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Tütün, Türk ekonomisi ve sosyal hayat›nda önemli bir
yeri olan bir kültür bitkisidir. Tütün, gerek üretimi
gerekse üretimden sonraki iflleme, imalat ve
de¤erlendirme safhalar›nda genifl bir istihdam imkan›
sa¤lamakta; yaklafl›k 3 milyon kiflinin geçim kayna¤›n›
teflkil etmektedir(2).

Y›llara göre de¤iflmekle beraber tütün ekim alan› 300
bin ha., üretim de yaklafl›k 300 bin ton kadard›r. Bu
üretimin önemli birk›sm› ihraç edilmektedir. Türk
tütünleri dünyada flark tipi (Oriental) tütünler olarak
tan›nmakta ve yabanc› ülke, özellikle de amerikan blend
tipi sigara yap›m›nda belirli oranlarda kullan›lmaktad›r.
Tütün, genel ihracaat›m›z içerisinde ise % 2-5, tar›m

ürünleri ihracaat›m›z içerisinde ise % 10-23 aras›nda
de¤iflen bir paya sahiptir (2). 

Türkiye’de tütün en fazla Ege, Karadeniz, Marmara,
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgelerinde
yetifltirilmektedir. Bu bölgeler içerisinde en fazla ve en
kaliteli üretim Ege ve Karadeniz bölgelerinde
gerçeklefltirilmektedir (7,12).

Türk ekonomisi aç›s›ndan  bu derece-de önemli olan
tütün tar›m›nda; fideliklerin haz›rlanmas› ve yetifltiricili¤i
ilk aflama olarak çok önemlidir. Fideler ne kadar sa¤l›kl›
yetifltirilip tarlaya dikilirse, hem tutma oran› artmakta
hem de fideler tarlada iyi geliflme göstererek kaliteyi
olumlu yönde etkilemektedir (4, 5, 7, 12). 

Tütünün fide dönemi hastal›klar›ndan olan çökerten,
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Özet: Potasyumun tütün fide çökerten hastal›¤›na (Pythium sp. Rhizoctonia solani) etkisi, serada saks› denemeleriyle K2O cinsinden
10, 20, 30 kg/da (5, 10, 15 ppm) dozda K2SO4, patojen inokülasyon ile ayn› zamanda uygulanarak araflt›r›lm›flt›r. Potasyum
uygulamas› tütünde fide çökerten geliflimini hiç bir dozda da önlememifltir, ancak 20 kg/da K2O uygulanm›fl saks›larda hafif bir fide
kaplamas›, Pythium ve R.Solani için s›ras›yla ortalama %13,75 ve %3,75 elde edilmifltir.

Potasyum (K2O’den) 10 kg/da dozda bitkileri 3-5°C’de so¤uk flokundan korumufl, yüksek dozlarda bu etki görülmemifltir. Potasyum
1-5(-9)°C’de 8 saat süreyle tutulan fideleri don etkisinden korumufltur.

Effect of Potassium Damping-off (Pythium sp and Rhizoctonia solani) and Cold 
Tolerance on Tobacco Seedlings

Abstract: Effect of Potassium on damping off tobacco caused by Pythium sp and Rhizoctonia solani were investigated by giving 10,
20, 30 kg/da (5, 10, 15 ppm) K2SO4 as K2O base and pathogen inoculum at the same time at green house experiments. Potassium
application did not present disease development at all three rates, but at the rate of 20 kg/da K2O there were a slight seedling cover
of 13,75% and 3,75% for Pythium sp. and R.solani especially.

Potassium at the rate of 10 kg/da prevented cold shock of tobacco seedlings at 3-5°C but at higher rates this effect was not obsenced
Potassium did nat protect the at seedlings against low temperatures 1-5-(-9) °C.

* Bu araflt›rma TÜB‹TAK-BAYG (Universite Ö¤rencileri Araflt›rma Projesi Destekleme Program› Ankara 1997) taraf›mdan desteklenen projenin bir
bölümüdür.



fidecili¤in önemli bir sorununu teflkil etmektedir. Fidelikte
bu hastal›¤a yakalanm›fl bitkilerin  tan›m› kolayd›r. Fideler
yapraklar›ndan çekildiklerinde bitkiler köksüz olarak
ç›karlar. Hastal›k ilerledikçe fideliklerde yer yer boflluklar
oluflur. Genç ve körpe fideler hastal›ktan dolay› çürür ve
adeta erirler. Fideler kök bo¤az›ndan incelmeye bafllar ve
ölürler. Bu nedenle onlar gövdeyi tafl›yamaz, sabah›n
erken saatlerinde fideler solgunluk göstermeden biçilmifl
gibi yatarlar. Daha sonraki dönemlerde bu fideler ölür ve
kurur. Çökerten hastal›¤› tohumun çimlenmesinden
tarlaya flafl›rt›lmas›na kadar olan tüm fidelik dönemlerinde
görülebilir (8, 9, 12). 

Çökerten hastal›¤›na Pythium spp., Rhizoctonia spp.,
Phytophthora spp., Sclerotinia spp., gibi funguslar yol
açmakta bunlar toprakta çok yayg›n olarak
bulunmaktad›r. Bu etmenler daha önce fidelik tesis
edilmifl topraklarda daha yayg›n olarak görülebilirler. Bu
funguslar›n ço¤u so¤u¤a ve kura¤a dayan›kl›d›rlar (5,
12).

Pythium‘un bütün türleri de¤iflik  fizyolojik
karakterler göstermektedirler. Optimum geliflme
s›cakl›klar› düflük (10-12 °C) ve yüksek (28-30 °C) olan
türler mevcuttur. Fakat daha çok düflük optimum s›cakl›k
iste¤i olanlar çökertene neden olmaktad›r (12). 

Tütün tohumlar›n›n fideliklere mümkün oldu¤u kadar
erken ekilmesi gerekmektedir. Tütün fideliklerinde erken
geliflen fideler hastal›¤a daha az yakalanmaktad›rlar.
Tohumlar›n erken ekilmesi ve kuvvetli fide elde edilmesi
için fidelerin so¤u¤a karfl› dayan›kl› olmas› gerekmektedir.
Potasyumlu gübrelerin bu bak›mdan olumlu etkiye sahip
olduklar, ayr›ca Pythium‘ un bitkilerde hastal›¤› artt›rd›¤›,
erken ekilen ve erken geliflen fidelerin hem so¤u¤a
dayan›kl› hem de fidelik hastal›klar›na karfl› önemli ölçüde
dayan›kl›l›¤a sahip olduklar› bildirilmektedir (1, 10, 12).

Çökerten mücadelesi; hastal›ktan zarar gören fidelerin
temizlenip at›lmas› ve ilaçl› mücadele fleklinde
yap›lmaktad›r. Fideliklerin su tutmayan yerlerde tesisi,
fidelik yerinin de¤ifltirilmesi, tohum ekiminin iyi
ayarlanmas›, s›k ekimden kaç›n›lmas›, gerekti¤inden fazla
su verilmemesi, fideli¤e tek tarafl› azotlu gübre
verilmemesi, dengeli gübre verilmesi gibi kültürel
önlemler; hastal›kl› fidelerin uzaklaflt›r›rlmas›, fidelik
art›klar›n›n ekimden sonra ve gerekirse fide al›m›ndan
sonra baz› fungisitlerle ilaçlanmas› gibi kimyasal mücadele
önlemleri önerilmektedir (4, 5, 7, 8, 9, 12, 18).

Bütün bunlara ra¤men bu hastal›k önlenememekte,

her geçen y›l mücadelesi önemli sorun olmaktad›r. Çünkü
bütün mücadelelere ra¤men hastal›k fide yetifltirilen
yerlerde artmaktad›r.

Ege Bölgesi’nde bu hastal›k nedeniyle bir çok çiftçi
yeterli miktarda tütün dikememektedir. Çünkü hastal›k
geldi¤inde tüm fideli¤e bulaflmaktad›r. Mücadelesinin
karmafl›k olmas› ve uygulama güçlü¤ü çiftçiyi zor duruma
düflürmektedir.

Amaç

Tütün fideleri için büyük sorun teflkil eden çökerten
hastal›¤›na karfl› ve tütün fidelerinin erkenci, güçlü-
kuvvetli  ve sa¤l›kl› olmas› için farkl› dozlarda potasyumlu
gübre verilerek çökerten etmenlerine karfl› dayan›kl›l›¤›n
artt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.

Tütün bitkisi gübrelere karfl›, özellikle de potasl›
gübrelere karfl› son derece duyarl› bir bitkidir. Tütün
fideliklerinde gübreleme, baflta fungal hastal›klar olmak
üzere, bakteri ve virüsler nedeniyle oluflan hastal›klara
dayan›kl›l›¤› art›rmak ve erkencili¤i sa¤lamak amac›yla
yap›lmaktad›r.

Çökerten hastal›¤›na karfl› bir çok kimyasal ilaç
gelifltirilmifl olup bu hastal›¤a karfl› genellikle ilaç
kullan›larak mücadele edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Hastal›¤›n
çok bulafl›c› olmas›, çiftçimizin çok pahal› olan ilaçlar›
alamamas› ve hastal›¤›n önlenmesi için yeterli çaba
sarfedilememesi nedeniyle bu hastal›¤›n önüne geçmek
zor olmaktad›r (12, 18).

Tütün fidesi yetifltiricili¤inde her y›l üst üste fidelik
kurulmas› do¤ru de¤ildir. Ekim nöbetine baflka bitkilerin
sokulmas› ve fideli¤in baflka bir yere kurulmas›
gerekmektedir. ‹laçl› mücadelede kullan›lan fungisitlerin
insan sa¤l›¤›na, dolay›s› ile uygulay›c›lara olumsuz etkisi
vard›r (12, 18). 

Günümüzde kimyasal ilaç kullan›m›n› olabildi¤ince
azaltarak, çevreyi kirletmeden, kaliteli ve verimli bitki
yetifltiricili¤i  amaçlanmaktad›r. Bundan yola ç›karak,
çevre kirlenmesini önlemek ve çiftçinin ilaç masraf›n›
azaltarak, hastal›ks›z ve kaliteli tütün fidesi temin
edebilmesi amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Yöntem

Çal›flma, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki
Koruma Bölümü seralar›nda yürütülmüfltür. Denemeler
tesadüf bloklar› deneme desenine göre ve dört tekerrürlü
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olarak olarak kurulmufltur (3).

Çökerten Funguslar›n›n ‹zole Edilmesi

Befl May›s 1996’ da Bal›kesir ili S›nd›rg› ilçesi ‹biller
Köyü’nden çeflitli fideliklerden hasta tütün fideleri
toplan›p A. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
laboratuvarlar›na çökertene yol açan funguslar› izole
etmek için getirilmifltir. 

Steril bir bistüri yard›m›yla fidelerin hastal›kl› k›s›mlar›
kesilerek, hastal›kl› k›s›mlarda bulunan ve yüzeysel geliflen
saprofitik fungus ve bakterileri yok etmek amac›yla %
0.5’ lik NaOCl ‘ de 1 dakika tutulmufltur. Sonra hastal›kl›
parçalar, içlerinde PDA besi ortam› bulunan petri
kaplar›na konup kültür odas›nda inkübasyona
al›nm›fllard›r. Burada 3-4 gün bekletilip geliflen funguslar
mikroskopta incelenmifltir. ‹nceleme sonucunda çökertenli
örneklerin hemen hemen hepsinden Pythium sp. izole
edilmifltir. Tütünde çökertene yol açan yayg›n
funguslardan biri Pythium sp. olmas› nedeniyle bu fungus
tüplere al›narak denemenin yap›laca¤› tarihe kadar besi
yerinde saklanm›flt›r.

Tütünde yayg›n çökerten etmenlerinden birisi de
Rhizoctonia solani’ dir. Bu etmenin izolsyonu için ise, A.
Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü biber
parsellerinde daha önce Rhizoctonia solani tespit edilen
yerden toprak al›narak saks›larda tütün ekilerek fide
geliflmesi ve etmenin hastal›k oluflturmas› sa¤lanm›flt›r. Bu
topraklarda ölen fidelelerden yukar›da belirtildi¤i gibi
izolasyonlar yap›larak Rhizoctonia solani izole edilmifl ve
bu etmenin de kültürleri deneme zaman›na kadar
saklanm›flt›r. 

Çökerten Etmenlerinin Patojenitelerinin
Belirlenmesi

% 0.5’ lik NaOCl ile 3 dakika sterilize edilmifl  7
saks›ya otoklavda sterilize edilmifl harç topra¤› konarak
tütün tohumu ekilmifltir. Tütünler ç›k›fl yap›p tüm saks›
yüzeylerini kaplay›ncaya kadar gelifltirilmifl ve daha sonra
patojenlerin kültürleri ile bulaflt›r›lm›flt›r. ‹kifler saks›ya
patojen kültürlerinden 0.5 petri kab› dolusu fungus
kültürü bir blender ile parçalanarak 50 ml’ lik su ile
sulama fleklinde uygulanm›fl, 3 saks› ise sadece su ile
sulanm›flt›r. Patojen inokülasyonundan 8-10 gün sonra
Hem Pythium sp. hem de Rhizoctonia solani ile
bulaflt›r›lan saks›lardaki tütünler ölmüfllerdir. Böylelikle
tütünde çökerten etmeni olarak bu iki patojenin
kullan›lmas›na karar verilmifltir. 

Farkl› Potasyum Dozlar›n›n Çökertene Etkisinin
Belirlenmesi

Çal›flmada yanl›zca K besin elementini içeren K2SO4

gübresi kullan›lm›flt›r. Çünkü KNO3 ve KH2PO4 gübre
formlar› ayn› zamanda azot ve fosfor da içermektedir ve
olabilecek her farkl› etkileflimde bunlar›n pay›
olabilecektir. Bu pay›n neden ileri geldi¤i
belirlenemeyecektir. Çünkü artan potas dozlar›na ba¤l›
olarak fosfor ve azot oranlar› da artacakt›r. Çal›flmam›z›n
amac› sadece potas›n etkisini belirlemek oldu¤u için potas
içeren K2SO4 gübre olarak ele al›nm›flt›r. (12, 14, 16,
17). Buna göre;

1200 g kuru toprak a¤›rl›¤›na göre K2O dozlar›n›n
K2SO4 cinsinden a¤›rl›klar› ;

K0 → 0 kg/da K2SO4 dozu → Kontrol

K1 → 10 kg/da     "     → 90   ppm  K2O

K2 → 20 kg/da     "       → 180     "       "

K3 → 30  kg/da    "      → 270     "       "       

fleklinde ve K2SO4 formunda K’lu gübre hesaplanarak
verilmifltir.

Denemelerde kullan›lan topraklar otoklavda sterilize
edilmifltir. Hesaplanan gübre dozlar› 4 saks›l›k topra¤a
(4.800 kg) 50 ml su içinde püskürtülerek ve sürekli
kar›flt›r›larak verilmifl sonra topraklar 4 saks›ya
bölünmüfltür. Gübre dozlar› ekim ve hastal›k
uygulamas›yla ayn› zamanda yap›lm›flt›r. ‹lk önce gübre
dozlar› kar›flt›r›lm›fl, sonra hastal›k etmeni fungus
uygulanarak topraklar steril flartlarda kar›flt›r›lm›flt›r.
Hemen ard›ndan ekim yap›lm›flt›r.

Potasyumun Düflük S›cakl›klarda Tütün Fide
Geliflmesine Etkisi

Tütün fideleri 3-5 °C s›cakl›kta kald›klar›nda so¤uk
floku etkisi alt›nda kalmaktad›rlar. Bu fideler sararmakta,
geliflmeleri durmakta ve yapraklarda kupalaflmalar
olmaktad›r. Potasyumun so¤u¤un bu etkisini önleyip
önlemedi¤ini anlamak için steril saks›larda çimlendirilmifl
6 flar adet sa¤l›kl› fide 4 er üç farkl› gübre dozu içeren 4
er saks›ya flafl›rt›lm›flt›r. Bu fideler gübreli ortamda 15
gün gelifltirildikten sonra d›fl hava s›cakl›¤› 3-5 °C olan bir
dönemde 5 saat süreyle tutulduktan sonra tekrar seraya
al›nm›fllard›r. Bundan sonra bitki geliflmeleri tekrar 10
gün süreyle gözlenmifltir. 

Potasyumun donma derecesinin alt›ndaki s›cakl›klara
tütün fidelerinin dayan›kl›l›¤›na etkisini belirlemek için ise,

Ö. GÜNGÖR
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yine farkl› gübre dozlar›nda yetifltirilen fideler   yine  d›fl
hava   s›cakl›¤›  ölçülerek -3 °C’ de 1 saat, -5 -(-9) °C’ de
8 saat tutulmufl ve daha sonra 10 gün süre ile geliflmeleri
izlenmifltir. 

Sonuçlar ve Tart›flma

Farkl› Potasyom Dozlar›n›n Tütün Fidelerinde
Çökertene Etkisi

Denemenin kurulmas›ndan 15 gün sonra ç›k›fl yapan
tütün fideleri iyice görülmeye bafllam›flt›r. Kontrollerde
geliflme daha iyi görülürken, Pythium sp. ve Rhizoctonia
solani ile bulaflt›r›lan saks›larda çökerten hastal›¤›
nedeniyle ç›k›fl daha az olmufltur. Pythium sp. geliflmenin
ilk devrelerinde bitkileri tamamen öldürürken,
Rhizoctonia solani bitkileri biraz daha geç etkilemifltir. 

De¤iflik gübre dozlar›n› içeren kontrollerde ise geliflme
farkl› olmufltur. Gübresiz kontrollerde bitkiler normal
yeflil, sar›mtrak yeflil iken, potasl› fidelerin renkleri daha
koyu yeflil olmufl ve artan potas dozlar›nda fide geliflmesi
gerilemifltir.

Potasl› gübrelerin Pythium sp. ve  Rhizoctonia solani‘
nin neden oldu¤u çökertene etkileri fazla olmam›flt›r.
Saks›larda % fide kaplamas› olarak de¤erlendirilen
etkinlik Tablo 1’de sunulmufltur.

Tablo-1’ de görüldü¤ü gibi tüm potas dozlar›nda hem
Pythium sp. hem de Rhizoctonia solani ile bulaflt›r›lm›fl
saks›larda çökerten zarar› çok fazla olmufltur.Çökertene
karfl› çok düflük bir etki Pythium sp. de K2 dozunda
görülmüfltür. Rhizoctonia solani ‘ ye karfl› tüm gübre
dozlar›nda patojenli kontrolden daha fazla hastal›k
görülmüfltür. Yani yüzde fide kaplama de¤erleri
kontrolden düflük olmufltur. 

Potasl› gübrelerin bitkileri pek çok hastal›¤a karfl›
dayan›kl› hale getirdi¤i bilinmektedir. Çökertene karfl›
böyle bir etkinin olmamas› fidelerin potasl› ortamda
geliflmesine f›rsat kalmadan patojenlerin hücumuna
u¤ramas› ve zararlanmas› ile olabilir. Bu etkinin oluflmas›
için fidelerin bir süre bu ortamda geliflmesi gerekmek-
tedir. Patojen inokülasyonu geç olmufl olsa belki potasl›
gübreler çökerteni bir derecede azaltabilir. Özellikle geç
fide enfeksiyonlar›nda bu önleyici etki daha yüksek
olabilir.

3-5 °C’ de 5 Saat Tutulan Fidelerde Potas›n So¤uk
fiokuna Etkisi

Farkl› potas dozlar› uygulanm›fl topraklarda
gelifltirilen fidelerde so¤uk floku etkisi görülmüfltür. K0

dozunda tipik so¤uk floku etkisi gözlenmifltir. Yani
fidelerde geliflme gerili¤i, yapraklarda, daha çok genç
yapraklarda sararma. K1 dozunda bitkilerde çok normal
bir geliflme izlenmifltir. Di¤er taraftan artan potas
dozlar›nda so¤uk floku etkisi yine gözlenmifltir.

Tütün fidelerinde so¤uk floku etkisiyle oluflan di¤er bir
belirti ise yapraklarda sararma ile birlikte kupalaflma
görülmüfltür. Bu belirti daha çok yüksek potas dozlar›nda
meydana gelmifltir.

Bitkilerde potas›n düflük s›cakl›¤a tolerans› artt›rd›¤›
bilinmektedir. Ancak yüksek doz uygulamalar›nda bu
etkinin ortaya ç›kmamas›n›n nedenini aç›klamak zordur.
Bu konuda gerçekçi potas dozunun belirlenmesi için
kontrol saks›larda mevcut olan potas miktar›n›n da
hesaplanmas› gerekmektedir. Ancak üretici koflullar›na
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Tablo 1. Farkl› potas dozlar› uygulanm›fl Pythium sp ve Rhizoctonia
solani uygulanm›fl saks›larda yüzde sa¤l›kl›  fide
kaplamalar›

Kontrol (K) Pythium sp.(P) Rhizoctonia solani (R)
K0
0 kg/da

Ortalama    

K1
10 kg/da

Ortalama

K2
20 kg/da

Ortala-
ma

K3
30 kg/da 

Ortalama

90
95
95
95

93.75
90
95
95
95

93.75
95
95
95
95

95
85
90
90
90

92.50

0.1
0.1
0.1
0.1

0.10
0.0
0.0
0.0
0.0

0.00
0.0
10.0
20.0
25.0

13.75
0.2
10.0
0.0
0.0

2.57

20.0
30.0
10.0
20.0

20.0
0.0
5.0
5.0
5.0

3.75
5.0
10.0
10.0
10.0
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5.0
10.0
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uygun olarak haz›rlanan harç topra¤›nda düflük s›cakl›k
etisini önleyecek oranda potas olmad›¤› anlafl›lmaktad›r.
Üreticilerin fideliklerinde 10 kg/da oran›nda K
kullanmalar› ile so¤uk floku etkisi azalt›labir kan›s›nday›z.

Düflük S›cakl›klarda Potas›n Tütün Fide Geliflimine
Etkisi

-3 °C’ de 1 saat tutulan tütün fidelerinde flunlar
gözlemlenmifltir:

K0; Yaprak kenar›nda hafif bir lezyon oluflmufl ama bu
etki zamanle geçmifltir. Di¤er gübre dozlar›nda gözle
görülen bir etki olmam›flt›r.

-5-(-9) °C’ de 8 saat süreyle tutulan bitkilerde ise tüm
uygulamarda tipik don etkisi gözlenmifltir. Yani önce
yapraklarda renkçe koyulaflma, sulanma ve daha sonra

kuru bir nekroz fleklinde ölüm. Ancak, K1 dozunda bu
ölüm di¤er dozlardan daha yavafl olmufltur. Düflük potas
dozlar›n›n bitkileri biraz daha yüksek derecelerde düflük
s›cakl›¤a karfl› da koruyaca¤› düflünülebilir. Bu
çal›flmalar›n kontrollü s›cakl›k koflullar›nda daha detayl›
olarak yürütülmesinde yarar vard›r. 
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