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ADLANDIRMA
Latince: Paspalum dilatatum Poir.
Sinonim: Paspalum dilatata, Paspalum selloi, Paspalum velutinum (
Anonim, 2014a)
Türkçe: Adi yalancıdarı
İngilizce: Dallisgrass

ORİJİNİ

Güneydoğu Brezilya, Uruguay ve Kuzey Arjantin
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TANIMI VE BİYOLOJİSİ

Panicoidea alt familyasının Paniceae oymağı içerisinde yer alan, yalancı
darı (Paspalum) cinsinin ılıman ve sıcak bölgelerde yayılım gösteren 400
türünden biri olup çok yıllık otsu bir türdür. Güneydoğu Brezilya, Uruguay ve
Kuzey Arjantin’in doğal bitkisidir (Jones, 1985; Hatipoğlu ve Tükel, 2009).
Doğal yayılım alanlarından tropik ve subtropik alanlara taşınmıştır. İyi bir sıcak
mevsim buğdaygil yem bitkisi olarak bilinir ve suni mera tesislerinde kullanılır
(Çınar ve Hatipoğlu, 2014). Otlamaya dayanıklıdır. Çiçeklenme öncesinde
lezzetlidir, ancak çiçeklenme sonrası ergot mantarı bitkinin hayvanlar için
çekiciliğini düşürür (Cook ve ark., 2005). ABD, Yeni Zelanda, Avustralya,
Brezilya, Japonya ve Uruguay’da ıslah edilerek tescil edilmiş çok sayıda çeşidi
mevcuttur. Türkiye’de özellikle Akdeniz sahillerinde mera karışımları için
önerilmektedir (Çınar ve ark., 2014).

Mera alanlarında kaliteli azalıcı bir tür olan adi yalancıdarı mera alanları
dışında bir istilacı yabancı ot olarak kabul edilir. Adi yalancıdarı 68-105 cm
boylanan, toprağın 1 m derinlerine kadar inen, kalın saçak köklere (Jones,
1985; Çınar, 2012) ve kısa rizomlara sahiptir. Yapraklar bitkinin dip kısmında
bulunur. Yaprak ayaları, 3-13 mm genişliğinde ve 12-25 cm uzunluğundadır.
Yaprak ayalarının sapa bağlandıkları dip kısımları tüylü, diğer kısımları ise
tüysüzdür. Yakacık, membran şeklinde, küt uçlu üçgen benzeri ve 6 mm
uzunluğundadır. Yaprak kınları genellikle tüysüzdür (Şekil 1). Bazen dipteki
kınlar ince tüylerle kaplı olabilmektedir.
Çiçek durumu, bir ana salkım ekseni üzerinde aralıklı olarak almaşık
şekilde dizilmiş 2-5 başağımsı salkımdan oluşan başak salkımıdır (Hatipoğlu
ve Tükel, 2009). En alttaki başağımsı salkım 3-10 cm uzunluğunda, en üstteki
ise daha kısadır. 2.5-4 mm uzunluğunda ve geniş yumurta şeklindeki yeşil
veya morumtırak renkli, bir çiçekli başakçıklar, yassı salkım ekseninin bir
tarafına çift sıra şeklinde dizilirler. Eliptik şekilli tohumlar 2 mm uzunluğunda ve
kırmızımtırak kahverengidir. 1000 tohum ağırlığı 1.3-2.0 g’dır.
Adi
yalancıdarının kromozom sayıları 2n= 40,50 ve 60 olarak değişen beş farklı
biyotipi vardır (Watson ve Burson, 1985; Hatipoğlu ve Tükel, 2009).
Adi yalancıdarı, ağır otlatmaya ve sürekli otlatmaya dayanıklıdır. Adi
yalancıdarı bol miktarda tohum oluşturur. Fakat,başağımsı salkımlarda
tohumların olgunlaşması homojen değildir. Tohumlar başağımsı salkımın
ucundan aşağıya doğru olgunlaşır ve olgunlaşan tohumlar hemen dökülür
(Şekil 1). Bu nedenle tohum hasadı güçtür ve tohumların canlılığı düşüktür.
Tohum verimi 9-50 kg/da arasında değişir (Skerman ve Riveros, 1990).
Tohumlar iki yıl canlılığını korur.
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EKOLOJİK İSTEKLERİ VE DAĞILIM ALANLARI
Adi yalancıdarı, yıllık ortalama sıcaklığı 15-20°C derece ve yıllık yağışı 7501700 mm olan bölgelere adapte olmuştur (Cook ve ark., 2005). Derin kök
sistemine sahip olması nedeniyle de kurağa ve -4°C’ye kadar olan düşük
sıcaklıklara dayanıklıdır. Genellikle gölgeye çok dayanıklı değildir. Derin, nemli,
verimli, kumlu tınlı ve alüviyal veya bazalt orijinli killi topraklarda en iyi şekilde
yetişir ve 5,5-7 pHarasında değişen toprakları tercih eder. Toprak tuzluluğuna
az dayanıklıdır, fakat zayıf dreneja çok toleranslıdır.

Orijini Güneydoğu Brezilya, Uruguay ve Kuzey Arjantin olan bitki zamanla
Brezilya, A.B.D ve sıcak iklim kuşağına yayılmıştır.

YAYILMA ŞEKLİ
P.dilatatum tohumlarıyla yayılır. Tohumları yapışkanımsı olduğundan giysi
ve alet ve ekipmanlara veya hayvanlara yapışarak bir yerden başka bir yere
kolaylıkla taşınabilir (Anonim, 2014b).

ZARARI VE KONTROLÜ
Oluşturduğu Zararlar: Özellikle çim alanlarının istilacı bir yabancı otu olan
P.dilatatum bitkisi golf ve spor alanlarında önemli problemlere neden
olmaktadır. P. dilatatum spor alanlarında, golf sahalarında diğer çim türlerinden
daha kaba ve yüksekte durduğundan alanın kullanımını sınırlandırır ve
insanların takılarak düşmesine yol açabilir (Anonim 2014c). Ayrıca bu tür
alanlara yeni türlerin tesisini zorlaştırır. Bu yüzden bitkinin kökünden sökülmesi
ve alandan uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu da yeni tesis edeilen alanlarda
maliyetleri yükseltmektedir.
Bitki aynı zamanda turunçgil bahçeleri, bağ alanları, pirinç, yol kenarları,
park ve boş alanları da istila edebilmektedir (Anonim, 2009). Dolayısıyla, bahçe
bitkilerinden tarla bitkilerinde kadar farklı ekosistemlerde bitkiye rastlamak
mümkün olabilmektedir.
Tarımsal üretimi güçleştiren ve çim alanları, golf ve spor sahalarında hoş
olmayan bir görüntü oluşturan bitki diğer çimsi bitkilerden daha hızlı bir büyüme
yeteneğine sahiptir. Dolayısıyla, bu yeteneği bitkiler arası rekabette lehine
olmakta ve daha hızlı bir gelişim göstermektedir (Anonim, 2014c). P. dilatatum
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Şekil 1. Paspalum dilatatum bitkisinin genel görünüşü ve farklı bitki kısımları

bitkisi bir bölgeye girdikten sonra kısa süre içerisinde topraktaki tohum
rezervini artırarak yerleştiği alanda vegetasyonda yer alan yerli türlerin
gelişimini engellemekte, biyolojik çeşitliliği tehdit etmekte ve baş edilmesi güç
bir yabancı ot konumuna gelmektedir (Anonim, 2014c).
Bitki sıklıkla ergot hastalık etmeni Claviceps paspali tarafından enfekte
edilmektedir. Enfekte olmuş bitkileri otlayan hayvanlarda ise toksik etki ortaya
çıkmakta ve hayvanlarda heyecan ve saldırganlık başlamaktadır. Daha sonra
hayvanlarda titreme görülmekte ve kas kontrolü kaybolmaktadır. Hastalanan
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hayvanlar meradan uzaklaştırıldığında, 2-3 gün içerisinde hastalık simptomları
ortadan kalkmaktadır. Hayvanların hastalıktan etkilenmelerini önlemek için,
ergotlu bitkilerin biçilerek meradan uzaklaştırılmaları gerekmektedir. Adi
yalancıdarının ot hasadının da salkım çıkarma öncesinde yapılması
gerekmektedir.

Kontrolü: P. dilatatum erozyon kontrolünde her ne kadar faydalı bir rol
oynasa da sahip olduğu generatif üreme potansiyeli, vegetatif yayılım
gösterebilmesi ve hızlı büyüme kapasitesi ile oldukça tehlikeli bir istilacı bitkidir.
Bitki sahip olduğu bu özelliklerle girdiği bir bölgeye kolayca yerleşebilmekte ve
kısa sürede daha geniş alanlara yayılabilmektedir. Bu nedenle, adi yalancıdarı
ile mücadelenin en önemli bileşiğini yeni alanlara bulaşmasının ve yayılımının
önlenmesi oluşturmaktadır (Anonim, 2009).
P.dilatatum bitkisinin yoğunluğunun az olduğu alanlarda elle yolma şeklinde
mekanik mücadele yapılabilir. Özellikle bitki tohum bağlamadan önce
çapalama veya biçme yöntemleriyle de mücadelede başarı sağlanabilir
(Galinato ve ark., 1999). Ev ve hobi bahçeleri veya küçük ölçekli tarımsal
alanlarda genç bitkiler vejetatif ve generatif olgunluğa gelmeden bel ile
köklenerek uzaklaştırılması gerekmektedir. Ancak aynı yöntem artık bölgeye
yerleşmiş bitkilerle mücadelede uygulandığında ise rizomlardan tekrar yeni
bitkilerin sürme olasılığı yüksektir. Dolayısıyla, bitkinin vegetatif aksamla
çoğalma hızı yavaş olsa da mücadelede bu husus dikkate alınmalıdır.
Organik malç uygulamaları P.dilatatum bitkisi ile mücadelede fazla etkili
olamamaktadır. Ancak, siyah plastik malç ve peyzaj kumaşların etkinliğinin
yüksek olduğu belirtilmektedir. Yaz aylarında şeffaf beyaz plastik naylonla
yapılacak olan solarizasyon da oldukça etkili olup, tohum ve rizom gelişimini
önemli ölçüde engellemektedir (Anonim, 2014c).
Bir bölge adi yalancıdarı tarafından istila edildiyse mutlaka mücadele
programlarına herbisitler ilave edilmelidir. Çimlenen tohumların gelişme
döneminin başında kontrol altına alınabilmeleri için çıkış öncesi herbisitler
kullanılmalıdır. Ancak, P.dilatatum bitkisi ile etkin bir mücadele genellikle tek bir
uygulama yetmemektedir. Bu sebeple daha sonra çıkış sonrası herbisit
uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır (Anonim, 2014c). Kimyasal mücadelede
farklı etken maddelere sahip herbisitler başarı ile kullanılabilmektedir (Galinato
ve ark., 1999). Ancak bitkinin geniş alanlara yayıldığı ve yüksek yoğunluklara
ulaştığı bölgelerde yoğunluğu bitkinin başarı ile kontrol altına alınabilmesi
ancak herbisit uygulamaları ile diğer yöntemlerin entegre mücadele
çerçevesinde kombine edilerek kullanılması suretiyle sağlanabilir (Anonim,
2009).
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ÜLKEMİZ İÇİN TAŞIDIĞI MUHTEMEL RİSKLER

P. dilatatum bitkisinin sahip olduğu nitelikler dikkate alındığında bitkinin
mera alanları dışında kalan doğal alanlar ve tarım alanlarında artan oranda
sorun oluşturma riski bulunmaktadır.
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