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Özet: Bu çalışmada, ülkemiz domates seracılığında kurşuni küf (Botrytis cinerea) hastalığına karşı yoğun
olarak kullanılan Chorus 50 WG (%50 Cyprodinil) fungisitinin, domates (Lycopersicon esculentum Mill.)
poleninin morfolojisi ve fertilitesi üzerine olası etkileri incelenmiş, özellikle üreticilerin doz artımına
gittiklerinde bu durumun domates poleni üzerindeki yansımalarının ne olacağı amaçlanmıştır.
Fungisitlerin bilinçsizce yüksek dozlarda kullanılması durumunda, bu yüksek dozların polenler üzerindeki
etkilerinin ileride meyve verimi ile kalitesini belirleyebileceği düşünülmüştür. Serada saksı koşullarında
yetiştirilen domates bitkilerine fungisit uygulamaları, Muğla ili, Fethiye ilçesindeki sera domatesi
üreticilerine göre çiftçi koşulu (40 g/ 100 L çeşme suyu) ve çiftçi koşulunun iki katı (80 g/ 100 L çeşme
suyu) dozlarında yapılmıştır.
Çalışmada doz miktarı arttıkça buna paralel olarak tüm uygulama gruplarında fertil polen
yüzdesi değerlerinde azalma gözlenmekte, kimyasalın yüksek dozunda toksik etki daha da
belirginleşmektedir. Tüm uygulama gruplarında kontrole göre oblat spheroidal şekil sınıfına ait polen
yüzdesi artmakta, prolat spheroidal polen yüzdesi ise azalmaktadır. Ayrıca Chorus’un 40 g/100 L
dozunda kontrol grubunda görülmeyen polen morfolojik yapıları da tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Domates, Cyprodinil, morfoloji, polen fertilitesi.
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The Effects of Cyprodinil Application on Morphology and Fertility of
Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Pollen
Abstract: In this investigation, the likely effects of a fungicide Chorus 50 WG (%50 Cyprodinil); widely
used on tomatoes grown in greenhouse in Turkey against grey mould (Botrytis cinerea); were studied on
the morphology and fertility of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) pollen. Especially, unconscious
applications of fungicide effects were investigated in this study. Application of excessive dosages of
fungicides affected fruit production and quality, as such possible effects due to overdose applications
were put forth. The fungicide was applied to tomatoes grown in pots in greenhouse according to farmer of
tomato in greenhouses in Muğla, Fethiye area at dosages (40 g/ 100 L tap water) and two fold (80 g/ 100
L tap water)of these dosages.
In the study, increased dosage resulted in a decrease in the value of fertile pollen percentage in
all fungicide applied groups and the toxic effect became more evident at higher dosage. There was an
increase in the percentage of oblate spheriodal type pollens in all fungicide groups as compared to the
control, but the percentage of prolate spheroidal types decreased. Besides, some pollen morphological
structures that are not observed in the control group were encountered in the pollens at 40 g/ 100 L
Chorus.
Key Words: Tomato, Cyprodinil, morphology, pollen fertility.

Giriş
Günümüzde dünya nüfus artışına paralel olarak baş gösteren problemlere çözüm
yolları arayışı hızlanmıştır. Bu arayışların en önemlilerinden biri de tarım alanlarından
maksimum ürün alınımının sağlanabilmesi yönündedir. Buna bağlı olarak da bitkilerde
zararlı organizmalara karşı koruyucu özellikteki çeşitli maddelerin kullanımı
yaygınlaşmıştır. Ancak son yıllarda “pestisit” genel adıyla anılan bu maddelerin
bilinçsiz ve kontrolsüzce kullanılmasından doğan olumsuzluklara sıkça rastlanmaktadır.
Ülkemizde de bitkilerde hastalık ve zararlıların etkilerinin ekonomik boyutlara
ulaşmasının engellenmesi amacıyla zorunlu olarak çeşitli tarım ilaçları kullanılmaktadır.
Ancak

bu

kimyasalların

üreticilerimiz

tarafından

bilinçsiz

ve

kontrolsüzce

kullanıldığına dair çeşitli literatürlere rastlanmaktadır [1].
Delen ve Özbek [2], Türkiye’de tarım ilaçlarının bir ölçüde kontrolsüz
kullanıldığı, çevre açısından sorunlu pestisitlerin tüketiminde artış olduğu, en yoğun
tüketimin

nüfusu

kalabalık

turistik

bölgelerimizde

getirmişlerdir.
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gerçekleştirildiğini

dile

Çalışmanın konusunu da, ülkemizde zaman zaman bilinçsizce yapılan pestisit
uygulamaları oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan Chorus 50 WG isimli fungisit,
etkili madde olarak % 50 Cyprodinil içermektedir. Literatürde Cyprodinil’in, sebzelerde
Botrytis’in neden olduğu fungal hastalıkları kontrol eden sistemik etkili bir fungisit
olduğu bildirilmektedir [3, 4]. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada domates bitkisine
Botrytis cinerea’nın neden olduğu kurşuni küf hastalığına karşı çiftçi koşulu dozu (40 g/
100 L) ve bu dozun iki katı (80 g/ 100 L) konsantrasyonunda % 50 Cyprodinil
uygulanmış ve domates bitkisi polenlerinin morfolojisi ve fertilitesi üzerine olası etkisi
incelenmiştir. Türkiye’de üreticilerin tarım ilaçlarını kontrolsüz olarak yüksek dozlarda
kullandıkları dikkate alınacak olunursa, özellikle üreticilerin ileride doz artımına
gittiklerinde, bu yüksek dozun, domates poleni üzerindeki yansımalarının ne olacağı
amaçlanmıştır. Dolayısıyla çalışmada 40 g/ 100 L dozun dışında, yüksek doz olan 80 g/
100 L doza da yer verilmiştir. Polen morfolojisi ve fertilitesinde meydana gelecek
herhangi olumsuz bir etkinin, ileride ürün verimini ve kalitesini belirleyeceği
düşünülmüştür.
Fungisitlerin polenler üzerine etkilerine yönelik çalışmaların, daha çok polen
çimlenmesi üzerine yoğunlaştığı rapor edilmiştir [5].
Buna göre; Pavlik ve Jandurova [6], fungisitlerin polen çimlenmesi üzerinde
olumsuz etkilerinin olabileceğini bildirmişlerdir.
Öte yandan yine Triazole fungisitinin bazı meyve ağaçlarının çiçeklenme
döneminde yoğun olarak kullanıldığında, polen çimlenmesi ve meyve oluşumu üzerine
olumsuz etkilerinin olduğu rapor edilmiştir [7].
Diğer taraftan Church ve Williams [8]’e göre Phythalamide üyesi olan Captan ve
diğer bazı fungisitler pek çok elma kültüründe polen canlılığını azaltmaktadır.
Fungisitlerin polen morfolojisi ve fertilitesi üzerine etkilerini inceleyen
çalışmalar incelendiğinde, bu çalışmaların oldukça kısıtlı olduğu görülmektedir.
Trival Forte Cansa (%20 Mancozeb+%21 Bakır tuzu) fungisitinin, çiftçi koşulu
dozunun (50 g/ 13 L suya) uygulandığı domates bitkisinde polen fertil yüzdesini
kontrole göre % 57 oranında azalttığı belirtilmiştir [9].
Diğer taraftan Captan fungisitinin önerilen dozunun (3 g/ 1 L suya) tohuma
uygulandığı Vicia faba L. bitkisinde fertil polen yüzdesi değerinin 14.39 iken; önerilen
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dozunun iki katının (6 g/ 1 L suya) tohuma uygulandığı aynı bitkide fertil polen yüzdesi
değerinin ise 13.40 olduğunu bildirmiştir [10].
Denemede kullanılan Chorus 50 WG fungisiti, yeni bir fungisit olması nedeniyle
literatürde bu fungisitin bitkilerin polen yapısı üzerine etkisini inceleyen başka bir
çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu çalışma, Chorus 50 WG’nin domates
poleninin morfolojisi ve fertilitesini inceleyen ilk çalışma olması açısından da ayrı bir
öneme sahiptir.

Materyal ve Metot
Çalışma materyali olarak, M-19 F1 çeşit yerli tohumlardan elde edilen domates
(Lycopersicon esculentum Mill.) bitkisi, fungisit olarak da % 50 Cyprodinil etken
madde içeren Chorus 50 WG seçilmiştir.
Çalışmada bir kontrol grubu ve Chorus için 2’şer uygulama grubu olmak üzere
toplam üç grup oluşturulmuştur. Kontrol grubu hiçbir kimyasalla muamele
edilmemiştir. Çalışmada Fethiye’deki sera domatesi üreticilerinin Chorus 50 WG
fungisiti için domatesteki kurşuni küf hastalığına karşı kullandıkları doz, ”Çiftçi
Koşulu” olarak dikkate alınmış, bu kapsamda uygulamalar çiftçi koşulu (40 g/ 100 L
çeşme suyu) ve çiftçi koşulunun iki katı (80 g/ 100 L çeşme suyu) dozlarında
yapılmıştır.
Domates çiçeklerinin temini çalışması, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki
Koruma Serasında gerçekleştirilmiştir. M-19 F1 çeşit yerli domates tohumlarından
sağlıklı 54 fide elde edilmiştir. Fideler toplam 18 saksıya, her bir saksıda 3’er fide
olacak biçimde şaşırtılmışlardır. Her bir grup için 6 adet saksı ayrılmıştır.
Chorus 50 WG için fungisit uygulamaları, yine Fethiye’deki sera domatesi
üreticilerinin uygulamalarına göre her 14 günde bir olmak üzere 5 kez tekrarlanmıştır.
İlaçlama, bir püskürtücü yardımıyla sabah 7.00-9.00 saatleri arasında bitkiye
püskürtme şeklinde yapılmıştır. Polen analizinin yapılacağı çiçek örnekleri ilaçlamanın
yapıldığı günün ertesi sabahından başlayarak diğer ilaçlamanın yapılacağı güne kadar,
sabahın 10.30-11.30 saatleri arasında rastgele toplanmış ve karnoyda (3 kısım % 96’lık
etil alkol:1 kısım glasial asetik asit) fikse edilmiştir. Daha sonra bir diseksiyon iğnesi
yardımıyla olgun çiçek tomurcuklarından anterler çıkarılmış ve daha önce Wodehouse
[11]’a göre hazırlanmış, erimiş safraninli gliserin-jelatin içeren lam üzerine

29

konulmuştur. Anterler gliserin-jelatin üzerinde iyice gezdirilerek polenlerin gliserinjelatine geçmesi sağlanmıştır. Daha sonra lamel kapatılarak, preparatların hazırlanması
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sağlanmıştır.
Yüzde polen fertilitesi ve sterilitesinin hesaplanması için polenler safraninli
gliserin-jelatinde boyanmış ve her bir grup için toplam 100 adet polendeki fertil ve steril
polen sayısı bulunmuştur. Daha sonra fertil ve steril polen yüzdesi hesaplanmıştır. Son
olarak ekvatorial ve kutupsal görünümdeki polenlerin kutup ekseninin ekvator çapına
oranına göre, polenler şekil sınıfına ayrılmıştır [12].

Bulgular
Çizelge 1. Kontrol ile farklı konsantrasyonlarda fungisit uygulanmış domates bitkisinde polen fertilite ve
sterilite sonuçları

Çizelge 1’de kontrol ile fungisit uygulama gruplarının polen fertilite sonuçları
görülmektedir. Buna göre tüm uygulama gruplarında kontrole göre yüzde fertilite
değerlerinin düşük, yüzde sterilite değerlerinin ise yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yine
tüm uygulama gruplarında doz miktarı arttıkça yüzde fertilite değerleri düşerken yüzde
sterilite değerleri de yükselmektedir.
Çalışmada tespit edilen steril polen tiplerinin; buruşuk, boyanmamış, poru
görülmeyen ve anormal şekilli polen tipleri olduğu belirlenmiştir. Denemede tespit
edilen buruşuk polen dışındaki diğer tüm steril polen tipi yüzde değerlerinin, kontrole
göre doz miktarı artışına paralel olarak arttığı görülmüştür (Çizelge 1).
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Çizelge 2. Kontrol ile farklı konsantrasyonlarda fungisit uygulanmış domates bitkisinde polen şekil sınıfı
sonuçları
POLEN ŞEKİL SINIFI YÜZDESİ (%)
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Kontrol ve uygulama gruplarına ilişkin polen şekil sınıfı yüzdesi, çizelge 2’de
verilmiştir. Buna göre; ekvatorial ve kutupsal görünümdeki polenlerin oblat spheroidal
şekil sınıfına ait polen yüzdesi tüm uygulama gruplarında kontrole göre artmakta, prolat
spheroidal şekil sınıfına ait polen yüzdesi ise azalmaktadır. Öte yandan Chorus’un 40 g/
100 L dozunun ekvatorial görünümdeki polenlerinde, kontrol grubu polenlerinde hiç
görülmeyen subprolat; yine kutupsal görünümdeki polenlerde fungisitin 40 g/ 100 L
dozunda kontrol grubunda rastlanmayan suboblat şekil sınıfına ait polenlerin varlığı
tespit edilmiştir.
Tartışma ve Sonuç
Çalışma sonucunda; çiftçi koşulu dozu (40 g/ 100 L) ve bu dozun iki katı (80 g/
100 L) konsantrasyonunda uygulanan % 50 Cyprodinil’in, domates poleninin
morfolojisi ve fertilitesi üzerinde değişiklikler oluşturduğu tespit edilmiştir.
Çalışmadaki kontrol ile uygulama gruplarının yüzde fertilite sonuçları
incelendiğinde, değerlerin tüm uygulama gruplarında kontrole göre düşük, yüzde
sterilite değerlerinin ise yüksek olduğu saptanmıştır. Yine tüm uygulama gruplarında
doz miktarı arttıkça yüzde fertilite değerleri düşerken yüzde sterilite değerleri de
yükselmektedir. Dolayısıyla Chorus’un yüksek dozlarındaki toksik etki, daha belirgin
bir biçimde karşımıza çıkmaktadır.
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Fairbanks ve arkadaşları [13]’nın yapmış olduğu bir çalışmada, fungisit olarak
Phosphite uygulanmış ve Dryandra sessilis’de polen fertilitesinin azaldığı tespit
edilmiştir.
Diğer taraftan fungisitlerden Bavistin ile Deltan’nın kırmızı biberde polen
sterilitesine yol açtığı rapor edilmiştir [14].
Yine Switch 62.5 WG (%37.5 Cyprodinil+%25 Fludioxonil) fungisitinin 60 g ve
120 g/ 100 L suya dozlarının uygulandığı domates bitkisinde, fertil polen yüzdesinin
kontrole göre düşük olduğundan ve doz miktarı arttıkça fertil polen yüzdesinin doz
miktarı artışına paralel olarak azaldığından bahsedilmektedir [15].
Yukarıdaki

araştırıcıların

bulguları,

çalışma

sonuçlarıyla

paralellik

göstermektedir. Çalışmada da uygulama gruplarındaki fertil polen yüzde değerleri,
kontrole göre azalmaktadır. Değerdeki bu azalma doz miktarı artışına paralel olarak
gerçekleşmiştir. Diğer taraftan denemede buruşuk, boyanmamış, poru görülmeyen ve
anormal şekilli steril polen tiplerinin varlığı saptanmış olup; bu steril polen tipi yüzde
değerleri buruşuk steril polen tipi değeri dışında doz miktarı artışına paralel olarak artış
göstermektedir. Tort ve ark. [16]’nın yaptığı bir çalışmada, Switch 62.5 WG’nin her iki
dozunun (60 g ve 120 g/ 100 L) uygulandığı domates bitkisinde, çalışmada gözlenen
steril polen tiplerinin varlığından söz edilmektedir.
Özellikle çalışmada uygulama gruplarındaki fertil polen yüzdesi değerlerinde
kontrole göre gözlenen azalmanın, ülkemiz açısından ekonomik değere sahip domates
bitkisinin meyve verimi üzerinde olumsuz bir etki oluşturabileceğini düşündürmektedir.
Nitekim verim düşüklüğü, yüksek yüzdede steriliteye bağlanmaktadır [17].
Fungisitlerin polen morfoloji üzerine etkilerine ilişkin yapılmış çalışmalar
incelendiğinde, bu çalışmaların çok kısıtlı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu konuda
çok az literatür bilgisi mevcuttur.
He ve Wetzstein [18], fungisit uygulamalarının polen gelişiminde bozulmalara
neden olduğunu bildirmişlerdir.
Fungisitlerin badem ağacı (Prunus dulcis) çiçeklerindeki stigma morfolojisine
etkilerini araştıran başka bir çalışmada ise, Ipradione ve Cyprodinil fungisitleri
uygulanmış stigma yüzeyi elektron mikroskopu ile 4 ve 24 saat sonra gözlenmiştir.
Uygulama gruplarında stigmatik papillaların zarar gördüğü, bu fungisitlerin stigma
morfolojisine direk zararlı etkilerinin olduğu bildirilmiştir [19].
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Denemede uygulanan fungisitin polen morfolojisi üzerindeki etkilerine
baktığımızda; ekvatorial ve kutupsal görünümdeki polenlerin oblat spheroidal şekil
sınıfına ait polen yüzdesi tüm uygulama gruplarında kontrole göre arttığı, prolat
spheroidal şekil sınıfına ait polen yüzdesi ise azaldığı görülmektedir. Öte yandan
Chorus’un 40 g/ 100 L dozunun ekvatorial görünümdeki polenlerinde, kontrol grubu
polenlerinde hiç görülmeyen subprolat şekil sınıfına ait polenlerin varlığını tespit
edilmiştir. Yine kutupsal görünümdeki polenlerde fungisitin 40 g/ 100 L dozunda
kontrol grubunda rastlanmayan suboblat şekil sınıfına ait polenlere de rastlanılmıştır.
Mythos SC 300 (300 g/ L Pyrimethanil) fungisitinin 125 mL ve 250 mL/ 100 L
dozlarının uygulandığı domates bitkisinde, ekvatorial ve kutupsal görünümdeki oblat
spheroidal şekil sınıfına ait polen yüzdesinin kontrole göre arttığı, prolat spheroidal
şekil sınıfına ait polen yüzdesinin ise azaldığı bildirilmektedir [20]. Bu araştırıcıların
bulguları, Cyprodinil’in domates poleninin morfolojisi üzerine etkisine ilişkin deneme
sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Yine aynı çalışmada Mythos’un 125 mL/ 100 L
dozunun uygulandığı domates bitkisinin kutupsal görünümdeki polenlerde, kontrol
grubunda görülmeyen prolat tip polen şekil sınıfının varlığından bahsedilmektedir.
Polen şekil sınıfına ait sonuçlarımız irdelendiğinde, uygulaması yapılan
fungisitin domates bitkisinin polen morfolojik yapısında da değişiklikler oluşturduğu
tespit edilmiştir.
Yapılan çalışma sonucunda, sebzelerde Botrytis’in neden olduğu fungal
hastalıkları önlediği bildirilen Cyprodinil fungisitinin, çiftçi koşulu (40 g/ 100 L) ve
çiftçi koşulunun iki katı (80 g/ 100 L) konsantrasyonunda uygulandığında domates
poleninin morfolojisinde değişiklikler meydana getirdiği tespit edilmiştir. Uygulanan
fungisitten domates poleni olumsuz yönde etkilenmekte, doz miktarı arttıkça polen
fertilite yüzdesinde azalma gerçekleşmektedir. Polen canlılığında meydana gelen böyle
olumsuz bir etkinin, ileride elde edilecek ürün miktarında da çeşitli olumsuzluklara yol
açması muhtemeldir. Bu nedenle üreticilerin, fungisitlerin yersiz ve aşırı kullanımının
oluşturabileceği zararlar konusunda bilgilendirilmesi ülkemiz ekonomisi açısından da
yararlı olacaktır.
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