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ADLANDIRMA 
Latince: Xanthium spinosum L. 

Sinonim: Acanthoxanthium spinosum (L.) Fourr., Xanthium catharticum Kunth, 
X. ambrosioides Hook. & Arn. 

Türkçe: Zincir pıtrağı, Dikenli sıraca otu, Sarı pıtrak, Sarı çalı 

İngilizce: Bathurst burr, Dagger cocklebur, Spiny burweed, Spiny clotburr 

ORİJİNİ 
Güney Amerika 
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 TANIMI VE BİYOLOJİSİ 

Tek yıllık, 15 - 100 cm kadar boylanabilen otsu bir bitkidir. Yapraklar sapsız 
veya çok kısa saplıdır. Yapraklar 2-5 x 3-5 boyutlu olup, yukarı kısımlarda koyu 
yeşil ve altlarda daha gri, keçemsi tüylü yapıdadır. Kısa sürgünler iki yarıklı sarı 
renkli diken bulundururlar. Başçık tekseldir. Yaprak koltuklarında sapsız dalların 
sonunda erkek çiçekler yer almaktadır. Yaprakları mekik şeklinde 3 parçalı, 
yaprak koltuklarında uzun dikenler çıkar ve meyve küçüktür. Pulsu gülcük 10-15 
x 7-9 mm boyutlarında, dikenler kanca kıllı ve gaga iğnemsidir (Şekil 1) (Davis 
ve ark., 1975; Gönen ve Uygur, 1999). 

Çoğu pıtrak türünde oldugu gibi bitki tetraploittir (Love ve Dansereau, 1959) 
ve tohum oluşumu ovulun döllenmesi ile meydana gelmez. Bu yüzden lokal 
olarak bulunan pıtrak türleri popülasyonları, genetik açıdan birbirine benzerdir 
ve çok az farklılık görülmektedir. 

Zincir pıtrağı nemli toprakları sever. Genel olarak tohumlar ilkbahar 
sonundan yaz sonuna kadar olan sürede erken yağmurların yardımıyla 
çimlenirler. Ancak çimlenme sonbahar sonuna kadar devam eder. Çimlenen 
bitkiler, yeni dikenli meyvelerini 2-3 ay içerisinde oluşturur (Pitcher, 1989). 
Dikenli meyveler  iki uzun bölmeden meydana gelmiş olup her bir bölmede bir 
tohum bulunmaktadır. Bir bitki ortalama 150 tohum oluşturur. Bu iki tohum 
birbirinden farklı özellik gösterir. Bu iki tohumun en kısa dormansi periyodu tipik 
olarak olgunlaşmasından sonra birkaç ayı bulur. Ancak büyük olan tohumun 
dormansisi yaklaşık olarak 8 yıl sürebilmektedir (Pitcher, 1989). Tohum 
dormansisindeki farklılık bulunulan yaşam alanının özelliğine ve sezon 
içerisindeki iklimsel koşullara bağlıdır (Auld, 1993). Tohum zarının su 
geçirgenliğine bağlı olan oksijen alımı ve yüksek sıcaklık (32 - 38ºC) dormansiyi 
açığa çıkarır (Pitcher, 1989). Tohum dormansisi, meyve dış zarının yapısından 
da etkilenmemektedir (Auld, 1993).  

Tohumlar optimum olarak 1 - 4 cm toprak derinliğinde çimlenebilmekte, 8 
cm'den daha derinde bulunan tohumların çimlenme oranı önemli ölçüde 
azalmaktadır. Zincir pıtrağı başarılı bir şekilde kurulması ve gelişmesi için 
tohumların çimlenme yeteneği, sezon içerisindeki iklim koşullarına da bağlı 
olarak tohumlarda dormansisinin zamanında ortadan kalkması ve bitkinin hızlı 
bir şekilde büyüyerek çiçek dönemine geçmesi önem taşır (Auld, 1993). Zira, 
çoğu bitki sonbahar sonunda ve kış başına doğru ölmekte bu sebeple geç 
çimlenen bitkiler başarı ile tohum bağlayamayacaktır. 
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Şekil 1. Fide dönemindeki Xanthium spinosum bitkisi ve meyvesi 

 

EKOLOJİK İSTEKLERİ VE DAĞILIM ALANLARI 
Zincir pıtrağı farklı iklim ve çevresel koşullara adapte olabilmektedir (Parsons 

ve Cuthberthson, 1992). Ancak, çok soğuk bölgelerde ve sıcak, kuru, ve tropikal 
iklime sahip alanlarda bulunmaz. Tropikal bölgelerde sadece yüksek rakımlarda 
bulunmaktadır. Belli bir toprak yapısını tercih etmez.  

Bitki mera, çayır ve çimenlik alanlarda, yol kenarlarında, yasaklanan 
bölgelerde, bazen yaygın şekilde su birikintisinin bulunduğu alanlarda, kanal ve 
hendek kenarlarında, nehir ve akarsu yataklarında, nehir setlerinde ve nemli 
yerlerde bulunduğunu saptamıştır (Holm ve ark., 1977; Song ve ark., 2012). 
Ayrıca bitkisel üretim yapılan tarımsal ekosistemlerde de yaygın olarak 
sorunlara neden olmaktadır. Bitki hem tarla tarımı yapılan alanlarda hem de 
bahçelerde görülür (Pier, 2013; Bethune ve ark., 2004).  

  

YAYILMA ŞEKLİ 
Orijininin Güney Amerika olduğu bilinmektedir. Bazı kaynaklara göre Şili ve 

Arjantin bu yabancı otun çıkış yeri olarak kabul görmüştür. Ancak doğal dağılım 
alanlarının Arjantin, Bolivya, Şili, Ekvator, Peru, Uruguay ve Güney Brezilya’yı 
kapsadığı bilinmektedir. Zincir pıtrağının en az 39 ülkede görüldüğünün 
belirtmesine rağmen, şu an bu sayının daha fazla ülkeyi kapsadığı bilinmektedir 
(Pitcher, 1989). Genel olarak bitkinin Akdeniz Bölgesi, Avrupa, Avustralya, 
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 Afrika’nın bir kısmı, Kuzey ve Güney Amerika olduğu, ayrıca nadiren tropik 
bölgelerde karşılaşıldığı bildirilmektedir (Holm ve ark., 1977). 

Bitkinin ülkemizde hemen hemen her bölgeye yayıldığı görülmektedir. Genel 
olarak Adana, Çanakkale, İstanbul, Karabük, Ankara, Zonguldak, Samsun, 
Gümüşhane, Artvin, Kütahya, Konya, Nevşehir, Elazığ, Van ve Konya’da 
bulunduğu rapor edilmiştir (Davis ve ark., 1975; Anonim, 2014). 

 

ZARARI VE KONTROLÜ 
Oluşturduğu Zararlar: Zincir pıtrağı her türlü çevresel koşula adapte 

olabilen yüksek derecede istilacı bir yabancı ottur. Daha çok kültür bitkisi 
yetiştiriciliği yapılan alanlarda, çayırlarda, meralarda ve nehir kenarlarında 
bulunmasına rağmen biyolojik çeşitliliği tehdit edebilmektedir (Pitcher, 1989). 
Zira, zincir pıtrağı direk veya dolaylı olarak yerli türlerle rekabete girerek, 
taşındığı ortamı değiştirebilmektedir. Nehir kenarlarında varlığından dolayı 
toprak erozyonunun artmasına, su akışının ve kalitesinin değişmesine neden 
olmaktadır.  

Soya ve pamuk gibi kültür bitkileriyle rekabete girerek dramatik anlamda 
verim kayıplarına neden olur (Auld ve ark., 1999). Soyada %60-70 arasında 
verim kayıplarına neden olduğu bildirilmektedir. Ayrıca dikenli meyvelerinden 
dolayı pamuk elyafı ve yünün kalitesini ve ihracat potansiyelini etkiler 
(Mirshekari ve Siyami, 2013). 

Zincir pıtrağı fide döneminde zehirlidir, tohumlar hydroquinone içermektedir. 
Bitki parçaları kuruduktan sonra bile zehirlidir. Ancak bitki ilk gerçek yapraklarını 
oluşturduğunda zehirlilik seviyesi azalmaktadır (Mitch, 1987). Bitki özellikle 
domuzlar ve atlar için zehirlidir (Pitcher, 1989). Kotiledon yaprakları hayvanlar 
tarafından yenildiğinde  12-48 saat içerisinde zehirlenme belirtileri ortaya çıkar. 
Hayvanlarda görülen simptomlar mide bulantısı, kusma, halsizlik, depresyon, 
kaslarda zayıflama ve yere kapanmadır. Şiddetli zehirlenmeler çırpınma ve 
kasılma hareketlerine neden olurken, birkaç saat veya günde ölümle 
sonuçlanmaktadır. ABD’de 46 eyalette bitki zehirli bir yabancı ot olarak kabul 
edilmektedir (USDA-NRCS, 2013). 

Zincir pıtrağı Orabanche ramosa, önemli bir ara konukçusudur (Wilhelm ve 
Benson, 1955). Ayrıca, bitki Sclerotina minor gibi bazı fungal hastalıkların da 
konukçusu durumundadır.  
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 Mücadelesi: 

1. Kültürel Önlemler: Dikenli meyvelerin koyun yününe yapışması 
durumunda, hayvanların yeni temiz mera alanlarına girmesinin önlenmesiyle 
tohum taşınmasının azaltılması gerekmektedir (Nursey, 1959). Avustralya’da 
canlı hayvanlarla yayılım gösteren en önemli yabancı otlardan biridir, bu yüzden 
etkili bir şekilde kontrol edilmelidir (Gardner, 1942). 

2. Fiziksel ve Mekanik Mücadele: Dikenli meyveler oluşmadan önce erken 
dönemde biçme, ürün rotasyonu, kesme ve yakma muhtemel kontrol 
yöntemleridir. Yetiştiricilik yapılan ekilebilir alanlarda ve meralarda kolaylıkla 
kontrol altına alınabilirler. Eradikasyon tohum yayılmasını en azından üç yıl 
önleyebilmektedir (Orchard, 1949; Parsons, 1973). Tek bitkiler yolunabilir veya 
çapalanabilir. Çiçeklenme sonrasında bitkileri yakmak tohumların tamamen yok 
olmasını garanti altına almak için önemlidir (Pitcher, 1989). Tohumların uzun 
süre dormansiye girmesinden dolayı fiziksel kontrol yontemleri periyodik olarak 
tekrarlanmalıdır. 

3. Kimyasal Mücadele: Zincir pıtrağı için kullanılan çoğu herbisit tipi geniş 
yapraklı selektif herbisitlerdir. Genç bitkiler 2,4-D veya MCPA uygulanmasıyla 
birlikte kolayca öldürülürken, gelişen daha yaşlı bitkilere bir uygulamadan daha 
fazla herbisit uygulaması gerekmektedir (Meadley, 1956, Orchard, 1949). 2,4-
D’nin en etkili olduğu dönem zincir pıtrağının 3-5 yapraklı gelişim dönemi olup, 
bu dönemde zincir pıtrağının mumsu tabakaya sahip olmasından dolayı yaprak 
yüzeyine herbisit daha iyi penetre olmaktadır (Pitcher, 1989). Avustralya’nın 
Yeni Güney Galler eyaletinde sulanan soya fasulyesinde görülen zincir pıtrağı 
imazaquin kullanılarak etkili şekilde kontrol altına alındığı bildirilmektedir 
(Weber, 2003). Ancak ilerleyen dönemlerde herbisitin etkisiz kaldığı 
saptanmıştır (Andrews, 1993).  

4. Biyolojik Mücadele: Avustralya, Hindistan, Pakistan ve ABD’de birçok 
biyolojik kontrol ajanı olan böcek denemiş ancak sınırlı başarı sağlanmıştır 
(Pitcher, 1989). Biyolojik mücadelede kullanılan fungal hastalık etmenlerinden 
Colletotrichum xanthii’nin zincir pıtrağında gövde lezyonlarına neden olduğu 
bulunmuştur (Orchard, 1949). Diğer taraftan Puccinia xanthii’nin dikenli meyve 
oluşumunu ve tohumların çimlenmesini azatlığı kaydedilmiştir (Pitcher, 1989). 
En etkili mikoherbisitin ise Colletotrichum orbiculare olduğu, yaprak ve gövde 
lezyonlarına neden olarak optimum koşullarda 14 gün içerisinde bitkiyi 
öldürdüğü belirlenmiştir (Auld ve ark., 1988, 1990). Yapılan çalışmalar 
sonucunda C. orbiculare spor formülasyonlarının düşük buharlaşma görülen 
alanlarda zincir pıtrağıyla mücadelede başarı sağlayabildiği  ortaya konmuştur 
(Auld ve ark., 1990). 
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 ÜLKEMİZ İÇİN TAŞIDIĞI MUHTEMEL RİSKLER 

Bitki ülkemizin çok farklı iklim bölgelerine yerleşmiş olup önemli kayıplara 
neden olabilmektedir. Bu sebeple daha fazla yayılmasının önlenmesi ve 
taşındığı alanlarda mücadelesi önem taşımaktadır. Diğer yandan bu türün 
çimlenme periyodunun ilkbahardan sonbahara kadar sürüyor olması mücadele 
sürecinin de uzun bir süreyi kapsaması gerektiği anlamına gelmektedir. 
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