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ÖZET 

u çalışmada, İzmir ili satsuma mandarini yetiştirilen alanlarda bulunan 
Turunçgil nematodunun (Tylenchulus semipenetrans) (Cobb, 1913) yayılışı, 

bulaşıklılık oranları ve popülasyon yoğunlukları saptanmıştır. Araştırmanın 
materyalini İzmir ilinde satsuma mandarini yetiştirilen ilçelerden alınan toprak 
örnekleri, bitki materyalleri ve nematodlar oluşturmuştur. İzmir ilinde 10 
ilçedeki 178 satsuma mandarini alanından alınan toprak ve kök örnekleri analiz 
edilmiştir. Turunçgil nematodu ile bulaşıklılığın İzmir iline bağlı ilçelerden 
Selçuk’ta %97,30; Menderes’te %94,83; Seferihisar’da %75,47; Karaburun’da 
%75,00; Urla’da %50,00; bunların dışında kalan diğer 5 ilçede ise (Balçova, 
Güzelbahçe, Narlıdere, Menemen, Torbalı) %100,00 olduğu bulunmuştur. Bu 
sonuçlara göre survey alanının %89,33’ünün bulaşık olduğu tespit edilmiştir. 
Turunçgil nematodunun 2. larva dönemi ve erkek bireylerinin 100 g topraktaki 
popülasyon yoğunlukları Balçova’da 543; Güzelbahçe’de 880; Narlıdere’de 246; 
Karaburun’da 120; Menderes’te 707; Menemen’de 407; Seferihisar’da 248; 
Selçuk’ta 1436; Torbalı’da 740 ve Urla’da 290 birey olarak saptanmıştır. 
 

ABSTRACT 

n this study, the prevalence, infestation ratio and population densities with 
distribution of citrus nematodes (Tylenchulus semipenetrans) (Cobb, 1913) 

growing areas of satsuma mandarin in Izmir province was determined. The 
main materials of this study constitute soil samples, plant materials and 
nematodes collected from sampled areas. 178 soil samples and plant roots 
collected from growing areas of satsuma mandarin in different districts of Izmir 
province were analyzed. The infestation ratio of citrus nematode in the satsuma 
mandarin growing areas were detected as 97,30%; 94,83%; 75,47%; 75,00% 
and 50,00% in Selçuk, Menderes, Seferihisar, Karaburun and Urla, respectively; 
and 100,00 %in other five districts (Balçova, Güzelbahçe, Narlıdere, Menemen, 
Torbalı). According to these results, 89,33% of the total survey area was found 
as infestation. The population densities of J2 stage and male of citrus nematode 
individuals in 100 g soil was determined at 543; 880; 246; 120; 707; 407; 248; 
1436; 740 and 290 in Balçova, Güzelbahçe, Narlıdere, Karaburun, Menderes, 
Menemen, Seferihisar, Selçuk, Torbalı and Urla, respectively. 
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GİRİŞ 
Turunçgil, Rutaceae familyasındaki turunç, porta-

kal, mandarin, greyfurt, limon gibi ekonomik değeri 
yüksek olan “Citrus’’ cinsine ait türleri içine alan bir 
bitki grubudur. Turunçgil bitkilerinin anavatanı 
Güneydoğu Asya olup, en çok kuzeydoğu Hindistan, 
Burma ve Çin gibi ülkelerde yetiştiriciliği yapılmaktadır 
(Anonymous, 2010a). Modern anlamda turunçgil 
tarımı 19. yüzyılda ABD’de başlamış ve hızla yayıl-
mıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40º kuzey 
enlemi ile 40º güney enlemi arasında kalan yerlerde 
gerçekleşmektedir (Anonymous, 2010a). Dünyada 
2012 yılı verilerine göre 145 ülkenin turunçgil üretim 
miktarı toplam 123.755.930 ton olarak gerçekleşmiştir 
(Anonymous, 2012a). Bu verilere göre dünya turunçgil 
üretiminde ilk sırada Çin yer almaktadır. Çin’i sırasıyla 
Brezilya, Hindistan, ABD, Meksika takip etmekte olup, 
Türkiye 3.572.376 ton’luk turunçgil üretimiyle 7. 
sıradadır (Anonymous, 2012a). Dünya turunçgil üre-
timinde portakal %56’lık payla en fazla üretilen çeşittir. 
Portakalı, mandarin %17; limon %12; altıntop %6’lık 
payla takip etmektedir (Anonymous, 2010b). Dünya 
portakal üretiminde ise Brezilya, Avrupa Birliği ülkeleri 
ilk sıralarda yer alırken; mandarin üretiminde Çin, 
Avrupa Birliği ülkeleri ve Japonya; limon üretiminde 
Meksika, Avrupa Birliği ülkeleri ve Arjantin; greyfurt 
üretiminde ise Çin, ABD ve Meksika ilk sıralarda yer 
almaktadır (Anonymous, 2010b). Türkiye’de 2012 
yılında toplam turunçgil üretim miktarı 3.572.376 ton 
olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’deki toplam turunçgil 
üretiminin %81’i Mersin, Adana, Antalya ve Hatay ille-
rinden sağlanmaktadır (Anonymous, 2012b). Ülkemiz-
de 2012 yılında satsuma mandarini üretim miktarı 
toplam 536.544 ton olarak gerçekleşmiş olup, satsuma 
mandarini yetiştiriciliğinde ilk sırada %40,22 ile Hatay; 
%24,86 ile İzmir ikinci sırada yer almaktadır (Anonymous, 
2012b). Satsuma mandarinin İzmir’de yetiştirildiği 
alanlar toplam 45.246 da olup, İzmir’deki turunçgil 
üretiminin %99,54’üne karşı gelmektedir. İzmir ilinde 
satsuma mandarini yetiştirilen ilçelerden %32,22’lik 
payla Menderes ilk sırada yer alırken, Seferi-hisar 
%29,04’lük payla ikinci sırada yer almaktadır.  

Satsuma mandarininin anavatanı diğer turunçgil 
bitkilerinde olduğu gibi Güneydoğu Asya’dır. Başlıca 
mandarin çeşitlerinden olan satsuma mandarini 
ülkemize 1900’lü yıllarının başında Japonya’dan 
Batum yolu ile Doğu Karadeniz Bölgesi’ne girmiştir. Bu 
bölgede tarım arazilerinin darlığı nedeni ile fazla bir 
yayılma gösterememesine karşın Ege Bölgesi’nde 
ekolojisine uygun alanlar bularak yayılmıştır 
(Anonymous, 2014). 

Dünya’da en fazla üretimi yapılan ve tüketilen 
meyve grubu olan turunçgil bitkisinde bitki paraziti 

nematodlar önemli bir yer tutmaktadır. Turunçgil 
alanlarında zararlı olan önemli bitki paraziti nematod-
lar arasında Kök oyucu nematodlar [Radopholus similis 
(Cobb) Thorne (Tylenchida: Pratylenchidae) ve R. 
citrophilus (Huettel et al.) (Tylenchida: Pratylenchidae)], 
Kök lezyon nematodları [Pratylenchus coffeae 
(Goodey), P. brachyurus (Godfrey), P. vulnus (Allen and 
Jensen) (Tylenchida: Pratylenchidae)], Sokucu 
nematodlar [Belonolaimus longicaudatus (Rau) 
(Tylenchida: Belonolaiminae)], Kök-ur nematodları 
[Meloidogyne spp. (Tylenchida: Meloidogynidae)], Göç 
edici ektoparazit nematodlar [Hemicycliophora spp. 
(Tylenchida: Criconematidae)], Kamalı nematodlar 
[Xiphinema spp. (Dorylaimida: Longidoridae)], Küt kök 
nematodlar [Trichodorus spp., Paratrichodorus spp. 
(Dorylaimida: Trichodoridae)] yer almaktadır (Ciancio 
and Mukerji, 2009). Bu mücadele içinde turunçgil 
alanlarında ekonomik kayıplara neden olan Turunçgil 
nematodu [(Tylenchulus semipenetrans) (Tylenchida: 
Tylenchulidae) (Cobb, 1913)] ile savaş önemli bir yer 
tutmaktadır. Turunçgil nematodu, ilk bulunduğu gün-
den beri dünyada turunçgil üretimi yapılan her alanda 
görülen bitki paraziti nematodlardan birisidir (Duncan, 
2005). Ana konukçusunu Rutaceous familyasına ait 
türler oluşturmaktadır. Ayrıca, zeytin, üzüm, leylak, 
trabzon hurması gibi bitkiler de konukçuları arasın-
dadır (Thorne, 1961; Baines et al., 1969; Inserra et al., 
1994). Genel anlamda %10-30 arasında ürün kaybına 
yol açmaktadır (Verdejo-Lucas and McKenry, 2004). 
Turunçgil bitkilerinde dünya genelinde bitki paraziti 
nematodların neden olduğu ürün kaybının maddi 
değerinin her yıl yaklaşık 4 milyar doları geçtiği tahmin 
edilmektedir (Sasser and Freckman, 1987). 

Bu çalışmada İzmir ilinde satsuma mandarini yetiş-
tiriciliği bakımından önemli olan ilçelerde ekonomik 
olarak önemli zarara yol açan bitki paraziti nematod T. 
semipenetrans’ın yayılışı ve popülasyon yoğunluğu-
nun saptanması hedeflenmiştir. 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Araştırmanın arazi çalışmaları 2013 yılı Mayıs ve 
Temmuz aylarında İzmir ilinde satsuma mandarini 
yetiştirilen ilçelerde yürütülmüştür. Laboratuvar çalış-
maları ise Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki 
Koruma Bölümü Nematoloji Laboratuvarı’nda gerçek-
leştirilmiştir. 

Çalışmanın ana materyalini; İzmir ilinde satsuma 
mandarini üretimi yönünden önemli olan ilçelerde 
yetiştirilen satsuma mandarini bitkileri, bu bitkilerin 
bulunduğu alanlardan elde edilen toprak ve kök 
örnekleri ile Turunçgil nematodunun 2. larva ve erkek 
bireyleri oluşturmuştur.  
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Toprak ve Bitki Kök Örneklerinin Alınması 
Bitki ve toprak örnekleri için her bir meyve bah-

çesinden, meyve bahçesi büyüklüğü göz önünde 
bulundurularak alınan maksimum örnek sayısı Bora ve 
Karaca (1970)’dan uyarlanarak oluşturulmuştur. Tu-
runçgil alanlarından toprak örneklerinin alınması için 
Turunçgil nematodunun popülasyon yoğunluğunun 
en yüksek seviyeye ulaştığı mayıs-temmuz aylarında 
çalışma yürütülmüştür.  

Zararlının yayılış alanını ve popülasyon yoğunluğu-
nu tespit etmek için, İzmir ilinde satsuma mandarini 
yetiştiriciliği bakımından önemli olan ilçeleri temsil 
eden her 250 dekar satsuma mandarini alanı tek bir 
birim kabul edilmiştir. Bu ilçelerde satsuma mandarini 
ekiliş alanı büyüklükleri dikkate alınarak örnekleme 
tarlası sayıları belirlenmiştir (Çizelge 1). Her bir ilçede 
ilçenin farklı yönlerinden tesadüfi olarak seçilen söz 
konusu toplam 178 örnekleme tarlasından geriye 
doğru ölüm, bodurlaşma, sararma, su ve bitki besin 
maddesi noksanlığı gibi belirtiler gösteren bitkilerden 
toprak ve bitki kök örnekleri alınmıştır.  

Çizelge 1. İzmir ilinde satsuma mandarini yetiştirilen alanlarda 
incelenen örnekleme alanları ve sayıları 
Table 1. The sample areas and numbers examined in terms of 
growing areas satsuma mandarin in Izmir province 

İlçe 
Satsuma Mandarini 

Alanı (da) 
Örnekleme  

Sayıları 
Balçova 1.567    6 
Güzelbahçe 1.065   4 
Narlıdere 1.856   7 
Karaburun 893   4 
Menderes 14.577 58 
Menemen 1.552   6 
Seferihisar 13.141 53 
Selçuk 9.130 37 
Torbalı 304   1 
Urla 609   2 

TOPLAM 44.694 178 

 

Alınan toprak örnekleri dikili ağaç sıraları arasında 
zikzak yaparak her bir ağacın taç izdüşümünden 3-5 
ayrı noktadan 0-30 cm derinlikten toprak sondası ve 
bel küreği yardımıyla gerçekleşmiş olup örnekler paçal 
yapılıp, 1 kg olacak şekilde ayrılmıştır. Bitki kök örnek-
leri toprağından temizlendikten sonra polietilen torba-
lara alınarak, örneğin nemini kaybetmemesi için torba-
nın ağzı sıkıca bağlanmıştır. Torbaların üzerindeki 
etikette alındığı tarih, alındığı yer, mevkii, sahibinin adı 
gibi bilgiler belirtilmiştir. Bu şekilde hazırlanmış 
örnekler laboratuvara getirilerek hemen incelemeye 
alınmıştır. 

Toprak Örneklerinden Nematodların Elde 
Edilmesi 

Turunçgil nematodlarının 2. dönem larvaları ve er-
kek bireyleri, alınan topraklardan geliştirilmiş Baerman 
huni yöntemi (Hooper, 1986) kullanılarak analiz edil-
miştir. Alınan kök örneklerinde bulunan Turunçgil 
nematodu ergin dişileri de boyanarak elde edilmiştir.  

Toprak Örneklerinin Analizi 

Nematodların, laboratuvarda teşhis çalışmaları 
Siddiqi (1974)’nin çalışmalarından yararlanılarak yazar-
lar tarafından yapılmıştır. Hazırlanan daimi preparat-
ların teşhis çalışmalarında Leica DFC 295 model 
mikroskoba bağlı video kamera aracılığıyla Leica 
Application Suite LAS Software Version 4.1.0 yazılım 
programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmış 
olan görüntülerinden yararlanılmıştır.  

Elde edilen analiz sonuçlarına göre, il ve o ile ait 
ilçeler düzeyinde, örnek alınan mevkilerin sayısı, alınan 
toplam örnek sayısı, bulaşık örnek sayısı, popülasyon 
yoğunlukları ile ilgili çizelgeler hazırlanmıştır. Zarar-
lının popülasyon yoğunluğunun sınıflandırılmasında 
Garabedian et al. (1984)’un oluşturduğu skaladan 
yararlanılmıştır (Çizelge 2). 

        Çizelge 2. Tylenchulus semipenetrans (Cobb, 1913)’ın popülasyon yoğunluğunun sınıflandırılması (Garabedian et al., 1984) 
      Table 2. The classification of the population densities of Tylenchulus semipenetrans (Cobb, 1913) (Garabedian et al., 1984) 

Zarar Seviyesi 
Skala Değeri 

Zarar Seviyesi 
Popülasyon Yoğunluğu (2. dönem 
larva+erkek birey/100 g toprak) 

1 Ekonomik zarar meydana getirmez <1600 birey/100 g toprak 
2 Ekonomik Zarar Eşiği (EZE) >1600 birey/100 g toprak 
3 Ekonomik Zarar Seviyesi (EZS) >3600 birey/100 g toprak 

   

ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA 
İzmir ilinde satsuma mandarini yetiştirilen alanlar-

da yürütülen çalışma sonucunda, survey yapan ilçe-
lerdeki satsuma mandarini alanlarından toplam 178 
bahçenin 159’unun (%89,33) Turunçgil nematodu ile 
bulaşık olduğu belirlenmiştir (Çizelge 3). 

 Turunçgil nematodunun bulaşıklılık oranları ve 
popülasyon yoğunlukları  

Survey alanında incelemeye alınan satsuma man-
darini alanlarının Turunçgil nematodu ile bulaşıklılık 
oranları, popülasyon yoğunlukları ilçelere göre ayrı 
ayrı çizelgeler halinde değerlendirilmiştir.  
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Çizelge 3. İzmir ilinde satsuma mandarini yetiştirilen ilçelerdeki Tylenchulus semipenetrans (Cobb, 1913) ile bulaşıklılık 
oranları (%), popülasyon yoğunlukları ve zarar seviyeleri 
Table 3. The damage levels, population densities and infestation ratios with Tylenchulus semipenetrans (Cobb, 1913) of 
growing satsuma mandarin districts in Izmir province 

İlçe İncelenen 
Bahçe Sayısı 

Bulaşık 
Bahçe 

Temiz 
Bahçe 

Bulaşıklılık 
Oranı (%) 

Popülasyon 
Yoğunluğu* 

Zarar Seviyesi 
Skala Değeri 

Balçova    6   6 - 100,00   543 1 

Güzelbahçe    4   4 - 100,00   880 1 

Narlıdere    7   7 - 100,00   246 1 

Karaburun    4   3   1   75,00   120 1 

Menderes 58 55   3   94,83   707 1 

Menemen    6   6 - 100,00   407 1 

Seferihisar 53 40 13   75,47   248 1 

Selçuk 37 36   1   97,30 1436 1 

Torbalı     1   1 - 100,00   740 1 

Urla     2   1   1   50,00   290 1 

TOPLAM 178 159 19   89,33 - - 

*2. dönem larva+erkek birey/100 g toprak 

Balçova  
Balçova ilçesinde satsuma mandarini yetişti-      

rilen alanlarda T. semipenetrans’ın popülasyon yo-
ğunluğu ve zarar seviyesi skala değerleri Çizelge 3’de 
gösterilmiştir. İlçede incelenen bahçelerde Turunçgil 
nematodu ile bulaşıklılık %100 olarak tespit edi-         
lip, Turunçgil nematodu popülasyon yoğunluğu       
543 birey/100 g toprak bulunmuştur. Turunçgil nematodu 
popülasyon yoğunluğunun EZE’yi geçtiği 4 numaralı 
bahçede mandarin ağaçlarının 15 yaşında olduğu öğre-
nilmiştir. Benzer şekilde Davide & Rosa (1971), 
Filipinler’de turunçgil yetiştirilen alanlardan almış 
olduğu toprak örneklerinin analizi sonucunda geriye 
doğru ölüm belirtilerinin ilk aşamalarındaki bitkilerde, 
Turunçgil nematodu popülasyon yoğunluğunun yük-
sek olduğunu ve en yüksek popülasyon yoğunluğu-
nun 11-15 yaşındaki turunçgil ağaçlarında saptadığını 
belirtmiştir. İlçede popülasyon yoğunluğu diğer             
5 bahçede ise düşük yoğunlukta saptanmıştır. Bura-
daki bahçelerin toprak yapısının kuru ve nem tutmayan 
bir yapıda olmasından dolayı T. semipenetrans popü-
lasyon yoğunluğunun düşük olduğu düşünülmüştür. 
Benzer şekilde Kassab & Abdel-Kadar (1996), T. 
semipenetrans popülasyon yoğunluğunun toprak 
neminden etkilendiğini tespit etmiş, düşük toprak 
neminde Turunçgil nematodu popülasyon yoğunlu-
ğunun azaldığını belirtmiştir.  

Güzelbahçe  
Güzelbahçe ilçesinde satsuma mandarini yetiştiri-

len alanlarda T. semipenetrans’ın popülasyon yoğun-
luğu ve zarar seviyesi skala değerleri Çizelge 3’de 
gösterilmiştir. İlçede incelenen bahçelerde Turunçgil 
nematodu ile bulaşıklılık %100 olarak tespit edilip, 
Turunçgil nematodu popülasyon yoğunluğu ise         
880 birey/100 g toprak bulunmuştur. Sadece tek bir 

bahçede Turunçgil nematodu popülasyon yoğunluğu 
EZE’nin üzerinde tespit edilmiştir. Bu bahçedeki toprak 
yapısının kumlu ve hafif bünyeli olduğu gözlemlen-
miştir. Bu gözleme dayanarak buradaki Turunçgil 
nematodu popülasyon yoğunluğunun diğer 3 bahçe-
ye göre yüksek saptanmasının toprak yapısı ile ilgili 
olduğu düşünülmüştür. Benzer şekilde Al-Qasem & 
Abu-Gharbieh (1995), Umman’da turunçgil alanlarında 
yapmış olduğu çalışmada kumlu ve hafif bünyeli 
topraklarda geriye doğru ölüm belirtisi gösteren ağaç-
larda T. semipenetrans popülasyon yoğunluğunu 
yüksek tespit etmiştir.  

Narlıdere 
Narlıdere ilçesinde satsuma mandarini yetiştirilen 

alanlarda T. semipenetrans’ın popülasyon yoğunluğu 
ve zarar seviyesi skala değerleri Çizelge 3’de göste-
rilmiştir. İlçede inceleme yapılan bahçelerde Turunç-
gil nematodu ile bulaşıklılık %100 olarak tespit edi-   
lip, Turunçgil nematodu popülasyon yoğunluğu ise        
246 birey/100 g toprak bulunmuştur. İlçe genelinden 
alınan toprak örneklerinin analizi sonucunda Turunçgil 
nematodu popülasyon yoğunluğu hiçbir bahçede 
EZE’yi ve EZS’yi geçmemiştir. Örnek alınan bahçelerde 
geriye doğru ölüm belirtisi gösteren ağaçların yaprak-
larının sağlıklı olanlara göre daha küçük olduğu ve 
kloroz belirtisi gösterdiği görülmüştür. Bu ilçede           
T. semipenetrans’ın tespit edilmesinin nedeninin 
yapraklarda görülen klorozla ilişkili olabileceği 
düşünülmüştür. Benzer şekilde Paz et al. (1999), 
Kolombiya’da survey yapılan turunçgil bahçelerinde 
Turunçgil nematodunun yapraklarda kloroz oluştur-
duğunu saptamışlardır. Aynı zamanda Kolombiya’daki 
turunçgil alanlarından alınan toprak örneklerinin ana-
lizi sonucunda %75 oranında T. semipenetrans tespit 
edilmiştir. 
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Karaburun 

Karaburun ilçesinde satsuma mandarini yetiştirilen 
alanlarda T. semipenetrans’ın popülasyon yoğunluğu 
ve zarar seviyesi skala değerleri Çizelge 3’de göste-
rilmiştir. İlçede inceleme yapılan bahçelerde Turunçgil 
nematodu ile bulaşıklılık %75 olarak tespit edilmiş, 
Turunçgil nematodu popülasyon yoğunluğu ise        
120 birey/100 g toprak bulunmuştur. Karaburun 
ilçesinin 4 farklı noktasından alınan toprak örnekleri-
nin analizi sonucunda hiçbir bahçede Turunçgil 
nematodu popülasyon yoğunluğu EZE’yi ve EZS’yi 
geçecek seviyeye ulaşmamıştır. Analiz sonucunda 
popülasyon yoğunluğunun düşük tespit edilmesinin 
nedeninin, toprak yapısının kumlu, sert ve düşük 
toprak nemiyle ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Bu 
sonuca benzer şekilde Kassab & Abdel-Kadar (1996), T. 
semipenetrans popülasyon yoğunluğunun toprak 
neminden etkilendiğini tespit etmiş, düşük toprak 
neminde Turunçgil nematodu popülasyon yoğunlu-
ğunun azaldığını belirtmiştir. De Campos et al. (2002), 
Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde turunçgil yetiştirilen 
alanlarda survey gerçekleştirmiştir. Farklı bölgelerden 
almış olduğu toprak örneklerinin analizi sonucunda 
meyve bahçelerinde %72,5 oranında T. semipenetrans 
ile bulaşıklılık saptanmıştır. 

Menderes 

Menderes ilçesinde satsuma mandarini yetiştirilen 
alanlarda T. semipenetrans’ın popülasyon yoğunluğu 
ve zarar seviyesi skala değerleri Çizelge 3’de gösteril-
miştir. Turunçgil nematodu popülasyon yoğunluğu     
5 bahçede EZE’nin, 1 bahçede ise EZS’nin üzerinde 
tespit edilmiştir. İlçede inceleme yapılan bahçelerde 
Turunçgil nematodu ile bulaşıklılık %94,83 olarak tes-
pit edilip Turunçgil nematodu popülasyon yoğunluğu 
707 birey/100 g toprak bulunmuştur. EZE’yi ve EZS’yi 
geçen noktalardaki satsuma mandarini ağaçla-rının 
oldukça yaşlı olduğu ve toprak yapısının kumlu ve 
hafif bünyeli olduğu görülmüştür. Benzer şekilde 
Hamid et al. (1988), geriye doğru ölüm belirtisi göste-
ren yaşlı ağaçlarda Turunçgil nematodu popülas-     
yon yoğunluğunun yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 
Timmer et al. (2003), turunçgil alanlarında organik 
maddece zengin, kumlu ve hafif bünyeli topraklarda  
T. semipenetrans’ın popülasyon yoğunluğunun maksi-
muma ulaştığını saptamışlardır İlçe genelindeki sonuç-
lara benzer şekilde Giudice (1995), Sicilya’nın doğu-
sunda portakal yetiştirilen alanlarda almış olduğu 
toprak örneklerinin analizi sonucunda %93,8 oranında 
bulaşıklılık tespit etmiştir. Ferguson et al. (1996), 
Florida’da turunçgil alanlarında yapmış olduğu survey 
sonucunda 50 adet turunçgil bahçesinin 45’inde           
T. semipenetrans saptamışlardır. Menderes ilçesindeki 

Turunçgil nematodu popülasyon yoğunluğu ortala-
maları Giudice (1995) ve Ferguson et al. (1996) ile 
örtüşmektedir.  

Menemen 

Menemen ilçesinde satsuma mandarini yetiştirilen 
alanlarda T. semipenetrans’ın popülasyon yoğunluğu 
ve zarar seviyesi skala değerleri Çizelge 3’de gös-
terilmiştir. İlçede incelenen bahçelerde Turunçgil 
nematodu ile bulaşıklılık %100 olarak tespit edilip, 
Turunçgil nematodu popülasyon yoğunluğu ise                       
407 birey/100 g toprak bulunmuştur. Toprak örneği 
alınan yerlerdeki toprak yapısının da sert, kuru bir 
yapıda olduğu gözlemlenmiş, damla sulama siste-
minin kullanılmadığı tespit edilmiştir. Analizler sonu-
cunda Turunçgil nematodu popülasyon yoğunluğu 
hiçbir bahçede EZE’yi ve EZS’yi geçecek seviyeye 
ulaşmamıştır. Bunun nedeninin toprak yapısı ile ilgili 
olduğu düşünülmüştür. Benzer şekilde Kassab & 
Abdel-Kadar (1996), T. semipenetrans popülasyon 
yoğunluğunun toprak neminden etkilendiğini tespit 
etmiş, düşük toprak neminde Turunçgil nematodu 
popülasyon yoğunluğunun azaldığını belirtmiştir.  

Seferihisar 
Seferihisar ilçesinde satsuma mandarini yetiştirilen 

alanlarda T. semipenetrans’ın popülasyon yoğunluğu 
ve zarar seviyesi skala değerleri Çizelge 3’de gösteril-
miştir. Seferihisar ilçesinde satsuma mandarini yetişti-
rilen alanlardan alınan 53 toprak örneğinin 40’ında      
T. semipenetrans ile bulaşıklılık tespit edilmiştir.           
13 bahçede ise Turunçgil nematodunun varlığına 
rastlanmamıştır. Seferihisar ilçesinde T. semipenetrans 
ile bulaşıklılık %75,47 olarak tespit edilmiştir. Toprak 
örneklerinin alımı; örnek alınan bahçelerin oldukça ba-
kımsız, toprak yapısının çok sert, kuru, nemsiz; damla 
sulama sisteminin kullanılmamış olmasından dolayı 
çok zor gerçekleşmiştir. Toprak örneği alınan bazı bah-
çelerde toprak yapısından dolayı ağacın kılcal kökleri 
elde edilememiştir. Analiz sonucunda Turunçgil nema-
todu popülasyon yoğunluğu hiçbir bahçede EZE’yi ve 
EZS’yi geçecek düzeye ulaşmamıştır. Turunçgil nema-
todu tespit edilmeyen bahçelerde ve çok düşük 
yoğunlukta Turunçgil nematodu elde edilen bahçeler-
de bu durumun toprak örneği alınan yerlerdeki toprak 
yapısının çok sert, taşlı, susuz bir yapıya sahip olması, 
birçok bahçede damla sulama sistemi kullanılmamış 
olması, bahçelerinde bakımsız olması ile ilişkilendiril-
miştir. Benzer şekilde Kirkpatrick & Van Gundy (1966), 
farklı turunçgil çeşitlerinde yapmış oldukları çalışma 
sonucunda T. semipenetrans popülasyon yoğunluğu-
nun toprak yapısının taşlı, sert olduğu koşullarda 
düşük olduğunu, su tutma özelliğine sahip topraklar-
da ise yüksek olduğunu tespit etmişlerdir Timmer et al. 
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(2003), organik maddece zengin, kumlu ve hafif 
topraklarda Turunçgil nematodunun popülasyon 
yoğunluğunun maksimum seviyeye ulaştığını; çok 
sert, kuru, tavında olmayan durumlarda ise minimum 
seviyeye düştüğünü ifade etmişlerdir. Sorribas et al. 
(2008), İspanya’da farklı turunçgil çeşitlerinde yapmış 
olduğu çalışma sonucunda T. semipenetrans’ın popü-
lasyon yoğunluğunun toprak nemi, toprak ph’sı, 
organik maddelerle olan durumu, N, P, K besin 
maddeleri ile olan ilişkisini araştırmışlardır. Yaptık-     
ları survey sonucunda 62 alanın 48’inde (%77)                
T. semipenetrans ile bulaşıklılık tespit edilip, Turunçgil 
nematodunun bulunmadığı alanlarda bu duruma 
neden olan faktörün toprak nemi olduğunu ifade 
etmişlerdir. Seferihisar ilçesinde elde edilen sonuçlar 
Kirkpatrick & Van Gundy (1966), Timmer et al. (2003), 
Sorribas et al. (2008) ile uyum göstermektedir.  

Selçuk 
Selçuk ilçesinde satsuma mandarini yetiş-         

tirilen alanlarda T. semipenetrans’ın popülasyon 
yoğunluğu ve zarar seviyesi skala değerleri Çizelge 
3’de gösterilmiştir. Selçuk ilçesinde satsuma mandarini 
yetiştirilen alanlardan alınan 37 toprak örneğinin 
36’sında (%96,70) T. semipenetrans ile bulaşıklılık 
tespit edilmiştir. Turunçgil nematodu popülas-         
yon yoğunluğu 7 bahçede EZE’nin, 4 bahçede EZS’nin 
üzerinde bulunmuştur. Selçuk ilçesinde Turunç-          
gil nematodu popülasyon yoğunluğu ortalama                                  
1436 birey/100 g toprak ile EZE’ye çok yakın olup bu 
seviyenin hemen altında tespit edilmiştir. İlçe gene-
linde toprak örneklerinin alımı çok rahat bir şekilde 
gerçekleştirilmiş olup çok sayıda kılcal kök örneği 
alınmıştır. EZE’yi ve EZS’yi geçen bahçelerde popü-
lasyon yoğunluğunun yüksek olmasının nedeninin bu 
bahçelerdeki toprak yapısının kumlu, hafif bünyeli ve 
alüvyonlu olması, sulama için kullanılan damla sulama 
sistemi sayesinde toprak yapısının nemli olması ve 
ağaçlarda görülen geriye doğru ölüm belirtileri ile 
ilişkili olduğu düşünülmüştür. Benzer şekilde Duncan 
& Eissenstat (1993), geriye doğru ölüm belirtisi 
gösteren bahçelerde Turunçgil nematodu popülasyon 
yoğunluğunun daha yüksek olduğu ifade etmişlerdir. 
Al-Qasem & Abu-Gharbieh (1995), Umman’da turunç-
gil alanlarında yapmış olduğu çalışmada popülasyon 
yoğunluğunun geriye doğru ölüm belirtisi gösteren 
bahçelerde daha yüksek olduğu ve ilkbahar aylarında 
maksimum seviyeye ulaştığını belirtmişlerdir. Kumlu 
ve verimli topraklarda Turunçgil nematodu popülas-
yon yoğunluğunun yüksek olduğu tespit etmişlerdir. 
Zhu et al. (1992), Çin’de 113 turunçgil bahçesinden 
aldığı toprak örneklerinin analizi sonucunda, turunçgil 
bahçelerinin %94,7’sinde T. semipenetrans ile bula-
şıklılık tespit etmişlerdir. Bu bahçelerin %35,6’sında 
popülasyon yoğunluğu EZS’nin üzerinde bulun-

muştur. Elekçioğlu (1995), Türkiye’nin Akdeniz 
Bölgesi’ndeki turunçgil alanlarının %90 oranında T. 
semipenetrans ile bulaşık olduğunu tespit etmiştir. 
İnceleme yapılan bahçelerin%62,5’unda popülasyon 
yoğunluğu EZS’nin üzerinde bulunmuştur. Turunçgil 
ağaçlarında yaş arttıkça zarar şiddetinin arttığını ifade 
etmiştir. Iqbal et al. (2006), 2000-2002 yılları arasında 
Pakistan’da turunçgil yetiştiriciliği yapılan 4 farklı 
ilçede T. semipenetrans’ın dağılımı araştırmışlardır. 
Faysalabad ilçesinde %84, Sargodha ilçesinde %96, 
Toba Tek Singh ve Sahiwal ilçelerinde %92, oranında T. 
semipenetrans ile bulaşıklılık tespit edilmiştir. 
Faysalabad ve Sargodha’daki turunçgil bahçele-      
rinin %66,66’sında popülasyon yoğunluğu ekonomik 
zarar seviyesinin üzerindeyken, Toba Tek Singh ve 
Sahiwal ilçelerinde ise bu oran %60,87 olarak 
bulunmuştur. 500 g topraktaki T. semipenetrans           
2. dönem larva sayıları ise Faysalabad’da 25 - 8492, 
Sargodha’da 99 - 9346, Toba Tek Singh’de 75 - 13275, 
Sahiwal’da 38 - 12712 olarak ifade edilmiştir. Maafi & 
Damadzadeh (2008), İran’ın kuzey bölgesinde turunç-
gil yetiştirilen alanlardan toplanan kök ve toprak 
örneklerinin analizlerinin sonucunda bu alanlarda %89 
oranında T. semipenetrans ile bulaşıklılık saptamış-
lardır. Turunçgil alanlarında T. semipenetrans popülas-
yon yoğunluğunu EZS’nin üzerinde bulmuşlardır. Elde 
edilen sonuçlar Duncan & Eissenstat (1993), Al-Qasem 
& Abu-Gharbieh (1995), Zhu et al. (1992), Elekçioğlu 
(1995), Iqbal et al. (2006), Maafi & Damadzadeh (2008) 
ile uyum göstermektedir. 

Torbalı 
Torbalı ilçesinde satsuma mandarini yetiştirilen 

alanlarda T. semipenetrans’ın popülasyon yoğunluğu 
ve zarar seviyesi skala değerleri Çizelge 3’de gösteril-
miştir. İlçede örnek alınan bahçelerde Turunçgil 
nematodu ile bulaşıklılık %100 olarak tespit edilip, 
Turunçgil nematodu popülasyon yoğunluğu ise        
740 birey/100 g toprak bulunmuştur. 

Urla 
Urla ilçesinde satsuma mandarini yetiştirilen 

alanlarda T. semipenetrans’ın popülasyon yoğunluğu 
ve zarar seviyesi skala değerleri Çizelge 3’de gös-
terilmiştir. İlçede incelenen bahçelerde Turunçgil 
nematodu ile bulaşıklılık %50 olarak tespit edilip, 
Turunçgil nematodu popülasyon yoğunluğu ise                       
290 birey/100 g toprak bulunmuştur. İlçe genelinde     
2 farklı mandarin bahçesinden alınan toprak örnekle-
rinin analizi sonucunda tek bir bahçede Turunçgil 
nematodu saptamamıştır. Bunun nedeninin o bahçe-
deki toprak yapısı ile ilgili olabileceği düşünülmüştür. 
Benzer şekilde, Kassab & Abdel-Kadar (1996), T. 
semipenetrans popülasyonunun toprak neminden et-
kilendiğini tespit etmişlerdir.  
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SONUÇ 

      İzmir ili satsuma mandarini yetiştirilen ilçelerde 
Turunçgil nematodunun yayılışı ve popülasyon yo-
ğunluğunu tespit etmek amacıyla bulaşık olduğu 
şüpheli toplam 178 satsuma mandarini alanından 
toplanan toprak örneklerinin analizi sonucunda 159 
bahçede Turunçgil nematodu ile bulaşıklılık (%89,33) 
saptanmıştır. İlçelerin tümünde Turunçgil nematodu 
ile bulaşık olduğu tespit edilmiştir. Örnekleme yapılan 
alanlarda en yüksek bulaşıklılık %100 ile Balçova, 
Güzelbahçe, Narlıdere, Menemen ve Torbalı ilçele-
rinde saptanmıştır. Bunları Selçuk (%97,30); Menderes 
(%94,83); Seferihisar (%75,47) ve Karaburun (%75) ile 
takip etmiştir. Popülasyon yoğunluğu her bir ilçenin 
genel ortalaması EZE’yi (2. dönem larva + erkek 
birey/100 g toprak > 1600 birey/100 g toprak) geçecek 
düzeye ulaşmamıştır. Balçova ve Güzelbahçe’de 1, 
Menderes’te 5, Selçuk’ta 7 lokasyonda Turunçgil 
nematodu popülasyon yoğunluğu ortalaması EZE’nin 
üzerinde; Menderes’te 1, Selçuk’ta 4 lokasyonda ise 
EZS’nin üzerinde (2. dönem larva + erkek birey/100 g 
toprak > 3600 birey/100 g toprak) tespit edilmiştir. 
Popülasyon yoğunluğunun EZE’yi ve EZS’yi geçtiği 
ilçelerin bahçelerinde bu durumun, toprak yapısı 
(kumlu, hafif bünyeli, alüvyal), mandarin ağaçlarının 
yaşları ile ilgili olabileceği düşünülmüştür. Nematodla-
rın toprakta hareket kabiliyetlerinin çok sınırlı olma-
sından ötürü bu topraklarda su tabakasıyla birlikte 
daha geniş alanlara yayılmasıyla meydana getireceği 
zarar da daha şiddetli olmaktadır. Özellikle damla 
sulama sisteminin kullanılmadığı yerlerde gerekli 
önlemler zamanında alınmadığında bu durum sıklıkla 
ortaya çıkmaktadır. Geriye doğru ölüm belirtisi 
görülen yaşlı ağaçlarda, popülasyon yoğunluğu daha 
yüksek tespit edilmiştir. Turunçgil nematodu popü-
lasyon yoğunluğunun EZE’yi ve EZS’yi geçmediği ve 
düşük tespit edilen mandarin bahçelerinde bu duru-
mun, Turunçgil nematodunun gelişmesi ve beslen-
mesi için uygun olmayan toprak yapısı (sert, taşlı vs.), 
uygun olmayan toprak nemi, besin maddesi noksan-
lığı, sulamada yapılan hatalar, bahçelerin bakımsızlığı 
ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. İlçe Tarım Müdür-
lüklerinden ulaşılan bilgilere göre, satsuma mandarini 
yetiştiriciliğinin en fazla yapıldığı Menderes,  Selçuk  ve  

Seferihisar ilçelerinde Poncirus trifoliata ve Troyer 
citrange anaçlarının, diğer ilçelerde ise yalnız Poncirus 
trifoliata anacı kullanılmaktadır. Toprak örneği alınan 
yerlerde kullanılan anaç çeşidinin tam olarak bilinme-
mesinden ötürü, dayanıklılık ile ilgili bir sonuca 
ulaşılamamıştır. Turunçgil nematodunun mücadelesi 
ile ilgili entegre mücadele kapsamında yer alan başta 
kültürel önlemler, biyolojik mücadele yöntemleri ve 
kimyasal mücadele yöntemlerinin yer aldığı çalışmalar 
yapılmalıdır Kültürel önlemler olarak; turunçgil fidan-
lıkları Turunçgil nematodundan temiz arazilerde 
kurulmalı, turunçgil tesis edilmiş bahçeler arasında 
fidanlık kurulmamalıdır. Yeni bahçe tesis edilmeden 
önce mutlaka toprak tahlili yaptırılmalıdır. Bulaşık 
arazilerde bahçe tesis edilecekse dayanıklı anaçlar 
kullanılmalıdır. Bahçelerde mümkünse damla sulama 
sistemi tercih edilmelidir. Toprağa çiftlik gübresi, yeşil 
gübre gibi organik maddeler karıştırılarak toprağın 
biyolojik aktivitesi arttırılmalıdır. Biyolojik mücadele ile 
ilgili yapılan çalışmalarda Paecilomyces lilacinus’un 
dişi Turunçgil nematodlarının %75’in; yumurta paket-
lerinin %10’unu parazitlediği tespit edilmiştir (Gene et 
al., 2005). Pasteuria sp.’nin Turunçgil nematodu birey-
lerinin %47’sini parazitlediği bulunmuştur (Sorribas et 
al., 2000). Kültürel önlemlerin yerine getirilmediği veya 
yetersiz kaldığı durumlarda kimyasal mücadele yoluna 
başvurulmalıdır. Turunçgil nematodu larvaları tespit 
edildiğinde dikimden önce uygun bir nematisitle ilaç-
lanmalıdır. Bunun için 100 g toprakta en az 1600 ikinci 
dönem larva yoğunluğunda bulaşıklılık saptanan bah-
çelerde uygun bir nematisitle ilaçlama yapılmalıdır. 
(Anonymous, 2011). 

Sonuç olarak Turunçgil nematodu turunçgil için en 
fazla zarar veren bitki paraziti nematodların başında 
yer almaktadır. Bu konuyla ilgili dünyanın her kıtasında 
yapılmış benzeri çalışmalar mevcuttur. Turunçgil ne-
matodunun meydana getirdiği ürün kaybı oldukça 
yüksektir. Önlem alınmadığı taktirde popülasyon yo-
ğunluğunun kademeli bir şekilde artması sonucunda 
geriye doğru ölüm gözlemlenmesi dolayısıyla müca-
delesi de çok zorlaşmaktadır. Bu nedenlerden dolayı 
turunçgil alanlarında Turunçgil nematodu ile mücade-
leye çok dikkat edilmelidir.  
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