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Antalya ve EskiĢehir illerindeki Enginar (Cynara scolymus
L.) ekiliĢ alanlarında saptanan Tylenchida (Nematoda)
takımına ait bitki paraziti nematodlar1
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SUMMARY
Plant parasitic nematodes of Tylenchida (Nematoda) associated with
artichokes (Cynara scolymus L.) in Antalya and EskiĢehir provinces
Nematodes successfully colonize a greater variety of habitats than any other group of
multicellular animals. They are found from polar regions to equator, oceans and all types of
soil. The Tylenchida (Nematoda) order is the most numerous and the group of nematodes
which include most destructive species. 240 plant parasitic nematodes have been
determined in 48 different region from 66 hosts in Turkey until mid of 2011. For many
years, these organisms have not been studied as much as insect and other animals. In this
study, plant parasitic species of Tylenchida (Nematoda) were examined in considering their
two main aspects, namely faunistic and taxonomic in artichokes (Cynara scolymus L.)
growing areas in Antalya and EskiĢehir provincies. Soil and root samples were taken during
the summer months, when adult Tylenchida species are more abundant and nematodes were
extracted from the samples, then they were measured and identifed. Totally, 17 species
were determined belonging to 10 genus of 3 families of Tylenchoidea, Dolichodoridea,
Hoplolaimoidea superfamilies of Tylenchina suborder of Tylenchida order. In this study,
the most common species were Merlinius brevidens (Allen) Siddiqi, Amplimerlinius viciae
(Saltukoglu) Siddiqi and Helicotylenchus digonicus Perry in Perry, Darling & Thorne.
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ÖZET
Nematodlar diğer organizmalara göre yaĢama ortamı en geniĢ canlı gruplarındandır. Tatlı
ve tuzlu sular ile kutuplardan ekvatora kadar, toprakta, mikroorganizmalar üzerinde, serbest
bitki ve hayvanlarda parazit olarak yaĢayan grupları mevcuttur. Tylenchida (Nematoda)
takımı, bitkilerde ekonomik önemde zararlı türlerin büyük bir bölümünü içermesi nedeniyle
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bitki paraziti nematodların en önemli grubunu oluĢturmaktadır. Türkiye‟de 2011 yılı
ortalarına kadar 48 bölge ve 66 ayrı konukçuda 240 bitki paraziti nematod türü tespit
edilmiĢtir. Kültür bitkilerinde zararlı olan bitki paraziti nematod türleriyle ilgili çalıĢmalar,
entomolojik ve fitopatolojik çalıĢmalara göre daha sınırlı alanlarda yürütülmüĢtür. Bu
çalıĢmada, Antalya ve EskiĢehir illeri enginar (Cynara scolymus L.) ekiliĢ alanlarından
alınan örneklerde bulunan Tylenchida (Nematoda) takımına ait bitki paraziti nematod
türleri belirlenerek faunistik ve taksonomik olmak üzere iki bölümde incelemesi
yapılmıĢtır. Bu amaçla Tylenchida takımına ait türlerin yoğun bulunduğu yaz aylarında
alınan toprak ve bitki kök örnekleri incelenmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda Tylenchida takımının
Tylenchina alttakımından ve Tylenchoidea, Dolichodoroidea, Hoplolaimoidea üst
familyalarından 3 familya, 6 alt familya ve 10 cins'e bağlı 17 tür saptanmıĢtır. ÇalıĢmada
saptanan en yaygın türler; Merlinius brevidens (Allen) Siddiqi, Amplimerlinius viciae
(Saltukoglu) Siddiqi ve Helicotylenchus digonicus Perry in Perry, Darling & Thorne'dur.
Anahtar kelimeler: Nematoda, Tylenchida, enginar, toprak, Antalya, EskiĢehir

GĠRĠġ
Enginar (Cynara scolymus L.) ılık iklim sebzesi olup, çok yıllık bir bitkidir. KıĢları
ılık geçen bölgelerde kıĢ ve ilkbahar aylarında yetiĢir. Dikim genellikle Akdeniz ve
Ege Bölgelerinde ekim-kasım aylarında, Marmara Bölgesi‟nde ise mart-nisan
aylarında yapılır (Anonymous 2012).
Batı ve Orta Akdeniz ülkelerinin tipik bir sebzesi olan enginarın ilk kültüre
alınmasının Batı Akdeniz Havzasında M.S. ilk yüzyılda olduğu bildirilmektedir
(Foury 1987). Enginar yetiĢtiriciliği dünyanın birçok yerinde yapılmakla birlikte,
özellikle Akdeniz ülkelerinde ve bazı Amerika ülkelerinde yoğunluk
kazanmaktadır. Dünyada 121.509 ha alanda yapılan 1.176.840 tonluk üretimde,
Ġtalya 49.898 ha alan ve 388.700 tonluk üretimiyle ilk sırada bulunmakta; Türkiye
ise 2.400 ha alan ve 26.000 tonluk enginar üretimiyle onbirinci sırada yer
almaktadır (Anonymous 2003). Türkiye‟de son yıllarda enginar üretiminin arttığı
görülmektedir (2011 yılında 33.460; 2012 yılında 32.173 ton) (Anonymous 2013).
Türkiye‟de yetiĢtiriciliği yapılan baĢlıca iki enginar çeĢidi mevcuttur; “Sakız” ve
“BayrampaĢa”. Sakız çeĢidi erkenci özelliği nedeniyle taze tüketime yönelik
üretilirken, geççi bir çeĢit olan BayrampaĢa, genellikle sanayiye (konserve) yönelik
üretilmektedir (Abak 1987).
Enginarda en çok zarar oluĢturan etmenler içinde, iki noktalı kırmızı örümcekler,
salyangozlar, sümüklüböcekler, nematodlar ve yaprak bitleri önemli bir yere
sahiptir. Bunlara ek olarak az sayıda hastalık etmeni de (Rhizoctonia, Botrytis,
Verticillium ve Fusarium) önemli zararlara neden olabilmektedir.
Nematodlar tür sayısı bakımından hayvanlar aleminde Arthropoda ve
Mollusca‟lardan sonra üçüncü sırada yer alırlar. Sadece yoğunluk açısından ele
alındığında ise birçok ortamda çok hücreli mikroorganizmalardan sonra ilk sırayı
almaktadırlar (Andrassy 1984). Nemata sınıfı içerisinde 4305 bitki paraziti
nematod türü saptanmıĢtır (Maggenti 1991). Türkiye‟de 2011 yılı ortalarına kadar
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48 bölge ve 66 ayrı konukçuda 240 bitki paraziti nematod türü tespit edilmiĢtir
(Kepenekci 2012).
Enginarda zarar oluĢturan etmen gruplarından birisi de bitki paraziti nematodlardır.
Türkiye‟de günümüze kadar enginarda yürütülen herhangi bir nematolojik çalıĢma
bulunmazken dünyada yapılan çalıĢma sayısıda sınırlıdır.
Bu çalıĢmada, Antalya ve EskiĢehir illeri enginar bahçelerinden alınan örneklerde
bitki paraziti nematod türleri belirlenerek faunistik ve taksonomik olmak üzere iki
bölümde incelemesi yapılmıĢtır. Bu amaçla bitki paraziti nematodların yoğun
bulunduğu yaz aylarında (ilkbaharda sürgün temizliğinden sonra haziran-ağustos
döneminde) toprak ve bitki kök örnekleri incelenmiĢtir. Yürütülen bu çalıĢma,
Türkiye‟de enginar yetiĢtirilen alanlarda yapılan ilk nematolojik çalıĢmadır.
MATERYAL VE METOT
Materyal
ÇalıĢmanın ana materyalini Antalya (Merkez ve Serik) ve EskiĢehir (Sarıcakaya)
illeri enginar bahçelerinden 2004, 2005 ve 2008 yıllarında (ilkbaharda sürgün
temizliğinden sonra haziran-ağustos döneminde) seçilen 10 enginar bahçesinden
alınan toprak ve bitki kök örnekleri ile bu örneklerden elde edilen bitki paraziti
nematod türleri oluĢturmuĢtur.
Metot
Bu amaçla 10 enginar bahçesinden 3 ayrı dönemde (2004, 2005 ve 2008 yıllarında)
toprak ve bitki kök örnekleri alınmıĢtır (Antalya ve EskiĢehir‟den 5‟er bahçe
seçilmiĢtir). Alınan toprak örneği, birim alanı tamamen temsil edebilecek nitelikte
olup, genel olarak birim alan 0-5 dekar olarak kabul edilmiĢtir. BeĢ dekara kadar
olan arazi parçalarının 60 ayrı noktasından toprak sondası yardımı ile 20-60 cm
derinlikten örnek alınmıĢtır. AltmıĢ ayrı noktadan alınan toprak örnekleri paçal
yapılarak 0.5-1.0 kg‟ı ayrılmıĢ ve bir torba içine konularak etiketlenmiĢtir. Ayrıca
her bahçeden en az 20 bitki incelenerek örnekler alınmıĢ ve etiketlenmiĢtir.
Örnekler laboratuvara ulaĢıncaya kadar +4C‟de, buz kutularında muhafaza
edilmiĢtir. Laboratuvara getirien örnekler, çalıĢma öncesinde +4C‟deki
soğutucuda (buzdolabı), rutubetini kaybetmeyecek Ģekilde depolanmıĢtır.
Topraktaki aktif nematodların elde edilmesinde Christie ve Perry (1951) tarafından
geliĢtirilmiĢ olan "Elek-Huni Metodu", bitki köklerindeki nematodların elde
edilmesinde ise inkübasyon metodu kullanılmıĢtır (Young 1954). Nematodların
fiksasyonunda De Grisse (1969)'in geliĢtirmiĢ olduğu fiksasyon yönteminden
yararlanılmıĢtır. Daimi preparatların yapımında kullanılan lamlar, balmumu yüzük
(Wax-ring) yöntemi uygulanarak hazırlanmıĢtır (Hooper 1986).
Türlerin teĢhisi için yapılan ölçüm ve çizimlerde çizim-tüplü mikroskop
kullanılmıĢtır. Düz ve kıvrık tüm yapılar "Curvimetre" ile ölçülmüĢtür. Ölçümler,
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yoğunluğu yüksek bulunan türler için 20'Ģer adet diĢi ve erkek birey üzerinden,
düĢük yoğunluktaki türler için mevcut ergin birey sayısı üzerinden yapılmıĢtır.
Nematodların teĢhisinde önemli olan ölçümler, Siddiqi (2000)‟den alınan standart
formüllere göre yapılmıĢtır. Buna ilave olarak ölçüm değerlerinin Fortuner
(1984)‟e göre %95 olasılıkla standart hatası istatistiki olarak hesaplanmıĢtır.
ÇalıĢma sonucu saptanan türlerin sistematikteki yerleri Siddiqi (2000)‟ye göre
verilmiĢtir.
SONUÇLAR VE TARTIġMA
ÇalıĢma sonucunda, bitki paraziti nematod türlerinin büyük bir çoğunluğunun yer
aldığı Tylenchida takımı, Tylenchina alttakımı ve Tylenchoidea, Dolichodoroidea,
Hoplolaimoidea üst familyalarından 3 familya, 6 alt familya ve 10 cinse bağlı 17
tür saptanmıĢtır (Çizelge 1). ÇalıĢmada saptanan en yaygın türler; Merlinius
brevidens (Allen) Siddiqi, Amplimerlinius viciae (Saltukoglu) Siddiqi ve
Helicotylenchus digonicus Perry in Perry, Darling & Thorne'dur.
Çizelge 1. Antalya ve EskiĢehir illeri enginar bahçelerinde tespit edilen bitki paraziti
nematod türleri ve bulunduğu iller
Nematod türü
Coslenchus costatus (de Man) Siddiqi
C. diversus Lal & Khan
Basiria duplexa (Hagemeyer & Allen) Geraert
Tylenchorhynchus cylindricus Cobb
Bitylenchus dubius (Bütschli) Siddiqi
B. vulgaris (Upadhyay, Swarup & Sethi)
Quinisulcius capitatus (Allen) Siddiqi
Q. acutus (Allen)
Merlinius brevidens (Allen) Siddiqi
Amplimerlinius viciae (Saltukoglu) Siddiqi
Scutylenchus tesellatus (Goodey)
Hoplolaimus galeatus (Cobb) Thorne
Helicotylenchus digonicus Perry in Perry, Darling & Thorne
H. pseudorobustus (Steiner) Golden
H. tunisiensis Siddiqi
H. varicaudatus Yuen
H. vulgaris Yuen

Tespit edildiği il/iller *
a (3)
a (1)
a (1)
a (1), e (2)
a (2)
a (3), e (1)
a (2), e (3)
a (3), e (1)
a (4), e (5)
a (4), e (4)
a (2), e (2)
e (2)
a (4), e (3)
e (1)
e (2)
e (2)
e (1)

* Antalya (a), EskiĢekir (e) (parantez içindeki rakamlar söz konusu nematod türünün tespit edildiği
bahçe sayısını vermektedir).

Türkiye‟de 1999 yılından sonra yapılan nematolojik çalıĢmalar incelendiğinde, çok
sayıda kültür bitkisinde (çilek, çay, tütün, ayçiçeği, zeytin, kivi, ceviz, kestane,
fındık, erik, kayısı, Ģeftali, elma, susam, yerfıstığı, haĢhaĢ, fasulye, börülce, nohut,
mercimek, anason, sebze, bağ) ilk defa bitki paraziti nematod türlerinin ortaya
konulduğu görülmektedir. Tespit edilen türlerin önemli bir bölümünün ülke faunası
için yeni kayıt niteliğinde olduğu bildirilmektedir (Kepenekci 2012). Türkiye‟de
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bitki paraziti nematodlar konusunda bugüne kadar yapılan önemli çalıĢmalar
bulunmakla birlikte bunlar hâlâ yetersiz düzeydedir. Türkiye‟deki bu zararlı
grubuna ait türlerin büyük bir bölümü son yıllarda ortaya konulmuĢtur.
Türkiye‟de yürütülen nematolojik çalıĢmalar incelendiğinde, daha önce enginarda
tespit edilen herhangi bir nematod türüne rastlanmamıĢtır (Ökten et al. 2000, Erdal
et al. 2001, Kepenekci 2012). Bu çalıĢma ile ilk defa enginarda bulunan bitki
paraziti nematod türleri ortaya konulmuĢtur.
Dünyada enginarda yapılan nematolojik çalıĢmalar incelendiğinde ise, kök-ur
nematodları (Meloidogyne incognita, M. arenaria, M. javanica, M. fallax ve M.
cynariensis), kök lezyon nematodları (Pratylenchus penetrans ve P. thornei) ve
virüs vektörü nematodlar (Longidorus apulus, L. attenuatus, L. fasciatus,
Paratrichodorus teres, P. minor ve Trichodorus sparsus)'ın tespit edildiği
görülmektedir (Roca et al. 1975, Brown et al. 1997, Greco et al. 2005, Karanastasi
et al. 2006). Yapılan bu çalıĢmada, söz konusu nematodlara rastlanmamıĢtır.
ÇalıĢma kapsamına giren alanlarda taze enginar tüketimine yönelik yetiĢtiricilik
yapıldığı ve üreticiler tarafından sakız çeĢidi kullanıldığı görülmüĢtür. Yapılan
çalıĢmalarda özellikle kök-ur nematodları‟nın tespit edilmemesi, araĢtırmanın
yürütüldüğü alanların bu nematod grubu açısından temiz olduğunu göstermektedir.
Türkiye‟de yaygın olarak kullanılan sakız enginar çeĢidinin bu nematod grubuna
dayanıklı olup olmadığının, yapılacak çalıĢmalarla ortaya konulması gerekliliği
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ülkemizde yaygın olarak yetiĢtiriciliği yapılan enginar
alanlarında da nematolojik çalıĢmaların yürütülerek, bu alanların dünya enginar
üretiminde önemli olan bitki paraziti ve virus vektörü nematodlar açısından
taranması Türkiye açısından önemli olacaktır.
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