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Bu rapor Güney Ege Kalkınma Ajansı' nın desteklediği
“ Domates Mildiyösünün Mücadelesine Yönelik Tedbirler Projesi ”

kapsamında hazırlanmış�r.
İçerik ile ilgili tek sorumluluk Aydın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ai�r ve Güney Ege 

Kalkınma Ajansı' nın görüşlerini yansıtmaz.

SUNUŞ
İlimiz bitkisel üre�mde ürün çeşitliliği ve miktarı açısından önemli bir potansiyele sahip�r. 

Bitkisel üre�m deseni içerisinde domates üre�mi ile ise ülke sıralamasında kayda değer bir konumda 
yer almaktadır. İlimizde domates üre�mi ağırlıklı olarak Efeler ve Köşk ilçelerinde yapılmaktadır. 

Domates üre�minde kalite ve kan�teyi etkileyen en önemli problemler bitki sağlığı ile ilgili 
problemlerdir. Bunlar içerisinde yer alan domates mildiyösü hastalığı ilimizdeki domates 
üre�cilerimize en çok sorun yaratan, her yıl değişen oranlarda zarar yapan ve zaman zaman epidemi 
yaparak verimi etkileyen en önemli hastalık�r.

Domates mildiyösü hastalığının mücadelesinde hastalığın önceden tahmin edilerek koruyucu 
önlemlerin alınması için geliş�rilmiş olan elektronik tahmin ve erken uyarı sistemlerinin Aydın ilinde 
kullanılabilmesi amacıyla tasarlanmış olan bu proje, GEKA tara�ndan desteklenmeye uygun 
görülmüş ve 25.05.2016-26.08.2016 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde, Efeler 
ve Köşk İlçe Müdürlüğü'nün ortaklığı ve Zer Zey�ncilik Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş. iş�raki ile 
yürütülmüştür.

Bu proje sayesinde ilimize domates mildiyösünün mücadelesinde kullanılmak üzere bir adet 
elektronik önceden tahmin ve erken uyarı sistemi kazandırılmış olup ilimizde elma karalekesi 
hastalığı için kurulmuş olan önceden tahmin ve erken uyarı sistemiyle beraber istasyon sayımız ikiye 
çıkmış�r. 

Bu projenin bu konuda yapılacak olan diğer projelere örnek olmasını ve ilimizde yoğun olarak 
üre�mi yapılan diğer kültür bitkilerindeki hastalık ve zararlıların mücadelesi için geliş�rilmiş olan 
elektronik tahmin ve erken uyarı sistemlerinin yaygınlaş�rılmasını diler; desteklerinden ötürü 
GEKA'ya ve Zer Zey�ncilik Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ye, proje ortaklarımıza ve emeği 
geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

Salih KÖKSAL
          İl Müdürü
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1.GİRİŞ

Bu proje Aydın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü'nün koord�natörlüğünde, Efeler ve Köşk 
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükler�n�n 
ortaklığı ve Zer Zeyt�nc�l�k Tarım Ürünler� Gıda San. 
ve T�c. A.Ş. �şt�rak� �le Güney Ege Kalkınma Ajansı 
(GEKA) tarafından 25.05.2016-26.08.2016 
tar�hler� arasında desteklenm�şt�r.

1.1.Projen�n Önem�
Aydın �l� üret�m m�ktarı açısından önde gelen 

ürünler� olan pamuk, kestane, �nc�r ve zeyt�n�n yanı 
sıra domates üret�m�nde de öneml� b�r potans�yele 
sah�pt�r. 2015 yılı ver�ler�ne göre 87.981 ton sofralık 
61.996 ton salçalık domates üret�m� bulunmakta ve 
salçalık domates üret�m�yle Türk�ye sıralamasında 
�lk 10'a g�rmekted�r (TUİK, 2015).

B�tk�sel üret�mde hastalıklar, zararlılar ve 
yabancı otlar kal�te ve kant�tey� düşüren en öneml� 
etmenlerd�r. Bunların mücadeles�nde her etmen 
�ç�n farklı mücadele metotları �zlense de özell�kle 
hastalıkların mücadeles�nde koruyucu tedb�rler 
alınması mücadelen�n yönet�m� açısından önem 
arz etmekted�r.

Bu hastalıklar �çer�s�nde açık alanda domates 
yet�şt�r�c�l�ğ�nde en fazla problem olan hastalık-
lardan b�r tanes� domates m�ld�yösü (Phytophthora 
�nfestans)'dür. Hastalık etmen� kışı çürümüş b�tk� 
artıklarında oospor hal�nde geç�r�r. İlkbaharda 
oosporların ç�mlenmes�yle b�rl�kte pr�mer enfek-
s�yonlar başlar. Daha sonra yapraklardak� lekeler 
üzer�nde oluşan kon�d�osporlar rüzgâr �le sağlam 
b�tk�lere taşınır (Şek�l 1).

Hastalık etmen� yaprak, dal ve meyvede zarar 
yapmaktadır (Şek�l 2).

Hastalıklı b�tk�ler�n yaprakları üzer�nde bel�ren 
küçük sarımsı lekeler hastalık � lerled�kçe 
kahvereng� veya s�yaha dönüşür. Neml� havalarda 
ve 16-22 ºC'lerde lekeler�n alt yüzler�nde beyaz 
veya kül reng� b�r örtü meydana gel�r. Özell�kle 

ılıman �kl�me sah�p veya bol yağış alan yörelerde 
ep�dem� yapab�lme özell�ğ�ne sah�p bu hastalık �ç�n 
uygun koşullar oluştuğunda (19-22 ºC ve % 80'�n 
üzer�nde orantılı nem), önlem alınmazsa % 100'e 
varan c�dd� ürün kayıpları oluşab�lmekted�r 
(Anon�m, 2008). Üret�c�ler�n bazı yıllarda özell�kle 
domates m�ld�yösünün zararından dolayı h�ç ürün 
alamadığı ve tarlalarını sürdüğü görülmüştür. En 
son 2011 yılında Aydın'da da ep�dem�ye yol açan 
bu hastalık net�ces�nde c�dd� ver�m kayıpları 
oluşmuştur. Bu nedenle bu hastalığın mücade-
les�nde atılacak adımlar özell�kle ep�dem�ler�n 
önlenmes� açısından önem arz etmekted�r.

1.2.Projen�n Amacı
Domates m�ld�yösünün mücadeles�nde 

hastalıklı b�tk� artıklarının toplanması, sabah 
akşam ç�ğ tutmayan alanlarda domates tarımı 
yapılması ve sıraların hâk�m rüzgâr yönünde 
kurulması g�b� uygulanab�lecek kültürel tedb�rler 
varsa da özell�kle bel�rt�ler�n görülmeye başla-
masıyla b�rl�kte k�myasal mücadele kaçınılmaz 
olmaktadır. K�myasal mücadelede de etk�l� b�r 
sonuç elde edeb�lmek �ç�n etmen�n zamanında ve 
doğru teşh�s� önem kazanmaktadır. K�m� zaman da 
etmen�n görülme potans�yel�n�n olduğu dönemler 
tesp�t ed�lerek koruyucu �laçlamalarla etk�n b�r 
mücadele sağlanmaktadır. Bu aşamada Önceden 
Tahm�n ve Erken Uyarı S�stemler�'n�n kullanımı 
öneml� b�r katkı sağlamaktadır.

Önceden Tahm�n ve Erken Uyarı S�stemler� 
b� tk �sel  üret �mde hastal ık ve zarar l ı lar la 
mücadelede �laçlamanın gerekl� olup olmadığına 
karar vermek, en uygun �laçlama zamanını 
saptamak, üret�c�ler� önceden uyarmak ve böylece 
onları bu zararlıların mücadeles�nde para, enerj� ve 

zaman kaybından kurtarmak, �laçların çevreye 
yaptığı zararı en aza �nd�rmek amacıyla gel�şt�r�lm�ş 
ve eğ�t�mlerle uygulamaya aktarılmış s�stemlerd�r. 
Günümüzde b�rçok zararlı ve hastalığın mücade-
les�nde etmen�n b�yoloj�s� �le meteoroloj�k para-

Kon�d�osporOospor

Şek�l 1. Domates m�ld�yösünün oospor ve kon�d�osporları
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metreler arasındak� �l�şk�ler� esas alan bu s�stemler 
başarıyla uygulanmaktadır. 

Bu projede domates m�ld�yösü mücadeles� 
�ç�n elektron�k tahm�n uyarı �stasyonu kurulmasıyla 
sıcaklık, n�sp� nem, yaprak ıslaklığı vb. meteoroloj�k 
ver�ler alınarak s�stem �çer�s�nde var olan hastalık 
modeller� �le değerlend�r�lmes� amaçlanmıştır. Bu 
sayede üret�c�ler k�myasal mücadeleye başla-
maları konusunda zamanında SMS yoluyla 
uyarılacaktır. Üret�c�ler�n SMS uyarılarına göre 
�laçlamaları yapmalarıyla hastalıkla mücadelede 
�sten�len başarının sağlanması ve enfeks�yon 
koşullarının oluşmadığı dönemlerde yapılan 
gereks�z �laçlamaların önlenmes� amaçlanmakta-
dır.

1.3.Projen�n Kapsamı
Ülkem�zde salkım güves�, elma �ç kurdu, süne, 

Akden�z meyve s�neğ�, zeyt�n s�neğ�, zeyt�n güves� 
ve fındık kurdu g�b� ekonom�k öneme sah�p 
zararlılara karşı tahm�n ve erken uyarı çalışmaları 
yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalarla elma �ç 
kurdunda daha önce 7-8 olan �laçlama sayısı 3'e 
kadar �nd�r�leb�lm�şt�r. Tahm�n ve uyarı s�stemler�n�n 
uygulandığı elma bahçeler�nde ve bağlarda 
�laçlama sayıları azalmakta ve %75 oranında �laç 
tasarrufu sağlanmaktadır. Türk�ye genel�nde 2015 
yılı ver�ler�ne göre 43 �lde 301 adet tahm�n ve erken 
uyarı s�stem� kullanılmakta olup, Aydın �l�nde elma 
kara lekes� hastalığı �ç�n kullanılan b�r s�stem 
bulunmaktadır.

Proje kapsamında Aydın �l�nde Dalama/Efeler 
�lçes�nde kurulmuş olan bu s�stem, özell�kle Efeler 
ve Köşk �lçeler�ne bağlı mahallelerde yer alan 
domates üret�m alanlarında görülen domates 
m�ld�yösünün zararlarının önlenmes�ne katkı 
sağlayacaktır. Domates m�ld�yösü �ç�n s�stem 

�çer�s�nde yer alan hastalık modeller� önümüzdek� 
yıllar �çer�s�nde saha çalışmaları �le kontrol ed�lerek 
Efeler ve Köşk �lçeler�ne en uygun hastalık model� 
seç�lecek ve sonrak� yıllarda seç�len hastalık 
model� üzer�nden değerlend�rmeler yapılacaktır.

Elektron�k tahm�n ve erken uyarı s�stem� 
�çer�s�nde hal�hazırda var olan domates küllemes�, 
erken yaprak yanıklığı g�b� b�rçok domates 
hastalığı �ç�n gelecekte yapılab�lecek çalışmalarla 
bu hastalıklar �ç�n de SMS yoluyla uyarı s�stemler� 
gel�şt�r�leb�l�r.  

2.FAALİYETLER

2.1.Hazırlık Faal�yetler�
Projen�n başlatılab�lmes� ve faal�yetler�n 

başarılı b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n öncel�kle 
proje ek�b� kurulmuştur. Proje ek�b� Aydın İl Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden 4 k�ş�, Efeler 
ve Köşk İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü'nden 2'şer k�ş� olmak üzere toplam 8 
k�ş�den oluşmuştur. Proje ek�b� oluşturulurken 
sebze hastalık ve zararlıları konusunda görevl� 
oldukları bölgelerde sorumlu olan k�ş�ler�n 
seç�lmes�ne d�kkat ed�lm�şt�r.

Proje ek�b� �le yapılan toplantıda faal�yetler�n 
nasıl yürütüleceğ� görüşülmüş ve çalışma takv�m� 
planlanmıştır. Aynı tar�hte elektron�k tahm�n ve 
erken uyarı s�stem� hakkında firma uzmanı 
tarafından proje ek�b� üyeler�ne b�lg� ver�lm�şt�r 
(Şek�l 3).

Proje �le �lg�l� satın alma �şlemler� başlatılarak 
faal�yetler�n gerçekleşt�r�lmes� �ç�n gerekl� mal ve 
malzemeler tem�n ed�lmeye başlamıştır. Bu amaçla 
projen�n yürütüldüğü süre �çer�s�nde GEKA 
görünürlük rehber�ne uygun olarak branda, tabela, 
l�flet ve eğ�t�m �lanları basımı gerçekleşt�r�lm�şt�r 

Şek�l 2. Domates m�ld�yösünün yaprak, gövde ve meyvedek� bel�rt�ler� Şek�l 3. Proje b�lg�lend�rme toplantısı
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(Şek�l 4). Elektron�k tahm�n ve erken uyarı s�stem� 
�le eğ�t�m ve b�lg�lend�rme toplantılarında kullanıla-
cak mal ve malzemeler�n alımları da yapılmıştır. 

2.2.Elektron�k Tahm�n ve Erken Uyarı 
S�stem�n�n Kurulması ve Faal�yete Geç�r�lmes�

İl�m�zde en çok domates yet�şt�r�c�l�ğ�n�n 
yapıldığı �lçeler Efeler ve Köşk �lçeler�d�r (TUİK, 

2015). Bu nedenle elektron�k tahm�n ve erken uyarı 
s�stem�n�n bu �lçelerdek� domates ek�l�ş alanlarını 
tems�l edecek b�r alana kurulması �ç�n uygun yer 
tesp�t ed�lmeye çalışılmıştır. 

Uygun yer tesp�t ed�l�rken etrafında ver� 
alınmasını engelleyecek yükselt� bulunmama-
sında, �kl�msel parametreler� etk�leyecek sulama 
kanalı, jeotermal tes�s� vb. yapılar olmamasına, 

Şek�l 4. Proje tanıtım �lanı

Şek�l 5. Elektron�k tahm�n ve erken uyarı s�stem�

Şek�l 6. Proje tanıtım tabelası

domates ek�l�ş�n�n yoğun yapıldığı alanlara yakın 
olmasına, eğ�ms�z olmasına, ulaşım kolaylığı 
olmasına ve mülk�yet sorunu bulunmamasına 
d�kkat ed�lm�şt�r. Öner�len alanlar firma uzmanları 
ve İ l  Müdürlüğümüz personel�  tarafından 
değerlend�r�lerek �stasyonun Dalama/Efeler'de 
37.806174 ºN enlem, 28.05312 ºE boylam ve 51.2 
m yüksekl�ğe kurulmasına karar ver�lm�şt�r (Şek�l 
5).

Elektron�k tahm�n ve erken uyarı s�stem�ne 
GEKA görünürlük rehber�ne uygun olarak tabela 
yaptırılmıştır (Şek�l 6).

İstasyon kurulduktan sonra ver� akışının 
sağlanıp sağlanmadığı test ed�lm�ş ve sensörlerde 
gerekl� düzenlemeler yapılmıştır. İstasyondan 
sağlanan ver�ler eğ�t�m ve b�lg�lend�rme toplantı-
larında s�stem�n nasıl çalıştığını domates üret�-
c�ler�ne aktarmak �ç�n kullanılmıştır.

2.3. Eğ�t�m ve B�lg�lend�rme Toplantıları
Eğ�t�m ve b�lg�lend�rme toplantılarının 

yapılacağı mahalleler �le tar�hler� Efeler ve Köşk 
İlçe Müdürlüğü tarafından bel�rlenerek toplantıların 
yapılacağı yerlere �lanlar asılmış, basın bülten� ve 
web sayfası duyurularıyla üret�c�lere duyurulmaya 
çalışılmıştır (Şek�l 7). Ayrıca toplantı tar�h�nden b�r 
gün önce ve toplantı günü anonslar yaptırılarak 

üret�c�ler�n toplantılara katılımı sağlanmaya 
çalışılmıştır.

Toplantılar Ç�zelge 1'de bel�rt�len yer ve 
tar�hlerde gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Toplantılar sırasında üret�c�lere öncel�kle 
domates m�ld�yösü hastalığının bel�rt�ler�, zararları 
ve mücadeles� hakkında b�lg� ver�lm�şt�r. Daha 
sonra Önceden Tahm�n ve Erken Uyarı S�stem-
ler�n�n ne olduğu, amacı, ülkem�zde hang� 
alanlarda kullanıldığı, domates m�ld�yösü �le 
mücadelede bu s�stemden nasıl yararlanılacağı ve 
s�stem�n nasıl çalıştığı aktarılmıştır (Şek�l 8).

Toplantıya katılmayan üret�c�ler�n b�lg� alması 
�ç�n toplantı sırasında konuyla �lg�l� hazırlanmış 
olan l�fletler dağıtılmış (Şek�l 9-10) ve SMS 
s�stem�ne dah�l olmak �steyen üret�c�ler �ç�n �let�ş�m 
b�lg�ler� ver�lm�şt�r. 

Toplantılara toplam 120 üret�c� katılmıştır. 
Toplantılar sırasında üret�c�ler�n cep telefonu 
numaraları daha sonra SMS s�stem�ne kay-
ded�lmek üzere alınmıştır. Ayrıca açıkta domates 
yet�şt�ren üret�c�ler�n 2016 yılı üret�m sezonundak� 
domates alanları ve domates m�ld�yösü �ç�n b�r 
üret�m sezonunda yaptıkları �laçlama sayısı 
kayded�lm�şt�r.

Buna göre 45 domates üret�c�s� �le yapılan 
görüşmede üret�c�ler�n 2016 yılı üret�m sezonunda 
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Şek�l  8. Eğ�t�m ve b�lg�lend�rme toplantısı (Ç�ftl�k/Köşk)Şek�l 7. Eğ�t�m ve b�lg�lend�rme toplantısı �lanları

Ç�zelge 1. Gerçekleşt�r�len eğ�t�m ve b�lg�lend�rme toplantıları b�lg�ler�

Yer Tar�h Katılımcı Sayısı

Ç�ftl�k/Köşk 19.07.2016 31

Merkez/Köşk 20.07.2016 18

Gölh�sar/Efeler 25.07.2016 17

Mesutlu/Efeler 27.07.2016 10

Karahayıt/Efeler 28.07.2016 28

Dalama/Efeler 29.07.2016 16

1.210 da alanda domates üret�m� yaptıkları ve 
domatesler� 1-2 kez domates m�ld�yösü �ç�n 
�laçladıkları bel�rlenm�şt�r. Bazı üret�c�ler �se üret�m 
sezonu boyunca r�sk almamak �ç�n 7-10 gün arayla 
düzenl� olarak fung�s�tlerle toplamda 7-8 kez 

�laçlama yaptıklarını beyan etm�şlerd�r. Özell�kle 
ep�dem�ler�n oluştuğu bazı yıllarda �se üret�c�ler�n 
çoğunun domates m�ld�yösü �ç�n 7-8 �laçlama 
yaptığı bel�rt�lm�şt�r. 
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3. DEĞERLENDİRME

Aydın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğü'nün koord�natörlüğünde, Efeler ve Köşk İlçe 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükler�n�n or-
taklığı ve Zer Zeyt�nc�l�k Tarım Ürünler� Gıda San. 
ve T�c. A.Ş. �şt�rak� �le GEKA tarafından des-
teklenen bu proje �le Aydın �l�nde domates 
yet�şt�r�c�l�ğ�n�n en fazla yapıldığı alanlardan b�r�s� 
olan Dalama/Efeler'de domates m�ld�yösü 
mücadeles� �ç�n b�r adet elektron�k tahm�n ve erken 
uyarı s�stem� kurulmuştur.

Kurulan elektron�k tahm�n ve erken uyarı 
s�stem�n�n Efeler ve Köşk �lçes�ndek� domates 
üret�c�ler�ne tanıtılması �ç�n bu �lçelere bağlı 6 
mahallede eğ�t�m ve b�lg�lend�rme toplantıları 
düzenlenm�şt�r. Toplantılar sırasında üret�c�lere 
domates m�ld�yösü ve önceden tahm�n-erken uyarı 
s�stem� hakkında b�lg� ver�lm�şt�r.

Eğ�t�m ve b�lg�lend�rme toplantıları sırasında 
önümüzdek� yıllarda domates m�ld�yösünün 
önceden tahm�n� yapıldıktan sonra üret�c�ler� SMS 
yoluyla uyarab�lmek �ç�n katılımcıların cep telefonu 
numaraları kayded�lm�şt�r. 

Domates üret�c�ler� �le yapılan görüşmeler 
net�ces�nde ep�dem�ler�n oluştuğu yıllarda �laçlama 
sayısının 7-8'e kadar çıktığı, bazı üret�c�ler�n �se 
üret�m sezonu boyunca r�sk almamak �ç�n ep�dem� 
oluşmasa dah� 7-8 �laçlama yaptığı bel�rlenm�şt�r.

Proje �le tem�n ed�len elektron�k tahm�n ve 
erken uyarı s�stem�nden alınan ver�ler önümüzdek� 

yıllar �çer�s�nde (en az 3 yıl) domates m�ld�yösü �ç�n 
gel�şt�r�lm�ş farklı hastalık modeller� baz alınarak 
değerlend�r�lecek ve hang� hastalık model�n�n 
�stasyonun kurulduğu bölgedek� domates 
üret�c�ler�ne h�tap ett�ğ� saha çalışmaları �le tesp�t 
ed�lecekt�r. Bu sayede bundan sonrak� yıllarda 
üret�c�ler�n de İl Müdürlüğümüz SMS'ler�ne uygun 
hareket etmes� � le domates m�ld�yösü � le 
mücadelede �stenen başarı sağlanarak ep�dem�ler 
önlenecek ve gereks�z �laçlamaların önüne 
geç�lecekt�r. Domates m�ld�yösünden kaynaklanan 
ver�m ve kal�te kayıplarının azalmasıyla domates 
t�caret�, �şlemes� ve �hracatı yapan firmalara daha 
kal�tel� ve daha çok ürün arzı sağlanacaktır. 
Gereks�z �laçlamaların önüne geç�lmes�yle çevre 
ve �nsan sağlığına katkıda bulunulacaktır.   

İl�m�zde elma karalekes� �ç�n kullanılan b�r 
önceden tahm�n ve erken uyarı s�stem� bulun-
maktadır. Domates m�ld�yösü �le mücadele �ç�n 
tem�n ed�len bu elektron�k tahm�n ve erken uyarı 
s�stem� g�b� s�stemler�n Aydın'da yet�şt�r�len ve 
hastalık modeller� gel�şt�r�lm�ş d�ğer bazı b�tk�sel 
ürünler ve hastalıklar �ç�n de yaygınlaştırılması ve 
�stasyonların b�rçok alanı kapsayacak şek�lde 
çoğaltılması mümkündür. 

Bu nedenle bu projen�n önceden tahm�n ve 
erken uyarı s�stemler�n�n yaygınlaştırılması açı-
sından da d�ğer çalışmalar �ç�n örnek oluşturacağı 
düşünülmekted�r.

KAYNAKLAR

* Anon�m, 2008. Z�ra� Mücadele Tekn�k Tal�matları C�lt 3, Domates M�ld�yösü, Ankara, 322 s.
* TUİK, 2015. Türk�ye İstat�st�k Kurumu Ver�ler�. http://www.tu�k.gov.tr  Er�ş�m Tar�h�: 10.08.2016

16


