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PASPALUM DISTICHUM 

ADLANDIRMA 
Latince: Paspalum distichum L. 

Sinonim: Paspalum paspalodes Michx, Digitaria disticha (L.) Fiori&Paoleti, 
Paspalum distichum  L. subsp. paspalodes (Michx.) Thell (Anonim, 2014). 

Türkçe: Su ayrığı 

İngilizce: Knotgrass, Salt-watercouch, Watercouch, Buffalo quick paspalum, 
Couch paspalum 

ORİJİNİ 
Afrika ve Amerika 
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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. Çayırlarda, bataklıklarda ve kanal 
kenarlarında, tuzlu alanlarda, sahil kenarlarında bulunur. Afrika ve Amerika’nın 
doğal bitkisi olup buralardan tropik bölgelere yayılmıştır. Erozyon kontrolünde, 
mera tesislerinde çok yıllık bir yem bitkisi olarak kullanılabilmektedir (Skerman 
ve Riveros, 1990).  

Tuzlu alanlarda bir yem bitkisi olarak değerlidir. Kuru veya yaş ot olarak 
hayvanlara verilir, otlatmaya uygundur, hayvanlar için oldukça lezzetlidir, silaja 
uygun değildir, tuzlu alanlarda erozyon kontrolünde kullanılır, tuzlu alanlarda 
mera tesisinde kullanılır. Golf sahalarında bir çimbitkisi olarak kullanılabilir. 
Meralarda iyi bir yem bitkisi iken sulama kanallarında bir yabancı ot özelliği 
gösterir. Rizomlu, stolonlu, 15-60 cm bitki boyuna sahip, yaprakları 15 cm 
uzunluğunda, sert ve dar,kuşaksı, boğum kınları tüylü, yakacık zarsı ve kesik 
uçlu, iki salkımlı, salkımları 4 cm uzunluğunda, yaz döneminde gelişen, denize 
yakın alanlarda yetişen,  çok yıllık bir bitkidir (Gönen, 1999).  

Sulu ortamlarda yıl boyunca yeşil kalır. Tohumlarında çimlenme oranı % 5-
10 arasında değişir. Tohumlarında dormansi söz konusudur. Uygun koşullarda 
bile tohumlarının %60’ı dormanttır. Tohum dormansisinin kırılması için 
soğuklama ihtiyacı vardır. Gibberellik asit çimlenme oranını bir miktar artırabilir. 
En iyi çimlenmesini 20-30 ºC arasındadır.  Tohumları 16 saat süre ile ışıkta 
kaldıktan sonra 28 -35ºCarasında en yüksek oranda (%14-40) çimlenir(Jones, 
1985). Tohum verimi düşük olup yıl boyunca salkım verebilir (Skerman ve 
Riveros, 1990; Anonim, 2014). 

EKOLOJİK İSTEKLERİ VE DAĞILIM ALANLARI 
Hafif otlatılan meralarda veözellikle tuzlu alanlarda yayın olarak görülebilen 

bir bitkidir. P. distichum rizom ve stolonları ile gelişen bir olup bir C4 bitkisi 
olduğundan en iyi gelişmesini yüksek sıcaklıklarda yapar. Örneğin en iyi rizom 
gelişimi 30°C’de görülür. Bitki gölgeye oldukça hassastır. Genel olarak nemli 
koşulları tercih eder ve 60 mm/ay üzerinde yağış düşen alanlarda son derece 
iyi gelişme gösterir, 0°C’nin altındaki sıcaklıklarda bitki zarar görür (Cook ve 
ark., 2005).  
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Şekil 1. Paspalum distichum bitkisinin genel görüntüsü ve farklı bitki kısımları 
(salkım, rizom ve tohum) 

Tropik Afrika ve Amerika bitkinin orijin bölgesidir. Bitki ilk olarak 1802 
yılında Fransa’da (Floch, 1991), 1887 yılında Portekiz’de (Aguiar ve ark., 
2005), 2000 yılında İran’da (Hamzehee, 2000), 2001 yılında ise Hırvatistan’da 
(Milovoic, 2001) kaydedilmiştir. Tropik bir bitki olmasına rağmen Avrupa’da 
hızla yayıldığı bildirilmiştir (Newman ve Gates, 2000). Günümüzde P. distichum 
Arnavutluk, Bulgaristan, Fransa, Yunanistan, Ukrayna, İtalya, Makedonya, 
Portekiz, Romanya, İspanya, Türkiye, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde ve 
Avustralya ile Yeni Zelanda’danın tropik ve yarı tropik alanlarda yaygın olarak 
görülmektedir. 

YAYILMA ŞEKLİ 

P. distichum rizom, stolon ve tohumlarıyla yayılır. Özellikle yeni taşındığı 
nemli bölgelerde stolonları sayesinde kolayca alana yerleşir, bölgeyi kaplar ve 
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yayılır. Tohumları yapışkanımsı olduğundan giysi, alet-ekipman ve hayvanlara 
yapışarak bir yerden başka bir yere kolaylıkla taşınabilir (Anonim, 2014).  

ZARARI VE KONTROLÜ 

Oluşturduğu Zararlar: P.distichum özellikle çeltik, pırasa, kuşkonmaz, pamuk, 
fasulye, buğday, üzüm ve mısır alanlarında sorun oluşturabilmektedir (Anonim, 
2015; Amporg-Nyasko ve De Datta, 1991).  Ayrıca, çim alanlarında önemli 
derecede zararlar meydana getirebilen su ayrığı, çay bitkisinde de rapor 
edilmiştir (Strahan ve ark., 2002). Dolayısıyla, sulama kanallarından (Şekil 2) 
tarım alanlarına kadar çok farklı alanlarda P. distichum bitkisine rastlamak 
mümkündür (Holm ve ark., 1997; Huang ve ark., 1987). 

Tarımsal üretimde verim kayıplarına neden olan su ayrığı bitkisi mücadele 
masraflarıyla da üretim maliyetini artırmaktadır. Özellikle çeltikte dominant bir 
yabancı ot olarak bilinen bitki Holm ve ark. (1979) tarafından Avustralya, Irak, 
İsrail, Pakistan, Portekiz ve Şili’de tehlike arz eden yabancı otlar sınıfına 
alınmıştır. Portekiz’de ciddi bir tehdit unsuru olan P. distichum bitkisinin yapılan 
surveyler neticesinde çeltik alanlarının %80’inden fazlasında bulunduğu 
(Vasconcelos, 1998) belirlenmiştir. Benzer şekilde Çin’de çeltik alanlarında 
(Poyang Gölü çevresinde) yapılan sürveyler neticesinde de bitkinin rastlanma 
sıklığı %70 ile %86 arasında olduğu bulunmuştur. Aynı çalışmada, su ayrığının 
m2’deki yoğunluğu 0,12-0,29 adet olarak tespit edilmiş ve m2’de bir bitkinin 
olması durumunda çeltikte meydana gelebilecek verim kaybının is %11-17 
oranında olduğu belirlenmiştir. Metrekarede 5 bitkinin olması ve mücadelenin 
yeterli düzeyde yapılamaması durumunda ise  çeltikte önemli verim kayıplarına 
(%57) neden olduğu saptanmıştır  (Xiu-hui ve ark., 2011).  

Su ayrığının çeltikte meydana getirdiği verim kayıpları yanında 
Phytoplasma oryzae virüsüne konukçuluk ederek de tarımsal üretimi 
sınırlandırmaktadır (Amporg-Nyasko ve De Datta, 1991).. 

Bitkinin ayrıca Mısır’da fasulyenin önemli yabancı otları arasında yer aldığı 
(Hussein, 2003), Bangladeş de ise buğdayda sorun oluşturduğu (Alam ve ark., 
1997) bilinmektedir. P. distichum bitkisi ABD’de ise çim alanlarında istilacı bir 
yabancı ot olarak görülmektedir (McCarty ve ark., 2001; Karnok, 2000). 
Hindistan’da bitki işgal ettiği alanlarda yerli vegetasyon üzerinde de önemli bir 
tehdit konumundadır (Middleton, 1998). Benzer bir durum Yunanistan ve 
Portekiz’de de görülmekte, su ayrığı biyolojik çeşitliliği olumsuz etkilemektedir 
(Bernez ve ark., 2005; Stroh, 2006). 
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Sulama kanalları, göller ve akarsular gibi sucul alanları istila eden P. 

distichum balık popülasyonlarını da olumsuz etkileyerek su ürünleri 
yetiştiriciliğini sınırlandırmaktadır (Kumar ve Mittal, 1993). Ayrıca sosyal hayatı 
dahi olumsuz etkileyebilen P. distichum bitkisinin yoğunluğunun artması 
sivrisinek yoğunluğunun artmasına neden olmakta ve bu da insanların 
hastalığa yakalanma potansiyellerini artırmaktadır (Lawler ve ark., 2007). 
Ayrıca suni mera tesisinde serin mevsim türleri ile karışım halinde 
yetiştirildiğinde hızlı gelişiminden dolayı diğer türleri baskı altına alır, bu 
sebeple bu tür bitkilerin arasında yer verilmesi önerilmez 

Şekil 2. Sulama kanallarında bulunan Paspalum distichum bitkileri 

Kontrolü: Su ayrığı bitkisi hızlı büyüme yeteneğine sahip, sulu alanlarda 
adaptasyonu oldukça kolay olan, hem generatif hem de vejetatif üreme 
potansiyeli oldukça kuvvetli bir istilacı bitkidir (Anonim, 2015). Bitkinin sahip 
olduğu bu üstün özellikler çok rahat yayılabilmesine olanak sağlarken girdiği 
bölgede uzun yıllar kalmasına da neden olmaktadır. Dolayısıyla, P.distichum 
bitkisi ile mücadelede öncelikle yayılımın önlenmesi amacıyla karantina 
tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Zira, Filipinler’de üreticiler mücadele 
etmekte en fazla zorlandıkları bitkiler arasında su ayrığına da yer 
vermektedirler (Fajardo ve Moody, 1990). 

P. distichum bitkisi ile mücadelede alınacak kültürel önlemler ayrı bir öneme 
sahiptir. Ekim öncesi yapılacak toprak hazırlığının su ayrığının kontrolünde 
etkin bir mücadele yöntemidir. Sık yapılan toprak işleme sayesinde bitki 
popülasyonunda azalmalar meydana gelebilmektedir. Ancak toprak işleme 
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esnasında rizomların küçük parçalara ayrılması dormant gözlerin uyanarak 
sürmelerine neden olmaktadır. Dolayısıyla uzun süreli ve etkin bir mücadele 
için rizomların başarı ile sürmesinin engellenmesi gerekmektedir (Amporg-
Nyasko ve De Datta, 1991). Su ayrığı bitkisinin daha geniş alanlarda istilasını 
önlemek amacıyla rekabet yeteneği güçlü olan kültür bitkilerinin yetiştirilmesi 
de alınabilecek kültürel önlemler arasındadır (Amporg-Nyasko ve De Datta, 
1991). 

P. distichum özelikle çeltikte kullanılan birçok çıkış öncesi herbisite karşı 
direnç geliştirmiş durumdadır. Ancak, glyphosate ayrığı mücadelesinde etkin 
bir şekilde kullanılmaktadır (Okuma ve Chikura, 1985; Manuel ve ark., 1979). 
Ekim öncesi kullanılan herbisitlerin toprak hazırlığıyla kombine edilmesi ve 
idare stratejisinde birden fazla mücadele metoduna yer verilmesi söz konusu 
yabancı otla mücadelede başarı için önemli bir adımdır. Glyhosate etkili 
maddeli herbisitlerin taşınarak rizomları etkilemesi mücadelede anahtar 
konumdadır, ancak uygulamanın P.distichum bitkisinin maksimum yaprak 
alanına sahip olduğu aktif büyüme döneminde yapılması gerekmektedir 
(Amporg-Nyasko ve De Datta, 1991). Ayrıca su ayrığı mücadelesinde, 
thiobencarb (Shad, 1986; Singh, 1992), molinate (Srinivasanve Subbian, 
1991), haloxyfop ve quizalofop (Rahman veSanders, 1991), pretilachlor 
(Llorente ve Evangelista, 1990), butachlor (Pradhan ve Chettri, 1987; Bajwave 
ark., 1985), fluazifop (Okuma ve Chikura, 1985), sethoxydim (Parker, 1982), 
paraquat (Manuel ve ark., 1979) ve fluroxypyr plus triclopyr (Schultz, 2005) 
başarılı olan diğer herbisitlerdir. Pırasada, metolachlor, oxyfluorfen, prodiamine 
ve pendimethalin (Gilreath ve ark.,  2008); mısırda ise nicosulfuron da tercih 
edilebilmektedir (James ve Rahman, 1997).  

Genel olarak istilacı yabancı otlarla mücadelede biyolojik mücadele önemli 
bir yer tutmaktadır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda P. distichum bitkisine 
ait bazı doğal düşmanlar belirlenmiştir. Bunlardan bazıları Brevennia rehi, 
Burkholderia glumae, Claviceps paspali, Eysarcoris ventralis, Pomacea 
canaliculata ve Xanthomonas oryzaep v. oryzae'dir. Claviceps paspali adlı 
fungal patojen en önemli doğal düşman olarak ifade edilse de potansiyel 
biyolojik ajan olarak önerilememektedir (Anonim, 2015). 

ÜLKEMİZ İÇİN TAŞIDIĞI MUHTEMEL RİSKLER 
Türkiye’nin coğrafik ve iklimsel özellikler yönüyle son derece zengin olması 

beraberinde biyolojik açısından son derece çeşitli habitat ve ekositemlerin 
oluşmasına neden olmaktadır. Bu zengin ekolojik çeşitlilik yanında kıtalar arası 
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ulaşım ve enerji nakil yolarının kesişim noktasında yer alması ülkemizi istilacı 
türlerin taşınması ve yerleşebilmesi için de uygun hale getirmektedir. 
Dolayısıyla, ülkemizi istila eden P. distichum bitkisinin sahip olduğu üstün 
özellikler (hızlı büyüme, üreme potansiyeli yüksek, adaptasyon kabiliyeti) 
dikkate alındığında bitkinin ileride önemli bir risk oluşturma potansiyeli 
bulunmaktadır. Şu an sadece belirli bölgelerde görülen bitkinin ilerleyen 
dönemlerde özellikle çeltik ekim alanları ve doğal sucul ortamlarda yayılma 
ihtimali yüksektir. Bu sebeple yayılmasının önlenmesi büyük önem 
taşımaktadır.    
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