli yeni nesil 

dizileme (HTS) tekniklerinin artmasıyla yeni virüslerin keşfi hızlanmıştır. Ekşikara dutta (Morus nigra) yapraklarında 

mozaik yapı, deformasyon, damar açılması ve nekroz, meyvelerde ise deformasyon ve kabuklanma gibi belirtiler gösteren 

virüs benzeri bir hastalık tespit edilmiştir. Bu çalışmada hastalıkla ilişkili olduğu düşünülen ekşikara dut idaeovirus (black 

mulberry idaeovirus- BMIV) genom dizi analizi ve genom yapısı rapor edilmiştir. BIMV genomu HTS sistemi ile elde 

edilmiş, daha sonra genoma spesifik primerler dizayn edilmiştir. Primerlerle viral fragmanlar çoğaltılmış, Sanger yöntemi 

ile birleştirilmiş ve tüm genom tekrar elde edilerek, HTS ile elde edilen genom teyit edilmiştir. BIMV genomunun iki RNA 

segmentinden oluştuğu tespit edilmiştir. RNA1’in 5.796/7nt uzunluğunda olduğu, methyltransferase (294–705 aa), helicase 

(971–1.226 aa) ve RNA dependent RNA polymerase (1.348–1.788 aa) olarak bilinen üç korunmuş gene sahip bir 

poliproteinden oluştuğu tespit edilmiştir. RNA 2’nin ise 2.243 nt uzunluğunda olduğu, 97 nt'lik bir intergenik bölge ile 

ayrılmış movement protein (374 aa, 40.98 kDa) ve kılıf protein (272 aa, 30.59 kDa) genlerinden oluştuğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Morus nigra, virüs, filogenetik 

 

Black Mulberry Idaeovirus (BMIV) Genome Sequencing and Characterization 

Morus nigra L. (Black mulberry), like other mulberries, is distributed from the temperate and tropical regions of the 

Northern hemisphere to the tropical regions of the Southern hemisphere. Discovery of new viruses have been accelerated 

with the increase of new generation sequencing techniques in recent years. A virus-like disease with symptoms including 

mosaic structure, deformation, vein clearing and necrosis on the leaves and deformation, crumbling, and scab on the fruits 

was detected in black mulberry trees (Morus nigra). In this study, genome sequence analysis and genome structure of sour 

mulberry idaeovirus (black mulberry idaeovirus- BMIV), which is considered to be associated with the disease, were 

reported. The BIMV genome was obtained with the HTS system, and then genome-specific primers were designed. Viral 

fragments were sequenced with the Sanger method, and the whole genome was reconstructed again, confirming the genome 

obtained by HTS. the BIMV genome consists of two RNA segments. The RNA1 with a 5,796/7 nt length encodes a 

polyprotein (1,808 aa, 204.31 kDa) with three conserved domains: methyltransferase (aa 294–705), helicase (aa 971–1,226) 

and RNA dependent RNA polymerase (aa 1,348–1,788). RNA2 with a 2,243 nt lenght encodes two putative proteins, 

movement protein (374 aa, 40.98 kDa), and coat protein (272 aa, 30.59 kDa), separated by an intergenic region of 97 nt.  

Keywords: Morus nigra, virus, phlogenetic 
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Tahıl Üretim Alanlarında Sarı Cücelik Virüs Hastalıkları (Yellow dwarf viruses, YDVs) 

Epidemisinin Güncel Durumu ve Epidemi Alanlarında Hastalık Yönetimi 

Havva İLBAĞI1 

1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 59030, Tekirdağ 

Sorumlu Yazar: hilbagi@nku.edu.tr 

Türkiye buğday başta olmak tahıl üretiminde dünyada önemli bir konuma sahiptir. Özellikle buğday, insan beslenmesinde 

ekmeğin hammaddesi olmasının yanısıra çavdar, yulaf gibi tahıl türleri de günümüz beslenme tercihlerinde yine ekmeğin 

hammaddesi olarak yerini alması açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Küresel ısınmanın etkisini gösterdiği son yıllarda 

25’den fazla yaprak biti türleri ile taşınan Yellow dwarf viruses (YDVs) kompleks grubunu oluşturan sarı cücelik virüs 

hastalıkları (Türkiye’de saptanan virüs türleri; BYDV-PAV, BYDV-MAV, BYDV-RMV, BYDV-SGV, CYDV-RPV), 

1999 yılından itibaren Trakya Bölgesi tahıl tarlalarında etkisini göstermeye başlamıştır. Özellikle 2016 yılında Edirne ili 

başta olmak üzere Trakya Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi tahıl tarlalarında ortaya çıkan epidemilerde rol oynayan yaprak 

biti türlerinden 7 farklı tür (Rhopalosiphum padi, Rhopalosiphum maidis, Sitobion avenea, Schizapis graminum, 

Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum rufiabdominalis, Sitobion fragariae) Trakya Bölgesinde saptanmış olup, 

hastalığa depo vazifesi gören monokotiledon ve dikotiledonları içeren 40 farklı yabancı ot türünün de inokulum kaynağı 

olarak önemli rol oynadığı serolojik ve moleküler test yöntemleriyle kanıtlanmıştır. Bu çalışmalara ek olarak 2020 yılında 

Trakya Bölgesinin özellikle sarı cücelik virüs hastalıkları ile önerilen mücadele yöntemlerinin yapılmadığı bazı buğday ve 

arpa tarlalarında Sarı cücelik virüs hastalıklarını taşıyan üç ayrı yeni yaprak biti türleri (Aploneura lentisci (Passerini), 

Geocia setulosa (Passerini), Forda sp.) saptanmıştır. Bu doğrultuda artan hava sıcaklıkları ile birlikte artan yaprak biti 

popülasyonlarına bağlı olarak ortaya çıkan epidemilerde saptanan mücadele yöntemlerinin uygulanmaması sarı cücelik 

virüs hastalıklarının Türkiye’nin tahıl üretim alanlarında buğday başta olmak üzere diğer tahıl türlerinin de ekonomik 

anlamda kayıplara uğramasına neden olacaktır. Sarı cücelik virüs hastalıkları ile mücadelede: (i) her bir yöreye adapte 

olmuş tolerant ve duyarlı çeşitler ekilmeli (tolerant ve duyarlı çeşitler belirlenmiştir) (ii) geç ekim; Trakya Bölgesi için 

saptanan ekim tarihi 10 Kasım-30 Kasım, (iii) inokulum kaynağı tarla kenarlarındaki yabancı otlarla mücadele, (iv) ekim 

nöbeti; buğday-ayçiçeği veya kanola-yem bitkisi-buğday (v) anıza ekimin yapılmaması, (vi) sık ekimden kaçınılması 

önerilir. Nitekim 2013 yılından itibaren saptanan bu yöntemlerin uygulandığı Trakya Bölgesi tahıl üreticisi ve çiftçi 

tarlalarında sarı cücelik virüs hastalıklarının mücadelesinde başarı sağlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tahıl, Epidemi, YDVs  

 

Current Status of Yellow dwarf virus epidemic (YDVs) in the Cereal Growing Areas and 

Disease Management in the Epidemic Areas 
Around the world Turkey has an important position for cereal production, especially wheat production. Besides wheat being the 

raw material of bread, some other cereal species, such as rye and oats, also have particular importance as a raw material of bread, 

especially recent nutrition preference. Since 1999, Yellow dwarf viruses (YDVs), a complex group transmitted by over 25 aphid 

species (identified species in Turkey; BYDV-PAV, BYDV-MAV, BYDV-RMV, BYDV-SGV, CYDV-RPV), have started 

presenting their effectiveness by global climate-change in the cereal-growing areas of the Trakya region in Turkey. Seven aphid 

species (Rhopalosiphum padi, Rhopalosiphum maidis, Sitobion avenea, Schizapis graminum, Metopolophium dirhodum, 

Rhopalosiphum rufiabdominalis, Sitobion fragariae) have been identified in the Trakya. They have played an important role in 

epidemic YDV coming out in the Trakya and Central Anatolia regions, especially in Edirne province in 2016. Moreover, 40 weed 

species belonging to monocotyledone and dicotyledone, which also play an important role as inoculum sources of YDVs, have 

also been identified in the Trakya region. In addition to these studies, in 2020, 3 different aphid species (Aploneura lentisci 

(Passerini), Geocia setulosa (Passerini), Forda sp.) that transmit YDVs have newly been diagnosed in the Trakya region 

especially in the wheat and barley cereal fields where suggestions for YDVs control strategies were not implemented. According 

to this, depending on increasing temperatures and aphid populations, YDVs would cause economically important losses in cereal 

species, especially in wheat, in the cereal growing areas of Turkey if the proposed management techniques for the emerging YDV 

epidemic would not be implemented. To manage YDVs these suggestions are recommended: sowing of tolerant and susceptible 

varieties which are adapted to each area (tolerant and susceptible varieties of YDVs were determined) (i), late sowing; 10-30 

November for the Trakya region (ii), combat with weeds in the border of fields being inoculum sources (iii), rotation; wheat-

sunflower or canola-fodder crops (iv), avoid planting with stubble in the cereal fields (v), avoid frequent sowing (vi). 

Consequently, these management techniques for YDVs have successfully implemented in the fields of cereal producers and 

farmers in the Trakya region since 2013.    

Keywords: Cereal, epidemic, YDVs 
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Marmara Bolgesi Elma Fidanliklarinda Sclerotium rolfsii Sacc. 

Tülin SARIGÜL ERTEK1, Süreyya ÖZBEN1, Servet UZUNOK1, Ülkem TANIKER1 

1Directorate Of Plant Protection Central Research Institute 

Sorumlu Yazar: t.sarigul1@gmail.com 

Sürvey 2019 yılının sonlarında İnegöl İlçesi Bursa İli elma bahçelerinde gerçekleştirilmiştir. 2 yaşında kurumuş fidanların 

köklerinde pamuğumsu beyazlaşma ve kahverengileşme gözlenmiştir. Hastalığın sklerotileri miselyal mat üzerinde, çapı 

0.5 mm ile 2.5 mm arasında ölçülen küre ya da elipsoid şeklinde yüzeysel olarak gelişirler (Punja and Rahe, 1992). 

Fungusun kışı enfekteli bitki parçalarında geçirmesine yarayan skletoriler etmenin kışı geçirmesinde ve hastalığın 

oluşmaşında en önemli kaynaktır (Punja, 1985). Patojenisite testlerinde Granny Smith ve Golden Delicious elma çeşitleri 

kullanılmıştır. 20-30 cm uzunluğundaki dal parçalarına mantar delici ile yara açılıp agar diskleri konularak 12 saat aydınlık 

12 saat karanlık koşullarda 2 hafta süre ile inkube edilmiştir. Her bir elma çeşidi için 10 tekerrür kullanımıştır (Causin et. 

al. 2005). Fungus yaralardan tekrar reizole edilmiştir. Bilgimize göre bu yayın ‘Türkiye Elma Yetiştirme Alanlarında 

Sclerotium rolfsii’ nin İlk Kaydı’ özelliğini taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Skleroti, elma fungal hastalıkları, toprak patojenleri 

 

First of Sclerotium rolfsii on Apple Growing Areas in Turkey 

A survey conducted in apple gardens in 2019 november, in İnegol (Bursa). 2 year old dried brown apple seedlings were 

observed having whitish cottony and necrotic brown roots. Sclerotia of fungus were superficial on the mycelial mat, 

spherical or ellipsoidal and measured 0.5 mm to 2.5 mm in diameter (Punja and Rahe, 1992). Sclerotia serve as the principal 

overwintering structure and primary inoculum for disease (Punja, 1985). In the pathogenicity tests, Granny Smith and 

Golden delicious apple varities were used. Wounds were made with a cork on the 20- 30 cm length branches, then 

Sclerotium rolfsii agar discs were put on wounds and incubated at 22 °C 12 hours light 12 hours dark conditions for two 

weeks . 10 number of branches were used for each apple variety (Causin et. Al. 2005). The fungus was reisolated.For our 

knowledge, this is the First Report Sclerotium rolfsii on Apple Growing Areas in Turkey. 

Keywords: Sclerotia, apple fungal diseases, soil pathogens 
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Konya İlinde Nohut Bitkisinden İzole Edilen Rhizoctonia solani İzolatlarının Hastalık 

Şiddetlerinin ve Anastomosis Gruplarının Belirlenmesi 

Fatma Rana BAYRAM1, Nuh BOYRAZ2, Kemal KESENCİ1, Hatice CAN1 

1Safa Tarım A.ş. 

2Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Sorumlu Yazar: fatmarana64@gmail.com 

Bu çalışma, Konya İli ve ilçelerindeki (Sarayönü, Ilgın, Kadınhanı, Seydişehir, Beyşehir ve Altınekin) nohut üretim 

alanlarında kök ve kök boğazı çürüklüğüne neden olan Rhizoctonia solani etmeninin anastomosis grupları ve hastalık 

şiddetlerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Survey çalışmaları sonucunda toplanan bitki örneklerinin kök ve kök 

boğazından yapılan izolasyonlarda, 11 farklı Rhizoctonia solani izolatı elde edilmiştir. Mikroskobik olarak incelenen 

Rhizoctonia solani izolatları çekirdek sayılarına göre, multinükleat (çok çekirdekli), binükleat (iki çekirdekli) olarak 

gruplandırılmış ve 10 izolatın multinükleat, 1 izolatın ise binükleat olduğu tespit edilmiştir. 

  Patojenisite testlerinde multinükleat 5 izolatın patojen olduğu tespit edilmiştir. Hastalık şiddetleri; 1.2 A ve 1.2 B kodlu 

izolatlar için %100, 1.1 A kodlu izolat için %86, 1.1 B kodlu izolat için %75, 1.2 C kodlu izolat için ise %44 olarak 

belirlenmiştir. Diğer multinükleat 5 izolatın bitki boylarında sadece kısalmaya neden olduğu gözlenmiştir. Binükleat 

izolatta ise bitkilerde herhangi bir hastalık belirtisi görülmemiştir. Tüm izolatlar ITS primerleri kullanılarak karakterize 

edilmiş ve buna göre iki farklı anastomosis grup tanımlanmıştır. Virülens olan 5 multinükleat Rhizoctonia solani izolatının 

AG-4 HGII, diğer multinükleat 5 izolatın ise AG BI anastomosis grubuna ait olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Nohut, Rhizoctonia solani, patojenisite, anastomosis grup  

 

Determination of Disease Severity and Anastomosis Groups of Rhizoctonia solani Isolates from 

Chickpea Plant in Konya Province 

This study was carried out to determine the anastomosis groups and disease severity of Rhizoctonia solani, which causes 

root and root collar rot in chickpea production areas in Konya and its districts (Sarayönü, Ilgın, Kadınhanı, Seydişehir, 

Beyşehir and Altınekin). 11 different Rhizoctonia solani isolates were obtained in the isolations made from the root and 

root collar of the plant samples collected as a result of survey studies. Rhizoctonia solani isolates examined microscopically 

were grouped as multinucleate (multinucleated), binucleate (two-nucleated) according to the number of nuclei, and it was 

determined that 10 isolates were multinucleate and 1 isolate was binucleate. 

In pathogenicity tests, 5 multinucleated isolates were found to be pathogenic. Disease severity; It was determined as 100% 

for 1.2 A and 1.2 B coded isolates, 86% for 1.1 A coded isolate, 75% for 1.1 B coded isolate, and 44% for 1.2 C coded 

isolate. It was observed that the other multinucleate 5 isolates caused only shortening in plant heights. In the binucleate 

isolate, no disease symptoms were observed in the plants. All isolates were characterized using ITS primers and two 

different anastomosis groups were defined accordingly. It was determined that 5 virulence multinucleate Rhizoctonia solani 

isolates belonged to AG-4 HGII and 5 other multinucleated isolates to AG BI anastomosis group. 

Keywords: Chickpea, Rhizoctonia solani, pathogenicity, anastomosis group 
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Mutant Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Genotiplerinin Sarı Pas Hastalığına 

Reaksiyonlarının Belirlenmesi  

Nilüfer AKCİ1, Kadir AKAN2, Ali ŞENAY3 

1Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 

2Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Kırşehir, Türkiye 

3Tenmak Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü, Ankara, Türkiye 

Sorumlu Yazar: nilufer.akci@tarimorman.gov.tr 

Bitki ıslahında farklı mutasyon ajanları kullanılarak mevcut gen havuzunun genişletilmesi mümkündür. Tahıllarda da 

mutasyon ıslahı çalışmalarının başarılı, önemli ve etkin bir ıslah yöntemi olduğu bugüne kadar geliştirilmiş mutant tahıl 

çeşitleriyle kanıtlanmıştır. TENMAK Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü tarafından 0.6 Megarad/saat gücündeki Kobalt-

60 (60Co) kaynağından elde edilen gama ışınlarının 250 Gy dozunda kullanılarak, M3-M6 kademesinde bulunan 175 

ekmeklik, 104 makarnalık genotip geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı; Geliştirilen mutant materyalin sarı pas (Etmen; 

Puccinia striiformis, Pst) hastalığına karşı fide ve ergin dönem reaksiyonlarının belirlenmesidir. Fide dönemi testleri 

Ankara Yenimahalle lokasyonu sera koşullarında, ergin dönem testleri tarla koşullarında Ankara İkizce lokasyonunda 

2016-2017 üretim sezonunda 2 tekerrürlü olarak yürütülmüştür.Sera ve tarla koşullarında kullanılan Pst popülasyonu 

(Avrupa/Dünya differansiyel setinde Yr1, 2, 6, 7, 8, 9, 25, 27, Sd, Su ve Avs dayanıklılık genleri üzerinde etkin) 

ürediniosporları mineral yağ (Soltrol 170®) içinde süspanse edilmiş ve test materyaline inokule edilmiştir. Serada fide 

dönemi çalışmaları için; Zadoks büyüme aşaması 11-12 bitkileri kullanılmış olup hastalık 0-9 skalasına göre 

değerlendirilmiş olup 6≤ skala değeri gözlenen materyaller dayanıklı olarak kabul edilmiştir. Tarlada ergin dönemi 

çalışmaları için; Değerlendirmeler Modifiye Cobb skalasına göre yapılmıştır ve Enfeksiyon Katsayısı hesaplanmıştır. Sera 

ve tarla koşullarındaki çalışmalar için hassas kontrol olarak Morocco ve Little Club genotipleri kullanılmış olup sera 

testlerinde 8-9 skala değerleri, tarla testlerinde ise 100S olarak değerlendirilmiştir. Bu durum, reaksiyon testlerinin başarı 

ile gerçekleştirildiğinin bir göstergesi olarak kabul edilmiştir.Çalışma sonucunda fide dönemi testlerinde; ekmeklik 

materyalin 135’i (%77), makarnalık materyalin 82’si (%79) kabul edilebilir düzeyde dayanıklı olarak belirlenmiştir. Tarla 

koşullarında ergin dönemi çalışmalarında; ekmeklik materyalin önemli bir kısmı 70 MS olarak gözlenmiş olup hassas 

grupta ve makarnalık materyalin önemli bir kısmı 30 MS olarak gözlenmiş olup orta dayanıklı grupta yer almıştır. 

Dayanıklı olarak belirlenen materyallerin bir üst kademeye aktarılması tavsiye edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Puccinia striiformis, fide dönemi reaksiyonları, ergin dönemi reaksiyonları 

 

Determination of the Reactions of Mutant Bread and Durum Wheat Genotypes to Yellow Rust 

Disease  

It is possible to expand the existing gene pool by using different mutation agents in plant breeding. Mutation breeding 

studies in cereals have been proven to be a successful, important and effective breeding method with the mutant cereal 

varieties improved to date. By TENMAK Nuclear Energy Research Institute, by using dose of 250 Gy of gamma rays 

obtained from a 0.6 Megarad/hour Cobalt-60 (60Co), 175 bread genotypes and 104 durum genotypes in M3-M6 stage were 

developed. The aim of this research is to determine the seedling and adult stage reactions of the improved mutant material 

stripe rust (Puccinia striiformis, Pst). Seedling stage tests were conducted at Ankara Yenimahalle location greenhouse 

condition and adult plant tests were conducted at Ankara Ikizce location field condition. The test was carried in 2016-17 

growing season with 2 replications.Urediniospores of Pst population (effective on Yr1, 2, 6, 7, 8, 9, 25, 27, Sd, Su and Avs 

resistant genes in European / World differential set) spores used in greenhouse and field conditions. For seedling stage test; 

Plants were inoculated with urediniospores in (Soltrol 170®) mineral oil suspension at Zadoks growth period stage 11-12 

and the Pst was evaluated according to the 0-9 scale, and a scale value of 6≤ was resistant. For adult plant reaction research; 

Pst was evaluated according to the Modified Cobb scale. The susceptible control Morocco and Little Club genotypes had 

reached 8-9 scale values in seedling stage tests and 100S in in field tests. Results has been accepted as an indication that 

reaction tests have been carried out successfully.As a result of the study, in seedling stage; 135 (77%) of bread material 

and 82 (79%) of durum material were determined to be resistant at an acceptable level. Adult plant reaction studies; A 

significant part of the bread material was observed as 70 MS, and a significant part of the durum material was observed as 

30 MS and was in the moderately resistant group. It is recommended that my material, which is determined to be resistant, 

be transferred to the upper stage. 

Keywords: Puccinia striiformis, seedling stage reaction test, adult stage reaction 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce desteklenmiştir.  
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Antalya İli Domates Alanlarında Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğüne Neden Olan Phytophthora 

Türleri 

Emine GÜMRÜKCÜ1, Prf. Dr. Gürsel KARACA2 

1Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Isparta 

Sorumlu Yazar: eminegumrukcu@gmail.com 

Antalya ili Türkiye'de sebze seracılığının ana merkezi konumundadır. Ürün bazında bakıldığında örtü altı yetiştiricilikte 

domates birinci sırada yer almaktadır. Domates üretiminde verim ve kaliteyi olumsuz etkileyen faktörler arasında kök ve 

kök boğazı çürüklüğüne neden olan Phytophthora türleri de bulunmaktadır. Bu çalışmada, Antalya ilinde domates 

yetiştiriciliği yapılan Aksu, Alanya, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Kaş, Kepez, Korkuteli, Kumluca ve Serik 

ilçelerindeki domates üretim alanlarında bulunan Phytophthora türlerinin ve patojenitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaçla yürütülen survey çalışmasında, toplam 170 domates serasında inceleme yapılmış ve kök ve kök boğazında 

çürüme, gövdede yanıklık ve kuruma gibi belirtiler gözlenen alanlardan bitki ve toprak örnekleri alınmıştır. Hastalık 

belirtisi gösteren bitkilerden ve toprak örneklerine tuzak olarak konulan yeşil domates meyveleri ile taze domates 

yapraklarındaki lezyon oluşan kısımlardan alınan parçalar yüzey dezenfeksiyonu yapılmaksızın yarı seçici ortama (CMA-

PARP) konulmuştur. Kültürler 20-22°C’de karanlıkta 2-3 gün süre ile inkübasyona bırakılmıştır. Gelişen koloniler ışık 

mikroskobu altında incelenmiş, geniş açılı bölmesiz hiflere sahip kolonilerin uçlarından kesilen miselli agar parçaları 

Havuç Agara (HA) aktarılmıştır. Araştırmada incelenen seralarda hastalığın yaygınlığı %25,88, ortalama hastalık oranı ise 

%4.87 olarak belirlenmiştir. Demre ilçesinde incelenen 11 serada Phytophthora belirtisi gösteren bitkiye rastlanmazken, 

Elmalı ilçesi %75 yaygınlık oranı hastalığın en yaygın olduğu ilçe olarak belirlenmiştir. Elde edilen izolatlar morfolojik ve 

kültürel özelliklerine göre değerlendirilmiş ve 84 izolattan 48 tanesi P. nicotianae, 4 tanesi P. capsici olarak teşhis 

edilmiştir. Diğer izolatların teşhis çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca domates fidelerinde kesilmiş gövde ucu 

inokulasyonu ile, elde edilen izolatların patojeniteleri incelenmiştir. Bu araştırma ile Phytophthora türlerinin Antalya ili 

domates alanlarındaki yaygınlıkları ve virülensleri ortaya konulmuş olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Solanum lycopersicum, kök boğazı yanıklığı, gövde çürüklüğü, Phytophthora  

 

Phytophthora Species Causing Root and Crown Rot in Tomato Cultivation Areas of Antalya 

Province 

Antalya province is the main center of greenhouse vegetable production in Turkey. Tomato comes first among the crop 

plants cultivated under cover. Phytophthora species causing root and crown rot are among the factors negatively affecting 

the yield and quality of tomatoes. The aim of this study was to determine Phytophthora species in tomato production areas 

in Aksu, Alanya, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Kaş, Kepez, Korkuteli, Kumluca and Serik districts of Antalya province, 

and their pathogenicity. In the survey study carried out for this purpose, plant and soil samples were taken from the areas 

where symptoms such as root and crown rot, stem blight and drying were observed. Plant sections taken from the diseased 

plants and green tomato fruits and fresh tomato leaves used as traps in soil samples were placed on semi-selective medium 

(CMA-PARP) without surface disinfection. Cultures were incubated at 20-22°C in the dark for 2-3 days. Developing 

colonies were examined under light microscope, agar segments with wide-angle non-segmented hyphae were transferred 

to Carrot Agar (CA). Prevalence rate of the disease in the surveyed greenhouses were 25.88%, and disease rate was found 

as 4.87%. No Phytophthora related symptom was observed in the greenhouses in Demre district, while Elmalı was the 

district where disease was most common with 75% prevalence rate. Isolates were evaluated according to their 

morphological and cultural characteristics and 48 of 84 isolates were identified as P. nicotianae and 4 as P. capsici. 

Diagnostic studies of other isolates are ongoing. In addition, pathogenicity of the isolates was investigated on tomato 

seedlings by using cut stem tip method. With this research, the prevalence and virulence of Phytophthora species in tomato 

growing areas of Antalya province will be determined. 

Keywords: Solanum lycopersicum, crown blight, stem rot, Phytophthora 

*Bu çalışma, birinci yazarın doktora tez çalışmasının bir bölümü olup TAGEM/BSAD/A/21/A2/P1/2354 no’lu proje ile 

TAGEM tarafından desteklenmiştir. 
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Tekirdağ İlindeki Bağlarda Grapevine fanleaf virus (GFLV) 

Ve Grapevine leafroll associated virus (GLRaV 3-6)’lerinin Araştırılması  

Mesout CHEKIM AMET2, Mourat CHEKIM AMET3, Havva İLBAĞI1 

1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 59030, Tekirdağ  

2Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü 

3Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü59030, Tekirdağ  

Sorumlu Yazar: hilbagi@nku.edu.tr 

Tekirdağ ilinde bağcılık ve üzüm üretimi tarihi bir geçmişe sahiptir. Yeni sofralık ve şaraplık üzüm çeşitlerinin ıslahı ve 

üreticilere kazandırılması yanında, modern bağ tesis yöntemleri de araştırıldığı gibi Türkiye’nin Milli Bağ Çeşit 

Koleksiyonu da Tekirdağ’da kurulmuştur. Ancak son zamanlarda ildeki bağ üretim alanlarının azalmasında, ürün verimini 

ve kalitesini olumsuz yönde etkileyen bağ virüs hastalıkları etkili olmaktadır. İldeki bağ alanlarının daralmasında etkili 

olan kısa boğum hastalık etmeni Grapevine fanleaf virus (GFLV) ile bağlarda yaprak kıvrılmasına neden olan Grapevine 

leaf roll associated virus 3- ve 6 (GLRaV 3-6) virüslerinin bazı yerli ve yabancı orjinli üzüm çeşitlerindeki durumu bu 

çalışma ile araştırılmıştır. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa, Şarköy ve Malkara ilçelerindeki bağ alanları 2018 yılı yaz aylarında 

ziyaret edilerek yapraklarında kızarıklık, sarılık, mozaik, nekroz, yelpaze yaprak, geriye doğru kıvrılma, şekil bozukluğu 

ve bodurluk belirtileri sergileyen omcalardan toplam 256 adet yaprak örnekleri toplanmıştır. Araştırma materyalini 

oluşturan yerli ve yabancı orijinli üzüm çeşitlerine ait enfekteli yaprak örneklerinde GFLV, GLRaV-3 ve GLRaV-6 

virüsleri ELISA ve RT-PCR testleri ile araştırılmıştır. Örneklerin 60 adedinde %23,44 oranında GLRaV-3 bulunmuş olup, 

350 bp’lik fragmentler edilen GFLV ile enfekteli 11 adet örneğin enfeksiyon oranı %4,3 olarak tespit edilmiştir. Sadece 

bir yaprak örneğinde GLRaV-3 ile GFLV’nün karışık enfeksiyonuna rastlanmıştır. Tekirdağ bağlarında GLRaV-6 virüsüne 

hiçbir yaprak örneğinde rastlanmamıştır. Böylece toplam 256 bağ yaprak örneğinin 72 adedinin %27,73 oranında enfekteli 

oldukları kanıtlanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Bağ, GFLV, GLRaV-3, GLRaV-6 

 

Investigation of Grapevine fanleaf virus (GVFLV) and Grapevine 

Leafroll associated viruses (GLRaV 3-6) in Tekirdağ Vineyards of Turkey 

Viticulture and grape production in Tekirdağ province have an historical past. Along with breeding novel table and wine 

grape cultivars for presenting to producers, the modern grapevine facility methods have also been investigated in Tekirdag 

where the Turkish national grape cultivar collection was established. Despite of all of them, recently the grapevine 

production areas have been decreased via some reasons like grapevine virus diseases causing the reduction of crop yield 

and quality. Grapevine fanleaf virus (GFLV) and Grapevine leafroll associated virus 3-and 6 (GLRaV3-6) were 

investigated in some local and foreign cultivars. A survey study was carried out in the vineyards of Süleymanpaşa, Şarköy 

and Malkara districts of Tekirdag province in the summer season of 2018. So, a total of 256 infected leaf samples were 

collected exhibiting reddening, yellowing, mosaic, necrose, fan leaf, leaf rolling backward, deformation and stunting 

symptoms from the vineyards. GFLV, GLRaV-3 and GLRaV-6 were investigated in infected leaf samples which originated 

from local and foreign cultivars by ELISA and RT-PCR test methods. Sixty samples were found infected with GLRaV-3 

at the rate of 23.44%, however, eleven infected samples giving 350 bp fragment of GFLV had an infection rate of 4.3%. 

Only one sample had mixed infections with GLRaV-3 and GFLV viruses. None of the tested samples was found GLRaV-

6. As a result of this study, 72 out of 256 grapevine samples was found as the infection rate of 27.73%.  

Keywords: Grapevine, GFLV, GLRaV-3, GLRaV-6 
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88Farklı Kırkağaç, Yuva, Hasanbey tipli Kavun genotiplerinin Fusarium oxysporum f. sp. 

melonis Dayanıklılık Durumlarının Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi 

Abdullah ÜNLÜ1, Mine ÜNLÜ1, Yıldız DOĞAN1 

1Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya/Türkı̇ye 

Sorumlu Yazar: abdullah.unlu@tarimorman.gov.tr 

Ülkemizde kavun hemen hemen her bölgede üretilmekte olup; bölgelere göre yetiştirme sistemleri ve çeşitler değişiklik 

göstermektedir. Bu bölgelerde üretimin çoğunluğu (%85) Kırkağaç, Yuva, Hasanbey, gibi inodorous grubuna giren 

kokusuz, muhafazaya dayanıklı kavun çeşitleri ile yapılırken geriye kalan kısmı da Ananas ve Galia gibi erkenci, kokulu 

ve çitili cantolepsis grubu kavun çeşitleri ile yapılmaktadır. Fusarium oxysporum f. sp. melonis (FOM) kavun 

yetiştiriciliğini sınırlandıran, toprak kökenli en önemli fungal hastalıklardan birisidir. Hastalığın 0, 1, 2 ve 1-2 olmak üzere 

dört ırkı vardır ve ülkemizde hepsi de görülmektedir. Fakat en yaygın görülen ırklar 1 ve 2’dir. Bu patojen kavunun 

köklerini enfekte edip, bitkinin su ve besin madde alımını engelleyerek solgunluk meydana getirmektedir. Ayrıca 

yapraklarda sararma, iletim demetlerinde kahverengileşme oluşmakta ve bitki gelişiminin ileri dönemlerinde çökmeler ve 

kurumalar meydana gelmektedir. Fusarium solgunluğunun gelişiminde çevre, bitki, patojen ve bitki- patojen etkileşiminin 

etkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle kimyasal mücadelenin etkisiz, pratik ve ekonomik olmadığı bu toprak kökenli 

hastalık etmenine karşı dayanıklı çeşitlerle yetiştiricilik yapılmalıdır. Bu çalışmamızın materyalini Kırkağaç, Yuva, 

Hasanbey kavunlarının F. oxysporum f. sp. melonis`nin Türkiye’de en yaygın olan 0, 1 ve 2 nolu ırklarına dayanıklılığı 

bilinen donörlerle geriye melezlenmeleri sonucunda geliştirilmiş 315 adet kavun genotipleri oluşturmuştur. Bu genotipler 

0,1 ve 2 nolu ırklara dayanıklılıkları moleküler yöntem kullanılarak tespit edilmiştir. Test sonuçlarına göre Yuva, Hasanbey 

ve Kırkağaç genotipleri arasında F. oxysporum f. sp. melonis`in hem 1 ve hem 2 nolu ırklarına dayanıklılık bakımından 

önemli varyasyonlar tespit edilmiştir. Test edilen 315 Yuva, Hasanbey ve Kırkağaç genotipinden 65 adedinin (46 adet 

Kırkağaç, 5 adet Hasanbey ve 14 adet Yuva) F. oxysporum f. sp. melonis `in 0, 1, ve 2 ırklarına dayanıklı olduğu 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kavun, FOM, Fom-1, Fom-2, SSR 

 

Determination of Fusarium oxysporum f. sp. melonis resistance status of different Kırkağaç, 

Yuva, Hasanbey Type Melon Genotypes by Molecular Methods 

Melon is produced in almost every region in Turkey, and the cultivation systems and varieties vary according to the regions. 

While the majority of production (85%) in these regions is made with inodorus group melon varieties such as Kırkağaç, 

Yuva, Hasanbey, which are resistant to odor and preservation, the other part is made with early, fragrant and netted 

cantaloupe group melon varieties such as Ananas and Galia. Fusarium oxysporum f. sp. melonis (FOM) is one of the most 

important soil-borne fungal diseases that limit melon cultivation. There are four races of the disease as 0, 1, 2 and 1-2 and 

all of them are seen in Turkey. However, the most common races are 1 and 2. This pathogen infects the roots of the melon 

and causes wilting by preventing the plant from taking water and nutrients. Moreover, yellowing of the leaves, browning 

of the vascular bundles and pitting and drying occur in the later stages of plant development. It is known that environment, 

plant, pathogen and plant-pathogen interactions are effective in the development of Fusarium wilt. For this reason, cultivars 

should be grown with resistant varieties against this soil-borne disease factor, where chemical control is ineffective, 

impractical and economical. The material of this study consisted of 315 melon genotypes developed as a result of 

backcrossing of Kırkağaç, Yuva, Hasanbey melons with donors known to be resistant to the races 0, 1 and 2 of F. 

oxysporum f. sp. melonis, which is the most common in Turkey. The resistance of these genotypes to races 0, 1 and 2 was 

determined using the molecular methods. According to the test results, significant variations were detected between the 

Yuva, Hasanbey and Kırkağaç genotypes in terms of resistance to both races 1 and 2 of F. oxysporum f. sp. melonis. It was 

determined that 65 of the tested 315 Yuva, Hasanbey and Kırkağaç genotypes (46 Kırkağaç, 5 Hasanbey and 14 Yuva) 

were resistant to races 0, 1, and 2 of F. oxysporum f. sp. melonis. 

Keywords: Melon, FOM, Fom-1, Fom-2, SSR 
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Ralstonia solanacearum’un Mini Patates Yumrularına İnokulasyon Yönteminin Belirlenmesi 

Neziha GÜVEN1, Hatice ÖZAKTAN2, Nursen ÜSTÜN1 

1Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova/İzmı̇r 

2Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: neziha.guven@tarimorman.gov.tr 

Patateste kahverengi çürüklük hastalığı etmeni Ralstonia solanacearum karantina etmeni olup görüldüğü yerlerde önemli 

ürün kayıplarına neden olabilmektedir. Etmenin farklı gruplarının (ırk, biovar, biotip, filogrup vb.) bulunması, kimyasal 

mücadelesinin olmaması, değişik çevre koşullarında yaşamını sürdürebilmesi ve geniş bir konukçu dizisine sahip olması 

sebebiyle hastalığın kontrolü oldukça güçtür. Bu nedenle mücadelesi için alternatif yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Endofitik bakterilerin kullanıldığı biyolojik mücadele yaklaşımı bu alternatiflerin başında gelmektedir. Ancak endofitik 

bakterilerin etmene karşı etkisinin belirlenmesi için yumruda in vivo çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda bilgi 

eksikliği olduğundan etmenin farklı doz ve yoğunlukları denenerek en etkili uygulama şeklinin saptanması gerekmektedir. 

İnokulasyon yönteminin belirlenmesi amacıyla Van Gogh ve Russet Burbank patates çeşitleri ile Bornova Zirai Mücadele 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bakteriyoloji Laboratuarı stoklarında bulunan ve kesin tanısı yapılmış olan bir adet R. 

solanasearum izolatı kullanılmıştır. Etmenin 3 farklı yoğunlukta (600nm’de 0.1, 0.05 ve 0.01 OD) süspansiyonu 

hazırlanmış ve her yoğunluk 3 farklı dozda (3, 5 ve 10 µl) 4’er mini yumruya verilmiştir. Kontrole ait mini yumrulara ise 

steril saf su uygulanmıştır. Tüm yumrular otomatik pipet ile tek noktadan olacak şekilde inokule edilmiştir. 

Değerlendirmeler 15 gün sonra solgunluk belirtilerinin çıkışıyla birlikte gerçekleştirilmiştir. Etmen tüm yoğunluk ve 

dozlarda solgunluk belirtilerine neden olduğundan tek noktadan 3 µl uygulamasının en düşük yoğunlukta (600nm’de 0.01 

OD) bile hastalık çıkışı için yeterli olabileceği kanısına varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ralstonia solanacearum, patates, patojen, inokulasyon 

 

Determination of Inoculation Method of Ralstonia solanacearum into Mini Potato Tubers 

Ralstonia solanacearum, the brown rot disease agent in potatoes, is a quarantine agent and can cause significant crop losses 

where it is seen. The control of the disease is very difficult due to the presence of different groups (race, biovar, biotype, 

phylogroup etc.) of the agent, the absence of chemical control, its ability to survive in different environmental conditions 

and its wide host range. Therefore, alternative methods are needed for its control. Biological control approach using 

endophytic bacteria is one of these alternatives. However, in vivo studies on tuber are needed to determine the effect of 

endophytic bacteria against the bacterium. Since there is a lack of information on this subject, it is necessary to detect the 

most effective application method by trying different doses and concentrations of the agent. In order to determine the 

inoculation method, Van Gogh and Russet Burbank potato cultivars and an identified R. solanasearum isolate from 

Bornova Plant Protection Research Institute Bacteriology Laboratory stocks were used. Suspension of the agent in 3 

different concentrations (0.1, 0.05 ve 0.01 OD at 600nm) was prepared and each concentrations was given to 4 mini tubers 

at 3 different doses (3, 5 and 10 µl). Sterile distilled water was applied to the mini tubers of the control. All tubers were 

inoculated from a single point with an automatic pipette. Evaluations were performed with the appearance of wilting 

symptoms after 15 days. Since the bacterium causes wilt symptoms at all concentrations and doses, it has been concluded 

that 3 µl application from a single point may be sufficient for disease emergence even at the lowest intensity (0.01 OD at 

600nm). 

Keywords: Ralstonia solanacearum, potatoes, pathogen, inoculation 

Bu bildiri Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarıfından desteklenmiştir.  
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Türkiye Bağlarında Diatrypaceae Geriye Ölüm Hastalığıyla İlişkili Diatrype stigma’nın İlk 

Raporu 
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5Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Tokat, Türkiye 

Sorumlu Yazar: sakgul@cu.edu.tr 

Diatyrpaceae familyası türleri asmalarda geriye ölüm hastalıklarına neden olan önemli funguslardır. Ülkemizde şimdiye 

kadar bu familyadan Eutypa lata ve Cryptovalsa ampelina türlerinin var olduğu bildirilmiştir. 2015-2020 yılları arasında 

Tarsus, Manisa, Tokat ve Gaziantep bağ alanlarında kontrol edilen bazı asmaların sürgünlerinde çalılaşma, lokal kuruma 

ve geriye ölüm belirtileri gözlenmiştir. Omcalardaki kalın dallarda kama şekilli, koyu kahverengi lezyonlar görülmüş ve 

bu dokulardan örnekler alınmıştır. Yüzeysel dezenfeksiyonun ardından nekrotik odunsu dokular PDA (Potato Dextrose 

Agar) besi yerinde kültüre alınmış ve büyüyen koloniler saflaştırılmıştır. Simptomatik dokulardan Botryosphaeriaceae 

türleriyle beraber yaygın olarak Eutypa benzeri beyaz koloniler izole edilmiştir. Morfolojik tanıda PDA ve MEA (Malt 

Extract Agar) besi yerindeki koloni gelişimleri, koloni renkleri, miselyum örüntüsü, konidi şekli ve konidi boyutları 

incelenmiştir. Moleküler tanıda ITS (Internal Transcribed Spacer) ve β-tubulin gen bölgeleri PCR ile çoğaltılmış ve sanger 

sekanslama ile bu bölgelerin nükleotid dizilimleri elde edilmiştir. Patojenisite testinde, dormant asma kalemleri (Vitis 

vinifera cv: Narince) fungal izolatlarla inokule edilmiş, saksıda köklendirilmiş ve 3 ay süreyle sera koşullarında 

büyütülmüşlerdir. Daha sonra odun dokularda oluşan lezyon uzunlukları ölçülerek izolatların patojenisitesi belirlenmiştir. 

Morfolojik - mikroskobik gözlemler ve NCBI-BLASTn analizi sonucuna göre, izole edilen beyaz kolonilerin Diatrype 

stigma oldukları bulunmuştur. Bu tür her iki besi ortamında hızlı büyüme oranıyla (25°C’de, 10 günde 80 mm) havai, 

beyaz koloniler oluşturmuştur. Bunlar aynı zamanda agregatlaşmış, kremsi konidiomatalarda çok sayıda aseksüel konidiler 

üretmişlerdir. Aseksüel konidilerin şeffaf, hafif kavisli, ortalama 4-6 µm uzunluğunda oldukları saptanmıştır. Patojenisite 

testlerinde Diatrype stigma’nın 7 farklı izolatı asma fidanlarında, 29.5 ile 37.2 mm arasında değişen uzunlukta lezyonlara 

neden olmuşlardır. Mevcut bilgilerimize göre, bu çalışma Türkiye bağlarında asma geriye ölümüyle ilişkili Diatrype 

stigma’nın ilk raporudur. 

Anahtar Kelimeler: Asma, Diatrypaceae, geriye ölüm 

 

First Report of Diatrype stigma Associated with Diatrypaceae Dieback Disease in Turkey 

Vineyards 

Diatrypaceous species are important fungi causing dieback disease of grapevines. So far from this family, Eutypa lata and 

Cryptovalsa ampelina species have been reported in Turkey. In survey studies conducted in 2015-2020 years, local dead 

arm, dieback and shoot stunting symptoms have been observed on the vines in Tarsus, Manisa, Tokat and Gaziantep 

vineyards. Wedge shaped, dark brown discoloration has been observed in perennial arms of vines and wood samples were 

taken. Following superficial disinfection, necrotic wood tissues were cultured on PDA (Potato Dextrose Agar) and arising 

colonies were sub-cultured. Along with Botryosphaeriaceae species, generally Eutypa-like white colonies were isolated 

from the symptomatic tissues. In morphological identification, colony growth, colony color, mycelial pattern, conidial 

shape and dimensions were examined on PDA and MEA (Malt Extract Agar). In molecular identification, ITS (Internal 

Transcribed Spacer) and β-tubulin gene regions were amplified with PCR and nucleotide sequences of these regions were 

obtained by sanger sequencing. In pathogenicity tests, dormant grapevine cuttings (Vitis vinifera cv. Narince) were 

inoculated with fungal isolates, they were rooted and grown for 3 months for greenhouse conditions. After that, 

pathogenicity of the isolates was determined by measuring lesion lengths observed in wood tissues. According to 

morphological – microscopical observations and NCBI-BLASTn analysis results, the isolated fungus was found to be 

Diatrype stigma. This species formed aerial white colonies with fast-growing rate (at 25°C, 80 mm for 10 days) on both 

media. They also produced numerous asexual conidia in creamy aggregated conidiomata. Asexual conidia were determined 

to be hyaline, slightly curved, average 4-6 µm long. In pathogenicity tests, 7 different isolates of Diatrype stigma caused 

wood lesions ranging from 29.5 to 37.2 mm long on grapevine plants. To our current knowledge, this study is the first 

report of Diatrype stigma associated with dieback disease on grapevine in Turkey vineyards. 

Keywords: Grapevine, Diatrypaceae, dieback  
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Tohum Kökenli Fasulye Bakteriyel Hastalık Etmenlerinin Tespiti, Tanısı, Bazı Fasulye 

Çeşitlerindeki Reaksiyonları ve Transpozon Hareketlerinin Belirlenmesi  

Dilan KARADEMİR1, Hasan Murat AKSOY1 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: gmdila96@hotmail.com 

Bu çalışma, fasulye tohumlarından fasulye bakteriyel hastalık etmenlerinin izolasyonunu, biyokimyasal ve moleküler 

tanılarını yapmak, elde edilen bakteriyel izolatların transpozon profillerini ve sahip oldukları transpozonların inokule 

edildikleri fasulye çeşitlerine aktarılıp aktarılmadığını belirlemek ve böylece transpozonların hastalık gelişimi ile ilişkisinin 

olup olmadığını ortaya koymak için yapılmıştır. Fasulye üretiminin yoğun olarak yapıldığı Bafra bölgesinden toplanan 

hastalıklı tohum örneklerinden izole edilen 5 izolat Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola olarak tanılanmıştır. Bu 

izolatların virülenslikleri, 14 fasulye çeşidinde saksı denemesi ile belirlenmiştir. Hastalığa karşı en hassas reaksiyon 

gösteren çeşit Öz Ayşe çeşidi olmuştur. 3212, A-36, Alman Ayşe, Aja, ÇB-9, ÇB-16, Gina, Musica, Şeker ve Zeynebim 

çeşitleri hassas, Karabacak ve Ribera çeşitleri dayanıklı ve Renita çeşidi ise orta derecede dayanıklı çeşit olarak tespit 

edilmiştir. Patojenisite testinde en virülent izolat olarak bulunan P. savastanoi pv. phaseolicola PsRen10 izolatı, fasulye 

çeşitlerinin yapraklarına inokule edilerek, çeşitlerin genomlarındaki transpozon profillerindeki hareketliliği ve/veya 

değişikliği Houba, Sukula, Nikita ve Hopi isimli transpozonlara ait markırlar kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen 

sonuçlar, çeşitler arasında transpozon hareketliliği bakımından farklılıkların bulunduğunu göstermiştir. Buna göre 

Karabacak, Ribera ve Renita çeşitlerindeki Hopi markırında bant sayısı bakımından diğer çeşitlere göre farklılık tespit 

edilmiştir. Bununla birlikte Houba, Sukula ve Nikita markırlarında ise çeşitler arasında farklılık görülmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fasulye, bakteriyel patojen, patojenisite, çeşit reaksiyonu, transpozon hareketliliği  

 

Determination, Identification, Reactions in Some Bean Cultivars and Determination of 

Transposon Movements of Seed-Borne Bean Bacterial Disease Agents 

This study was conducted to isolation, biochemical and molecular identification of bean bacterial disease agents, to 

determine the transposon profiles of the obtained bacterial isolates and whether the their transposons are transferred to the 

inoculated bean cultivars and to determine whether the transposons are related to disease development. Isolated from 

diseased seed samples collected from Bafra province where bean production was grown intensely, 5 isolates as 

Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola were identified. The virulence of these isolates were determined by pot 

experiments on 14 bean cultivars. Cv. Öz Ayşe was the most susceptible cultivar showing the sensitive reaction against the 

disease. Cv. 3212, cv. A-36, cv. Alman Ayşe, cv. Aja, cv. ÇB-9, cv. ÇB-16, cv. Gina, cv. Musica, cv Şeker and cv. 

Zeynebim were sensitive, cv. Karabacak and cv. Ribera were resistant and cv. Renita was moderate resistant cultivar. The 

isolate, P. savastanoi pv. phaseolicola PsRen10 that found to be highly virulent in the pathogenicity test, was inoculated 

into the leaves of bean cultivars, and the mobility and / or change in transposon profiles in the genomes of the cultivars 

were determined using transposon markers named Houba, Sukula, Nikita and Hopi. The results showed that there were 

differences in transposon mobility among the cultivars. Accordingly, a difference was determined in Hopi markers of cv. 

Karabacak, cv. Ribera and cv. Renita cultivars compared to other cultivars in terms of band number. However, there was 

no difference among cultivars in Houba, Sukula and Nikita markers. 

Keywords: Bean, bacterial pathogen, pathogenicity, cultivar reaction, transposon movements 

*Bu çalışma, OMÜ- PYO.ZRT.1901.21.002 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Tohuma Kaplanan Trichoderma spp.’nin Hıyarda Fusarium Solgunluğuna Etkilerinin 

Araştırılması 
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4Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü 

Sorumlu Yazar: kinaypervin@gmail.com 

Hıyar bitkisinde önemli verim kayıplarına neden olan Fusarium solgunluğu (Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum, 

FOC) ile kimyasal mücadelede başarılı sonuçlar alınamamaktadır. Bu nedenle biyolojik savaşım çalışmaları ve 

Trichoderma türleri ön plana çıkmaktadır. Yapılan bu tez çalışmasında, iki farklı Trichoderma citrinoviride izolatının 

FOC’a karşı etkilerinin belirlenmesi için hıyar tohumlarına kaplama ve priming uygulamaları yapılmıştır. Her uygulama 

sonrasında tohum çimlenme oranları belirlenmiştir. Trichoderma ile kaplama yapılan hıyar tohumlarında çimlendirme 

testinde, priming (CMC) uygulaması sonrası çimlenme oranları oldukça düşük bulunmuştur. En yüksek çimlenme priming 

(CMC)+polimer kaplama P25 uygulamasında %84 saptanırken, bunu aynı uygulamanın P18 izolatı ile olanı izlemiştir. 

İklim odası koşullarında gerçekleştirilen denemeler sonucunda, T. citrinoviride P18 ile yapılan priming (CMC)+polimer 

uygulamasında, hastalık gelişimi %18,75 olarak saptanmıştır ve %57,34 oranında etkililik gözlenmiştir Doğrudan tohum 

kaplama uygulamasında, hastalık gelişimi her iki izolat için %29,17 olarak belirlenmiş ve %33,33 ile en düşük etki oranına 

sahip olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak, Trichoderma’nın, Fusarium solgunluğu hastalığına karşı etkili olduğu 

görülmektedir ve önceki yapılan çalışmalardaki hipotezleri desteklemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Hıyar, Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum, Trichoderma, priming 

 

The Effects of Seed Coatıng with Trıchoderma spp. on Fusarıum Wilt of Cucumber 

The chemical control with Fusarium wilt (Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum, FOC), which causes significant yield 

losses in cucumber plant, does not given successful results. Therefore, biological control studies and Trichoderma species 

gain importance. In this thesis study, the effects of two different Trichoderma citrinoviride isolates against FOC were 

applied to cucumber as seed coating and pre-germination (priming) applications. Seed germination rates were determined 

after each applications. In germination test of cucumber seeds coated with Trichoderma isolates, the germination rates after 

priming (CMC) application were found very low. The highest germination was detected on priming (CMC) + polymer 

coating of P25 isolate application by 84%, followed by the P18 isolate of the same application. As a result of the 

experiments carried out under climate conditions, the disease development was determined as 18.75% and 57.34% 

efficiency was observed on priming (CMC) + polymer application with T. citrinoviride P18. In directly seed coating with 

T. citrinoviride isolates applications, the disease development was determined as 29.17% for both isolates and the lowest 

efficacy rate was observed with 33.33%. As a result of studies, Trichoderma appears to be effective against Fusarium wilt 

disease and supports hypotheses in previous studies. 

Keywords: Cucumber, Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum, Trichoderma, priming 
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Sofralık Sultani Çekirdeksiz Üzümlerde Hasat Öncesi Silisyum ve Salisilik Asit 

Uygulamalarının Salkım Çürüklüklerinin Gelişimine Etkileri  

Uğur DEMİR1, Pervin KINAY TEKSÜR1 

1Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: pervin.kinay@ege.edu.tr 

‘Sultani Çekirdeksiz’ sofralık üzüm çeşidinde, hasat öncesi, Si (%1) ve SA (%1,5) teksel ve karışım halinde hasat öncesi 

dönemde asmalara 3 kez uygulamıştır. Uygulama yapılan parseller, ticari dönemdeki hasattan sonra plastik bir örtü ile 

kapatılmış ve bir ay sonunda çürüklük gelişimi izlenmiştir. Bağda ticari hasat zamanında hasattan hemen önce yapılan 

sayımlarda, SA uygulamasında %54,56 ve Si+SA uygulamasında %65,2 oranında en yüksek etkinlikler saptanmıştır. 

Soğuk hava deposu koşullarında çürüklük gelişimi oldukça düşük bulunmuş, depolamanın ilk 2 ayında çürüklük gelişimi 

hiç görülmemiştir. Depolamanın 3. ayında Si+SA uygulamaları, benzer şekilde %68,82 etkinlik ile en iyi sonucu vermiştir. 

Depolamanın 4. ayında, çürüklük oranları oldukça artmıştır. Buna rağmen Si+SA uygulamaları %50,97’lik bir etki ile, çok 

yoğun fungisit kullanımı olan üretici uygulamalarının (%68,92) ardından gelmiştir. Depolamanın 3. ve 4. ayında Si+SA 

uygulamaları çürüklük kontrolünde en başarılı uygulamalar olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: ‘Sultani Çekirdeksiz’ üzüm, salkım çürüklükleri, hasat sonrası, silisyum, salisilik asit, kurşuni küf 

 

Effect of Preharvest Application of Silicon and Salicylic Acid on Bunch Rots of Sultani 

Seedless Table Grapes  

Before harvest, Si (1%) and SA (1.5%) applied three times to vines individually and as a mixture in the pre-harvest period. 

The treated parcels were covered with a plastic sheet after commercial harvest period and the decay development on grapes 

was observed after one month. In grapes, the highest efficacy of 54.56% in SA application and 65.29% in Si+SA application 

was determined in the observations with disease scale made just before the commercial harvest time. The decay 

development was found to be quite low in cold storage conditions for the first 2 months. In the third month of storage, 

Si+SA applications similarly showed the best results with 68.82% efficacy. In the 4th month of storage, the decay rate has 

been increased considerably. However, efficacy of Si+SA applications by 50.97% followed the farmer applications 

(68.92%), with very intensive use of fungicides. Si+SA applications in the 3rd and 4th months of storage were the most 

successful applications in bunch rot control. 

Keywords: Sultani Seedless grape, bunch rot, post harvest, silicon, salicylic acid, grey mold 
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Adana İli Nektarin Yetiştiriciliği Yapılan Alanlarda Bakteriyel Kanser Etmenlerinin 

İzolasyonu ve Tanımlanması Üzerine Araştırmalar 

Feray KARABÜYÜK1, Saime Büşra FİDANCI AVCI2 
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Sorumlu Yazar: feraykrbyk@gmail.com 

Geniş bir konukçu dizinize sahip olan Pseudomonas syringae pathovarları sert çekirdekli meyve ağacı yetiştiriciliğinin 

yapıldığı bölgelerde önemli oranda ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu çalışmada; Adana ili nektarin yetiştiriciliği 

yapılan alanlarda 2019-2020 yıllarında yapılan sörveylerde bakteriyel kanser hastalığına neden olan P. syringae 

pathovarlarının neden olduğu tahmin edilen enfekteli bitki örnekleri toplanmıştır. Toplanan enfekteli bitki dokularından 

yapılan izolasyonların patojenitesi sonucunda, toplam 48 bakteri izolatı elde edilmiştir. Tesadüfen seçilen 20 adet izolat ile 

sert çekirdekli meyvelerde yaygın olarak hastalığa neden olan Pseudomonas syringae pv. syringae’nin tanısında syrB1-B2 

primerler çifti ve Pseudomonas syringae pv. morsprunorum’un tanısında ise CFLF-CFLR primerler çifti kullanılarak 

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR; Polymerase Chain Reaction) yapılmıştır. Yapılan elektroforez çalışmaları sonucunda, 

11 adet izolatın syrB1-B2 primer çifti ile gerçekleştirilen PCR çalışmaları sonucunda agaroz jel elektroforezinde 752 bp 

bantlar gözlenmiştir ve bu izolatlar P. syringae pv. syringae olarak tanılanmıştır. PCR metodu ile elde edilen sonuçlar, 

Matriks ile lazer desorpsiyon/iyonizasyon uçuş zamanı kütle spektrometresi (MALDI-TOF MS) ile desteklenmiştir. 

Ayrıca, CFLF-CFLR primer çifti ile gerçekleştirilen çalışmalarda herhangi bir bant gözlenmemiştir. Bu çalışma sonucunda, 

P. syringae pv. syringae Adana ili nektarin bahçelerinde saptanmış ve moleküler olarak tanılanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Nektarin, Pseudomonas syringae pv. syringae, Pseudomonas syringae, MALDI- TOF MS, PCR  

 

Isolation and Identification of Bacterial Canker Pathogens on Nectarin in Adana 

Pseudomonas syringae pathovars, which have a wide host range, cause significant economic losses in the regions where 

stone fruit trees are grown. In this study, infected plant samples which considered to be caused by the casual agent of 

bacterial cancer of stone fruits was collected during the surveys that carried out in 2019 and 2020 in the nectarine orcards 

in Adana. As a result of the isolations and pathogenicity test, a total of 48 bacterial isolates were obtained. Polymerase 

Chain Reaction (PCR) was perform to characterize randomly selected 20 isolates. P. syringae pv. syringae strains were 

identified using syrB1-B2 primer pairs and also, for Pseudomonas syringae pv. morsprunorum identification, primers 

responsible for the CFLF-CFLR primer pairs (was used. Following electrophoresis, 11 strains were obtained 752 bp bands 

on the agarose gel and identified as P. syringae pv. syringae. The results obtained by the PCR method were supported by 

Matrix assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS). And also, no bands were 

observed with the CFLF-CFLR primer pairs. In the results of study, P. syringae pv. syringae strains were detected and 

identified with molecular techniques in nectarine orchards in Adana province. 

Keywords: Nectarin, Pseudomonas syringae pv. syringae, Pseudomonas syringae, MALDI- TOF MS, PCR 

-Bu çalışma FBA-2019-12002 numaralı proje ile Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

tarafından desteklenmiştir. 
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Stabilize Klor Dioksitin Penicillium digitatum [(Pers.) Sacc.] ile İnokule Edilmiş Limon 

Meyveleri Üzerinde Etkisinin Belirlenmesi 

Asuman SAGLAM1, Nimet ALBEYOĞLU2, Furkan GEMİCİOĞLU2, Cemil DİRİCE3, Sermin UÇAR4, Necip TOSUN2 

1İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü 

2Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

3Ardez Sağlık Ürünleri, İstanbul 

4Ardez Sağlık Ürünleri, İstanbul 

Sorumlu Yazar: asuman.ergun@tarimorman.gov.tr 

Turunçgil meyvelerinde hasat sonu hastalıkların en önemlisi olduğu bilinen mavi/yeşil küf turunçgillerin depo ömrünü 

kısaltan en önemli faktördür. Maviküf’den daha sık rastlanan yeşil küf (Penicillium digitatum) çürümelerinden dolayı 

bahçede %5, depo ve işleme evlerinde ise kayıplar %10-40 olabilmektedir. Bu kayıpların önüne geçebilmek adına bu 

çalışma ile hasat sonrası turunçgil meyvelerinde oluşan yeşil küf hastalığının kontrolü amacıyla limon meyvelerinde 

stabilize klor dioksit (Sniper Turkey)’in etkililiği araştırılmıştır. Testler, E. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nde 

gerçekleştirilmiştir.Bu kapsamda uygulama görmemiş limon meyveleri çeşme suyu ile yıkanıp UV ışık altında bir gün 

bekletilmiştir. P. digitatum sporları ile bulaşık meyvelerden 106spor/ml yoğunluktaki spor süspansiyonu suni inokülasyon 

için ayarlanmıştır. Spor süspansiyonuna bistürinin ucu daldırıldıktan sonra meyveler yaralanmış ve spor süspansiyonunda 

daldırma şeklinde bekletilerek inokule edilmiştir. İnokulasyondan 1 gün sonra dezenfektan uygulamaları yapılmıştır.Ön 

testlerde yapılan sonuçlar neticesinde 4 ppm, 7 ppm, 20 ppm ve 40 ppm dozlarında uygun bulunan dezenfektan + su 

karışımı hastalıkla bulaşık meyvelere spreyleme, 5 dk daldırma ve 10 dk daldırma şeklinde uygulanmıştır. Herhangi bir 

dezenfektan uygulaması yapılmayan meyvelere yalnızca su püskürtülerek aynı nem ve ortam koşulları sağlanmıştır. 

Çalışmanın sonuçları R istatistiksel yazılım diline ait Stat ve Agricolae kütüphanelerinden tek yönlü Varyans Analizi ve 

%95 güven aralığından çoklu karşılaştırma olarak Duncan testi ile değerlendirilmiştir. Varyans analizi sonucunda her bir 

faktörde yer alan karakterler arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur. Değerlendirmeler doğrultusunda 

daldırma uygulamalarının daha etkili olduğu saptanmıştır. Limonda yeşil küf hastalığına (Penicillium digitatum) en iyi 

etki, Sniper Turkey’in 1/50 konsantrasyonunda 10 dakika süreyle daldırma uygulamalarından elde edilmiş %91,66 etkili 

ve İstatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Bu sonucu 1/100 konsantrasyonda %75 etkililik takip ederken, 1/300 

konsantrasyonda %50, 1/500 konsantrasyonda %25 etkililik sağlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Penicillium digitatum, klor dioksit, limon 

 

Determination of the Efficacy of Stabilized Chlorine Dioxide on Lemon Fruits Inoculated with 

Penicillium digitatum[(Pers.) Sacc.] 

Blue/green mold, which is known to be the most important of the post-harvest diseases in citrus fruits. Due to the rot of 

green mold (Penicillium digitatum), which is more common than blue mold, the loss in the warehouse and processing 

houses can be 10-40%. In order to prevent these losses, in this study, the effectiveness of stabilized chlorine dioxide (Sniper 

Turkey) in lemon fruits was investigated for the control of green mold disease in postharvest citrus fruits. Tests, were 

carried out in Ege University Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture. Untreated lemons were washed with 

tap water and preserved under UV light in a sterile room for a day. Spore suspension at a density of 106 spores/ml from 

fruits infested with P. digitatum was adjusted for the artificial inoculation. After immersing the tip of the scalpel in the 

spore suspension, the fruits were injured and inoculated by dipping in the spore suspension. Disinfectant applications were 

carried out one day after inoculation As a result of the results of the preliminary tests, the disinfectant + water mixture 

found suitable in 4 ppm, 7 ppm, 20 ppm and 40 ppm doses was applied to the infected fruits as spraying, 5 minutes of 

dipping and 10 minutes of dipping. The same conditions are provided by spraying only water on the untreated fruits. The 

results of the study were evaluated with the one-way Analysis of Variance from the Stat and Agricolae libraries of the R 

statistical software language and the Duncan test as multiple comparisons from the 95% confidence interval.As a result of 

the analysis of variance, the difference between the characters in each factor was found to be statistically significant. In 

line with the evaluations, it was determined that immersion applications were effective. The best effect on green mold 

disease in lemon was obtained from immersion applications of Sniper Turkey at 1/50 concentration for 10 minutes and it 

was found to be 91.66% effective and statistically significant. While this result was followed by 75% effectiveness at 1/100 

concentration, 50% effectiveness was achieved at 1/300 concentration and 25% effectiveness at 1/500 concentration. 

Keywords: Penicillium digitatum, chlorine dioxide,lemon  
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Marullarda Beyaz Çürüklük Hastalığının Bartın, Konya, Ankara, Sakarya ve Bilecik 

İllerindeki Yaygınlığı 

Senem TÜLEK1, F. Sara DOLAR2 

1Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara  

2Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Ankara  

Sorumlu Yazar: senemtulek@gmail.com 

Marul, Astaraceae (Compositeae) familyasının üyesi, tüketilen kısmı yaprakları olan ülkemizde oldukça fazla üretilen bir 

üründür. Marulun en önemli ve yıkıcı hastalıklarından olan beyaz çürüklük hastalığı etmenleri Sclerotinia sclerotiorum ve 

Sclerotinia minör’ dur. 2018-2019 yılları arasında marullarda bu fungal patojenlerin Ankara, Konya, Sakarya, Bilecik ve 

Bartın İllerindeki durumunu belirlemek için surveyler yapılmış, örneklemelerle elde edilen hastalıklı bitkiler laboratuara 

getirilerek hastalık etmenleri izole edilmiştir. Ankara ili Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Güdül, Sincan ve Kazan ilçelerinde 52 

adet S. Sclerotiorum, 112 adet ise S. minor izolatı elde edilmiştir. Konya ilinde ise 39 izolat elde edilmiş, bunlardan 27 

izolatın S. sclerotiorum, 12 izolatın ise S. minor olduğu belirlenmiştir. Bartın ilinde yapılan surveylerde hasat olgunluğuna 

gelmiş marullarda hastalık belirlenmiş olup yapılan izolasyonlar sonucunda 46 adet S. sclerotiorum izolatı elde edilmiştir. 

Bilecik ilinde seralarda yapılan surveylerde 31 adet S. sclerotiorum, 12 adet S. minor izolatı elde edilmiştir. 5 ilde yapılan 

survey sonucunda elde edilen 305 adet izolatın % 53’ inin S.sclerotiorum, % 47’ nin ise S. mior olduğu belirlenmiştir. Bu 

izolatlardan Sakarya iline ait 23, Bartın iline ait 45 adet, Konya iline ait 24 adet, Bilecik iline ise 21 adet izolatın patojenisite 

çalışmaları tamamlanmıştır. Yapılan çalışmada izolatların yüksek oranda ölümlere neden olduğu ve %90-100 oranında 

patojen olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Marul, Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minör, Patojenite 

 

Prevalence of White Rot in Lettuce in Ankara, Bartın, Konya, Sakarya and Bilecik Provinces 

Lettuce belongs to Astaraceae family, a product whose leaves are consumed in our country. Sclerotinia sclerotiorum and 

Sclerotinia minor cause white rot, which is one of the most important and devastating diseases of lettuce. 2018-2019’ın 

years, surveys were conducted to determine the status of these fungal pathogens in lettuce in Ankara, Konya, Sakarya, 

Bilecik and Bartın provinces, diseases plants obtained by sampling were isolated in laboratory. 52 isolates S. sclerotiorum 

and 112 isolates S. minor were obtained in Ankara province (Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Güdül, Sincan and Kazan) In 

Konya province, 27 S. sclerotiorum and 12 S. minor were isolated of the 39 isolates. In the surveys conducted in Bartın 

province, the disease was detected in lettuce at harvest maturity, and as a result of the isolations, 46 S. sclerotiorum isolates 

were obtained. 31 isolates S. sclerotiorum and 12 isolates S. minor were obtained in the surveys carried out in greenhouses 

in Bilecik province. As a result of the survey conducted in five provinces, it was determined that 53% isolates 

S.sclerotiorum and 47% S. minor of 305 isolates. Pathogenicity studies of 23 isolates from Sakarya province, 45 from 

Bartın province, 24 isolates from Konya province and 21 isolates from Bilecik province were completed. In this study, it 

was determined that the isolates caused a high rate of death in lettuce and 90-100% of the isolates were pathogenic. 

Keywords: Lettuce, Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minör, pathogenicity 
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Tekirdağ İlindeki Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Plum pox virus (PPV) ve Prunus necrotic 

ringspot virus (PNRSV)’lerinin Araştırılması 

Mourat CHEKIM AMET2, Mesout CHEKIM AMET2, Havva ILBAĞI1 

1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 59030, Tekirdağ,  
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Sorumlu Yazar: hilbagi@nku.edu.tr 

Bitkisel üretim potansiyeli bakımından önemli bir konuma sahip olan Tekirdağ İlinde bazı küçük parseller halinde rastlanan 

kiraz bahçeleri ile sınırlı sayıda badem ve ceviz plantasyonları dışında yeterli sayıda sert çekirdekli kapama meyve 

bahçeleri bulunmamaktadır. Ancak ildeki yerleşim yerlerindeki konut bahçeleri ile kırsalda tarla kenarlarında değişik 

türlerden bazı sert çekirdekli meyve ağaçlarına rastlanmaktadır. 2018 yılında ilin beş ilçesinde gerçekleştirilen bu 

çalışmada mozaik, sarılık, damar bantlaşması, şekil bozuklukları, nekrotik ve klorotik leke simptomları sergileyen 76 kiraz, 

35 erik, 28 şeftali ve 19 kayısı ağacından olmak üzere toplam 158 adet yaprak örneğinde Plum pox virus (PPV) ve Prunus 

necrotic ringspot virus (PNRSV) virüsleri araştırılmıştır. Araştırma materyalini oluşturan sert çekirdekli meyve 

ağaçlarından alınan simptomatik yaprak örnekleri DAS-ELISA ve RT-PCR testleri ile testlenmiştir. Bu çalışmanın ana 

materyalini oluşturan kiraz yaprak örneklerinde PPV’ne rastlanmamış iken şeftali, kayısı ve erik ağaçlarının 16 adedinde 

%10,13 oranında PPV saptanmıştır. 4 adet kiraz ve kayısı ağaçlarından alınan örneklerde ise %2,53 oranında PNRSV 

bulunmuştur. Böylece Tekirdağ ilinden alınan toplam 158 sert çekirdekli meyve ağacı yaprak örneklerinden 20 adedinin 

%12,66 oranında bu iki virüs ile enfekteli oldukları saptanmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Kiraz, Sert çekirdekli meyve, PPV, PNRSV 

 

Investigation of Plum pox virus (PPV) and Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) on Stone 

Fruit Trees in Tekirdağ Province 

Tekirdağ province has a great potential for plant production; however, there are no productive stone fruit orchards except 

for small plots of sweet cherries and some almond and walnut plantations. Moreover, some stone fruit trees of different 

varieties are found in home gardens and in the border of fields in the countryside. In 2018, this study was carried out in 

five districts of Tekirdağ province, where the presence of Plum pox virus (PPV) and Prunus necrotic ringspot virus 

(PNRSV) was investigated with a total of 158 leaf samples showing mosaic, yellowing, vein banding, deformations, 

necrotic and chlorotic symptoms collected from 76 sweet cherries, 35 plum, 28 peach, and 19 apricot trees. Symptomatic 

leaf samples composed of the study materials derived from stone fruit trees in the province were screened by DAS-ELISA 

and RT-PCT tests. The primary material of this study, which is sweet cherry leaf samples, had no infections of plum pox 

virus; however, sixteen peach, apricot, and plum trees were found infected with PPV in a ratio of 10.13%. Nevertheless, 

four samples of sweet cherry and apricot trees have been infected with PNRSV at the rate of 2.53%. As a result of this 

study, a total of 20 out of 158 infected leaf samples derived from stone fruit trees in Tekirdağ province were found infected 

with two viruses at the rate of 12.66%.  

Keywords: Sweet cherry, stone fruit, PPV, PNRSV 
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Apple Mosaic Virus İzolatlarının İki Farklı Gen Bölgesine Göre Moleküler Karakterizasyonu 

Ayşenur ŞIRIN1, Ali KARANFİL1, Savaş KORKMAZ1 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 17100-Çanakkale 

Sorumlu Yazar: ali.karanfil@hotmail.com 

Kültürü yapılan formu ile elma (Malus domestica B.) tüm dünyada farklı ekolojilerde yetiştiriciliği yapılan yumuşak 

çekirdekli çok yıllık bir bitkidir. Türkiye’de de her geçen gün elma alanlarının ve üretimin arttığı görülmektedir. Kültürü 

yapılan birçok bitkide olduğu gibi elma üretimini sınırlandıran faktörlerden bir tanesi de virüs hastalıklarıdır. Virüs 

hastalıkları içerisinde elmanın en eski ve önemli hastalıklarından birisi de apple mosaic virus (ApMV)’dır. Ülkemizde 

ApMV’nin moleküler olarak karakterizasyonu ile ilgili birçok çalışma yapılmasına rağmen, gerçekleştirilen çalışmalar 

çoğunlukla tek gen bölgesi ile ilişkilidir. Bu çalışmada Çanakkale’nin Merkez ve Bayramiç ilçelerinden elde edilen 3 

izolatın kılıf protein (Coat Protein; CP) geni ve helikaz geni temel alınarak benzerlik ve filogenetik analizler 

gerçekleştirilmiştir. Bu analizler sonucunda Çanakkale izolatlarının kendi içlerinde her iki gen bölgesine göre de birbirleri 

ile %99, dünya izolatları ile ise CP gen bölgesine göre %97-99, helikaz protein gen bölgesine göre ise %94-98 oranında 

benzerlikler gösterdiği belirlenmiştir. Filogenetik analizler sonucunda ise CP gen bölgesine göre Türk izolatları bir Güney 

Kore izolatı ile yakın ilişkili olarak bulunurken, helikaz protein gen bölgesine göre dünya izolatlarından ayrıldığı 

belirlenmiştir. Gerçekleştirilen bu çalışma ile ülkemiz ApMV izolatlarının farklı genom segmentlerindeki proteinlerin CP 

genine göre genetik olarak daha fazla çeşitliliğe sahip olabileceğini ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda bundan sonra 

gerçekleştirilecek çalışmalarda ülkemiz ApMV izolatlarının tüm genom segmentlerine dayalı genetik çeşitlilik 

analizlerinin yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: ApMV, Virüs, Filogenetik 

 

Molecular Characterization of Apple Mosaic Virus Isolates Based on the Two Different Gene 

Regions 

Apple (Malus domestica B.) is a pome-fruit and, with its cultivated form, was cultivated in different ecologies throughout 

the world. And, it is seen that its orchards and production are increasing day by day in Turkey. One of the factors limiting 

apple production is virus diseases as with being many cultivated plants. One of the oldest and most important virus diseases 

of apple is apple mosaic virus (ApMV). Although many studies were carried out on the molecular characterization of 

ApMV, most of them were based on a single gene. In this context, similarity and phylogenetic analyzes were carried out 

based on the coat protein (CP) and helicase protein genes of 3 isolates obtained from the Merkez and Bayramiç districts of 

Çanakkale. As a result of these analyzes, it was determined that Çanakkale isolates showed similarity over 99% within 

each other according to both gene regions. Moreover, the isolates shown that 97-99% and 94-98% similarity based on the 

CP and helicase protein genes with the world isolates, respectively. As a result of the phylogenetic analysis, it was 

determined that Turkish isolates were found to be closely related to a South Korean isolate according to the CP gene region, 

while they were separated from the world isolates according to the helicase protein gene region. With this study, it was 

revealed that the gene region in different genome segments of ApMV isolates from Turkey may have more genetic diversity 

than the CP gene. In this context, it is predicted that it will be useful to conduct genetic diversity analyzes based on the 

whole-genome segments of Turkish ApMV isolates in future studies. 

Keywords: ApMV, Virus, Phylogenetic 
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Ekmeklik ve Makarnalık Bölge Verim Denemesi Materyallerinin Sürme Hastalığına Karşı 

Reaksiyonlarının Belirlenmesi 
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Sürme hastalığı (Etmen; Tilletia spp.) ülkemizde de buğday üretimini değişen düzeylerde etkileyebilmektedir. Sürme 

hastalığının kontrolünde; genetik dayanıklılığın kullanılması ve dayanıklı genotiplerin geliştirilmesi öncelikli araştırma 

konuları arasındadır. Bu çalışmanın amacı, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Buğday Islah Birimince geliştirilen 

ve Bölge Verim Denemesi kademesinde bulunan 120 adet ekmeklik ve 60 adet makarnalık buğday genotipinin buğday 

sürme (Etmen: Tilletia foetida) hastalığına karşı ergin dönem reaksiyonları belirlenmesidir. Çalışma, 2015-16 yetiştirme 

sezonunda Ankara ili İkizce lokasyonunda yürütülmüştür.Test materyalleri 1 metrelik sıralara 30-33 cm sıra arası mesafeye 

2 tekerrürlü olarak ekilmiştir. Sürme hastalığı popülasyonu sporları (Bt-0, Bt-2, Bt-3, Bt-4, Bt-6 ve Bt-7 dayanıklılık genleri 

üzerine virülent) ekimden önce yapay olarak tohumlara bulaştırılmıştır. Temmuz ayında yapılan değerlendirmeler de 

sağlam ve hassas başaklar sayılmış ve % hastalık oranı hesaplanmıştır. Hassas kontrol grubu olarak Demir 2000 ve Little 

Club genotipleri kullanılmış olup hastalıklı başak oranı %90-100 oranında hesaplanmıştır. Bu durum reaksiyon testlerinin 

başarı ile gerçekleştirildiğinin bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Hastalıklı başak oranı %25 ve altında olan genotipler 

dayanıklı olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda; ekmeklik materyallerden 52’si (%43) ve makarnalık buğday 

materyallerden 60’ı (%100) kabul edilebilir düzeyde hastalığa dayanıklı olarak belirlenmiştir. Dayanıklı olarak belirlenen 

genotipler sürme hastalığına dayanıklılık çeşit olarak tescil ettirilebilir veya dayanıklılık ıslah çalışmalarında genitör olarak 

kullanılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Tilletia foetida, reaksiyon testi, dayanıklı genotip 

 

Determination of Bunt Reactions of Bread and Durum Wheat to Advance Yield Trial 

Materials  

Bunt (caused; Tilletia spp.), it can also affect wheat production at varying levels in Turkey. In the control of bunt; The use 

of genetic resistance and the improvement of resistant genotypes are among the priority research topics. The aim of this 

study was to determine the adult plant reactions of 120 bread wheat and 60 durum wheat genotypes improved by Central 

Research Institute for Field Crops the Wheat Breeding Unit and included in the Advance Yield Trial was screened against 

common bunt (caused; Tilletia foetida) in the adult plant tests of İkizce/Ankara location. The screening was carried in 

2015-16 growing season with 2 replications.All material was sown in a single row of 1 m. row spacing 30-33 cm.. All test 

material seeds were inoculated artificially with local Bt (virulent on Bt-0, Bt-2, Bt-3, Bt-4, Bt-6 and Bt-7) spores’ population 

before planting. In the evaluations in July, the healthy and susceptible ears were counted and the % disease rate was 

calculated. Demir 2000 and Little Club genotypes were used as the susceptible control group, and the rate of diseased ear 

was calculated as 90-100%. This was accepted as an indication that the reaction tests were carried out successfully. 

Genotypes with diseased of 25% or less were evaluated as resistant.In the results; 52 of the bread materials (43%) and 60 

of the durum wheat materials (100%) were determined to be resistance at an acceptable level. Genotypes determined to be 

resistant can be registered as a resistance cultivar or used as a genotype in resistance breeding research. 

Keywords: Tilletia foetida, reaction test, resistance genotype 
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Ege Bölgesi’nde Örtüaltı Domateste PVY, PepMV, ToRSV’nin Araştırılması ve PVY 

Irklarının Belirlenmesi 

Sabriye ÖZDEMİR1, Serpil ERİLMEZ1 

1Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Bornova/İzmir 

Sorumlu Yazar: sabriye.ozdemir@tarimorman.gov.tr 

Çalışmanın amacı Türkiye’de karantina statüsünde olan Pepino mozaik virüsü (Pepino mosaic potexvirus; PepMV), 

Patates Y virüsü (Potato Y potyvirus; PVY) ve Domates halkalı leke virüsü (Tomato ringspot nepovirus; ToRSV)’nün 

örtüaltı domatesteki mevcut durumunun araştırılması ve PVY ırklarının belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda survey 

çalışmaları 2010-2013 yılları arasında Ege Bölgesi örtüaltı domates yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Aydın, Denizli, 

Muğla ve Uşak illerinde yürütülmüştür. Yapılan survey çalışmaları kapsamında toplam 180 adet domates serası incelenmiş 

ve 94 seradan olmak üzere toplam 434 adet virütik belirti gösteren domates yaprak örneği (yapraklarda beneklenme, 

mozaik, damar üzeri ve aralarında koyu kahverengi nekrotik lekeler, deformasyon, bitkide bodurlaşma) toplanmıştır. DAS-

ELISA testi sonucunda bu örneklerin %35,48’i (154 örn.) PVY ile enfekteli bulunmuştur. Testlenen örneklerde PepMV ve 

ToRSV saptanmamıştır. ELISA sonuçlarını doğrulamak amacıyla PVY ile pozitif sonuç veren domates yaprak örnekleri 

RT-PCR yöntemine göre testlenmiş ve beklenen 856 baz çifti büyüklüğünde DNA bantları elde edilmiştir. PVY ırklarını 

(PVYc, PVYo ve PVYn) belirlemek amacıyla Compound direct ELISA, TAS-ELISA ve DAS-ELISA yöntemlerine göre 

testlenen 154 adet domates yaprak örneğinde PVYc’nin bulunma oranı %25,32 (39 örn), PVYo’nun %46,75 (72 örn) olduğu 

saptanır iken karışık enfeksiyonların oranı ise PVYo+c %1,31 (2 örn), PVYo+n %26,62 (41 örn) olduğu ortaya konmuştur. 

Yapılan bu çalışma ile Denizli ilinde PVY’nin sadece PVYc ırkı saptanır iken Muğla ilinde PVYc, PVYo ve PVYn ırkları 

saptanmıştır. Aydın ve Uşak illerinde ise PVY saptanmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Domates, PVY ırkları, ELISA, RT-PCR, Ege Bölgesi 

 

Investigation of PVY, PepMV, ToRSV and Determination of PVY Strains in Greenhouse 

Tomatoes in Aegean Region of Turkey 

The aim of this study were to investigate the current status of Pepino mosaic potexvirus (PepMV), Potato Y potyvirus 

(PVY) and Tomato ringspot nepovirus (ToRSV) which have quarantine status in Turkey and determination of PVY strains 

in greenhouse tomatoes in Aegean Region. For this purpose, surveys were carried out in Aydın, Denizli, Muğla and Uşak 

provinces of Aegean Region, between 2010-2013 years, where greenhouses tomato was cultivated intensively. During the 

field surveys a total of 180 tomato greenhouses were investigated and a total of 434 tomato leaves samples showing virus-

like simptoms (leaf mottling, mosaic, dark brown necrotic spots, deformation, vein necrosis and stunding) were collected 

from 94 greenhouses. As a result of DAS-ELISA 35,48 % (154 samples) of this samples were found infected by PVY. The 

same samples were found free from PepMV and ToRSV. To confirm the results of ELISA, PVY positive tomato leaf 

samples were tested by RT-PCR method and DNA bands were obtained in expected lenght of 856 bp. To determine the 

PVY strains (PVYc, PVYo ve PVYn) 154 tomato leaf samples were tested by Compound direct ELISA, TAS-ELISA and 

DAS-ELISA methods. As a result of studies, the infection rate of PVYc was 25,32 % (39 samples), PVYo 46,75 % (72 

samples) and mixed infection PVYo+c 1,31 % (2 samples), PVYo+n 26,62 % (41 samples). Consequently, in Denizli province 

PVYc was detected only, while in Muğla province PVYc, PVYo and PVYn were detected. PVY wasn’t detected in Aydın 

and Uşak provinces.  

Keywords: Tomato, PVY strain, ELISA, RT-PCR, Aegean Region 
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Türkiye’de Biberde Enfeksiyon Oluşturan Bazı Virüslerin Belirlenmesi  

İlyas DELİGÖZ1, Abdullah BALTACI1, Nejla ÇELİK2, Sabriye ÖZDEMİR3, Nesrin UZUNOĞULLARI4, Nazlı Dide 

KUTLUK YILMAZ5 

1Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Samsun 
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5Ondokuzmayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Samsun 

Sorumlu Yazar: ilyas.deligoz@tarimorman.gov.tr 

Bu çalışmada, 2017 yılında Antalya, Samsun, Manisa, Çanakkale ve Bursa illerinde biber bitkilerinden Tomato spotted 

wilt virus (TSWV) benzeri belirti gösteren 616 adet biber örneği toplanmıştır. Örnekler TSWV, Tomato chlorotic spot 

virus (TCSV), Cucumber mosaic virus (CMV), Potato virus Y (PVY), Alfalfa mosaic virus (AMV), Tomato mosaic virus 

(ToMV), Tobacco mosaic virus (TMV), Tobacco etch virus (TEV), Pepper mild mottle virus (PMMoV) ve Impatiens 

necrotic spot virus (INSV)’ a spesifik poliklonal antiserumlar kullanılarak DAS-ELISA ile test edilmiştir. Serolojik test 

sonuçlarına göre test edilen örneklerin %55’inde TSWV, %22,2’sinde CMV, %0,5’inde PMMoV, %0,5’inde PVY ve 

%0,3’ünde AMV tespit edilmiştir. Örneklerin %6,5’inde ise karışık enfeksiyonların var olduğu belirlenmiştir. Karışık 

enfeksiyon oranları TSWV+CMV’de %4,5, TSWV+PVY’de %0,6, TSWV+PMMoV’de %0,5, PMMoV+CMV’de %0,3, 

TSWV+PVY+CMV’de ise %0,1 olarak elde edilmiştir. Çalışmada test edilen biber örneklerinde TMV, TEV, ToMV, 

TCSV ve INSV tespit edilmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Biber, DAS-ELISA, Virüs 

 

Determination of Some Viruses Infecting Pepper in Turkey  

In this study, 616 pepper samples were collected from pepper plants with typical Tomato spotted wilt virus (TSWV)-like 

symptoms in pepper growing areas of Antalya, Samsun, Manisa, Canakkale and Bursa provinces of Turkey in 2017. 

Samples were tested to TSWV, Tomato chlorotic spot virus (TCSV), Cucumber mosaic virus (CMV), Potato virus Y 

(PVY), Alfalfa mosaic virus (AMV), Tomato mosaic virus (ToMV), Tobacco mosaic virus (TMV), Tobacco etch virus 

(TEV), Pepper mild mottle virus (PMMoV) and Impatiens necrotic spot virus (INSV) using virus-specific polyclonal 

antiserum by DAS-ELISA. Based on the serological test result, TSWV, CMV, PMMoV, PVY and AMV were detected in 

55, 22.2, 0.5, 0.5 and 0.3% of the total tested samples, respectively. Mixed infections involving different combination of 

viruses were found in 6.5% of samples. Mixed infections were detected 4.5% for TSWV+CMV, 0.6% for TSWV+PVY, 

0.5% for TSWV+PMMoV, 0.3% for PMMoV+CMV, 0.3% for TSWV+PVY+CMV and 0.1% for 

TSWV+PMMoV+CMV. In the present study, TMV, TEV, ToMV, TCSV and INSV were not detected in tested pepper 

plants from Turkey.  

Keywords: Türkiye, Pepper, DAS-ELISA, Virus 
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Kekik Bitkisinde Kükürt ve Dev Çoban Değneği (Reynoutria spp.) Bitki Ekstraktının Külleme 

Hastalığı (Golovinomyces Biocellatus Ehrenb.V.P. Heluta)’na Karşı Etkinliğinin Belirlenmesi 

Güliz TEPEDELEN AĞANER1, Ceren CER1 

1Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bornova/İzmir 

Sorumlu Yazar: guliz.tepedelen@tarimorman.gov.tr 

Tıbbi ve aromatik bitkiler grubu ile ballıbabagiller (Lamiaceae) familyası içerisinde yer alan kekik, bazı hastalıkların 

tedavisinde ilaç olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Dünya’da baharat olarak tüketilen bitkiler arasında önemli bir yere sahiptir. 

Ülkemizde kekik, Ege Bölgesi’nde, Denizli ve Manisa illerinde son yıllarda yaygın olarak yetiştirilmekte ve ihracatta ülke 

ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Kekikte külleme hastalığına Golovinomyces biocellatus Ehrenb. V.P. Heluta 

neden olmaktadır. Hastalık, bitkinin alt yapraklarında ortaya çıkmakta, zamanla gövde üzerinde de görülmektedir. 

Hastalanan yapraklar kıvrılır, kahverengileşir ve sonunda kuruduğu için bitkide verim ve kalite kayıplarına neden 

olmaktadır. Bu çalışmada kekik bitkisinde külleme hastalığına karşı %80 kükürt ve dev çoban değneği (Reynoutria spp, 

Regalia, Syngenta) bitki ekstraktının etkinliği araştırılmıştır. Denemeler, Denizli ili Gözler Kasabasında, 2 farklı arazide, 

tesadüf blokları deneme desenine göre 3 karakterli (2 ilaç+ 1 ilaçsız kontrol) ve 6 tekerrürlü olarak kurulmuştur. 

Denemelerde her parsel 12 m2 olarak alınmıştır. İlaçlamalara hastalık belirtilerinin görülmesiyle birlikte başlanmış ve ilacın 

etki süresine göre 7 gün arayla 5 kez ilaçlama yapılmıştır. Sayımlar her parselde tesadüfen seçilen 100 yaprakta yapılmış 

ve değerlendirmede 0-4 skalası kullanılmıştır. Deneme sonuçlarına göre; 1. ve 2. arazide küllemeye karşı %80 kükürt’ün 

etkisi %95,8- %92,3 olurken, 200 g/l dev çoban değneği ekstraktı (Reynoutria spp., Regalia, Syngenta ise %86,7- 87,9 

oranlarında etki göstermiştir. Her iki denemede de %80 kükürt ve dev çoban değneği ekstraktı (Reynoutria spp., Regalia, 

Syngenta)’nın külleme hastalığına karşı etkinliği birbirine yakın olmakla birlikte %80 kükürt’ün daha iyi bir etkinliğe sahip 

olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kekik, Golovinomyces biocellatus, Kükürt 

 

The Efficacy of Sulfur and Giant Knotweed (Reynoutria spp.) Extract Against to Powdery 

mildew (Golovinomyces biocellatus Ehrenb. V.P. Heluta) of Thyme 

Thyme, which is in the group of medicinal and aromatic plants and the family of Lamiaceae, is used as a medicine in the 

treatment of some diseases. It also has an important place among the plants consumed as a spice in the world. In Turkey, 

thyme has been widely grown in Denizli and Manisa provinces in the Aegean Region in recent years, and it contributes 

greatly to the national economy in exports. Golovinomyces biocellatus Ehrenb. V.P. Heluta causes powdery mildew in 

thyme. The disease appears on the lower leaves of the plant, and it is also seen on the stem by over time. Infected leaves 

curl, turn brown and eventually dry out, causing yield and quality losses in the plant. In this study, the efficacy of 80% 

sulfur and giant knotweed (Reynoutria spp. Regalia, Syngenta) extract against powdery mildew in thyme, was investigated. 

The trials were set up in 2 different fields in Gözler district of Denizli, according to the randomized blocks trial design, 

with 3 characters (2 application + 1 control) and 6 replications. In the trials, each plot was taken as 12 m2. Fungicide 

applications were started with the appearance of disease symptoms and continued at 5 times 7-day intervals depending on 

the effect of the fungicides. Evaluations were made on 100 randomly selected leaves in each plot and a scale of 0-4 was 

used. According to the results, while the effect of 80% sulfur against powdery mildew in the 1st and 2nd fields was 95.8% 

- 92.3%, 200 g/l giant knotweed extract had an effect of 86.7% - 87.9%. In both trials, it was determined that 80% sulfur 

and giant knotweed extract (Reynoutria spp.) had similar efficacy against powdery mildew, but 80% sulfur had a better 

efficacy. 

Keywords: Thyme, Golovinomyces biocellatus, sulfur 

Bu bildiri Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir. 
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Orkide (Phalaenopsis spp.) Üretiminde Sorun Oluşturan Fungal Etmenlerin Belirlenmesi 

Serap GÜNER1, Hülya ÖZGÖNEN ÖZKAYA1 

1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Isparta, Türkiye 

Sorumlu Yazar: serap.serapgner@gmail.com 

Orchidaceae familyasında yer alan Phalaenopsis spp. ticari olarak önemli bir süs olup yaklaşık 60 türü bulunmaktadır. Bu 

çalışmada, orkide üretiminde sorun oluşturan fungal hastalıkların belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında, 

ticari olarak orkide üretimi yapılan seralardan temin edilen hastalıklı bitki örneklerinin kök ve yeşil aksamından rutin 

mikolojik izolasyon ve saflaştırma işlemleri yapılarak fungal flora belirlenmiştir. Saflaştırılan kolonilerden makroskobik 

ve mikroskobik kriterler dikkate alınarak cins ve tür düzeyinde tanılama yapılmıştır. Tanı çalışmaları sonucunda şu ana 

kadar Rhizoctonia solani, Macrophomina phaseolina ve Fusarium spp. elde edilmiştir. Fusarium türlerinin morfolojik 

tanısı için lam kültürü hazırlanmış ve Fusarium oxysporum ve F. proliferatum teşhis edilmiştir. İzolasyon sonucunda bazı 

funguslar dışında Thichoderma türleri de izole edilmiştir. Bu çalışma yüksek lisans tezinin bir bölümü olup tanı ve 

patojenite çalışmaları devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Phalaenopsis sp., fungal patojenler, Fusarium spp. 

 

Identification of Fungal Agents Causing Problems in Orchid (Phalaenopsis spp.) Production 

Phalaenopsis spp. in the Orchidaceae family is a commercially important ornamental plant and has about 60 species. In 

this study, it was aimed to determine the fungal diseases that cause problems in orchid production. In the first stage of the 

study, the fungal flora was determined by routine mycological isolation and purification from the root and green parts of 

the diseased plant samples obtained from commercially orchid production greenhouses. Identifications were made at the 

genus and species level by considering macroscopic and microscopic criteria from the purified colonies. As a result of the 

diagnostic studies, Rhizoctonia solani, Macrophomina phaseolina and Fusarium spp. has been obtained. For the 

morphological diagnosis of Fusarium species, slide culture was prepared and Fusarium oxysporum and F. proliferatum 

were identified. As a result of the isolation, Thichoderma species were also isolated, apart from some fungi. This study is 

a part of the MSc thesis and diagnostic and pathogenicity studies are continuing. 

Keywords: Phalaenopsis sp., fungal pathogens, Fusarium spp. 
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Türkiye’de Tobacco mild green mosaic virus (TMGMV)’un-Capsicum annuum L.’da 

Enfeksiyonunun İlk Raporu 

Seher Gül AVCU1, Selin Ceren BALSAK1, Nihal BUZKAN1 

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: nbuzkan@ksu.edu.tr 

Tobamovirus cinsinde bulunan virüsler tohumla ve mekanik olarak taşınmaktadır. Stabil yapıya sahip olmaları nedeniyle 

toprakta veya sulama suyunda bitki artıklarında uzun süre kalabilmektedir. Tobamovirüsler biber bitkilerinde klorotik 

mozaik, beneklenme, yaprak deformasyonu ve yaprak ayası daralması, meyvelerde şekil bozukluğu ve düzensiz renk 

oluşumu, üründe miktar ve kalitenin düşmesine yol açmaktadır. Bu cinste bulunan virüs türlerinden Tobacco mosaic virus 

(TMV), Tomato mosaic virus (ToMV) ve Pepper mild mottle virus (PMMoV)’un Türkiye’deki biber üretim alanlarında 

yaygın olarak bulundukları rapor edilmiştir. Son iki yıl içerisinde biberlerde daha önce rapor edilmiş tobamovirüslere ek 

olarak, açıkta ve örtü altındaki bitkilerde Tobacco mild green mosaic virus (TMGMV)’un enfeksiyonlarını diğer virüslerle 

karışık halde tanılamış bulunmaktayız. Küçük ölçekli ön araştırmada virüsün toplam testlenen biber bitkilerinde bulunma 

düzeylerinin dikkate değer şekilde yüksek olduğu kaydedilmiştir. Daha gerçekçi bilgilere ulaşmak için geniş kapsamlı saha 

çalışması yapılarak açıkta ve örtü altı biber tarımının yaygın olduğu bazı bölgelerde, TMGMV’nin bulunma düzeyi 

araştırılmıştır. Araştırma 2020-2021 yılında biber yetiştiriciliğinin ekonomik olarak önemli olduğu Doğu Akdeniz (Adana, 

Hatay, Kahramanmaraş, Mersin), Güneydoğu Anadolu (Gaziantep, Kilis) Bölgelerindeki altı lokasyonda, iki farklı 

yetiştiricilik sisteminde yetiştirilen biber bitkilerinde tobamovirüs-benzeri belirti taşıyan örneklerin toplanması ve 

testlenmesi için saha çalışması yapılmıştır. Ön çalışmalardan edinilen tecrübeler doğrultusunda yapraklarda klorotik 

mozaik, beneklenme, yaprak küçülmesi, meyvelerde şekil bozukluğu ve düzensiz renk oluşumu gibi tobamovirüs-benzeri 

simptomlar taşıyan toplam 397 biber örneği alınmıştır. Araştırma örnekleri TMGMV-spesifik poliklonal antiserum (Loewe 

Biochemical, Almanya) kullanılarak DAS-ELISA ile testlenmiştir. Test sonucunda toplam 97 biber örneğinin TMGMV 

enfeksiyonu taşıdığı belirlenmiştir. Virüs tanısı konmuş örneklerden alındıkları lokasyon, biber tipi ve yetiştiricilik 

sistemine göre seçilen izolatlardan viral RNA izolasyonu yapılmış ve TMGMV’nin hareket proteini kısmi ve kılıf proteini 

geninin tüm dizinlerini içine alan yaklaşık 720 bç büyüklüğündeki bölge çoğaltılmıştır. PCR DNA’ları doğrudan SANGER 

dizileme yöntemiyle nükleotid dizileri çıkartılıp, izolatların nükleotid dizinleri ClustalW ile hizalanmış ve Blastn ile 

NCBI’da kayıtlı diğer izolatlarla karşılaştırması yapılarak Türkiye’de biber bitkilerinde TMGMV’nin tanısı kesinleşmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tobamovirus, Tobacco mild green mosaic virus, Capsicum annuum 

 

First Report of Tobacco mild green mosaic virus Infecting Capsicum annuum L. in Turkey 

Viruses in the genus Tobamovirus are seed-borne and mechanically transmitted. They can persist in plant debris in soil and 

irrigation water for years due to their highly stable nature. Tobamoviruses induce leaf chlorotic mosaic, mottling, leaf 

distortion and surface reduction, and irregular shapes and consequently fruits cannot be commercialized. Tobacco mosaic 

virus (TMV), Tomato mosaic virus (ToMV) and Pepper mild mottle virus (PMMoV) are the only tobamoviruses which 

have been widely reported in pepper culture in the Turkey. In the last two years, in addition to the previously reported 

tobamoviruses on peppers, we have detected Tobacco mild green mosaic virus (TMGMV) in open-field and greenhouse 

grown pepper plants in a mixed infection with other viruses. A small-scale research showed that the virus has had a 

remarkable incidence in all tested samples. In order to reach realiable results, an extensive field study was carried out in 

open-field and greenhouse pepper growing areas in two regions; Eastern Mediterranean (Adana, Hatay, Kahramanmaraş, 

Mersin), Southeast Anatolia (Gaziantep, Kilis) to investigate prevalence of TMGMV. Samples with typical tobamovirus-

like symptoms such as chlorotic mosaic, mottling, narrowing leaves, distortion and irregular color formation in on leaves 

according to previous experiences were collected from pepper plant in six locations in 2020-2021. A total of 397 plant 

samples was serologically tested by using TMGMV-specific polyclonal antiserum (Loewe Biochemica GmbH, Germany). 

DAS-ELISA test revelaed 97 samples as positive for virus infection. The TMGMV-pepper isolates were selected according 

to origin of sample, pepper variety and cultivation technique to isolate viral RNA. RT-PCR was carried out with primer 

pair detecting a part of virus movement protein and full coat protein gene. PCR amplicons of 720 bp in size were directly 

sequenced by the Sanger method with both primers in two directions (Medsantek, Turkey). Nucleotide sequences aligned 

with ClustalW following Blastn search with other homologous virus isolates registered at NCBI confirmed the presence of 

TMGMV on pepper in Turkey. 

Keywords: Tobamovirus, Tobacco mild green mosaic virus, Capsicum annuum 
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Türkiye’de İncir Ağaçlarında Enfeksiyon Yapan Viroidler 
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İncir (Ficus carica L.) Türkiye’nin en önemli meyve türlerinden biridir ve ülkenin hemen her yerinde özel bahçelerde süs 

amaçlı, aile bahçelerinde taze tüketim için veya ticari bahçeler şeklinde yetiştirilmektedir. Ne var ki incir ağaçlarının “incir 

mozaik hastalığı”na (İMH) duyarlı olması ve hastalığın vejetatif çoğaltım materyaliyle yayılması ciddi ekonomik bir sorun 

olarak olmaktadır. İMH’nın etiyolojisi hala açıklık kazanmamış bir sorundur. Ayrıca incir ağaçları, birçok virüsün de doğal 

konukçusu olarak da bilinmektedir. Buna ek olarak Pospiviroidae familyasında bulunan hop stunt viroid (HSVd), citrus 

exocortis viroid (CEVd) ve apple dimple fruit viroid (ADFVd)’e benzer bir viroid incir ağaçlarında rapor edilmiştir. En 

son rapor edilen viroid incir ağaçlarında enfeksiyon yapan viromları tanılamak üzere kullanılan yüksek çıktılı dizileme 

yöntemiyle tanılanmıştır. Türkiye’de incir ağaçlarındaki virüslerin tanılanması için çok sayıda araştırma yapılmış olmasına 

rağmen, viroidlere bugüne kadar gereken dikkat verilmemiştir. Bu araştırma incir ağaçlarında farklı yerlerde tanılanan üç 

viroidin (HSVd, CEVd, ADFVd), Türkiye’deki incir ağaçlarındaki durumunu araştırmak üzere yapılmıştır. Dört 

lokasyonda (Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep) yol kenarlarındaki ağaçlar, aile bahçeleri, ticari bahçelerden ve 

ayrıca Sütçü Imam Üniversitesi (SİÜ) incir koleksiyon bahçesindeki ağaçlardan bir yıllık sürgünler alınmıştır. Örnekler 

patojen nedenli belirti taşıyan (özellikle viroid ile asosye belirti takip etmeksizin) ve taşımayan, tesadüfi olarak seçilen 

ağaçlardan alınmıştır. Yaprak orta damarlarından silika yakalama yöntemiyle toplam RNA izole edilmiş ve iki aşamalı RT-

PCR ile her viroid için hazırlanmış spesifik primerlerle testlenmiştir. Toplam testlenen 180 incir ağacından alınan 3 örnekte 

ADFVd tanılanırken, HSVd ve CEVd hiçbir örnekte bulunmamıştır. ADFVd tanılanan örnekler SİÜ incir koleksiyon 

parselindeki ağaçlardan alınmıştır. PCR amplikonlarının nükleotid dizinleri, Gen bankasında benzer homolojiye sahip 

çoklu dizinlerle birlikte ClustalW ile hizalanmıştır. Türk ve İtalyan ADFVd-incir izolatları yakın ilişkili olarak 

belirlenmiştir. Tüm izolatların dizilenen amplikonlarının nükleotidleri, %99-100 düzeyinde benzerlik taşımaktadır. 

ADFVd, Türkiye’de incir ağaçlarında ilk kez bu çalışmayla tanılanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Viroid, Ficus carica, Apple dimple fruit viroid, Apscaviroid 

 

Viroids in Fecting Fig Trees in Turkey 

Fig (Ficus carica L.) is one of the most important crops in Turkey and is widely cultivated throughout the country, mainly 

as individual trees in private gardens and orchards for family consumption, and also in specialized plantations . However, 

its sensitivity to fig mosaic disease (FMD), which is disseminated in vegetative plant material is an economically serious 

problem. The etiology of FMD is still not clearly explained. Fig trees are known to be natural hosts of several viruses. 

Viroids of the family Pospiviroidae, including hop stunt viroid (HSVd), citrus exocortis viroid (CEVd), and a viroid 

resembling apple dimple fruit viroid (ADFVd), have also been reported in fig trees. The latter viroid was initially identified 

in fig by high-throughput sequencing (HTS), a powerful technology that has been applied to investigate the virome of 

several plant species. Athough there has been various researches on viruses in fig trees in Turkey, viroids did not have any 

attention so far. This research was carried out to investigate the presence of three viroids (HSVd, CEVd, ADFVd) 

previously reported in fig elsewhere. One year-old shoots with and without virus-like symptoms but not particularly 

associated to viroids were collected from the trees in family gardens, commercial orchards, trees along roadside in four 

locations (Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep) and varietal fig collection plot at Sütçü Imam University (SIU). 

Leaf midribs were used to extract total RNA with silica capture method and two-step RT-PCR was performed with primers 

pairs specific to each viroid. Three out of 180 tested samples resulted positive for ADFVd while HSVD and CEVd were 

in none of the samples. Surprisingly, ADFVd-positive samples were from the trees in the fig varietal collection plot at SIU. 

Alignments of the obtained sequences with additional homologous sequences retrieved from GenBank using the Blastn 

program were done by ClustalW. Comparative analysis of the Turkish and Italian ADFVd-fig isolates showed close 

relationship. The identity of nucleotides of the sequenced amplicons among the isolates ranged between 99% and 100%. 

Here is the first report of ADFVd infecting fig trees in Turkey. 

Keywords: Viroid, Ficus carica, Apple dimple fruit viroid, Apscaviroid 

Bu çalışma, KSU BAP #2020/3-9M nolu projeyle desteklenmiştir 
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Biberde bakteriyel leke etmeni Xanthomonas spp. Türlerine Karşı Bazı Uçucu Yağların 

Etkinliğinin Belirlenmesi 

Ayşe Nagehan BİLAL1, Mustafa KÜSEK1, Osman GEDİK2, Ceyda CEYHAN BAŞARAN1 

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

Sorumlu Yazar: mkusek@ksu.edu.tr 

Biber dünya genelinde yetiştirilen en önemli sebzeler içinde ilk sıralarda yer almaktadır. Biber üretiminde problem olan 

hastalıklardan birisi de Xanthomonas spp.'nin neden olduğu bakteriyel leke hastalığıdır. Bakteriyel leke hastalığı biberde 

(Capsicum annum), ilk kez Florida’da rapor edilmiştir (EPPO, 2013). Bu çalışmada hastalıkla mücadelede alternatif 

olabileceği düşünülen, farklı bitkilerin ticari olmayan 8 farklı uçucu yağının hastalık etmeni Xanthomonas spp.’ye karşı in 

vitro koşullarda etkinliği belirlenmiştir. Xanthomonas spp.’nin 6 izolatına karşı nane, okaliptus, kimyon, ardıç, püren, 

rezene, taş nanesi ve kantaron uçucu yağlarının disk difüzyon yöntemi ile etkinliği belirlenmiştir. Yapılan inhibisyon zon 

çaplarının ölçümü sonucunda tüm izolatlarda rezene ve kimyon uçucu yağlarının etkili olduğu belirlenmiştir. İzolatlar 

arasında ise 43, 44 ve 6Y-3-4 izolatları tüm uçucu yağlarda en duyarlı olduğu belirlenmiştir. Uçucu yağların uygun 

konsantrasyonda biber bakteriyel leke hastalığının mücadelesinde etkili olabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: disk difüzyon, biber yaprak leke hastalığı, antibakteriyel, biyolojik mücadele 

 

Determination of the Efficacy of Some Essential Oils Against Bacterial Spot of Pepper Caused 

by Xanthomonas spp. 

Pepper is one of the most important vegetables grown worldwide. One of the diseases that cause issues in pepper production 

is bacterial spot disease caused by Xanthomonas spp. Bacterial spot disease in pepper (Capsicum annum L.) was first 

reported in Florida (EPPO, 2013). In this study, it is thought that it can be an alternative to control the disease, in vitro 

efficacy of 8 different non-commercial essential oils of different plants against the disease agent Xanthomonas spp. was 

determined. The effectiveness of mint, eucalyptus, cumin, juniper, tree heath, fennel, Micromeria fruticosa subsp. 

brachycalyx and Hypericum sp. essential oils against 6 isolates of Xanthomonas spp. was determined by disc diffusion 

method. As a result of the measurement of the inhibition zone diameters, it was determined that fennel and cumin essential 

oils were effective in all isolates. Considering the difference between isolates, 43, 44 and 6Y-3-4 isolates were determined 

to be the most sensitive of all essential oils. It is thought that essential oils can be effective in controlling pepper bacterial 

spot disease at appropriate concentrations. 

Keywords: Disc diffusion, bacterial spot disease, antibacterial, biological control 

Bu bildiri, KSÜ BAP 2021/2-20 YLS nolu proje kapsamında desteklenmiştir 

 

  



8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi 

24-28 Ağustos 2021 | ONLİNE 

8th Plant Protection Congress with International Participation,  

August 24-28, 2021 | ONLINE ~ 296 ~ 

FP25 

Antalya İli Demre İlçesi Biber Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Tomato spotted wilt virus (TSWV) 

ve Cucumber mosaic virus (CMV) Etmenlerinin Yaygınlığının Belirlenmesi ve Serolojik ve 

Moleküler Karakterizasyonu  

Mehmet BEŞKEÇİLİ1, Nihan GÜNEŞ1, Mustafa GÜMÜŞ1 

1Ege Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: nihangunes07@gmail.com 

Antalya İli Demre İlçesi’nde 2019 yılı ağustos ayında (güz üretim sezonunda) biber üretimi yapılan örtü altı alanlarda 82 

adet biber örneği toplanılmıştır. Bu örnekler Demre İlçesi’ne bağlı Yavu Mahallesi, Kapaklı Mahallesi, Çevreli Mahallesi 

ve Gürses Mahallesi’nden toplanmıştır. Çalışmada Tomato spotted wilt virus (TSWV) ve Cucumber mosaic virus (CMV) 

etmenlerinin yaygınlığının belirlenmesi ve bu etmenlerin serolojik ve moleküler karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalışmada uygulanan Serolojik Yöntem DAS-ELISA yöntemi olurken, Moleküler Yöntemde ise RT-PCR olmuştur. DAS-

ELISA yöntemi sonucuna göre 82 örnekten 65 tanesinde (%79) virüs etmenine rastlanılmıştır. Sadece CMV olan örnek 

sayısı 10 adet (%12) olup sadece TSWV olan örnek sayısı 47 adet (%57) olarak tespit edilmiştir. 8 örnekte (%10) hem 

TSWV hem de CMV’nin karışık infeksiyon yaptığı belirlenmiştir. DAS-ELISA sonucunda pozitif olduğu tespit edilen 

örneklerin ELISA okuyucuda farklı absorbance değerlerine sahip pozitif örneklerde etmenlerin varlığı RT-PCR yöntemi 

ile karşılaştırılmış olup etmenlerin varlığı doğrulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Tomato spotted wilt virus (TSWV), Cucumber mosaic virus (CMV), DAS-ELISA, RT-PCR, 

ANTALYA/DEMRE.  

 

Determinatation of Prevalence and Serological and Moleculer Characterization of Tomato 

spotted wilt virus (TSWV) and Cucumber mosaic virus (CMV) Agents in Demre District of 

Antalya  

82 pepper samples were collected in the greenhouse areas in Demre District of Antalya Province in August 2019 (in the 

fall production season). These samples were collected from Yavu District, Kapaklı District, Çevreli District and Gürses 

District of Demre District. In the study, the prevalence of Tomato spotted wilt virus (TSWV) and Cucumber mosaic virus 

(CMV) factors and serological and moleculer characterization of these factors were performed. While the serological 

method applied in this study was DAS-ELISA, the moleculer method was RT-PCR. According to the DAS-ELISA method 

, virus factors were found in 65 (79%) out of 82 samples. The number of samples with only infected with CMV was 10 

(12%) and the number of samples with only infected with TSWV was 47 (57%). In 8 samples (10%) both TSWV and 

CMV were found to have mixed infections. The presence of factors in the positive samples with different absorbance values 

in the ELISA reader of the samples found to be positive as a result of DAS-ELISA were compared by RT-PCR method 

and the presence of the factors was confirmed.  

Keywords: Tomato spotted wilt virus (TSWV), Cucumber mosaic virus (CMV), DAS-ELISA, RT-PCR, ANTALYA/DEMRE 

Bu bildiri EGE ÜNİVERSİTESİ BAP birimi tarafından desteklenmiştir. 
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Kekik Üretiminde Yabancı Ot Mücadelesinin Verim ve Kalite Üzerine Etkisi 

Yıldız SOKAT1 

1Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova Müdürlüğü 

Sorumlu Yazar: yildiz.sokat@tarimorman.gov.tr 

Bu çalışmada, kekik (Origanum onites) üretiminde sorun olan yabancı otlarla mücadelenin verim ve kalite üzerine etkisi 

araştırılmıştır. Araştırma, 2013-2015 yıllarında Denizli ve Manisa İllerinde yürütülmüştür. Tesadüf blokları deneme 

desenine göre 4 tekerrürlü, parseller 21,6 m2 olacak şekilde kurulan denemelerde; mekanik (el ve traktör çapası), fiziksel 

(malçlama), kimyasal (herbisit) ve alternatif (zeytin atığı, lahana atığı) mücadele yöntemleri uygulanmıştır. Hasat sırasında 

tüm parsellerin ortasındaki 2 sıra biçilerek yaş ağırlıkları alınmış, tarlada yapılan 3 günlük kurutma işlemi sonrası tekrar 

tartılarak kuru ağırlıkları belirlenmiştir. Elde edilen veriler dekara çevrilerek uygulamaların verim üzerine etkisi tespit 

edilmiştir. Kekik kalitesinde önemli bir kriter olan yabancı otların ürüne karışma durumunu belirlemek için; deneme 

alanından biçim sırasında her bir parselden ve hasat sırasında üretici tarlalarından örnekler alınmıştır. Alınan örneklerde 

yabancı otların türleri ve % karışma oranları saptanmıştır. Yabancı ot türlerinin teşhislerinde Flora of Turkey (Davis, 1965-

1988), isimlendirilmesinde Uluğ ve ark., 1993’ den yararlanılmıştır. Kekik veriminde yabancı otlarla mücadele 

uygulamalarının önemli olduğu, verim açısından en iyi sonucun elle çapa (610 kg/da), traktörle çapa (576 kg/da), zeytin 

karasu (480 kg/da) ve lahana atığı (473 kg/da) uygulamalarından elde edildiği belirlenmiştir. Yabancı ot mücadelesi yapılan 

parsellerde, biçim esnasında, yabancı otların hem tür sayısı hem de miktar bakımından kekik ürününe daha az oranda 

karıştığı görülmüştür. Özellikle en az malç ile lahana atığı uygulamalarında saptanmıştır. Hasat sırasında yabancı otların 

kekik içerisine %0 ile 20 oranında karışabildiği, bunlar içerisinde 45 farklı yabancı ot türünün olduğu tespit edilmiştir. Bu 

türler içerisinde en fazla Convolvulus arvensis L., Lactuca serriola L., Tragopogon dubius L., Poa trivalis L., Chondrilla 

juncea L., Sorghum halepense L. ve Cynodon dactylon L. türlerine rastlanılmıştır. Ürünün verim ve kalitesi için mutlak 

suretle yabancı ot mücadelesinin yapılması gerektiği ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kekik (Origanum onites), yabancı otlar, mücadele, verim, kalite  

 

The Effect of Weed Control on Yield and Quality in Thyme Production  

In this study, the effect of controlling weeds, which is a problem in thyme (Origanum onites) production, on yield and 

quality was investigated. The research was carried out in Denizli and Manisa provinces in 2013-2015. According to the 

randomized blocks trial design, in the trials established with 4 replications and plots of 21.6 m2; mechanical (hand and 

tractor hoe), physical (mulching), chemical (herbicide) and alternative (olive waste, cabbage waste) control methods were 

applied. During the harvest, 2 rows in the middle of all plots were cut and their wet weights were taken, and their dry 

weights were determined by weighing them again after a 3-day drying process in the field. The obtained data were 

converted to decares and the effect of the applications on the yield was determined. In order to determine the mixing status 

of weeds, which is an important criterion in thyme quality; Samples were taken from each plot during cultivation from the 

trial area and from the farmer's fields during harvest. Types of weeds and % mixing ratios were determined in the samples 

taken. Flora of Turkey (Davis, 1965-1988) was used for the identification of weed species, and Uluğ et al., 1993 for 

naming.Weed control practices are important in thyme yield, and the best results in terms of yield are from hand hoe (610 

kg/da), tractor hoe (576 kg/da), olive black water (480 kg/da) and cabbage waste (473 kg/da) applications. obtained was 

determined. In the plots where weed control was carried out, it was observed that weeds were mixed with the thyme product 

at a lower rate in terms of both species number and quantity. It has been determined especially in the least mulch and 

cabbage waste applications. It has been determined that weeds can mix with thyme at a rate of 0 to 20% during harvest, 

and there are 45 different weed species among them. Among these species, Convolvulus arvensis L., Lactuca serriola L., 

Tragopogon dubius L., Poa trivalis L., Chondrilla juncea L., Sorghum halepense L. and Cynodon dactylon L. were found 

the most. It has been revealed that weed control is absolutely necessary for the yield and quality of the product. 

Keywords: Thyme (Origanum onites), weeds, control, yield, quality 

Bu çalışma, TAGEM-BS-12/A04-P06/ (01-02)-15 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Van’da Sebze Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Sorunu 

Dilber BİNGÖLBALİ2, Işık TEPE1 
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Sorumlu Yazar: itepe@yyu.edu.tr 

Bu çalışma, Van’da sebze alanlarında yabancı ot sorununu ve yabancı otlarla mücadelede bölge çiftçisinin bilgi, deneyim 

ve sorunları çözmedeki düzeyini anlamak amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla, Van’da 200 sebze yetiştiricisiyle yüz yüze 

görüşmeler yapılmış ve her üreticiye 30 soru yöneltilmiştir. Anket sonucunda, üreticilerin geçimlerini sağlamak için sebze 

yetiştiriciliğini tercih ettikleri, genel olarak eğitim düzeylerinin düşük olduğu, tarımla ilgili aktivitelere katılmadıkları ve 

tarım teşkilatlarıyla yeterince görüşemedikleri anlaşılmıştır. Üreticilerin sebze olarak en çok domates, hıyar ve biber 

yetiştirdikleri; bununla birlikte buğday, şeker pancarı, arpa, yonca ve patates yetiştiriciliği yaptıkları görülmüştür. Sebze 

tarımında en önemli sorunlarının pazar sorunu olduğunu, bunu yetiştiricilik ve bitki koruma sorunlarının takip ettiğini; 

bitki koruma sorunlarının içerisinde ise en fazla böceklerden ve yabancı otlardan şikâyetçi olduklarını belirtmişlerdir. 

Sebze bahçelerinde yabancı ot yoğunluğunun yüksek olduğunu, bunlardan en çok tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis 

L.), sirken (Chenopodium album L.) ve semizotu (Portulaca oleracea L.)’na rastladıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca, 

çiftçilerin yabancı otlarla mücadelede herbisit kullanmadıkları, daha çok elle yolma ve çapalama gibi mekanik yöntemleri 

tercih ettikleri, mücadele ile ilgili kararları ise herhangi bir yere danışmadan verdikleri anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sebze, yabancı ot, sürvey, anket, Van. 

 

Weed Problem in Vegetable Cultivation in Van 

This study was carried out to determine the extent of weed problem in vegetable production areas in Van and the level of 

knowledge, experience and problems of the regional farmer in controlling weeds. For this purpose, face-to-face interviews 

were conducted with 200 vegetable farmers in Van and 30 questions were asked to each farmer. As a result of the surveys, 

it was understood that the farmers preferred vegetable farming for their source of income; their education levels were low, 

they did not participate in agricultural activities and they could not encounter many agricultural organizations. Farmers 

mostly grow tomatoes, cucumbers and peppers as vegetables; in addition, it was determined that they were grow wheat, 

sugar beet, barley, alfalfa, and potatoes. Farmers stated that the most important problems in vegetable production are market 

problems, followed by growing and plant protection problems. They also stated that among the plant protection problems, 

they complain about the insects and weeds. They specified that weed density was high in vegetable areas, particularly field 

bindweed (Convolvulus arvensis L.), lamb’s quarters (Chenopodium album L.), and purslane (Portulaca oleracea L.) were 

the most problematic weeds. In addition, it has been determined that they do not use herbicides for weed control, they 

prefer mechanical methods such as hand picking and hoeing, and they make decisions about the weed control without 

consulting. 

Keywords: Vegetables, weeds, survey, interview, Van. 

Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından FYL-2018-7173 numaralı proje 

kapsamında desteklenmiştir. 

 

  



8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi 

24-28 Ağustos 2021 | ONLİNE 

8th Plant Protection Congress with International Participation,  

August 24-28, 2021 | ONLINE ~ 300 ~ 

HS3 

Siyah Banotu (Hyoscyamus niger L.) Ekstrelerinin Bazı Bitki Patojeni Funguslar Üzerine 
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Sorumlu Yazar: itepe@yyu.edu.tr 

Çalışmada, siyah banotu (Hyoscyamus niger L.) ekstrelerinin Macrophomina phaseolina, Rhizoctonia solani AG-3, 

Alternaria solani, Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium oxysporum f. sp. melonis ve Verticillium dahliae olmak üzere altı 

önemli bitki patojeni fungusa etkileri araştırılmıştır. Böylece bu hastalıklarla mücadelede kimyasal yöntemlere alternatif 

olabilecek biyolojik bir preparat belirlemek ve entegre mücadeleye katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Funguslara %0 (saf 

su/pozitif kontrol), %5, 10, 20 ve 40’lık oranlarda bitki ekstreleri ve Captan 50 içerikli fungisit (negatif kontrol) 

uygulamaları yapılmıştır. Siyah banotundan elde edilen etanol ekstrelerinin su ekstrelerine kıyasla daha etkili sonuçlar 

verdiği görülmüştür. Su ekstreleri sadece V. dahliae üzerinde kısmen etkili olurken diğer beş fungus üzerinde etkili 

olmamıştır. Kullanılan etanol ekstrelerinin tüm dozları V. dahliae üzerinde tam etkili; R. solani ve S. sclerotiorum üzerinde 

%5 ve %10’lık dozları kısmen etkili, %20 ve %40’lık dozları tam etkili bulunmuştur. F. oxysporum, M. phaseolina ve A. 

solani üzerinde ise %5 ve %10’luk dozları etkisiz bulunurken; %20 ve %40’lık dozlarının tam etkili olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç olarak, siyah banotu ekstrelerinin bazı dozlarda Captan’dan daha etkili sonuçlar verdiği, bu sebeple alternatif 

mücadele çalışmalarına katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Siyah banotu, Hyoscyamus niger, bitki ekstresi, fitopatojen fungus. 

 

Effect of Black Henbane (Hyoscyamus niger L.) Extracts on Some Plant Pathogenic Fungi 

In the study, the effects of black henbane (Hyoscyamus niger L.) extracts on six important plant pathogens fungi including 

Macrophomina phaseolina, Rhizoctonia solani AG-3, Alternaria solani, Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium oxysporum f. 

sp. melonis and Verticillium dahliae were investigated. Thus, it is aimed to determine a biological agent that can be an 

alternative to chemical methods controlling these diseases and to contribute to the integrated pest management. Plant 

extracts at the rates of 0% (double distilled water/positive control), 5, 10, 20 and 40% and fungicide with Captan 50 

(negative control) were applied to the fungi. It was observed that ethanol extracts obtained from black henbane gave more 

effective results compared to water extracts. While the water extracts were only partially effective on V. dahliae, they were 

not effective on the other five fungi. While 5% and 10% doses were found to be ineffective on F. oxysporum, M. phaseolina 

and A. solani, it has been determined that 20% and 40% doses are fully effective. As a result, it is thought that black 

henbane extracts give more effective results than Captan 50 in some doses, therefore, it is thought that the data obtained 

will contribute to alternative studies. 

Keywords: Henbane, Hyoscyamus niger, plant extracts, plant pathogenic fungi. 

Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından FYL-2020-8871 numaralı proje 

kapsamında desteklenmiştir. 
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Van Sebze Ekim Alanlarında Mor Çiçekli Canavar Otu (Phelipanche ramosa (L.) Pomel) 

Bulaşıklığı 

Reyyan YERGİN ÖZKAN1, Işık TEPE1, Enes FİDAN1 

1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü,  

Sorumlu Yazar: reyyanyergin@yyu.edu.tr 

Çalışmanın yürütüldüğü Van ve ilçelerinde son yıllarda artan sebze yetiştiriciliği beraberinde bazı bitki koruma 

sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Parazit ve oldukça istilacı olan canavar otları bu sorunların en önemlileridir. 

Van’da sebze (domates, hıyar, biber, patlıcan, sakız kabağı) yetiştirilen alanlarda canavarotu sorununu belirlemek amacıyla 

2019 yılı Ağustos-Ekim aylarında bir sürvey yürütülmüş ve sorun olan canavar otlarının tür ve yoğunlukları saptanmıştır. 

Van’da toplam 12 bin dekar alanda hıyar, domates, biber, patlıcan ve sakız kabağı yetiştirilmektedir. Sürvey alanları, bu 

alanın yaklaşık %8’ini oluşturmuştur. Çalışmada öncelikle sebze bahçelerinde rastlanan canavar otunun türü teşhis edilmiş, 

ardından bulaşıklık oranları (%) ve her bir bitkideki ortalama sürgün sayıları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, 

tüm alanlarda tek tür olarak mor çiçekli canavarotu [Phelipanche ramosa (L.) Pomel] (Syn: Orobanche ramosa L.)’nun 

bulunduğu tespit edilmiştir. Mor çiçekli canavarotunun domates, patlıcan, hıyar ve sakız kabağında bulaşık olduğu; bu 

sebzelerde yoğunluğunun sırasıyla ortalama %4,2, 0.4, 0.26, 0.78 bulunduğu tespit edilmiştir. Biberde ise herhangi bir 

bulaşıklığa rastlanmamıştır. Çalışma sonucunda, sakız kabağında tespit edilen bu bulaşıklık, mor çiçekli canavar otunun 

konukçu serisi açısından ilk kayıt niteliğindedir. Çalışmada domateste bitki başına ortalama 29.3, patlıcanda 11.6, hıyarda 

10.0 ve sakız kabağında ise 0.5 sürgün sayısı tespit edilmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü Tuşba, İpekyolu, Edremit, Gevaş, 

Gürpınar ve Erciş ilçelerinde en yüksek bulaşıklık %10 oranı ile Tuşba ilçesinde belirlenmiştir. Diğer alanlarda bulaşıklığın 

daha az olduğu görülse de canavarotunun karakteri gereği zaman içinde bulaşık olmayan alanlara hızla yayılacağı 

öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Phelipanche ramosa, yoğunluk, bulaşıklık, istilacı bitki, sebze. 

 

Infestation of Branched Broomrape (Phelipanche ramosa (L.) Pomel) in Vegetable Fields in 

Van Province 

In recent years, increasing vegetable production in Van and its districts, where the study was carried out, has led to some 

plant protection problems. Parasitic and highly invasive, broomrape is the most important of these problems. A survey was 

conducted in August-October 2019 in order to determine the broomrape problem in the areas where vegetables (tomato, 

cucumber, pepper, eggplant, summer squash) are grown in Van and the species and densities of the problem broomrape 

were determined. Cucumber, tomato, pepper, eggplant and summer squash are grown on a total area of 12 thousand decares 

in Van. Survey areas made up about 8% of this area. In the study, first of all, the type of broomrape found in vegetable 

fields was identified, then the infestation rates (%) and the average number of shoots in each plant were determined. 

According to the results, it was determined that branched broomrape [Phelipanche ramosa (L.) Pomel] (Syn: Orobanche 

ramosa L.) was found as a single species in all areas. It was found that branched broomrape is infested with tomatoes, 

eggplants, cucumbers and summer squash; it was determined that the density of these vegetables was 4.2%, 0.4, 0.26, 0.78 

on average, respectively. No contamination was found in pepper. As a result of the study, this infestation detected in 

summer squash is the first record in terms of the host series of branched broomrape. In the study, the average number of 

shoots per plant was determined as 29.3 in tomato, 11.6 in eggplant, 10.0 in cucumber and 0.5 in summer squash. In the 

districts of Tusba, İpekyolu, Edremit, Gevaş, Gürpınar and Erciş, where the study was carried out, the highest rate of 

contamination was determined in the district of Tusba with 10%. Although it is seen that the infestation is less in other 

areas, it is predicted that due to its character, it will spread rapidly to uninfected areas over time. 

Keywords: Phelipanche ramosa, density, infestation, invasive plant, vegetable 

Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından FAP-2019-8430 numaralı proje 

kapsamında desteklenmiştir. 
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Mısırda Çıkış Öncesi ve Sonrası Herbisitlerin Yabancı Otlar Üzerine Etkileri  

Dr. Recep YAVUZ1, Burhan ŞAHİN1 

1Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Sorumlu Yazar: dryavuz81@gmail.com 

Bu araştırma mısırda yabancı otların verim ve kaliteye olumsuz etkisini ortadan kaldırmaya yönelik uygun yabancı ot 

kontrolünün belirlenmesi amacı ile 2021 yılında gerçekleştirilmiştir. Çıkış öncesi olarak 

Isoxaflutole+Cyprosulfamide+Thiencarbazone-methyl ve Dimethanamid-P, çıkış sonrası olarak 

Nicosulfuron+Dicamba+Triasulfuron ve Tembotrione+Isoxadifen-ethyl aktif maddeli herbisitler kullanılmıştır. Düzce İli 

Otluoğlu, Akınlar ve Bahçeköy köylerinde, tesadüf blokları deneme desenine göre kurulan deneme alanlarında, baskın 

yabancı otlar Echinochloa crus-galli, Amaranthus retroflexus, Sorghum halepense, Abuliton theophrasti, Solanum nigrum, 

Chenopodium album olarak tespit edilmiştir. Çıkış sonrası herbisitlerden Tembotrine+Isoxadifen-etyl aktif maddeli 

herbisitin Düzce İli Mısır alanlarındaki en önemli yabancı ot olan Echinochloa crus-galli kontrolündeki etkisinin, üretici 

uygulamalarında diğer herbisitlere göre %55 oranında daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 

yabancı ot kontrolü için uygulama zamanı ve herbisit seçimi yapılırken, arazi hazırlığı, sulama durumu, yabancı ot türleri 

ve yoğunluklarının dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çıkış sonrası, Darıcan, Herbisitler, Mısır, Yabancı otlar 

 

Effects of Herbicidies Pre And Post Emergence On Weeds In Maize 

This research was carried out in 2021 with the aim of determining the appropriate weed control to eliminate the negative 

effects of weeds on yield and quality in maize. Herbicides with active ingredient 

Isoxaflutole+Cyprosulfamide+Thiencarbazone-methyl and Dimethanamid-P were used pre emergence, and 

Nicosulfuron+Dicamba+Triasulfuron and Tembotrione+Isoxadifen-ethyl active ingredients were used post emergence. 

The dominant weeds were determined as Echinochloa crus-galli, Amaranthus retroflexus, Sorghum halepense, Abuliton 

theophrasti, Solanum nigrum, Chenopodium album in the trial areas established according to the randomized blocks trial 

design in the Otluoğlu, Akınlar and Bahçekoy villages of Duzce. It has been determined that the effect of the post-

emergence herbicide Tembotrine+Isoxadifen-etyl active ingredient in the control of Echinochloa crus-galli, the most 

important weed in Duzce Province Maize fields, was 55% higher than the other herbicides in producer applications. 

According to the results of the research, it is evaluated that while choosing the application time and herbicide for weed 

control, land preparation, irrigation status, weed types and densities should be taken into account.  

Keywords: Echinochloa crus-galli, Herbicidies, Maize, Post Emergence, Weeds 
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Bazı İstilacı Yabancı Ot Türlerinin Çimlenme Özelliklerinin İstila Yetenekleri Üzerine 

Etkilerinin Araştırılması 

Selin TÜNK1, Feyzullah Nezihi UYGUR1 

1Çukurova Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: stunk@cu.edu.tr 

Yabancı otların bir bölgede dağılımını ve yayılımını bulunduğu ekosistemdeki abiyotik ve biyotik faktörlerle birlikte 

çimlenebilme yetenekleri, adapte olabilme özellikleri etkilemektedir. Küresel ısınmayla birlikte iklim koşullarının sürekli 

olarak değiştiği günümüzde, değişen iklim koşullarına adapte olan yabancı ot türleri yaşamaya devam etmektedir. Bunlar 

içerisinde özellikle istilacı yabancı ot türlerinin sahip oldukları tohum dormansisi, bu türlerin tohum bankasında birikerek, 

çimlenmeden beklemelerini sağlarken dormansiye sahip olmayanlar da çok çabuk çimlenip, kısa sürede populasyonlarını 

arttırırlar. Ayrıca değişen çevre koşullarına kolaylıkla adapte olabilme ve geniş sıcaklık aralıklarında çimlenebilme 

özellikleri, yerli türlere göre daha rekabetçi olmaları, taşındıkları bölgelerde daha hızlı, agresif olarak gelişip, 

yayılmalarına, baskın tür haline gelmelerine neden olur. Dolayısıyla, sahip oldukları özellikler nedeniyle bulundukları 

alanlarda kısa sürede populasyonlarını arttırıp epidemi yaparlar ve kontrol altına alınamaz hale gelirler. Bu yüzden istilacı 

yabancı ot türlerinin kontrol stratejilerinin oluşturulmasında çimlenme özelliklerinin bilinmesi ve istila yetenekleri üzerine 

etkilerinin araştırılması gerekmektedir. Bu çalışma 2017-2018 yıllarında Çukurova Bölgesi’nde yazlık ürünlerde ana zararlı 

olan Mor Çiçekli Yıldız Sarmaşığı (Ipomoea hederacea L.) ve Çakal Kavunu (Cucumis melo var. agrestis Naudin) 

tohumlarının çimlenme özelliklerinin, istila yetenekleri üzerine etkilerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, 

çimlendirme denemeleri 5°C, 10°C, 15°C, 20°C, 25°C, 30°C, 35°C, 40°C sabit sıcaklıkta çalışan çimlendirme dolaplarında 

28 gün süreyle yürütülmüştür. Çalışma sonunda, Cucumis melo var agrestis’in çimlenme sıcaklıklarının minumum 20ºC, 

optimum 25-35°C, maksimum 40°C’de ve optimum çimlenme koşullarında maksimum çimlenmeye 3 günde geldiği 

belirlenmiştir. Ipomoea hederacea’nın ise minumum 15ºC, optimum 15-40°C, maksimum 40°C’de çimlendiği ve optimum 

çimlenme koşullarında maksimum çimlenmeye 1-3 günde geldiği saptanmıştır. Sonuç olarak; bu türlerin tarım alanlarına 

çok kısa sürede yayılıp dağılmalarının, istila edebilme yeteneklerinin nedeninin, çimlenme yüzdelerinin yüksek, çimlenme 

hız ve sürelerinin çok kısa olması ile ilgili olduğu düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çimlenme biyolojisi, Cucumis melo var. agrestis Naudin, Ipomoea hederacea L., istilacı yabancı ot. 

 

Investigation on the Effects of Germination Aspects of Some Invasive Weed Species on 

Invasion Capability 

Distribution and spread of weeds in a region are affected by both abiotic and biotic factors in the ecosystem, their 

germination ability and adaptability. Today, climatic conditions are constantly changing with global warming and weed 

species which adapt to these conditions remain to survive. Among these, especially invasive weed species with seed 

dormancy accumulate their seeds into the soil and wait for germination while those without dormancy germinate very fast 

and increase their population in a short time. The weeds which adapt easily to changing environmental conditions can cause 

to germinate in wide temperature ranges, so being more competitive than native species, develop aggressively and spread 

more rapidly, and become the dominant species in the regions where they are introduced. If a weed has these characteristics, 

they increase their population in a short time, make an epidemic and become uncontrollable in their area. For this reason, 

it is necessary to know the germination characteristics of invasive weed species. It will help to investigate their effects on 

their invasion and to develop the management strategies. This study was carried out to investigate the effects of germination 

properties and invasion capabilities of ivy-leaved morning glory (Ipomoea hederacea L.) and wild melon (Cucumis melo 

var. agrestis Naudin) seeds, which are the main weed pest of summer crops in the Çukurova Region in 2017 and 2018. The 

germination trials were conducted in germination incubators operating at a constant temperature of 5°C, 10°C, 15°C, 20°C, 

25°C, 30°C, 35°C, 40°C for 28 days. It was determined that the germination temperature of Cucumis melo var. agrestis 

was min. 20ºC, optimum 25-35°C, max. 40°C and maximum germination in 3 days under optimum germination conditions. 

It was determined that Ipomoea hederacea germinated at min. 15ºC, optimum 15-40°C, max. 40°C and reached maximum 

germination in 1-3 days under optimum germination conditions. As a result; it is thought that the reason why these species 

spread and disperse in agricultural areas in a very short time and their ability to invade is related to their high germination 

percentage, very fast germination rate and duration.  

Keywords: Germination biology, Cucumis melo var. agrestis Naudin, Ipomoea hederacea L., invasive weed 
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Çukurova Bölgesi’nde Hasat Sırasında Soya Ürünü İçerisine Karışan Yabancı Ot Türlerinin 

Belirlenmesi 

Selin TÜNK1, Feyzullah Nezihi UYGUR1 

1Çukurova Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: stunk@cu.edu.tr 

Soya bitkisi, Çukurova Bölgesi’nde son yıllarda ekim nöbeti sistemlerinde daha çok yer almakta olup, ekim alanları giderek 

artmaktadır. Yabancı ot türlerinin, soyada ürünlere doğrudan verdikleri zararların yanısıra, hasat sırasında da tohumlarının 

ürün içerisine karışmasıyla dolaylı olarak da kaliteyi bozarak zarar verirler. Bu yüzden, soya hasadı sırasında ürüne karışan 

yabancı otların temizlenmesi, oldukça büyük önem taşımaktadır. Çünkü hasat edilen ürün, tohumluk amacıyla 

kullanıldığında tohumlukla beraber yabancı ot tohumları da tarlaya ekilebilir veya sertifikasız tohumluk ile bölgede ya da 

ülkede bulunmayan yabancı ot türleri ekiliş alanlarına giriş yapabilir. Bu da soyada sadece verimi ve ürünün değerini 

düşürmekle kalmayıp hasadı ciddi bir şekilde zorlaştırmakta olup, zehirli yabancı ot tohumları ise canlıların sağlığını tehdit 

etmektedir. Bu çalışma, Çukurova Bölgesi’nde üretimi artan soya ürünü içerisindeki yabancı ot tohumlarının miktarlarının 

belirlenmesi ve teşhis edilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, soya ürününe ait numuneler 2019 yılında, soyanın hasat 

edildiği Eylül-Ekim aylarında bölgeyi temsil edecek şekilde Adana, Mersin ve Osmaniye illerindeki çiftçilerden, un 

fabrikalarından, tarım kredi kooperatiflerinden, silolardan alınarak toplamda 24 örnek temin edilmiştir. Numuneler, ürün 

yığınlarının üstünden, ortasından ve altından olacak şekilde 1-1,5 kg ağırlığında alınmıştır. Çalışma sonunda, 

Amaranthaceae, Asteraceae, Convolvulaceae, Cucurbitaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Malvaceae, Poaceae, 

Portulacaceae, Solanaceae familyalarına ait yabancı ot türleri saptanmıştır. Ürünler içerisinde en yoğun bulunan yabancı 

ot türlerinin ise sırasıyla Yabani Jüt (Corchorus olitorius L.), Kızılbacak (=Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu) (Amaranthus 

retroflexus L.) ve Çakal Kavunu (Cucumis melo var. agrestis Naudin) olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Üründe yabancı ot tohumu, soya, hasat, zehirli yabancı ot tohumları, Çukurova Bölgesi. 

 

Identification of Weed Seeds Contaminating Soybean Yields during Harvest in Çukurova 

Region 

In the Çukurova Region, soybean has been more common in the crop rotation systems in recent years, and the cultivation 

areas are gradually increasing. In addition to the direct damages of weed species in soybean fields, they also cause indirect 

damage by mixing their seeds into the yield during harvest. Therefore, there is a great importance to clean soybean yield 

from weed seeds. Because when the harvested product is used for seed purposes, weed seeds can be sowed in the field 

together with the crop seed, or weed species that are not found in the region or in the country can enter the cultivation area 

with uncertified seeds. This not only reduces yield and value of the soybean, product, but also makes harvesting seriously 

difficult, and poisonous weed seeds threaten the health of living things. This study was carried out to determine and identify 

the amount of weed seeds in the soybean product, whose production is increasing in Çukurova Region. This study was 

conducted to determine and identify the amount of weed seeds in the soybean product, whose production is increasing in 

Çukurova Region. In the study, a total of 24 samples was collected from farmers, flour mills, agricultural credit 

cooperatives and silos in Adana, Mersin and Osmaniye provinces to represent the region, in September-October, when the 

soybean product was harvested in 2019. Samples were taken from the top, middle and bottom of the product lots, weighing 

1-1,5 kg. At the end of the study, it was found that weed seeds belonged to members of the plant family Amaranthaceae, 

Asteraceae, Convolvulaceae, Cucurbitaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Malvaceae, Poaceae, Portulacaceae, Solanaceae 

. Jew's mallow (Corchorus olitorius L.), redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) and wild melon (Cucumis melo var. 

agrestis Naudin) were identified as the most common weed species, respectively. 

Keywords: weed seed in product, soybean, harvest, poisonous weed seeds, Çukurova region 

Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi FDK-2020-12884 nolu proje kapsamında 

desteklenmiştir. 
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Adana ve Osmaniye İlleri Yerfıstığı Ekim Alanlarında Sorun Olan Ana Zararlı Yabancı Ot 

Türleri  

Özcan TETİK1, Prof. Sibel UYGUR2 

1Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü- Adana 

2Çukurova Üniversitesi- Ziraat Fakt. Bitki Koruma Bölümü 

Sorumlu Yazar: ozcantetik@yahoo.com 

Akdeniz Bölgesi, ülkemiz tarımsal üretiminin önemli merkezlerinden birisi olup birçok farklı kültür bitkisinin üretimi ile 

öne çıkmıştır. Yerfıstığı (Arachys hypogaea L.) bu kültür bitkilerinden biri olup Adana ve Osmaniye illeri ilk sırada yer 

almaktadır. Yerfıstığı içerdiği yağ, protein, karbonhidrat, vitaminler ve madensel maddeler ile insanlar ve hayvanlar için 

değerli bir besin kaynağıdır. Yerfıstığında yabancı otlar ile mücadele ekimle birlikte başlar. Bu yüzden yabancı otlar ile 

mücadele yerfıstığı yetiştiriciliğinin önemli bir parçasıdır. Ayrıca son yıllarda birçok kültür bitkisinde ekim sistemindeki 

değişiklikler ve küresel ısınma gibi sebeplerden dolayı istilacılık karakterine sahip yeni türler sorun olmaya başlamıştır. 

Yerfıstığı ekim alanlarında görülen yabancı ot türlerini ve yoğunluklarını belirlemek amacı ile Adana ve Osmaniye illeri 

yerfıstığı ekim alanlarında illeri temsil edecek şekilde rotalar belirlenmiş ve rotalar doğrultusunda durulan her tarlada 10 

adet 1m²’lik çerçeve atılmıştır. Yabancı otların Rastlama Sıklıklarına baktığımızda: Adana ilinde Semiz Otu (Portulaca 

oleracea L.), Topalak (Cyperus rotundus L.), Kırmızı Köklü Horozibiği (Amaranthus retroflexus L.), Benekli Darıcan 

(Echinochloa colona (L.) Link), Çakal Kavunu (Cucumis melo var. agrestis Naudin.) ve Köpek Dişi Ayrığı (Cynodon 

dactylon (L.) Pers.) en çok rastlanan türler olmuştur. Osmaniye ilinde ise Topalak (Cyperus rotundus L.), Çukurova Fener 

Otu (Physalis angulata L.), Kızılbacak (Amaranthus retroflexus L.), Semiz Otu (Portulaca oleracea L.), Benekli Darıcan 

(Echinochloa colona (L.) Link) ve Yabani Bamya (Hibiscus trionum L.)’nın olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Yerfıstığı, Yabancı ot, Rastlama sıklığı 

 

Main Harmful Weed Species in the Peanut Fields of Adana and Osmaniye Provinces 

The Mediterranean Region is one of the important agricultural production centres in our country and has come forward 

with the production of many different crop plants. Peanut (Arachys hypogaea L.) is one of these crop plants, and Adana 

and Osmaniye provinces are in the first place in terms of peanut production in Turkey. It is a valuable food source for 

humans and animals with its fat, protein, carbohydrates, vitamins and mineral substances. Weed control in peanut fields 

starts with planting. Therefore, weed management is an important part of peanut cultivation. In addition, in recent years, 

new species with invasive character have become a problem due to changes in the planting system and global warming on 

many cultivated plants. In order to determine weed species and their weed densities seen in the peanut cultivation areas, 

the different routes which - represent the provinces in the peanut cultivation areas of Adana and Osmaniye provinces were 

surveyed and ten 1m² frame was performed on each field in the direction of the routes. When we look at the frequency of 

weeds in Adana, Common purslane (Portulaca oleracea L.), Purple nutsedge (Cyperus rotundus L.), Redroot pigweed, 

(Amaranthus retroflexus L.), Awnless barnyardgrass (Echinochloa colona(L.) Link), Wild melon (Cucumis melo var. 

agrestis Naudin.) and Bermuda grass (Cynodon dactylon (L.) Pers.) were found as the most common species. In Osmaniye, 

Purple nutsedge (Cyperus rotundus L.), Angular winter cherry (Physalis angulata L.), Redroot pigweed, (Amaranthus 

retroflexus L.), Common purslane (Portulaca oleracea L.), Awnless barnyardgrass (Echinochloa colona (L.) Link) and 

Venice mallow (Hibiscus trionum L.) were identidied as the main harmful weeds. 

Keywords: Peanut, Weed, Frequency 

Tarım Bakanlığı tarafından desteklenmektedir (TAGEM/BSAD/A/20/A2/P1/1549). 
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Balıkesir İli Gönen İlçesi Çeltik Üreticilerinin Yabancı Ot Sorunlarının Belirlenmesi 

Ali Rıza BÖR2, Ayşe YAZLIK1 

1Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

2Syngenta Tarım San. Ve Tic. A.ş- Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Sorumlu Yazar: ayseyazlik@duzce.edu.tr 

En önemli tahıllar arasında yer alan ve insan beslenmesinde özel önem arz eden çeltik üretiminde verim ve kaliteyi 

etkileyen en önemli sorunlardan biri de yabancı otlardır. Yabancı otlardan kaynaklanan sorunların giderilebilmesi ve 

yönetim programlarının oluşturulabilmesi için ilk adım ilgili ürünü üreten üreticilerin sorunlarının bilinmesidir. Bu durum 

dikkate alınarak ele alınan çalışmada, çeltik üreticilerinin yabancı otlardan dolayı karşılaştıkları sorunları belirlemek 

amaçlanmıştır. Bu amaç için Marmara Bölgesi’nin Balıkesir İli Gönen İlçesinde 100 çeltik üreticisi ile anket çalışması 

yürütülmüştür. Anket sorularında öncelikle üreticilerin demografik yapıları belirlenmiş ve yabancı otların varlığı, çevresel 

ve sosyoekonomik etkileri, uygulanan/tercih edilen mücadele yöntemleri, herbisit kullanımının uygulama esasları ve 

üreticilerin mevcut tarımsal üreticiliklerinin kapsamı gibi konuları içeren toplam 41 soru yönlendirilmiştir. Veriler 

değerlendirildiğinde; en dikkat çeken cevap üreticilerin büyük bir çoğunluğunun (%82) Entegre Mücadele (IPM) 

kavramının ve uygulamasının ne olduğunu bilmemesidir. Ayrıca ankete katılan tüm üreticiler yabancı ot sorununun üretim 

alanlarındaki ana sorun olduğunu kabul etmektedirler (%100). Dikkat çeken diğer cevaplar arasında; tüm üreticilerin 

yabancı otlar ile mücadelede sadece herbisit kullanması (%100), üreticilerin tek yıllık ekim nöbeti uygulaması yapması 

(%69), herbisit nöbetinin ise sadece %12 oranında yapılmasıdır. Ek olarak üreticilerin kullandığı herbisiti başkasına da 

tavsiye ettiği (%83) ve herbisit kullanım sıklığının etikette belirtilen dönemler dışında da yapıldığı (%88) gibi yüksek 

oranlar belirlenmiştir. Olumlu olarak değerlendirilebilecek veriler arasında ise üreticilerin kalibrasyon uygulamasını 

bilmeleri (%100), büyük bir çoğunluğun herbisitlerin bekleme süresine uymaları (%63), herbisit uygulamasında dikkat 

edilecek hususlara uymaları (%59) ve bilmedikleri bir herbisiti sadece tavsiye üzerine kullanmadıkları (%57) tespit 

edilmiştir. Bu sonuçların çevresel kirlilik, herbisit dayanıklılığı ve pek çok önem taşıyan konuda oluşabilecek risk 

durumları hakkında bilgiler sunacağı düşünülmektedir. Ayrıca Türkiye için ilk kez ele alınmış olan bu çalışma konusundan 

elde edilen veriler, öncelikle herbisitlerin etkisizliğinden yakınan tüm üreticiler olmak üzere, çeltik alanlarında yabancı ot 

yönetim programlarının oluşturulması ve bu programların uygulamaya aktarılmasına yönelik veri boşluklarının 

kapatılmasına yön verebilir. 

Anahtar Kelimeler: anket, çeltik, herbisit, IPM, yabancı ot 

 

Determination of Weed Problems of Rice Producers in Gonen District of Balıkesir Province 

One of the most important problem affecting the yield and quality of the rice product, which is among the most important 

grains and has special importance in human nutrition, are weeds. In order to eliminate the problems caused by weeds and 

to create management programs, the first step is to know the problems of the producers. Considering this situation, the 

study aimed to determine the problems faced by rice producers due to weeds. For this purpose, a survey was conducted 

with 100 rice producers in Gönen district of Balıkesir province in Marmara Region. In survey, firstly the demographic 

structures of the producers were determined, and then including the presence of weeds, their environmental and 

socioeconomic effects, applied/preferred control methods, application principles of herbicide use and the scope of the 

producers to agricultural production a total of 41 questions were asked. When the data evaluated the most striking answer 

is that the vast majority of producers (82%) do not know what the Integrated Pest Management (IPM) sense and application 

was. In addition, all producers participating in the survey acknowledge that the weed problem is the main problem in their 

production areas (100%). Among the other remarkable answers all producers use herbicides to control weeds (100%), 

apply of annual crop rotation (69%), and herbicide rotation is only 12%. In addition, it has been determined that there are 

risky situations in many issues such as the producers recommend the herbicide, they use to someone else (83%) and the 

frequency of herbicide use (88%) outside the periods specified on the label. Among the data that can be evaluated 

positively, it was determined that producers know the calibration (100%), obey the waiting time of herbicides (63%), 

comply with the considerations in herbicide application (59%) and do not use an unknown herbicide only for 

recommendation (57%). These results provide information about the risk situations that may occur in many important 

issues such as environmental pollution, herbicide resistance. In addition, this study which addressed to the first time for 

Turkey, shows that all producers who complain about the ineffectiveness of herbicides, may direct the creation of weed 

management programs in rice fields and the closing of gaps for the implementation of these programs. 

Keywords: survey, rice, herbicide, IPM, weed 

Bu bildiri Syngenta Tarım San. ve Tic A.Ş tarafından desteklenmektedir. 
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Aşağı Seyhan Ovası (Adana)’nda Ekim Nöbeti Uygulamaları ve Yabancı Ot Mücadelesindeki 

Problemlerin Belirlenmesi  

Selin TÜNK1, Feyzullah Nezihi UYGUR1 

1Çukurova Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: stunk@cu.edu.tr 

Yabancı otlarla mücadele, tarımda sürdürülebilirlikte en önemli kriterlerden biri olup, mücadele algoritmaları ile stratejilerinin 

oluşturulmasında ekim nöbeti, ana zararlı ve potansiyel ana zararlı yabancı ot türlerinin bilinip tanınması, kritik periyot süresince 

“Ekonomik Zarar Eşiği’ne ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu çalışma 2017-2018 yıllarında, çiftçilerin 

yabancı ot tanıma düzeylerinin belirlenerek, uyguladıkları ekim nöbeti sistemleri ile yabancı otlanma arasındaki etkileşimin 

ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Aşağı Seyhan Ovası (Adana)’nı temsil edecek şekilde 19 köyde yetiştiricilikte 

yeterli tecrübeye sahip olduğu düşünülen 110 çiftçi ile yüz yüze anket çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, üreticilerle 

görüşülerek, bölgede uygulanan ekim nöbeti deseni ve yabancı otlanma ile ilgili sorular sorulmuştur. Anketler sonucunda, 

bölgede son yıllarda en çok yetiştiriciliği yapılan tarla bitkilerinin sırasıyla mısır (%79), buğday (%51), soya (%38) olduğu tespit 

edilmiştir. Son 5 yıl içerisinde ise üreticilerin %58’inin ikili zayıf ekim nöbeti uyguladığı, %42’sinin her yıl aynı kültür bitkisini 

yetiştirdiği gözlemlenmiştir. Üreticilerin zengin ekim nöbeti uygulamama nedenlerinin; geleneksel olarak sürekli yetiştirilen 

kültür bitkileri haricinde başka bitkileri yetiştirmek istememeleri, yetiştirilmesi kolay ürünleri tercih etmeleri, ürünlere göre 

sadece yılın belli dönemlerinde çalışma koşullarının olması, ürünlerin satış garantisinin olması, ürünlerin destekleme fiyatları, 

yeni ürünlerin üretim teknikleri ile ilgili yeterince bilgi ve tecrübeye sahip olmamaları ve yetiştirme tekniklerine uygun yeteri 

kadar alet ve ekipmanlarının olmaması ile ilgili olduğunu bildirmişlerdir. Üreticilere göre bölgedeki yabancı ot türlerinin önem 

derecesine göre sıralanmasında, ilk 20 içerisindeki yabancı ot türlerinden 16 adeti ana zararlı ve potansiyel ana zararlıdır. Bu 

türler ise Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Sinapis arvensis, Sorghum halepense, Cucumis melo var. agrestis, 

Portulaca oleracea, Solanum nigrum, Avena sterilis, Echinochloa crus-galli, Echinochloa colona, Setaria verticillata, Galium 

aparine, Cyperus rotundus, Ipomoea hederacea, Xanthium strumarium, Orobanche spp.’dir. Ancak, çiftçilerin bu türleri erken 

dönemlerinde tanımayıp, ergin dönemde tanıdıkları saptanmıştır. Buna bağlı olarak, arazideki herbisit uygulamalarını da ana 

zararlı yabancı ot yoğunluklarına bağlı olarak değil genel yabancı otlanmaya göre yaptıkları belirlenmiştir. Ayrıca çiftçiler, tarım 

arazilerinde artan yabancı ot problemine karşı kimyasal mücadelenin geçmiş yıllara göre etkisini yitirdiğini de belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı otlanma, ekim nöbeti deseni, çiftçi anketi, Aşağı Seyhan Ovası. 

 

Determination of Crop Rotation and Weed Control Problems in Lower Seyhan Plain in 

Turkey 

Weed management is one of the most important criteria in sustainability in agriculture.Crop rotation patterns, the main harmful 

and potential main harmful weed species, and to determine whether the economic threshold has been reached during the critical 

period are also important to establish management strategies.This study was carried out to determine the weed identification 

levels of the farmers and to know the interaction between the applied crop rotation systems and weeding in 2017-2018. The face-

to-face questionnaire was made with 110 farmers who were thought to have sufficient experience in agriculture from 19 villages 

to represent the Lower Seyhan Plain (Adana). In the study, the farmers were interviewed and questioned about the applied crop 

rotation pattern and weed population in the region. As a result of the questionnaires, it has been determined that the most cultivated 

field crops are corn(79%), wheat(51%), soybean(38%) in recent years. In the last 5 years, it has been observed that 58% of the 

farmers applied weak crop rotation with two crops and 42% produce the same crop every year. They reported that is related to 

the fact that the reasons of do not apply the rich crop rotation other than same traditional crops, opting products that are easy to 

cultivate, crop related working conditions, the sales guarantee and the supported prices of the products, not having enough 

knowledge and experience about the production techniques of new crops, lack of tools and equipment suitability for cultivation 

techniques. According to the farmers 16 of the first 20 weed species in the region are the main harmful and potential main harmful. 

These species are Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Sinapis arvensis, Sorghum halepense, Cucumis melo var. 

agrestis, Portulaca oleracea, Solanum nigrum, Avena sterilis, Echinochloa crus-galli, Echinochloa colona, Setaria verticillata, 

Galium aparine, Cyperus rotundus, Ipomoea hederacea, Xanthium strumarium, Orobanche spp.. However, it was determined 

that the farmers didn't identify these species in the early stages, but recognized in maturity. Nevertheless, it was detected that 

farmers use herbicides for the general weed population, not depending on the main harmful weed densities. In addition, farmers 

stated that herbicides have lost its effectiveness on the increasing weed problem in fields compared to previous years. 

Keywords: Weeding, crop rotation pattern, farmer questionnaire, Lower Seyhan Plain. 

Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi FYL-2017-8205 nolu proje kapsamında 

gerçekleştirilmiştir. 
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Mısır Bitkisinde, Çiftçi Uygulamaları Sonucu Oluşan Herbisit Fitotoksisitelerinin Oransal 

Simptom Gözlemleri ile Klorofilmetre Ölçümlerinin Karşılaştırılarak Oluşabilecek Farkların 

Saptanması 

Levent HANÇERLİ1, Feyzullah Nezihi UYGUR1 

1Çukurova Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: leventhancerli@hotmail.com 

Mısır, ülkemizde tahıl grubunda buğdaydan sonra en çok yetiştiriciliği yapılan kültür bitkisidir. Mısır yetiştiriciliğinde 

birçok bitki koruma etmeni problem olmakta, ancak en çok zararı yabancı otlar vermektedir. Yabancı otlarla mücadelede 

herbisitler, kısa sürede sonuç vermesi ve maliyetinin düşük olması sebebiyle çiftçiler tarafından en çok tercih edilen 

mücadele yöntemlerinin başında gelmektedir. Ancak herbisitlerin yoğun ve yanlış kullanılması kültür bitkilerinde 

fitotoksisiteye sebep olmaktadır ki buna çiftçiler tarafından “sarsılma” denilmektedir. Bitkilerde sarsılma, gelişim geriliği 

veya sararma şeklinde görülebileceği gibi bazen de bitkide anormal gelişmeye de sebep olabilmektedir. Mısır 

yetiştiriciliğinde yabancı ot problemini erken dönemde çözmek için genellikle çiftçiler çıkış öncesi herbisitleri tercih 

etmektedir. Bu çalışmada, mısır kültür bitkisinin yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılan çıkış öncesi ruhsatlı 

herbisitlerden kaynaklı oluşabilecek sarsılma, klorofilmetre ile ölçülerek, gerçek fitotoksisiteye ne oranda karşılık geldiği 

belirlenmeye çalışılmıştır. Denemeler Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü serasında, tesadüf parselleri deneme 

desenine göre, beş tekerrürlü olarak saksılarda yürütülmüştür. Deneme, 330 g/l Pendimethalin aktif maddeli herbisitin N 

(ruhsatlı doz) dozu, 2N (iki katı doz), 4N (dört katı doz) ve Kontrol (0 doz) şeklinde çıkış öncesi ilaçlama yapılarak 

kurulmuştur. Daha sonra herbisitin sebep olduğu sarsmayı belirlemek için gözle % simptomları, gelişim anormallikleri ve 

klorofilmetre değerleri kaydedilmiş ve birbirleriyle kıyaslanarak sarsmayla ilişkisi araştırılmıştır. Çalışma sonucunda, 

kullanılan herbisit dozu arttıkça kontrol uygulamasına kıyasla klorofil miktarında ve bitki gelişiminde (boy) ters orantılı 

bir şekilde düşüş gözlemlenmiştir. Buna göre; 28. gün sonunda yüksek doz herbisit uygulaması klorofil oluşumunu yaklaşık 

%38 azaltırken bitki boyunu ise yaklaşık %87 oranında azaltmıştır. Bu çalışma göstermektedir ki Pendimethalin 

uygulamaları ruhsatlı dozda dahi klorofil oluşum miktarında azalmaya ve buna bağlı olarak gelişim geriliğine sebep 

olabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fitotoksisite, herbisit, klorofilmetre, mısır. 

 

Determination of Possible Differences between Proportional Injury Symptom and Chlorophyll 

Meter Measurements of Herbicide Phytotoxicity caused by Farmer Applications in Corn Plant 

Corn is the most cultivated crop after wheat in our country. Many plant protection factors are a problem in corn cultivation, 

but weeds cause the most damage. To manage the weeds in corn, herbicides are one of the most preferred methods by 

farmers, as it gives results in a short time and are low in cost. However, intensive and incorrect use of herbicides causes 

phytotoxicity in crop plants, which is called " stressed" by farmers. It can be seen in the form of stressing, growth retardation 

or chlorosis, and sometimes it can cause abnormal development in the plant. In order to solve the weed problem in corn 

cultivation at an early stage, farmers generally prefer pre-emergence herbicides. In this study, commonly used pre-

emergence in corn crops induced stresses that may occur on registered herbicide, as measured by chlorophyll meter the 

actual phytotoxicity it was studied to determine that it corresponds to what extent.The experiments were carried out in the 

greenhouse of the Çukurova University Faculty of Agriculture, Department of Plant Protection, according to the plant 

pattern of the fields, in pots with five replications. The trial was established pre-emergence spraying with 330 g/l 

Pendimethalin active ingredient herbicide N (registered dose) dose, 2N (double dose), 4N (four times dose) and Control (0 

dose). Then, to determine the stressing caused by the herbicide, injury symptoms (as percentage), growth abnormalities 

and chlorophyll meter values were recorded and compared with each other and their relationship with stressing was 

investigated. As a result of the study, when the dose of herbicide used increased, an inversely proportional decrease was 

observed in the amount of chlorophyll and plant growth (height) compared to the control application. According to this; 

At the end of the 28th day, high-dose herbicide application decreased chlorophyll formation by approximately 38%, while 

plant height decreased by approximately 87%. This study shows that Pendimethalin applications can cause a decrease in 

the amount of chlorophyll formation and consequently growth retardation, even at the registered dose. 

Keywords: Phytotoxicity, Herbicide, Chlorophyll meter, Corn. 

Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi FDK-2021-13583 nolu proje kapsamında 

desteklenmiştir. 
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Turunçgil Bahçelerinde, Farklı Örtücü Bitki Türlerinin Yabancı Otlanma Üzerindeki 

Etkisinin Araştırılması 

Selvinaz HANÇERLİ1, Feyzullah Nezihi UYGUR1 

1Çukurova Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: selvinazkarabacak@gmail.com 

Turunçgil yetiştiriciliğinde, yabancı otların verdiği zararlar, hastalık ve böcekler gibi gözle görülen bir zararlanmaya neden 

olmayıp, ağaçlarda gerileme, çalılaşma ve hasat sonrasında verim ve kalite kayıpları olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden 

yabancı otlar ile mücadelede bilinçli bir takip ile zararlı yabancı ot türlerinin tanınması ve teşhisi çok önemli hale gelmektedir. 

Yabancı otlar, yetiştiricilikle ilgili tarımsal işlemlerin (gübreleme, sulama, hasat, vb.) hızlı ve sağlıklı yapılmasına engel 

olmaktadır. Yabancı otlar ile mücadelede herbisitlerin yoğun kullanımı sonucunda, direnç vb. problemlerin yanı sıra ekosistemde 

olumsuz etkilenmektedir. Bu çalışma ile turunçgil bahçelerinde kimyasal mücadeleye alternatif olabilecek, sahip oldukları 

rekabetçi özellikleri sayesinde yabancı ot türlerinin gelişimini baskılayarak mücadelede kullanılabilecek ve aynı zamanda 

ekosisteme fayda sağlayabilecek örtücü bitki türlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla planlanan çalışma, 2019 yılında, 

Adana ilinin Seyhan ilçesinde yeni tesis edilen bir Enterdonat limon bahçesinde, bölünmüş parseller deneme desenine göre dört 

tekerrürlü olarak kurulmuştur. Parselizasyon yapıldıktan sonra, sıra arasına, örtücü bitki olarak, Adi Fiğ (Vicia sativa L.), Arpa 

(Hordeum vulgare L.), Çavdar (Seceale cereale L.), Çayır Düğmesi (Poterium sanguisorba L.), Korunga (Onobrychis sativa 

Lam.), Turp (Raphanus sativus L.), Tüylü Fiğ (Vicia villosa L.) ekilmiştir. Her parselde dört adet ¼ m2 ‘lik çakılı alanlar 

oluşturularak bu alanlar içerisindeki örtücü bitki ve yabancı ot türlerinin sayısı ile % kaplama alanı belirlenmiştir. Örtücü bitkiler 

%10 çiçeklenme dönemine geldiğinde, çakılı alanlar içerisindeki örtücü bitki ve yabancı ot türleri toprak yüzeyinden hasat 

edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, denemeye alınan tüm örtücü bitki türleri kontrole kıyasla yabancı ot tür sayısını 

azaltmıştır. Kontrol uygulamasında 16 farklı yabancı ot türüne rastlanmış iken; Adi Fiğ, Arpa, Çavdar, Çayır Düğmesi, Korunga, 

Turp, Tüylü Fiğ örtücü bitki uygulamalarında sırasıyla; 8, 10, 3, 7, 10, 1 ve 6 farklı yabancı ot türü belirlenmiştir. Çalışmada, ana 

zararlı yabancı ot türlerinden Ebe Gümeci (Malva sylvestris L.), kontrol parselinde 18.00 adet/m2 iken, Turp, Çavdar ve Tüylü 

Fiğ uygulamalarında sırasıyla 4.00 adet/m2, 6.50 adet/m2 ve 6.75 adet/m2 olarak; diğer ana zararlı yabancı ot türü olan Sarı Taş 

Yoncası (Melilotus officinalis (L.) Pall.) ise, kontrol parselinde 5.00 adet/m2 iken, Çavdar ve Tüylü Fiğ uygulamalarında sırasıyla 

4.50 adet/m2 ve 2.00 adet/m2 olarak hesaplanmıştır. Turp uygulamasında ise Ebe Gümeci dışında farklı bir yabancı ot türüne 

rastlanmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Turunçgil, Sürdürülebilir tarım, Örtücü bitki, Yabancı ot mücadelesi. 

 

Research on Different Cover Crop Species Effects on Weeding in Citrus Orchards 

In citrus production, damages caused by weeds do not cause any visible damage like diseases and insects, but appear as an 

insufficient or, bushy-type growth in trees and yield and quality losses at the harvest. Therefore, in weed management, the 

recognition and diagnosis of harmful weed species and their monitoring becomes very important. Weeds cause the fast and right 

application of agricultural practices (fertilization, irrigation, harvesting, etc.) related to cultivation. As a result of intensive use of 

herbicides in weed management, ecosystem could be negatively affected such as developing herbicide resistance etc. In this study, 

it’s aimed to determine the types of cover crops that can be an alternative to chemical management in citrus orchards, can be used 

in the manage by suppressing the development of weed species through their competitive properties, and at the same time can 

benefit the ecosystem. Trials were set-up in newly established Enterdonat variety lemon orchard at Seyhan district of Adana in 

2019 according to divided plots experimental design with four replications. After parcelization, cover crops Common Vetch 

(Vicia sativa L.), Barley (Hordeum vulgare L.), Rye (Seceale cereale L.), Common Burnet (Poterium sanguisorba L.), Sainfoin 

(Onobrychis sativa Lam), Radish (Raphanus sativus L.) and Hairy Vetch (Vicia villosa L.) was sowed between rows. Four ¼m2 

fixed areas were created in each plot, coverage (%) and the number of cover crops and weed species was determined. When cover 

crops reached up to 10% flowering, cover crops and weed species in the fixed areas were harvested from the soil surface. The 

results show that, all cover crop species included in the trial decreased the number of weed species compared to the control. 

According to this; Common Vetch, Barley, Rye, Common Burnet, Sainfoin, Radish, Hairy Vetch cover crop applications, 

respectively; 8, 10, 3, 7, 10, 1 and 6 different weed species were determined while 16 different weed species were found in the 

control application. In the study, one of the main harmful weed species, Common Mallow (Malva sylvestris L.), was founded 

18.00 weed/m2 in control plot and recorded 4.00 weed/m2, 6.50 weed/m2 and 6.75 weed/m2 in Radish, Rye and Hairy Vetch 

applications, respectively. The other main harmful weed species Yellow Sweet Clover [Melilotus officinalis (L.) Pall.] was 5.00 

weed/m2 in the control plot, while it was calculated as 4.50 weed/m2 and 2.00 weed/m2 in Rye and Hairy Vetch applications, 

respectively. Cover crop which is Radish, application, there were no different weed species found except for Common Mallow. 

Keywords: Citrus, Sustainable agriculture, Cover crop, Weed management. 

*Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi FDK-2020-12876 nolu proje kapsamında 

desteklenmiştir. 
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Çukurova’da Çakal Kavunu (Cucumis melo var. agrestis Naudin)’nun Mısırda Ana Zararlı 

Durumuna Geçmesinin Herbisitlerle İlişkilendirilmesi  

Muhammet Uğurcan AYATA1, Feyzullah Nezihi UYGUR1 

1Çukurova Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: ugurcanayata@hotmail.com 

Çukurova, dünyadaki tarıma en elverişli alanlar arasında olan, iklim özelliklerinden dolayı her zaman tarımsal faaliyetin 

yapıldığı, ülkemizin en eski tarım merkezlerinden biri olup, temel tarım ürünlerinin yoğun olarak üretiminin yapıldığı bir 

bölgedir. Bölgede açık alanda yirminin üzerinde farklı yazlık kültür bitkisi yetiştirilebilmekte, yazlık kültür bitkileri 

içerisinde de mısır en fazla ekim alanına sahiptir. Çakal Kavunu (Cucumis melo var. agrestis Naudin) tek yıllık, yazlık, 

tohumla çoğalan Çukurova Bölgesi için yeni ve istilacı bir yabancı ot türüdür. Bu yabancı otun Çukurova’da üretimi yapılan 

birçok tarım ürününde zarar yaratma potansiyeli bulunmaktadır. Ekonomik zarar eşiği bilinmemekle birlikte mısırda hasat 

öncesi, hasatta ve hasat sonrasında problem oluşturabilmektedir. Günümüzde bu yabancı ota ruhsatlı herbisit 

bulunmamakta, etkili olma potansiyeli olan aktif maddeler yasaklanmış veya yasaklanma potansiyelindedir. Çimlenme 

gücü ve hızı yüksek olan bir yabancı ot olup, bitki başına tipik olarak fazla miktarda tohum üretmektedir. Tohumlar, yapılan 

çalışmalara göre maksimum çimlenmeye yedinci günde ulaşmakla ve optimum koşullarda 25°C’de %70’in üzerinde 

çimlenebilmektedir. Aynı yıl içinde tohum oluşturmaları ve hemen çimlenebilme kabiliyetinin olup tohumlarında düşük 

oranda dormansi olması, ayrıca üreticilerin mısır büyüdükten sonra yabancı ot mücadelesi yapamamaları bu yabancı otun 

artışına katkı sağlamaktadır. Mısırda ruhsatlı dozlarında çıkış öncesi kullanılan 225 g/l Isoxaflutole + 90 g/l 

Thiencarbazone-methyl + 150 g/l Cyprosulfamide (Safener), 280 g/l Dimethenamid-p + 250 g/l Terbuthylazine ve 375 g/l 

S-Metolachlor + 125 g/l Terbuthylazine + 37.5 g/l Mesotrione aktif maddeli herbisitler ile yapılan tarla denemelerinde bu 

herbisitlerin Çakal Kavunu’na etkisinin %50’den daha az olduğu saptanmıştır. Herbisitler diğer türlerin çoğunu kontrol 

ederek Çakal Kavunu ve Kırmızı Çiçekli Yıldız Sarmaşığı (Ipomoea hederifolia L.) gibi diğer türlere alan açmaktadır. 

Çakal Kavunu son toprak işlemeden sonra veya herbisitin son uygulaması etkinliğini kaybettiğinde tarlaları istila 

etmektedir.Bu yabancı otun kontrolü uzun vadeli bir yönetim sorunu olup, mevcut teknoloji ile ekonomik olarak mücadele 

yapılamamakta, kontrolsüz istilalar tarım alanları için uzun vadeli zararlı sonuçlar oluşturmaktadır. Çözüm, 5-10 bitki 

içeren ekim nöbeti uygulamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çukurova Bölgesi, Mısır, Cucumis melo var. agrestis, Herbisit  

 

Relation of the Herbicides and the Field Musk Melon (Cucumis melo var. agrestis Naudin) to 

Become A Main Pest of Corn Fields in the Çukurova 

Çukurova, which is among the most suitable areas of agriculture in the world, one of the oldest agricultural centers of our 

country where agricultural activities and intense agricultural production are always carried out due to the climatic 

characteristics. More than twenty different summer crops can be grown in the open field in the region, corn has the largest 

cultivation area among the summer crops.Field Musk Melon (Cucumis melo var. agrestis Naudin) is a summer annual, 

seed-propagating new and invasive weed species in Çukurova region. This weed has the potential to cause damage to many 

agricultural products produced in Çukurova. Although the economic threshold is not known, it can cause problems before, 

during and after harvest in corn. Currently, there are no registered herbicides for this weed, and active ingredients that have 

the potential to be effective are banned or have the potential to be banned. It is a weed with high germination ability and 

speed and typically produces a large number of seeds per plant. According to studies, the seeds reach maximum germination 

on the seventh day and can germinate over 70% at 25°C under optimum conditions. The fact that they produce seeds in the 

same year and they have the ability to germinate immediately and show a low level of dormancy, and the farmers inability 

to weed management after the corn grows contribute to the increase of the population of this weed.According to field trials 

with pre-emergence herbicides registered in corn that containing 225 g/l Isoxaflutole + 90 g/l Thiencarbazone-methyl + 

150 g/l Cyprosulfamide (Safener), 280 g/l Dimethenamid-p + 250 g/l Terbuthylazine and 375 g/l S-Metolachlor + 125 g/l 

Terbuthylazine + 37.5 g/l Mesotrione, the effect of the herbicides on Field Musk Melon was found to be less than 50%. 

Herbicides control mostly other species and create space for Field Musk Melon and other species such as Scarlet Morning 

Glory (Ipomoea hederifolia L.). Field Musk Melon invades fields after the last tillage or when the last application of the 

herbicide has lost its effectiveness. 

Control of this weed is a long-term managing problem, it cannot be managed economically with the current technology, 

uncontrolled invasions cause long-term harmful results for agricultural areas. The solution is to apply crop rotations with 

5-10 crops. 

Keywords: Cukurova Region, Corn, Cucumis melo var. agrestis, Herbicide  
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Şeytan Elması (Datura stramonium L.) Ekstrelerinin Bazı Bitki Patojeni Bakteri ve Funguslar 

Üzerine Etkisi 

Pelin KARAKEÇİLİ2, Işık TEPE1 

1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Van. 

2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van. 

Sorumlu Yazar: itepe@yyu.edu.tr 

Bu çalışmada, içerdiği kimyasallar sebebiyle canlılar üzerinde zehirli etkisi olduğu bilinen şeytan elması (Datura 

stramonium L.) ekstreleri kullanılmıştır. Şeytan elması ekstrelerinin iki adet bitki patojeni bakterinin (Erwinia amylovora 

6-A ve Pseudomonas syringae pv. syringae) ve üç adet toprak kökenli bitki patojeni fungusun (Fusarium oxysporum f.sp. 

melonis, Rhizoctonia solani AG-3, ve Sclerotinia sclerotiorum) gelişimi üzerine etkileri araştırılmıştır. Böylece bitki 

hastalıklarıyla mücadelede, pestisitlere alternatif olabilecek bazı biyokimyasal bileşiklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmada önce şeytan elmasının kurutulup toz haline getirilen yapraklarından su ve metanol ekstreleri elde edilmiş, sonra 

bu ekstrelerin %15, %30, %45 ve %60’lık konsantrasyonları Petri kaplarında söz konusu bakteri ve funguslara 

uygulanmıştır. Şeytan elması ekstrelerinin hiçbir konsantrasyonu bitki patojeni iki bakterinin gelişimini engellememiştir. 

Metanol ekstrelerinin tüm konsantrasyonları her üç fungusun gelişimini tamamen engellerken, su ekstrelerinin ise %30 ve 

daha yüksek konsantrasyonlarından aynı sonuç elde edilmiştir. Sonuç olarak, şeytan elmasından elde edilen su ve metanol 

ekstrelerinin toprak kökenli bazı fungal bitki patojenlerinin gelişimini önemli ölçüde engellediği anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Şeytan elması, Datura stramonium, bitki ekstresi, bakteri, fungus. 

 

Effect of Jimsonweed (Datura stramonium L.) Extracts to Some Bacterial and Fungal Plant 

Pathogens 

In this study, jimsonweed (Datura stramonium L.) extracts were used, which known as a toxic effect on living organisms. 

The effects of the extracts of jimsonweed on the development of two plant pathogen bacteria (Erwinia amylovora 6-A and 

Pseudomonas syringae pv. syringae) and three soil-borne plant pathogen fungi (Fusarium oxysporum f.sp. melonis, 

Rhizoctonia solani AG-3, and Sclerotinia sclerotiorum) were investigated. In the study, it was aimed to determine some 

biochemical compounds that may be an alternative to pesticides. First, water and methanol extracts were obtained from the 

dried and powdered leaves of jimsonweed, and then 15%, 30%, 45%, and 60% concentrations of these extracts were applied 

to the bacteria and fungi in Petri dishes. Any concentration of jimsonweed extracts not inhibited the development of two 

bacteria. All concentrations of methanol extract completely inhibited the development of these three fungi, while 30% and 

higher concentrations of water extracts gave the same result. As a result, it was understood that water and methanol extract 

obtained from jimsonweed significantly inhibited the development of some soil-borne fungal plant pathogens. 

Keywords: Jimsonweed, Datura stramonium, plant extract, bacteria, fungi. 

Bu çalışma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından FYL-2019-8149 numaralı proje 

kapsamında desteklenmiştir. 
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Nadas Sonrası Mısır Ekim’inde Yabancı Ot Yoğunluğu 

Dr. Recep YAVUZ1, Burhan ŞAHİN1 

1Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Sorumlu Yazar: dryavuz81@gmail.com 

Bu araştırma nadas sonrası mısır ekilen alanlarda yabancı ot türlerinin ve yoğunluğunun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Düzce İli Ağa Mahallesinde 2019 yılına kadar kavak ekili, 266,403 nolu parsellere 2020 yılında mısır ekilmiş ve 726 nolu 

parsel ise nadasa bırakılmıştır. 2020 yılı sonbaharında tüm parseller derin sürülmüştür. 2021 yılında tüm parsellere 5 Mayıs 

tarihinde mısır ekilmiştir. 4 Haziran 2021 tarihinde yabancı otlar 2-3 yapraklı iken yapılan incelemede tüm parsellerde 

baskın yabancı ot türlerinin Echinochloa crus-galli, Amaranthus retroflexus, Sorghum halepense, Abuliton theophrasti, 

Solanum nigrum, Chenopodium album olduğu belirlenmiştir. Yabancı ot yoğunluğunun ise nadasa bırakılan 726 nolu 

parselde, 2020 yılında mısır ekilen 266,403 nolu parsellere göre %50 daha fazla olduğu, mısır çıkışını zayıflattığı 

saptanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre nadasa bırakılan alanlarda mısır ekiminde çıkış öncesi yabancı ot kontrolünün 

tercih edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Herbisitler, Mısır, Nadas, Yabancı Otlar 

 

Weed Intensity In Maize Sowed After Fallow 

This research was carried out to determine the weed species and density in the fields sowed with maize after fallow. In the 

Ağa District of Düzce Province, poplar was planted until 2019, in 2020 maize was sowed in parcels numbers 266,403 and 

parcel number 726 was left fallow . In the autumn of 2020, all parcels were plowed deep. In 2021, maize was sowed on all 

plots on 5 May. In the examination carried out on 4 June 2021 when the weeds were 2-3 leaves, it was determined that the 

dominant weeds species in all parcels were Echinochloa crus-galli, Amaranthus retroflexus, Sorghum halepense, Abuliton 

theophrasti, Solanum nigrum, Chenopodium album. It was determined that weed density was 50% higher in parcel number 

726, which was left fallow, compared to parcels numbers 266,403 where maize was sowed in 2020, weakening mazie 

emergence. According to the results of the research, it is evaluated that weed control should be preferred pre emergence in 

maize planting in fallow areas. 

Keywords: Fallow, Herbicidies, Maize, Weeds. 
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Farklı Ayçiçeği Hatlarının Canavar Otu (Orobanche spp.) Türlerine Karşı Dayanıklılık 

Durumlarının Araştırılması 

Yılmaz YAŞAR1, Ayşe Nuran ÇİL1, Abdullah ÇİL1, Sibel UYGUR2 

1Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana, Türkiye 

2Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Adana, Türkiye 

Sorumlu Yazar: yasaryilmaz@tarimorman.gov.tr 

Ülkemiz yağ tüketiminin büyük bir kısmı ayçiçeğinden karşılanmaktadır. Farklı bölgelerde de tarımının yapılmasıyla 

beraber ayçiçeği ekim alanları yıldan yıla artış göstermektedir. Ayçiçeği tarımında verimi etkileyen etmenlerin başında 

Canavar Otu (Orobanche spp.) türleri gelmektedir. Canavar otlarına karşı yeterli kimyasal veya kültürel mücadele imkânı 

olmadığı için dayanıklı ayçiçeği çeşitlerinin ülkemiz tarımına kazandırılması gerekmektedir. Bu çalışmada ayçiçeği 

ıslahında kullanılan 1300 Restorer ayçiçeği hattının farklı yıllarda toplanan Canavar Otu tohumlarına karşı dayanıklılık 

durumlarının belirlenmesi ve dayanıklı görülen hatların ayçiçeği ıslahında kullanılması amaçlanmıştır. Çalışmalar sera 

koşullarında, 2019 ila 2020 yıllarında yürütülmüş ve iki aşamadan oluşmuştur. İlk aşamada Canavar Otu ile bulaşık sera 

toprağıyla doldurulan siyah fidan poşetlerine açılan ocaklara her Restorer hattan beşer adet tohum ve 1,5 gram Canavar 

Otu tohumu bırakılarak ekim yapılmıştır. Hasat sırasında yapılan sayımlar Pustovoit yöntemine göre hesaplanarak 

dayanıklı ve toleranslı Restorer hatlar belirlenmiştir. Sayımlar sonucunda; denemede kullanılan karışık Canavar Otu 

tohumlarına karşı 200’den fazla Restorer hattı dayanıklı ve yaklaşık 100 Restorer hattı toleranslı olarak belirlenmiştir. 

İkinci aşamada ise seçilen 30 hat direkt olarak tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak yapay 

inokulasyonla bulaştırılan seraya ekilmiş ve çalışmada kullanılan Canavar Otu tohumlarının farklı türlere ait olma 

olasılığına karşı da farklı kültür bitkileri kontrol amaçlı olarak ekilmiştir. Ayçiçeği hasadına kadar deneme devam etmiş ve 

deneme sonunda Canavar Otu sap sayısı, yaş ve kuru ağırlık gibi parametreler değerlendirmeye alınmıştır. Hasat zamanı 

sadece Orobanche Cernua Loefl. Görülmüştür. Denemelerden elde edilen bulgular yeni ayçiçeği çeşidi geliştirmek üzere 

tarla denemelerinde değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ayçiçeği, Canavar Otu, Islah 

 

Research on Resistance of Different Sunflower Lines against Broomrape (Orobanche spp.) 

Species 

A large part of our country's oil consumption is provided from sunflower. Due to its farming in different areas, the cultivated 

areas of sunflowers are increasing year by year. Broomrape (Orobanche spp.) species are one of the leading factors 

affecting yield in sunflower agriculture. Since there is no adequate chemical or cultural control against broomrapes, 

resistant sunflower varieties are supposed to be introduced into our country's agriculture. In this study, it was aimed to 

determine the resistance status of 1300 Restorer sunflower lines used in sunflower breeding against broomrape seeds 

collected in different years and to use the resistant lines in sunflower breeding. The studies were done in greenhouse 

conditions between 2019 and 2020 and consisted of two stages. In the first stage, five seeds from each Restorer line and 

1.5 grams of broomrape seeds were planted in the holes opened in black seedling bags filled with broomrape-contaminated 

greenhouse soil. Countings made during the harvest were calculated according to the Pustovoit method and resistance and 

tolerant Restorer lines were determined. As a result of the countings; it was determined that more than 200 Restorer lines 

as resistance and approximately 100 Restorer lines as tolerant against the mixed broomrape seeds used in the trial. In the 

second stage, the selected 30 lines were directly planted in the greenhouse inoculated with artificial inoculation in four 

replications according to the randomized blocks experimental design, and different cultivars were also planted to control 

the possibility of the broomrape seeds used in the study belonged to different species. The trial continued until the sunflower 

harvest, and at the end of the experiment parameters such as the number of broomrape stems, fresh and dry weight was 

evaluated. Only Orobanche Cernua was seen at harvest time. The findings obtained from the trials will be evaluated in 

field trials to develop a new sunflower variety. 

Keywords: Sunflower, Broomrape, Breeding 
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Beyaz Lahana (Brassica oleracea L.) ’nın Su Ekstraktı ile Azaltılmış Foramsulfuron Dozlarının 

Mısır (Zea mays L.) ve Kırmızı Köklü Horozibiği (Amaranthus retroflexus L.) Üzerine Etkisi 

Serhat YAŞAR2, Reyyan YERGİN ÖZKAN1 

1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Ziraat Fakültesi ,Bitki Koruma Bölümü 

2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Sorumlu Yazar: reyyanyergin@yyu.edu.tr 

Bu çalışmada, allelopatik etkiye sahip olduğu bilinen beyaz lahana (Brassica oleracea L.)’nın su ekstraktı ile foramsulfuron 

etken maddeli herbisitin azaltılmış dozlarının, mısır (Zea mays L.) ve kırmızı köklü horozibiği (Amaranthus retroflexus L.) 

üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışma 2019-2020 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki 

Koruma Bölümünde yürütülmüştür. Çalışmada beyaz lahana bitkisinin su ekstraktı (%15, 30, 45, 60), foramsulfuron etken 

maddeli herbisitin ruhsatlı dozu (200 ml/da) ve azaltılmış dozları 100ml/da 50ml/da ve 25ml/da olarak kullanılmıştır. 

Ayrıca azaltılmış dozlar lahana ekstraktları ile birleştirilerek de uygulanmıştır. Bitkiler 2-6 yapraklı dönemine gelince her 

bir uygulama 3 atm basınçla pülverizatör yardımıyla test bitkilerine uygulama yapılmıştır. Uygulamadan 14 gün sonra boy, 

yaş ve kuru ağırlıkları gibi bitki parametreleri ölçülerek istatistik analiz yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre mısır 

bitkisinde uygulamalar arasında fark gözlenmemiştir. Buna karşılık kırmızı köklü horozibiğinde kuru ağırlıkta karışım 

(ekstrakt + azaltılmış doz) uygulamaları arasında farklılık olup ruhsatlı herbisit dozuna en yakın grupta yer almıştır. Ayrıca 

yaş ağırlıkta da benzer bir durum gözlenmiş olup ruhsatlı herbisit dozuna en yakın uygulamanın lahana ekstraktının %30, 

45 ve 60 konsantrasyonları ile azaltılmış herbisit dozlarının birlikte uygulanmasından elde edildiği belirlenmiştir. 

Uygulamalardan mısır bitkisinin hiç etkilenmemiş olması ve kırmızı köklü horozibiğinin karışım uygulamalarının ruhsatlı 

dozlara yakın grupta yer alması çalışmanın pratiğe aktarılmasında son derece önemli bir sonuç olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Beyaz lahana, kırmızı köklü horozibiği, mısır, foramsulfuron, allelopati 

 

The Effect of White Cabbage (Brassica oleracea L.) Mixture of Reduced Herbicide Doses with 

Aqueous Extract on Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus L.) and Maize (Zea mays L.). 

In this study, the effects of aqueous extract of white cabbage (Brassica oleracea L.) known to have allelopathic effects and 

reduced doses of foramsulfuron active ingredient herbicide on corn (Zea mays L.) and redroot pigweed (Amaranthus 

retroflexus L.) were investigated. The study was carried out at Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Agriculture, 

Department of Plant Protection between 2019-2020. In the study, the aqueous extract of white cabbage (15, 30, 45, 60%), 

the licensed dose of herbicide with active ingredient foramsulfuron and reduced doses of this herbicide were used as 100 

ml/da, 50 ml/da and 25 ml/da. In addition, reduced doses were also applied in combination with cabbage extracts. When 

the plants reached the stage with 2-6 leaves, each application was applied to the test plants with the help of a sprayer with 

a pressure of 3 atm. Statistical analysis was performed by measuring plant parameters such as height, fresh and dry weights 

14 days after the application. According to the results obtained, no difference was observed between the applications in the 

corn plant. On the other hand, no difference was observed between dry weight mixture (extract + reduced dose) applications 

in redroot pigweed, and it was in the group closest to the licensed herbicide dose. In addition, a similar situation was 

observed in wet weight, and it was determined that the closest application to the licensed herbicide dose was obtained from 

the combined application of 30, 45 and 60% concentrations of cabbage extract and reduced herbicide doses. The fact that 

the corn plant was not affected by the applications and the mixture applications of the redroot pigweed were included in 

the group close to the licensed doses are considered to be an extremely important result in putting the study into practice. 

Keywords: White cabbage , redroot pigweed , maize, foramsulfuron, allelopathy 

Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından FYL-2020-8870 numaralı proje 

kapsamında desteklenmiştir 
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Sakarya İli Mısır Üreticilerinin Yabancı Ot Sorunları 

Saliha Gözde AĞDACI1, Zübeyde Filiz ARSLAN1 

1Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Düzce, Türkiye 

Sorumlu Yazar: salihaagdaci@gmail.com 

Bu çalışma, Sakarya ilindeki mısır tarlalarında sorun olan yabancı ot türlerini ve bu yabancı otlara karşı uygulanan 

mücadele yöntemlerini belirlemek amacıyla 2019 yılında yürütülmüştür. Çalışma kapsamında, Sakarya ilinin altı 

ilçesinden elli mısır üreticisine yöneltilen yirmi iki anket sorusunun cevapları değerlendirilmiştir. Mısır üreticilerinin %70'i 

yabancı otların orta derecede, %24'ü ise çok fazla sorun olduğunu, tarlalarında Kanyaş (Sorghum halepense (L.) Pers.) ve 

Darıcan (Echinochloa crus-galli (L.) P.B.) sorun olduğunu bildirmiştir. Kimyasal mücadele, üreticilerin %80'i tarafından 

tercih edilmekte olup üreticilerin %62'si çıkış sonrası dönemde Nicosulfuron ve Tritosulfuron+Dicamba kullanmaktadır. 

Üreticilerin %70'unun herbisit tavsiye dozlarına uymadığı ve %32'sinin ise herbisit uygulama dönemine uymadığı tespit 

edilmiştir. Ayrıca, aynı etki mekanizmasına sahip herbisitleri uzun süredir uyguladıkları tespit edilmiştir. Üreticilerin 

neredeyse tamamı en önemli sorun olarak girdi fiyatlarının yüksek olmasını sorun olarak görmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, Yabancı otlar, Mücadele, Herbisitler, Sakarya 

 

The Problems of Corn Growers Regarding Weeds in Sakarya Province, Turkey 

This study was carried out in 2019 to determine the weed species problem in the corn fields in Sakarya province and the 

control methods applied against these weeds. Within the scope of the study, the answers of twenty-two survey questions 

were evaluated directed to fifty corn growers from six districts of Sakarya. 70% of the growers reported that weeds were a 

moderate problem and 24% of them reported that there was a very big problem in their fields, Johnson grass (Sorghum 

halepense (L.) Pers.) and Barnyard grass (Echinocloa crus-galli (L.) P.B.) are the foremost problem in their fields. 

Chemical control is preferred by 80% of the growers and 62% of the growers use Nicosulfuron and Tritosulfuron+Dicamba 

in the post-emergence period. It was determined that 70% of the growers did not comply with the herbicide recommended 

dose and also, 32% of the growers did not comply the right herbicide application period. Moreover, the growers in the 

province have been applying herbicides from same site of action for a long time. Almost all of the growers consider the 

high input pricers as the most important problem. 

Keywords: Corn, Weeds, Control, Herbicides, Sakarya 

Bu çalışma, yüksek lisans çalışması olarak yürütülmüştür. 
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Buğday Ürününe Karışan Zehirli Yabancı Ot Tohumlarının Araştırılması 

Zeynep SEVİNÇ1, Sibel UYGUR2 

1Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziantep, Türkiye 

2Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Adana, Türkiye 

Sorumlu Yazar: zeynep.sevinc@tarimorman.gov.tr 

Yabancı otlar, buğdayda verim kayıplarına neden olmaları, ürün kalitesini bozmaları, zararlı artropod, patojen ve 

nematodlara konukçuluk etmeleri dışında zehirli etkileriyle de sorun olarak karşımıza çıkarlar. Zehirli yabancı otlar, 

yenildiğinde insanlar ve hayvanlar için hastalık veya ölüme neden olabilecek oranda toksik maddeleri içeren bitkiler olarak 

tanımlanmaktadır. Zehirli yabancı ot türleriyle birlikte ekili olan buğday ürününün hasat edilmesi sonucunda elde edilen 

ürünlerle insan sağlığı tehlike altına girmektedir. Buğday ürününe karışan bu zehirli yabancı ot türlerini belirlemek 

amacıyla planlanan bu çalışmada; buğday örnekleri 2019-2020 yılları arasında çiftçilerden, sertifikasyon firmalarından, un 

fabrikalarından vb. yerlerden rastgele olarak 1-1,5 kg’lık numuneler şeklinde toplanmış ve içerisindeki yabancı ot 

tohumları laboratuvarda ayrılarak tanıları yapılmıştır. İncelenen 30 örnek içerisinde toplam 88 yabancı ot tohum türü teşhis 

edilmiş olup bunlar içerisinde literatür araştırmaları sonucunda 26 adet yabancı ot türü zehirli olarak belirlenmiştir. Tanısı 

yapılmış olan zehirli yabancı ot tohum türleri arasında yoğun olarak Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.), Gelincik 

(Papaver rhoeas L.), Sarı Taş Yoncası [Melilotus officinalis (L.) Pall.]’a rastlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı ot, buğday, tohum, zehirli 

 

Investigation on Poisonous Weed Seeds in Wheat Yield 

Weeds cause yield losses in wheat fields, reduces product quality, being host to harmful arthropods, pathogens and 

nematodes, they are also a problem with their toxic effects. Toxic weeds are defined as plants containing toxic substances 

that can cause disease or death to humans and animals when eaten. Human health is endangered by the products obtained 

as a result of harvesting the wheat product cultivated with poisonous weed species. In this study, which was planned to 

determine these poisonous weed species involved in the wheat product; wheat samples were collected from farmers, 

certification laboratories, flour companies etc. for the years 2019-2020. They were randomly collected in the form of 1-1.5 

kg samples and the weed seeds were separated in the laboratory and identified. A total of 88 weed seed species was 

identified from the 30 samples examined, and 26 weed species were determined as poisonous as a result of literature 

research. Wild mustard (Sinapis arvensis L.), common poppy (Papaver rhoeas L.), yellow sweet colver [Melilotus 

officinalis (L.) Pall.] were found intensively among the poisonous weed seed species identified. 

Keywords: Weed, wheat, seed, toxic 

Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi- FYL-2020-12587 nolu proje kapsamında 

desteklenmiştir. 
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Kekik Alanlarında Bulunan Yabancı Ot Yoğunluğu ile Zararlı Popülasyonu Arasındaki 

İlişkiler 

Yıldız SOKAT1, Fatma IŞIK GÜLSOY1, Seher TANYOLAÇ1 

1Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova  

Sorumlu Yazar: yildiz.sokat@tarimorman.gov.tr 

Bu çalışmada; Denizli İli kekik (Origanum onites L.) üretim alanlarında bulunan yabancı ot yoğunlukları ile zararlı 

populasyonu arasındaki ilişki ortaya konmuştur. Araştırma 2014 yılında, yoğun kekik tarımı yapılan Denizli İlinde 

yürütülmüştür. Surveyler sırasında söz konusu ilin Çamköy beldesinde yoğun otlanma olan 35 dekarlık bir tarla ile ot 

populasyonu az olan 50 dekarlık bir tarla seçilerek, mayıs ayından temmuz ayının ortalarına kadar yabancı ot ve zararlı 

sayımları yapılmıştır. Yabancı ot sayımlarında tarlanın büyüklüğüne göre 1/4 m2’lik çerçeveler atılarak yabancı otların tür 

bazında sayımları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerden m2’deki yabancı ot yoğunluğu ve rastlanma sıklığı 

belirlenmiştir. Zararlıların sayımları için; seçilen kekik tarlalarında aynı aralıklarla, 50 bitkide populasyon değişimi takip 

edilmiştir. Sayımlar sonucunda: yabancı otlanma çok olan tarlada 4,04 adet/m2 yabancı ot yoğunluğu olduğu, 14 familyaya 

ait 32 farklı yabancı ot türü bulunduğu; yabancı otlanmanın az olduğu tarlada 2,77 adet/m2 ot yoğunluğu olduğu, 7 

familyaya ait 13 farklı türe rastlanıldığı saptanmıştır. Yabancı ot yoğunluğu fazla olan tarlada: mayıs başında en sık 

Tragopogon dubius (%57,14), Carduus pycnocaphalus subsp. albidus, (%57.14), Poa trivalis (%42.8), Lactuca serriola 

(%41.6), mayıs sonunda L.serriola (%90.1), Convolvulus arvensis L. (%72.7), Ranunculus arvensis (%63.6), T.dubius 

(%45,4), temmuz başında ise L.serriola, T.dubies ve Chondrilla juncea (%42.8) türlerine; yabancı ot yoğunluğu az olan 

tarlada: mayıs başında C.arvensis (%41.6) ve Sorghum halapense L. (%25), mayıs sonunda C.arvensis (%81.8), L.serriola 

(%45.4), Leguosia pentagonia (33.3), temmuz başında ise C.arvensis (%16.3), L.serriola ve Sonchus asper (%9.4) türlerine 

en sık rastlanmıştır. Yabancı ot yoğunluğunun fazla olduğu tarlada Poecilimin izmirensis zararlı türüne 9 birey/bitki 

yoğunlukta rastlanırken, yabancı ot yoğunluğunun az olduğu tarlalarda P.izmirensis türüne 1-2 birey/bitki yoğunlukta 

rastlanmıştır. Ayrıca bu tarlalarda Heliothis peltigera ile Empoasca spp. Zararlı türlerine de rastlanmıştır. Yabancı otların 

yoğun bulunduğu tarlada, bu duruma paralel olarak zararlı yoğunluğunun da fazla olduğu, özellikle T.dubis yabancı ot 

türünde P.izmirensis zararlısına daha çok bulunduğu gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kekik (Origanum onites L.), yabancı ot yoğunluğu, rastlanma sıklığı, zararlılar, populasyon 

yoğunluğu.  

 

The Relationships Between Weed Density and Pest Population in Thyme Fields 

The relationship between weed densities and pest population in thyme production areas in Denizli province was revealed. 

The research was carried out in Denizli, in 2014. During the surveys, a 35 decare field with intensive grazing and a 50 

decare field with a low grass population were selected in Çamköy town of the province in question, and weed and pest 

counts were made from May to mid-July. In weed counts, 1/4 m2 frames were thrown according to the size of the field and 

counting of weeds was carried out on the basis of species. From the obtained data, weed density and frequency of 

occurrence per m2 were determined. For the counts of pests; Population changes were followed in 50 plants at the same 

intervals in selected thyme fields.It was determined that there was a weed density of 4.04/m2 in the field with a lot of 

weeding, 32 different weed species, 14 families; It was determined that there was a weed density of 2.77 per m2 in the field 

where weeding was low, 13 different species, 7 families were found. In the field with high weed density: Tragopogon 

dubius (57.14%), Carduus pycnocaphalus subsp. albidus, (57.14%), Poa trivalis (42.8%), Lactuca serriola (41.6%), L. 

serriola (90.1%) at the end of May, Convolvulus arvensis L. (72.7%), Ranunculus arvensis (63.6%), T.dubius (45.4%) and 

L.serriola, T.dubies, Chondrilla juncea (42.8%) at the beginning of July; In the field with low weed density: C.arvensis 

(41.6%), Sorghum halapense L. (25%) at the beginning of May, C.arvensis (81.8%), L.serriola (45.4%), Leguosia 

pentagonia (33.3), at the end of May. At the beginning of July, C.arvensis (16.3%), L.serriola, Sonchus asper (9.4%) 

species were found most frequently. While Poecilimin izmirensis pest species was found at a density of 9 individuals/plant 

in the field with high weed density, P.izmirensis species was found at a density of 1-2 individuals/plant in fields with low 

weed density. In addition, Heliothis peltigera, Empoasca spp. pests were also found. In the field where weeds are dense, it 

has been observed that the pest density is high in parallel with this situation, especially P.izmirensis pest of T.dubis weed 

species. 

Keywords: Thyme (Origanum onites L.), weed density, frequency, pests, population density. 

Bu çalışma, TAGEM-BS-12/A04-P06/ (01-02)-15 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Türkiye’nin Farklı Bölgelerinde Yetiştirilen Farklı Kültür Bitkilerinde Yaşanan Benzer Bitki 

Koruma Sorunları 

Zübeyde Filiz ARSLAN1, Alperen HALILOĞLU1, Muhammed Nebi TURAN1, İsmail KÜÇÜKASLAN1 

1Düzce Üniversitesi 

Sorumlu Yazar: filizarslan@duzce.edu.tr 

Çalışmalar, üreticilerin üretim alanlarında Bitki Koruma ile ilgili karşılaştıkları sorunları tespit etmek amacıyla 2018-2021 

yılları arasında Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yürütülmüştür. Bu amaçla Bursa ili İznik ilçesinden 40 

zeytin üreticisi, Sakarya ili Pamukova ilçesinden 30 domates üreticisi ve Şanlıurfa ili Merkez ilçesinden 40 pamuk üreticisi 

ile anket çalışması yürütülmüştür. Üreticilerin verdikleri cevaplar Microsoft Exel programına kaydedildikten sonra oransal 

sonuçlar hesaplanmıştır. Bulgular, yöneltilen soruya bağlı olarak grafik veya çizelge olarak sunulmuştur.Sonuç olarak, 

üreticilerin mücadelesinde sorun yaşadıkları bitki koruma etmenleri; zeytinde halkalı leke hastalığı (Cycloconium 

oleaginum), zeytin güvesi (prays oleae) ve zeytin sineği (Bactrocera oleae), domateste yeşilkurt (Helicoverpa armigera), 

domates güvesi (Tuta absoluta), tütün beyaz sineği Bemisia tabaci, mildiyö Phytophthora infestans, erken yaprak yanıklığı 

(Alternaria solani) ve külleme (Leveillula taurica), pamukta ise thrips (Thrips tabaci), kırmızı örümcek (Tetranychus 

cinnabarinus), yaprak kurdu (Spodoptera littoralis), yeşil kurt (Helicoverpa armigera), fide kök çürüklüğü (Rhizoctania 

solani),, yaprak biti (Aphis gossypii), Verticillium solgunluğu (Verticillium dahlia), köşeli yaprak leke hastalıkları 

(Xanthomonas axonopodis), domuz pıtrağı (Xantium strumarium), yapışkan ot (Galium spp.), topalak (Cyperus rotundus), 

horoz ibiği (Amaranthus albus) ve kanyaş (Sorghum halepense) olarak belirlenmiştir. Yabancı ot mücadelesi amacıyla; 

zeytin üreticilerinin %40’ının kimyasal yöntemi ve bunların % 77.5’inin glyphosate etkili maddeli herbisitleri tercih 

ettikleri; domates üreticilerinin %73’ünün kimyasal yöntem olarak pendimethalin (330 g/l), metribuzin (%70) ve 

Quizalofop-p ethyl (50g/l) uyguladıkları; pamuk üreticilerinin ise % 90 mekanik ve % 32.5 kimyasal yöntem uyguladıkları, 

tercih ettikleri herbisitlerin Flufenacet 400 g/l + Diflufenican 100 g/l, S-Metolachlor (915 g/l), Fluazifop-P-Butyl (150g/l) 

ve Pendimethalin (450 g/l) etkili maddeli olduğu belirlenmiştir. Yürütülen çalışmaların benzer sonuçları olarak; üreticilerin 

mücadelede pestisit kullanmayı tercih ettikleri, bazı pestisitleri tavsiye dozundan daha yüksek veya düşük dozlarda 

uyguladıkları, bazı etmenlerin mücadelesinde sorun yaşadıkları, gübre ve bitki koruma ürünlerinin piyasa fiyatlarından 

şikayetçi oldukları ve pestisit kullanımında yeterli bilince sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Bu önemli sorunların 

azaltılabilmesi için entegre mücadele prensiplerine dikkat edilmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Bitki Koruma, Mücadele, Zeytin, Domates, Pamuk 

 

Similar Crop Protection Issues Encountered in Different Cultivated Plants Grown in Different 

Regions of Turkey 

The studies were carried out in Marmara and Southeastern Anatolia Regions between 2018-2021 in order to determine the 

Plant Protection problems faced by growers in their production areas. For this purpose, a questionary study was conducted 

with 40 olive growers from Iznik district of Bursa province, 30 tomatoes growers from Pamukova district of Sakarya 

province, and 40 cotton growers from Central district of Şanlıurfa. Proportional results were calculated after the answers 

given by the growers were recorded in the Microsoft Excel program. Findings are presented as graphs or charts, depending 

on the asked question.As a result, the plant protection factors that the growers have trouble for management are; 

Cycloconium oleaginum, prays oleae and Bactrocera oleae in olive orchards, Helicoverpa armigera, Tuta absoluta, 

Bemisia tabaci, Phytophthora infestans, Alternaria solani and Leveillula taurica in tomatoes fields, Thrips tabaci, 

Tetranychus cinnabarinus, Spodoptera littoralis, Helicoverpa armigera Rhizoctania solani, Aphis gossypii, Verticillium 

dahliae, Xanthomonas axonopodis, Xantium strumarium, Galium spp., Cyperus rotundus, Amaranthus albus and Sorghum 

halepense in cotton fields. For the purpose of weed control; it has been determined that 40% of olive growers prefer 

chemical method and 77.5% of them prefer herbicides with glyphosate active substance; 73% of tomato growers applied 

pendimethalin (330 g/l), metribuzin (70%) and Quizalofop-p ethyl (50 g/l) as chemical methods; cotton growers applied 

90% mechanical and 32.5% chemical methods and preferred active ingredient of herbicides are Flufenacet 400 g/l + 

Diflufenican 100 g/l, S-Metolachlor (915 g/l), Fluazifop-P-Butyl (150g/l) and Pendimethalin. (450 g/l). As similar results 

of the conducted studies; it has been determined that the growers prefer using pesticides for management, they apply some 

pesticides at a higher or lower dose than the recommended dose, they have some problems regarding to control of some 

pests, they complain about the market prices of fertilizers and plant protection products, and they do not have enough 

awareness about use of pesticides. In order to reduce these important problems, the principles of integrated pest 

management should be considered and necessary measures should be taken. 

Keywords: Plant Protection, Control, Questionary, Olive, Tomatoes, Cotton 

*Bu özet, lisans bitirme tezlerinden üretilmiştir.  
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Sultanhisar-Aydın ve Menemen-İzmir İlçelerindeki Çilek Üretim Alanlarında Bulunan 

Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlık Oranları 

Yıldız SOKAT1 

1Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova Müdürlüğü 

Sorumlu Yazar: yildiz.sokat@tarimorman.gov.tr 

Bu çalışmada; Aydın (Sultanhisar) ve İzmir (Menemen) ilçeleri çilek (Eruca vesicaria L.) üretim alanlarında bulunan 

yabancı ot türleri ve rastlanma sıklıkları araştırılmıştır. Surveyler; 2015 yılında, tesadüfi olarak seçilen tarlalarda, hasat 

döneminde gerçekleştirilmiştir. 17 tarlada 565 dekar alanda incelemelerde bulunulmuştur. Survey alanlarında 26 familyaya 

ait 54 farklı yabancı ot türü saptanmıştır. Söz konusu türlerin 13’ü dar yapraklı, 21’i ise geniş yapraklı yabancı ot 

türlerindendir. Sultanhisarda geniş yapraklı yabancı otlar içerisinde en sık Conyza canadensis L. (%41,7), Lactuca serriola 

(%39,2), Convolvulus arvensis L. (%38,6), dar yapraklılardan Cyperus rotundus L. (%51,5) ve Poa spp. (%32,8); 

Menemende geniş yapraklılardan Convolvulus arvensis (%49,9), Conyza canadensis L. (%37,7), Stellaria media (L.) Vill., 

(%26,1) dar yapraklılardan Cyperus rotundus L. (%46,3) ve Bromus spp. (%27,4) türlerine rastlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çilek, yabancı otlar, yaygınlık  

 

Frequency of Weed Species in Strawberry Growing Areas in the Sultanhisar-Aydın and 

Menemen-İzmir Districts in Turkey  

Freguency of weed species in strawberry (Fragaria vesca L.) production areas of Sultanhisar (Aydın) and Menemen (İzmir) 

districts was investigated in this study. Surveys were carried out; on 565 decares of land in randomly selected17 fields 

during the harvest period in 2015.After recording the weed species in entering fields, their frequency was evaluated witha 

formula. As a result of the survey 54 weed species belonging to 26 families were identified. Thirteen species are narrow-

leaved whereas 21 are broad-leaved weed species. İn Sultanhisar district: Conyza canadensis L. was the most common 

broad leaved weed species with a frequency of 41,7 %. Lactuca serriola L. and Convolvulus arvensis L. followed with 

frequencies of 39,2 and 36,8 % respectively; Cyperus rotundus L. was the most commond narrow leaf weed species with 

a frequency of 51.5 % followed with frequencies of Poa spp. 32.8 % respectively. İn Menemen district: Convolvulus 

arvensis L. was the most commond broad leaved weed species with a frequency of 49,9 %. Conyza canadensis and Stellaria 

media (L.) Vill., followed with frequencies of 37,7 and 26,1% respectively, whereas Cyperus rotundus L. was the most 

common narrow leaved weed species with a frequency of 46,3 % followed with frequencies of Bromus spp. 27,4 % 

respectively.  

Keywords: Strawberry, weeds, frequency. 

*Bu çalışma Çilek Entegre Mücadele Teknik Talimatı hazırlıkları kapsamında Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü Bornova-İzmir tarafından desteklenmiştir. 
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Bitki Sağlında Reanimasyon 

Onur PANGAL1 
1Agrobest 

Sorumlu Yazar: onur.pangal@agrobestgrup.com 

Dünya nüfusunun giderek artması ile beraber beslenmemiz için gerekli olan besin ihtiyacı da aynı oranda artmaktadır. 

Mevcut tarım alanlarının artmayacağı öngörüsü ile bu gıda ihtiyacı, var olan tarım alanlarından sağlanacaktır. Tarımda 

birim alandan en fazla verimi alabilmek, tarım arazilerinin iyileştirilmesi, yüksek verime sahip çeşitlerin kullanılması, bitki 

beslemeden en yüksek oranda fayda sağlayarak ve en önemlisi verim ve kalitede kayıplara neden olan zararlı organizmalar 

ile mücadele ederek gerçekleştirilebilmektedir. Burada karar verilmesi gereken nokta bugün için yüksek verim elde 

ederken insan sağlığına, üretim yaptığımız alanlara ve geleceğimize zarar verip vermediğimizdir. Bugün üretimde 

kullanılan kimyasalların çevreye ve insan sağlığına olan etkileri ortadadır. Birçok kurum, kuruluş ve özel sektör bu ters 

etkilerin azaltılması için çalışmalar yapmaktadır. Bu konuda teknolojinin gelişmesi ile beraber çok daha fazla alternatif 

üretilirken özellikle entegre yani bütünleşik mücadele ve besleme yöntemleri ön plana çıkmaktadır. 

Bizlerin ve gelecek nesillerin daha sağlıklı bir çevrede daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için Agrobest Grup olarak 

üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme çabası içindeyiz. Bu nedenle geniş bir ürün portföyüne sahip 

olan Vita Longa® projesi ile araştırma ve geliştirme odaklı çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. AgroBest 

Grup olarak, Vita Longa® projesinin global sorumluluk bakış açısıyla günümüz teknolojisini en düzeyli biçimde 

kullanarak yürütülen bilimsel çalışmaları ile bir yerel imkanları çağdaş bilimin bakış açısı ile yorumlayan bir firma olarak 

tüm dünyaya hizmet etmekte kararlıyız. 

Vita Longa® bitkilerde kullanıldığında insan ve çevre sağlığını tehdit etmeyen özel ürünlerin bulunduğu ve Agrobest Grup 

tarafından yürütülen projeye verilen isimdir. Vita Longa® 'Uzun Yaşam' anlamına gelmektedir. Vita Longa®, doğal ve 

çevreye dost sağlıklı bitki, güvenilir gıda kelimelerinin bir şemsiye altında toplandığı, bitki koruma ürünlerine güncel bir 

yaklaşımdır. Vita Longa® ürün yetiştirme sürecinde uygulanan geleneksel bitki koruma yaklaşımlarına ek olarak, doğanın 

bize sunduğu biyolojik ürünlerin kullanımını ve bunun yaygınlaşmasını hedeflemektedir. 

Agrobest Grup olarak bizler önümüzdeki yirmi yıl içerisinde dünya genelinde önemli bir pazara sahip olacağını 

öngördüğümüz bu grubu gerek Türk çiftçisine gerekse ihracat yaptığımız 17 ülkedeki üreticilere sunarak, onların gelişen 

ekonomide yenilikleri takip etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Vita Longa® ürünlerinin sağladığı fayda üretici, bayi, 

komisyoncu, ihracatçı, tüketici ve zincirdeki katma değer olarak doğaya yansıyacaktır. Hedefimiz tarımsal faaliyet 

içerisinde bulunan tüm paydaşların ‘Doğa Dostu’ ürünlerinden faydalanmasını sağlamaktır. 

Bir zararlı organizmayı öldürecek veya durduracak, bitki gelişimini ve sağlığını destekleyerek verim artışı ile birlikte 

market değeri yüksek ürünlerin alınması hedeflenmektedir. Hali hazırda bu kapsamda 6 adet mikrobiyolojik ve 2 adet 

botanik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'mızdan ruhsatlı bitki koruma ürünümüz bulunmaktadır. Bunun ile beraber 

6 mikrobiyolojik tescilli ürünümüz ile portföyümüzde Organik Tarımda kullanıla bilinir 14 Doğa Dostu ürün 

bulunmaktadır. Diğer ürünlerimizin Türk tarımının hizmetine sunulması için ruhsatlandırma ve geliştirme çalışmalarımız 

hızla devam etmektedir. Topraktan, bitkinin en üst noktasına kadar koruma sağlayacağımız bu ürünler ile daha az sentetik 

kimyasal kullanılarak verim ve kalite kayıplarının önüne geçilirken doğamız ve kapsamındaki tüm varlıkların sağlıklı 

kalması hedeflenmektedir.  
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Bayer’in Yeni Teknoloji Bitki Koruma Çözümleri 

İlker Ercan1 

1Bayer Üretici ve Satış Kanalları Pazarlama Müdürü 

Sorumlu Yaraz: ilker.ercan@bayer.com 

Bayer Crop Science olarak tarımda ana odağımız ve müşterimiz değerli üreticilerimizdir. Bizler üreticilerimizin birim 

alandan daha yüksek verim etmelerinin yanında kaliteli ürün elde etmeleri için hizmet vermekteyiz.  

Bu doğrultuda geliştirdiğimiz yeni ürünlerimizden Siveng® EC 85, yepyeni Butenolid ve Pretroid kombinasyonu 

(Flupyradifurone+Deltamethrin) içeren bir insektisittir. Pamukta emici böceklere karșı hızlı ve etkili çözüm sunar. 

Emicilerin bütün evrelerinde (yumurta, nimf, ergin) etkilidir. Uygulama esnekliği, ürün yönetimi ve karıșabilirliği ile 

üreticilere avantaj sağlayan sistemik, translaminar ve kontak etkili bir insektisittir. IPM uyumlu, çevreye güvenli, faydalı 

böceklere dosttur.  

Yenilikçi bir diğer insektisitimiz Sivanto® SL 200 ise; tüm bağ alanlarında ortaya çıkabilen unlubit ve armut bahçelerinin 

en kritik zararlılarından olan armut psillidine karşı geliştirdiğimiz yepyeni bir aktif madde olan Flupyradifurone içerir. 

Flupyradifurone, hedef zararlılar üzerinde yüksek etkili iken pek çok faydalı böcek üzerinde ise seçicidir. Zararlıların hem 

larva hem ergin döneminde etki gösterir. Sistemik etkiye sahiptir.  

Bayer’in yenilenmiş bağ çözüm paketi içerisinde yer alan Muref® CS 300 ise, Spiroxamine aktif maddesi içeren bir 

fungisittir. Bağda Külleme hastalığının kontrolünde kullanılır. Spiroxamine, uygulama sonrasında ayrışarak 4 farklı izomer 

oluşturur. Her bir izomer farklı metabolik hedefler üzerinde etkilidir ve sterol biyosentezi sonucu oluşan 4 farklı enzimi 

engeller. Bu sayede diğer sterol biyosentezi engelleyici fungisitlerle çapraz dayanıklılık riski taşımaz. 

Çeltik üreticilerinin uzun zamandır tarlalarında direnç kazanan yabancı otlarla mücadelede beklediği herbisitimiz ise 

Council® SC 300. Tefuryltrione ve Triafamone isimli iki yeni aktif madde içerir. Çeltik ekiminden sonra, iki uygulama 

şeklinde kullanıldığında uzun süre yabancı ot kontrolü sağlar. Kontrolü zor yabancı otlara karşı güçlü etkisi sayesinde 

sürdürülebilir çeltik üretiminin kapılarını açar. 
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Bitki Koruma Saha Çalışmalarında İnovatif Veri Toplama ve Analiz Yöntemleri 

Mustafa PORTAKALDALI1, Can AKDENİZ1  
1Syngenta Tarım San. ve Tic. A.Ş, İzmir Türkiye 

Sorumlu Yazar: mustafa.portakaldali@syngenta.com 

Dünya nüfusu hızla artarken, buna paralel olarak gıda ihtiyacı da günden güne artmaktadır. Ancak, tarımsal alanlar bu 

artışlara uygun olarak artmamakta hatta azalmaktadır. Elverişli tarım alanlarının ve kullanılabilir su kaynaklarının 

azalması, iklim değişiklikleri ve pandemik koşulların insan hayatını tehdit etmesi tarıma olan ilginin ve önemin daha da 

artmasını sağlamıştır. Günümüzde endüstri 4.0 etkisiyle, sanayi üretimindeki dijitalleşme aynı zamanda tarım sektörünü 

de etkilemeye başlamıştır. Tarımda yeni nesil teknolojiler ve dijitalleşme, birim alandaki verimlilik ve kalite artışını 

destekleyen en önemli unsurlar olarak yakın gelecekte karşımıza çıkması beklenmektedir. Dijitalleşme ile birlikte, tarımsal 

alanlarda ne kadar ve ne tür gübreler verilmesi gerektiği, hava durumu koşulları, sulama zamanın belirlenmesi, doğru 

miktarda su verilmesi, tarla/bahçenin durumu, bitki koruma ürünlerinin uygulanması, zararlı, hastalık ve yabancı ot 

popülasyonlarının takip edilmesi, toprağın durumu ve tahmini hasat zamanının detaylı ve gerçek zamanlı bir şekilde 

göstererek üreticilerin işlerini kolaylaştırılmakta ve verimin geleneksel yöntemlere göre en üst düzeye çıkarılmasını 

sağlanabilmektedir. Tarımsal üretimde kullanılan tüm bu dijital çözümler bitki korumada Ar-Ge çalışmalarında da hızlı bir 

şekilde yerini almaktadır. Sahada gözlem yapan uzmanların işlerini daha hızlı ve daha efektif yapmalarına olanak sağlayan 

sesli komutlar ile gözlem sonuçlarını alma, bitki ve yaprak üzerindeki veya tuzaklar içerisindeki zararlı popülasyonlarını 

görsel olarak kaydedip miktarını tespit etme, çalışma alanı içerisindeki teşhisi yapılamayan yabancı otları veya hastalıkları 

belirlemeye yönelik uygulamalar günden güne gelişmektedir. Giderek daha da dijitalleşen dünyada Syngenta olarak 

yerimizi almaya ve dijital deneyimlere tüm Ar-Ge ekiplerimizi dahil etmeyi bir ilke edinmiş bulunmaktayız.  

Anahtar Kelime: Dijitalleşme, İnovasyon, Syngenta, Ar-Ge,  
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UPL’in Yenilikçi ve Sürdürülebilir Çözümleri 

Halil Köstekli1 

1UPL Ziraat Ve Kimya SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. 

Sorumlu Yazar: halil.köstekli@upl-ltd.com 

Dünyada ve ülkemizde tarım sektöründe hastalık ve zararlılara karşı yoğun mücadele çalışmaları yürütülmekte ve bu 

zararlılar ile mücadelede kültürel mücadele, biyolojik mücadele ve kimyasal mücadele yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak 

son yıllarda kimyasalların doğru yönetilememesi sonucu zararlılarda oluşan direnç, insan ve çevreye zararı gibi bazı 

olumsuz etkiler bilimsel çalışmalarla ispatlanmış ve hastalık ve zararlılarla mücadelede alternatifler yöntem veya ürünler 

aranmaya başlanmıştır. Son yıllarda biyopestisitlerin geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılması konularında çok sayıda 

çalışma gerçekleştirilmiştir. UPL Ltd., sürdürülebilir tarım ürünleri ve çözümleri sağlayan global bir firmadır. Her bir gıda 

ürününü daha sürdürülebilir hale getirme misyonumuz için çabalarken yeni fikirlere, yenilikçi yöntemlere ve yeni cevaplara 

açık bir ağ inşa ediyoruz.  Bu bildiride UPL olarak bitki korumadan, biyolojik ürünlere, hasat sonrası çözümlerimizden 

dijital hizmetlerimize kadar tarımsal zincirde bulunan geniş portföyümüzden bahsedilecektir.  

Anahtar Kelime: biyopestisit, sürdürülebilirlik, biyolojik çözümler, entegre mücadele 

 

Innovative and Sustainable Solutions of UPL 

There is an intense struggle against diseases and pests in the agriculture sector in the world and in our country and in the 

struggle against these pests, cultural control, biological control and chemical control methods are used. However, some 

negative effects such as the resistant that those pests have formed, damage to humans and the environment in the recent 

years due to mismanagement of the chemicals, have been proven by scientific studies and alternative methods or products 

have begun to be sought in the struggle against the diseases and pests. Many studies have been carried out in the recent 

years for the development and application of bio-pesticides. UPL Ltd. is a global firm providing sustainable agricultural 

products and solutions. We are building a network open to new ideas, innovative methods and new answers as we strive 

for our mission of making every single food product more sustainable.  In this review, we, as UPL, will mention our broad 

portfolio in the agricultural chain, from plant protection to biological products, from after-harvest solutions to digital 

services.  

Keywords: biopesticide, sustainability, biological solutions, integrated struggle 
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Şenol YILDIZ 140 141                 

Şerife BAYRAM 144                   

Şermı̇n GENÇ 59 83                 

Şevket AKÇAM 191                   

Şeyda ŞİMŞEK 79                   

Şeyma YUMAK 108                   

T 

Tair ESENALİ UULU 140                   

Tevfik TURANLI 181 224                 

Tolga HAYIT 234                   
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Tolunay UZUN 200                   

Tufan Can ULU 137 138                 

Tuğba AKDENİZ FIRAT 107                   

Tuğba ÇAKIR 237                   

Tuğçe ALIRIZ 68                   

Tuğçe ÖZEK 108                   

Turhan KAHRAMAN 217                   

Tülin KILIÇ 105 201 143               

Tülin SARIGÜL ERTEK 221 271                 

U 

Uğur DEMIR 282                   

Uğur YIĞIT 196                   

Utku ŞANVER 212 65 225               

Utku YÜKSELBABA 208 104                 

Ü 

Ülkem TANIKER 271                   

Ümran AKKAN DEMIRER 224 109 181               

V 

Vesile URİN 89                   

Vildan BOZKURT 107                   

W 

William E. FRY 211                   

Y 

Yasemı̇n AKTAŞ 59 68                 

Yasemin HACIALİOĞLU 105 201                 

Yavuz AĞI 89                   

Yıldız DOĞAN 277                   

Yıldız SOKAT 320 318 298               

Yılmaz YAŞAR 313                   

Yusuf GÜMÜŞ 90                   

Z 

Zehra DURAK 180                   

Zehra Sena GÖZÜBENLI 189                   

Zeliha Ayyüce KARAKUŞ 225                   

Zeynep SEVINÇ 316                   

Zeynep YOLDAŞ 58                   

Zhen YAO 247                   

Zilan OKTAY 300                   

Zübeyde Filiz ARSLAN 319 315                 

Zühal SAÇTI 62 78                 
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