
TÜTÜNDE DOMATES LEKELİ 
SOLGUNLUK VİRÜSÜ HASTALIĞI 

(TSWV -Tomato spotted wilt tospovirus) 
 

Tütün yapraklarında solgunluk, 
bronzlaşma, kıvrılma, kenarı beyaz nekrotik 
bölge, beyaz lekeler, ana veya yan 
damarların etrafında eğrelti otu veya meşe 
yaprağı şeklinde beyaz renkte nekrotik 
çizgiler görülür. 

 

 
 
 Hastalık en önemli tahribatını sistemik 

enfeksiyon sonucu oluşan tepe 
nekrozlarından sonra gösterir. Tepe ve 
gövde nekrozu sonucu hastalıklı bitki o 
tarafa doğru kıvrılır, yapraklarda şekil 
bozukluğu olur. Fidelikte veya dikimden 
hemen sonraki bulaşmalarda, bitkide 
cüceleşme görülür. Belirtiler konukçular 
arasında hatta aynı bitkide bile değişiklik 
gösterebilir. 

 
 

HASTALIĞIN TÜTÜNE BULAŞMASI 
 

Virüs thrips türleri ile aktif olarak 
taşınır. Hastalık çok sayıda yabancı ot, 
süs ve kültür bitkisinde görülür. 
Bölgemizde özellikle domates, biber ve 
marulda ekonomik zararlara neden 
olmaktadır. Çok yoğun thrips 
popülasyonlarının olduğu bölgelerde 
enaz %80 oranında hastalığın yayıldığı 
tespit edilmiştir. 

 

 
 
Hastalığın tütüne, bir kültür bitkisi 

veya yabancı ota bulaşması thrips 
larvalarının hastalıklı bitki özsuyunu emgi 
suretiyle vücutlarına almasıyla başlar. 
Virüsü alan larva ergin dönemde de 
virüsü bulaştırmaya devam eder. 
Bulaşmalar sadece larva döneminde 
hastalıklı bitkide beslenen thiripslerle 
olur. Larva döneminde hastalıklı bitkide 
beslenmeyen ergin thiripsler hastalıklı 
bitkide beslenseler bile virüsü 

bünyelerine alamaz, hastalığı bulaştıramaz. 
Sıcaklık 25°C de 5 gün, 10-12°C de ise 
hastalık belirtileri 3 haftada görülebilmektedir. 

32°C ve üzeri sıcaklıklarda virüs uyku 
devresine girmekte, belirti vermemektedir. Bu 
devrede tütünler su bulabilirse canlanır, ikinci 
büyüme gösterir. Yeni çıkan yaprakların 
bazılarında hastalık belirtileri görülmekle 
beraber vasıflı yapraklar da elde 
edilebilmektedir. Ancak her durumda verim ve 
kalite kayıpları yaşanmaktadır. 

 

 
 
 



MÜCADELESİ 
 
Virüs hastalığının ilaçlı mücadelesinin 

olmaması, kültürel tedbirleri önemli 
kılmakladır. Buna göre; 

• Fidelikte ve etrafında thripslerin 
yaşayabileceği ve barınabileceği yabancı 
otlar temizlenmeli, mücadelesine önem 
verilmeli, 
• Fidelik ve tarla yakınında domates, 
biber, marul ve soğan gibi bitkilerin 
bulunmamasına dikkat edilmeli, 
• Sağlıklı fide yetiştirmeye özen 
gösterilmeli, fidelikte thrispler görüldüğünde 
ilaçlamalara başlanmalı, düzenli olarak 
devam etmelidir. Bulaşmaların çoğu fidelik 
döneminde olmaktadır.   
 

 

• Tarlaya şaşırtılan fidelerin thripsler 
ile bulaşık olmamasına dikkat edilmelidir. 
Thripsler rüzgâr vasıtasıyla çok geniş 
alanlara yayılabilmekte ve her yerde 
bulunabilmektedir. Dikim yapılan 
tarlalarda thrips kontrolleri yapılmalı, 
ruhsatlı insektisitlerle sıkı bir kimyasal 
mücadelesi yapılmalıdır. 

 
• Hastalıklı bitkiler ve yabancı otlar 
üretim alanından uzaklaştırılıp imha 
edilmelidir. 
• Virüsün konukçusu olmayan 
bitkilerle ürün rotasyonu yapılmalıdır. 
• Hasat sonunda üretim alanı bitki 
artıklarından temizlenmeli, bu artıklar 
yakılmalıdır. 
 

 
  
 Hastalığın çok konukçusunun 
olması mücadeleyi zorlaştırmaktadır. 
Ilıman geçen kışlarda thripslerin 
kışlaması, ilkbahara güçlü girmesi, 
hastalığı yayması ve toplu mücadelenin 
yapılamaması mücadelenin zorlukları 
içindedir. 

 

 

 

 
 

TÜTÜNDE 
Domates Lekeli Solgunluk Virüsü 

(TSWV) Hastalığı 
 

 
 

Metin GÜLEŞCİ 


