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ÖZET 

 

TÜTÜNDE VAHŞİ ATEŞ HASTALIĞI (Pseudomonas syringae pv. 

tabaci)’NIN KONTROLÜNDE FARKLI TOHUM VE FİDE 

UYGULAMALARININ ETKİLERİ 

 

KAPSIZ, Altan 

Yüksek Lisans Tezi, Bitki Koruma Anabilim Dalı 

Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TÜRKÜSAY 

Şubat 2013, 100sayfa 

Ülkemizde ve dünyada tütün yetiştiriciliği yapılan bölgelerde zaman zaman 

büyük epidemiler gerçekleştiren Pseudomonas syrinage pv. tabaci’nin neden 

olduğu vahşi ateş hastalığı tütün yaprak verim ve kalitesinde önemli ekonomik 

kayıplara yol açmaktadır. Bu tez çalışması kapsamında ilk aşamada; suni olarak 

etmenle bulaştırılmış tütün tohumlarına bakırlı preparat, dezenfektan, bitki 

aktivatörü, sıcak su, ozon uygulaması ve film kaplama yöntemi kullanılarak 

tohumlarından bakterinin elimine edilmesi amaçlanmıştır. Yapılan denemeler 

sonucunda tohumda pozitif kontrolde %99 bakteri ile bulaşıklık bulunurken; 

dezenfektanlar arasında HCl uygulaması %14,5, bakırlı preparat arasında %27,5 

ile nano bakır özellikteki Okey, 55 0C 30 dakika sıcak su uygulaması ile %38, 30 

dakika ozon uygulaması ile %26,5, film kaplama yöntemi ile Okey uygulaması 

sonucunda %33 bakteri bulaşıklılığı belirlenmiştir. Tezin ikinci aşaması olan fide 

uygulamalarında; farklı aktif maddelere sahip preparatlar yapraklara spreyleme 

metoduyla uygulanmış ve hastalığa karşı koruyu etkileri araştırılmıştır. Deneme 

sonucunda kontrol bitkilerinde hastalık şiddeti  %87,6 olarak saptanmıştır. 

Nanobakır uygulaması ile fidelerde  %83 ilaç etkinliği, Maxtor+Fitor+Phosgard 

uygulaması ile %82 ilaç etkinliği bulunmuştur. Sonuç olarak bu tez çalışmasında; 

özelliklede aşırı yağışlı geçen üretim sezonlarında tütünde önemli epidemilere yol 

açan vahşi ateş hastalığına karşı, tohum ve fidelerde pratikte de kullanılabilecek 

yeni ve alternatif yöntemler ortaya konulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Tütün tohumu, tütün fidesi, Pseudomonas syrinage pv. 

tabaci, dezenfektan, bakırlı preparat, ozon gazı, film kaplama, çimlendirme testi. 
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ABSTRACT 

EFFECTS OF VARIOUS SEED AND SEEDLING APPLICATIONS IN 

CONTROL OF TOBACCO WILDFIRE DISEASE  

(Pseudomonas syringae pv. tabaci) 

 

KAPSIZ, Altan 

MSc in Plant Protection 

Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TURKUSAY 

February 2012, 100 pages 

 

 

 Tobacco wildfire disease caused by Pseudomonas syrinage pv. tabaci by 

could give rise to economical losses on leaf yield and quality by the time to time 

epidemically in the areas of where tobacco is cultivated both in Turkey and in the 

World.  In the first part of the thesis, it was aimed that the treatments of copper 

preparate, disinfectants, plant activators, hot water, ozone, and film coating on 

artificially patogen inoculated tobacco seeds were to eliminate the bacteria from 

the treated seeds. In the results of the tests, with HCl, nano copper, hot water (30 

min at 55 0C), ozone, and film coating with nano copper treatments were found as 

14.5%, 27.5%, 38.3%,  26.5% and 33.0% bacteria contaminations, respectivelly, 

while positive control had contaminated by the bacteria as 99.0%.  In the seedling 

tests as second part of the thesis, preparates with different active ingradients were 

sprayed on the leaves and their protectant activities were determined.  As a results 

of the trials, avarage disease severity on seedling was determined as 87.6% while 

nano copper gave the highest activity as 83% following with 

Maxtor+Fitor+Phosgard as 82%. In conclusion, new and alternative methods to be 

used in practice in seed and seedling treatments against tobacco wild fire disease 

induce significance epidemic are revealed during especially in the growing 

seasons of heavy rain. 

Keywords: Tobacco seeds, tobacco seedlings, Pseudomonas syrinage pv. 

tabaci,  disinfectant, copper preparation, ozone gas, film coating, germination 

tests. 
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1. GİRİŞ 

Solanaceae familyasının (Patlıcangiller) Nicotiana cinsinden, tek yıllık bir 

bitki olan Nicotiana tabacum (tütün), köklerinde nikotin alkaloidinin 

sentezlenmesi ile diğer kültür bitkilerinin hepsinden farklı bir yeri bulunan keyif 

verici bir bitkidir (Abbe, 1997).  

  Tütün bitkisinin anavatanı Orta Amerika ve Antiller Bölgesi’dir. M.Ö. 

6000’li yıllarda dinsel törenlerde ve ayinlerde yakılarak çıkan dumanın keyif 

verici özelliklerinden yararlanılan tütün, bu sınıfın dışında alışkanlık olmuş ve 

Orta Kuzey Amerika’da yaygınlaşmıştır (Jha and Chaloupka, 1999).  16. yüzyılda 

Amerika’nın, Avrupalı denizci uluslar tarafından fethedilmesi ve araştırılması, 

tütünün neredeyse tüm Amerika kıtasında ve kıtanın adalarında kullanıldığını 

ortaya çıkarmakla kalmamış, birbirinden çok farklı tüketim biçimleri olduğu da 

gözlenmiştir. Tütün pipolarla ya da puro halinde içilmiş, enfiye olarak 

kullanılmış, çiğnenmiş ve tütün suyu olarak içilmiştir. Amerika’nın keşfi tütünün 

eski dünyaya gelişinin de başlangıcı olarak kabul edilmektedir (Jha and 

Chaloupka, 1999).  

 Tütün tohumları 1543 yılında Fernand Cortez tarafından, ilaç olarak 

kullanılmak üzere İspanya’ya getirilmiş, yeni keşfedilen bölgelerden gemilerin 

İspanya’ya gidip gelmesiyle Portekiz ve dolayısıyla Avrupa, tütünü tanıma fırsatı 

bulmuştur (Caesar and Corti, 1946). 16. Yüzyılda Avrupa ülkelerinde giderek 

yaygınlaşan tütün, Türkiye’ye 1601-1605 yılları arasında İngiliz, Venedik ve 

İspanyol gemici ve tacirleri tarafından getirilmiştir (Özkul ve Sarı, 2008). 1600’lü 

yılların başından itibaren Balkan Yarımadası ve Ege Bölgesi’nde yetiştirilmeye 

başlanmıştır. Anadolu’da ilk tütün üretimi İzmir’in Selçuk (Ayasulug) ilçesinde 

yapılmıştır (Seydioğulları, 2010). 18. Yüzyıldan itibaren geleneksel bir tarım kolu 

haline gelen tütüncülük, Türkiye’nin birçok bölgesine yayılmıştır (Başsüllü, 

2009). 

 Dünya üzerinde kuzey ve güney yarımkürenin orta enlemleri (56° kuzey 

ve 38° güney) arasında çok geniş bir alanda hüküm süren tütün, her tip iklim 

şartlarında yetiştirilebilmesi nedeni ile pek çok ekotip meydana getirmiştir 
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(Kevseroğlu, 2000). Günümüzde tütün; 120’den fazla ülkede, yaklaşık 3.700.000 

hektar alanda, 7.200.000 ton civarında üretimi yapılan, yüksek ekonomik değere 

sahip bir sanayi hammaddesidir (Anonymous, 2010a).  

Dünyada en geniş tütün arazisi Güney Amerika’da olmasına rağmen Çin, 

% 37’lik pay ile dünya tütün üretiminde ilk sırayı almaktadır Çin’in ardından; 

Brezilya, Hindistan, ABD, Malawi, Arjantin, Zimbabwe gelmektedir (Çizelge 

1.1). Çin ve Brezilya, dünya işlenmemiş tütün üretiminin yaklaşık % 50’sini 

gerçekleştiren, dünyanın en önemli tütün üreticisi ülkelerdir (Anonymous, 2010b). 

Türkiye ise tütün üretiminde dünyada 17.sırada yer almaktadır. 

Çizelge 1.1 Dünya tütün üretimi ve önemli üretici ülkeler. 

Ülkeler 
2010 Yılı Üretimi 

(Ton)* 

Çin 3005753 

Brezilya 787617 

Hindistan 755500 

ABD 325766 

Malawi 220198 

Arjantin 137000 

Zimbabwe 109731 

Diğer Ülkeler 1260,6 

Dünya (Toplam) 7.200,0 

Kaynak:  FAO, 2010 

  

 Türkiye’de 2011 TAPDK kayıtlarına göre 82.657 ha alanda 67.853 ton 

tütün üretimi yapılmıştır (Anonim, 2011a). Türkiye tütün üretimine bakıldığında 
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tütün üretimimiz özellikle 2006 yılından itibaren önemli ölçüde azalmış ve yıllara 

göre dalgalanmalar göstermiştir (Çizelge 1.2).  Türkiye’de tütün üretimi 2010 

yılında 55.000 ton, 2011’de ise 67.853 tondur. Hektar verimi Türkiye için 

ortalama 900 kilogramdır. (Anonim, 2011b). Uluslararası piyasada Türk Tütünü 

diye isim yapmış tütünlerimiz başta Ege Bölgesi olmak üzere Karadeniz 

Bölgesi’nde üretilmekte olan bazı çeşitleri kapsamaktadır (Gül ve Ataseven, 

2004). Genelde küçük kıtalı, yavaş içimli, tatlı, tok, yüksek aromalı ve düşük 

nikotinli bu tütünlerimiz dünya sigara üreticileri tarafından aranmaktadır (Gürbüz, 

2001; Özkul ve Sarı, 2008).   

Çizelge 1.2 Türkiye tütün üretimi (2002-2011). 

Ürün Yılı Üretici Sayısı (Kişi) Tütün Üretimi(Ton) Alım Bedeli(TL) 

2002 405.882 159.521 537.278.603 

2003 318.504 112.158 466.479.733 

2004 282.274 133.913 628.432.616 

2005 252.312 135.247 533.931.866 

2006 215.307 98.137 497.110.360 

2007 179.633 74.585 451.259.433 

2008 181.588 93.403 618.197.567 

2009 77.411 81.053 551.568.085 

2010 64.191 53.018 363.888.554 

2011 50.669 67.853 426.905.665 

  



4 

 

 Türkiye’de tütün ekim alanları, iklim ve toprak özelliklerine bağlı olarak 

Ege, Marmara, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ne dağılmış 

olup, üretilen tütünlerin yaklaşık % 96’lık kısmı Türk (Şark) tütünü, kalanı ise 

Virginia, Burley, Puro, Tömbeki ve Hasankeyf tütünleridir (Gencer, 2001). Tütün 

üretimimizin % 64’ü Ege, % 14,5’i Karadeniz, % 2,9’u Doğu, % 14,2’si 

Güneydoğu ve % 4,2’si de Marmara Bölgesi’nde gerçekleşmektedir (Anonim, 

2011c). Şekil 1.2’de Türkiye’de bölgelere göre tütün üretim alanları gösterilmiştir.  

 

 Şekil 1.2 Bölgelere göre üretim alanları. 

 Ege Bölgesi; Manisa, Afyon, Denizli illeri ile Ege denizi kıyılarını kapsar. 

Piyasada İzmir tütünü olarak tanınırlar. Bu bölgede üretilen tütünler, küçük 

yapraklı, sapsız, açık sarı renkli ve kuvvetli bir dokuya sahip olup, sert karakterli 

harmanların sertliğini azaltma, yavan içimli harmanları tatlılaştırma ve nötr 

harmanlara koku verme özellikleri nedeniyle Türk tipi ve Anglo-Amerikan tipi 

sigara üreten yabancı alıcılarca aranan bir türdür (Yılmaz, 1997; Gür, 1986; Yücer 

ve ark., 2006).  

 Karadeniz Bölgesi; Orta Karadeniz bölgesi tütünleri (Samsun, Bafra, 

Gümüshacıköy), İç Karadeniz bölgesi tütünleri (Taşova, Tokat, Erbaa, Niksar), 

Doğu Karadeniz bölgesi tütünleri (Trabzon, Akçaabat, Artvin) olarak üç grupta 

toplanmaktadır. İç ve Orta Karadeniz bölümünde yetiştirilen tütünler harmanlara 

tatlılık ve renk vermek için kullanılan küçük veya orta boyutlu, sarı veya açık 

kırmızı renkli tatlı ve tok tütünlerdir. Doğu Karadeniz tütünleri ise; harmanlara 

sertlik vermek ve yanma kabiliyetini arttırmak için kullanılır (Gür, 1986). 

Ege

%66

Karadeniz

14%

Marmara

2%

Doğu

4%

Güneydoğu

14%
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 Marmara Bölgesi; Bursa, İzmit grubu ile Trakya ve Balıkesir grubu olarak 

iki grupta toplanmaktadır. Bu bölgede yetiştirilen tütünler yanıcılık vasıfları iyi 

olan tütünlerdir. Genellikle Türkiye’nin kendi harmanlarında kullanılır. Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi; benzer özellikleri nedeniyle Adıyaman, Malatya, 

İskenderun, Yayladağ, Bitlis ve Silvan tütünleri olarak gruplandırılır (Gür, 1986). 

Orta büyüklükte, kısmen açık, renkli, kaba bünyelidir. Kendilerine göre aromaları 

olan bu tütünlerin içim karakterleri genellikle serttir (Yılmaz, 1997).  

 Tütün başta ihracat olmak üzere devlet gelirleri ve ulusal gelir açısından 

Türkiye ekonomisinde büyük bir yere sahiptir (Çizelge 1.3). Tütün ihracatının % 

90-95’ini Ege tütünleri oluşturmaktadır (Ataseven, 2005). Türkiye’nin tütün 

ihracatının en önemli pazarı ABD ve AB üyesi ülkelerdir (Gül, 2007). 

Çizelge 1.3 Türkiye tütün ticareti (2003-2011). 

  

Yıllar 
Tütün İhracat 

Miktarı (Ton) 

Tütün İhracat 

Bedeli          

(ABD Dolar) 

Tütün İthalat 

Miktarı (Ton) 

Tütün İthalat 

Bedeli        

(ABD Dolar) 

2003 112.430 330.281.700 69.900 200.765.000 

2004 112.430 388.466.600 57.300 221.100.000 

2005 134.533 476.377.000 67.120 272.400.000 

2006 127.976 497.043.200 66.550 252.800.000 

2007 113.943 449.753.000 70.096 292.900.000 

2008 152.033 428.442.000 83.657 372.600.000 

2009 97.184 480.231.989 77.266 388.550.651 

2010 80.311 413.779.529 67.241 357.635.000 

2011 68.686 372.138.412 66.308 389.048.069 

Kaynak: TEKEL ve TAPDK Kayıtları, 2011 
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Tütün bitkisinde, kurutma zorlukları yanında olumsuz çevre koşulları, 

zararlılar, yabancı otlar ve hastalıklar önemli verim ve kalite kayıplarına yol 

açmaktadır (Palmer et al., 1998). Tütünde sorun olan pek çok zararlı, yabancı 

ot ve hastalık mevcuttur. Bunlardan en önemli zararlılar arasında Tütün thripsi 

(Thrips tabaci), Beyaz sinek (Bemisia tabaci), Tel kurtları (Agriotes spp), 

Yeşil kurt (Heliothis armigera), Tütün yaprak biti (Myzus persicae) yer alır. 

Yabancı otlara ise Canavar otu (Orobanche spp.), Küsküt (Cuscuta spp.) örnek 

verilebilir. Fungal hastalıklar ise; Çökerten (Fusarium spp, Pythium spp, 

Rhizoctonia spp, Sclerotinia sclerotiorum), Tütün Mildiyösü (Peronospora 

tabacina), Tütün Küllemesi (Erysiphe cichoracearum), virüs hastalıklarına ise 

Tütün Mozaik Virüsü, Hıyar Mozaik Virüsü, Patates X Virüsü, Patates Y 

Virüsü, Domates Lekeli Solgunluk Virüsü örnek gösterilebilir (Agrios, 2005;  

(Townsend, 1998). Tütündeki en önemli bakteriyel hastalık ise; Pseudomonas 

syringae pv. tabaci tarafından oluşturulan Vahşi Ateş Hastalığı’dır (Garber, 

1959). 

Dünyanın tütün yetiştirilen hemen hemen bütün bölgelerinde Vahşi Ateş 

Hastalığı görülür. Bazı bölgelerde her yıl çıkar ve önemli yıkımlar yapar. Etmen 

tütün dışında da bazı bitkilerde hastalık oluşturur fakat bu bitkilerdeki yıkımı o 

kadar da önemli değildir. Hastalık asıl ekonomik yıkıcılığını tütün ve soyada 

oluşturmaktadır. Vahşi ateş tütün üretiminde önemli ölçüde verim ve kalite 

kayıplarına neden olmaktadır (Agrios, 2005).  Bu hastalık ülkemizde Karadeniz, 

Marmara ve Ege Bölgesi’nde bazı yıllar tütünde önemli düzeyde zarar 

yapmaktadır 2011 yılında Denizli ilinde önemli epidemiler yaptığı 

bildirilmektedir (Anonim, 2011a). 

Vahşi Ateş Hastalığının mücadelesinde tarla döneminde kalıntı riski 

nedeniyle çok fazla ilaçlama yapılamaz. Kimyasal ilaçlama hasattan yaklaşık iki 

ay önce olacak şekilde yapılmalıdır. Bu yüzden üretim sezonunda bu hastalığın 

oluşturacağı kayıpları önlemenin temel yolu tohum ve fide kalitesidir (Nesmith, 

1998). Tohum ve fide döneminde fiziksel, kimyasal ya da biyolojik preparatlarla 

yapılabilecek uygulamalar bu hastalığın çıkışını önlemekte veya kontrol atına 

almaktadır (Townsend, 1998). 
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Bu doğrultuda tez çalışmasında; tütün yetiştiriciliğinde zaman zaman 

önemli bir sorun haline gelen Vahşi Ateş Hastalığı’nın  (Pseudomonas syringae 

pv. tabaci) tohumlarda ve fidelerde önlenebilmesi amacıyla çalışmalar iki 

aşamada gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar dahilinde, suni olarak söz konusu 

etmenle bulaştırılmış tütün tohumlarından çeşitli kimyasal ve biyolojik 

preparatlarla, sıcak su uygulamaları, tohumlara film kaplama yöntemleri ile 

etmenin elimine edilmesi ilk amacı oluşturmaktadır. Tohum uygulamalarını 

takiben hazır fide firmalarından elde edilen fidelere etmen suni olarak 

bulaştırılmış ve biyolojik/kimyasal preparatlarla yapılan fide uygulamalarının 

hastalığın kontrolü üzerindeki etkilerinin saptanması amaçlanmıştır. 
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 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

 2.1 Tütün Hakkında Genel Bilgiler  

 Tütün insanlar tarafından tanınmasından günümüze kadar geçen süre 

içinde çok farklı amaçlarda kullanılmıştır. İlk insanlar tarafından ibadet amaçlı 

kullanılışından sonra sırası ile şifa bitkisi olarak, pipo, puro, nargile ve sigara 

şeklinde keyif verici madde olarak kullanılmaya başlanmış, daha sonraları 

yapraklarından nikotin, saplarından selüloz, tohumlarından yağ, çiçeklerinden 

esans elde etmek suretiyle kullanılış yerleri giderek artmıştır (Gür ve ark., 1986). 

Genellikle tek yıllık bir bitki olan tütünün tarla dönemi, iklim şartlarına bağlı 

olarak 80-120 gündür. Farklı iklim ve toprak tiplerine adapte olmuş birçok 

“menşe/çeşit” bulunmaktadır (Voges, 1984; Otan ve Apti, 1989).  

Tütünün bitki yapısı, buğdaygillere benzer, kazık köklü, odunumsu gövdeli 

olup, yapraklar doğrudan doğruya ana gövde ile bağlantılıdır ve yapraklar gövde 

üzerinde simetrik veya asimetrik bir biçimde yer alabilir. Ana gövdenin ucu 

salkım şeklinde bir çiçek durumu ile sonlanır, çiçekleri boru şeklinde, pembe,  

kırmızı, sarı veya beyaz renklidir. Tütün tohumu çok küçüktür ve 12-15 bin tohum 

1 gram ağırlığındadır (Gül ve ark, 2004). 

 Tütünü diğer bitkilerden ayıran en önemli özelliği, yapraklarında bulunan 

organik azotlu bir madde olan nikotindir (Aksu, 1967). Kökte sentezlenen nikotin 

yapraklarda birikir. Nikotin, keyif verici ve alışkanlık yapıcı güçlü bir alkoloidtir 

(Jaffee, 2003). Ortalama olarak havada ya da ateşte kurutulmuş kara tütünlerde % 

4–4,5, puro tütünlerinde % 3,5–4, Maryland tütünlerinde % 2, Türk tütünlerinde 

ise %2’den az nikotin bulunur (Palmer et al.,1998). 

Dünya tütün tiplerinin sınıflandırılması üretildiği ülkelere, kullanım 

şekillerine, renklerine ve kurutma şekillerine göre yapılmaktadır. Ancak tütün 

tiplerinin sınıflandırılmasında en çok kullanılan kriter kurutma metodudur (Sapan, 

1997). Bu anlayış çerçevesinde dünya tütün tipleri kurutma şekilleri baz alınarak 

Flue-cured (ısı ile kurutulmuş), Air-cured (havada kurutulmuş), Sun-cured 

(güneşte kurutulmuş) ve Fire-cured (ateşte kurutulmuş) tütünler olmak üzere dört 
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ana gruba ayrılmaktadır (Smith et al., 2001).  

Flue-cured Tütünler (Virginia), Dünya tütün tipleri içinde en yaygın tütün 

tipidir. Dünya tütün üretiminin önemli bir bölümünü (%40) ve ihracatının 

yarısından fazlasını bu tip tütünler oluşturmaktadır. Flue-cured ayrıca dünya 

ticaretinde “Bright” ve “Virginia” olarak da bilinmektedir (Palmer et al.,1998). 

Bu ülkelerin başlıcaları; Çin, ABD, Brezilya, Hindistan, Japonya ve 

Zimbabve’dir. 

 Air-cured Tütünler (Burley) Dünyada yetiştirilen en popüler ikinci tütün 

tipidir. Kısmen ya da tamamen kapalı mekanlarda hava ile kurutulmakta ve 

kurutma sırasında bulundukları ortamın nispi nemi oldukça yüksektir. Air cured 

tip tütüne en iyi örnek Burley tütünüdür (Güneş ve ark., 2000). Burley tipi tütün 

sigara, pipo, çiğneme ve enfiye olarak kullanılmaktadır (Smith, 1998). Burley 

tütünlerin üreticisi olan ülkeler sıra ile ABD, İtalya, Kore, Meksika ve 

Japonya’dır. 

Sun-cured Tütünler (Oriental=Şark tipi) çoğunlukla Türkiye, Yunanistan 

ve Bulgaristan’da üretilmektedir. Güneşte kurutulan tütünler daha çok sigara, 

pipo, puro, enfiye ve çiğneme amacıyla kullanılmaktadır. Yumuşak bir içimi 

vardır ve kullanıldığı karışımlara homojen bir tat verir (Sırtıoğlu, 2003). 

Fire-cured tütünler ateşte yakılan aromatik kokulu çeşitli ağaçların 

dumanına maruz kalmak suretiyle kapalı hangarlarda kurutulurlar (Tanrıverdi, 

1987; Gürbüz, 2001). Diğer tip tütünlere nazaran daha az üretilirler ve daha çok 

enfiye, çiğneme ve pipo tütünü olarak kullanılırlar.   

 2.2 Tütünde Vahşi Ateş Hastalığı Hakkında Genel Bilgiler 

Dünyanın tütün yetiştirilen hemen hemen tüm bölgelerinde görülen Tütünde 

Vahşi Ateş Hastalığı her yıl çıkar ve önemli yıkımlar yapar (Agrios, 2005). Etmen 

tütün dışında da bazı bitkilerde hastalık oluşturur fakat bu bitkilerdeki yıkımı o 

kadar da önemli değildir. Hastalık asıl ekonomik yıkıcılığını tütün ve soyada 

oluşturmaktadır (Türküsay ve Saygılı, 2008). 



10 

 

 Tütünde Vahşi Ateş olarak isimlendirilen bu hastalık ilk kez 1917 yılında 

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde bulunan Wendell şehrinde görülmüştür 

(Wolf and Foster, 1917). 1917 ve 1918 yılları içinde Kuzey Karolina’da 

yayılmaya başlamış (Wolf, 1918) ve 1920’li yıllarda hastalık Kentucky, Güney 

Karolina, Florida, Ohio, Georgia gibi birçok ABD eyaletinde görülmüştür 

(Haskell and Wood, 1921).  Hastalık 1921’de Güney Afrika, Brezilya, Hindistan 

gibi tütün üretiminde yüksek paya sahip ülkelerde tütün yetiştirilen alanlarda 

epidemiler gerçekleştirmiştir (Chapman and Anderson, 1921). Tütün alanlarında 

hastalığın hızlı şekilde yayılması ve oluşturduğu yıkıcılıktan dolayı hastalığa 

vahşi ateş, siyah ateş, tarla ateşi, köşeli yaprak lekesi ve ateş topu gibi isimler 

verilmiştir (Shew and Lucas, 1991).  

 Tütünde ciddi sorunlar yaratan vahşi ateş hastalığı Türkiye’de ilk kez 1941 

yılında İzmir, Aydın, Balıkesir, İzmit ve Samsun illerinde görülmüştür (Özkan ve 

Ülgen, 1941).  Daha sonraları bu hastalığın Türkiye’deki tüm tütün üretim 

alanlarında görülebildiği Karel ve Karaca tarafından raporlanmıştır (Karel, 1958; 

Karaca, 1966; Ayaydın ve ark, 1985). Ülkemizde Karadeniz, Marmara ve Ege 

Bölgesi’nde tütün üretimi yapılan alanlarda vahşi ateş hastalığı yaygın olarak 

görülür ve bazı yıllarda büyük epidemiler meydana getirir (Kevseroğlu, 2000). 

2011 yılında Denizli, Adıyaman ve Samsun’da çok büyük ekonomik kayıplara 

neden olduğu belirtilmektedir (Anonim, 2011c).  

Pseudomonas syrinage pv. tabaci (Wolf & Foster 1917) Young et al. 1978,  

tohumda, fidelikte ve tarla döneminde görülebilir (Valleau, 1921). Vahşi Ateş 

Hastalığı; oluşturduğu verim kayıplarının yanı sıra tütün yaprak kalitesini de 

olumsuz yönde etkileyerek tütün alanlarında büyük sorunlar yaratmaktadır (Shew 

and Lucas, 1991). Özellikle nemli hava koşullarında, bitkinin yeşil aksamında 

belirti oluşturup yaprak lekesi hastalığı olarak bilinen bu hastalık (Bender et al., 

1999), yaprak sapında, bitkinin çiçeklerinde ve tohum kapsülünde de belirti 

oluşturabilir (Chapman and Anderson, 1921). 

  İlk belirtilerini fide yastıklarındaki genç bitkilerin yapraklarında oluşturan 

P. syringae pv. tabaci her yaştaki bitkiyi etkileyebilir (Diachun and Troutman, 

1954). Hastalığa yakalanmış fidelerin gelişme durumu sağlıklı fidelere oranla 
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daha yavaştır (Nesmith, 1998). Bu yüzden hastalıklı fidelerde cüceleşme belirtileri 

gözlenir (Malamy et al., 1996). Genç yaprakların özellikle uç ve kenar 

kısımlarında; canlı ve ölü dokular arasında suda haşlanmış görünümlü ıslak 

çürüklük veya zon olarak adlandırılan belirti ortaya çıkar. (Clayton, 1936).  

 Enfekteli yapraklarda meydana gelen zonlar, kuru hava koşullarında 

sararıp, küçük sarı nekrotik lekeler şekline dönüşmektedir (Deall and Cole, 1986). 

Fideliklerde oluşan bu sarı lekelerin çapları 1- 8 mm arasında olup birkaç gün 

içerisinde kahverengileşir ve genişleyerek yaprakta ölü alanlar oluşturur (Salch 

and Shaw, 1988) (Şekil 2.2).  Hastalık fide yastıklarının ortalarında meydana 

gelen sararmalar ile kendini göstermeye devam eder (Harzallah, and Larous, 

1998). Hastalığın ilerleyişi ile büyümekte olan fidelerin genç yapraklarında şekil 

bozuklukları ve kıvrılmalar oluşabilir (Bradbury, 1986). İlerleyen günlerde 

enfekteli yapraklar bitkiden koparak düşebilir (Wannamaker, 1988;  Turner, 

1981).   

 

Şekil 2.2 Pseudomonas syringae pv. tabaci’nin tütün fidelerindeki belirtisi. 

 Tütün fidelerinde oluşan bu lekeler, tarla aşamasındaki bitkilerin 

yapraklarında meydana gelen lekelere göre küçük, daha köşeli ve daha düzgün 

yapıdadır (Woolley et al., 1952). Özellikle tesviyesi iyi yapılmamış fide 
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yastıklarında su birikmesinden dolayı oluşan yüksek nem Pseudomonas syrinage 

pv. tabaci’nin hastalık yapması için elverişli bir ortam oluşturur (Kinscherf et al., 

1991). Hastalıklı fideler, fide yastıklarında veya tarlaya şaşırtıldıktan birkaç gün 

sonra ölebilirler (Gürbüz, 1994). 

 Tarla dönemindeki bitkilerde hastalığın en bilinen belirtisi yapraklarda 

görülür (Slagg, 1921). Tütün bitkilerinde hastalığın ilk belirtileri dairesel sarımsı 

yeşil,  yaklaşık olarak 0,5-1 cm çapında suda haşlanmış görünümünde nekrotik 

lekeler şeklindedir (Levi and Durbin, 1986).  24 saat içerisinde leke merkezleri 

kahverengileşir, çevresi sarımtırak yeşil bir hale ile sarılır (Cha et al., 2008). İlk 

belirtilerin oluşmasından birkaç gün sonra leke merkezleri ve çevresindeki hale 

genişleyerek çapları 2-3 cm’ye ulaşabilir ve nekrotik lekeler kahverengileşir (Roth 

and Tamm, 1990). Hastalık ilerlerken bu lekelerin biçimi her zaman dairesel 

olmayabilir (Valleau, 1921; Anderson, 1925). Birbirine yakın oluşan lekeler 

birleşerek, daha biçimsiz büyük alanlar oluştur ve yaprağın daha geniş bir alanını 

kaplayabilir (Agrios, 2005). Şekil 2.’de hastalığın tarladaki bitkilerde oluşturduğu 

belirtiler görülmektedir.  

 

Şekil 2.2 Hastalığın tarla döneminde tütün bitkilerinde oluşturduğu belirti. 
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 İklim koşullarına göre kuru-sıcak havalarda yaprak üstünde hastalıklı 

alanlar kurur ve yaprak kopmadan kalır (Johnson, 1921). Ancak, nemli ve yağışlı 

hava koşullarında doku bu kısımdan koparak düşer ve bozuk, yırtık, parçalanmış 

yapraklar ortaya çıkar (Türküsay ve Saygılı, 2008). Böyle bitkilerin tomurcuk 

yaprakları solar, gelişmesi yavaşlar (Clayton, 1936). Hastalıklı yaprak sayısının 

bitkide fazla olması fotosentezi yavaşlatır ve buna bağlı olarak bitki boyunda 

kısalma, yaprak ayasının genişliğinde daralma ve bitkinin genel görünümünde 

kurumalar gerçekleşir (Taguchi et al., 2010). 

 Tohum kapsülleri üzerinde vahşi ateş belirtileri çoğunlukla kahverengi 

lekeler şeklinde görülür. Bu belirtiler çiçeklerde küçük kahverengi lekeler 

şeklinde ortaya çıkar. Suni bulaştırmalarda çiçekler üzerinde bu belirtiler 

oluşmayabilir (Fromme, 1920;  Chapman and Anderson, 1921). 

 Tütün yapraklarında sarı halenin oluşması hastalığın tipik belirtisidir ve 

hastalığın makroskobik tanısında oldukça önemlidir (Clayton, 1934). Sarı hale 

oluşumuna bakterinin ürettiği tabtoksin neden olmaktadır. Tabtoksin; bitkide 

gulutamin sentezinin ve klorofil seviyesinin azalmasına yol açmaktadır (Bender et 

al., 1999). Dokularda Pseudomonas syringae pv. tabaci, yapraklardaki  nekrotik 

lekelerin etrafında  nekroz oluşumundan önce  tabtoksin üretmeye başlar ve 

dokularda tabtoksin miktarındaki artışla birlikte sarı hale ile çevrili görünüm 

ortaya çıkar (Barta et al., 1992). Toksinin 0.05 mg’lık bir dozu yapraklarda 

sararma yapabilir (Knight et al., 1987). Kültüre alınan Pseudomonas syringae pv. 

tabaci izolatları tabtoksin üretme yeteneğini kaybedebildiği gibi kültür ortamında 

da tabtoksin üretebilirler (Hightower et al., 1994; Murashige et al., 1962). 

 Geçmişten günümüze kadar olan süreçte vahşi ateşin fideliklerde 

infeksiyon yapmasının başlıca nedenleri; enfekteli tohum, hastalıklı toprak, 

etmenle bulaşık fidelik örtüleri,  kullanılan alet-ekipman ve fideliklerde çalışan 

insanlardır (Dye et al., 1980). 

  Hastalığın tohum kaynaklı olabileceğinin en büyük kanıtı,  tohum 

kapsülleri içerisinde etmenin bulunmasıdır. Kapsülde meydana gelen bu 

enfeksiyon oluşan tütün tohumlarına geçer ve etmen tohum yüzeyinde canlılığını 
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aylarca sürdürebilir.  Enfekteli tütün bitkilerinin kapsüllerinden alınan tohumların 

kullanılması fideliklerde vahşi ateş hastalığının görülmesinin en önemli sebebidir 

(Reich, 1986). 

 Hastalığın fideliklerde görülmesinin diğer önemli bir nedeni de fide 

toprağının etmenle bulaşık olmasıdır.  Bu topraklarda yetiştirilen fidelerde temiz 

tohum kullanılmış olsa bile hastalık belirtileri oluşabilir. Toprakta kışlayabilen 

etmen; sulama suyu, yağmur, rüzgar ve toprak işleme sırasında fide yapraklarına 

taşınabilir ve tütün fidelerinde hastalık çıkışı görülebilir (Lovrekovich and Farkas, 

1965). İnsanlarla etraftaki bulaşık topraklardan ve kullanılan alet ekipmanlar ile 

hastalıklı fidelerden sağlam fidelere etmenin taşınması da hastalık oluşumuna 

neden olur. Ayrıca fide yastık örtülerinde de kışlayabilen etmen rüzgarla, 

vektörlerle yapraklara ulaşıp uygun nem ve sıcaklık koşullarında belirti oluşturur 

(Chapman and Anderson, 1921). 

 Tarla dönemindeki tütün bitkilerinde enfeksiyon oluşmasının temel 

nedeni; hastalıklı fidelerin tarlaya şaşırtılması olup, bir sezon öncesinden kalan  

hastalıklı bitki artıkları, bulaşık toprak ve  ara konukçu yabancı otlar da hastalık 

çıkışına neden olabilmektedir (Reich, 1986). 

 Pseudomonas syringae pv. tabaci; tütün, soya başta olmak üzere kültür 

bitkileri ve yabancı otlar gibi çok geniş bir konukçu dizisine sahiptir (Slagg and 

Murwin, 1924). Çizelge 2.1’de etmenin konukçu bitkileri görülmektedir. Etmen 

konukçu bitkilerinin köklerinde kışlayabilir. 

 

 

 

 

 



15 

 

Çizelge 2.1 Hastalık etmeninin konukçu bitkileri. 

 

 

 

 

 

 

Bilimsel İsmi Türkçe İsmi 

Atropa belladonna Güzelavrat otu 

Avena sativa Yulaf 

Capsicum annuum Paprika biberi 

Chenopodium album Sirken 

Coffea arabica Kahve 

Cucumis sativus Hıyar 

Datura stramonium Şeytan elması 

Glycine max Soya fasulyesi 

Nicandra physalodes Peru elması 

Nicotiana tabacum Tütün 

Phaseolus vulgaris Fasulye 

Pisum sativum Bezelye 

Solanum tuberosum Patates 

Solanum melongena Patlıcan 

Solanum nigrum Köpek üzümü 

Lycopersicon esculentum Domates 

Vigna unguiculata Börülce 

Taraxaum officinale Karahindiba 
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Tütünde Vahşi Ateş Hastalığı, özellikle nemli, yağışlı ve rüzgarlı havalarda 

fideliklerde ve tarlada sık sık gözlenir. Kurutulmuş tütün yapraklarında, hastalıklı 

bitki artıklarında, toprakta, tohum kabuğunun yüzeyinde, hastalıklı tohum 

kapsüllerinde, konukçu bitkilerin köklerinde ve fidelik örtü materyalinde kışlayan 

etmen, yağmur damlaları, rüzgar ve vektörlerle (yaprak pireleri, afitler, beyaz 

sinekler, thripsler vb.) birlikte bakteri bitki yaprak yüzeyine taşınır (Mitchell, 

1991). 

Bitki yüzeyine taşınan bakteri, bitki içerisine doğal açıklıklardan (stoma, 

hidadot, lentisel)  ve bitki yüzeyindeki yaralardan giriş yapmaktadır.  Bakterinin 

bitki içerisine giriş yapabilmesi ve enfeksiyonun başlaması için yaprak yüzeyinde 

ince bir nem tabakasının bulunması gerekmektedir. Uzun süren yağmurlarla 

birlikte yapraklarda sürekli bir nem oluşması enfeksiyon hızını arttırır.  Yaprak 

doku içiresine giren Pseudomonas syrinage pv. tabaci, hücrelerarası boşlukta 

hızlıca çoğalarak, bitki içinde yayılmaya başlar (Maliga et al., 1975, Nagata and 

Takebe, 1971). 3-5 günlük inkubasyon sürecinin ardından, tütün yapraklarında 

hastalığın ilk belirtileri olan küçük-sarımsı yeşilimsi lekeler oluşur (Hill, 1930). 

Şekil 2.3’te hastalığın yaşam döngüsü verilmiştir. Bakteri; enfeksiyon yerinde ve 

çevresinde tabtoksin salgılamaya başlar. Üretilen tabtoksin lekelerin etrafının 

klorotik bir hale ile çevrilmesine neden olmaktadır (Mitchell, 1991). Oluşan bu 

haleli bölgede bakterinin kendisi bulunmaz,  salgıladığı toksin bulunur (Mitchell, 

1981). 

 

                            Şekil 2.3 Hastalığın yaşam çemberi (Agrios, 2005). 
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 Nemli havalarda bakteri hücrelerarası boşlukta yayılmaya devam eder, 

salgıladığı enzim ve toksinler yapraktaki parankima hücrelerinin ölmesine, 

dokuların parçalanmasına, lezyonların genişlemesine imkan yaratır (Hirano and 

Upper, 1990). Hastalıklı bitkilerin tohum kapsüllerinde de belirti oluşur ve etmen 

kapsül içindeki tohumlara da bulaşır.  Etmen hastalıklı tohumlarda kışı geçirir ve 

bu bulaşık tohumlar gelecek sezon kullanıldığında tekrardan hastalık çıkışı 

gözlenir. Böylece etmen yaşam çemberini tamamlamış olur (Agrios, 2005). 

                                                      2.3 Etmene İlişkin Bilgiler 

Tütünde vahşi ateş hastalığının etmeni Wolf ve Foster tarafından ilk 

tanılandığında Bacterium tabacum olarak isimlendirilmiştir (Wolf and Foster, 

1917), daha sonraları ise etmenin bilimsel ismi sırasıyla; Phytomonas tabaci 

(Bergey et al., 1923),  Pseudomonas tabaci (Stevens, 1925), Chlorobacter tabaci 

(Patel and Kulkarni, 1951) olarak değiştirilmiştir. Son olarak etmeninin bilimsel 

ismi Pseudomonas syrinage pv. tabaci (Young et al., 1978) olarak değiştirilmiş ve 

günümüzde de bu bilimsel isim kullanılmaktadır (Braun and Sands, 2001, Taguchi 

et al.,2003). 

Tütünde Vahşi Ateş Hastalığı’nın etmeni olan Pseudomonas syringe pv. 

tabaci (Wolf & Foster, 1917) Young et al. 1978, 16sRNA dizilimine bağlı olarak 

Pseudomonas genusu içinde yer almakta ve moleküler taksonomide fluoresan 

grup veya grup I olarak kabul edilmektedir (Willis et al., 1994). Çizelge 2.2’de 

Pseudomonas syringe pv. tabaci’nin taksonomik sınıflandırılması görülmektedir 

(Muruganandam and Anoop Raj, 2012). 
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Çizelge 2.2 Hastalık etmeninin bilimsel sınıflandırılması. 

Bilimsel Sınıflandırması 

Kingdom: Bacteria 

Phylum: Proteobacteria 

Class: Gamma Proteobacteria 

Order: Pseudomonadales 

Family: Pseudomonadaceae 

Genus: Pseudomonas 

Species: P. syringae 

 

Pseudomonas syrinage pv. tabaci gram negatif bir bakteri olup, çubuk 

şeklinde, 0,5-0,8 mikron genişliğinde, 2-8 mikron uzunluğunda,  tek kutuptan 1-6 

kamçılı, kapsülsüz ve aerobik bir bakteridir (Garber and Heggestad, 1958). 

Etmenin optimum gelişme sıcaklığı 22-25 °C, minimum 0 °C,  maksimum 

sıcaklık ise 35 °C ve  termal ölüm sıcaklığı ise 46 °C -51 °C arasındadır (Garber 

et al., 1963).  Bakteri DNA’sının %58-71 mol’ünü G+C oluşturmaktadır (Turner, 

1981). 

Etmen Psedudomonas syrinage’nin genel karakteristik özelliklerini gösterir, 

bunlara ek olarak sukrozdan levan oluşturur, jelatin ve arbutini hidrolize 

etmektedir. Karbon kaynağı olarak, betaine, eriyhritol, D glucanate, malonate, 

meso-inositol, mannitol,  D sorbitol, trigonelline ve D xylose kullanırken, DL 

lactate ve D tartrate kullanılmaz. Hemen hemen tüm strainler L (+) tartrate’ı 

kullanır (Bradbury, 1986;  Messaadia and Harzallah, 2011). Buz çekirdeği 

aktivitesi oluşturmaz (Schaad et al., 2001). 

Tütünde Vahşi Ateş Hastalığı’ na neden olan P. syringae pv. tabaci’nin  in 

vitro’da Sakkaroz Nutrient Agar, King’s Medium B gibi genel besi yerlerinde 

http://en.wikipedia.org/wiki/Leotiomycetes
http://en.wikipedia.org/wiki/Leotiomycetes
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(Schaad et al., 2001) ve  Beef Extract Agar (Shew and Lucas, 1991), Litmus Milk 

(Johnson, 1923), Trypticase Soya Agar (Harrigan and Mccarce, 1966), Woolley's 

Liquid Medium (Woolley et al., 1952), Yeast Dekstroz Kalsiyum Karbonat Agar) 

gibi özel besi yerlerinde geliştirilmektedir. Bakteri kolonileri 22 °C - 26 °C 

arasında, 2-4 gün içinde gelişimini tamamlamaktadır (Thanutong et al, 1983; 

Bradbury, 1986). Gelişen bakteri kolonileri 3-5 mm çapında olup, genellikle 

başlarda kremimsi-beyazımsı renkte iken 24-36 saat sonunda sarıya dönmektedir 

(Fulton, 1980; Young et al., 1992). Koloniler; hafif kabarık, mat görünümlü 

kenarları saydam yapıdadır (Shew and Lucas, 1991). Şekil 2.4’ te Sakkaroz 

Nutient Agar ortamında gelişen Pseudomonas syrinage pv. tabaci kolonileri 

görülmektedir. 

Bakterinin tekrar tekrar kültüre alınıp, çoğaltılması sırasında etmen 

virülensini kaybedebilir fakat bitkiye inokulasyonu ile birlikte yapılan tütün 

reizolasyonları sonucunda bakteri virülensini kazanabilmektedir (Taguchi et 

al.,2006).Bakteri steril saf su içerisinde uzun zaman saklanabilir ve orijinal izolat 

gibi virülensini koruyabilmektedir (Shew and Lucas, 1991). 

 

Şekil 2.4 Pseudomonas syringae   pv.tabaci       Şekil 2.5 KB ortamında fluoresan pigment    

  kolonileri.                         oluşumu.                                                                   

 Pseudomonas syringae pv. tabaci KB besi yerinde görülebilir fluoresan 

mavi pigment oluşturur (Şekil 2.5). İki günlük inkubasyon sonunda gelişen 

fluoresan bakteri kolonileri 366nm UV ışığı altında görülebilmektedir (Schaad et 

al., 2001).  
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 Etmen tabtoksin adı verilen toksin üretmektedir. Toksinler β-

lactamantibiyotik, tabtoxin- β-lactammonocyclic için haberci moleküldür ve 

glutamine sentezini engeller (Unkefer et al., 1987). Bakteri tabtoksin üretirken 

bitkideki karbon kaynaklarını kullanmaktadır (Thomas et al., 1983). Kültüre 

alındığında da bakteri, ortamda bulunan karbon kaynaklarını, organik asitleri ve 

aminoasitleri kullanarak tabtoksin üretebilir (Barta et al., 1992).  

 Fruktoz, glukoz, galaktoz, gliserol, laktoz, maltoz, sukroz, riboz bakterinin 

tabtoksin üretmekte kullandığı karbonhidratlar olup, sitrat, salisilat, tartarat gibi 

organik asitleri ve alanin, aspartat, glisin, L- lösin, L- prolin, L- methionin gibi 

aminoasitleri kullanmaktadır (Messaadia and Harzallah, 2011; Shimizu et al., 

2003). Çizelge 2.3’ te Pseudomonas syrinage pathovarlarının ayrımında 

kullanılan özellikler (Schaaad et al., 2001) verilmiştir. 

Çizelge 2.3  Pseudomonas syrinage pv. tabaci’nin genel tanılanması. 
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Buz çekirdeği - + + + + 

N

D 
+ - - - - - - + +D 

Levan + + + + + +D + + + - + + + + + 

D-mannitol + + + + + + + +D + + + + + - + 

Insitol + + + + + + + + + + + + + + + 

D-Sorbitol + + + + + + + + + + + + + - +D 

L(+)tartrate + + - - - - - - + - - - + + - 

D(-)tartarate - - +D + 
N
D 

- - + - - + + - - - 

L-lactate - - + + + + +D - - - +D +D - - - 

Gelatinin 

sıvılaşması 
+ + + + + + 

N

D 
+ - + + ND ND ND - 

Arbutin 

hidrolizi 
+ + + + + + 

N

D 
+ - + + ND ND ND - 

1: pektat jelde oluşan çukurun pH’sı; 4=pH4.6/8=pH8.5 +: %80 veya daha fazla izolat pozitif; +D: %80 veya daha fazla 

izolat geç pozitif; V: %21-79 izolat pozitif; -:%80 veya fazla izolat negatif; ND: belirlenmemiştir. 
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 2.4 Hastalığın Mücadelesi Konusundaki Bilgiler 

Hastalık Türkiye ve dünyada tütün yetiştirilen bazı bölgelerde epidemiler 

yaparak ekonomik ölçüde verim ve kalite kayıplarına yol açmaktadır (Weller, 

2007). Bu yüzden üretim sezonunda vahşi ateş hastalığın oluşturacağı kayıpları 

önlemenin temel yolu kaliteli ve temiz tohum/fide kullanımından geçmektedir 

(Nesmith, 1998;  Harzallah and Larous, 1998). Fidelik döneminde; dayanıklı 

çeşitlerin kullanımı, kültürel önlemler, kimyasal ya da biyolojik preparatlarla 

yapılabilecek uygulamalar, tarla döneminde ise özellikle kültürel uygulamalar, 

hastalıklı kapsüllerden elde edilen tohumlara yapılan fiziksel uygulamalar ve 

tohum ilaçlamaları bu hastalığın çıkışını önlemekte ve kontrol altına almaktadır 

(Braun, 1937; Garber, 1959). 

2.4.1 Kültürel önlemler 

Hastalığın önlenmesinde kültürel mücadelenin oldukça önemli olduğu 

bilinmektedir. Bu önlemler arasında, hastalıktan ari tohum/fidenin kullanılması,  

fidelikte şüpheli bitkilerin sökülüp fidelikten uzaklaştırılması, fideliklerde 

hastalıktan ari toprak kullanılması, tütün fideliklerinin sık sık havalandırılması, 

aşırı sulamadan kaçınılması, yaprak yüzeyinin uzun süre ıslak kalmasının 

engellenmesi, fideliklerde kullanılan fidelik örtüsünün ve alet ekipmanların temiz 

olması, bir sezon öncesinden kalan hastalıklı bitki artıklarının uzaklaştırılması yer 

almaktadır. Etmen tohum kaynaklı olduğu için sağlam bitkilerden tohum alınması 

en önemli kültürel önlemlerden biridir (Shew and Lucas, 1991;  Türküsay ve 

Saygılı, 2008). 

 Ayrıca Tütünde Vahşi Ateş hastalığının fidelik ve tarladaki 

mücadelesinde gübreleme programı oldukça önemlidir. Potasyum bitkide yaprak 

yapısını güçlü tutup fungal ve bakteriyel etmenlerin bitkiye girişini zorlaştırdığı 

için, bitkinin hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlamaktadır. Fazla azot 

ise bitkide yaprak dokusunun daha gevşek yapıda olmasını sağladığından, bitkinin 

hastalıklara karşı daha duyarlı hale gelmesine neden olmaktadır (Bergmann, 

1992).  
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Heggestad ve Clayton (1955) yaptıkları bir çalışmada toprakta bulunan 

veya bitkilere uygulanan yüksek N/K oranının tütünde vahşi ateş hastalığının 

oluşmasını tetiklediğini, düşük N/K oranının ise vahşi ateş hastalığına karşı 

bitkinin daha dayanıklı bir yapı kazandırdığını saptamışlardır. Bu yüzden 

Pseudomonas syrinage pv. tabaci ile mücadelede, primer enfeksiyon kaynağı 

fideliklerde ve sekonder enfeksiyon kaynağı olan tarlada fazla azotlu 

gübrelemeden kaçınılmalı, potasyumlu gübrelere ağırlık verilmelidir (Agrios, 

2005). 

Etmen tütün dışında birçok bitkide özellikle de bazı yabancı otlarda 

(Çizelge 2.1) kışlayabildiği için fidelik ve tarlada yabancı ot kontrolü hastalık 

çıkışını baskı altına alabilmektedir (Diachun and Troutman, 1954).  Etmenin 

toprakta uzun yıllar canlılığını sürdürebilmesi nedeni ile tütün ve soya dışındaki 

bitkilerle ekim nöbeti yapılması inokulumu azaltmakta, fakat tamamen yok 

etmemektedir (Shew and Lucas, 1991). 

2.4.2 Dayanıklı çeşitlerin kullanımı 

Tütünde vahşi ateş hastalığına karşı dayanıklı çeşitlerin kullanılması 

hastalığın mücadelede önemli yer tutmaktadır. Özelliklede Amerika’da yetiştirilen 

bazı Burley tütün çeşitleri vahşi ateş hastalığına karşı dayanıklılık göstermektedir.  

Bu tütün çeşitlerinin dayanıklılık genleri Nicotina langiflora’dan melezlenerek 

elde edilmiştir (Stavely et al.,1976; Shew and Lucas, 1991; Hightower et al., 

1994). 

Huang ve ark. (1997), yaptıkları çalışmada Pseudomonas syrinage pv. 

tabaci’ ye karşı dayanıklı tütün çeşitleri elde edebilmek için, arpadan modifiye 

edilmiş Cecropin (MB39) genini tütüne aktarmışlardır. Yapılan bu çalışmada 

pozitif kontrol olarak normal tütün bitkileri kullanılmış ve gen aktarımı yapılmış 

tütün bitkisinin vahşi ateş hastalığına karşı dayanıklılığı araştırılmıştır. Kontrol 

bitkilerinin ve transgenik tütün bitkilerinin yapraklarına 102, 103, 104, 105 ve 106 

cfu/ml yoğunluğundaki Pseudomonas syrinage pv. tabaci inokulumu enjekte 

edilmiş ve 1 hafta içinde oluşan lezyonların çapları ölçülmüştür. MB39 geni 

aktarılmış tütün bitkilerinde sadece 105 ve 106 cfu/ml yoğunlundaki inokulum, 
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yapraklarda belirti oluşturmuş diğer yoğunluklardaki inokulum yapraklarda belirti 

oluşturmamıştır. Kontrol bitkilerine kıyasla gen aktarımı yapılmış tütün 

bitkilerinde hastalığın çıkışı çok daha azalmıştır. 

 Tütün bitkilerinde hastalıklara karşı yapılan dayanıklı çeşit 

çalışmalarında;  Kentucky Üniversitesi tarafından tescil edilen KT 204LC, KT 

209LC ve KT 210LC Burley tütün çeşitleri; yüksek verime sahip, geççi ve vahşi 

ateş hastalığına dayanıklılık göstermektedir. NC 6LC, NC 5LC, NC 2000LC ve 

NC 2002LC Burley tütün çeşitleri ise Kuzey Karolina Üniversitesi tarafından 

geliştirilmiş vahşi ateşe karşı yüksek dayanıklılık gösteren çeşitlerdir. Tennessee 

Üniversitesi vahşi ateş hastalığına oldukça dayanıklılık gösteren TN 86LC, TN 

90LC ve TN 97LC Burley tütünlerini tescil etmiştir (Seebold and Pearce, 2012). 

2.4.3 Kimyasal mücadele 

Kimyasal mücadele, hastalığın tohumlardaki ve fideliklerdeki gelişimini 

büyük ölçüde engellerken, tarla döneminde kimyasal kullanımı çok pratik değildir 

(Shew and Lucas, 1991). Vahşi Ateş Hastalığının kimyasal mücadelesinde tarla 

döneminde kalıntı riski nedeniyle çok fazla ilaçlama yapılmaz. Kimyasal 

ilaçlamalara hasattan yaklaşık iki ay kadar önce son vermek gerekmektedir 

(Weller, 2007). Bu yüzden üretim sezonunda bu hastalığın oluşturacağı kayıpları 

önlemenin temel yolu tohum ve fide kalitesidir (Nesmith, 1998).  

Hastalığın genel olarak kimyasal mücadelesine bakıldığında,  tohum 

çimlenmesinden sonra kotiledon yaprak çıkışıyla birlikte fide döneminde, 10 

günde bir bakır içeren  (bakır oksiklorid, bordo bulamacı, bakır hidroksit, bakır 

sülfat) preparatlarla yapılan kimyasal uygulamalar tütün fidelerinde vahşi ateş 

hastalığının görülmesine engel olmaktadır (Shew and Lucas,1991; Türküsay ve 

Saygılı, 2008; Deall and Cole, 1986).  Tütünde Vahşi Ateş Hastalığına karşı bazı 

ülkelerde, fidelik döneminde antibiyotik kullanılmaktadır (Salch and Shaw, 1988; 

Wannamaker, 1988). Antibiyotik kullanımının serbest olduğu ülkelerde, tütün 

fidelerin iki yapraklı olduğu dönemden tarlaya şaşırtılma dönemine kadar olan 

periyotta bu hastalığa karşı 100-200 ppm dozunda streptomycin kullanımı tavsiye 

edilmektedir (Shew and Lucas,1991; Agrios, 2005). Tarla döneminde ise 
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antibiyotik kullanımı  Türkiye de dahil olmak üzere tütün üretimi yapılan tüm 

ülkelerde yasaktır (Hightower et al., 1994).  

Tütünde vahşi ateş hastalığı tohum ve fide kaynaklı olduğu için kontrol 

stratejileri patojenden ari tohum ve fide kullanmak gibi önleyici tedbirler  

(Johnson and Murwin, 1925; Jenkins et al., 1922),  kimyasal preparatlar 

(dezenfektanlar, hidroklorik asit, bakırlılar) ile yapılabilecek koruyucu tohum 

ilaçlamaları (Bolkan and Ranhert, 1994; Nesmith, 1998) ve fide dönemindeki  

bakır, dezenfektan ve bitki aktivatörü kullanımı hastalığın çıkışını azaltmakta 

veya kontrol altına almaktadır (Johnson, 2008; Marutani et al., 2008). 

Kimyasallarla tohum uygulamaları bazen tohum çimlenme gücü başta olmak 

üzere tohum kalite özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Taylor et al., 

1998). Kimyasal tohum uygulamalarıyla birlikte tütün tohumlarına yapılabilecek 

fiziksel uygulamalar da hastalık çıkışına engel olabilmektedir. 

 Türküsay ve Tosun (2005), dezenfektan ve bitki aktivatörü olarak 

kullanılan HuwaSan TR -50 (Hidrojen Peroksit 580 g/L ve kolloid gümüş 0.36 

g/L) isimli preparatın Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis’ e karşı in 

vitro ve in vivo etkilerini değerlendirmişlerdir. In vitro test sonuçlarına göre; 

HuwaSan TR -50’ nin Cmm’ nin koloni gelişimini % 61 oranında engellediği 

saptanmıştır. Yapılan in vivo testlerde ise yapay olarak enfekte edilmiş tohumlara 

uygulanan bu preparatın ise Cmm’ e karşı % 75’lik bir etki sağladığı saptanmıştır. 

Araştırıcılar domates fidelerinde, kimyasal preparat olan Champ Formula (Bakır 

hidroksit, 361,1 g/l) ile HuwaSan TR -50’ yi birlikte uyguladıklarında ise bu 

etkinin % 81,7 oranında olduğunu saptamışlardır. 

 Slusarski (2004), topraksız tarımda yetiştirilen domates bitkilerine suni 

olarak bulaştırılan Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis’e karşı, 

Alkyldimethylbenzylammonium chloride + glutaraldehyde, Perasetik asit + 

Hidrojen peroksit, Alkyldimethylbenzylammonium + biguanidine türevi,  ve 

greyfurt ekstraktını damla sulama yöntemiyle uygulamıştır. Bunun sonucunda, 

dezenfektanlar hastalık şiddetinde önemli ölçüde düşüşe neden olurken, 

pazarlanabilir üründe % 2-15 oranında artış olduğu saptanmıştır. 
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 Runia (1995), H2O2 ile yapılan ön çalışmlarda 400 ppm’lik aktive edilmiş 

H2O2’nin TMV’yi %99.97 oranında elimine ettiğini, Fusarium oxysporum f.sp. 

lycopersici kolonilerinin ise 100 ppm’de ve 5 dakika sürede tamamen öldüğünü 

belirtmiştir. 

 Dhanvantari ve Brown (1993), yaptıkları çalışmada 0.1 M’lık hidroklorik 

asit (HCl) çözeltisine Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis ile bulaşık 

tohumların 1 saat süreyle daldırılmasının, tohum bulaşıklığını %1’in altına 

düşürdüğünü belirtmişlerdir. 

 Pradhanang ve Collier (2009), araştırmalarında Clavibacter michiganensis 

subsp. michiganensis ile yapay veya doğal olarak bulaşmış domates tohumlarına 

uygulanan hidroklorik asit (HCl)’in etkinliğini araştırmışlardır. Domates 

tohumlarının patojenle yapay olarak bulaştırılmasından 15 gün sonra yapılan 

hidroklorik asit uygulamasının %90 oranında etkili olduğunu bildirmişlerdir.  

 Aysan ve ark., (2005) Erwinia chrysanthemi’nin domates tohumları ile 

taşınmasını araştırmışlar ve etmeni bulaşık domates tohumlarından gelişen 

fidelerde saptamışlardır. Tohumda bulunan inokulumun eliminasyonunda farklı 

derecelerdeki sıcak su, NaOCl, HCI, bakır asetat, 8-hydroxyquinoline, bronopol 

ve streptomycin uygulamalarının antibakteriyel etkinliği ve tohum çimlenmesine 

olan etkilerini belirlemişlerdir. Uygulamaların etkinliği ve çimlenmeleri dikkate 

alındığında Erwinia chrysanthemi’ye karşı ise 0.6M HCl’ye 30 dakika 

daldırmanın patojen gelişimini tamamen engellediğini saptamışlardır. 

  Hopkins ve ark. (1996), karpuzda tohumla taşınan Acidovorax avenae 

subsp. citrulli’ye karşı yapmış oldukları çalışmada, %1lik HCl çözeltisinin 

tohumda bakteri bulaşıklığını ortadan kaldırmada çok önemli bir yöntem 

olduğunu rapor etmişlerdir. 

Carisse ve ark. (2000), yaptıkları çalışmada Xanthomonas campestris pv. 

vitians’a karşı marul tohumlarında bazı tohum uygulamalarının etkinliklerini 

araştırmışlardır. Bu çalışmada marul tohumları yapay olarak bakteri ile 

bulaştırıldıktan sonra %1’lik sodyum hipoklorite 15-20 dakika daldırılmış,   50 °C 
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suda 2 saat bekletilmiş ve bakır uygulamalarından bakır sülfat,  bakır sülfat+ 

Dithane, bakır sülfat+ Zineb, bakır hidroksit, bazik bakır sülfat solüsyonunda 

tohumlar bekletilmiştir. Araştırma sonucunda bakır sülfatın %86.89, bakır sülfat+ 

Dithane’ın %78.67, bakır sülfat+ Zineb’in %80.42 ve bazik bakır sülfatın %81.82 

oranında hastalığı engellediği saptanmıştır. 

Laboratuvar koşullarında yapılmış bir çalışmada, bakır oksiklorid 

Didymella bryoniae izolatlarına karşı denemiş ve bakır oksikloridin etmeninin 

miselyal gelişimini %72 engellediğini belirtmişlerdir (Santos et al., 2006). 

Bitkilerde hastalık yapan birçok patojen tohum yoluyla taşındığı için, 

tohum ilaçlamasının yapılması hem ekonomik hem de etkinlik açısından büyük 

avantaj sağlamaktadır. Tohum ilaçlamasının daha homojen olabilmesi için, 

geleneksel ilaçlama tekniğine oranla, uygulamanın film kaplama tekniği 

kullanılarak yapılması başarıyı arttırmaktadır (Taylor and Kwiatkowski, 2001).  

Tosun ve ark. (2011), yaptıkları çalışmada karpuz tohumlarına suni olarak 

Didymella bryoniae bulaştırılmış ve fungisitlerin bu hastalığa karşı etkinlikleri 

araştırılmıştır. Fungisit uygulamaları geleneksel uygulama biçimi olarak 

nemlendirme, sıvı solüsyona bandırma ve film kaplama olmak üzere 3 farklı 

şekilde uygulanmıştır. En etkili tohum uygulamasının Trifloxystrobin 

+Tebuconazole kombinasyonun polimer ile tohuma kaplanması (%91,71) olduğu 

rapor edilmiştir. 

Allen ve ark. (2003),  arpa tohumlarında fungal spor ve miselyal yükü 

inaktive etmek amacıyla ozon gazını kullanmışlardır. Ozonu depolanmış arpa 

tohumlarına 20 °C’de, 40 °C’de 5-20-30 dakika uygulamışlardır. 20 °C’de 5 

dakika uygulanan gaz formundaki ozonun arpa tohumlarındaki spor oluşumunu ve 

misel gelişimini %96 oranında engellediğini saptamışlardır. 

Ciccarese ve ark. (2007),  buğday, arpa ve bezelye tohumlarında 

dezenkesiyon amacıyla gaz formundaki ozonu Aspergillus spp., Penicillium spp., 

Fusarium spp., Rhizoctonia spp.,  Phomopsis spp., Mucor spp.  ve Chaetomium 

spp. funguslarına karşı 1, 1,5 ve 3 dakika süreyle uygulamışlardır. Uygulama 
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görmüş ve pozitif kontrol olarak bırakılan tohumlar PDA besi ortamına ekilmiş ve 

çimlenme testleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda 3 dakika boyunca gaz 

formundaki ozona maruz bırakılan tüm tohumlarda tohumlarda sözkonusu 

funguslara karşı en yüksek etki değerlerine ulaşıldığı görülmektedir. Ayrıca ozon 

gazının tohum çimlenmesine olumsuz bir etki yaratmadığı belirtilmiştir. 

Tohum kaynaklı bakteriyel hastalıkların mücadelesinde; kimyasal tohum 

uygulamaların yanında bazı fiziksel (sıcak su, kuru hava uygulaması) tohum 

uygulamaları da tohumdan etmeni elimine etmektedir (Karsavuran ve ark, 2005). 

 Ivey ve Miller (2005), Ohio (ABD)’da bulunan Osu/Oardc ve Hirzel 

Çiftliği’nde yaptıkları çalışmalarda tohumlara sıcak su uygulamalarının bakteriyel 

hastalıklara olan etkisini araştırmışlardır. Bölgedeki Cmm ile bulaşık meyvelerden 

elde edilen tohumların bir kısmına sıcak su uygulanmış bir bölümüne de 

uygulanmamıştır. Sıcak su uygulanan ve seralara aktarılan domateslerde hastalığa 

rastlanılmamıştır. 

 Özaktan ve Bora (1991), çalışmalarında Cmm ile bulaşık domates 

tohumlarına sıcak su uygulaması yapmışlar ve buna göre en etkili sıcaklık 

uygulamasının; 54-56 ºC olduğunu saptamışlardır. Ayrıca Goode ve Sasser 

(1980), 50-56 °C’ de 25 dakika süreyle sıcak su uygulamasının enfekteli domates 

tohumunda bulunan Cmm’ yi başarılı şekilde elimine ettiğini saptamışlardır. 

  Tütünde vahşi ateş hastalığına karşı kimyasal mücadelede fide döneminde 

özellikle bakırlı preparat kullanımı yaygındır.  Fakat bakırlı preparatlar yüksek 

dozlarda kullanıldığında, bakteri bakırlılara karşı dayanıklılık kazanabilir. Ayrıca 

tütünde fazla miktarda bakır kullanımının insan sağlığı ve çevre sağlığı açısından 

tehdit oluşturması nedeni ile bakır haricinde bitki aktivatörleri ve dezenfektanlar 

hastalıkla mücadelede kullanılan alternatif kimyasallardır (Bolkan and Ranhert, 

1994). Bitki aktivatörleri; bakteriyel, viral ve fungal hastalıklara karşı  tütün 

bitkisinde dayanıklılığı uyararak bitkinin patojenlere daha dirençli hale gelmesini 

sağlayıp, hastalıkların oluşmasını engellemektedir (Lous et al., 2001; Pappu et al., 

2000; Cole, 1999).  
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Handiseni ve Maphosa (2010), Zimbabve’de yaptıkları çalışmada; paprika 

biber fideliklerinde önemli sorun yaratan, tarlada verim ve kalitede önemli ölçüde 

ekonomik zararlanmalara neden olan Pseudomonas syringae pv. tabaci’ ye karşı 

Acibenzolar- S- metil’i denemişlerdir. Bu çalışmada karşılaştırma preparatı olarak 

bakır oksiklorid, pozitif kontrol olarak ise uygulama görmemiş fideler 

kullanılmıştır. Çalışmada;  paprika biber tohumları fidelik toprağına ekilmiş ve 

ardından çimlenmeye bırakılmıştır. Çimlenmeden 7 gün sonra fidelerde kotiledon 

yaprak çıkışı olmuştur. Fidelerde bir gruba Acibenzolar- S- metil (ABM), diğer 

gruba da bakır oksiklorid püskürtme yöntemiyle uygulanmıştır. Bu 

uygulamalardan bir hafta sonra Pseudomonas syrinage pv. tabaci inokulasyonu 

107 cfu/ml yoğunluğunda hazırlanmış ve  paprika biber fidelerine püskürtme 

yoluyla bulaştırılmıştır. Fidelerde bir hafta sonunda belirtiler oluşmuş ve 

hastalığın ilk belirtileri oluştuktan sonra tekrar ABM ve bakır oksiklorid biber 

fidelerine uygulanmış, birer hafta ara ile iki uygulama daha yapılmış, toplam 4 

uygulama sonunda ABM’nin ve bakır oksikloridin biber fidelerinde vahşi ateşe 

karşı etkinlikleri belirlenmiştir. Çalışma sonucunda Pseudomonas syrinage pv. 

tabaci’ye karşı biber fidelerinde ABM ve bakır oksiklorid arasında çok önemli bir 

fark olmadığını, ABM’nin fideliklerde kullanımının daha ekonomik olduğunu ve 

entegre mücadelede kalıntı riskine neden olmadığını raporlamışlardır. 

Peng ve Kuc (1992), yaptıkları çalışmada, hidrojen peroksitin 

Peronospora tabacina’ya karşı tütün bitkisinin yaprak yüzeyinde ve in vitro’da 

antifungal etkisini araştırmışlar ve hidrojen peroksitin 2,6100 μg/ml dozunda in 

vitro’da spor oluşumunu ve çimlenmesini çok büyük ölçüde engellediğini, bitkide 

ise hastalık gelişimini azalttığını rapor etmişlerdir. Ayrıca çalışmada peroksidaz 

akitivitesi ile pozitif ilişki yaratan hidrojen peroksitin, hastalığa karşı bitkiyi 

uyarıp dayanıklı hale getirdiğini tespit etmişlerdir. 

 Yang ve ark. (2002), Oxycom’un (%0.025 perasetik asit, %0.10-0.11 

hidrojen peroksit, %0.05-0.06 asetik asit ve 1 mm salisik asit) ve Salisik asidin 

tütünde vahşi ateş hastalığına karşı etkilerini saptamak için yaptıkları çalışmada, 

tütün fidelerini üç gruba ayırmışlardır. 1. grup bitkilere sadece Oxycom, 2.grup 

bitkilere Salisik Asit (SA), 3. Grup bitkilere ise sadece su spreyleme yöntemiyle,  

3 kez 10 gün ara ile uygulanmıştır.  Son uygulamadan 3 gün sonra bitkilere 
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105,106 ve 107 cfu/ml yoğunluklarındaki Pseudomonas syrinage pv. tabaci 

inokulumu steril bir şırınga ile damar arasına verilmiş ve belirtiler oluşuncaya 

kadar beklenmiştir. Uygulama sonuçlarına göre Oxycom uygulanan bitkilerde 

sadece 107 cfu/ml yoğunluğundaki inokulumda hastalık belirtisi oluşmuş, SA 

uygulanan bitkilerde ise tüm yoğunluklarda bakteri gelişimi olmuştur. Yapılan 

uygulamaların bitkinin savunma sistemine etkisini saptamak amacıyla protein ve 

enzim analizleri de gerçekleştirilmiştir. Hastalık belirtileri gösteren yapraklar 

koparılmış ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra protein analizleri yapılmıştır. 

Oxycom uygulanan bitkilerde enzimatik faaliyetlerin özelliklede peroksidaz 

enziminin çok yüksek miktarda olduğu, ve sonucunda bitkinin hastalığa karşı 

daha dayanıklı yapı kazandığı belirlenmiştir. 
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 3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 Bu tez çalışması Pseudomonas syringae pv. tabaci’ye karşı mücadelede; 

tohum ve fide uygulamaları olarak iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada 

laboratuvar koşullarında tütün tohumlarına suni olarak bakteri bulaştırılmış ve 

tohuma yapılan kimyasal ve fiziksel uygulamaların bakteriyi elimine etmedeki 

etkinliği araştırılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise fide dönemindeki tütün 

bitkilerinde vahşi ateş hastalığına karşı bazı preparatların koruyucu etkileri 

incelenmiştir. 

 3.1 Materyal 

 3.1.1 Denemelerde kullanılan bitki materyali ve yetiştirme ortamları 

 Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

laboratuvarlarında ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

seralarında gerçekleştirilen bu tez çalışmasında; in vitro-in vivo testlerde sertifikalı 

İzmir Özbaş (Şark tipi) çeşidi tütün tohumları ve bu tohumlardan elde edilen tütün 

fideleri kullanılmıştır (Şekil 3.1).  20 cm çaplı saksılara 2:1:1 oranında torf, toprak 

ve kum karışımları hazırlanarak doldurulmuş ve fideler bu saksılara şaşırtılmıştır.  

                      

Şekil 3.1 Sertifikalı İzmir Özbaş çeşidi tütün tohumları ve fideleri. 

3.1.2 Denemelerde kullanılan bakteri izolatları 

 Samsun ilinin Bafra (Soğukçam Köyü) ve Vezirköprü ilçelerindeki tütün 

üretim alanlarında 17.07.2012 tarihinde yapılan surveyler sonucunda hastalık 

belirtisi taşıyan tütün yaprakları toplanmış, daha sonra laboratuvara getirilmiştir 
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(Şekil 3.2). Laboratuvarda yapılan izolasyonlar sonucunda izole edilen bakteri 

kolonilerinin klasik metodlarla tanısı yapılmıştır. In vitro ve in vivo denemelerde 

virülensi yüksek olan Bafra’dan elde edilen bakteri izolatları kullanılmıştır (Şekil 

3.3). Tohum denemesinde ise uygulama görmüş tütün tohumlarının ekimleri King 

B ve Sakkoroz Nutrient Agar besiyerlerine yapılmıştır. Tohumların çimlenme 

testleri ise steril cam petriler içerisindeki nemlendirilmiş çift katlı steril kurutma 

kağıdı üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 3.2 Laboratuvara getirilen hastalık belirtisi taşıyan tütün yaprakları. 

 

Şekil 3.3 İzolasyonlar sonucunda elde edilen bakteri kolonileri ve tütünde Hiper   

     Sensitivite testi sonuçları. 

3.1.3 Denemelerde kullanılan preparatlar 

 Ülkemizde tütünde vahşi ateş hastalığına karşı ruhsatlı bir tarım ilacı 

olmaması nedeni ile, tez çalışmasında dezenfektanlar, bitki aktivatörü, bakırlı 

preparatlar gibi farklı bitki koruma ürünlerine yer verilmiştir. Yaprak leke 

hastalıklarında kullanılabilecek, kalıntı sorunu yaratmayan, bekleme süresi kısa 

olan, ekonomik olabilecek preparatlar seçilmiştir.  
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3.1.3.1 Tohum denemelerinde kullanılan preparatlar 

 Tohum denemelerinde in vitvo testlerde kullanılan preparatların aktif 

maddeleri, ticari isimleri, formülasyon özellikleri, firma isimleri ve uygulama 

dozları Çizelge 3.1 ve 3.2’de verilmiştir. 

 Çizelge 3.1 Tohumlara bandırma yoluyla uygulanan preparatlar ve özellikleri. 

Ticari Adı Aktif Madde ve 

Oranı 

Firma Adı Formülasyon Doz (ml/L) 

HCl HCl Merck SL 1370ml/30L 

HUWASAN TR 

50 

Hidrojen Peroksit 

580g/L +Kolloid 

Gümüş 0.36 g/L 

Rhoamtech SL %2 

MAXTOR FITOR 

PHOSFULL 

%50 Hidrojen 

Peroksit%2 Azot %2 

Mangan %28 Fosfit 

%25 Potasyum oksit 

Innako A.Ş. SL 200ml/100L 

OKEY 
%3’ lük bakır 

sülfat çözeltisi 

Bahçeci 

Tarım 
SL 400ml/100L 

MASTERCOP 
Bakır sülfat penta 

hidrat 62.82 g/L 
Agrikem SC 150 ml/100L 

IDRORAME 
Bazik bakır sülfat 

(193g/L) 
AMC-TR SC 500ml/100L 

PHYTOACTIONE 
% 5 Cu + % 1 Zn 

+ %1 Mn  
Fen Tarım SL 300ml/100L 
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Çizelge 3.2 Tohumlara film kaplama yoluyla uygulanan preparatlar ve özellikleri. 

Ticari Adı Aktif Madde ve 

Oranı 

Firma Adı Formülasyon 
Doz 

(ml,g/L,da) 

MESSENGER 

GOLD 

% 1Harpin 

Proteini 
AMC TR WDG 6 g/da 

OKEY 

%3 Bakır sülfat 

çözeltisi 

(Nanobakır) 

Bahçeci Tarım SL 300ml/100L 

STARNER 
200g/kg oxolinic 

acid 
Sumitomo WP 150g/100L 

SOIL-SET 

Lactobacillus acidophilus 

(781,18g/L)+Bitki eksraktı 

(37,06 g/L)+ Demir klorür 

(77,86 g/L)+ Çinko klorür 

(92,77 g/L)+ Bakır klorür 

(74,86 g/L)+ Manganez 

klorür (26,27 g/L) 

Alltech 

CropScience 
SL %0,3 

 

 3.1.3.2 Fide denemelerinde kullanılan preparatlar 

 Fide denemelerinde in vivo testlerde kullanılan preparatların aktif 

maddeleri, ticari isimleri, formülasyon özellikleri, uygulama dozları ve firma 

isimleri Çizelge 3.3’te verilmiştir. Preparatlar bitkilere el pülverizatörü yardımıyla 

püskürtülmüştür. Fidelere bakteri süspansiyonunun inokule edilmesinde ULV 

cihazı kullanılmış ve bitkilerin üzeri  bu işlemden sonra nemlendirilmiş polietilen 

şeffaf poşetler ile kapatılmıştır. 
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Çizelge 3.3 Fide uygulamalarında kullanılan preparatlar ve özellikleri. 

Ticari Adı Aktif Madde ve 

Oranı 
Firma Adı Formulasyon 

Doz         

(ml,g/L,da) 

ALIETTE % 80 Fosetyl-Al Bayer Türk WG 200g/100L 

HUWASAN TR 50 

Hidrojen 

Peroksit 580g/L 

+ Kolloid 

Gümüş 0.36 g/L 

Rhoamtech SL 1L/100L 

MASTERCOP 

Bakır sülfat 

penta hidrat 

62.82 g/L 

Agrikem SC 150ml/100L 

MAXTOR FITOR 

PHOSFULL 

%50 Hidrojen 

Peroksit%2 Azot 

%2 Mangan 

%28 Fosfit %25 

Potasyum oksit 

Innake A.Ş SL 200ml/100L 

OKEY 

%3 Bakır sülfat 

çözeltisi 

(Nanobakır) 

Bahçeci Tarım SL 400ml/100L 

IDRORAME 
Bazik bakır 

sülfat (193g/L) 
AMC-TR SC 500ml/100L 

PHYTOAKTIONE 
% 5 Cu + % 1 

Zn + %1 Mn 
Fen Tarım SL 300ml/100L 

STARNER 
200g/kg 

oxolinic acid 
Sumitomo WP 150g/100L 

MESSENGER 

GOLD 

% 1Harpin 

Proteini 
AMC TR WDG 6 g/da 

 

 3.2 Yöntem 

 Denemeler in vitro ve in vivo olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmiştir. 

İlk aşamada in vitro’da vakum infiltrasyon yöntemi ile tütün tohumlarına etmen 

suni olarak bulaştırılmıştır, reizolasyonlar sonucunda bakterinin tohumlara 
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bulaştığı kesinleştirilmiş ve çeşitli uygulamalar ile etmenin tohumdan elimine 

edilmesi amaçlanmıştır. Denemenin ikinci aşamasında ise; tütün fideleri saksılara 

şaşırtılmış ve üç hafta sonra bitkilere ilaç uygulaması yapılmıştır. 1 hafta 

aralıklarla yapılan üç ilaç uygulamasının ardından fidelere hastalık etmeni bakteri 

bulaştırılmış ve belirtiler oluştuktan sonra ilaçların koruyu etkileri belirlenmiştir. 

 3.2.1 Tohum uygulamaları 

 3.2.1.1 Tütün tohumlarına patojen bakterinin bulaştırılması 

 Tütün tohumları yüzey dezenfeksiyonu amacıyla %1’lik Sodyum 

Hipoklorit (NaOCl) çözeltisi içinde 5 dakika bekletilmiş ve daha sonra steril saf 

suda yıkanarak, steril kurutma kağıdında kuruyana kadar bekletilmiştir. 48 saat 

süreyle 23 ºC’deki inkubatörde geliştirilmiş P. s. pv. tabaci izolatları, yoğunluğu 

1.108 cfu/ml olacak şekilde 100 ml steril saf su içerisine baget yardımıyla alınmış 

ve iyice çalkalanarak bakteri süspansiyonu hazırlanmıştır. Motorla çalışan vakum 

infiltrasyon yöntemi ile 15.09.2012 tarihinde; bakteri süspansiyonu 15 g tütün 

tohumuna suni olarak bulaştırılmıştır (Türküsay ve Tosun, 2005).  (Şekil 3.4)  

Bakteri ile inokule olan tohumlar 1 gece boyunca steril kabin içerisindeki steril 

kurutma kağıtları üzerinde kurutulmuştur (Şekil 3.5) 

Tohumların inokule olup olmadığını kontrol etmek amacıyla; 16.09.12 

tarihinde tesadüfi olarak seçilen 100 tohumun, KB besi yerine her petride 25 

tohum olacak şekilde 4 tekerrürlü ekimleri yapılmış ve 48 saatlik inkubasyona 

bırakılmıştır. İnkubasyon sonucunda gelişen krem ve sarı renkteki kolonilerin 

(Şekil 3.6) biyokimyasal testlerle tanısı yapılıp, tohumlara etmenin bulaştırıldığı 

gözlenmiştir. 

                

Şekil 3.4 Tohumlara   vakum infiltrasyonu yoluyla P.s. pv. tabaci bulaştırılması. 
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Şekil 3.5 Bakteri bulaştırılan tohumların steril kurutma kağıtlarında kurutulması. 

.  

Şekil 3.6 Tütün tohumlarına etmenin bulaştırılması sonucu besi yerinde gelişen bakteri kolonileri 

 3.2.1.2 Tohumlara dezenfektan uygulamaları 

  Dezenfektan uygulaması ile; tohumun içinde ya da tohum kabuğunda 

bulunan etmenin kontrol edilmesi amaçlanmıştır. Dezenfeksiyonda kullanılan 

maddelerin tohumlar tarafından absorbe edilme, penetrasyon ve tohum içinde 

yayılma gibi özellikleri bulunmaktadır. Her uygulama için 0.5 gr bakteri ile 

inokule edilmiş tütün tohumları steril bir tülbent içine konulup, iple bağlanmıştır. 

Etmeni tohumdan elimine etmek amacıyla,  tülbent içerisindeki tütün tohumları su 

ile seyreltilmiş HCl’e (29,5ml HCl/500ml su) 10 dakika,  %1’lik Huwasan TR 

50’ye ve Maxtor+Fitor+Phosfull (200ml/100L) karışımına 30 dakika süreyle 

daldırılmıştır (Şekil 3.7). Süre sonunda solüsyonlardan çıkartılan tohumlar steril 

kurutma kağıtları üzerinde kurumaya bırakılmıştır. Pozitif (+) kontrol olarak 
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bakteri bulaştırılmış, dezenfektan uygulaması görmemiş tütün tohumları, negatif 

kontrol (-) olarak ise hiçbir muamele görmemiş tütün tohumları kullanılmıştır.  

 

Şekil 3.7 Tütün tohumlarının HCL ve dezenfektan solüsyonlarına daldırılması. 

 3.2.1.3 Tohumlara bakırlı preparat uygulamaları 

 Tohum kaynaklı olan vahşi ateş hastalığın tohumlardan elimine 

edilebilmesi amacıyla bu çalışmada suni olarak inokule edilmiş tohumlara  

daldırma metoduyla bakır uygulaması gerçekleştirilmiştir.  Bu uygulamada 

Idrorame, Mastercop, Okey ve Phytoactione isimli preparatlar kullanılmıştır. 

Idrorame 500ml/100L, Mastercop 150ml/100L, Okey 300 ml/100L ve 

Phytoactione 500 ml/100L dozunda hazırlanmıştır. Her uygulama için 0.5 gr 

bakteri ile inokule edilmiş tütün tohumu steril bir tülbent içine konulup, iple 

bağlanmıştır. Hazırlanan ilaç süspansiyonuna tülbent içerisindeki tohumlar 

daldırılmış ve 30 dakika bekletilmiştir (Şekil 3.8). Süre sonunda ilaç 

süspansiyonundan çıkartılan tohumlar kurutulmak üzere steril kurutma kağıtlarına 

alınmıştır. Pozitif (+) kontrol olarak bakteri bulaştırılmış, bakırlı preparat 

uygulaması görmemiş tütün tohumları, negatif kontrol (-) olarak ise hiçbir 

muamele görmemiş tütün tohumları kullanılmıştır.  
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Şekil 3.8 Tohumlara yapılan bakırlı prearat uygulaması. 

 3.1.2.4 Tohumlara sıcak su uygulamaları 

 Bakteri ile bulaşık tütün tohumlarından patojeni elimine edebilmek 

amacıyla,    termostatlı ve sirkülasyonlu su banyosu 50 ºC’ye ayarlanmış ve 

tülbent içindeki tohumlar sıcak suda 20 ve 30 dakika bekletilmiştir Daha sonra su 

banyosunun sıcaklığı 55 ºC’ye ayarlanmış ve tohumlar sıcak suda 20 ve 30 dakika 

bekletilmiştir (Şekil 3.9).  (Özaktan ve Bora, 1991. Süre sonunda su banyosundan 

çıkartılan tohumlar steril kurutma kağıtlarında kuruyuncaya kadar bekletilmiştir. 

Pozitif  kontrol olarak bakteri bulaştırılmış, sıcak su uygulaması görmemiş tütün 

tohumları, negatif kontrol olarak ise hiçbir muamele görmemiş tütün tohumları 

kullanılmıştır.  
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Şekil 3.9 Tohumlara sıcak su uygulamasının yapılması. 

 3.2.1.5 Tohumlara ozon uygulamaları 

 Son yıllarda tohum kaynaklı patojenlere karşı alternatif bir mücadele 

yöntemi olan tohumlara ozon uygulanmasının, tohum üzerindeki mikrobiyal yük 

gelişimini önemli oranlarda azalttığı yapılan çalışmalar ile belirlenmiştir. Bu 

amaçla tohumlara suni olarak bulaştırılan Pseudomonas syrinage pv. tabaci’ye 

karşı ozon gaz formumda uygulanmış ve tohumlardaki bakteriyi elimine edip 

etmediği araştırılmıştır.  Tohumlara ozon gazı uygulaması 15, 30, 90 ve 120 

dakika süreyle yapılmıştır (Şekil 3.10; 3.11). Pozitif kontrol olarak ayrılan tütün 

tohumlarına ozon gazı uygulanmamış, negatif kontrol olarak ise bakteri 

bulaştırılmamış ve ozon uygulanmamış tohumlar kullanılmıştır. 
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Şekil 3.10 Ozon gazı sistemi. 

            

Şekil 3.11 Tohumlara uygulanan ozon gazı sistemi. 

 3.2.1.6 Tohumlara film kaplama uygulaması 

Tohum ilaçlamalarında film kaplama tekniğinin kullanılması başarıyı 

arttırmaktadır. Film kaplama tekniğinde kullanılan polimerler ile birlikte 

preparatların tohum üzerine yayılma oranı daha homojen olmaktadır. Bu amaçla 

bu tez çalışmasında bakteri ile suni olarak bulaştırılmış tütün tohumlarına bazı 

preparatlar film kaplama metoduyla uygulanmıştır.  Bu uygulamada Okey, 

Messenger Gold, Starner,  Soil- Set isimli preparatlar ve polimer kullanılmıştır.  

Film kaplama uygulamasında ilk olarak Okey 400ml/100L, Messenger Gold 
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6gr/40L, Starner 150gr/100L ve Soil- Set 1,5L/100L dozunda olmak üzere ilaç 

solüsyonları hazırlanmıştır (Şekil 3.12). Daha sonra hazırlanan ilaç 

solüsyonlarının herbirinden 30 ml alınıp 20 ml polimer ile karıştırılmıştır (Şekil 

3.13). Daha sonra spreyleme yöntemiyle polimerli ilaç süspansiyonu tohumlara 

püskürtülmüştür (Şekil 3.14). Pozitif kontrol olarak sadece polimer püskürtülmüş 

tohumlar, negatif kontrol olarak ta hiçbir muamele görmemiş temiz tohumlar 

kullanılmıştır. Uygulama sonunda tohumlar kurutulmak üzere kurutma kağıtlarına 

alınmıştır (Şekil 3.15). 

 

Şekil 3.12 Film kaplama için ilaç solüsyonlarının hazırlanması. 

 

Şekil 3.13 Hazırlanan ilaç solüsyonlarının polimer ile karışımı. 
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          Şekil 3.14 Hazırlanan ilaç polimer karışımının tohumlara kaplanması. 

   

Şekil 3.15 Kaplanan tohumların kurutma kağıtlarında kurutulması. 

 3.2.1.7 Patojenle bulaştırılan tohumlardaki bulaşık tohum oranının    

           saptanması   

 Farklı uygulamalara tabii tutulmuş tohumların, kurutulduktan sonra King 

B besi yerlerine ekimleri gerçekleştirilmiştir. Ekimler bütün uygulamalar için ayrı 

ayrı her petriye 25’er tane olmak üzere, 8 tekerrürlü toplamda 200 tohum ile 

yapılmıştır (Şekil. 3.16).  Petriler 25 °C’deki inkubatörde 24-48 saat süreyle 

bekletilmiştir (Şekil 3.17). İnkubasyon sonucunda çevresinde bakteri gelişen 

tohum sayıları belirlenerek bulaşık tohum yüzdesi hesaplanmıştır. Hiçbir tohum 
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uygulaması görmemiş sadece patojenle bulaştırılmış tohumlar, farklı tohum 

uygulamalarının bulaşık tohum oranına etkisi saptanırken pozitif kontrol olarak 

kullanılmıştır. 

 

 

                 Şekil 3.16 Uygulama görmüş tütün tohumlarının KB besi yerine ekimi. 

 

  

Şekil 3.17 Petrilerin inkubatöre kaldırılması. 
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3.2.1.8 Farklı tohum uygulamalarının bulaşık tohum oranına etkisi 

 Farklı uygulamalara tabi tutulmuş, 200’er adet hastalıklı tohum 3.2.1.7’de 

anlatıldığı gibi besi yerine ekilerek her bir uygulamanın bulaşık tohum sayısına 

etkisi ortaya konmuştur. Böylece uygulama görmüş tohumlardaki bulaşık tohum 

%’si saptanmıştır. Sadece patojenle bulaştırılan tohumlardaki bulaşık tohum 

sayısı, uygulama görmüş tohumdaki bulaşıklık düzeyiyle karşılaştırılarak % etki 

Abbott formülüyle hesaplanmıştır. Uygulamalar arasındaki istatistiki farklar SPSS 

for Windows 16.0 istatistik programında Duncan çoklu karşılaştırma testinde 

p≤0.05 önem düzeyine göre yapılmıştır. Aynı istatistiki grupta yer alan 

uygulamalar aynı harfle işaretlenmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. 

 3.2.1.9 Farklı tohum uygulamalarının tohum çimlenme gücüne olan   

              etkilerinin belirlenmesi 

Tohuma yapılan uygulamaların tohum çimlenmesi üzerine olan etkilerini 

saptamak amacıyla; muamele görmüş tüm tohumların çimlenme testleri 

kurulmuştur. Çimlenme testleri için cam petriler ve petri ölçüsünde kesilen 

kurutma kağıtları 120 °C’de 5 saat steril edilmiştir. Daha sonra tütün 

tohumlarındaki dormansiyi kırmak için 1 litre steril saf suya 1 gr Potasyum nitrat 

(KNO3) eklenmiş ve eriyene kadar karıştırılmıştır.  Kesilen çift katlı kurutma 

kağıtları hazırlanan çözeltiye bandırılıp cam petriler içine yerleştirilmiştir (Şekil 

3.18). Çimlenme testleri her petriye 25 tohum gelecek şekilde, 4 tekerrürlü 

toplamda 100 tohumla kurulmuştur (Şekil 3.19). ISTA koşullarında 25 0C’de 

uygun nemde 16 günlük inkubasyon süresinde (Şekil 3.20) yürütülen çimlenme 

testleri sonunda, çimlenen tohumların sayımları yapılarak çimlenme gücü 

değerleri saptanmıştır (ISTA, 2006). Kontrol amacıyla P. s. pv. tabaci ile 

bulaştırılmış, hiçbir tohum uygulaması görmemiş tohumlar kullanılmıştır. 

Muamele görmüş tüm tohumların denemelerinden elde edilen çimlenme 

verileri SPSS for Windows 16.0 istatistik paket programında değerlendirilmiş ve 

uygulamalar arasındaki farklılık Duncan testine göre gruplanmıştır. 
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Şekil 3.18 Kurutma kağıtlarının %1’lik KNO3 çözeltisine bandırılması 

 

 

Şekil 3.19 Tohumların çimlenme testi için petrilere ekiminin yapılması     

           

         Şekil 3.20 Tohumların çimlenmesi için petrilerin inkubatore kaldırılması. 
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 3.2.2 Fide uygulamaları 

 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü seralarında 

yürütülen bu aşamada Agrico A.Ş fide firması tarafından üretilen İzmir Özbaş 

çeşidi hazır tütün fideleri saksılara şaşırtılmıştır. Tütün bitkileri dört beş yapraklı 

döneme geldiğinde vahşi ateş hastalığına karşı koruyucu ilaç uygulamalar 

yapılmış ve son ilaçlamadan sonra etmen suni olarak bitkilere bulaştırılmıştır. 

Etmenin inokulasyonundan 10 gün sonra belirtiler gözlenmiş,  yapraklardaki leke 

sayımları yapılarak ilaçların kontrol bitkilerine oranla etkinliği araştırılmıştır. 

 3.2.2.1 Saksı toprağının hazırlanması  

 Denemede kullanılan saksı toprağı; 2:1:1 oranında torf, bahçe toprağı ve 

kum olacak şekilde hazırlanmıştır (Şekil 3.21). Hazırlanan bu karışım elekten 

geçirildikten sonra 20 cm çapındaki 148 adet saksıya eşit olarak paylaştırılmıştır 

(Şekil 3.22).  Toprak doldurulmuş saksılar seraya kaldırılmıştır (Şekil 3.23).  

 

Şekil 3.21 Saksı toprağının elenmesi ve torf ile karıştırılması. 

 

 

Şekil 3.22 Saksılara toprak doldurulması. 
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Şekil 3.23 Toprak doldurulmuş saksıların seraya yerleştirilmesi. 

 3.2.2.2 Fidelerin şaşırtılması 

 İzmir Özbaş çeşidi tütün fideleri 14.08.2012 tarihinde her saksıya birer 

tane olacak şekilde şaşırtılmıştır. Fideler şaşırtıldıktan sonra her saksıya can suyu 

verilmiştir (Şekil 3.24). 110 tane saksı deneme için 10’lu gruplara ayrılmıştır 

(Şekil 3.25). 

 

 

Şekil 3.24 Fidelerin şaşırtılması ve can suyu verilmesi. 

 

Şekil 3.25 Şaşırtılan tütün fidelerinden genel bir görüntü. 
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 3.2.2.3 Fidelerde ilaçlama uygulamaları 

 Çalışmanın bu aşamasında; tütünde vahşi ateş hastalığına karşı ilaç 

uygulamalarının etkinliğini belirlemek için her ilaç uygulaması 10 tekerrürlü 

olacak şekilde, 90 saksıya ilaç uygulaması yapılmış, 10 saksı pozitif  (+) kontrol, 

10 saksı ise negatif (-) kontrol olarak ayrılmış ve toplamda 110 saksı ile ilaç 

denemesi kurulmuştur.  Denemede kullanılan preparatların isimleri ve dozları 

metod 3.1.3.2’de verilmiştir. İlaçlamalarda kullanılacak su miktarını belirlemek 

için el pülverizatörü ile yapılan kalibrasyon sonucunda 0,5 L su ile 10 saksının 

ilaçlandığı belirlenmiş ve preparatların dozları buna göre hazırlanmıştır (Şekil 

3.26).  

   

   

 

Şekil 3.26 Preparatların hazırlanması. 
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Şekil 3.27 Bitkilere 1. ilaçlama uygulamasının yapılması. 

 

Şekil 3.28 Bitkilere 2. ilaçlamanın yapılması. 

 

Şekil 3.29 Bitkilere 3. ilaçlama uygulamasının yapılması.  
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 İlk ilaçlama 07.09.2012, ikinci ilaçlama 14.09.2012 üçüncü ve son 

ilaçlama ise 21.09.2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.27,  Şekil 3.28 ve 

Şekil 3. 29) .                                           

  Bitkilere ilaçlar spreyleme yöntemiyle uygulanmış ve bitki üstünde 

ilaçlanmayan alan kalmamasına dikkat edilmiştir (Şekil 3.30). 

 

 

Şekil 3.30 Yaprakların üst ve alt yüzeyindeki ilaç damlacıkları. 

 3.2.2.4 Bakteri inokulumunun hazırlanması 

Pseudomonas syringae pv. tabaci’nin 24-48 saat süreyle inkubatörde  

geliştirilmiş bakteri kültürlerinden elde edilen bakteri süspansiyonunun 

spektrofotometrede yoğunluğu  ölçülmüş ve 108 cfu/ml olarak ayarlanmıştır.  
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 3.2.2.5 Bitkilerin patojen ile inokulasyonu 

Hazırlanan bakteri süspansiyonu 26.09.2012 tarihinde, ULV cihazı ile 50 

mikron damla çapı büyüklüğünde yaprakların üst ve alt yüzeyine püskürtülerek 

uygulanmıştır (Şekil 3.31). Bakterinin bitkiye daha kolay girişini sağlamak 

amacıyla süspansiyon içine 5-6 damla Tween 20 eklenmiştir. 

 Böylece Tween 20 ve küçük çaptaki damlalar sayesinde bakterinin yaprak 

yüzeyindeki tutunma oranı arttırılmıştır. Denemede negatif kontrol bitkilerine 

bakteri süspansiyonu uygulanmamış, pozitif kontrol ve ilaç uygulaması yapılmış 

bitkilere bakteri inokule edilmiştir. Hastalık çıkışı için uygun nemi (%80-%90) 

sağlamak amacıyla nemlendirilmiş ve bakteri süspansiyonu püskürtülmüş 

polietilen torbalar saksılar üzerine geçirilmiştir (Şekil 3. 32). Sera içi nem %96 ve 

sıcaklık 28 0C olarak ölçülmüştür (Şekil 3. 33). 

 

   

Şekil 3.31 Bitkilere ULV cihazı ile bakteri bulaştırılması. 
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Şekil 3.32 Hastalık çıkışı için saksıların nemli polietilen torbalar ile kaplanması. 

 

Şekil 3.33 Serada sıcaklık ve nem değerlerinin ölçülmesi. 

   Bakteri inokulasyonundan 5 gün sonra saksılardaki polietilen torbalar 

çıkartılmıştır. 

 3.2.2.6 Fide denemesinden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi 

 Fide denemesi sonunda; bakteri ile bulaştırılan bitkilerde hastalık şiddetini 

ve pozitif kontrole kıyasla ilaç etkinliğini belirleyebilmek için bitkilerin 

yapraklarında oluşan lekelerin sayımları yapılmıştır (Şekil 3.34). Elde edilen 

verilerin analizleri SPSS (16.00) paket programı yardımıyla varyans analizi 
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uygulanarak Duncan testi ile uygulamaların pozitif kontrole karşı etkililikleri 

karşılaştırılarak yapılmıştır. 

 

Şekil 3.34 Yapraklardaki leke sayımının yapılması ve verilerin elde edilmesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 4. BULGULAR 

 Bu tez çalışmasında laboratuvar koşullarında tütün tohumlarına yapılan 

fiziksel, kimyasal uygulamaların ve sera koşullarında gerçekleştirilen saksı 

denemesinde kullanılan preparatların tütünde vahşi ateş (Pseudomonas syrinagae 

pv. tabaci) hastalığına karşı etkinlikleri değerlendirilmiştir.  

 4.1 Tohum Uygulamalarından Elde Edilen Bulgular 

 4.1.1 Tohumlara dezenfektan uygulamaları 

 Tezin yöntem kısmında, 3.2.1.2’de anlatıldığı üzere Pseudomonas 

syringae pv. tabaci ile suni olarak bulaştırılan tütün tohumlarına dezenfektanlara 

daldırma metdoduyla uygulama yapılmış ve bu tohumların 3.2.1.7’de verildiği 

gibi besi yerlerine ekimleri yapılmıştır. Tüm tekerrürlerde bakteri ile bulaşık olan 

tohumlar sayılmış ve pozitif kontrole göre yüzde etki değerleri bulunmuştur. 

Dezenfektan uygulaması görmüş tohumların pozitif kontrole göre bakteriyi 

elimine etmedeki başarıları farklı olmuştur (Şekil 4.1, Şekil 4.2 ve Şekil 4.3).  

   

Şekil 4.1 Huwasan TR 50 uygulanmış tohumlardaki bakteri gelişimi. 
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Şekil 4.2 HCl uygulanan tohumlardaki bakteri gelişimi. 

 

Şekil 4.3 Maxtor+Fitor uygulanmış tohumlardaki bakteri gelişimi. 
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 Çizelge 4.1’de dezenfektan uygulaması yapılan tütün tohumlarında 

preparatların bakteriye olan etkileri (%) ve tohum çimlenmesine olan etkilerinin 

(%) istatistiki  analiz sonucu görülmektedir.  

Çizelge 4.1 Dezenfektanların bakteriye ve tohum çimlenmesine olan  (%) etkilerinin istatistiki    

                    sonuçları. 

Dezenfektan uygulamaları 

Bakteri ile 

bulaşık tohum 

(%) 

Temiz tohum 

(%) 

Tohum 

çimlenmesi (%) 

HCl 14,5 a 85,5 a 81 b 

HUWASAN TR 50 33 ab 67 ab 87 ab 

MAXTOR+FITOR+PHOSFULL 40 b 60 b 82 ab 

KONTROL (+) 99 c 1 c 89 a 

KONTROL (-) 0 100 90 

Ortalama 37,9 62,1 85,8 

Önem Düzeyi (p) 0,977 0,977 0,339 

Belirleme Katsayısı (R2) 0,001 0,001 0,05 

 

 Çizelge 4.1’de görüldüğü gibi tohumlara dezenfektan uygulamalarında 

istatistiki açıdan farklılar oluştuğu ve en yüksek etkinin HCl ile yapılan uygulama 

olduğu görülmektedir.  HCl uygulaması sonucunda patojen bakteri ile bulaşık 

tohum yüzdesinin %14,5, temiz tohum yüzdesinin %85,5 ve tohum çimlenmesinin 

%82 “a” olduğu görülmektedir. Pozitif kontrole kıyasla HCl uygulaması 

tohumlardaki bakteriyi elimine etmede çok büyük başarı sağlamış ve tohumun 
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çimlenmesini önemli düzeyde etkilemediği saptanmıştır. Bu çizelgeye göre 

Huwasan TR 50 “ab” ve Maxtor+ Fitor+ Phosfull ise istatistiki olarak “b” 

grubunda yer almıştır. Bu verilere göre bakteri ile bulaşık tohum (%), temiz 

tohum (%) ve çimlenme sonuçları (%) Şekil 4.4’te verilmiştir. 

 

Şekil 4.4 Dezenfektan uygulamasının bakteri gelişimine ve çimlenmeye olan etkileri (%). 

 4.1.2 Tohumlara bakırlı preparat uygulamaları 

  Tezin yöntem kısmı 3.2.1.3’te anlatıldığı üzere suni olarak bakteri 

bulaştırılan tütün tohumlarına bakırlı preparatlara daldırma metoduyla uygulama 

yapılmış ve 3.2.1.7’de verildiği gibi besi yerlerine ekimleri yapılmıştır. Tüm 

tekerrürlerde bakteri ile bulaşık olan tohumlar sayılmış ve pozitif kontrole göre 

yüzde etki değerleri bulunmuştur. Bakırlı preparat uygulaması yapılan tütün 

tohumlarının bakteri gelişimlerine etkileri birbirlerinden farklı olmuştur (Şekil 

4.5, Şekil 4.6, Şekil 4.7 ve Şekil 4.8). 
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Şekil 4.5 Idrorame ticari isimli preparatın tohumlardaki bakteri gelişimine etkileri. 

 

Şekil 4.6 Okey ticari isimli preparatın tohumlardaki bakteri gelişimine etkisi. 
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Şekil 4.7 Phytoactione ticari isimli preparatın bakteri gelişimine etkisi. 

 

Şekil 4.8 Mastercop ticari isimli preparatın bakteri gelişimine etkisi. 

 Farklı aktif maddelere sahip bakırlı preparatların patojen ile bulaştırılmış 

tohumlardaki bakteriyi engelleme yüzdeleri ve çimlenmeye olan etkilerinin 

istatistiki sonuçları Çizelge 4.2’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.2 Bakırlı preparat uygulamasının bakteriye ve tohum çimlenmesine olan etkinliklerinin    

                    (%) istatistiki analizi. 

 

Bakırlı preparat 

uygulamaları 

Bakteri ile bulaşık 

tohum (%) 
Temiz tohum (%) 

Tohum çimlenmesi 

(%) 

IDRORAME 46,5 b 53,5 b 83 b 

OKEY 27,5 a 72,5 a 85 ab 

PHYTOACTIONE 45 b 55 b 80 bc 

MASTERCOP 44,8 b 55,2 b 82 b 

KONTROL (+) 99 c 1 c 89 a 

KONTROL (-) 0 100 90 

Ortalama 43,8 56,2 88,8 

Önem Düzeyi (p) 0,976 0,976 0,386 

Belirleme Katsayısı 

(R2) 
0,001 0,001 0,05 

  

 Tohumlara bakırlı preparat uygulamasında patojen bakteriye karşı en 

yüksek etkiyi; Çizelge 4.2 ’de de belirtildiği gibi %3’lük bakır çözeltisi içeren ve 

nano bakır özelliği ile tohum içine kolaylıkla girebilen “OKEY” ticari isimli 

preparat göstermiştir.  Pozitif kontrol tohumlarında bulaşık tohum miktarı  %99 

olarak belirlenmişken, nano bakır uygulaması sonucunda bakteri ile bulaşık tohum 

%27,5, temiz (patojen bakteriden ari) tohum %72.5 olarak saptanmıştır. İstatistiki 

analiz sonuçlarına göre Okey “a” grubu içinde diğer uygulamalardan farklı grupta 

yer almıştır. Bakır sülfat pentahidrat (62,82g/L) aktif maddeli MASTERCOP, 
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Bazik bakır sülfat (193g/L) aktif maddeli IDRORAME ve % 5 Cu + % 1 Zn + %1 

Mn içeren PHYTOAKTIONE tohumdan bakteriyi elimine etmekte istatistiki 

olarak farklılık göstermemiştir. Bu preparatlar istatistiki analiz sonucunda “b” 

grubunda yer almıştır. Çimlenme sonuçlarına bakıldığında ise bakırlı preparat 

uygulaması görmüş tohumlardaki çimlenme oranının, pozitif ve negatif kontrole 

göre önemli sayılabilecek düzeyde etkilenmediği bulunmuştur. Şekil 4.9’da ise 

bakırlı preparat uygulamasının istatistiki analiz sonuçları grafik halinde 

verilmiştir.  

 

Şekil 4.9 Bakırlı preparat uygulamalarının sonuçları. 

 4.1.3 Tohumlara yapılan sıcak su uygulamaları 

  Tezin yöntem kısmında (3.2.1.4) anlatıldığı üzere suni olarak bakteri 

bulaştırılan tütün tohumlarına farklı sıcaklıklardaki su banyosuna farklı sürelerde 

daldırma metdoduyla uygulanmış ve bu tohumlar 3.2.1.7’de verildiği gibi besi 

yerlerine ekilmiştir. Tüm tekerrürlerde bakteri ile bulaşık olan tohumlar sayılmış 

ve pozitif kontrole göre yüzde etki değerleri bulunmuştur.  50 ºC ve 55 ºC’de 

sıcak su uygulaması yapılan tütün tohumlarının bakteri gelişimleri Şekil 4.10 ve 

4.11’de verilmiştir. 
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    Şekil 4.10 50ºC’de 20 ve 30 dakika süreyle yapılan sıcak su uygulamasının tohumlardaki    

                      bakteri gelişimine etkisi. 
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     Şekil 4.11 55ºC 20 ve 55 ºC 30 dakika sıcak su uygulamalarının tohumlardaki bakteri   

                       gelişimine etkisi. 
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Tütün tohumlarına suni olarak bulaştırılan Pseudomonas syringae pv. 

tabaci’ye karşı yapılan sıcak su uygulamalarının bakteri gelişimine olan 

etkilerinin istatistiki analiz sonuçları Çizelge 4.3’te verilmiştir. 

Çizelge 4.3 Farklı derece ve sürede yapılan sıcak su uygulamalarının bakteri gelişimine ve tohum  

                   çimlenmesine olan etkileri. 

                           

Sıcak su 

uygulamaları 

                             

Bakteri ile bulaşık 

tohum (%) 

Temiz tohum (%) 

                          

Tohum çimlenmesi 

(%) 

50 ºC 20' 60,8 c 39,2 c 85 ab 

50 ºC 30' 49,3 b 50,8 b 83 ab 

55 ºC 20' 45 b 55 b 83 ab 

55 ºC 30' 38 a 62 a 80 b 

KONTROL (+) 99 d 1 d 89 a 

KONTROL (-) 0 100 90 

Ortalama 48,7 51,3 85 

Önem Düzeyi (p) 0,953 0,953 0,306 

Belirleme Katsayısı 

(R2) 
0,050 0,001 0,05 

 

Sıcak su uygulamalarının bakteriye ve tohum çimlenmesine olan etkilerine 

bakıldığında; 55 ºC’de 30 dakika süreyle bekletilen tütün tohumlarında bakterinin 

pozitif kontrole göre başarılı bir şekilde elimine edildiği görülmektedir. Çizelge 

4.3’te görülen sonuçlara göre 55 ºC 30' sıcaklık uygulaması “a” grubunda, 55 ºC 
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20' ve 50ºC 30' “b” grubunda, 50 ºC 20' ise “c” grubunda yer almıştır. Farklı 

sıcaklık derecesi ve sürelerinde yapılan uygulamaların tohum çimlenmesinde 

pozitif kontrole göre olumsuz bir etki yaratmadığı anlaşılmaktadır. Çimlenme 

sonuçlarına göre 55 ºC 30' sıcaklık uygulaması “b” grubunda diğer üç uygulama 

ise “ab” grubunda yer almaktadır. Şekil 4.6’da sıcak su uygulamalarının 

bakteriyel gelişimine ve tohum çimlenmesine olan etkilerinin grafik görünümü 

verilmiştir. 

 

Şekil 4.12 Sıcak su uygulamalarının bakteri gelişimine ve tohum çimlenmesine olan etkileri. 

 4.1.4 Tohumlara ozon uygulamaları 

  Son yıllarda tohum patojenlerine karşı alternatif bir mücadele imkanı 

yaratan ozon gazı, yöntem kısmında (3.2.1.4) anlatıldığı gibi suni olarak bakteri 

bulaştırılan tütün tohumlarına farklı sürelerde uygulanmıştır. Muamele görmüş 

tütün tohumları ve pozitif kontrol olarak ayrılan muamele görmemiş tohumların 

besi yerlerine ekimleri 3.2.1.7’de anlatıldığı gibi gerçekleştirilmiştir. Tüm 

tekerrürlerde bakteri ile bulaşık olan tohumlar sayılmış ve pozitif kontrole göre 

yüzde etki değerleri bulunmuştur. Farklı sürelerde ozon gazı uygulanmış tütün 

tohumlarının bakteri gelişimine etkisi Şekil 4.13’ te verilmiştir. 
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Şekil 4.13 Farklı sürelerde uygulanan ozon gazının tohumlardaki bakteri gelişimine etkisi. 
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 Farklı sürelerde uygulanan ozon gazının patojen ile bulaştırılmış tütün 

tohumlarındaki bakteriyi engelleme yüzdeleri ve çimlenmeye olan etkilerinin 

sonuçları Çizelge 4.4’te verilmiştir. 

Çizelge 4.4 Farklı sürelerde ozon gazı uygulamasının bakteriye ve tohum çimlenmesine olan 

                       etkileri  (%). 

Ozon gazı süreleri       

                        

Bakteri ile 

bulaşık tohum 

(%)                                                                                                  

Temiz tohum 

(%) 

Tohum 

çimlenmesi (%) 

120' 0 a 100 a 1 d 

90' 1,5 a 98,5 a 62 c 

15' 46 b 54 b 86 ab 

30' 26,5 b 73,5 b 82 b 

Kontrol (+) 99 c 1 c 89 a 

Kontrol (-) 0 100 90 

Ortalama 28,8 71,2 68,3 

Önem Düzeyi (p) 0,995 0,995 0,984 

Belirleme 

Katsayısı (R2) 

0,001 0,001 0,05 
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 Tohumlara farklı sürelerde uygulanan ozon gazının bakteriyel gelişime ve 

tohum çimlenmesine olan etkileri incelendiğinde; 120 dakika boyunca ozon gazı 

muamelesi görmüş tütün tohumlarında bakteri gelişiminin tamamen engellendiği 

“a” görülmektedir. Bu uygulamada tohumlarda bakteri tamamen elimine edilmiş 

olmasına rağmen, tohum çimlenmesinin ise olumsuz etkilendiği gözlenmiştir 

(Çizelge 4.4). Pozitif kontrolde tohum çimlenmesi % 89 olarak saptanırken, bu 

uygulama sonucunda çimlenme %1 olmuştur. Sonuçta 120 dakika ozon 

uygulamasının tohumlarda canlılığın yok olmasına neden olmuştur. 90 dakika 

ozon uygulaması ise bakteri gelişimini tamamen engellemiş “a”, tohum 

çimlenmesini ise %89’dan %62’ye düşürerek çimlenmeyi olumsuz sayılabilecek 

düzeyde etkilemiştir. 30 dakika ve 15 dakika boyunca yapılan ozon uygulaması 

bakteri gelişimini engellemiş “b”, çimlenmeye ise olumsuz etki yaratmamıştır. 

Yapılan değerlendirmelere göre 30 dakika ozon uygulaması bakteri gelişimini 

%99’dan %26,5’e, çimlenmeyi ise %89’dan %82’ye düşürmüştür. Bu uygulama 

bakteriyi tohumdan elimine etmekte ve tohum çimlenmesi sonuçlarında “b” 

grubunda yer almasına rağmen en etkili uygulama olmuştur. Şekil 4.14’te ozon 

uygulamasının bakteri gelişimine ve çimlenme sonuçlarına olan etkinliklerinin 

istatistiki sonuçlara göre grafiği verilmiştir. 

 

Şekil 4.14 Ozon uygulamasının bakteri gelişimi ve tohum çimlenmesine etkileri. 
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 4.1.5 Tohum kaplama uygulamalarının bulguları  

 Film kaplama tekniğinde kullanılan polimerler ile birlikte preparatların 

tohum üzerinde yayılma oranı daha fazla olduğu bilinmektedir. Bu amaçla bakteri 

bulaştırılmış tütün tohumlarına film kaplama, yöntem kısmında (3.2.1.6) 

anlatıldığı gibi gerçekleştirilmiş, uygulama görmüş tohumların ekimi 3.2.1.7’de 

belirtildiği üzere yapılmıştır.  Tüm tekerrürlerde bakteri ile bulaşık olan tohumlar 

sayılmış, yüzde değerleri hesaplanmış ve pozitif kontrole göre etki değerleri 

bulunmuştur. Farklı preparatlarla film kaplama yapılmış tütün tohumlarının 

bakteri gelişimine etkisi Şekil 4.15 ve Şekil 4.16’da verilmiştir. 

 

 

       Şekil 4.15 Film kaplama yöntemiyle Okey ve Starner ticari isimli preparatlar ile     

                         kaplanan  tütün tohumlarındaki bakteri gelişimi. 
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    Şekil 4.16 Film kaplama yöntemiyle Soil Set ve Messenger Gold ticari isimli preparatlar ile       

                      kaplanan tütün tohumlarındaki bakteri gelişimi. 

 Tütün tohumlarına suni olarak bulaştırılan Pseudomonas syrinage pv. 

tabaci’ye karşı film kaplama yöntemi ile uygulanan preparatların bakteriyi 

engelleme ve tohum çimlenmesine olan etkilerinin sonuçları Çizelge 4.5’te 

verilmiştir. 
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Çizelge 4.5 Film kaplama yöntemi ile uygulanan preparatların bakteri ve tohum çimlenmesine  

                       olan etkileri (%). 

Tohumlara film 

kaplama 

Bakteri ile 

bulaşık tohum 

(%) 

Temiz tohum 

(%) 

Tohum 

çimlenmesi (%) 

Messenger Gold 46,5 c 53,5 c 84 ab 

Okey 33 a 67 a 83 ab 

Soil - Set 42,5 bc 57,5 bc 88 a 

Starner 37 b 63 b 88 a 

Kontrol (+) 92 d 8 d 83 ab 

Kontrol (-) 0 100 90 

Ortalama 41,8 58,2 86 

Önem Düzeyi (p) 0,948 0,948 0,01 

Belirleme 

Katsayısı (R2) 

0,001 0,001 0,001 

 

 Farklı preparatların tütün tohumlarına film kaplama yöntemiyle 

uygulanmasının bakteri ve tohum çimlenmesine olan etkilerinin istatistik analizi 

sonucunda farklı gruplar oluştuğu görülmektedir. Nanobakır özellikteki “Okey” 

uygulamasının pozitif kontrole göre bakteri gelişimini %92’den %33’e düşürerek 

istatistiki olarak “a” grubunda yer aldığı ve tohum çimlenmesine olumsuz hiçbir 

etkisinin olmadığı, çimlenme sonucunun pozitif kontrolle birlikte “ab” grubunda 

yer aldığı görülmektedir. Okey uygulamasını takiben,  200g/kg oxolinic acid aktif 
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maddeli “Starner” uygulamasının tohumlardaki bakteriyi pozitif kontrole göre 

%92’den %37’ye düşürüp istatistiki olarak “b” grubunda yer aldığı, çimlenmeyi 

ise pozitif kontrole göre arttırıp “a” grubunda yer aldığı saptanmıştır. Soil-set 

uygulaması ile tohumlarda %46,5 oranında bakteri gelişerek istatistiki 

sınıflandırmada “bc” grubunda, çimlenme ise pozitif kontrole göre artış göstermiş 

ve “a” grubunda yer almıştır. “Messenger Gold” uygulaması ise bakteri gelişimi 

bakımından “bc” grubunda, çimlenme sonucu bakımından ise “ab” grubunda yer 

almıştır. Sonuç olarak film kaplama yöntemi ile preparatların bakteri ile bulaşık 

tohumlara uygulanmasında; “Okey” isimli preparatın Pseudomonas syringae pv 

tabaci’ye karşı en yüksek etkiyi gösterdiği saptanmıştır. Şekil 4.17’de bu sonuçlar 

grafik halinde görülmektedir. 

 

Şekil 4.17 Film kaplama yöntemiyle uygulanan preparatların bakteri gelişimi ve tohum 

             çimlenmelerine etkileri (%). 

4.2 Fide Denemelerinden Elde Edilen Bulgular  

 Tezin yöntem kısmı 3.2.2.3’te belirtildiği üzere tütün bitkilerine koruyucu 

amaçla toplamda üç ilaçlama olacak şekilde birer hafta ara ile bazı preparatlar 

uygulanmıştır.  Son ilaçlamadan bir hafta sonra ise bitkilere Pseudomonas 

syringae pv. tabaci inokule edilmiştir (3.2.3.4). İnokulasyondan 5 gün sonra ilk 

hastalık belirtileri oluşmuş (Şekil 4.18), ve birkaç gün içerisinde hastalığın 

yapraklarda daha da ilerlediği gözlenmiştir (Şekil 4.19). Denemede hastalık 
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belirtisi gösteren yapraklardan reizolasyon yapılmış ve gelişen bakteri kolonilerin 

biyokimyasal yöntemlerle tanısı yapılmıştır (Şekil 4.20).  

      

       

 

Şekil 4.18  İnokulasyondan 5 gün sonra oluşan hastalık belirtileri. 
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Şekil 4.19 Hastalığın ilerlemesiyle yapraklarda meydana gelen kurumalar ve yırtılmalar. 
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Şekil 4.20 Hastalıklı bitkilerden yapılan reziolasyolar ve tanılama testleri. 
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 Tütün bitkilerine bakteri inokulasyonundan sonraki 10. günde yapraklarda 

oluşan lekeler sayılarak hastalık şiddeti belirlenmiştir. Bitkilerde oluşan hastalık 

şiddeti (%), preparatların hastalığa etkileri (%)  ve istatistiki analiz sonuçları 

Çizelge 4.6’ da verilmiştir.  

 Çizelge 4.6 Bitkilerde oluşan hastalık şiddeti (%),  preparatların etki değerleri (%) ve istatistiki     

                    analiz sonuçları. 

Preparat uygulaması Hastalık Şiddeti 

(%) 

Etki (%) Standart Sapma 

Okey 14,1 a 83 a 20,92 

Maxtor+Fitor+Phosfull 15,7 a 82 a 9,30 

Huwasan Tr 50 19,8 ab 77,7 ab 8,82 

Messenger Gold 20,5 ab 76,5 ab 8,56 

Starner 21,9 b 75 b 8,39 

Idrorame 26,2 bc 70 bc 9,28 

Mastercop 33,9 c 61,3 c 3,78 

Phytoaktione 36,3 cd 58 cd 15,12 

Aliette 63,6 d 27,5 d 5,55 

Kontrol (+) 87,6 e - 24,91 

Kontrol (-) - - - 

Önem düzeyi (p) P≤0,001   

Belirleme katsayısı (R2) 0,777   
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 Tütünde Vahşi Ateş Hastalığına (Pseudomonas syringae pv. tabaci) karşı 

yapılan bu deneme sonucunda;  pozitif kontrol bitkilerinde hastalık şiddeti 

ortalama %87,6 bulunmuştur.  Yapılan preparat uygulamaları ile birlikte 

bitkilerdeki hastalık şiddeti azaltılmıştır.  

 Nano bakır özellikte olan ve %3’lük bakır sülfat çözeltisi içeren Okey 

ticari isimli preparat uygulaması ile; hastalık şiddeti %14,1’e düşürülmüş ve en 

etkili uygulama olarak saptanmıştır.  

 Okey uygulamasını takiben hastalık şiddeti sırasıyla; (%50 Hidrojen 

Peroksit+ %2 Azot+ %2 Mangan+ %28 Fosfit+ %25 Potasyum oksit) aktif 

maddeli Maxtor+Fitor+Phosgard isimli ticari preparat karışımı ile  %15,7, 

(Hidrojen Peroksit 580g/L +Kolloid Gümüş 0.36 g/L) etkili madde içeren 

Huwasan TR 50 ile %19,8; Messenger Gold (% 1harpin proteini aktif madde 

içeren) ile %20,5; Starner (200g/kg oxolinic acid  aktif madde içeren) ile %21,9, 

Idrorame (Bazik bakır sülfat 193g/L aktif madde içeren) ile %26,2, Mastercop 

(Bakır sülfat penta hidrat 62.82 g/L etkili madde içeren) ile %33,9,   Phytoactione 

(% 5 Cu + % 1 Zn + %1 Mn çözeltisi içeren)  ile %36,3, Aliette (% 80 Fosetyl-Al 

etkili madde içeren pereparat) ile %63,6 olarak bulunmuştur. Şekil 4.21’de 

bitkilerde oluşan hastalık şiddeti grafik halinde verilmiştir. 

 

Şekil 4.21 Bitkilerde oluşan hastalık şiddeti değerleri. 
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 Preparatların hastalığa karşı  etkileri (%) incelendiğinde Okey %83 ve 

Maxtor+Fitor+Phosgard %82’lik etki ile birinci sırada yer almış, bunu sırası ile; 

Huwasan TR 50 %77,7, Messenger Gold %76,5, Starner %75, Idrorame %70, 

Mastercop %61,3, Phytoaktione %58, Aliette uygulamasının ise %27,5 oranında 

etki gösterdiği bulunmuştur (Çizelge 4.6). Şekil 4.22’de preparatların hastalığa 

karşı olan etkileri grafik halinde verilmiştir. 

 

Şekil 4.22 Preparatların fidelerde hastalık gelişime etkisi (%). 

 Tütün fidelerinde hastalığa karşı koruyucu olarak uygulanan preparatların 

sonuçları SPSS istatistik paket programı kullanılarak varyans analizine tabi 

tutulmuş, ortalamalar arsındaki farklılıklar Duncan testi (p≤0,001) ile 

belirlenmiştir.  

 Yapılan istatistiki analiz sonuçlarına göre farklı gruplar oluşmuş ve bazı 

preparatlar aynı grupta yer almıştır. Aynı grupta yer alan preparatlar istatistiksel 

açıdan birbirinden farksızdır.  Çizelge 4.7’de belirtilen hastalık şiddeti göz önüne 

alındığında;  Pseudomonas syrinage pv. tabaci’ye karşı en etkili preparatlar Okey 

ve Maxtor+Fitor+Phosgard “a” bulunmuştur. Bunu sırasıyla; Huwasan TR 50 

ve Messenger Gold “ab”, Starner “b”,  Idrorame “bc”, Mastercop “c”,  

Phytoaktione “cd”, Aliette “d” izlemiştir. 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Günümüzde tütün; 120’den fazla ülkede, yaklaşık 3.700.000 hektar alanda, 

7.200.000 ton civarında üretimi yapılan, yüksek ekonomik değere sahip bir sanayi 

hammaddesidir (Anonymous, 2010a). Çin ve Brezilya, dünya işlenmemiş tütün 

üretiminin yaklaşık % 50’sini gerçekleştiriren, dünyanın en önemli tütün üreticisi 

ülkelerdir (Anonymous, 2010b). Türkiye’de 82.657 ha alanda 67.853 ton tütün 

üretimi gerçekleştirilmiştir (Anonim, 2011a). 

Dünya ve ülkemiz ekonomisi açısından önemli bir sanayi ürünü olan 

tütünün kalitesini etkileyebilecek birçok biyotik ve abiyotik faktörler söz 

konusudur. Biyotik faktörler içersinde Pseudomonas syringae pv. tabaci’nin 

neden olduğu vahşi ateş hastalığı tütün yapraklarında önemli verim ve kalite 

kayıplarına yol açmaktadır., 

Bu tez çalışmasında; tütün yetiştiriciliğinde önemli bir sorun haline 

gelebilen Vahşi Ateş Hastalığı’nın tohumlarda ve fidelerde engellenmesi amacıyla 

fiziksel ve kimyasal bazı uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Hastalığı tohum 

aşamasında engellemek için dezenfektan  (ozon, hidrojen peroksit ve HCl), bitki 

aktivatörü, bakırlı preparat ve sıcak su uygulamaları yapılmıştır.  

Tohum uygulamaları ile yapılmış bazı çalışmalar incelendiğinde; Türküsay 

ve Tosun (2005), HuwaSan TR -50 (Hidrojen Peroksit 580 g/L ve kolloid gümüş 

0.36 g/L) isimli preparatı domates tohumlarında Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis’ e karşı in vitro etkilerini belirlemek için denemişler ve patojenin 

%61 oranında engellendiğini bildirmişlerdir. Bu tez çalışmasında tütün 

tohumlarında vahşi ateş hastalığına karşı hidrojen peroksit aktif maddeli HuwaSan 

TR-50 ve Maxtor+Fitor (%50 H2O2) uygulaması yapılmıştır. Kontrolde %99 

bulaşık tohum oranı var iken, Huwasan TR 50 ile tohumdaki bulaşıklık %67 

oranında engellenmiş, Maxtor+Fitor ile tohumlardaki bulaşıklılık %57 oranında 

engellenmiştir. Kontrol tohumlarında çimlenme oranı %89 (a) saptanmış olup, 

Huwasan TR 50 isimli preparat uygulaması sonucu tohum çimlenmesi %87 (ab) 

ve Maxtor+Fitor uygulaması ile tohum çimlenmesi %82 (ab) olarak saptanmış 
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olup çimlenmenin bu preparat uygulamaları ile önemli ölçüde etkilenmediği 

belirlenmiştir. 

Aysan ve ark., (2005) domates tohumlarında bulunan Erwinia 

chrysanthemi’nin eliminasyonunda 0.6M HCl’ye 30 dakika daldırmanın patojen 

gelişimini tamamen engellediğini saptamışlardır. Bu tez çalışmasında tütün 

tohumlarında vahşi ateş hastalığına karşı HCl uygulaması yapılmıştır.  Sonuçlar 

Aysan ve ark.’larının sonuçlarına paralel olarak tütün tohumlarında bakteri 

bulaşıklılığı kontrolde %99 olarak saptanırken, 15 dakika süreyle yapılan HCl 

uygulaması ile, bakteri bulaşıklılığının %85,5 oranında engellendiği saptanmıştır. 

Bu uygulamanın tohum çimlenmesini önemli ölçüde etkilemediği görülmektedir 

(Kontol uygulamasında çimlenme oranı %89, HCl uygulaması ile çimlenme oranı 

%81 olarak tspit edilmiştir). 

Ciccarese ve arkadaşlarının 2007 yılında yapmış oldukları çalışmada 

buğday, arpa ve bezelye tohumlarında Aspergillus spp., Penicillium spp., 

Fusarium spp., Rhizoctonia spp.,  Phomopsis spp., Mucor spp.  ve Chaetomium 

spp.’ye karşı 1, 1,5 ve 3 dakika süreyle ozon gazı uygulamışlar, çalışma 

sonucunda 3 dakika süre ozon uygulamasının tohumlardaki fungal gelişimi 

tamamen yok ettiği bildirilmiştir. Yapılan bu tez çalışması ile, tütün tohumlarında 

Pseudomonas syrinage pv. tabaci’ye karşı 30 dakika süreyle yapılan ozon 

uygulamasının tohumlardaki bakteriyi %73,7 oranında elimine ettiği saptanmıştır. 

Kontrol olarak ayrılan tütün tohumlarında çimlnme oranı %89 (a), ozon muamale 

görmüş tohumlarda ise çimlenme oranı %82 (b) olarak bulunmuştur.  

Genel olarak bakteriyel hastalıkların kontrolünde tohum ve fideler de dahil 

olmak üzere bakırlı preparat uygulamaları kullanılmaktadır. Ancak tütün 

tohumları için bakırlı preparat uygulaması yönünde yapılmış herhangi bir çalışma 

bulunmamaktadır. 

Carisse ve ark. (2000), Xanthomonas campestris pv. vitians’a karşı marul 

tohumlarını bakır sülfat,  bakır sülfat+ Dithane, bakır sülfat+ Zineb, bakır 

hidroksit, bazik bakır sülfat solüsyonuna daldırma yöntemini kullanarak etmeni 

control etmeyi amaçladıkları çalışmalarında;. bakır sülfatın %86.89, bakır sülfat+ 
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Dithane’ın %78.67, bakır sülfat+ Zineb’in %80.42 ve bazik bakır sülfatın %81.82 

oranında hastalığı engellediğini saptamışlardır.  

Yapılan bu çalışmaya paralel olarak, tütün tohumları P. s. pv. tabaci’ye 

karşı nanobakır özellikte olan “Okey”, bazik bakır sülfat aktif maddeli “Idrorame” 

ve bakır sülfat penra hidrat aktif maddeli “Mastercop” solüsyonlarına daldırma 

yöntemiyle bekletilerek uygulanmıştır. Çalışma sonucunda pozitif kontrolde 

tohum bulaşıklılığı %99 olarak belirlenmiştir. Tohumlardaki bulaşıklılığın “Okey” 

uygulaması ile %73,5, “Idrorame” ile %53,5 ve “Mastercop” ile %55,2 oranında 

engellendiği saptanmıştır. Bu uygulamaların tohum çimlenmesine olan etkilerine 

bakıldığında; kontrol tohumlarında %89 (a), Okey uygulamasında %85 (ab), 

Idrorame %83 (b), Mastercop uygulamasında %82 (b) olarak bulunduğu 

görülmektedir. 

Karpuz tohumlarına suni olarak Didymella bryoniae bulaştırıldıktan sonra 

film kaplama yöntemi ile fungisitlerin hastalığa karşı etkilerinin araştırıldığı bir 

çalışmada;  Trifloxystrobin + Tebuconazole kombinasyonunun polimer ile tohuma 

kaplanması sonucunda, hastalığın %91,71 oranında engellendiği belirtilmiştir 

(Tosun ve ark., 2011).Bu araştırma baz alınarak gerçekleştirilen tez çalışmasında; 

tütün tohumlarında vahşi ateş hastalığına karşı, bazı preparatlar film kaplama 

yöntemi ile uygulanmıştır. Elde edilen veriler sonucunda; kontrolde tohum 

bulaşıklılık oranı %92 olarak belirlenmiştir. Uygulamalar arasında Nanobakır 

özellikteki “Okey” %67, Starner %63, Soil Set %57,5 ve Messenger Gold  %53,5 

oranında tohumlarda hastalığı engellediği tespit edilmiştir. Film kaplama yöntemi 

ile uygulanan preparatların tohum çimlenmesine olan etkileri incelendiğinde; 

kontrol tohumlarında çimlenme oranı %83, Okey isimli preparat ile %83, Starner 

ile %88, Soil Set ile %88, Messenger Gold ile %84 olarak bulunmuştur. Bu 

sonuçlara göre Starner, Soil Set ve Messenger Gold’un tohm çimlenmesini 

stimule ettiği bulunmuştur. 

Ivey ve Miller (2005); Özaktan ve Bora (1991) yaptıkları çalışmalarda 

domates tohumlarında Cmm’ye karşı sıcak su uygulamalarının etkinliklerini 

araştırmışlar ve 50°C - 55°C sıcaklıkta 25 dakika süreyle yapılan sıcak su 

uygulamalasının bakteriyi başarılı bir şekilde elimine ettiğini belirtmişlerdir.  
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Çalışmamızda bakteri ile bulaşık tütün tohumlarına 50°C 20 dakika, 50°C 

25 dakika, 55°C 20 dakika ve 55°C 30 dakika süreyle sıcak su uygulamaları 

yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, sıcaklık ve süre arttıkça bakteri ile bulaşık 

tohum oranında azalma olduğu görülmüştür.  Sonuç olarak 55°C 30 dakika 

süreyle yapılan sıcak su uygulamasının bakteri ile bulaşık tohum oranını %99’dan 

%38’e düşürdüğü belirlenmiştir. Bu uygulamanın tohum çimlenmesine olan 

etkisine bakıldığında;  kontrol tohumlarında çimlenmenin %89, 55°C 30 dakika 

sıcak su uygulaması gören tohumlardaki çimlenme oranının %80 olduğu tespit 

edilmiştir. 

 Tütünlerde Vahşi Ateş Hastalığı’na karşı fide uygulamaları ile ilgili bazı 

çalışmalar incelediğinde; Handiseni ve Maphosa (2010) yapmış oldukları 

çalışmada biber fideliklerinde Pseudomonas syringae pv. tabaci’ ye karşı  

bitkilerde SAR mekanizmasını uyarmak için Acibenzolar- S- methyl (ABM)’i, 

karşılaştırma preparatı olarak ta bakır oksikloridi kullanmışlardır. Çalışma 

sonucunda Pseudomonas syrinage pv. tabaci’ye karşı biber fidelerinde ABM ve 

bakır oksiklorid arasında çok önemli bir fark olmadığını, ABM’nin fideliklerde 

kullanımının daha ekonomik olduğunu ve entegre mücadelede kalıntı riskine 

neden olmadığını raporlamışlardır.  

Peng ve Kuc (1992) tarafından tütün bitkisinde yapılan başka bir 

çalışmada; hidrojen peroksitin Peronospora tabacina’ya karşı tütün bitkisinin 

yaprak yüzeyinde ve in vitro’da antifungal etkisini araştırmışlardır. Hidrojen 

peroksitin 2,6100 μg/ml dozunda in vitro’da spor oluşumunu ve çimlenmesini çok 

büyük ölçüde engellediğini, bitkide ise hastalık gelişimini azalttığını 

saptamışlardır.  

Oxycom’un (%0.025 perasetik asit, %0.10-0.11 hidrojen peroksit, %0.05-

0.06 asetik asit ve 1 mm salisik asit) ve Salisik asidin tütünde vahşi ateş 

hastalığına karşı etkilerini saptamak için yapılan bir çalışmada, salisik asit, tek 

başına etkili bulunmamış, Oxycom adı verilen prepartın ise bitkilerde hastalık 

oluşumunu engellendiği raporlamıştır (Yang et al., 2002). 
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Bu çalışmalara paralel olarak tezin fide denemesi aşamasında; bitkilerde 

SAR mekanizmasını uyaran Messenger Gold, bakırlı preparat olarak Okey, 

Idrorame, Mastercop, Phytoaktione, bakterisit olarak Starner, Aliette dezenfektan 

olarak Huwasan TR 50 ve Maxtor+Fitor+Phosgard kullanılmıştır. Denemelerde 

benzer çalışmalara paralel olarak nano bakır özellikteki Okeyin hastalığa karşı 

etkisi %83, Maxtor+Fitor’un etkisi %82, Huwasan TR 50’nin etkisi %77,7, 

Messenger Gold’un etkisi %76,5 olarak saptanmıştır. 

Kimyasal mücadele, hastalığın tohumlardaki ve fideliklerdeki gelişimini 

büyük ölçüde engellerken, tarla döneminde kimyasal maddelerin kullanımı çok 

pratik değildir (Shew and Lucas, 1991). Tarla döneminde kalıntı riski nedeniyle 

çok fazla ilaçlama yapılamaz.  Tütün tarlalarında kimyasal ilaçlamalara hasattan 

yaklaşık iki ay kadar önce son vermek gerekmektedir (Weller, 2007). Bu yüzden 

üretim sezonunda bu hastalığın oluşturacağı kayıpları önlemenin temel yolu 

tohum ve fide kalitesinin yüksek olmasıdır (Nesmith, 1998).  

Yapılan bu tezde, etmenin tohum ve fidelerde oluşturduğu hastalığın 

engellenmesi amacıyla preparatların seçiminde kalıntı problemine yol açmayan 

bakırlı preparatlara, dezenfektanlara, bitki aktivatörlerine yer verilmiştir. Son 

yıllarda zararlı mikroorganizmalara karşı alternatif bir mücadele yöntemi olan 

ozon uygulamaları gerçekleştirilmiş, ayrıca tohumların film kaplama yöntemiyle 

etmenden arındırılması araştırılmıştır. 

Bu tez sonucunda tütün tohumlarında Pseudomonas syringae pv. tabaci 

bulaşıklılığını engellemek için; tohumlara dezenfektan olarak HCl uygulamasının 

yapılması önerilmekte olup bu işlemin profesyonelce yapılması gerekmektedir. 

Bakırlılar arasında ise nanobakır özellikteki Okey isimli preparata daldırılarak 

uygulanması etmeni tohumdan elimine etmekte öne çıkan bir yöntem olarak 

görülmektedir. Aynı amaçla tohumlara 550C’de 30 dakika boyunca yapılacak 

sıcak su uygulamasıın etmenin kontrolünde başarılı olduğu söylenebilir. Ancak bu 

uygulama da uzman ellerde gerçekleştirilmelidir. Son yıllarda tohum kaynaklı 

patojenlerle mücadelede yeni bir yöntem olan ozon gazı uygulamasının başarısı 

bu tez çalışmasında bir kez daha ortaya konmuştur.  
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Tütünde vahşi ateş hastalığının tarla aşamasında görülmesini engelleyen en 

önemli faktör temiz fide kullanımıdır. Bu husus gözönüne alındığında yapılan bu 

tez çalışmasında; fideliklerde dezenfektan olarak Maxtor+Fitor+Phosfull ve 

Huwasan TR 50 uygulamalarının hastalığı engellemekte büyük başarı göstermiş 

olup tütün fide yetiştirme alanlarında bu iki dezenfektan önerilebilir. Fidelerde 

hastalğa karşı koruyucu etki amacıyla nanobakır özellikteki Okey ve harpin 

proteini içeren Messenger Gold kullanımı tavsiye edilebilir.  

Sonuç olarak bu tez çalışmasında; son yıllarda aşırı yağışlı geçen 

üretim sezonlarına bağlı olarak tütün bitkilerinde önemli epidemilere yol 

açan Vahşi Ateş Hastalığı’na karşı, tohum ve fidelerde pratikte de 

kullanılabilecek yeni ve alternatif yöntemler ortaya konulmuştur. 
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