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Özet: Organik gübreler ve ekim sıklığının organik buğdayın kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalığı etmenlerine
etkisi 2008-09 ürün yılında Erzurum sulamasız koĢullarında incelenmiĢtir. Tesadüf blokları deneme planında
faktöriyel düzenlemeye göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülen araĢtırmada; 2 buğday çeĢidi (Doğu-88 ve Kırik), 2
ekim sıklığı (475 tohum/m2 ve 625 tohum/m2) ve 7 gübre kaynağı (Kontrol, standart inorganik (NP), BiyoOrganik, Biyo- Organik SR, Leonardit, Organik Gübre ve sığır gübresi) yer almıĢtır. Organik buğdayın kök
boğazından yapılan izolasyonlarda Alternaria alternata, Arthrinium urticae, Bipolaris sorokiniana, Chaetomium
spp., Chrysosporium spp., Cladosporium spp. Curvularia pallescens, Fusarium spp., Microdochium nivale, Mucor
spp., Penicillium spp., Rhizopus stolonifer, Clonostachys spp., Ulocladium atrum ve steril misel tespit edilmiĢtir.
Kullanılan ekim sıklıkları arasında fungus florası bakımından herhangi bir fark tespit edilememiĢtir. Organik
buğdayın kök ve kök boğazı çürüklüğü etmenleri üzerine etkisi bakımından kullanılan gübre kaynakları arasında
ise farklılıklar saptanmıĢtır.
Anahtar kelimeler: Buğday, ekim sıklığı, gübre, mikoflora, Triticum aestivum

Effects of different fertilizer sources and sowing density on root and crown rot disease agents
of organic wheat
Abstract: The effects of organic fertilizers and sowing density on root and crown rot disease agents of organic
wheat were investigated during the 2008-09 seasons; in Erzurum (Turkey) at dry agriculture conditions.
Experiment design was factorial with completely randomized block design having 4 replications. Factors were two
wheat cultivars (Doğu-88 and Kırik), two sowing density (475 seeds m -2and 625 seeds m-2) and seven fertilizer
sources (control, standard inorganic (NP), Bio-Organic, Bio-Organic SR, Leonardit, Organic fertilizer and cattle
manure). Alternaria alternata, Arthrinium urticae, Bipolaris sorokiniana, Chaetomium spp., Chrysosporium spp.,
Cladosporium spp. Curvularia pallescens, Fusarium spp., Microdochium nivale, Mucor spp., Penicillium spp.,
Rhizopus stolonifer, Clonostachys spp., Ulocladium atrum and sterile mycelia were isolated from crown of organic
wheat. Significant differences were not found in the mycoflora among the sowing density. However, there were
differences among fertilizer sources compared to the control on root and crown rot disease agents of organic wheat.
Keywords: Wheat, sowing density, fertilizer, mycoflora, Triticum aestivum

1. Giriş
Buğday (Triticum aestivum L.), dünyada ve
ülkemizde en yaygın olarak yetiĢtirilen kültür
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bitkisidir. Sahip olduğu büyük adaptasyon
yeteneği sayesinde her türlü iklimde ve yörede
yetiĢtirilebilme üstünlüğüne sahiptir. Dünyada
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besinlerden sağlanan kalorinin % 20’si buğdaya
aittir. Tarımının kolay ve tamamen makineye
dayalı oluĢu, yetiĢtiricileri çoğunlukla buğday
tarımına yöneltmektedir. Telafi yeteneğinin çok
yüksek olması, yetiĢtirici hatalarını ve olumsuz
koĢulları belli oranda telafi edebilmesi, kültür
bitkileri içerisinde buğdaya farklı bir yer
kazandırmaktadır (Akkaya 1994).
Tarımsal üretimde kullanılan kimyasalların
insan ve hayvan sağlığı ile çevre üzerindeki
olumsuz etkileri, organik tarım sistemlerine olan
ilgiyi artırmaktadır. Tüketiciler arasında sağlıklı
gıda tüketimi ve çevreyi korumaya verilen
önemin giderek artmasının bir sonucu olarak,
son yıllarda sadece geliĢmiĢ ülkelerde değil,
geliĢmekte olan ülkelerde de organik tarım hızla
yayılmaktadır. Organik üretim açısından çok
elveriĢli ekolojik Ģartlara ve büyük bir üretim
potansiyeline sahip olan ülkemizin, dünya
organik ürün ve gıda pazarındaki payı çok
düĢüktür (Demiryürek 2004).
Doğu Anadolu Bölgesi, çok düĢük
düzeylerde bulunan suni gübre ve pestisit
kullanımı, çevreyi kirletecek büyük sanayi
tesislerinin olmaması ve üretim çeĢitliliği
dikkate alındığında organik tarım açısından
avantajlıdır. Bölgede tahıllar, baklagiller,
endüstri bitkileri, meyve, sebze, hayvancılık,
arıcılık, tıbbi ve aromatik bitkiler için önemli bir
organik üretim potansiyeli bulunmaktadır
(Kantar ve ark. 2006). Nitekim, Türkiye’de
10.895 ha olan organik tahıl yetiĢtiricilik
alanının 4.646 ha’ı Doğu Anadolu Bölgesi’nde
yer almaktadır (KodaĢ ve Er 2012).
Organik bitkisel üretimde; çiftlik gübresi,
yeĢil gübre, kompost vb. organik girdilerin yanı
sıra, ticari organik gübreler ve organik toprak
iyileĢtiriciler
kullanılabilmekte
ve
bu
uygulamalar da toprağın organik madde içeriği
arttırmakta, fiziksel, kimyasal ve biyolojik
yapısını iyileĢtirmekte
ve bitki besin
elementlerinin
elveriĢliliğini
ve
alımını
arttırmaktadır (Goyal ve ark. 1999). Tarımsal
üretim faaliyetlerinde bitkinin toprakta iyi bir
geliĢim
sağlayabilmesi,
yetiĢtiği
toprak
ortamının fiziksel kimyasal ve biyolojik
özellikleri ile iliĢkilidir. Toprağın fiziksel
özelliklerini düzeltmede ve sürekliliğini
sağlamada en fazla baĢvurulan yöntem ise
toprağa organik kökenli materyallerin ilavesi
olmaktadır (Bender ve ark. 1998).
Organik tarla bitkileri yetiĢtiriciliğinde
uygun bir gübreleme yönetimi ile kombine

edilmiĢ iyi bir ürün münavebesinin hastalık ve
zararlıların
kontrolünde
baĢarılı
olduğu
bilinmektedir. Nitekim gübreleme ile besin
elementlerinin uygulanması veya besin elementi
alınımını etkileyen bitki kök bölgesindeki
koĢulların değiĢtirilmesinin bitki hastalıkları için
önemli
bir
kültürel
kontrol
sağladığı
bildirilmiĢtir (Huber ve Graham 1999). Bitki
besin elementleri genel olarak düĢünüldüğünde
besin elementlerinin hastalıklar üzerine olumlu
ya da olumsuz etkileri olabilmektedir hatta aynı
besin elementi bazı hastalıkları engellerken bazı
hastalıkları artırmaktadır. Bitkilerin hastalıklara
karĢı dayanıklılığını azaltıcı yönde elementler
arasında en büyük etkiye N sahiptir. N’un farklı
formlarda bitkilere uygulandığı zaman bitkilerin
dayanıklılıklarını
etkilemesi
onların
metabolizmalarında
oluĢan
fizyolojik
reaksiyonlarına bağlı olarak değiĢmektedir.
Örneğin ürenin, diğer N’lu gübrelerin aksine
bitki dayanıklılığını arttırdığı ve patojenlerin
toksinlerini inaktif hale getirdiği belirtilmiĢtir
(Bergmann 1992). Bunun yanı sıra, NH4
tahıllarda Gaeumannomyces graminis var. tritici
(syn. Ophiobolus graminis)’nin, Ģiddetini
azaltırken aynı orandaki NO3 bu hastalığı
arttırmaktadır (Huber ve Graham 1999).
Buğday tarımını olumsuz yönde etkileyen
ve önemli ürün kayıplarına neden olan pek çok
faktör bulunmaktadır. Buğday hastalıkları ve
bunlardan da fungal kök ve kök boğazı
çürüklüğü hastalıkları bu faktörlerin içinde
önemli bir yer tutmaktadır. Bu hastalık
etmenlerinden Rhizoctonia solani AG-8’in
Avustralya’da %25 oranında ürün kaybı
oluĢturduğu bildirilmektedir (MacNish 1986).
Indiana (ABD)’da ise G. graminis var. tritici’nin
üründe %4-25 oranında verim kaybına neden
olduğu belirtilmektedir (Huber 1981). Smiley ve
ark. (1996)’da toprak kaynaklı bitki patojeni
fungusların buğday verimini % 3 ile 12 oranında
azalttığını belirtmiĢlerdir. Yine, Ülkemizde de
hububat ekim alanlarında kök ve kök boğazı
çürüklüğü hastalıklarının, yaygın olarak
yetiĢtirilen hububat çeĢitlerinde ortalama %26
verim kaybına sebep olduğu ve bu verim
kaybının
makarnalık
buğdaylarda
%42,
ekmeklik buğdaylarda %24, tritikalede %18 ve
arpada da % 12 olduğu saptanmıĢtır (Hekimhan
ve ark. 2005).
Türkiye’de buğdayda kök ve kök boğazı
çürüklüğü hastalık etmenleri olarak; Alternaria
spp., Bipolaris sorokiniana (syn. Drechslera
13
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sorokiniana), Dreschlera spp., Fusarium spp.,
G. graminis var. tritici, Helminthosporium spp.,
Microdochium nivale, Nigrospora oryzae
Pythium
spp.,
Pseudocercosporella
herpotrichoides, Phoma spp., Rhizoctonia spp.,
Ulocladium atrum, Waitea circinata var
circinata ve steril misel tespit edilmiĢtir
(Yılmazdemir 1976, Ataç 1977, Soran ve
Damgacı 1980, AktaĢ 1982, Kınacı 1984,
MuratçavuĢoğlu ve Hancıoğlu 1995, AktaĢ ve
ark. 1996, Demirci 1998, Eken ve Demirci
1998, AktaĢ ve ark. 1999, 2000, Arslan ve
Baykal 2001, Demirci and Dane 2003, Uçkun ve
Yıldız 2004, Tunalı et al. 2008, Uğuz ve ark.
2009, Araz ve ark. 2009, 2010).

2. Materyal ve Method
Bu araĢtırma, Atatürk Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarımsal AraĢtırma ve Yayım Merkezi
Müdürlüğüne ait 4 numaralı deneme alanında
2008-09 ürün yılında ve sulamasız koĢullarda
yürütülmüĢtür. AraĢtırmada bitki materyali
olarak Kırik ve Doğu-88 buğday çeĢitleri, gübre
kaynağı olarak ise, Çizelge 1’de özellikleri
belirtilen inorganik gübreler, sığır gübresi,
sertifikalı
organik
gübre
ve
toprak
düzenleyiciler kullanılmıĢtır.
AraĢtırma, Ģans blokları deneme planında
faktöriyel düzenlemeye göre 4 tekrarlamalı
olarak yürütülmüĢtür. Birinci faktörü 2 buğday
çeĢidi (Kırik ve Doğu-88), ikinci faktörü 2 ekim
sıklığı uygulaması (475 tohum/m2 ve 625
tohum/m2), üçüncü faktörü ise 7 gübre kaynağı
(Kontrol,
inorganik
gübre
(amonyum
sülfat+triple süperfosfat), Biyo-Organik, Biyo-

Organik SR, Leonardit, Organik Gübre ve sığır
gübresi) oluĢturmuĢtur. Ekim iĢlemleri 29
Ağustos 2008 tarihinde, son iki yılda hiçbir
ürünün yetiĢtirilmediği nadas arazilere ve baskılı
parsel mibzeri ile yapılmıĢtır. Her parsel 6.0 m
uzunluğunda ve 1.2 m geniĢliğinde olmak üzere,
20 cm aralıkla 6 bitki sırasından oluĢmuĢtur.
Parseller arasında 1.0 m, bloklar arasında 2.0 m
boĢluk bırakılmıĢtır. Parsellere uygulanan
organik gübre miktarları, üretici firmaların
tavsiye ettiği dozlar
dikkate alınarak
belirlenmiĢtir (Çizelge 2).
Buğday kök ve kök boğazı çürüklük
etmenlerinin tespiti amacıyla, buğdaylar çıkıĢ
yaptıktan sonra (Ekim 2008) ve kıĢ sonrası
(Mayıs 2009) olmak üzere iki dönemde tesadüfi
olarak bitki örnekleri alınmıĢtır. Buğday
bitkilerinin
kök
boğazlarından
1
cm
uzunluğunda kesilen parçalar, yüzeysel olarak
dezenfekte edilip, Patates Dekstroz Agar (PDA)
ve % 2'lik Su Agar (SA) üstüne konularak 22-26
o
C’de günde 10 saat karanlık, 14 saat 72 W’lık
floresans ıĢık altında 5-7 gün inkübe edilmiĢtir.
Her bir petriye her bitkiden bir adet olmak
üzere, 5 adet bitki parçası konularak
izolasyonlar yapılmıĢtır.
OluĢan kolonilerden tek spor veya hif ucu
alınarak, saf kültürler hazırlanmıĢ ve elde edilen
fungusların tanılanmasında, Ellis (1971),
Domsch ve ark. (1980), Gerlach ve Nirenberg
(1982), Ellis ve Ellis (1985) ve Hasenekoğlu
(1991)’den yararlanılmıĢtır.

Çizelge 1. Araştırmada kullanılan gübrelerin azot, fosfor ve organik madde oranları (%)
Table 1. Nitrogen, phosphorus and organic matter content of fertilizers used in the experiments (%)
Gübre kaynağı

Üretici firma

Toplam N

ElveriĢli P2O5

Organik madde

Amonyum sülfat

Toros Gübre

21.00

-

-

Triple süperfosfat

Toros Gübre

-

42.00

-

Toprak düzenleyici (Biyo-Organik)

Biyotar

1.48

0.12-0.19

50-55

Biyotar

1.48

0.12-0.19

70-75

Bereket Organik

1.03

0.70

25-45

BioFarm

3.50

3.00

70

0.83

0.62

21

Toprak düzenleyici (Biyo-Organik
SR)
Organik toprak düzenleyici
(Leonardit)
Organik Gübre
Sığır gübresi

14
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Çizelge 2. Araştırmada kullanılan gübrelerin uygulama biçimi, zamanı ve miktarı
Table 2. Application style, time and rates of fertilizers used in the experiments
Gübre kaynağı

Simge

Tavsiye edilen doz

Uygulanan doz

Kontrol

Kontrol

-

-

UygulanıĢı
Hiçbir girdi uygulanmamıĢtır
Fosforun tamamı ile azotun yarısı

6 kg N/da

6 kg N/da

ekimle, azotun diğer yarısı sapa

5 kg P2O5/da

5 kg P2O5/da

kalkma döneminde sıra aralarına elle

Bio

50-100 kg/da

75 kg/da

Ekim öncesi toprağa karıĢtırma

Biyo-Organik SR

Bio SR

50-100 kg/da

75 kg/da

Ekim öncesi toprağa karıĢtırma

Leonardit

Leonardit

50-80 kg/da

65 kg/da

Ekim öncesi toprağa karıĢtırma

Organik gübre

OG

150-200 kg/da

150 kg/da

Ekim öncesi toprağa karıĢtırma

Sığır gübresi

SG

1-1.5 ton/da

1 ton/da

Ekim öncesi toprağa karıĢtırma

Ġnorganik gübre

NP

Biyo-Organik

serpme

3. Sonuçlar ve Tartışma
Doğu-88 ve Kırik buğday çeĢitlerinde,
farklı gübre kaynakları ve ekim sıklığının
buğday kök ve kök boğazı çürüklük etmenlerine
etkisinin tespiti amacıyla, buğdaylar çıkıĢ
yaptıktan sonra 420 adet ve kıĢ sonrası dönemde
420 adet olmak üzere iki dönemde toplam 840
adet kök boğazı parçalarından PDA ve SA
ortamlarında
izolasyonlar
yapılmıĢtır.
Ġzolasyonlar sonucu 589 adet fungus izolatı elde
edilmiĢtir. Yapılan izolasyonlarda Alternaria
alternata, Arthrinium urticae, Bipolaris
sorokiniana, Chaetomium spp., Chrysosporium
spp., Cladosporium spp. Curvularia pallescens,
Fusarium spp., Microdochium nivale, Mucor
spp., Penicillium spp., Rhizopus stolonifer,
Clonostachys spp., Ulocladium atrum ve steril
misel tespit edilmiĢtir (Çizelge 3, 4).
EskiĢehir ilinde hububat alanlarında
yapılan çalıĢmada da bitkilerin kök ve kök
boğazlarında Fusarium spp., Drechslera spp.,
Alternaria spp., G. graminis var. tritici, U.
atrum, N. oryzae, Phoma spp., R. cerealis ve
steril fungus tespit edilmiĢtir (AktaĢ ve ark.
2000). Yine Konya yöresinde Fusarium spp.
(AktaĢ ve ark. 1999), Sakarya ilinde Fusarium
spp., R. cerealis, A. alternata ve B. sorokiniana
(AktaĢ ve ark. 1996), Ġzmir, Aydın ve Denizli
illerinde Fusarium spp., R. cerealis, A.
alternata, B. sorokiniana ve steril fungus
(Uçkun ve Yıldız 2004), Edirne, Tekirdağ ve
Kırklareli illerinde Fusarium spp., Alternaria
spp., Helminthosporium spp., Dreschlera spp.
ve Pythium spp. (Yılmazdemir 1976), Ankara

ilinde R.solani, Pythium spp, Fusarium spp. ve
Helminthosporium spp. (Soran ve Damgacı,
1980), Bursa ilinde Fusarium spp., R. cerealis,
A. alternata ve B. sorokiniana
(Arslan ve Baykal 2001) buğday bitkilerinde
saptanmıĢtır.
Doğu-88 ve Kırik buğday çeĢitlerinin kök
boğazı fungal florası bu çalıĢma ile belirlenmiĢ
ve çalıĢma sonucu önemli kök ve kök boğazı
çürüklük etmenlerinin yanı sıra, saprofit ve
antagonist funguslarda saptanmıĢtır (Çizelge 3).
Çizelge 3 incelendiğinde, Doğu-88 ve Kırik
buğday çeĢitleri arasında fungal flora benzerlik
göstermektedir. Nitekim, tarla Ģartlarında pembe
kar küfü (M. nivale) hastalığına karĢı 38 kıĢlık
buğday genotipinin reaksiyonunun araĢtırıldığı
bir çalıĢmada, M. nivale ile enfekteli parsellerde
Doğu-88 çeĢidinde % 38.3 ve Kırik çeĢidinde de
% 35.7 oranında çıkıĢ tespit edilmiĢtir (Eken ve
ark. 2011). Yine, fungus izolasyonları için
kullanılan besi ortamlarına bakıldığında
Fusarium spp. için SA’nın, M. nivale için ise
PDA besi ortamının daha uygun olduğu tespit
edilmiĢtir.
Bu çalıĢmada elde edilen türler ile ülkemizin
diğer bölgelerinde yapılan çalıĢmalarla büyük
oranda benzerlik göstermekle birlikte bazı
farklılıklarda bulunmaktadır. Örneğin, pembe
kar küfü hastalığı etmeni olarak bilinen M.
nivale, kıĢ sonrası alınan örneklerde tespit
edilirken diğer yörelerde yapılan çalıĢmalarda
bu etmen bildirilmemiĢtir.

15
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Çizelge 3. Doğu-88 ve Kırik buğday çeşitlerinin farklı dönemlerinde ve farklı besi ortamlarında
saptanan fungusların izolasyon sıklıkları (%).
Table 3. Doğu-88 and Kırik wheat varieties at different times and in different media environments,
the frequency of isolation of fungi detected (%)

PDA

SA

8.1
1.4
2.4

1.4

0.5
3.8

1.9
0.5
0.5

16

1.4

3.3
1.4
1.9

0.5
3.8

4.8
0.5
1.9
0.5

1.0
7.6

1.4
1.0
0.5
4.8
32.9
4.8

35.2

8.6

63.3

17.6
18.1

14.8
14.3

20.5
19.5

1.4
1.9

2.9
1.4
1.4

7.1

5.2
1.0

Yine, yapılan baĢka bir çalıĢmada da
Erzurum ilindeki kıĢlık buğday bitkilerinin kök
boğazlarından M. nivale’nin izole edildiği
bildirilmektedir (Demirci ve Dane 2003). Bu
farklılık, Erzurum ilinde yoğun kar yağıĢının
olması ve bu kıĢlık ekimi yapılan tahılların da
uzun bir süre kar altında kalmasından
kaynaklanmaktadır. Nitekim, kıĢlık tahıllarda
pembe kar küfü hastalığının iki veya daha fazla
ay karla kaplı bölgelerde önemli zararlara neden
olduğu belirtilmiĢtir (Ergon ve ark. 2003).
Erzurum ilinde daha önce buğday
bitkilerinin kök ve kök boğazlarında B.
sorokiniana (Eken ve Demirci 1998) ve
Rhizoctonia spp. (Demirci 1998) yaygın olarak
izole edilmesine rağmen, bu çalıĢmada B.
sorokiniana çok az oranda izole edilmiĢ ve
Rhizoctonia ise hiç izole edilememiĢtir. Bu
durum, kullanılan izolasyon metodundan, örnek
alım zamanlarının farklı olmasından veya arazi
denemelerinin son iki yılda hiçbir ürünün
yetiĢtirilmediği nadas arazilerde yürütülmüĢ
olmasından kaynaklanabileceği gibi, hububat kök
ve kök boğazı çürüklüğü yapan kompleks
patojenler içindeki hakim türün yıldan yıla
değiĢebilme ihtimalinden ve bunun da topraktaki

KıĢ
sonrası
dönem

SA

ÇıkıĢ
dönemi

Alternaria alternata (Fr.) Keissl.
Arthrinium urticae M.B. Ellis
Bipolaris sorokiniana (Sacc.)
Shoemaker
Chaetomium spp.
Chrysosporium spp.
Cladosporium spp.
Curvularia pallescens (Walker)
Boedijn
Fusarium spp.
Microdochium nivale (Fr.) Samuels
& Hallett
Mucor spp.
Penicillium spp.
Rhizopus stolonifer (Ehrenb.: Fr.)
Vuill.
Clonostachys spp.
Ulocladium atrum (Preuss) Sacc.
Steril misel

PDA

KıĢ
sonrası
dönem

Fungus türleri

Buğday çeĢitleri
Doğu-88
Kırik
ÇıkıĢ
dönemi

Örnekleme dönemi
ÇıkıĢ dönemi
KıĢ sonrası dönem
Besi ortamı
Besi ortamı

2.9
0.5

0.5
2.9
0.5

1.4
0.5
1.0
7.1
23.8
11.4

0.5

36.7

0.5
0.5
5.2
26.7
11.4

18.1
15.2

1.4
1.4
1.4

17.1
18.1

1.4
0.5
1.0

1.9
5.7
1.0

0.5
3.3
0.5

1.0
3.3
0.5

4.3
1.0

antagonistik
etkilerden
kaynaklanabileceği
bildirilmektedir (AktaĢ ve ark. 1999). Ayrıca,
Fusarium gibi bazı fungus türleri klamidiospor
oluĢturabilmekte ve bu nedenle uzun yıllar
toprakta canlı kalabildiği için 1-2 yıllık nadasın
yeterli olmadığı bildirilmektedir (Inglis ve Cook
1986). Bu bağlamda, bizim çalıĢmamızın arazi
denemelerinin de son iki yılda hiçbir ürünün
yetiĢtirilmediği nadas arazilerde yürütülmüĢ
olmasına rağmen Fusarium spp.’nin izolasyon
sıklığı oldukça yüksek olmuĢtur.
Kullanılan ekim sıklıkları (475 tohum/m2 ve
625 tohum/m2) arasında saptanan fungusların
izolasyon sıklıkları Çizelge 4’de verilmiĢ olup,
fungus florası bakımından herhangi bir fark tespit
edilememiĢtir. Farklı gübre kaynaklarının etkisi
bakımından ise, inorganik gübre (NP) ve organik
gübre (OG) hariç diğer uygulamalarda, kontrole
göre Fusarium spp.’nin izolasyon sıklığı daha az
olmuĢtur.
Yine,
Biyo-Organik
(Bio)
uygulamasında da M. nivale oldukça düĢük
oranda izole edilmiĢtir. Diğer fungusların
izolasyon sıklıkları ile gübre uygulamaları
arasında önemli farklılıklar saptanmamıĢtır
(Çizelge 4).
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Swer ve ark. (2011), farklı organik gübrelerin gübreli topraklardaki fungus popülasyonunu
topraklardaki fungus popülasyonu ve çeĢitliliğine kontrole göre oldukça yüksek olarak tespit
etkisini araĢtırdıkları çalıĢmalarında, organik etmiĢlerdir.
Çizelge 4. Farklı gübre kaynakları ve ekim sıklığında saptanan fungusların izolasyon sıklıkları (%).
Table 4. The frequency of isolation of fungi detected on sources of different fertilizer and sowing density
(%)

0.5
0.5
0.5
3.8

1.4
0.4
1.8

2.5

30.0
5.2

28.2
6.8

0.5
7.7
9.5

1.1
12.9
7.9

0.9
3.9
0.5

0.7
4.6
1.1

1.7

2.5
3.3

0.8

0.8

1.7
3.3

0.8
0.8
1.7
5.0

7.5

0.8

35.0
7.5

28.3
0.8

22.5
8.3

25.8
7.5

37.5
6.7

26.7
4.2

38.3
5.0

14.2
5.8

10.8
7.5

5.0
15.8
9.2

1.7
13.3

10.8
5.0

5.0
11.7

6.7
10.0

0.8
3.3

1.7
2.5
2.5

8.3

2.5
4.2

6.7
1.7

0.8
3.3
0.8

0.8

0.8

5.0
1.7

Bio SR

4.2
2.5
0.8

Bio

1.7
1.7
2.5

NP

Kontrol

0.7
1.1
1.1

SG

2.9
2.0
0.4

OG

Alternaria alternata (Fr.) Keissl.
Arthrinium urticae M.B. Ellis
Bipolaris sorokiniana (Sacc.)
Shoemaker
Chaetomium spp.
Chrysosporium spp.
Cladosporium spp.
Curvularia pallescens (Walker)
Boedijn
Fusarium spp.
Microdochium nivale (Fr.)
Samuels & Hallett
Mucor spp.
Penicillium spp.
Rhizopus stolonifer (Ehrenb.: Fr.)
Vuill.
Clonostachys spp.
Ulocladium atrum (Preuss) Sacc.
Steril misel

Leonardit

Fungus türleri

625
tohum/m2

Gübreler

475
tohum/m2

Ekim sıklığı

1.7
0.8

2.5
0.8

Sonuç olarak; herhangi bir kimyasal uygulama
yapılmadan organik tarıma uygun yetiĢtirilen, farklı
gübre kaynakları ve ekim sıklığının, bölgede yaygın
olarak yetiĢtirilen Kırik ve Doğu-88 buğday
çeĢitlerinin kök boğazlarındaki fungal flora
saptanmıĢtır. Önemli bitki patojeni türlerin
yoğunluğu, ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi
yüksek düzeyde saptanmıĢtır. Denemeyle ilgili diğer
bir çarpıcı sonuç ise M. nivale’nin buğday çıkıĢ
döneminde saptanamamıĢ olması ve ilkbaharda
karlar eridikten sonra önemli oranda tespit edilmiĢ
olmasıdır. Microdochium nivale ile en etkili ve
pratik mücadelenin dayanıklı çeĢit yetiĢtirilmesi
olması yanında son yıllarda biyolojik kontrol
çalıĢmaları da hız kazanmıĢtır.
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