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Tüyo Alan Bitkiler 
Daha ‹yi Savafl›yor

Amerikal› araflt›rmac›lar, hasar gören ya da
parazitler taraf›ndan çi¤nenen bitkilerin
uçucu bir kimyasal yayarak komflular›n› bö-
cek sald›r›lar›na karfl› haz›rlad›klar›n› belirle-
diler. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi arafl-
t›rmac›lar›nca yürütülen çal›flmaya baflkanl›k
eden entomolog Dr. James H. Tumlinson,
t›rt›llar bitkileri yemeye bafllay›nca, sald›r›ya
u¤rayan bitkilerin bir süre geçince bir kim-
yasal yayarak t›rt›llar›n do¤al düflman› olan
eflekar›lar›n› olay yerine çektiklerini belirte-
rek, bu do¤al etoburlar›n, tar›m zararl›lar›-
n›n kontrolü için etkili bir silah olabilecekle-
rine dikkat çekiyor.
Ancak zararl›lar›n do¤al düflmanlar›n› ça¤›-
ran kimyasal sinyaller hemen salg›lanm›yor.
Sald›r› sonras›nda ilk salg›lanan kimyasallar-
sa “yeflil yaprak uçucular›” (green leafy vola-
tiles – GLV)  denen kimyasallar. Bunlar, ta-
ze biçilmifl çimen ya da ezilmifl taze yaprak-
lar›n yayd›¤› kokular ve hemen salg›lan›yor-
lar. Son derece uçucu olan bu kimyasallar,
dolay›s›yla öteki bitkileri sald›r›ya haz›rla-
mak için daha etkili birer uyar›c›. 
Tumlinson ve ekibi GLV’lerin hasar görme-
mifl bitkileri nas›l etkiledi¤ini belirlemek için
ayn› zamanda tütün, pamuk ve öteki endüst-

ri bitkilerine de dadanan bir zararl›n›n m›s›r
fidelerinin yapraklar›na sald›r›s›n› gözlemifl.
Ekip daha önce fideleri bir saat süreyle ya
da gece boyu GLV’ye maruz b›rakm›fl,
ard›ndan hasars›z bitkilere mekanik olarak
zarar verip sonra da yaralara m›s›r zararl›s›-
n›n salyas›ndan sürerek tepkilerini ölçmüfl.
Görülmüfl ki, GLV ile uyar›lm›fl bitkiler, son-
ra gelen böcek sald›r›s›na daha iyi direniyor-
lar. Savaflmak için biyosentez yoluyla jasmo-
nik asit  ve uçucu organik bileflimler (VOC)

üretiyorlar. Jasmonik asit, bitkinin savunma
sistemlerini ve bu arada t›rt›l›n düflman›
olan parazitleri ve eflekar›lar› gibi böcekçille-
ri imdada ça¤›ran VOC’lar› harekete geçiren
bir kimyasal. Bunlar, GLV’lerin tersine sald›-
r›n›n üzerinden saatler geçmeden ortaya ç›k-
m›yorlar.  
Araflt›rmac›lar, GLV’lerin bir afl› etkisi yapt›-
¤›n› söylüyorlar; bu kimyasal uyar›y› alg›la-
yan bitkiler, savunma mekanizmas›n› alarma
geçiriyorlar; ama tam seferberlik durumuna
geçirmiyorlar. E¤er bitki
sald›r›ya u¤ramazsa, savunma sistemlerini
bofluna ayakta tutup enerji harcamak istemi-
yorlar. Ancak, sald›r›ya u¤rarlarsa tepki, ha-
bersiz bir sald›r›ya k›yasla daha h›zl› ve da-
ha güçlü gelifliyor.
Araflt›rmac›lar ayr›ca alarm iflaretini duyan
bitkilerin, t›rt›l düflman› ar› ve böcekleri nor-
malden iki kat say›da çektiklerini de belir-
lemifller. ‹lginç bir baflka bulgu da, yaprak-
lar›na yaln›zca mekanik zarar verilen bit-
kilerin bu güçlendirilmifl tepkiyi göster-
memeleri.  Mekanik olarak  örselenip daha
sonra yaralar›na t›rt›l salyas› sürülen bit-
kilerse yine tüm güçleriyle savafla girmifller. 
Ekip, bitkilerin GLV’ye tepkilerini ertesi gün
ölçmüfl; ama bir sonraki gün ne oldu¤unu
incelememifl. E¤er yeni deneylerle etkinin
uzun ömürlü oldu¤u belirlenirse GLV, ekili
alanlar› bitki zararl›lar›na karfl› korumak
için etkili bir mücadele yöntemi haline
gelebilir.
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