
Nematoloji



Nematod nedir?

• İpliksi solucan nematos + eidos

• Baş ve kuyrukta incelen silindirik şekilli

• Hayvan, bitki parazitleri, çürükçül vs.

• En büyügü 8 m Placentonema gigantisma

• Bitki parazitleri boyları 0,25 – 3 mm 

arasında



Dioctophyma renale





Yumurta ve juvenil



Ektoparazit 



Endoparazit (Gezici)



Endoparazit (Yerleşik)



Endoparazit (Yerleşik)



Zarar simptomları



Zarar simptomları



Zarar simptomları



Zarar simptomları



Zarar simptomları



Dikkat!



Zarar simptomları



Zarar simptomları



Stilet



Kütikül



Üstten görünüş



Erkek kuyruk



Taksonomi

Nematoda 

Adenophorea Secernentea 

    

Enoplia Chromadoria Rhabditia Spiruria Diplogasteria 

          

  Enoplida   Areolaimida   Rhabditida   Spirurida   Diplogasterida 

  Isolaimida   Chromadorida   Strongylida   Ascarida   *Tylenchida 

  Mononchida   Desmoscolecida       Camallanida     

  *Dorylaimida   Desmodorida       Drilonematida     

  Stichosomida   Monhysterida             

  *Triplonchida                

 



Önemli bitki parazitleri

• Dorylaimida

– Longidoridae

• Longidorus

• Paralongidorus

• Xiphinema



Önemli bitki parazitleri

• Tylenchida

– Anguinidae

• Anguina

• Ditylenchus



Önemli bitki parazitleri

• Tylenchida

– Aphelenchoididae

• Aphelenchoides

– Tylenchulidae

• Tylenchulus semipenetrans



Önemli bitki parazitleri

• Tylenchida

– Heteroderidae

• Heterodera

• Globodera

• Meloidogyne



Önemli bitki parazitleri

• Tylenchida

– Hoplolaimidae

• Rotylenchulus

– Pratylenchidae

• Pratylenchus

• Radopholus



Ditylenchus dipsaci

• Soğan, sarmısak, pırasa, yonca, yulaf, çilek,

patates

• Uygun olmayan koşullarda dördüncü 

dönem larva olarak sap, yumru, tohumda

• Çimlenen bitki materyalinde beslenir

• Erginler çiftleşir, yumurtalar doku içine

• Hayat devreleri 3 hafta 



Ditylenchus dipsaci



Ditylenchus dipsaci

• Ekim nöbeti, temiz tohumluk, tarladaki bitki 

artıklarının temizlenmesi

• Kıska soğan ekimden önce suya ıslanır ve 

su bir kaç kez değistirilir, nematodlar suya 

geçer, kıskalar ekilir veya kurutulur

• Kıskalar 43-44 C suda 4-5 saat bekletilir



Ditylenchus destructor

• Patates, şeker pancarı, lale, ücgül, yabancı otlar

• Uygun olmayan koşulları yumurta halinde

• Yumruda beslenir

• İkincil organizmalar Fusarium, Mucor, 

Tricoderma yumruyu çürütür

• Tarlada başlayan zarar depoda devam eder



Ditylenchus destructor



Ditylenchus destructor

• Polifag, rotasyon yeterince etkili değil

• Bitki kalıntıları tarladan temizlenmeli

• Çürük yumrular depolardan temizlenmeli

• Depolar serin ve havalandirmasi yeterli 

olmalı



Anguina tritici

• Gal formunda taneler içinde ikinci dönem larva

• Yeterli nemde larvalar canlanır bitki köküne 

girer

• Bitki geliştikçe büyüme noktasına ilerler

• Başak içinde tane içine yumurtalar bırakılır 

• Uzun yıllar gal olarak canlı kalır



Anguina tritici

http://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=1356008
http://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=1356008


Anguina tritici

http://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=1356006
http://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=1356006


Anguina tritici

http://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=1356098
http://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=1356098


Anguina tritici

• Gal formunda 20-30 yıl canlı kalabilir

• Temiz tohumluk kullanılmalıdır, selektörde 
eleme veya su da yüzdürme

• Münavebe, gramine yabancı otların 
kontrolü

• Tarlanın sulanması ve çimlenen otların 
sürülmesi



Heterodera schachtii

• Şekerpancarı, Beta ve Brassica türleri

• Erkekler iplik formunda, dişiler kist

• Dişiler sabit beslenir 

• Uygun koşullarda yılda dört döl verebilir

• Kist uygun olmayan koşullarda 10 yıla kadar 

yumurtaları korur

• Sakallanma, yapraklarda pörsüme



Heterodera schachtii



Heterodera schachtii



Heterodera schachtii

• Karantina

• Her yıl yumurtaların yarısı aıçılır

• Kök salgıları, toprak sıcaklığı ve nem 

yumurta açılması icin gerekli

• Tuzak bitki yetiştirilmesi

• Münavebe



Meloidogyne spp.

• Polifag

• Dişilerin beslenmesi kökte gal olusturur

• Dev hücreler, hiperplasia, hipertrofi

• Yumurtalar jelatinimsi madde içinde kök 

yüzeyine

• Uygun sıcaklık, nem koşullarda yılda 10 döl 

verebilir



Meloidogyne spp



Meloidogyne spp



Meloidogyne spp



Meloidogyne spp

• Polifag, munavebe zor

• Dayanıklı bitki yetiştirilmesi

• Tarlanın önce sulanıp sonra sürülerek 

çimlenen yabancı otların imhası



Aphelenchoides fragariae

• Çilek, krizantem, begonya

• Yağmur, çiğ vb nem tabakası

• Yaprak yüzeyinde ve bitki taç kısmında 

ektoparazit

• Yumurtalar yaprak ekseni veya doku içine

• 2 haftada bir döl verebilir



Aphelenchoides fragariae



Aphelenchoides fragariae



Aphelenchoides fragariae

• Temiz fide dikilmeli

• Bulaşik olması muhtemel su kullanılmamalı

• Fazla bulaşık çilek alanları sökülmeli

• Fideler 46 C suda 8 saat bekletilmeli



Tylenchulus semipenetrans

• Turunçgiller, zeytin, asma

• Erkek var ama üreme için gerekli değil

• Genç dişiler vücutlarının arka yarısı dışarıda 

kalacak şekilde köklere girer ve beslenirler

• Dışarıda kalan bölüm şişer

• Yumurtalar salgılanan jelatin matriks içine kök 

yüzeyine bırakılır



Tylenchulus semipenetrans

• Jelatin matrikse yapışan toprak parçaları kökü kirli 

gösterir

• 2. dönem dişi larvalar konukçu olmadan 2,5 yıla 

kadar canlı kalabilir

• Fusarium vb. diğer patojen infeksiyonları artar

• Sağlıksız, zayıf bitki gelişimi



Tylenchulus semipenetrans



Tylenchulus semipenetrans



Tylenchulus semipenetrans



Tylenchulus semipenetrans



Tylenchulus semipenetrans

• Sağlıklı fidan, bitki materyali kullanımı

• Dayanıklı anaç Poncirus trifoliata kullanımı

• Yayılmayı önlemek için sulama suyu, alet ve 

ekipmanlara dikkat edilir

• Fidan kökleri ekimden önce 45 C de 25 dakika 

bekletilir



Nematodlarla Mücadele

• Ekim nöbeti

• Dayanıklı bitki yetiştirmek

• Kültürel önlemler

• Tuzak bitki yetiştirmek

• Biyolojik mücadele

• Isıtma ve toprak solarizasyonu

• Kimyasal mücadele



Yararlı nematodlar

• Çürükçül

• Avcı

• Entomopatojen 



Avcı (Mononchus)



Entomopatojen nematodlar


