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 KARġI DAYANIKLILIĞIN BELĠRLENMESĠ 
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                                               Fen Bilimleri Enstitüsü 

                                            Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 

 

                                      DanıĢman: Doç.Dr. Ahmet YILDIRIM 

 

Buğdayın verim ve kalitesini olumsuz yönde etkileyen en önemli hastalıklardan biri 

küllemedir. Bahar döneminde nemin yüksek olduğu bölgelerde sık görülen ve ekonomik 

olarak ilaçlı mücadelesi olmayan bir hastalıktır. 

Makarnalık buğdayın önemli gen kaynaklarından olan bazı yerel makarnalık buğday 

çeĢitlerinin küllemeye karĢı dayanıklılıklarının belirlenmesi amacıyla yürütülen bu 

çalıĢmada Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplanmıĢ 49 adet yerel makarnalık buğday 

çeĢidi kullanılmıĢtır. Ayrıca kontrol amacıyla beĢ adet tescilli buğday çeĢidi (ÇeĢit- 

1252, Gediz–75, Bezostaja–1, Tahirova–2000 ve Sofu) kullanılmıĢtır. Farklı 

lokasyonlardan toplanan ve Türkiye’deki muhtemel ırkları temsil eden külleme sporları 

ile inoküle edilmiĢ yerel çeĢitlerin hastalığa karĢı gösterdikleri reaksiyon tipleri 

belirlenmiĢtir. Sonuç olarak küllemeye karĢı bir yerel çeĢidin TR 31729 tek gen 

dayanıklılığına sahip olduğu tespit edilmiĢtir. 

       

           2010, 38 sayfa 

 

Anahtar Kelimeler: Makarnalık Buğday, Triticum durum, Külleme, Erysiphe 

graminis,  Dayanıklılık. 
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IDENTIFICATION of POWDERY MILDEW (Erysiphe graminis f. sp. tritici) 

RESISTANCE in SOME DURUM WHEAT (Triticum durum L.) LANDRACES 
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Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM 

 

One of the most important diseases of wheat affecting yield and quality negatively is 

powdery mildew. It is seen very often in spring in regions with high humiditiy and 

using pesticides to control the disease is not economical. 

 

In this study, 49 durum wheat land races collected from different regions of Turkey 

were used. In addition, five registered wheat cultivars (ÇeĢit–1252, Gediz–75, 

Bezostaja–1, Tahirova–2000 and Sofu) were used as controls. Reaction types of the 

land races infected with a collection of powdery mildew spores obtained from different 

locations and representing possible races of the pathogen were determined. As a result, 

only one land race, TR 31729, was found to have race specific resistance. 
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1. GĠRĠġ 

Nüfus artıĢına bağlı olarak, insan beslenmesi yönünden gerekli bitkisel ve hayvansal 

gıdalara olan gereksinim hızlı bir Ģekilde artmaktadır. Günümüz koĢullarında özellikle 

buğday gibi temel besin maddelerinin üretimini artırmanın en etkin yolu birim alan 

verimlerinin artırılmasıdır. Ekilebilir alanların daha fazla artırılması mümkün 

olmadığından üstün verim potansiyeline sahip, hastalık ve zararlılara dayanıklı 

çeĢitlerin geliĢtirilmesi gerekmektedir. 

 

Buğday dünyada yaklaĢık 224 milyon hektar ekim alanına ve 690 milyon ton üretime 

sahiptir (Anonim, 2008). Dünyada buğday üretimine ayrılan alanın yaklaĢık % 8-

10’unda makarnalık buğday yetiĢtirilmektedir (Kaya ve ġanlı, 2008). Ülkemizde 

buğday yetiĢtirilen 7,6 milyon hektarlık alanda yaklaĢık 17,8 milyon ton üretim 

yapılmaktadır (Anonim, 2008). Makarnalık buğday, dünya pazarlarında yüksek fiyatla 

alıcı bulabilen bir üründür. Bunun en önemli nedeni, makarnalık buğdayın belli iklim ve 

toprak özellikleri gerektirmesi ve hammadde olarak kullanılacak ürünün sanayiciler 

tarafından hastalık ve zararlılardan etkilenmemiĢ olarak istenmesidir. Bu durum, 

makarnalık buğdayın geniĢ sınırlarda yetiĢtirilmesine engel olmaktadır. Makarnalık 

buğday genellikle Ortadoğu, Akdeniz ülkeleri ve Güney Asya ülkelerinde 

yetiĢtirilmektedir (Clarke ve ark., 1996). Buğday üretiminde son yıllarda artıĢ 

görülmesine rağmen nüfus artıĢı ve buğdaya dayalı beslenme alıĢkanlıkları, bu bitkinin 

veriminin artırılmasını daha da zorunlu hale getirmektedir. Bu da ancak bölgelere göre 

en uygun çeĢitlerin bulunması ve modern teknolojiler kullanılarak yetiĢtirme 

tekniklerinin uygulanması gibi ürün artırıcı tedbirlerin yanı sıra, hastalık zararlı ve 

yabancı otlara karĢı etkili ve ekonomik savaĢım yöntemlerinin uygulanmasıyla mümkün 

olabilmektedir. 

 

Külleme (Erysiphe graminis f. sp. tritici Marchal) ılıman ve yağıĢlı alanlarda sık 

görülen bir tahıl hastalığıdır. Fungus, bitki yaprakları üzerinde nokta Ģeklinde beyaz gri 

renkte püstüller halinde görülmektedir. Uygun koĢullarda püstüller birleĢmekte, 

yaprağın tamamını kaplayabilmekte, hatta sap ve baĢağa kadar ulaĢabilmektedir 

(Kösem, 2004).  
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Hastalık ve zararlılar epidemi yıllarında tarım ürünlerinde büyük zararlar yapmakta, 

hatta tarım ürünlerinin yok olmasına neden olmaktadır. Bunun dıĢındaki koĢullarda da 

yine belirli oranlarda ürün kaybı görülmektedir. Hastalıkla mücadelede en etkin yol 

dayanıklı çeĢitlerin kullanılmasıdır. Bu nedenle mevcut tescilli çeĢitlerin ve baĢta yerel 

çeĢitler olmak üzere gen kaynaklarının hastalığa dayanıklılık bakımından test edilmesi 

ve dayanıklı olanların belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca her ıslahçı kendi 

programlarında bir veya birkaç hastalığa karĢı dayanıklılık çalıĢmasına yer vermektir 

(Demir ve ark., 1999).  

 

Bu çalıĢma bazı yerel makarnalık buğday çeĢitlerinden külleme hastalığına dayanıklı 

olanların belirlenmesi amacı ile yapılmıĢtır. Böylece bu hastalığa dayanıklılık 

konusunda yapılacak ıslah çalıĢmalarına ön hazırlık yapılmıĢtır. 
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2. KAYNAK ÖZETLERĠ 

2.1. Makarnalık Buğday ve Yerel Buğday ÇeĢitlerinin Önemi 

Buğday dünyada ve ülkemizde gerek ekim alanı, gerekse üretim bakımından ilk 

sıralarda yer alan ve insan besini olması yanında, hayvan beslenmesinde de kullanılan 

önemli bir kültür bitkisidir. Buğdayın adaptasyon sınırının geniĢliği, üretim, taĢıma, 

depolama ve iĢleme kolaylığı ile ekmek olma kabiliyetinden dolayı, birçok ülkede 

üretimin artırılması çalıĢmaları hızlandırılmıĢtır (Kün, 1996). Buğday temel olarak 

ekmeklik ve makarnalık olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Dünya’da buğday 

üretimine ayrılan alanın yaklaĢık % 8-10’unda (Budak, 2004), Türkiye’de % 19’unda 

makarnalık buğday geri kalan kısmında ise ekmeklik buğday yetiĢtirilmektedir 

(Anonim, 2006). Ülkemizde buğday 7,6 milyon hektarlık ekim alanı ve 17,8 milyon 

tonluk üretim ile ilk sırada yer almaktadır. Ancak ülkemizde geniĢ alanlarda üretilen bu 

bitki türünün dekara verimi 213 kg/da civarında olup (Anonim, 2008), ürünün 

potansiyel veriminden (1500 kg/da) (Hay ve Walker, 1989) ve geliĢmiĢ ülkelerin 

ortalama veriminden (400–800 kg/da) (Anonim, 2004) oldukça düĢüktür.  

 

Makarnalık buğdaylar tetraploid (2n=4x=28, AABB) bitkiler olup, kalite özellikleri ve 

kullanım alanları bakımından aestivum ve compactum buğdaylarından çok farklı ve özel 

bir konuma sahiptir. Makarnalık buğdayların ana kullanım Ģekli makarna çeĢitleridir ve 

özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde bu amaca yönelik üretilmektedir. 

Bunun yanı sıra Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini içeren diğer bazı 

ülkelerde ise makarna üretimi yanında bulgur, kuskus ve değiĢik ekmek çeĢitlerinin 

üretiminde de kullanılmaktadır. Türkiye makarnalık buğdayı yetiĢtirmeye en uygun 

ekolojilerden birine sahiptir ve gen kaynakları bakımından da oldukça zengindir.  

 

Makarnalık buğdayın, ekmeklik buğdaya göre daha özel iklim ve toprak isteklerinin 

olması dünyanın her yerinde yetiĢtirilmesini engellemektedir. Önemli makarnalık 

buğday üreticisi ülkelerden biri olan Türkiye’de 1990’lı yıllardan sonra makarnalık 

buğday ekim alanı belirgin bir Ģekilde düĢmüĢ ve 2007 yılında % 19’lere kadar 

gerilemiĢtir (Anonim, 2007). Bu düĢüĢün sebepleri; daha geniĢ uyum yeteneğine sahip 

yüksek verimli ekmeklik buğdayların üretime girmesi ve uygulanan yanlıĢ fiyat 
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politikalarıdır. Makarnalık buğdayda verim ve kalite genetik faktörler kadar çevre 

Ģartlarından da önemli derecede etkilenmektedir (Sade ve ark., 1999). Bu nedenle, 

dünyada ve ülkemizde ekim alanları sınırlıdır. Bunun yanında, yetiĢtiriciliği ekmeklik 

buğdaya oranla daha güç ve girdi maliyeti daha yüksektir. Makarnalık buğdaylar sahil 

ve geçit kuĢakları dıĢında yazlık olarak ekilmekle beraber, uygun ekolojilerde kıĢlık 

olarak ekildiklerinde ekmeklik buğdaylarla rekabet edebilecek düzeyde ürün 

verebilmektedirler (Korkut ve ark., 1993; Bilgin ve Korkut, 2000). 

 

Son yıllarda pek çok alanda olduğu gibi genetik çalıĢmalarda da çok hızlı geliĢmeler 

kaydedilmiĢtir. Hem dünyada hem de ülkemizde birçok araĢtırıcı geliĢtirilen en son 

teknikleri kullanarak buğdayın tane verimini, kalitesini, hastalık ve zararlılara, kurağa, 

soğuğa ve toksik maddelere dayanıklılık gibi pek çok özelliğini geliĢtirmeye 

çalıĢmaktadır. Bu çalıĢmalar için gen kaynağı bulmadaki zorluk, gen kaynaklarının 

belirlenmesi ve korunması zorunluluğunu ortaya çıkarmıĢtır. Türkiye, buğdayın gen 

merkezlerinden biridir. Ancak, ülkemizde değiĢik zamanlarda birçok medeniyet 

kurulmuĢ olup, bu medeniyetler tarafından kültüre alınmıĢ, günümüze kadar 

geliĢtirilerek gelmiĢ ve genetik kaynak olma yönünden çok önemli olan yerel buğday 

çeĢitlerimiz, tescilli çeĢitlerin ekim alanlarının artmasıyla giderek yok olmaktadır. 

Türkiye’de buğday ıslahının baĢladığı ilk yıllarda yerel buğday çeĢitlerinden, 

seleksiyonla geliĢtirilen Köse 220/39, Sürak 1593/51, TopbaĢ 111/33 ve Sertak 52 gibi 

çeĢitlerden özellikle Köse 220/39 ekmeklik buğday çeĢidi, yüksek kalitesi ile beyaz 

yumuĢak taneli buğdaylarda (Kıraç–66 çeĢidi ile birlikte) kalite standardı olarak 

kullanılmıĢtır. Bu durum, ülkemiz yerel buğdaylarının ne derece önemli olduğunun 

göstergesidir. Ancak ülkemizde son yıllarda yapılan ıslah çalıĢmalarında yerel buğday 

çeĢitlerimiz yeterince kullanılmamıĢ, melezleme çalıĢmalarında kullanılan anaçların 

çoğunluğunu, daha çok yabancı orijinli buğdaylar oluĢturmuĢtur. Bu uygulamalar 

ekmeklik buğday çeĢitlerinde genetik varyasyonu daraltmıĢtır (Zencirci 1998; Zencirci 

ve Karagöz 2005). 

 

2.2. Külleme Hastalığı 

Erysiphe graminis f. sp. tritici’nin neden olduğu külleme hastalığı sulanan alanlarda 

veya nemli bölgelerde verim kayıplarına yol açmaktadır (Jia ve ark., 1996). Bu kayıp 
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bölgelere göre değiĢmekte olup % 40’lara kadar çıkabilmektedir (Lowry ve ark., 1984; 

Leath ve Heun, 1990; Jia ve ark., 1996). Benzer Ģekilde, Türkiye’de külleme 

hastalığının neden olduğu verim kaybı iklim faktörlerine bağlı olarak % 5–30 arasında 

değiĢtiği bildirilmiĢtir (AktaĢ, 2001). Buğdayda külleme hastalığının oluĢumu, hastalık 

biyolojisi, hastalığın tanısı ve verime etkileri alt baĢlıklar halinde verilmiĢtir. 

 

2.2.1. Külleme Hastalığının OluĢumu 

Buğdayda külleme hastalığı Erysiphe graminis (DC) f. sp. tritici Marchal fungusu 

tarafından meydana getirilmektedir. Külleme fungusunun bazı önemli konukçuları 

hububatlar, kabakgiller, elma, asma, gül ve benzeri süs bitkileridir. Fungus sadece 

yaĢayan dokularda geliĢen obligat (zorunlu) bir parazittir. Fungus konukçu üzerinde 

harici bir miselyum örtüsü meydana getirir. Miselyum bitki dokusu içine girmez. 

Sadece emeçleri epidermise girer ve el Ģeklinde dallanır. Epidermis hücrelerinden 

beslenerek bitkinin dıĢında büyüyen miselyum, bunun ucunda tespih gibi uç uca ekli 

konidium’ları meydana getirir (Karaca, 1979).  

 

Etmen ılıman bölgelerde kıĢı bitkiyi enfekte etmiĢ misel halinde geçirdiği halde, diğer 

bölgelerde kıĢı kurumuĢ bitki yapraklarında cleistothecium olarak geçirmektedir. 

Havaların ısınmasıyla birlikte ilkbaharda askus ve askosporları meydana getirerek 

primer enfeksiyonu yaparlar. Ancak bu tarz enfeksiyon fungusun kıĢlamasında önemli 

bir role sahip değildir. Genellikle primer enfeksiyonları, sonbaharda enfeksiyona 

uğramıĢ tahıl yapraklarında bulunan miseller meydana getirirler. Misellerden oluĢan 

konidiler rüzgarla çevreye dağılarak sekonder enfeksiyonların meydana gelmesini 

sağlarlar. Konidilerin optimum çimlenme sıcaklığı 10 °C’dir. Enfeksiyonlar için en 

uygun sıcaklık 15–20 °C olup, inkübasyon süresi bir haftadır (Huang ve ark., 1997; 

Ovesna ve ark., 2002). 

 

E. graminis F. Sp. tritici’nin buğday türlerinden Triticum vulgare, T. compactum, T. 

spelta, T. durum ve T. turgidum’u enfekte ettiği bildirilmiĢtir (Mains, 1933). 
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2.2.2. Külleme Hastalığının Biyolojisi                                                                                                              

Fungus kıĢı cleistothecium halinde geçirir. Bütün bir kıĢ ölü yapraklar üstünde kalır. 

Ġlkbaharda sıcaklar baĢlayınca cleistothecium’lar çatlar ve bunlardan çıkan 

askospore’lar etrafa yayılarak, henüz baĢağa kalkmamıĢ buğdayı enfekte eder. Fakat 

pratikte cleistothecium’larla kıĢlamanın rolü önemli değildir. Dickson (1956)’a göre, 

patojen kıĢlık buğdayı enfekte etmekte, kıĢı miselyum halinde, kıĢlık buğdayın 

yapraklarında geçirmekte ve ilkbaharda konidia vererek üremeye baĢlamaktadır. Bu 

konidia’lar önce çevrede yeni bulaĢmalara sebep olmakta, daha sonra uçuĢarak 

dağılmaktadır. Hafif yağmur yağıĢı konidiaları yapraklardan uzaklaĢtırarak yeni 

kolonilerin miktarını azaltır. Fakat yoğun yağmur yağıĢı püstüllerin geliĢimini yavaĢlatır 

(Merchan ve Kranz, 1986). Konidialar nemli ortamda çimlenir ve nemin artıĢı 

patlamalarına yol açar. Buğday olgunlaĢtıktan sonra, cleistothecia’daki askosporlar 

hayat döngülerine devam eder, fakat onların hastalığın baĢlangıcındaki rolleri çoğu 

çevredeki konidialardan daha az önemlidir. Buğday ekiminde tarlada çoğalan çimler ve 

kendi gelen buğdaylarda korunan konidialar enfeksiyona neden olurlar. Bu bakımdan 

buğdayda külleme hastalığı rüzgarla yayılan hastalıklardan birisidir. Enfeksiyon serin 

havalarda olur. Erysiphe graminis türünde inkübasyon süresi bir haftadır (Hardison, 

1953). 

Enfeksiyondan bir hafta sonra yapraklarda külleme püstülleri görülmeye baĢlar. 

Küllemeli yaprakların sararıp, kurumaya baĢlamasıyla bu yapraklarda cleistothecium’lar 

teĢekkül eder. Püstüller daha yaĢlı olduğu zaman koyu yuvarlak cleistothecia (135’den 

280 µm çapında) fungal kümesinde geliĢir. Cleistothecia’da askosporlar geliĢir ve uzun 

süre hayatta kalan yapılar olarak hizmet verirler. Buğday hasat edildiği zaman eğer 

incelenirse askosporlar genelde birkaç ayda olgunlaĢamadıklarından cleistothecia boĢ 

olabilir. 

 

Walker (1957)’e göre, konidia 0–35 °C’de çimlenebilirse de optimum çimlenme 

dereceleri 10 °C’dir. Enfeksiyon için 15–20 °C, hastalığın geliĢebilmesi için 10–20 °C 

sıcaklık gerekmektedir. Görüldüğü gibi tahıl küllemesi serin iklim tahılı hastalığıdır. 

Konidialar düĢük nem içeriğinde veya nemin olmaması durumunda canlılıklarını 

kaybederler  (Frank ve Ayers, 1986). 1985–1986 Avrupa’nın çeĢitli bölgelerinden 
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rastgele toplanan külleme sporları yıllara göre değiĢmekle birlikte % 48-87’sinin farklı 

külleme sporları içermesi nedeniyle külleme sporlarının çok uzaklara taĢınabileceği 

ifade edilmiĢtir (Andrivon ve Limpert, 1992). 

Hovmoller ve ark., (1995) bir konidianın uygun koĢullarda çimlenebilmesi ile kısa bir 

sürede 100.000 konidialık yeni bir koloni oluĢturabildiğini ve bu konidiaların rüzgar 

yolu ile Ġngiltere’den Fransa’ya kadar taĢınabileceğini belirlemiĢlerdir. Külleme 

hastalığının geliĢmesi ve yayılması oldukça kolay ve ilaçla mücadelesinin çok zor ve 

pahalı olması nedeniyle, bu hastalıkla mücadelenin en etkin yolu dayanıklı çeĢitlerin 

geliĢtirilmesidir. 

 

2.2.3. Külleme Hastalığının Tanısı   

Tanı skalası potansiyel verim azalması ve hastalık Ģiddetini tahmin etmede ya da 

buğdayın genotipini tanımlamada kullanılır. Moseman ve ark. (1984), küllemeye 

dayanıklı ve dayanıksız çeĢitleri sınıflandırmak için 0 ile 9 arası bir skala 

tanımlamıĢlardır. Daha sonrada bu skala Niewoehner ve Leath (1998) tarafından 

değiĢtirilmiĢtir. Farklı yetiĢtirme koĢullarında külleme hastalığının bitkiye hangi 

derecede zarar verdiğini belirlemek için bir yöntem denenmiĢtir. Bu metotlar hassaslığı 

belirlemek veya hastalık Ģiddetini tahmin etmek için kullanılabilir (Çizelge 1). 
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Çizelge 1: Hastalık Ģiddetinin belirlenmesinde kullanılan 0–9 skalası.  

Skala 

Değeri 

Hastalık ġiddeti 

0 Bitki sağlam. 

1 Hafif misel geliĢmesi var. Yaprağın %1’i miseller ile kaplı. 

2 Orta derecede misel geliĢmesi var. Az miktarda spor üretmiĢ, nekrozlar ve 

klorozlar var. Yaprağın % 1,1-5’i lekeler ile kaplı. 

3 Orta ile çok arası misel geliĢmesi ve sporulasyon var. Küçük nekrozlar ve 

klorozlar var. Yaprağın % 5,1-10’u lekeler ile kaplı. 

4 Yaprak yüzeyi geniĢ olarak miselyum, nekroz ve klorozla kaplı, lekeler 

üzerinde kleistotesyumlar var. Yaprağın % 10,1-25’i lekeler ile kaplı. 

5 GeniĢ lekeler, bol sporulasyon ve kleistotesyumlar var. Yaprağın             

% 25’den fazlası lekeler ile kaplı. 

(Kaynak: Moseman ve ark., 1984; Anonim, 2008) 

 

Bennet ve Westcott (1982)’in yaptıkları çalıĢmada kullanılan külleme hastalığı 

skalasına göre bulunan sonuçlarda 0 hastalık meydana gelmediği ve 9 hastalığın bitki 

dokusunda % 90’dan daha fazla oluĢtuğu anlamına gelmektedir. Külleme hastalığının 

skalası istenilirse bütün parsellerde, bütün bitkilerde veya bitki büyüme aĢamalarına 

bağlı olarak tek bir yaprakta gözlemlenebilir (Shaner ve Finney, 1977; Daamen, 1989). 

 

Bu çalıĢmada küllemeye dayanıklılık Leath ve Heun’un (1990) skalasına göre 0–9 

arasında değiĢen değerlerle belirlenmiĢtir. Bu skalaya göre 0= hiçbir enfeksiyon 

iĢaretinin bulunmadığı bağıĢıklılık, 1–3= dayanıklı (1= nekrozis olmadan küçük lekeler, 

2= nekrozis, 3= misellerin görülmeye baĢladığı ve klorozisin baĢladığı evre), 4–6= 

klorotik alanların azalmasına karĢılık misel ve konidia üretimini azdan orta dereceye 

kadar arttığı intermediyer reaksiyon ve 7–9= misel ve konidiaların miktar ve 

yoğunluğunun sürekli arttığı hassas reaksiyon Ģeklinde değerlendirilmeye alınmıĢtır. 

Reaksiyon tipleri (D)= 0–3 derecelerini kapsayan dayanıklılık, (I)= 4–6 derecelerini 

kapsayan intermediyerlik ve (H)= 7–9 derecelerini içeren hassasiyetlik olarak 

özetlendirilmiĢtir. 
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2.2.4. Küllemenin Verim Kayıplarına Etkisi  

Külleme hastalığının özellikle hassas çeĢitlerde verimi azaltmasının nedeni, hastalığın 

geliĢme döneminde kardeĢlenmeyi artırması ve bitkideki tane sayısını azaltmasıdır. 

Çünkü fazla sayıda meydana gelen kardeĢ besin rezervlerini tüketmektedir (Bowen ve 

ark., 1991, Everts ve Leath, 1992). Külleme hastalığı ile ekim sıklığı, bitki boyunun kısa 

veya uzun olması gibi faktörler ile verim kayıplarının ekmeklik buğdayda % 40’dan 

daha fazla olabildiğini bildirilmektedir (Dickons, 1956; Royse ve ark., 1980; Bowen ve 

ark., 1991).  

 

Külleme hastalığının un proteinini azalttığı fakat genel amaçlı ve pasta unu için 

kullanılan kırmızı yumuĢak buğdayın değirmen ve piĢirme kalitesini etkilemediği ifade 

edilmiĢtir (Johnson ve ark., 1979). 

 

2.2.5. Külleme Hastalığı ile Mücadele Yöntemleri 

2.2.5.1. Kültürel uygulamalar 

 Kültürel önlemler, hastalık etmenleri için uygun olmayan fakat bitkiler için en sağlıklı 

olan ortamlarda yetiĢtirilmesi amacıyla alınan önlemlerdir. Bu önlemler; 

—Bitkilerin sağlıklı olarak yetiĢtirilmesi, 

—Hastalık etmenleri için uygun olan koĢulların ortadan kaldırılması, 

—Hastalık etmenlerinin yayılmasını önlemektir. 

 

2.2.5.1.1. Bitkilerin Sağlıklı Olarak YetiĢtirilmesi 

Uygun olmayan ekolojik koĢullarda sağlıksız olarak yetiĢtirilen bitkilerde hastalık oranı 

yüksek olmaktadır. Uygun ekolojik koĢulların sağlanmasında iklim faktörlerinin büyük 

etkisi bulunmaktadır. Ġklim faktörleri yanında toprak faktörü de hastalıkların ortaya 

çıkıĢında etkin olmaktadır. Nitekim bitkilerin toprak altı aksamlarında zararlı olan, 

topraktan kaynaklanan hastalıklarda toprak faktörünün büyük etkisi bulunmaktadır. Bu 

bakımdan, bu konudaki önlemler iklim ve toprak yönünden olmak üzere iki kısımda ele 

alınmaktadır (Döken ve ark., 2005). 
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2.2.5.1.1.1. Ġklim Yönünden Alınması Gereken Önlemler  

Ġklim faktörlerini bitkinin geliĢmesi lehine düzeltme imkanı çok kısıtlıdır. Bu konuda 

alınabilecek en önemli tedbirler; 

—Bitkileri düĢük sıcaklık ve don etkisinden korumak, 

—Havanın rutubetini sulama vs. ile değiĢtirmek, 

—Rüzgar kıranlar koymak suretiyle hava akımlarının önüne geçmek,  

—Toprağın ısısını, hava kapasitesini ve rutubetini sulama yapmak suretiyle 

ayarlamaktır (Döken ve ark., 2005). 

 

2.2.5.1.1.2. Toprak Yönünden Alınması Gereken Önlemler 

Toprak iĢleme: Amaç bitkilerin optimum olarak yetiĢmeleri için toprak Ģartlarının 

düzeltilmesidir. Ġyi bir toprak iĢlemesi yapılmamıĢ tarımsal alanlarda iyi bir ürün 

alınması mümkün değildir. Toprak iĢlemesi zamanında ve ekimden önce yapıldığında 

birçok yabancı otu imha eder ve böylece yabancı otlar üzerinde barınan çok sayıda 

hastalık etmeni ve zararlıyı ortadan kaldırır. Ayrıca ekimden sonra yapılacak toprak 

iĢleme kültür bitkilerinin kardeĢlenmesini teĢvik eder. 

 

Gübreleme: Bitkilerin sağlam yapılı, verimli olmasına yardım eder. Diğer taraftan 

mikro ve makro elementlerin toprakta noksan oluĢu bitkilerde bazı sorunlar ortaya 

çıkmasına neden olur. Gübreleme ile bu durum önlenmiĢ olur. Gübrelerin tek taraflı 

verilmemesi gerekir. Aksi halde bitkilerin hastalıklara karĢı hassasiyeti artar. 

 

Sulama: Uygun sulama bitkinin sağlıklı olmasını ve hastalıklara karĢı direncinin 

artmasını sağlar. Az ve aĢırı sulama bitkiyi patojenlere karĢı hassaslaĢtırır (Döken ve 

ark., 2005). 

 

2.2.5.1.2. Hastalık Etmenleri Ġçin Uygun Olan KoĢulların Ortadan Kaldırılması 

2.2.5.1.2.1. Bitkilerin Vejetasyon Döneminin Ayarlanması   

Bitkilerin geliĢmesi ile patojenin geliĢimi paralel olarak devam eder. Bitkilerin ekimini 

geç veya erken yapmak suretiyle bu paralellik ortadan kaldırılır. Diğer bir ifadeyle 
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konukçunun hassas olduğu geliĢme dönemi ile patojenin yaygın olduğu dönem 

birbirinden ayrılmıĢ olur.  

 

2.2.5.1.2.2.  Ekim Nöbeti 

Aynı arazi parçasında sürekli olarak aynı cins ve tür bitkilerin ekimi, o bitkilere ait 

hastalık etmenlerinin o arazi parçasında çoğalmasına ve buna paralel olarak da o 

bitkilerin gittikçe hastalıklardan daha fazla zarar görmesine neden olur. Onun için bitki 

ekim nöbetine yer verilmelidir. Bitki ekim nöbetinin özellikle topraktan kaynaklanan ve 

çok kısa sürede yayılma eğilimi göstermeyen patojenlere karĢı uygulanır. Yapılacak 

ekim nöbetinin süresi hastalık etmeninin o arazide konukçusuz olarak hayatta kalma 

süresine bağlı olarak değiĢmektedir (Döken ve ark., 2005). 

 

2.2.5.1.3. Hastalık Etmenlerinin Yayılmasını Önlemek 

2.2.5.1.3.1. Sanitasyon 

Bir hastalığın baĢlama ve bulaĢmasını önlemek amacıyla alınan tüm önlemlere 

sanitasyon denir. Hastalıklı yapraklar toplanmalı ve imha edilmelidir. Tarla bitkilerinde 

bitki artıklarının toplanıp yakılması veya gömülmesi gerekmektedir. Ayrıca bulaĢık 

veya enfekteli olmayan tohum ve vejetatif çoğalma materyali kullanılmalıdır (Döken ve 

ark., 2005). 

 

2.2.5.1.3.2. Eradikasyon 

Eradikasyon hastalık etmenlerine çeĢitli Ģekillerde yataklık yapan ara konukçuların veya 

aracı bitkilerin yok edilmesidir. Örnek olarak, kara pasın ara konukçusu olan 

Berberis’in eradikasyonu verilebilir. Bu eradikasyonla hastalığın bir sonraki yıla intikali 

ve Berberis üzerinde yeni ırkların oluĢumu önlenmiĢ olur. Bazı hallerde patojenle 

birlikte kültür bitkisi de yok edilir. Bu iĢlem yurda yeni giren ve süratle yayılma eğilimi 

gösteren hastalıkların imhasında uygulanır. Örneğin; 1961 yılında yurdumuza 

Avrupa’dan giren tütün mildiyösü için böyle bir eradikasyon uygulanmıĢ ve 5272 

dekarlık ekili tütün sahası imha edilmiĢtir (Döken ve ark., 2005).   
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2.2.5.2. Kimyasal Mücadele 

Hastalığa karĢı etkili ilaçlar bulunmaktadır. Ancak hastalık görüldüğü her tarlada 

ekonomik bir zarar oluĢturmadığından ilaçlamadan önce hastalığın verdiği zarar ve 

hastalığın ilerleme durumu dikkate alınmalıdır. Yapılan ilaçlamanın maliyeti de göz 

önünde bulundurulmalıdır. Tohumdan geçen hastalıklara karĢı tohum ilaçlaması (toprak 

altındaki zararlılara karĢı da korur) yapılmalıdır. Tarla ilaçlanarak hastalık etmenleriyle 

mücadele edilir. Buğday sıra arası dar ve birim alanda çok sayıda bitki bulunacak 

Ģekilde yetiĢtirildiğinden, geliĢmenin ileriki dönemlerinde ortaya çıkan hastalıklara karĢı 

ilaçlı savaĢıma uygun bir bitki değildir.  Bitkilerin ezilmesinden kaynaklanan verim 

kaybı ilaçlı savaĢımın sağlayacağı yarardan fazla olmaktadır. Ayrıca kimyasal mücadele 

çevre kirlenmesine yol açmaktadır (Döken ve ark., 2005). Külleme hastalığının 

bulaĢmasında iklim koĢulları, kullanılan kimyasal ilaçların yoğunluğunun etkili olduğu 

ve o bölgede yetiĢen dayanıklı çeĢitlerin kullanılmasına bağlı olarak hastalığın seyrinin 

değiĢtiği ifade edilmiĢtir (Andrivon ve ark., 1991). 

 

2.2.5.3. Külleme Hastalığına Dayanıklılık 

Dayanıklılık, bir hastalık etmeni ile karĢılaĢan bitkinin etmen tarafından oluĢturulacak 

enfeksiyona karĢı gösterdiği dayanma gücüdür. Bir baĢka ifadeyle bitkinin konukçu-

asalak iliĢkisini kendi yararına yönetme yeteneğidir. Dayanıklılık genellikle kalıtsal bir 

özellik olmasının yanı sıra, doğal ya da yapay yöntemler ile sonradan da kazanılabilir. 

Dayanıklılık genlerinin bitkinin hastalığındaki etkisi, hastalık etmenine elveriĢli olmak 

ya da hastalık etmeni için uygun bir ortam oluĢturmamak Ģeklinde olmaktadır. Hastalık 

etmenine elveriĢli olmada bitki ile hastalık etmeni arasında kurulacak iliĢki hastalık 

etmeni yararına geliĢecek ve sonunda bitki hastalanıp ölecektir. Ġkinci durumda ise bitki 

ya morfolojik ya da yapısal özellikleri ile mekaniksel olarak ya da biyokimyasal 

özellikleri ile hastalık etmeninin bitki bünyesine sızmasını engelleyecek veya içeri 

sızmasından sonra doku içinde yaĢamasına engel olacaktır (Döken ve ark., 2005). 

 

Dayanıklı çeĢit elde etmek için dayanıklılık kaynağı olarak Aegilops ve yabani 

buğdaylar kullanılmaktadır. Hastalık etmeni canlı bir organizma olduğu için, evrim 

sonucu sürekli olarak doğal melezlemeler ve mutasyonlar ile genotipini değiĢtirerek 

yeni ırkları ve tipleri ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle hastalıklara dayanıklılık sürekli 
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bir uğraĢtır. Bugün dayanıklı olan bir çeĢit, ertesi yıl çıkacak yeni bir hastalık ırkına çok 

hassas olabilir. Buğday bitkisinin sağlıklı bir Ģekilde yetiĢmesini sağlamak aynı 

zamanda bitkinin hastalık ve zararlılara karĢı da dayanıklı olmasını sağlamaktadır 

(Döken ve ark., 2005). 

 

Buğday bitkisine küllemeye karĢı genetik dayanıklılık kazandırılması, bu hastalığa karĢı 

mutlak bir dayanıklılık olmayıp, esas anlamı külleme hastalığını kontrol altına almaktır. 

Buğday kültüründe külleme dayanıklılığının iki çeĢidi vardır: 

1. Vertikal dayanıklılık (Monogenik): Bir ana gen veya birkaç gen tarafından kontrol 

edilen dayanıklılık mekanizmasıdır. Bu dayanıklılık etmeni tek bir veya birkaç ırkına 

karĢı % 100 etkin olan bir dayanıklılık mekanizmasıdır.   

2. Horizantal dayanıklılık (Çok genli): Birçok minör gen tarafından kontrol edilir. 

Birden çok gen tarafından kontrol edilir ve patojenin bütün ırklarına karĢı farklı 

düzeylerde dayanıklılık gösterir (Agrios, 1988).   

 

Flor (1942; 1955), ilk olarak konukçu- patojen özelleĢmesini keten pasında ‘‘gene karĢı 

gen’’ hipotezi ile ortaya çıkardığı çalıĢmasında, hastalığın konukçu-patojen ve çevre 

etkileĢimine bağlı olarak ortaya çıktığını, bitkilerde dayanıklılığı sağlayan bir gene 

karĢı, patojende de konukçudaki dayanıklılık geni ile özelleĢmiĢ hastalığı ortaya çıkaran 

virülens bir genin bulunduğunu saptamıĢtır. Aynı araĢtırıcı, hastalık etmeninin 

genotipinde gerçekleĢen en küçük bir değiĢiklik ile konukçu dayanıklılığının kolaylıkla 

kırılabileceğini de belirtmiĢtir. 

 

Saari ve Prescott (1975), bitkilerin külleme hastalığına karĢı gösterdikleri tepkiyi 

ölçmek için yaptıkları çalıĢmada, külleme hastalığına karĢı bitkileri hassas, duyarlı, 

toleranslı ve dayanıklı olarak sınıflandırmıĢlardır. 

 

Silfhout ve Gerechter-Amitai (1988) ile Moseman ve ark. (1984), bazı yabani tetraploid 

buğdayların kısmi dayanıklılık genlerine sahip olduğunu bildirmiĢlerdir. Brown-

Guedira ve ark. (1996) ise Orta Doğu’da toplanan yabani buğdayların kültürü yapılan 

Triticum timopheevii’nin Pm6 dayanıklılık geninden farklı dayanıklılık genlerine sahip 

olduğunu bildirmiĢlerdir. Bennet (1984), yaptığı çalıĢmada buğdayda külleme 
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hastalığına karĢı yabani çeĢitlerin, dayanıklılık genlerinin kaynağı olduğunu 

göstermiĢtir. Yapılan çalıĢmada yabani buğdayların bazı çeĢitlerin ilk geliĢme 

döneminde külleme hastalığına karĢı dayanıklı olduğu tespit edilmiĢtir. Bazı yabani 

buğday çeĢitlerinin ise olgunlaĢma döneminde küllemeye karĢı dayanıklı olduğu ortaya 

çıkarılmıĢtır. 

 

Çavdarda (Secale cereale) bulunan Pm8 ve Pm17 dayanıklılık genleri buğday 

çeĢitlerinde de kullanılmıĢtır. Heun ve Friebe (1990) ile Merker ve Forsstrom (2000), 

çavdar bitkisinden elde edilen küllemeye karĢı dayanıklılık genlerinin buğday-çavdar 

melezlemesinde kullanılabileceğini ve bu Ģekilde küllemeye karĢı dayanıklılık 

genlerinin buğdaya aktarılabileceğini bildirmiĢlerdir. Elde edilen yeni genlerin çavdar-

buğday translokasyon hatları kullanılarak buğdaya aktarılabileceğini bildirmiĢlerdir. 

 

Griffey ve Das (1994), iki buğday çeĢidinde olgunlaĢma dönemindeki dayanıklılığı 

araĢtırmıĢlar ve kısmi dayanıklılığın çok az gen tarafından kontrol edildiğini tespit 

etmiĢlerdir. Bennet (1984) ile Ecker ve Lein (1994), Kuzey Amerika ve Batı 

Avrupa’daki önemli bazı dayanıklılık genlerinin kullanımını gözlemlemiĢler ve 

buğdayda yaklaĢık olarak 30 lokustaki dayanıklılık genlerini belirlemiĢlerdir. 

 

Yapılan farklı bir çalıĢmada Çin’de 24 ekmeklik  farklı buğday çeĢit ve hattının külleme 

hastalığına (Erysiple graminis f. sp. tritici) dayanıklılığının belirlenmesi amacıyla 11 

külleme izolatı inoküle edilmiĢtir (Huang ve ark., 1997). AraĢtırmada kullanılan 

çeĢitlerde yapılan gözlemler sonucunda buğday çeĢit ve hatları dayanıklı, duyarlı ve 

intermediyer olarak ayrılmıĢtır. Sonuç olarak toplam 94 kültür ve ıslah hattından 17 

tanesi hassas, 27 tanesi bazı külleme sporlarına dayanıklı ve 50 çeĢidin ise bu 11 farklı 

külleme sporu türüne karĢı dayanıklı olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

K11, Rinaldo ve Alcedo ekmeklik buğday hatları 1992–1994 yılları arasında külleme 

hastalığına dayanıklılık bakımından karĢılaĢtırılmıĢ. K11 hattının dayanıklı, Alcedo 

hattının kısmi dayanıklı ve Rinaldo hattının ise hassas olduğu bulunmuĢtur (Oertel ve 

ark., 1997). ÇalıĢmada, olgun bitki safhasında ise K11 hattının 1990–1995 yılları 

arasında sabit ve çok yüksek seviyede dayanıklı olduğu tespit edilmiĢtir. 
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Farklı bir denemede test edilen toplam 39 buğday çeĢidi ve 32 ileri ıslah hattından ikisi 

külleme hastalığına dayanıklı, dokuzu orta derecede ve geri kalan genotipler ise hassas 

veya çok hassas reaksiyon göstermiĢlerdir. Ayrıca çalıĢmada dayanıklı genotipler ve 

Pm21 geninin fide dayanıklılığı yanında sera koĢullarında olgun bitki dayanıklılığı 

gösterdikleri de belirlenmiĢtir (Yıldırım, 1999). 

 

Ġspanya’da yürütülen bir araĢtırmada; 25 makarnalık buğday çeĢidinde külleme 

hastalığının verim üzerindeki etkileri incelenmiĢ ve bu hatlarda yüksek oranda verim 

kayıplarının ortaya çıktığı gözlemlenmiĢtir (Tomas ve Solis, 2000). ÇalıĢma sonucunda 

tane verimi ile külleme hastalığı arasında ters bir iliĢki olduğu bildirilmiĢtir. 

 

Pm21 geni ve Estica buğday çeĢidi bağıĢıklık derecesinde dayanıklılık gösterirken TAM 

107’deki dayanıklılık derecesi 1 ile 2 arasında değiĢmiĢtir. Pm21 geninin kaynağı 

durumunda olan translokasyon hatlarının buğday anacı Yangmai–5 çeĢidinin hassas 

reaksiyon göstermesi, genin etkinliği konusunda hiçbir Ģüpheye yer bırakmamıĢtır. Bu 

translokasyon hatları nemli sera koĢullarında hemen her geliĢme döneminde yoğun bir 

inokülasyon baskısı altına alınmalarına rağmen hastalığın geliĢmesine fırsat 

tanımayarak bağıĢıklık göstermiĢlerdir. Ayrıca aynı translokasyon hatlarında yeni ve 

çok etkili bir sarı pasa dayanıklılık geninin (Yr26) tanımlanmıĢ olması (Yıldırım ve ark., 

2000), bu hatların ıslah açısından önemini bir kat daha artırmaktadır. Böylece bu iki 

genin aynı anda buğdaya transferi mümkündür. 

 

Ovesna ve ark. (2002) yaptıkları çalıĢmada toplam 3310 adet T. durum ve T. aestivum 

çeĢit ve hattında küllemeye duyarlılığın belirlenmesi amacıyla enfeksiyon testi yapmıĢ, 

hastalığa dayanıklılık geliĢimini gözlemlemek amacıyla 0–1=dayanıklı, 2=orta 

dayanıklı, 3= orta duyarlı ve 4= duyarlı skalalarını kullanmıĢlardır. Dayanıklılık testinin 

sonucunda denenen T. aestivum ve T. durum kültür çeĢitlerinin çok hassas olduğu, üç 

amphidiploid hattın orta dayanıklı ve iki amphidiploidin dayanıklı olduğu saptanmıĢtır. 

Bir diğer araĢtırmada 48 yerel T. aestivum, T. durum ve T. dicoccum çeĢidinde ve 54 

yabani çeĢitte dayanıklılığın test edilmesi amacıyla iki külleme (Erysiple graminis f. sp. 

tritici) izolatı yaprak segmentine püskürtme yöntemiyle inoküle edilmiĢ, 0–2 dayanıklı 

ve 3–4 duyarlı olacak Ģekilde değerlendirme yapılmıĢtır (Ben-David ve ark., 2002). 



16 

 

 

Sonuç olarak yerel çeĢitlerin % 12,5’inin, yabanilerin ise  % 44,4’ünün dayanıklı olduğu 

tespit edilmiĢtir. 

 

Triticum boeoticum’un küllemeye karĢı dayanıklılığının incelendiği bir diğer çalıĢmada, 

47 çeĢitten 10 tane dayanıklı Triticum boeoticum hattı seçilmiĢ ve daha sonra Triticum 

aestivum ve Triticum durum ile melezlenmiĢtir. Melezler küllemeye karĢı test edilmiĢ 

ve beĢ  tanesinin külleme sporlarına karĢı dayanıklı olduğu saptanmıĢtır (Arosova ve 

ark., 2002). 

 

Chen ve ark. (2005) tarafından yapılan bir çalıĢmada, ‘Chancellor’ buğday çeĢidinin 

156 adeti küllemeye karĢı reaksiyonu test edilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda denenen 

bitkilerden toplam 116’sının dayanıklı, 40’ının ise hassas olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

BaĢka bir çalıĢmada, buğdayda küllemeye dayanıklı beĢ hat ile hassas üç ticari ekmeklik 

buğday çeĢidi arasında çoklu dizi yöntemine göre küllemeye dayanıklı genlerin ve bazı 

tarımsal özelliklerin kalıtımları belirlenmiĢtir (Küçükakça, 2008). ÇalıĢmada, çoklu dizi 

yöntemine göre küllemeye dayanıklılık ve bazı agronomik özellikler yapılan 

melezlemelerde F1 ve F2 generasyonlarında tespit edilmiĢtir.    

 

Yapılan diğer bir araĢtırmada ise, buğdayda külleme hastalığına dayanıklılığın kalıtımı 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır (Tosun ve ark., 2008). AraĢtırmalar, Uluslararası Buğday ve 

Mısır AraĢtırma Merkezi’nden (CIMMYT-Meksika) temin edilen 114 hat içinden beĢ 

dayanıklı hat ile üç hassas çeĢit çoklu dizi Ģeklinde melezlemiĢlerdir. F2 

generasyonunda popülasyonlara külleme sporları bulaĢtırılarak test edilmiĢ ve bu hassas 

üç çeĢitten iki tanesine dayanıklılık aktarıldığı saptanmıĢtır. Ayrıca iki hattın diğer 

agronomik ve kalite özellikleri de dikkate alınarak küllemeye dayanıklı çeĢitlerin 

geliĢtirilmesinde ebeveyn olarak kullanılabilecekleri belirlenmiĢtir. 

 

Bitki hastalıklarının kontrolünde dayanıklı çeĢitlerin kullanılması en ucuz, kolay, 

güvenilir ve etkili yoldur. Dayanıklı çeĢitlerin yetiĢtirilmesi sadece hastalıkların 

oluĢturduğu kayıpları azaltmak veya tamamen yok etmekle kalmaz, aynı zamanda 

ilaçlama veya diğer kontrol yöntemlerinde yapılan masrafları da en aza indirir. Diğer 
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taraftan dayanıklı çeĢitlerin kullanımının zehirli kimyasal ilaçlar gibi doğayı kirletme ve 

canlıları zehirleme Ģeklinde tehlikeli yan etkileri de bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 

buğdayda külleme hastalığına karĢı en ekonomik mücadele yöntemi dayanıklı çeĢitlerin 

geliĢtirilmesidir.  
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

3.1. Materyal 

AraĢtırmada, bitki materyali olarak Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü (ETAE) 

tarafından farklı bölgelerden toplanmıĢ olan 49 adet yerel makarnalık buğday çeĢidi ve 

kontrol amacıyla ÇeĢit-1252, Gediz-75,  Bezostaja-1, Tahirova-2000 ve Sofu buğday 

çeĢitleri kullanılmıĢtır. Yerel makarnalık buğday çeĢitlerinin Türkiye’de toplandıkları 

iller ve bilinen yerel isimleri Çizelge 2’de verilmiĢtir.  

 

Çizelge 2: AraĢtırmada kullanılan yerel makarnalık buğday çeĢitleri ve toplandığı iller 

Sıra No Kayıt No Botanik Ġsmi Toplandığı Ġl Yerel Adı 

1 TR1926 Triticum turgidum durum Ġzmir AkbaĢak 

2 TR 3619 Triticum turgidum durum Balıkesir -- 

3 TR 3626 Triticum turgidum durum Balıkesir -- 

4 TR 3670 Triticum turgidum durum Denizli -- 

5 TR 14862 Triticum turgidum durum -- -- 

6 TR 31634 Triticum turgidum durum Mardin -- 

7 TR 31729 Triticum turgidum durum ġanlıurfa -- 

8 TR 31738 Triticum turgidum durum Siirt -- 

9 TR 31760 Triticum turgidum durum Gaziantep -- 

10 TR 33437 Triticum turgidum durum Kırklareli AkbaĢak 

11 TR 37094 Triticum turgidum durum Çorum Üveyik 

12 TR 37405 Triticum turgidum durum Çorum Üveyik 

13 TR 45305 Triticum turgidum durum Yozgat -- 

14 TR 46555 Triticum turgidum durum Muğla -- 

15 TR 46847 Triticum turgidum durum Hakkari -- 

16 TR 47931 Triticum turgidum durum ġanlıurfa -- 

17 TR 47937 Triticum turgidum durum Adıyaman Karakılçık 

18 TR 47939 Triticum turgidum durum Adıyaman Beyaz buğday 

19 TR 48339 Triticum turgidum durum Manisa -- 

20 TR 48343 Triticum turgidum durum Muğla -- 



19 

 

 

Sıra No Kayıt No Botanik Ġsmi Toplandığı Ġl Yerel Adı 

21 TR 48346 Triticum turgidum durum Aydın -- 

22 TR 48903 Triticum turgidum durum Adıyaman -- 

23 TR 50456 Triticum turgidum durum Adıyaman -- 

24 TR 50469 Triticum turgidum durum Adıyaman -- 

25 TR 50475 Triticum turgidum durum Adıyaman -- 

26 TR 52708 Triticum turgidum durum Balıkesir -- 

27 TR 52719 Triticum turgidum durum Balıkesir -- 

28 TR 52835 Triticum turgidum durum Burdur -- 

29 TR 52841 Triticum turgidum durum Denizli -- 

30 TR 55109 Triticum turgidum durum UĢak -- 

31 TR 55120 Triticum turgidum durum Kütahya -- 

32 TR 55133 Triticum turgidum durum Kütahya -- 

33 TR 55173 Triticum turgidum durum Kütahya -- 

34 TR 56108 Triticum turgidum durum Türkiye -- 

35 TR 56132 Triticum turgidum durum Türkiye -- 

36 TR 57129 Triticum turgidum durum Antalya -- 

37 Ağ buğdayı Triticum turgidum durum -- -- 

38 Beyaziye Triticum turgidum durum -- -- 

39 Bintepe Triticum turgidum durum -- -- 

40 Boğacak Triticum turgidum durum -- -- 

41 Çalıbasan Triticum turgidum durum -- -- 

42 Hacıhalil Triticum turgidum durum -- -- 

43 Havrani Triticum turgidum durum -- -- 

44 Ġskenderiye Triticum turgidum durum -- -- 

45 Karakılçık Triticum turgidum durum -- -- 

46 Menceki Triticum turgidum durum -- -- 

47 Sorgül Triticum turgidum durum -- -- 

48 Üveyik Triticum turgidum durum -- -- 

49 Yerli sarı Triticum turgidum durum -- -- 

50 ÇeĢit-1252 Triticum turgidum durum -- -- 
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Sıra No Kayıt No Botanik Ġsmi Toplandığı Ġl Yerel Adı 

51 Gediz-75 Triticum turgidum durum -- -- 

52 Sofu Triticum turgidum durum -- -- 

53 Bezostaja-1 Triticum aestivum -- -- 

54 Tahirova-2000 Triticum aestivum -- -- 

 

3.2. Yöntem 

3.2.1. Ġnokulum Hazırlığı  

Denemede kullanılan bitki materyaline külleme hastalığını bulaĢtırmak amacıyla Ġzmir, 

Adapazarı, Samsun ve Tokat yörelerinden toplanan külleme sporlarının bir karıĢımı 

inokulum kaynağı olarak kullanılmıĢtır. Farklı bölgelerde buğday tarlalarında doğal 

olarak hastalığın oluĢumuna neden olan bu spor karıĢımının, patojenin Türkiye’deki 

muhtemel ırklarını temsil ettiği kabul edilmiĢtir. 

 

3.2.2. Hastalık BulaĢtırma Dayanıklılık Gözlemleri  

Hastalık denemesi 55x35x7 cm ebatlarındaki 45’lik çoklu viyollerde yapılmıĢtır (ġekil 

1). 

 

ġekil 1: Viyollerde yerel makarnalık buğday çeĢitlerinin yetiĢtirilmesi 
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Her bir çoklu viyole kontrol bitkileri olarak ÇeĢit-1252, Gediz-75, Bezostaja-1, 

Tahirova-2000 ve Sofu çeĢitleri yerleĢtirilmiĢtir. Saksılar 3:2:1 oranında tarla toprağı, 

yanmıĢ koyun gübresi ve kalın kum içeren bir karıĢımla doldurulmuĢ ve hastalık 

değerlendirmesi için her bir genotipten 10–20 adet tohum ekilmiĢtir. Çimlenen tohumlar 

iki yapraklı döneme ulaĢıncaya kadar, mevsime bağlı kalmaksızın hızlı bir Ģekilde 

büyütülerek hastalık bulaĢtırabilmek için, GaziosmanpaĢa Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Tarla bitkileri Bölümü tam otomatik kontrollü bitki yetiĢtirme serasında yetiĢtirilmiĢtir 

(ġekil 2). 

 

ġekil 2: Otomatik bitki yetiĢtirme serasında bitkilerin büyütülmesi 

Daha sonra fideler inokulasyon için 10 °C sıcaklık ve % 99 neme sahip bir büyüme 

odasına alınmıĢtır.  Ġnokulasyon ve inkübasyon iĢlemi GaziosmanpaĢa Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü çiğlendirme makinesinde ve bitki büyüme 

odasında yapılmıĢtır (ġekil 3).  
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            ġekil 3: Bitkileri hastalık bulaĢtırmada kullanılan çiğlendirme makinesi 

Ġnokulasyon için toplanan sporlar saf su içinde karıĢtırılarak spor süspansiyonu 

oluĢturulmuĢ ve çiğlendirme odasına bir gün önceden yerleĢtirilen bitkilerin üzerine 

püskürtülmüĢtür. Püskürtme iĢleminde tüm bitkilerin sporla bulaĢmasına dikkat 

edilmiĢtir. Tam kontrollü otomatik bitki büyüme odası içine alınan bitkilere ise su 

püskürtüldükten sonra sporlar, ya enfekte olmuĢ bitkiler silkelenerek ya da toplanan 

sporlar kuru olarak püskürtülerek ikiĢer hafta aralıklarla sürekli bir bulaĢtırma 

yapılmıĢtır.   

 

Ġnokulasyondan 7, 14 ve 21 gün sonra hastalık okuması yapılmıĢ ve reaksiyon tipleri 

Leath ve Heun’un (1990) skalasına göre 0–9 arasında değiĢen değerlerle belirlenmiĢtir. 

Bu skalaya göre 0= hiçbir enfeksiyon iĢaretinin bulunmadığı bağıĢıklılık, 1–3= 

dayanıklı (1= nekrozis olmadan küçük lekeler, 2= nekrozis, 3= misellerin görülmeye 

baĢladığı ve klorozisin baĢladığı evre), 4–6= klorotik alanların azalmasına karĢılık misel 

ve konidia üretimini azdan orta dereceye kadar arttığı intermediyer reaksiyon ve 7–9= 
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misel ve konidiaların miktar ve yoğunluğunun sürekli arttığı hassas reaksiyon Ģeklinde 

değerlendirilmeye alınmıĢtır. Reaksiyon tipleri (D)= 0–3 derecelerini kapsayan 

dayanıklılık, (I)= 4–6 derecelerini kapsayan intermediyerlik ve (H)= 7–9 derecelerini 

içeren hassasiyetlik olarak özetlendirilmiĢtir. Viyollerden hastalık oluĢumları 

gözlemlenmiĢtir (ġekil 4). 

 

 

ġekil 4: Viyollerdeki hastalık okumaları 

 

 Ġlk denemede dayanıklı ve/veya intermediyer olarak saptanan genotipler, ikinci defa 

gözleme tabi tutulmuĢtur.  Ayrıca intermediyer ve/veya dayanıklı olarak saptanan 

çeĢitler saksılara ĢaĢırtılarak serada büyümeye bırakılmıĢ ve baĢaklanma döneminin 

sonuna kadar bu genotiplerde dayanıklılığının olup olmadığı gözlemlenmiĢtir. 
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4. BULGULAR 

Yapılan bu çalıĢmada kullanılan yerel makarnalık buğday çeĢitlerinin ilk geliĢme 

dönemi ve olgun bitki safhasında küllemeye dayanıklılıkları gözlemlenmiĢ ve reaksiyon 

Ģekilleri belirlenmiĢtir. Alınan gözlem sonuçları Çizelge 3’de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 3: AraĢtırmada kullanılan yerel makarnalık buğday çeĢitlerinin isimleri, tohum 

kaynakları ve külleme hastalığına gösterdikleri reaksiyon tipleri 

   
Hastalık 

Denemesi
1
 Sera 

Gözlemleri
2 

Sıra No Genotip Toplandığı Ġl 
1. 

Deneme 

2. 

Deneme 

1 TR1926 Ġzmir H H - 

2 TR3619 Balıkesir H H - 

3 TR3626 Balıkesir H H - 

4 TR3670 Denizli H H - 

5 TR14862 -- H H - 

6 TR31634 Mardin H H - 

7 TR31729 ġanlıurfa D D D 

8 TR31738 Siirt Ġ H H 

9 TR31760 Gaziantep Ġ H H 

10 TR33437 Kırklareli H H - 

11 TR37094 Çorum Ġ H H 

12 TR37405 Çorum Ġ H H 

13 TR45305 Yozgat H H - 

14 TR46555 Muğla H H - 

15 TR46847 Hakkari H H - 

16 TR47931 ġanlıurfa H H - 

17 TR47937 Adıyaman H H - 

18 TR47939 Adıyaman H H - 

19 TR48339 Manisa H H - 

20 TR48343 Muğla Ġ H H 
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Hastalık 

Denemesi
1
 Sera 

Gözlemleri
2 

Sıra No Genotip Toplandığı Ġl 
1. 

Deneme 

2. 

Deneme 

21 TR48346 Aydın Ġ H H 

22 TR48903 Adıyaman H H - 

23 TR50456 Adıyaman H H - 

24 TR50469 Adıyaman H H - 

25 TR50475 Adıyaman Ġ H H 

26 TR52708 Balıkesir H H - 

27 TR52719 Balıkesir H H - 

28 TR52835 Burdur H H - 

29 TR52841 Denizli H H - 

30 TR55109 UĢak H H - 

31 TR55120 Kütahya H H - 

32 TR55133 Kütahya Ġ H H 

33 TR55173 Kütahya H H - 

34 TR55108 Türkiye H H - 

35 TR56132 Türkiye H H - 

36 TR57129 Antalya H H - 

37 Ağ Buğdayı -- H H - 

38 Beyaziye -- Ġ H H 

39 Bintepe -- Ġ H H 

40 Boğacak -- Ġ H H 

41 Çalıbasan -- Ġ H H 

42 Hacıhalil -- Ġ H H 

43 Havrani -- Ġ H H 

44 Ġskenderiye -- H H H 

45 Karakılçık -- H H - 

46 Menceki -- H H - 

47 Sorgül -- H H - 
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Hastalık 

Denemesi
1
 Sera 

Gözlemleri
2 

Sıra No Genotip Toplandığı Ġl 
1. 

Deneme 

2. 

Deneme 

48 Üveyik -- H H - 

49 Yerli Sarı -- Ġ H H 

50 ÇeĢit-1252 -- Ġ H H 

51 Gediz-75 -- Ġ H H 

52 Sofu -- H H - 

53 Bezostaja-1 -- Ġ H H 

54 Tahirova-2000 -- Ġ Ġ OBD
3 

1 H: Hassas, Ġ: Ġntermediyer 

2  +: Var, -: Yok 

3OBD: Olgun Bitki Dayanıklılığı 

  

Çizelge 2’nin incelenmesinden de anlaĢılacağı gibi, hastalık gözlemine alınan 49 yerel 

çeĢit içinden fide döneminde sadece birinde dayanıklılık görülmüĢtür. Yerel çeĢitlerden 

14 tanesi ilk denemede intermediyer ve bir tanesi dayanıklı reaksiyon göstermiĢ, ancak 

ikinci denemede bunlardan sadece biri (TR 31729) dayanıklı reaksiyon göstermiĢtir. Ġlk 

denemede intermediyer reaksiyona gösteren çeĢitler ikinci denemede yoğun epidemi 

altında fide döneminde hassas reaksiyon göstermiĢlerdir (ġekil 5). BeĢ kontrol 

bitkisinden ise sadece ekmeklik buğday çeĢitlerinden Tahirova-2000 her iki denemede 

de intermedier özellik göstermiĢtir. 
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ġekil 5: Bintepe ve Bezostaja-1 çeĢidinin hassas olarak belirlenmesi 

 

Dolayısıyla kontrol bitkilerinden Tahirova-2000, yerel çeĢitlerden ise TR 31729 olgun 

bitki dayanıklılığının test edilmesi için saksılara ĢaĢırtılarak serada büyümeye 

alınmıĢlardır (ġekil 6). 
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ġekil 6: Tahirova-2000 ve TR 31729 çeĢitlerinin olgun bitki dayanıklılığının 

belirlenmesi amacıyla büyütülmesi ve hastalık değerlendirmesi 

 

Bu bitkilere serada sürekli hastalık sporu bulaĢtırarak olgun bitki dayanıklılığına sahip 

olup olmadıkları gözlemlenmiĢtir.  

 

TR 31729 nolu yerel çeĢit fide döneminde bağıĢıklık seviyesinde dayanıklılık 

gösterdiğinden ve bu dayanıklılığını bitki olgunlaĢana kadar korunduğundan tek (majör) 

gen dayanıklılığına sahip olduğu sonucuna varılmıĢtır. Tahirova-2000 çeĢidi ise yoğun 

epidemi altında olmasına rağmen, tipik olgun bitki dayanıklılığı özelliği göstermiĢtir. 

Alt yapraklarda bir miktar hastalık oluĢumu gözlenmesine rağmen sporlar bayrak 

yaprağı ve baĢakta geliĢememiĢlerdir (ġekil 7).  
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      ġekil 7. TR 31729 nolu yerel çeĢidinde tek (majör) gen dayanıklılığının 

      gözlemlenmesi 
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5. TARTIġMA ve SONUÇ 

Bu araĢtırmada, buğdayın önemli gen kaynaklarından birisi olan yerel makarnalık 

buğday çeĢitlerinden 49 adedinde külleme hastalığına karĢı genetik varyasyon 

incelenmiĢ ve yeni dayanıklılık gen(ler)inin var olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. 

 

Denemede kullanılan 49 adet yerel makarnalık buğday çeĢidinden birinde (TR 31729) 

tek gen (majör gen) dayanıklılığı bulunmuĢtur. 

 

Makarnalık buğdayın anavatanlarından biri olan Türkiye uygun ekolojisi nedeniyle 

dünyada kaliteli makarnalık buğday üretebilecek ülkelerin baĢında gelmektedir. Ancak 

istenen kalitede ve verimde üretim yapılabilmesi için mevcut çeĢitlerin gerek 

hastalıklara dayanıklılık gerekse kalite bakımından ıslah edilmesi gerekmektedir. Bu 

amaçla öncelikle buğdayda daralan genetik varyasyonun tekrar oluĢturulması açısından, 

yetiĢtikleri yörelere uyum sağlamıĢ, kendi içinde dahi genetik varyasyona sahip olan 

yerel çeĢitler (Allard ve Bradshaw, 1964; Harlan, 1975) büyük bir öneme sahiptirler. 

Ayrıca yerel çeĢitlerin birçok abiyotik ve biyotik stres faktörlerine karĢı dayanıklılık 

genlerine sahip oldukları da belirlenmiĢtir (Skovmand ve Rajaram, 1990; Skovmand ve 

ark., 1994; Hede ve ark., 1999; Hart, 2001; Skovmand ve ark., 2001). Ülkemizde 

bugüne kadar yerli gen kaynaklarımızın yeterince karakterize edilmemiĢ olması da (Kün 

ve ark., 2005) bu çalıĢmanın gerekliliğini ve önemini ortaya koymaktadır.  

 

Türkiye’de yetiĢtirilen mevcut makarnalık çeĢitlerimizin büyük çoğunluğu küllemeye 

hassastır. Bunun en önemli nedeni ıslah çalıĢmalarında pas hastalıkları gibi ekonomik 

olarak küllemeden daha önemli olan hastalıklara öncelik ve ağırlık verilmesidir. Oysa 

hastalığa uygun ekolojilerde külleme buğdayda % 13’ten % 34’e varan oranlarda verim 

kaybına neden olabilmektedir (Leath ve Bowen, 1989; Griffey ve ark., 1994; Yıldırım, 

2003). Verim kaybı yanında buğday danesinde ve samanında neden olduğu kalite kaybı 

da dikkate alındığında hastalığın önemi daha da artmaktadır.  

 

Ülkemizde küllemeye dayanıklı olarak bilinen ve yaygın olarak üretilen çeĢitlerden 

birisi Bezostaja-1’dir. Otuz yıldan daha uzun süredir üretimde olan bu çeĢit, 1RS/1BL 

translokasyon kromozomu (çavdar/buğday) üzerinde bulunan Pm8 genine sahiptir 
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(Wricke ve ark., 1996). Yapılan bu çalıĢmada, Bezostaja–1 çeĢidinin hassas reaksiyon 

göstermesi üzerine, artık bu dayanıklılık geninin kırıldığı ve yeni virülens gen(ler)in 

etkili olduğu da ortaya çıkarılmıĢtır.  

 

Powers ve Sando (1960) da ekmeklik buğday ve külleme patojeni arasındaki konukçu-

patojen iliĢkisini konu alan gene karĢı gen hipotezini doğrulamıĢlardır. Bilinen direnç 

genlerine sahip hatları ayırt edebilen bir dizi külleme izolatı kullanarak, bitki gen 

kaynakları aksesyonlarında veya kültür bitkilerinde majör (tek) dayanıklılık genleri ve 

gen kombinasyonları varlığı teyit edilebilir.  

 

Buğday-Haynaldia villosa translokasyonu 6VS/AL’ dan Pm21 (Chen ve ark., 1995), 

Çin (Qi ve ark., 1996) ve Avrupa’da (Huang ve ark., 1997) var olan tüm külleme 

patojenlerine karĢı direnç göstermektedir. Yapılan bir çalıĢmada Pm2 ve Pm21’e sıkıca 

bağlı olan veya Pm4a ile karĢılıklı ayrılan RFLP markörleri kullanılarak, üç adet ikili-

gen kombinasyonu (Pm2 + Pm4a, Pm2 + Pm21, Pm4a + Pm21) baĢarıyla elit bir 

buğday kültür bitkisi olan ‘Yang158’e entegre edilmiĢtir (Liu ve ark., 2002). 

 

Buğdayda Ģu ana kadar tanımlanmıĢ ve haritalanmıĢ 48 adet dayanıklılık geni 

bulunmaktadır ve bunlardan 23 tanesi buğdayın yakın veya uzak akraba türlerinden 

aktarılmıĢtır (Huang ve Röder, 2004). Buğdayda çalıĢılan küllemeye dayanıklılık 

genlerinin büyük çoğunluğu majör (tek) gen özelliği göstermektedir. ġu ana kadar 25 

QTL bölgesi saptanmıĢ olup, bunlardan iki tanesi (Pm5 ve Pm18) buğday ıslahında 

yaygın olarak kullanılmaktadır (Huang ve ark., 2003).  Bu sayının artırılması, ekonomik 

ve uzun süreli dayanıklılığın sağlanması açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla bu 

çalıĢmada majör (tek) gen dayanıklılığına sahip olduğu saptanan TR31729 nolu yerel 

buğday çeĢidi çok büyük bir önem arz etmektedir. Türkiye’deki mevcut külleme 

ırklarını temsil eden spor kokteyline karĢı bu çeĢidin dayanıklılığını sağlayan genin 

daha önce kullanılmayan yeni bir gen olma ihtimali yüksektir.  

 

Sonuç olarak, her ne kadar bu çalıĢmada belirlenen genetik varyasyon beklenenin çok 

altında çıkmıĢ olsa da, yeni bir dayanıklılık gen kaynağının bulunmuĢ olması bile ileriye 

yönelik olarak ümit verici bir sonuçtur. Bu muhtemel yeni genin en kısa sürede genetik 
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karakterizasyonu yapılarak, mevcut genlerden farklı olup olmadığı ortaya konulmalıdır. 

Yeni bir gen olduğunun belirlenmesi durumunda, yerel çeĢitlerin buğdayla doğrudan 

melezlenebilmesi avantajından yararlanarak hızlı bir Ģekilde kültürü yapılan çeĢitlere 

aktarılması mümkün olacaktır. 
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