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Asma (Vitis vinifera L.) dünyada en fazla yetiştirilen ve en fazla ekonomik öneme sahip
bitki türlerinin başında gelmektedir. Asmalarda odun dokusu fungal hastalıkları, son
yıllarda bağ alanlarını tehdit eden, giderek yaygınlığını arttıran, özellikle genç bağlarda
ve fidanlıklarda verimi ve kaliteyi düşüren en önemli hastalıklar haline gelmeye
başlamıştır. Çalışmada ülkemiz bağ alanlarında da çok yaygın hale gelen odun dokusu
hastalıklar açısından asma fidanlıklarındaki durumun belirlenmesi amacıyla Ankara,
Bursa, Erzincan, Manisa, Tekirdağ, Tokat ve Yalova illeri asma fidanlıklarında surveyler
yürütülmüştür. Bu illerde bulunan 12 adet fidanlıktaki mevcut aşılı aşısız tüm çeşitlerden,
tesadüfi örnekleme yöntemine göre toplam 950 adet fidan örneği alınmıştır. Odun
dokusundan izole edilen türlerin, klasik ve moleküler metotlar kullanılarak teşhisleri
yapılmış ve patojenisiteleri gerçekleştirilmiştir.

Tespit edilen türler ve oranları;

Pheoacremonium aleophilum (%67,03), Cylindrocarpoon liriodendri (%67,42),
Cephalotrichum stemonitis (%19,07), Diplodia seriata (%16,22), Cylindrocarpon
macrodidymum (%10,92), Idriella lunata (%10,61), Cylindrodendrum alicantinum
(%7,67), Truncatella

angustata (%6,72), Lasiodiplodia theobromae (%4,93),

Pleiocarpon strelitziae (%4,2), Neofusicoccum parvum (%2,21), Botryosphaeria
dothidea (%1,88), Phaeomoniella chlamydospora (%1,77), Campylocarpon facsiculare
(%0,93), Cadophora luteo-olivacea (%0,71), Cylindrocladiella parva (%0,21)’ dır.
Çalışmada tespit edilen birçok etmen Türkiye için ilk kayıttır.

i

Çeşit reaksiyonu çalışmalarında bazı yerel üzüm çeşitlerimizin bölgemiz bağ alanlarında
en yaygın odun dokusu fungal hastalık etmeni olan Phaeoacremonium aleophilum’ a
karşı reaksiyonları belirlenmiştir. Testlenen çeşitler; tüm bölgelere özel seçilen, standart
ve standart dışı toplam 44 adet yerel çeşittir. Denemeler sonucunda her iki skala sonucuna
göre hastalık şiddeti en düşük olup dayanıklılık bulunma ihtimali en yüksek olan
çeşitlerin Hindistan ve Gaydura çeşitleri olduğu belirlenmiştir. En hassas bulunan çeşitler
ise Karaerik ve Urla Tenturiyesidir.
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ABSTRACT
Ph.D. Thesis
DETECTION OF IMPORTANT FUNGAL TRUNK DISEASES IN GRAPEVINE
NURSERIES AND DETERMINATION OF SUSCEPTIBILITY OF SOME
GRAPEVINE VARIETES AGAINST Phaeoacremonium aleophilum
Süreyya ÖZBEN
Ankara University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Deparment of Plant Protection
Supervisior: Prof. Dr. Fikret DEMİRCİ
Vine (Vitis vinifera L.) is one of the most cultivated and economically important plant
species in the world. Grapevine trunk diseases have threatened the vineyards in the world
in recent years, increasing their prevalence, and decreasing the yield and quality,
especially in young vineyards and nurseries. In this study, in order to determine the
prevalence of trunk diseases, which have become very common, surveys were conducted
in the nurseries of Ankara, Bursa, Erzincan, Manisa, Tekirdağ, Tokat ve Yalova
provinces. A total of 950 samples were taken according to the random sampling method
from all the grafted and non-grafted varieties in 12 nurseries. The identification and
pathogenicity of the species isolated from wood tissue were carried out using classical
and molecular methods. Detected species and their rates; Pheoacremonium aleophilum
(67.03%), Cylindrocarpoon liriodendri (67.42%), Cephalotrichum stemonitis (19.07%),
Diplodia seriata (16.22%), Cylindrocarpon macrodidymum (10.92%), Idriella lunata
(10, 61%), Cylindrodendrum alicantinum (7.67%), Truncatella angustata (6.72%),
Lasiodiplodia theobromae (4.93%), Pleiocarpon strelitziae (4.2%), Neofusicoccum
parvum (2.21%), Botryosphaeria dothidea (1.88%), Phaeomoniella chlamydospora
(1.77%), Campylocarpon facsiculare (0.93%), Cadophora luteo-olivacea (0.71%),
Cylindrocladiella parva (0.21%)

iii

In the second part of the study, susceptibility of some local cultivars against
Phaeoacremonium aleophilum, which is detected as the most common trunk disease
factor in the vineyard areas of our region, were first determined. Tested varieties are
standard and non-standard, a total of 44, local varieties representing all regions.
According to the results of both scales, the most resistant varieties are seen as Hindistan
and Gaydura varieties. The most sensitive varieties are Karaerik and Urla Tenturiyesi.
November 2020, 175 page
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Botryosphaeria

Bp

Base pair (baz çifti)

BSA

Bovine serum albumine

CTAB

Cetytrimethylamonium bromide

Cy

Cylindrocarpon

DNA

Deoksiribonükleik Asit

EF-1α

Elongation factor- 1 alfa

ITS

Internal Transcribed Spacer
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National Center for Biotechnology Information
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Phaeomoniella

PCR

Polymerase Chain Reaction
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Ph
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TBE
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1. GİRİŞ

Asma (Vitis vinifera L.); üzüm verimi bakımından ekonomik, değerlendirilme şekilleri
ve çeşidi açısından zengin oluşu, iklim ve toprak istekleri yönünden çok seçici olmayışı
nedeniyle dünyadaki en yaygın, en eski ve ekonomik olarak en önemli kültür
bitkilerinden biridir. Bağcılık dünyada geniş bir yayılış alanına sahiptir. En önemli üzüm
üreticisi ülkeler Çin, Amerika, İtalya, Fransa, İspanya, Türkiye ve Hindistan’ dır
(Anonymous 2018). Bağcılık için dünyanın en elverişli iklim kuşağında yer alan ülkemiz
zengin asma gen potansiyeli yanı sıra, çok eski bir bağcılık kültürüne de sahiptir
(Ergenoğlu ve Tangolar 2000). Türkiye, kültür asması (Vitis vinifera L. sativa) ve yabani
asmanın (Vitis vinifera ssp sylvestris) önemli gen merkezleri arasında yer almakta
(Arroyo-Garcia vd. 2006) ve asmanın gen merkezlerinin kesiştiği ve ilk defa kültüre
alındığı coğrafyanın merkezinde konumlanmaktadır (Sağlam ve Sağlam 2018). Asma
bitkisi, ekolojisi ile sağladığı mükemmel uyum sonucunda kökleri ile sıkıca tutunarak
kalıcı olmuş ve bu toprakları, anavatanı coğrafyalarından bir tanesi olarak literatüre
geçirmiştir (Kiracı 2013). Bağcılık potansiyeli ile dünya bağcılığı içerisinde önemli bir
yere sahip olan ülkemizde TÜİK verilerine göre 4.170.410 da alanda 3.9 milyon ton üzüm
üretimi ve toplam 3,8 milyon standart asma fidanı üretimi gerçekleştirilmiştir. Manisa ili
üretimin %68’ ine sahiptir. Toplam meyve üretiminin % 33.1’ ni oluşturan üzüm en çok
üretimi yapılan meyvedir (TUİK 2019). Bu ürün tarımsal ihracatımızın önemli bir
bölümünü oluşturmaktadır. Bağcılık halkın geçimi için önemli bir rol oynamakla birlikte
milli ekonomimize de önemli katma değer sağlamaktadır. Ekonomik yönü ile bağcılık
faaliyeti toplam ihracat gelirlerinin %0.5’ ini, tarım ürünleri ihracatının ise %13.0’ ünü
oluşturmaktadır (Söylemezoğlu vd. 2015).

Türkiye tarımında böylesine önemli bir yere sahip olan bağcılık, günümüzde üretimden
pazarlamaya kadar geçen süreç içerisinde birçok sorunla karşı karşıyadır. Bu sorunlar
içerisinde bağcılık yapılan tüm ülkelerde gün geçtikçe önemi artan, ekonomik boyutlara
ulaşan zarar ile üzüm üretimini sınırlandıran fungal hastalıklar ve bunlar içerisinde de
odun dokusu fungal hastalıkları önemli bir yer tutmaktadır (Göktaş 2008). Bir etmen
grubu tarafından (Phaeoacremonium spp., Phaemoniella chlamydospora) oluştuğu
belirlenen esca (kav), Petri (Phaemoniella chlamydospora, Phaeoacremonium spp.,
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Phaemoniella chlamydospora, Cadophora luteo-olivacea), black foot (kara bacak)
(Cylindrocarpon spp. Campylocarpon spp., Cylindrocladiella spp., Cylindrodendrum
spp., Pleiocarpon strelitziae) ve siyah ölü kol (Botryosphaeria kanseri) (Botryosphaeria
spp.) hastalıkları tüm dünyadaki bağ alanlarında görülen en önemli odun dokusu
hastalıkları içerisinde yer almaktadır. Bu hastalıklar; dünya genelinde tüm bağ alanlarında
bulunan, yeniden dikim maliyetleri, ürünün miktarında ve kalitesinde azalmaya sebep
olması nedeniyle önemli ekonomik kayıplara neden olabilen, dünya genelinde
yaygınlığını arttıran çok tahripkâr hastalıklar olarak rapor edilmiştir (Larignon ve Dubos
1997, Sheck vd. 1998, Mugnai vd. 1999, Groenewald vd. 2001, Halleen vd. 2003,
Edwards ve Pascoe 2004, Rooney vd. 2005, Mostert vd. 2006, Urbez-Torres vd. 2006,
Essakhi vd. 2008, Alaniz vd. 2009). Bu hastalıklar özellikle genç bağlarda ve
fidanlıklarda verimi ve kaliteyi düşüren hastalıklar olarak tüm dünyada giderek
yaygınlığını ve önemini artırmaya başlamıştır.

Vasküler bitki patojeni olarak bilinen ve dünyada geniş bir yayılıma sahip olan
Phaeoacremonium türleri esca ve Petri kompleks fungal hastalıkları içerisinde yer
almaktadır (Crous vd. 1996, Mostert vd. 2005, Essakhi vd. 2008, Graham vd. 2009,
Gramaje

vd.

2009).

Fakat

asıl

olarak

Phaeoacremonium

türleri

esca

ile

ilişkilendirilmiştir. Esca “esca proper”, “apoplexi”, black measles”, “vine decline”,
“slow-dieback” gibi çeşitli isimlerle anılan birkaç fungal etmenin kombinasyonunun
neden olduğu bir hastalık kompleksi olarak rapor edilmesine karşın hastalığın gelişiminde
Phaeoacremonium’ un önemi çoğu ülkede esca ile enfekteli gövdelerin neredeyse
tamamında bu etmenin tespit edilmiş olmasıdır. Hastalığın yaşlı bağlarda bulunmakta
olduğu fakat son yıllarda genç bağları da tehdit ettiği ve genç bağlarda da yaygınlığını
arttırdığı bildirilmiştir (Larignon ve Dubos 1997, Mugnai vd. 1999, Surico 2001, Santos
vd. 2005, Mostert vd. 2006, Mostert ve Halleen 2010).

Yakın zamana kadar ki araştırmalarda Phaeoacremonium chlamydosporum, morfolojik
ve filogenetik olarak cins içindeki diğer türlerden farklı bulunmuş ve Phaeomoniella
chlamydospora adında yeni bir cins olarak tanımlanmıştır (Crous ve Gams 2000). Petri
hastalığı birkaç Phaeoacremonium türü ve Phaeomoniella chlaydospora ile
ilişkilendirilmiştir (Scheck vd. 1998, Mugnai vd. 1999, Groenewald vd. 2001). Fakat
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Phaeomoniella chlamydospora en yaygın izole edilen ve hastalıkla ilişkili ana patojen
olduğu düşünülen fungustur (Mugnai vd. 1999, Chicau vd. 2000, Edwards ve Pascoe
2004, Retief vd. 2006, Eskalen vd. 2007).

Esca tipik olarak odun içinde oluşturduğu çürüklük, yaprak ve meyvelerde oluşturduğu
simptomlar ile tanımlanabilmektedir. Petri hastalığını esca hastalığından ayırt eden
belirti; Petri hastalığında hastalıklı doku enine kesildiğinde bu kısımların siyah
noktacıklar şeklinde görülmesi ve birkaç dakika içinde boncuk şeklinde koyu ambersiyah renkli zamk akıntısının dikkati çekmesidir (Mugnai vd. 1999, Surico vd. 2006).
Esca hastalığında ise odun dokusu enine kesildiği zaman çeşitli şekillerde bozulmalar,
yumuşak çürüklükler, ksilem dokularında siyah benekler, pembe-kahve veya kırmızıkahve renkli bölgeler gözlenmektedir (Larignon ve Dubos 1997, Mugnai vd. 1999,
Pollastro vd. 2000, Serra vd. 2000, Sofia vd. 2006, Mostert vd. 2006, Calzarano ve Di
Marco 2007, Eskalen vd. 2007, Mostert ve Hallen 2010).

Bu hastalıklara neden olan funguslar bol miktarda spor üreten, doğaya iyi adapte olmuş,
virulenslikleri yüksek olan funguslardır. Sporlar rüzgar, sulama suyu, bulaşık toprak,
budama makasları ve tarım alet-makineleri ile kolaylıkla taşınabilmektedir. Bu yollarla
asmalardaki yaralanmış bölgelere veya gövdedeki iletim demetlerine ulaşan patojenler,
salgıladıkları enzim ve toksinlerle dokuları kolonize etmekte ve ardından bu dokulardaki
hücre birlikteliklerinin bozulmasına neden olmaktadır (Chiarappa1959). Diğer yandan
patojen saldırılarına karşı koymaya çalışan bitki dokularında, fungusun ilerleyişini
engellemeye yönelik fiziksel bariyerler oluşmaya ve viskozitesi yüksek zamk kıvamında
sıvılar salgılanmaya başlar. Bu olaylar neticesinde iletim demetlerinde su taşınımı sekteye
uğrar, toprakta suyun varlığına rağmen lokal solgunluklar ve kurumalar meydana gelir.
Sonuç olarak fizyolojik işlevlerini tam olarak yerine getiremeyen asmalar bir süre sonra
ölürler. Yine bu fungusların üretmiş oldukları toksik metabolitler, öz su ile yapraklara
taşındıktan sonra, yeşil yaprak dokularında nekrozlara yol açar (Valtaud vd. 2009). Esca
hastalığı etmenleri olumsuz çevre koşullarını asma dokularında misel halinde (bazı türler
peritesyum formunda) geçirmekte ve uygun koşulları bulmaları halinde hızla sporlanarak
çevreye yayılmaktadır. Kış döneminde dahi bağların içerisinde spor uçuşları olabilmekte,
budama işlemleri sırasında oluşan yaralar patojenler için giriş kapısı olarak rol
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oynamaktadır. Esca ve Petri Hastalığı asmanın odun kısmını tahrip ederek yeşil aksamda
solgunluğa ve gelişme geriliğine hatta bitkinin ölümüne yol açmaktadır (Eskalen ve
Gubler 2001).

Karabacak (Black-foot), dünyada üzüm yetiştirilen çoğu bölgede görülen asmanın en
önemli kök hastalıklarından biridir ve oranı son on yılda dünyadaki farklı üzüm üretim
alanlarında önemli düzeyde artış göstermiştir. Hastalık çoğunlukla fidanlıkları ve genç
bağları etkilemektedir (Petit ve Gubler 2005, Alaniz vd. 2009). Bitkilerin hastalıklı
kısımlarında kabuktan öze kadar uzanan odun içi nekrozu, ksilem damarlarında zamk
akıntıları ve vasküler dokuda koyu kahveden siyaha kadar değişen renklerde siyah çizgi
oluşumuna sebep olmaktadır. Floem dokuları zamklarla, ksilem damarları da zamk veya
tylosis ile tıkanırken mineral ve su alımında meydana gelen azalma bitkide geriye doğru
ölümle sonuçlanmaktadır. Hastalıklı bitkilerde gözlenen diğer simptomlar canlılıkta
azalma, zayıf vejetasyon, damarlar arası kloroz ve nekroz gösteren yapraklardır (Petit ve
Gubler 2005, Halleen vd. 2006, Petit ve Gubler 2006, Alaniz vd. 2007, Dubrovsky ve
Fabritius 2007, Halleen vd. 2007, Alaniz vd. 2009).

Geniş bir konukçu dizisine ve dünya genelinde geniş bir yayılıma sahip olan
Botryosphaeria türleri kanser ve diğer geriye doğru ölüm simptomlarına sebep olan
önemli patojenlerden biri olarak gösterilmiştir (Van Niekerk vd. 2004). Botryosphaeria
ile enfekteli bitkilerde kısalmış boğum araları, yapraklarda hastalığı karakterize eden
kırmızı lekeler ve kloroz, ayrıca bitkilerin odun dokularından enine kesitlerde üçgen
şeklinde nekrotik doku, bitkinin genelinde gelişme geriliği ve kuruma gözlenmektedir.
Botryosphaeria türlerinin kolaylıkla yaraları enfekte edebildiği, sporların rüzgarla ve su
damlalarıyla yayıldığı, yüksek sıcaklık, kuraklık, dolu, don, zayıf beslenme, iyi olmayan
budama işlemleri gibi bazı şartların da enfeksiyona yardımcı olduğu rapor edilmiştir
(Anonymous 2005, Urbez-Torres vd. 2006).

Esca, Petri, black-foot ve siyah ölü kol hastalıklarının dünyadaki tüm bağ alanlarında
yaygın olarak bulunduğu, son yıllarda yaşlı ve genç bağlarda hastalık oranının ciddi
şekilde artış gösterdiği ve asmalarda geriye doğru ölümlere neden olduğu bildirilmiştir.
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Hastalıkların kimyasal mücadelelerinin bulunmaması nedeniyle yeniden dikim
maliyetlerinden dolayı özellikle genç bağlarda ciddi ekonomik kayıplara neden olduğu
belirtilmiştir (Petit ve Gubler 2005, Halleen vd. 2006, Mostert vd. 2006, Eskalen vd.
2007, Martin ve Cobos 2007, Essakhi vd. 2008, Alanız vd. 2009).

Kaliforniya’ da esca simptomu gösteren asmaların oranı yaklaşık %50 olarak
belirlenirken (Rooney vd. 2001), Avustralya’ da escadan dolayı ürün kayıplarının
oranının %50’ nin üzerinde olduğu rapor edilmiştir (Pascoe ve Cottral 2000). Escanın
yaklaşık 15–20 yıldır İtalya’ nın çoğu bölümlerindeki bağların %90 ile %100’ ünü
etkilediği (Mugnai vd. 1999), bu fungusun genç asmalarda görülen simptom ve
kurumaların çoğuna sebep olabildiği bildirilmiştir (Rooney vd. 2005). Petri hastalığının
ise yeni dikilen bağlarda önemli kayıplara (%50’ ye kadar) sebep olduğu rapor edilmiştir
(Pascoe ve Cottral 2000). Fransa’ da yapılan çalışmada 2–8 yaş arası genç bağlarda
black-foot hastalığından dolayı ürün kayıplarının %50 veya daha fazla olduğu
bildirilmiştir (Larignon 1998). Kaliforniya bağlarında da son on beş yılda ciddi artış
gösteren hastalığın (B. obtusa enfeksiyonları asmaların %64’ ünde gözlenmiş) ürün
miktarında azalmaya ve mücadelesi hastalıklı bitkilerin uzaklaştırılması esasına
dayandığı için üretim maliyetlerinde artışa sebep olduğu belirtilmiştir (Sibert 2001).

Tüm bu hastalıkların en önemli ortak özellikleri; fidanlar ile taşınması ve ana inokulum
kaynaklarının enfekteli üretim materyalleri olmasıdır. Dünyada farklı ülkelerde
hastalıkların asıl inokulum kaynakları olan fidanlıklarda yürütülmüş çok sayıda çalışma
mevcuttur. Genç bağlarda ve fidanlıklarda yapılan çalışmalarda odun dokusunda nekroz
ve geriye doğru ölüm belirtisi gösteren genç asmalardan escaya neden olan etmenler
(Phaeoacremonium spp. ve Phaeomoneiella chlamydospora), Karabacak (black foot)
hastalığına neden olan ve yaygın olarak tespit edilen odun dokusu etmenleri
(Cylindrocarpon spp., Campylocarpon spp., Cylindrocladiella spp., Cylindrodendrum
spp., Campylocarpon fasciculare, Campylocarpon pseudofasciculare ve Pleiocarpon
strelitizae) Botryosphaeria kanserine neden olan funguslar (Botryosphaeria parva, Bot.
dothidea, Lasiodiplodia theobromae, Diplodia seriata, Bot. stevensii) ve diğer
Botryosphaeria türleri (Neofusicoccum. australe, N. mediterraneum ve N. Vitifusiforme),i
Petri hastalığına neden olan etmenler (Phaeomoniella chlamydospora, Cadophora luteo5

olivacea),

ayrıca diğer odun dokusu etmenleri (Pleurostoma, Neonectria,

Dactylonectria, Truncatella angustata, Dactylonectria torresensis ve Thelonectria
blackeriella, Cadophora melinii, Cadophora orientoamericana, Cadophora novieboraci, Cadophora spadicis, C. orientoamericana ve C. novi-eboraci) izole edilmiştir.
Son birkaç yıldır genç bağlarda ve fidanlıklardaki aşılı asmaların canlılık oranlarında
ciddi bir azalma görüldüğü ve asmalarda odun dokusu funguslarının hem yeni dikilen
asmaları hem de asma üretim materyallerini enfekte eden en yıkıcı patojenler olduğu
belirtilmiştir (Scheck vd. 1998, Mugnai vd. 1999, Rego vd. 2000, Philips 2002, Halleen
vd. 2004, Oliveira vd. 2004, Van Niekerk vd. 2004, Coller vd. 2005, Gımenez-Jaime vd.
2006, Halleen vd. 2006, Mostert vd. 2006, Retief vd. 2006, Dubrovsky ve Fabritius 2007,
Aroca vd. 2010, Arzanlou vd. 2013a, Travadon vd. 2014, Carlucci vd. 2017, Torcato
2018).

Bahsi geçen etmenler; tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz bağ alanlarında da son yıllarda
çok önemli hale gelen, yaygınlığını büyük oranda her geçen gün arttıran ve önemli oranda
ürün kayıplarına sebep olabilecek olan odun dokusu hastalık etmenleridir. Ülkemizde
yıllardır bağ alanlarında bilinen hastalıkların dışında Petri, kav, karabacak ve siyah ölü
kol gibi çok önemli odun dokusu hastalıklarının da varlığı ve ülkemiz bağcılığını tehdit
ettiği Ankara ilinde 2009-2011 yılları arasında yürütülen yüksek lisans tez çalışması ile
tespit edilmiştir (Özben ve Demirci 2011). Bu çalışma sonuçları, etmenlerin yüksek
oranda yaygın tespit edilmesi ve Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü’ ne gelen
asma örneklerinden elde edilen bulgular bölgemiz bağ alanlarında da yaygın olarak
varlığını düşündürmüştür. Bu noktadan hareketle sözkonusu hastalıkların bölgemiz
alanlarında durumunu belirleyebilmek için Tubitak tarafından desteklenen 213O107
numaralı ve ‘Orta Anadolu Bölgesi Bağ Alanlarında Görülen Odun Dokusu Fungal
Hastalıkları ile Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi ve Phaeoacremonium spp. ile
Cylindrocarpon spp.’ den Ari Bitki Elde Edilmesi’ isimli proje yürütülmüştür. Çalışmada
bağ alanlarında çok yüksek yaygınlık oranıyla Phaeoacremonium spp. tespit edilirken
bunu diğer odun dokusu etmenlerinden Cylindrocarpon spp. ve Botryosphaeria spp. takip
etmiştir. Sözkonusu projede odun dokusu hastalıklarının bağ alanlarındaki yaygınlıkları
ve yeni birçok hastalık etmeninin de varlığı ortaya konmuştur. Bu çalışma sonuçları en
önemli inokulum kaynağı üretim materyalleri ve özellikle de fidanlar olan bu hastalıkların
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asıl çıkış noktalarında yani fidanlıklarda çalışma yürütülmesi gerekliliğini ortaya
koymuştur.

Bağ alanlarımızda çok yüksek oranlarda tespit edilen bu hastalıklar sebebi ile bölgemiz
ve ülkemizdeki bağ alanlarında önemli ürün kayıpları olmakta ve bağ plantasyonları her
geçen gün azalmaktadır. Bu hastalıklardan kaynaklanan gelişme geriliği ve kuruma
nedenlerinden dolayı randıman alamayan üreticilerimiz, bağ alanlarını bozarak başka
ürünlere yönelmektedir. Bağ alanlarında bu denli yüksek yaygınlık oranlarıyla tespit
edilen hastalıkların asıl kaynakları üretim materyalleri ve fidanlıklar olduğu için
fidanlıklardaki durumu tespit etmeden, hangi hastalıkların ne oranda yaygın olduğuna
dair veri elde etmeden mücadele çalışmalarına yön verebilmek mümkün olamayacaktır.
Bu nedenle öncelikle fidanlıklarda hangi hastalıkların var olduğu, kurulacak bağ
alanlarına hangi hastalıkların fidanlıklardan taşınacağı, hangi hastalıkların ülkemize ithal
fidanlar ya da farklı üretim materyalleri yolu ile giriş yaptığı, fidanlıklardaki üretim
aşamalarında ne gibi hatalı uygulamaların yapıldığı ya da ne gibi uygulamaların üretim
sürecine dahil edilmesi gerektiği sorularına cevap bulabilmek için fidanlıklarda çalışma
yürütmenin gerekli olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın; fidanlıklardan bağ alanlara
taşınabilecek etmenlerin belirlenmesi suretiyle mücadeleye ilişkin yeni stratejilerin
oluşturulmasına imkan sağlayacağı düşünülmektedir.

Tüm bu bilgiler doğrultusunda asma fidanlıklarınlarında zarara neden olan ve son yıllarda
çok önemli hale gelen tüm odun dokusu hastalık etmenlerine yönelik surveyler
gerçekleştirilmiş ve fidanlıklarda mevcut yerli, yabancı, aşılı ve aşısız asma çeşitlerinden
ve anaçlardan örnekler alınmıştır. Fidanlıklarda yürütülen çalışma ile hastalıkların asıl
kaynağı olan fidanlıklarla ilişkisinin ortaya konulması, hastalıkların fidanlıklardaki
durumunun belirlenmesi sağlanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda bu
hastalıkların bağ alanlarındaki yaygınlığının hangi oranda fidanlıklardan kaynaklandığı
konusunda somut veriler elde edilebilmesi mümkün olmuştur. Bununla birlikte
fidanlıklarda mevcut yeni etmenlerin de varlığı ortaya konulmuştur. Türkiye’ de ilk kez
tüm bu hastalıklara dair fidanlıklarda kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür.
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Phaeoacremonium türleri başta olmak üzere tüm odun dokusu hastalıklarının dünyadaki
bağ alanlarında yaygın oranda bulunması ve sebep oldukları hastalıkların ekonomik
anlamda önem arz etmeleri sebebiyle hastalıklara karşı çeşitli mücadele yöntem ve
programlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Dünyadaki bağ alanlarında ciddi oranlarda
kayıplara neden olabilen Phaeoacremonium ve Cylindrocarpon’un bağ alanlarımızdaki
yaygınlığında; bilhassa etmenlerin enfekteli üretim materyalleri (anaç, fidan, aşı kalemi
ve çelik) ile yayılabilme özelliği göz önüne alındığında, ülkemizde bağ alanlarının bu
etmenlerden ari olmayan üretim materyalleriyle kurulmuş olmasının büyük oranda etkili
olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, gerek hastalıkla bulaşık üretim
materyallerinin kullanımı gerekse bağ alanlarında sonradan bulaşmalar sebebiyle bağ
alanlarımızda yoğun bir bulaşıklığın sözkonusu olduğu göz önünde bulundurulacak
olursa sağlıklı fidan teminin çok zor olduğu görülmektedir. Bu noktadan hareketle ele
alınan ‘Orta Anadolu Bölgesi Bağ Alanlarında Görülen Odun Dokusu Fungal Hastalıkları
ile Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi ve Phaeoacremonium spp. ile Cylindrocarpon
spp.’den Ari Bitki Elde Edilmesi’ isimli projede enfekteli bitkilerden temiz bitki elde
edilmesi ve yeni bağ plantasyonlarının bu sağlıklı bitkilerle kurulabilmesi, hastalığın
fidanlıklardan bağ alanlarına taşınmasının önlenebilmesi amacıyla termoterapisiz ve
termoterapili

doku

kültürü

uygulamasının

yapılması

amaçlanmış

olup;

Phaeoacremonium ve Cylindrocarpon patojenlerinden ari asma fidanlarının elde
edilmesine yönelik başarılı sonuçlar alınmıştır. Yeni bağ plantasyonlarının bu ari
bitkilerle kurulmasının sağlanması suretiyle sözkonusu hastalıklar ile mücadelede önemli
bir aşama gerçekleşmiş olabilecektir.

Ülkemizde ve dünyada bahsi geçen hastalık etmeninin önem arz etmesi nedeniyle
yaygınlığı, teşhis ve mücadelesine yönelik çalışmalar yürütülmeye başlamıştır. Ancak
günümüzde henüz fidanlıklar ve bağlardaki önemli odun dokusu hastalıklarına neden
olan patojenleri yok etmek için tedavi edici bir kontrol yöntemi mevcut değildir. Son
yıllarda araştırmalar üretim işlemleri süresince asmanın odun dokularındaki hastalıkları
azaltmak veya önlemek için kimyasal ürünlerin ve prosedürlerin geliştirilmesine (sıcak
su tedavileri, biyolojik kontrol, chitosan uygulamaları, arbuscular mikorizal funguslar ve
fungisitler gibi) odaklanmıştır (Oliveira vd. 2004, Alaniz vd. 2009). Ancak bu tür
uygulamaların hiçbiri tek başına kullanıldıklarında yeterli etkiyi gösterememiştir. Ayrıca
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in vitro koşullarda başarı düzeyleri yüksek olan uygulamalar bağ alanında aynı etkiyi
gösterememiştir.

Hastalıklarla mücadelede henüz önerilebilecek herhangi bir preparat bulunmadığı için
öncelikli olarak hastalıktan ari üretim materyali kullanmak, hastalıkla mücadelede en
temel ve en önemli yöntemdir. Bu ve diğer uygulamalarda istenen başarıya ulaşılamaması
gibi nedenlerle temiz üretim materyaline yönelik mücadele yöntemleri üzerinde
çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalar arasında; üretim materyallerine sıcak su
uygulaması, kimyasal ve biyolojik fungisit uygulamaları vb. yer almaktadır (Poyraz
2012). Ancak asma fidanı üretimi aşamalarında sözkonusu hastalıklar ile mücadele adına
yapılan uygulamaların hiçbiri yeterli etkiyi gösterememiştir. Bazı fidanlıklarda esca ve
Petri hastalıklarından ari üretim materyali elde edilmesi amacıyla dormant çeliklere sıcak
su uygulaması çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda bu amaç için çelikler
50°C de 30 dakika süre ile bekletilmektedir. Ancak bu etmenlerden ari üretim materyali
elde edilmeye yönelik bu çalışmalardan tam anlamıyla başarılı sonuçlar alınamamıştır
(Fourie ve Halleen 2004, Gramaje vd. 2008, Gramaje vd. 2009, Poyraz 2012).
Fidanlıklarımızda bu hastalık etmenlerinin tam olarak eliminasyonu söz konusu değildir.
Ülkemizde ve dünyada şu ana kadar yürütülen çalışmalarda uygulanan yöntemler tek
başına hastalığı önlemede yeterli olamamıştır. Mevcut yöntemlerin diğer yöntemlerle
kombine edilmesi gerektiği belirtilmiştir (Fourie ve Halleen 2004, Gramaje vd.2008,
Gramaje vd. 2009).

Çok farklı enfeksiyon yolları bulunan bu hastalıkların bağ alanlarında sonradan
bulaşmalara karşı kalıcı olarak mücadelesi için dayanıklı çeşit kullanımının mücadele
programına entegre edilmesi şarttır. Söz konusu hastalıkları önleyici yada tedavi edici
yeni metot ve yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Dayanıklı çeşit kullanımı, bu nedenle
tam anlamıyla etkili bir mücadele yöntemi olmayan söz konusu hastalıklar için önem
kazanmaktadır. Yüksek yaygınlık oranına sahip Phaeoacremonium spp. ile mücadelede
kullanılabilecek etkin yöntemlerin olmaması hastalıklarla mücadelede dayanıklı çeşit
tespit ve kullanımın en etkili yöntem olacağı sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
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Dünya üzerinde yetiştiriciliği yapılmakta olan kültür asması (Vitis vinifera L.) binlerce
yıl süren doğal ya da yapay melezleme ve seleksiyonlar ile yabani asmadan (Vitis
silvestris Gmel.) meydana gelmiştir. Yabani asmanın en fazla tip zenginliğine Kafkasya’
nın güneyi ve Hazar Denizi’ nin batısı ile Anadolu’ da rastlanmaktadır (Sabır 2016).
Dolayısıyla ülkemiz asmanın gen merkezlerinden birini oluşturmaktadır. Bu durum
özellikle yerel genetik kaynaklarımızda bu hastalığa karşı dayanıklılık olabileceğini
düşündürmektedir. Bu gen havuzunda hastalıklara karşı dayanıklılık kaynaklarının da
olabileceği araştırılması gereken bir konudur. Ancak üzüm ve anaç çeşitlerinin söz
konusu patojenlere karşı reaksiyonlarını konu alan özellikle yerli çeşitlerimizin escaya
karşı reaksiyonları ve dayanıklılık durumları hakkında herhangi bir çalışma
yürütülmemiştir. Dünyada ise sadece sınırlı sayıda anaç ve üzüm çeşitlerinin
reaksiyonlarının testlendiği çok sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmalarda
Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium inflatipes ve Phaeoacremonium
aleophilum, Cadophora luteo-olivacea etmenlerine karşı asma ve anaç çeşitlerinin
dayanıklılık

durumları

araştırılmıştır.

Çeşitlerin

hiçbirinde

dayanıklılık

tespit

edilmemiştir (Eskalen vd. 2001, Feliciano vd. 2004, Gramaje vd. 2009). Yunanistan’ da
2017 yılında bazı asma çeşitlerinin (Agiorgitiko, Asyrtiko, Roditis ve Xinomavro)
Phaeomoniella chmaydospora’ a karşı dayanıklılıklarının testlendiği bir çalışmada ilk
kez yerel asma çeşidinde (Asyrtiko ve Xinomavro) dayanıklılık tespit edildiği
belirtilmiştir. Aynı çalışmada gövdede açılan deliklere spor süspansiyonu inokule edilmiş
ve 90 günlük değerlendirme periyodu sonunda dayanıklılık değerlendirmesi için vasküler
kahverengileşmenin boyutu dikkate alınmıştır (Markasis vd. 2017).

Amerikan asma anaçlarının ve yerli çeşitlerin sözkonusu hastalıklara karşı dayanıklılık
durumlarının belirlenmesi önemlidir. Çalışma; ileriki aşamalarda dayanıklılık
mekanizmalarının tespit edilmesi ve var ise dayanıklılık genlerinin tespiti ve ıslah
çalışmalarında dayanıklı bitki elde etme çalışmalarına temel mahiyetinde olacaktır ve
yeni bağ plantasyonlarının bu bitkilerle kurulabilmesi suretiyle hem ulusal hem de
uluslararası ekonomiye katkı sağlanmış olabilecektir.

Tüm bu amaçlar doğrultusunda çalışmamızın ilk kısmında Ankara, Bursa, Erzincan,
Manisa, Tekirdağ, Tokat ve Yalova illerindeki fidanlıklarda zarara neden olan ve son
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yıllarda çok önemli hale gelen Petri, kav, karabacak, siyah ölü kol fungal hastalıkları ve
diğer odun dokusu hastalık etmenleri ile oranları belirlenmiştir. Teşhis çalışmalarında
klasik yöntemlerin yanısıra moleküler metodlar da kullanılmıştır. Odun dokusu
hastalıklarına neden olan etmenlerin kültür ortamında yavaş gelişmeleri ve diğer
funguslar tarafından baskılanabilmeleri, dolayısıyla teşhislerinin uzun zaman alması,
morfolojik olarak teşhis edilmelerinin ve türlerin ayırt edilmelerinin zor olması ve mevcut
olan teşhis anahtarlarının tür karakterlerini ortaya koymada dolayısıyla türler arasında
ayırım yapabilmede yetersiz kalabilmeleri (Groenewald vd. 2001, Barrie vd. 2004, Retief
vd. 2005, Aroca and Raposa 2007, Alaniz vd. 2009) nedeniyle klasik yöntemlerin yanısıra
etmenlerin moleküler teşhisleri spesifik primerler kullanılarak ve fungusların farklı
korunmuş bölgelerine ait genel primerlerle DNA sekans analizleri çıkartılarak
gerçekleştirilmiştir.

Çalışmanın ikinci kısmında bazı yerli çeşitlerin bölgemiz bağ alanlarında çok yüksek
oranda yaygın tespit edilen Phaeoacremonium aleophilum’ a karşı reaksiyonları
belirlenmiştir. Testlenen çeşitler belirlenirken her bölgeye özel çeşitler olmasına dikkat
edilmiştir. Bu seçim yapılırken Manisa Bağcılık Araştırma Enstitü bünyesinde çalışan
ıslahçı araştırmacılar ile birlikte çalışılmıştır. Söz konusu enstitünün sahip olduğu asma
genetik kaynak koleksiyonunda bulunan standart ve standart dışı çeşitler ülkemizin bütün
bölgelerinin temsil edeeek şekilde seçilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü bağlarında bulunan Izabella (Vitis labrusca)
çalışmaya dahil edilmiştir. Üzüm çeşitlerinin Phaeoacremonium aleophilum’ a karşı
testlenmesi suretiyle herhangi bir etkin mücadele yöntemi olmayan bu hastalığın sebep
olduğu kurumalardan kaynaklanan kayıpların önlenebilmesi için dayanıklı çeşit elde etme
amacına yönelik önemli bir adım atılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda çeşitler hakkında
elde edilebilecek verilerin dayanıklılık mekanizmasının ve genlerinin belirlenmesine
yönelik ileri düzey ıslah çalışmalarına ışık tutacağı düşünülmektedir.
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2. KAYNAK ÖZETLERİ

2.1 Odun Dokusu Hastalıklarının Özellikleri ve Yayılışına Dair Çalışmalar

Bağ alanlarında oldukça yaygın görülen ve özellikle genç asmaları etkileyen
Cylindrocarpon spp.’ nin sebep olduğu karabacak hastalığının oranının son on yılda
dünyadaki farklı bağ alanlarında önemli düzeyde artış gösterdiği, hastalığın yeniden
dikim ve üretim maliyeti nedeniyle önemli ekonomik kayıplara sebep olduğu
belirtilmiştir (Rego vd. 2000, Halleen vd. 2004, Petit ve Gubler 2005, Alaniz vd. 2007).
Enfeksiyon asmaların hem aşamalı olarak hem de hızlı geriye doğru ölümüne sebep
olmaktadır (Grasso 1984, Maluta ve Larignon 1991, Scheck vd. 1998, Rego vd. 2000,
Halleen vd. 2006). Patojen fidanlıklardaki üretim materyalinde üretim işleminin erken
safhalarında, dikime hazır fidanlarda ve geriye doğru ölüm simptomları gösteren genç
asmalarda bulunmuştur. Enfekteli fidanlık toprağı da bir inokulum kaynağıdır (Halleen
vd. 2003, Alaniz vd. 2007). Etmen diğer patojenlerle birlikte bulunabilmektedir. Geriye
doğru

ölüm

simptomuna

sahip

bitkilerden

Cylindrocarpon

spp.

sıklıkla

Phaeoacremonium, Phaeomoniella, Botryosphaeria gibi diğer patojenlerle birlikte izole
edilmiştir (Fourie vd. 2000b, Edwards ve Pascoe 2004, Oliveira vd. 2004).

Petit ve Gubler 2005 yılında karabacak hastalığını Kaliforniya’ da ilk kez rapor etmişler
ve bu hastalığın gittikçe yaygınlığını arttırdığını, hastalıktan ilk olarak genç asmaların
etkilendiğini ve hastalığın önemli ekonomik kayıplara neden olduğunu belirtmişlerdir.

Bağlarda zarar oluşturan odun dokusu hastalıklarından biri olan ve ülkemizde kav ismiyle
bilinen esca, günümüzde sadece bir etmen tarafından değil, bir etmen grubu tarafından
oluştuğu belirlenen bir hastalık kompleksidir (Larignon ve Dubos 1997, Mugnai vd.
1999, Surico 2001, Rooney vd. 2005, Mostert vd. 2006, Eskalen vd. 2007, Mostert ve
Hallen 2010). Vasküler bitki patojeni olarak bilinen ve dünyada geniş bir yayılıma sahip
olan Phaeoacremonium cinsi ilk kez Crous vd. (1996) tarafından tanımlanmıştır.
Phaeoacremonium birçok odunsu bitkide (asma, sert çekirdekli meyveler, kivi, söğüt,
meşe) de enfeksiyon yapmaktadır. Phaeoacremonium türleri esca ve petri adı verilen
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kompleks fungal hastalıklar içerisinde yer almaktadır fakat asıl olarak esca ile
ilişkilendirilmiştir. (Crous vd 1996, Mostert vd. 2005, Essakhi vd. 2008, Graham vd.
2009, Gramaje vd. 2009). Esca birkaç fungal etmenin [Phaeoacremonium spp.,
Phaeomoniella sp., Stereum hirsutum (Willd.) Pers., Phellinus igniarus (L.) Quel.]
kombinasyonunun neden olduğu bir hastalık kompleksi olarak nitelendirilmesine karşın,
çoğu ülkede esca ile enfekteli gövdelerin neredeyse tamamında Phaeoacremonium
türlerinin tespit edilmiş olması, hastalığın gelişiminde bu cinsin önemini ortaya
koymaktadır (Ferreira vd 1994, Larignon ve Dubos 1997, Mugnai vd. 1999, Surico 2001,
Santos vd. 2005, Mostert vd. 2006, Mostert ve Hallen 2010)

Escanın, dünya genelinde tüm ana bağ alanlarında bulunan, ürünün miktarında ve
kalitesinde azalmaya sebep olan ve özellikle yeniden dikim maliyetleri nedeniyle önemli
ekonomik kayıplara neden olabilen çok tahripkâr bir hastalık olduğu rapor edilmiştir
(Larignon ve Dubos 1997, Sheck vd. 1998, Mugnai vd. 1999, Groenewald vd. 2001,
Rooney vd. 2005, Mostert vd. 2006, Essakhi vd. 2008, Mostert ve Hallen 2010).
Phaeoacremonium türleri odunsu bitkilerde solgunluk ve geriye doğru ölümlere neden
olmaktadır (Mugnai vd. 1999). Calzarano ve Di Marco (2007) tarafından yapılan bir
çalışmada escanın oranı %69,4 olarak bulunmuştur. Kaliforniya’ da esca simptomu
gösteren asmaların oranı yaklaşık %50 olarak belirlenmiştir (Rooney vd. 2001).
Avustralya’da escadan dolayı ürün kayıplarının oranının %50’ nin üzerinde olduğu rapor
edilmiştir (Pascoe ve Cottral 2000). Escanın İtalya’ da yaklaşık 15–20 yıldır ülkenin çoğu
bölgesindeki bağların %90 ile %100’ ünü etkilediği belirtilmiştir (Mugnai vd. 1999).

Yapılan bir çalışmada escanın Kaliforniya’ da 50 yıldır gözlendiği ve bu durumun yıllar
arasında simptomların çeşitliliğinden dolayı hastalığı karakterize etmenin zor olmasının
bir kanıtı olduğu belirtilmiştir. Hastalığın yaşlı bağlarda bulunmakta olduğu ancak genç
bağları da tehdit ettiği ve genç bağlarda da yaygınlığını arttırdığı bildirilmiştir (Scheck
vd. 1998).

Son zamanlarda esca hastalığının İtalya’ nın üzüm üretim alanlarının neredeyse tümünde
mevcut olduğu ve genç bağlarda bulunuş ve yayılışının arttığı belirtilmiştir. Kompleks
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yapısından dolayı kimyasal mücadelesinin zor olduğu bu nedenle etiyolojisi ve
epidemiyolojisi anlaşılıncaya kadar en etkili savunma stratejisinin enfekteli bitkilerin
elimine edilmesi ve iyi tarım uygulamaları olduğu belirtilmiştir (Marco 1996).

Escaya sebep olan fungusların asmalarda diğer stres faktörleriyle birlikte kombinasyon
içinde bulunabildiği ve genç asmalarda görülen problemlerin çoğuna sebep olabildiği
bildirilmiştir (Rooney vd. 2005). Esca ile bulaşık yaşlı asmalar iyi bir inokulum kaynağı
olabilmektedir (Scheck vd. 1998).

Phaeoacremonium türleri odunsu bitkilerde solgunluk ve geriye doğru ölümlere neden
olmaktadır. Esca tipik olarak odun dokusu içinde oluşturduğu çürüklük, yaprak ve
meyvelerde oluşturduğu simptomlar ile tanımlanabilmektedir. Enfekteli gövdelerden
çıkan sürgünler geriye doğru ölüm belirtisi göstermektedir (Sheck vd. 1998, Mugnai vd.
1999). Yapılan bir çalışmada Phaeacremonium ve Phaeomonialla’ nın sürgün
büyümesinde %50 azalmaya sebep olduğu bildirilmiştir (Anonymus 2008). Odun dokusu
enine kesildiği zaman çeşitli şekillerde bozulmalar, siyah benekler, pembe-kahve veya
kırmızı- kahve renkli bölgeler, aynı zamanda koyu bir hat tarafından çevrelenmiş merkezi
soluk renkli yumuşak nekroz (beyaz çürüklük) görülür. Çeşitli şekillerdeki odun renk
değişikliği ve çürümesinin birkaç yapısal ve fizyolojik değişimlerin bir sonucu olarak
ortaya çıktığı belirtilmiştir. Bu değişimler; yaralara su ve hava girişiyle oluşan fiziksel ve
kimyasal değişimler, yaralanmalara karşı konukçu reaksiyonları (ayrışma, çökme,
oksidasyon, doku bileşenlerinin koyulaşması vb.), esca ile ilişkili funguslar tarafından
üretilen selülotik ve ligninolitik enzimlerin sebep olduğu değişiklikler, patojenler
tarafından üretilen moleküler ağırlığı yüksek bileşikler, hastalıklı ksilem parankima
hücreleri tarafından salgılanmış zamk sebebiyle oluşmuş vasküler tıkanıklık ve büyüme
düzenleyici maddeler tarafından teşvik edilmiş tylosis, patojenlerin toksin difüzyonunun
bir sonucu olarak ksilem parankima hücrelerinin nekrozu ve konukçunun enfeksiyona
karşı

ürettikleri

reaksiyon

ürünleri

(fitoaleksinler

vs.)

olarak

belirtilmiştir.

Phaeoacremonium türlerinin ve P. chlamydospora’ nın hifleri ksilemde ve parankima
hücrelerinde gelişebilmekte ve konukçu patojen interaksiyonu, zamk oluşumu, odun renk
değişimi ve çizgi oluşumu ile sonuçlanmaktadır (Mugnai vd. 1999).
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Son zamanlarda yapılan çalışmalar Phaeoacremonium aleophilum ve Phaeomoniella
chlamydospora’ nın metabolitlerinin bazılarının ve buna tepki olarak konukçunun
oluşturduğu bileşenlerin ksilem özsuyunda bulunduğunu ve yine patojen tarafından
üretilen metabolitlerin enfekteli asmaların gövde ve dallarının odun dokusundan taç
bölgesine

nüfuz

edebildiğini

göstermiştir.

Phaeoacremonium

aleophilum

ve

Phaeomoniella chlamydospora’ nın bazı sekonder metabolitlerinin fitotoksik olduğu
kanıtlanmıştır (Bruno vd. 2007). Çalışmada fungal toksinlerin ksilem özsuyuna nüfuz
ettiği, yaprak ve meyvelerde simptomların geliştiği yerdeki parankima dokusunda
birikme eğiliminde olduğu saptanmıştır. Bunun neticesi olarak yaprak ve meyvelerde
çeşitli yoğunlukta ve farklılıkta simptomların oluşmasına neden olmaktadır. Esca sinsi
bir hastalık olarak nitelendirilmektedir. Bunun sebebi ilk görülebilir yaprak
simptomlarının dikimden 3-4 yıl sonra ortaya çıkmasıdır (Mostert vd. 2006).

Yapraklar üzerindeki simptomlar; damarlar arası klorotik bölgeler, sarı-kahve ile sarıkırmızıya dönen, ‘tiger stripes’ (kaplan çizgileri) olarak tanımlanan sarımsı dokulardır.
Esca; aynı zamanda meyveler üzerinde gelişebilen koyu kahverengi ile mor renkli küçük
benekler nedeniyle ‘black measles’ (siyah kızamık) olarak da adlandırılmaktadır. Böyle
meyvelerde çatlamalar ve kurumalar gözlenebilmektedir (Larignon ve Dubos 1997,
Eskalen vd. 2007, Mostert vd. 2006). Bu belirti dışında meyvelerin tümünde büzüşmeye
sebep olabilmektedir ve meyveler genellikle tam olgunluğa ulaşamamaktadır (Larignon
ve Dubos 1997, Eskalen vd. 2007). Esca üründe çoğunlukla azalmaya neden olurken
meyvelerde görülen bu belirti pazar değerini ciddi şekilde düşürmektedir (Sheck vd.
1998, Mugnai vd. 1999). Kaliforniya’ da yapılan çalışmada meyve simptomları nedeniyle
ekonomik kaybın 250 000 ile 2 000 000 $ olduğu rapor edilmiştir (Vasquez vd 2006).
Ciddi durumlarda hastalığın şiddetli formu olan ‘apopleksi’ olabilmektedir. Asma veya
asmanın kısımları yazın sıcak ve kuru dönemlerde aniden solmakta veya ölmektedir
(Mostert vd. 2006).

Çoğunlukla enfekteli asmalar asimptomatik olarak kalabilmektedir. Phaeoacremonium
iyi adapte olabilen endofittir ve asmanın içinde simptom oluşturmadan varlığını sürdürür,
fakat yetersiz kültürel uygulamaların (yetersiz sulama, yanlış dikim uygulamaları, anaç
veya çeşitleri için elverişli olmayan toprak özellikleri, uygun olmayan sulama yöntemleri)
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sonucunda zayıflayan bitkilerde belirtiler oluşturabilir (Bertelli vd. 1998, Rooney vd.
2005, Surico vd. 2006, Bruno vd. 2007, Eskalen vd. 2007, Zanzotto vd. 2007, Peros vd.
2008).

Esca hastalığında; yaprak ve meyve simptomları her yıl aynı bitki üzerinde
görülmeyebilmekte, bazen de aynı asma nadiren birbirini izleyen yıllarda aynı simptomu
göstermektedir (Rooney vd. 2005). Yaprak simptomları bazı fizyolojik problemlerle
(mağnezyum yetersizliği, su eksikliği) de karıştırılabilmektedir. Yaprak simptomlarının
bitki fizyolojisi ve metabolitlerin kombinasyonu, odun dokusundaki fungus ve çevresel
şartların kombinasyonu tarafından belirlendiği düşünülmektedir (Mugnai vd. 1999,
Surico 2001, Peros vd. 2008). Sadece fungusun bulunuşu değil aynı zamanda asmanın
yaşı, üretim materyali, budama, yaraların korunması, iklim, toprak, sulama, asmanın
durumu, toprak çeşidi, arazinin eğimi ve asma çeşidi de dış simptomların oluşumuna
katkı sağlamaktadır (Mugnai vd. 1999, Surico vd. 2000). Yaprak simptomları arasında
yıldan yıla değişkenliğin olması ve süreklilik göstermemesinin nedenleri hala belirsizdir
(Mugnai vd. 1999, Surico vd. 2000, Redondo vd. 2001, Surico vd. 2006).

Yakın zamana kadar olan araştırmalarda, Phaeoacremonium chlamydosporum
morfolojik ve filogenetik olarak cins içindeki diğer türlerden farklı bulunmuş ve
Phaeomoniella adında yeni bir cins olarak tanımlanmıştır (Crous ve Gams 2000). Petri
hastalığı (black goo veya petri grapevine decline) birkaç Phaeoacremonium türü
(Pheacremonium. aleophilum, Ph. angustius, Ph. inflatipes, Ph. mortoniae, Ph.
parasiticum, Ph. rubrigenum, Ph. viticola) ve Phaeomoniella chlaydospora ile
ilişkilendirilmiştir (Scheck vd. 1998, Mugnai vd. 1999, Groenewald vd. 2001). Fakat
Phaeomoniella chlamydospora en yaygın izole edilen ve hastalığın sebebi olduğuna
inanılan fungusdur (Mugnai vd. 1999, Chicau vd. 2000, Edwards ve Pascoe 2004).
Hastalığın dünya genelinde yaygınlığının arttığı ve hastalıktan dolayı %50’ lere varan
oranlarda ekonomik kayıpların olduğu bildirilmiştir (Sheck vd.1998, Mugnai vd. 1999,
Pascoe ve Cottral 2000, Hallen vd. 2003, Edwards ve Pascoe 2004, Rooney vd. 2005).
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Petri hastalığı büyümede gerileme ve geriye doğru ölümlere neden olmaktadır. Hastalık
yaprakların ani çöküşü ile ortaya çıkabilmekte fakat daha sıklıkla damarlar arası kloroz,
yaprak nekrozu, solgunluk gibi çeşitli yaprak simptomları, kısalmış boğum araları, zayıf
büyüme asmaların aşamalı ölümüne eşlik etmektedir (Morton 1995, Bertelli vd. 1998,
Fourie vd. 2000a, Sidoti vd. 2000, Whiteman vd. 2003) Escada görülen tipik yaprak
simptomları ve çeşitli şekillerdeki odun çürüklükleri gözlenmemektedir (Zanzotto vd.
2007). Hastalık çoğunlukla genç bağlarda bulunmakla birlikte yaşlı bağlarda da
görülmektedir. Yeni dikilen bağlarda önemli kayıplara (%50’ ye kadar) sebep olmaktadır
(Mostert vd. 2006). İç simptomlar gövde veya sürgünlerden enine kesitler alındığı zaman
görülebilen ksilem dokularında siyah benekler şeklindedir (Ferreira vd. 1994). Zarar
görmüş ksilem dokularından sıklıkla siyah renkli özsu sızmaktadır ve bu nedenle siyah
akıntı ‘black goo’ olarak isimlendirilmiştir. Ksilem dokularının siyah renk değişimine
tylosis (damarları tıkayan uzantılar), zamk oluşumu ve fenolik bileşenler neden
olmaktadır. Bu bileşenler ksilem dokularındaki mevcut fungusa karşı bir reaksiyon olarak
konukçu tarafından oluşturulur. Ksilem dokularının blokajı suyun normal alınımını önler.
Petri hastalığı simptomlarında artış yüksek oranda su ihtiyacının olduğu dönemlerde
olmaktadır (Mostert vd. 2006).

Fungusun iki primer inokulum kaynağı tanımlanmıştır. Birincisi enfekteli anaçlardan
alınan materyalin kullanımı, ikincisi bağlarda enfekteli anaçlardan havaya dağılan
sporlardır. Bu sporlar konukçularını budama yaralarından enfekte eder. Üçüncü bir
potansiyel kaynak ise toprakta canlılığını sürdüren klamidospor benzeri yapılardır
(Larignon 1998, Eskalen vd. 2003). Phaeomoniella chlamydospora fidanlıklarda üretim
süreci boyunca asmaları enfekte edebilmektedir. Kallus oluşturma ortamı da potansiyel
bir kaynak olabilmektedir (Van der Westhuizen 1981). Son zamanlarda patojen toprakta
da bulunmuştur. Bundan dolayı enfekteli toprağın da potansiyel inokulum kaynağı olduğu
düşünülmektedir. Fungus havai olarak dağılan konidiler üretir ve genellikle
konukçularını budama yaralarından enfekte eder (Damm ve Fourie 2005). İzolasyonlar
sağlıklı görünen anaçlarda da patojenin bulunduğunu gösterdiği için enfekteli anaç ve
üretim materyallerinin primer inokulum kaynağı olduğu düşünülmektedir (Bertelli vd.
1998, Larignon 1998, Hallen vd. 2003, Fourie ve Hallen 2004). Etmenin spor ve miselleri
omcanın dalları boyunca her kısımda gözlenmiştir. Bu durum sporların ksilem özsuyunda
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dağıldığını ve enfekteli anaçların özsuyunda taşındığını göstermektedir (Feliciano ve
Gubler 2001, Edwards vd. 2003).

Dünyada bağcılık yapılan birçok bölgede bulunan ve sorun oluşturan Botryosphaeria
kanseri (siyah ölü kol) hastalığına sebep olan Botryosphaeria dünya genelinde asmalarda
son zamanlarda tanımlanmış önemli bir patojendir. Botryosphaeria geniş bir konukçu
dizisine ve dünya genelinde geniş bir yayılıma sahiptir. Bu cins içerisinde farklı odunsu
bitkilerde kansere sebep olan farklı türler tespit edilmiştir (Van Niekerk 2004).

Botryosphaeria etmeni, hastalık simptomlarına sahip asmalarda bulunmasına karşın
sağlıklı görünen ve simptom vermeyen asmalarda da sıklıkla bulunmaktadır. (Bonfiglioli
ve McGregor 2006). Asmalarda birkaç vasküler ve yaprak simptomu Botryosphaeria
türlerine dayandırılmaktadır. Bu hastalık odunda çizgi oluşumu ve yaprak kenarındaki
kırmızı lekelerle karakterize edilmektedir. Kanserler, odun nekrozu, vasküler çizgi
oluşumu, gövde geriye doğru ölümleri, yapraklarda orta derecede kloroz veya solgunluk,
aşı kalemi uyuşmazlığı, tomurcuk nekrozu, solgunluk, patlamayan veya sınırlı patlayan
tomurcuklar belirtileridir. Gövdeler ve dallar enine kesildiğinde üçgen şeklinde nekrotik
doku göstermektedir. Bu belirti Eutypa lata ile sıklıkla karıştırılabilmektedir (UrbezTorres vd. 2006). Etmen meyveler üzerinde de piknitler bulunan, 1-4 mm çaplı düz
lezyonlar oluşturmaktadır. Enfekteli beyaz çeşitler açık kahverengine dönerken kırmızı
çeşitlerde değişiklik daha az fark edilmektedir. Taneler siyahlaşıp büzüşmektedir
(Anonymous 2005).

Fungus kışı hastalıklı odunlarda piknit olarak geçirmektedir. Ölü odunlarda bulunan
piknitler yeni enfeksiyonlar için inokulum kaynağıdır. Sporlar rüzgarla ve sıçrayan suyla
yayılmaktadır. Enfeksiyon odunda budama yaraları gibi taze yaralar boyunca olmaktadır
Kuraklık, don, yetersiz beslenme, yüksek sıcaklık, uygun olmayan budama işlemleri, dolu
gibi bazı şartlar da enfeksiyona yardımcı olmaktadır. Yayılma vejetatif üretim
materyalleri, budama ve böcekler yoluyla da olabilmektedir. Simptomlar genellikle yavaş
gelişmekte ve şiddetli simptomlar da strese maruz kalan 8 yaşına kadar ki asmalarda
olabilmektedir (Gubler 2004, Anonymous 2005, Anonymous 2006a).
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Kaliforniya bağlarında Botryosphaeria türleri kanser ve diğer geriye doğru ölüm
simptomlarına sebep olan önemli asma patojenleridir (Larignon vd. 2001, Philips 2002,
Van Niekerk vd. 2004, Taylor vd. 2005). Hastalık yaygın olmasına rağmen E. lata
simptomlarına benzerliğinden dolayı göz ardı edilmiştir. Bağlarda artış gösteren hastalık
ürün miktarında azalmaya ve mücadelesi hastalıklı bitkilerin uzaklaştırılması esasına
dayandığı için üretim fiyatlarında artışa sebep olmaktadır. Eutypa geriye doğru ölüm ve
Botryosphaeria kanseri hastalığından dolayı yıllık net gelirde 260 milyon doların
üzerinde azalmaya sebep olduğu tahmin edilmektedir (Sibert 2001). Botryosphaeria spp.’
nin sebep olduğu geriye doğru ölüm hastalığının Kaliforniya bağlarındaki durumunu
saptamak amacıyla bir survey çalışması yürütülmüş, 166 bağda çalışma yapılmış, kanserli
gövde ve dallardan örnekler toplanmıştır. Araştırma sonunda; Botryosphaeria australis,
Bot. dothidea, Bot. lutea, Bot. obtusa, Bot. parva, Bot. rhodina, ve Bot. stevensii türleri
tespit edilmiştir (Urbez-Torres vd. 2006).

Yapılan bir çalışmada üzümün odun hastalıkları olarak Phaemoniella chlamydospora
(Petri hastalığı), Phaeoacremonium aleophilum (esca), Botryosphaeria sp. (siyah ölü
kol)’ nin Fransa’ nın tüm bağ alanlarında bulunduğu belirlenmiştir (Guerin 2005).

Scheck vd (1998) tarafından esca hastalığına sebep olan fungusların patojenisiteleri
üzerine yapılan çalışmada, Phaeomoniella chlamydospora ve Phaeoacremonium
inflatipes ile enfekteli bitkilerde sırasıyla %67 ve %71 oranlarında ölümler gözlendiği
rapor edilmiştir.

Karabacak (black foot) hastalığına neden olan ve yaygın olarak tespit edilen odun dokusu
etmenleri (Cylindrocarpon spp., Campylocarpon spp., Cylindrocladiella spp.)
Botryosphaeria kanserine neden olan funguslar (Botryosphaeria spp., Diplodia spp.,
Lasiodiplodia spp., Neofusicoccum spp.) ile Petri hastalığına neden olan (Phaeomoniella
chlamydospora, Phaeoacremonium spp.) funguslardır. Bu patojenlerin asma fidanlarını
ve genç asmaları enfekte ederek odun dokusunda hastalığa neden olduğu belirtilmiştir
(Rego vd. 2000, Phillips 2002, Van Niekerk vd. 2004, Halleen vd. 2006, Mostert vd.
2006).
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Martin ve Cobos (2007) tarafından yapılan çalışmalarda, bağlardaki geriye doğru ölüm
ile ilişkilendirilen Esca, Eutypa geriye doğru ölüm, siyah ölü kol hastalıklarının odun
dokusunu etkilediği, dünyanın birçok yerinde yaygın olarak bulunduğu belirtilmiştir. Bu
hastalıkların ekonomik kayıplara neden olduğu, bu kayıpların oranının çeşitli faktörlere
bağlı olduğu ve bu faktörlerin hala açık bir şekilde bilinmediği belirtilmiştir. Çalışmada
geriye doğru ölüme neden olan funguslar izole edilmiş ve tanımlanmıştır. Botryosphaeria
türleri, Phaeomoniella chlamydospora ve Phaeoacremonium spp. yaygın bulunmuş ve
çoğunlukla genç bitkilerden Cylindrocarpon spp. izole edilmiştir. Çalışmada birkaç
Botryosphaeria türü bulunmuştur. Bu türler; Diplodia seriata (Botrysophaeria obtusa),
Diplodia mutila (Bot. stevensii), Neofusicoccum parvum (Bot. parva), Bot. dothidea,
Dothiorella iberica (Bot. iberica) ve Dothiorella sarmentorum (Diplodia sarmentorum)’
dur.

Dünya genelinde bağ alanlarınıı sınırlandıran en önemli faktörün esca, siyah ölü kol gibi
gövde hastalıkları olduğu bildirilmiştir (Aroca vd. 2008).

Son yıllarda asma gövde hastalıkları dünya genelinde yüksek hastalık oranları sebebiyle
artan düzeyde ilgi görmeye başlamıştır. İran’ da asma gövde hastalıkları ile ilişkili fungal
etmenleri tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen surveylerde morfolojik, kültürel
karakterler ve moleküler düzeydeki tanı çalışmaları sonucunda Truncatella angustata’
nın odun dokusunda enfeksiyonlara sebep olan etmen olduğu belirlenmiştır (Arzanlou vd.
2013a).

Asmada gövde hastalıklarının, bağların verimliliğini, kalitesini ve ömrünü azaltan üzüm
endüstrisinin en önemli sorunu olduğu bildirilmiştir. Şili bağlarında gerçekleştirilen bir
çalışmada, 67adet bağda gövde hastalığı simptomları olan üzümlerin kollarından ve
gövdelerinden 694 bitki örneği incelemiştir. Hastalıklı kordonlardan ve koyu kahverengi
çizgili, sarımsı ve kahverengi sert V-şekilli kanserli dokulardan toplam 1.363 izolat elde
edilmiştir. Morfolojik ve moleküler tanımlara göre 12 fungus cinsi teşhis edilmiştir.
Bunlar; Phaeomoniella chlamydospora (%85); Botryosphaeria türleri (%56) Diplodia
mutila, Diplodia seriata, Neofusicoccum parvum ve Spencermartinsia viticola; Inocutis
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sp. (%47); Diatrypaceae (Cryptovalsa ampelina and Eutypella leprosa) (%4.8);
Seimatosporium botan (%1.7); Phomopsis viticola (%0.4); Cylindrocarpon sp. (%0.4);
ve Phaeoacremonium aleophilum (%0.2) türleridir. Tüm bu türler patojeniktir ve farklı
yaşlardaki odun dokularında siyah çizgi oluşumuna sebep olmuşlardır. Sonuç olarak Şili
bağlarında, birkaç tür asma gövde hastalıkları ile ilişkilendirilmiş ve en yaygın bulunan
türlerin Phaeomoniella chlamydospora, Diplodia seriata olduğu bildirilmiştir. Bu
patojenlerin tek başlarına bulunabildikleri gibi aynı bitkide birlikte hastalığa da sebep
olabildikleri ortaya konmuştur (Diaz vd. 2013).

Asma gövde hastalıklarının bağların verim ömrünü etkilediği, Fransa bağ alanlarında en
yıkıcı hastalıkların esca, Botryosphaeria siyah ölü kol ve Eutypa geriye doğru ölüm
hastalıkları olduğu bildirilmiştir. Tüm bu hastalıklar aynı bitki üzerinde gözlenebilmekte
ve hastalıklar odun dokusundaki değişimler ile asmaların aşamalı geriye doğru
ölümlerine sebep olmaktadır (Maharachchikumbura vd. 2016).

Neopestalotiopsis, Pestalotiopsis ve Truncatella Xylariales takımına ait olan ve
genellikle de pestalotioid funguslar olarak bilinen funguslarıdır (Maharachchikumbura
vd. 2014). Bunlar birçok ülkede hasat sonrası meyve çürüklüklerine ve gövde
hastalıklarına neden olan önemli fitopatojenlerdir (Arzanlou vd. 2013). Farklı üzüm
çeşitlerine ait simptomatik bitkilerden toplam 30 adet pestalotioid fungus izolatı elde
edilmiştir. Bu etmenlerin morfolojik karakterlere göre teşhislerinin zor olması sebebi ile
ITS, TUB ve TEF sekans verilerine göre tür düzeyinde teşhisleri gerçekleştirilmiştir.
Etmenler Neopestalotiopsis vitis, Pestalotiopsis biciliata ve Truncatella angustata olarak
tanımlanmıştır (Maharachchikumbura vd. 2016).

Genç bağlarda ve fidanlıklarda odun dokusunda nekroz ve geriye doğru ölüm belirtisi
gösteren genç asmalardan Petri hastalığı, Botryosphaeria kanseri ve karabacak hastalığı
ile

ilişkili

Phaeoacremonium,

Phaeomoniella,

Pleurostoma,

Ilyonectria,

Cylindrodendrum, Neonectria, Dactylonectria, Botryosphaeria, Campylocarpon türleri
izole edilmiştir (Carlucci vd. 2017).
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Dünya genelinde çok ciddi ekonomik kayıplara neden olan asma gövde hastalıklarından
biri de karabacak hastalığının, Peru’ da son yıllarda şiddeti, görülme sıklığı artmış ve
hastalık verim kayıplarına ve genç asmaların ölümüne neden olmuştur. Yürütülen bir
çalışmada karabacak simptomları ile ilişkilendirilen asmalardan alınan 138 adet örnekten
izolasyonlar yapılmış ve çalışmada ilk kez Cylindrocladiella peruviana ve Pleiocarpon
strelitziae’ nın varlığı ortaya konmuştur (Torcato 2018).

2.2 Moleküler Teşhis Çalışmaları

Groenewald vd. (2000) bağlarda Phaeomoniella chlamydospora’ nın teşhisi için PCR’ a
dayalı metod üzerine çalışmışlardır. Hastalıklı bağ örnekleri ve bu örneklerden elde
ettikleri Pa. chlamydospora kültürlerinden DNA izole edilmiştir. PCL1 ve PCL2 spesifik
primerleri kullanılarak PCR yapılmış ve Phaeomoniella chlamydospora olarak
tanımlanmıştır.

Bugüne kadar asmalardan 20 farklı Phaeoacremonium türünün izole edildiği
bildirilmiştir. Crous vd. (1996) tarafından dört tür morfolojik ve kültürel karakterleri baz
alınarak Paeoacremonium. aleophilum, Ph. angustius, Ph. inflatipes, Ph. parasiticum
olarak tanımlanmıştır. İlaveten iki tür fenotipik karakterler ITS 1 ve 2 bölgeleri, 5.8S
rDNA (Dupont vd. 2002) ve β-tubulin gen bölgeleri baz alınarak tanımlanmıştır
(Groenewald vd. 2001).

Asmalarda karabacak hastalığıyla ilişkili Cylindrocarpon izolatları arasındaki patojenik,
morfolojik ve filogenetik farklılıkların araştırılması amacıyla bir çalışma yapılmıştır.
Filogenetik farklılıkları değerlendirebilmek için çekirdek ribozomal DNA’ nın internal
transcribed spacer (ITS) bölgesi, partial β-tubulin (BT) gen bölgesinin sekansı yapılmıştır
(Petit ve Gubler 2005).

Petri hastalığına neden olan ve genç bağlarda ciddi oranlarda kurumalara neden olan
Phaeomoniella chlamydospora’ nın izolasyonu ve tanımlaması zor olduğu için moleküler
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yöntemler kullanılmaktadır. Retief vd. (2005) tarafından yapılan çalışmada, Pch1 ve Pch2
spesifik primerleri ile PCR yapılmış ve Phaeomoniella chlamydospora tanımlanmıştır.

Karabacak, üzüm üretimi yapılan çoğu ülkede görülen ciddi bir hastalıktır. Başlıca iki
tür (Cylindrocarpon macrodidymum, Cylindrocarpon liriodendri) bu hastalıkla
ilişkilendirilmiştir. Halleen vd. (2006) tarafından morfolojik olarak çalışılan asma
izolatlarının ITS ve β-tubulin gen bölgelerinin DNA analizleri yapılmıştır.

Botryosphaeria spp. dünya genelinde son zamanlarda tanımlanan önemli asma
patojenleridir. Kaliforniya’ da Botrysospaheria türlerini belirlemek için yapılan bir
survey çalışmasında gövdeden, dallardan ve sürgünlerden örnekler toplanmıştır.
Botrosphaeria en yaygın izole edilen fungus olmuştur. Morfolojik tanımla birlikte
filogenetik analizler yapılmış, bu amaçla ITS1-5.8S-ITS2 ve β-tubulin gen bölgelerinin
sekans dizileri çıkartılmıştır (Urbez-Torres vd. 2006).

Asmalarda esca ve petri hastalıkları ile ilişkili Phaeoacremonium türleri kültür ortamında
yavaş gelişmekte olduğu ve morfolojik karakterlere göre tanımlanmasının zor olduğu
bildirilmiştir. Bu amaçla Ribozomal DNA ITS bölgeleri ITS1 ve ITS2’ de Pm1 and Pm2
primerleri geliştirilmiştir. 9 Phaeoacremonium türü 415 bp’ de bant vermiştir. Asmalarda
odun dokusundan direkt olarak Phaeoacremonium’ u tespit edebilmek için genel fungal
primerler ITS1/ITS4 kullanılarak nested PCR geliştirilmiştir. Ortamdan teşhiste
geleneksel metotlardan moleküler metodlar daha hassas bulunmuştur (Aroca and Raposo
2009).

Bir çalışmada asmalardan izole edilen 118 Phaeoacremonium izolatının filogenetik
analizleri yapılmış ve izolatlar arasındaki genetik farklılıklar değerlendirilmiştir. Bu
amaçla izolatların actin ve β-tubulin gen bölgelerinin DNA sekans verileri baz alınarak
yapılan filogenetik analizler, hastalıklı bitkilerden izole edilen 13 Phaeoacremonium
türünün varlığını ortaya çıkarmıştır. Phaeoacremonium aleophilum en sık izole edilen tür
olarak tespit edilmiştir (Essakhi vd. 2008).
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Asmalarda geriye doğru ölüme sebep olan ana etmenlerden biri Phaeomoniella
chlamydospora’ dır. ITS bölgelerinin sekansı bu etmenleri tanımlamak için
kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı İspanya’ nın farklı üzüm üretim bölgelerinden
toplanan Phaeomoniella chlamydospora izolatlarının genetik farklılıklarının derecesini
belirlemektir. Bu amaçla 35 izolat ITS bölgeleri (529 bp), β-tubulin gen bölgeleri (550
bp) ve elongation factor 1-a gen (337 bp) bölgelerine spesifik primerler kullanılarak PCR
işlemine tabi tutulmuştur. Sonuçta izolatlar arasında düşük düzeyde genetik varyasyon
gözlenmiştir (Cobos ve Martin 2008).

Cylindrocarpon liriodendri ve Cylindrocarpon macrodidymum asmalarda karabacak
hastalığına sebep olan organizmalardır. Üçüncü bir tür olan Cylindrocarpon.
pauciseptatum geriye doğru ölüm simptomu gösteren asmalardan izole edilmiştir. Halen
türlere ait izolatların güvenilir tanımları fenotipik karakterlere göre mümkün
olamamaktadır. Türlerin hızlı ve güvenilir tanımları için PCR baz alınan metod
geliştirilmiştir. Bu amaçla inokule edilen asmalardan DNA ekstraksiyonunda genel
fungal ITS primerleri nested multiplex PCR da kullanıldığında üç primer çifti
bulunmuştur. Geliştirilen metodlar enfekteli asmalardan veya saf kültürden bu
fungusların teşhisinde kullanılabilecektir (Alaniz vd. 2009).

İran ve İspanya’ da yapılan çalışmalarda asmalardan izole edilen 8 adet
Phaeoacremonium izolatı morfolojik ve kültürel özellikleri esas alınarak teşhis edilmiştir.
Ayrıca actin ve β-tubulin gen sekans bilgilerinin ‘MAFFT 6 sequence alignment’
programı kullanılarak filogenetik analizleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda iki yeni tür
tanımlanmıştır (Gramaje vd. 2009).

Dünyadaki üzüm üretim alanlarında karabacak hastalığı asmaların önemli bir
problemidir. Hastalığın hem genç hem de yaşlı asmaları etkilediği ve asmalarda gelişme
geriliği sonunda da tüm asmada kuruma görüldüğü belirtilmiştir. Yapılan çalışmada
Uruguay’ da farklı ticari bağlardaki simptomatik bitkilerden örnekler alınmıştır. ITS
bölgeleri ITS4 ve ITS5 primerleri ile çoğaltılarak sekanslanmış ve filogenetik analizleri
yapılmıştır. Altı filogenetik grup bulunmuştur. Bu gruplar morgolojik karakterle de
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desteklenmiştir. İzolatların Cylindrocarpon ve Campylocarpon türlerine ait olduğu
belirlenmiştir (Abreo vd. 2010).

2012 yılında yürütülen bir çalışmada karabacak hastalığı simptolarını gösteren
asmalardan elde edilen Cylindrocarpon benzeri izolatları karakterize edebilmek için βtubulin (TUB), histone H3 (HIS), translation elongation factor 1-a (TEF) ve the internal
transcribed spacers (ITS) gene bölgelerinin nukleotit sekansları çıkartılmıştır. Çoklu gen
analizleri yapılmış ve ve filogenetik ağaçları oluşturulmuştur. Çalışma sonunda dört tür
(Ilyonectria alcacerensis, Ilyonectria estremocensis, Ilyonectria novozelandica ve
Ilyonectria torresensis) daha tanımlanmıştır (Cabral vd. 2012).

Bir başka çalışmada Uruguay’ da yürütülen surveyler sırasında geriye doğru ölüm
beliritisi gösteren asmalardan elde edilen izolatlar kullanılmıştır ITS gen bölgesine
spesifik ITS4 ve ITS5 ve elongation factor (EF1α) gen bölgesine spesifik EF1–728F ile
EF1–986R ve RNA polymerase II subunit (RPB2) gen bölgesine spesifik
RPB2bot6F/RPB2botR primerler ile amplifiksayon işlemi gerçekleştirilmiştir. Türler
Botryosphaeria dothidea, Diplodia seriata, Neofusicoccum luteum Lasiodiplodia
theobromae, Neofusicoccum australe, N. Parvum ve N. kwambonambiense olarak
tanımlanmıştır (Abreo vd. 2013).

2013 yılında yapılan bir başka çalışmada toplanan hastalıklı odun örneklerinden 44 adet
Phaeoacremonium izolatı elde edilmiştir. Moleküler karakterizasyonları yapılmak
amacıyla fungal izolatların ITS ve β-tubulin gen bölgerinden elde edilen sekansların
filogenetik analizleri yapılmıştır. ITS gen bölgeleri V9G ve ITS4 primer seti kullanılarak
amplifiye edilmiştir. Beta-tubulin gen bölgesi ise T1 and Bt2b primerleri kullanılarak
amplifiye edilmiştir (Arzanlou vd. 2013b).

2013 yılında yapılan bir çalışmada simptomatik ve asimptomatik bitkilerden elde edilen
Phaeoacremonium izolatları arasındaki fenotipik farklılıkları ortaya koyabilmek
amacıyla multi sekans analizi yapılmıştır. Yapay besi ortamında (MEA) geliştirilen
fungusun (Phaeoacremonium spp) misellerinden DNA ekstraksiyonu yapılmıştır Elde
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edilen DNA β-tubulin, calmodulin, ITS, actin ve 1 alpha (EF-1 α) bölgelerine spesifik
primerler kullanılarak PCR amplifikasyonu geliştirilmiştir. Elde edilen PCR ürünlerinin
DNA sekansları çıkartılmıştır. İzolatlar arasındaki genetik farklılıkları araştırabilmek
amacıyla sekansların filogenetik analizleri yapılmıştır ve dendogram oluşturularak
farklılıklar değerlendirilmiştir (Martin ve Martin 2013).

2007 yılından beri Batı ve Orta Sicilya’ da asmalarda geriye doğru ölüm simptomların
sebebi olarak Lasiodiplodia theobromae fungal etmeni bilinmekte iken son yıllarda
geriye doğru ölüm simptomlarına sahip olan asmalar üzerinde yürütülen çalışmalarda bu
belirtileri

gösteren

bitkilerden

Diplodia

seriata,

Neofusicoccum

parvum

ve

Neofusicoccum vitifusiforme türleri tespit edilmiştir. Elde edilen DNA’ ların β-tubulin, ve
EF-1

α

bölgelerine

spesifik

primerler

kullanılarak

PCR

amplifikasyonları

gerçekleştirilmiştir. Bu etmenler İtalya’ da asmalarda ilk kez rapor edilmiştir (Mondello
vd. 2013).

Brezilya’ da bağ alanlarında karabacak hastalığının oranı ve şidedeti gün geçtikçe
artmaktadır. Çalışmanın amacı; karabacak hastalığına sebep olan etmenlerden
Campylocarpon izolatlarını çoklu gen DNA analizlerini kullanarak karakterize etmektir.
Üç DNA bölgesi (ITS, β-tubulin, histone H3) analize edilmiştir. Sonuçlar morfolojik
karakterler ile karşılaştırılmış veiİzolatlar Campylocarpon pseudofasciculare olarak
teşhis edilmiştir (Santos vd. 2014).

Cadophora türleri Kaliforniya, Güney Afrika, İspanya, Uruguay ve Kanada’ da esca
patojenleri ile enfekteli asmalardan sıklıkla izole edilmiştir ve bu etmenlerin odun
lezyonu oluşturabilme yetenekleri yapılan patojenisite testleri ile de doğrulanmıştır.
Morfolojik ve moleküler (ITS, translation elongation factor 1-alpha ve β-tubulin)
karşılaştırmalar ve patojenisite testlerinden sonra 37 izolat karakterize edilmiştir. Türler
Cadophora

luteo-olivacea,

Cadophora

melinii,

Cadophora

orientoamericana,

Cadophora novi-eboraci, Cadophora spadicis ve Cadophora orientoamericana olarak
tanımlanmıştır (Travadon vd. 2014).
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Dünya genelinde çok ciddi ekonomik kayıplara neden olan asma gövde hastalıklarından
biri de karabacak hastalığı olduğu, son yıllarda, hastalığın şiddetinin ve görülme
sıklığının arttığı ve hastalığın verim kayıplarına ve genç asmaların ölümüne neden olduğu
belirtilmiştir. Peru’ da bir çalışmada karabacak simptomları ile ilişkilendirilen
asmalardan alınan 138 adet örnekten izolasyonlar yapılmıştır ve çalışmada bu belirtileri
gösteren bitkilerde ilk kez Cylindrocladiella peruviana ve Pleiocarpon strelitziae’ nın
varlığı ortaya konmuştur (Torcato 2018).

Doğu Azerbaycan ve Kuzeybatı İran bağ alanlarında genel geriye doğru ölüm
simptomları, odun nekrozu ve siyah vasküler çizgi belirtileri gösteren asmalardan
örnekler alınmıştır. Simptomatik dokuların PDA besi ortamına ekimleri yapılmıştır.
Dokuz adet izolat benzer morfolojik özelliklere sahip olarak bulunmuştur. Morfolojik ve
moleküler karakterizasyonlar bu izolatların tanımını Dendrothyrium variisporum olarak
doğrulamıştır. İran’ da Dendrothyrium variisporum, asma geriye doğru ölüm ve asma
gövde hastalıkları ile ilişkili etmen olarak tespit edilmiştir (Abed-Ashtiani vd. 2019)

Kaliforniya’ da 2014-2018 yılları arasında bağ alanlarında geriye doğru ölüm
simptomları gösteren asmalardan kök örnekleri alınmıştır. Yaygın belirtiler solgunluk,
zayıf gelişme, çökme ve sonunda tüm bitkinin ölmesidir. Geriye doğru ölüm simptomları
gösteren bitkilerin kökleri nekrotik lezyonlar, koyu vasküler çizgiler, epidermis, korteks
ve vasküler dokularda siyah renk değişikliği belirtileri gözlenmiştir. Her bağ alanından
ortalama 2-3 adet simptomatik bitki örneği alınmıştır. Morfolojik karakterler sekans
sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen DNA’ nın; β-tubulin, histone, ITS ve
elongation factor 1 alpha (EF-1 α) bölgelerine spesifik primerler kullanılarak PCR
amplifikasyonu yapılmış ve PCR ürünlerinin DNA sekansları çıkartılmıştır. Elde edilen
türler; Campylocarpon fasciculare, Dactylonectria alcacerensis, Dactylonectria
ecuadoriensis,

Dactylonectria

macrodidyma,

Dactylonectria

novozelandica,

Dactylonectria torresensis, Dactylonectria valentina, Ilyonectria capensis, Ilyonectria
liriodendri, Ilyonectria robusta olarak teşhis edilmiştir (Lawrence vd. 2019).
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2.3 Asma Fidanlıklarında Yürütülen Çalışmalar

Bağlarda escanın ana inokulum kaynakları enfekteli üretim materyali, enfekteli toprak ve
havai sporlar olduğu, enfekteli anaçların enfekteli üretim materyallerinin kaynağı olarak
kanıtlandığı ve üretim materyalinin aynı zamanda aşılama işlemi boyunca da enfekte
olabildiği bildirilmiştir (Mostert vd. 2006). Yapılan çalışmalarda Phaeoacremonium
türleri sıklıkla anaçlardan ve çeliklerin aşı yerlerinden izole edilmiştir. Bu durum
enfeksiyonların enfekteli ana materyalden veya fidanlık işlemlerinden ortaya çıktığını
göstermiştir (Hallen vd. 2003). Phaeoacremonium türlerinin konidileri havai olarak da
dağılabilmektedir. Enfeksiyon budama yaraları ve kökler boyunca olabilmektedir.
Budama yaraları havai inokulumun girişi için en açık yerlerdir (Mostert vd. 2006).
Budama yaralarının özellikle kolonizasyon için mevsimde erken budamalar yapıldığı
zaman ve budamadan sonraki 9-12 hafta boyunca hassas olduğu belirlenmiştir (Adalat
vd. 2000). Ayrıca bağlarda peritesyumların varlığı, yeterince nemli şartlar altında
ascospor salımı ile önemli bir inokulum kaynağı olabileceğini göstermiştir. Togninia
fraxinopennsylvanica ve Togninia viticola’ nın peritesyumları asmalarda henüz
bulunmamakla birlikte dişbudak ağaçlarında bulunmuştur. Bu durum komşu ağaçların da
asma patojenlerini barındırabildiğini göstermiştir (Mostert vd. 2006).

Karabacak hastalığına neden olan ve yaygın olarak tespit edilen odun dokusu etmenleri
(Cylindrocarpon spp., Campylocarpon spp., Cylindrocladiella spp.) Botryosphaeria
kanserine neden olan funguslar (Botryosphaeria spp., Diplodia spp., Lasiodiplodia spp.,
Neofusicoccum spp.) ile Petri hastalığına neden olan (Phaeomoniella chlamydospora,
Phaeoacremonium spp.) funguslar çoğunlukla karşılaşılan funguslardır. Bu patojenler
asma fidanlarını ve genç asmaları enfekte ederek odun dokusunda hastalığa neden
olmaktadır (Rego vd. 2000, Phillips 2002, Van Niekerk vd. 2004, Halleen vd. 2006,
Mostert vd. 2006).

Son yıllarda bağ fidanlıklarının, odun dokusu patojenleri için potansiyel bir inokulum
kaynağı olduğunu ortaya koyabilmek amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Fidanlıklarda
yapılan çalışmalarda, Phaeoacremonium ve Phaeomoniella türlerinin varlığı ortaya
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konmuştur (Scheck vd. 1998, Gımenez-Jaime vd. 2006, Retief vd. 2006,). Enfekteli
fidanlık toprağı bir inokulum kaynağıdır. Yapılan çalışmalar yeni enfeksiyonların
çoğunlukla, kesiklerin fidanlıklardaki üretim işlemleri süresince enfekteli fidanlık toprağı
ile temas ettiği zaman da olabildiğini ortaya koymuştur. Cylindrocarpon spp.
fidanlıklardaki üretim materyalinde üretim işleminin erken safhalarında, dikime hazır
fidanlarda ve geriye doğru ölüm simptomları gösteren genç asmalarda bulunmuştur
(Alaniz vd. 2007). Bu bulgular hastalık etmeninin fidanlar ile taşınabildiğini ortaya
koymaktadır (Halleen vd. 2003).

Fidanlıklardan alınan örnekler üzerinde sürdürülen çalışmalarda, Phaeoacremonium ve
Phaeomoniella türlerinin varlığı moleküler tanı yöntemleriyle ortaya konmuş ve sonuçta
bu etmenlerin escadan farklı olarak, Petri hastalığına yol açtıkları ortaya konmuştur. Bu
çalışmalarda, Petri Hastalığının fidanlıkta ve bölgeler arasında yayılmasında bulaşık anaç
ve çeliklerin ve dolayısıyla fidanların büyük rol oynadığı saptanmıştır (Scheck vd. 1998,
Gimenez-Jaime vd. 2006, Retief vd. 2006, Aroca vd. 2008).

Son birkaç yıldır genç bağlarda ve fidanlıklardaki aşılı asmaların canlılık oranlarında
ciddi bir azalma görülmektedir (Halleen vd. 2003). Asmalarda odun dokusu fungusları
tüm dünyadaki ana üzüm üretim alanlarında genç asmalarda geriye doğru ölüm
simptomlarından sorumlu tutulmaktadır. Geriye doğru ölüm simptomlarından sorumlu
patojenlerden en yaygın izole edilenler Cylindrocarpon liriodendri, Cy. macrodidymum,
Cy. pauciseptatum, Campylocarpon fasciculare Campylocarpon pseudofasciculare,
Phaeomoniella chlamydospora ve birkaç Phaeoacremonium türü olmuştur (Mugnai vd.
1999, Oliveira vd. 2004, Halleen vd. 2004, Halleen vd. 2006, Mostert vd. 2006).

Cylindrocladiella türleri farklı konukçularda bulunabilen türler olup Güney Afrika’ da
daha önce yapılan çalışmalarda tespit edilen türler Cylindrocladiella camelliae,
Cylindrocladiella elegans, Cylindrocladiella lageniformis, Cylindrocladiella parva,
Cylindrocladiella peruviana’ olmuştur. Geriye doğru ölüm simptomları gösteren yeni
kurulan 99 R asma anaçlıklarından alınan örneklerden Cylindrocladiella lageniformis,
Cylindrocladiella parva, Cylindrocladiella peruviana türleri dışında Cylindrocladiella
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viticola türü de tespit edilmiştir. Teşhisler ITS, β-tubulin ve H3 histone gen bölgelerinin
sekansları ile de doğrulanmıştır (Coller vd. 2005).

Cylindrocarpon liriodendri ve Cylindrocarpon macrodidymum Kaliforniya’ da
asmalarda karabacak hastalığına sebep olan etmenler olarak tespit edilmiştir. Bununla
birlikte Phaeoacremonium spp., Phaeomoniella chlamydospora ve Cylindrocarpon spp.
genç asmalarda geriye doğru ölüm ile ilişkilendirilen etmenlerdir. Enfekteli bağ toprakları
Cylindrocarpon enfeksiyonları için inokulum kaynağıdır. Fidanlıklar da inokulum
kaynağı olarak katkı sağlamaktadır. Kaliforniya’ da asma fidanlıklarda odun dokusu
etmenlerinin oranı üzerine bir çalışma yapılmıştır. Çeşitli fidanlıklardan non-simptomatik
asmalardan örnekler alınmış PCR işlemine tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda
Cylindrocarpon spp.’ nin en yaygın patojen olduğu (örneklerin %26’ sında) tespit
edilmiştir. Phaeoacremonium aleophilum %19 ve Phaeomoniella chlamydospora %4
oranında bulunmuştur (Dubrovsky ve Fabritius 2007).

Petri hastalığı patojenlerinin asma fidan üretim aşamaları esnasındaki durumunu tespit
edebilmek için 2007 yılında 5 adet ticari fidanlıkta çalışma gerçekleştirilmiştir. Fidan
üretiminin 4 farklı aşaması esnasında örnekler alınmıştır. Phaeoacremonium spp. ve
Phaeomoniella chlamydospora tüm aşamaların herhangi birinde tespit edilmiştir. Ayrıca
fidanlıklarda inokulum kaynağı olarak anaçların önemi de araştırılmıştır. 2006-2007
yıllarında anaçlıklarda fungal odun dokusu hastalıklarını tespit edebilmek için surveyler
yapılmıştır. Petri hastalığı patojenleri (Phaeoacremonium aleophilum, Phaeomoniella
chlamydospora,

Phaeoacremonium

parasiticum),

Botryosphaeria

türleri

(Botryosphaeria dothidea, Lasiodiplodia theobromae, Neofusicoccum parvum, N.
australe, Neofusiccum mediterraneum ve Neofusicoccum vitifusiforme) izole edilmiştir
(Aroca vd. 2010).

İtalya’ da 2013-2015 yılları arasında genç bağlarda ve fidanlıklarda gerçekleştirilen
survey çalışmasında odun dokusunda nekroz ve geriye doğru ölüm belirtisi gösteren genç
asmalardan örnekler toplanmış ve 45 hastalıklı bitkiden izolasyonlar yapılmıştır. Petri
hastalığı, Botryosphaeria geriye doğru ölüm ve karabacak hastalığı etmenleri tespit
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edilmiştir. Tespit edilen türlerin Phaeoacremonium, Phaeomoniella, Pleurostoma,
Ilyonectria,

Cylindrodendrum,

Neonectria,

Dactylonectria,

Botryosphaeria,

Campylocarpon cinslerine ait olduğu belirlenmiştir. Dactylonectria torresensis ve
Thelonectria blackeriella ilk kez tespit edilen türler olmuştur (Carlucci vd. 2017).

2.4 Odun Dokusu Hastalık Etmenlerine Karşı Çeşit Reaksiyonu Çalışmaları

Kaliforniya’ da yapılan bir çalışmada 1 aylık Carignane çeşidi fidanlara Cylindrocarpon
liriodendri, Phaeoacremonium inflatipes ve Paeomoniella chlamydospora inokule
edilmiştir. Kökler 30 dakika boyunca 106 spor/ml yoğunluktaki süspansiyonda
bekletilmiştir. İnokulasyondan 60 gün sonra Cy. liriodendri inokule edilmiş fidanların
%92’ si, Ph. inflatipes inokule edilmiş fidanların %71’ i, Pa. chlamydospora inokule
edilmiş fidanların % 67’ si ölmüştür. Yapılan çalışma bu patojenlerin asma fidanlarında
son derece virulent olduklarını göstermektedir. Yine aynı çalışmada escanın Kaliforniya’
da 50 yıldır gözlendiği ve bu durumun yıllar arasında simptomların çeşitliliğinden dolayı
hastalığı karakterize etmenin zor olmasının bir kanıtı olduğu belirtilmiştir. Hastalığın
yaşlı bağlarda bulunmakta olduğu fakat son yıllarda genç bağları da tehdit ettiği ve genç
bağlarda da yaygınlığını arttırdığı bildirilmiştir (Scheck vd. 1998).

Eskalen ve ark. (2011) tarafından yirmi sağlıklı çeliğe yapay olarak Phaeomoniella
chlamydospora, Phaeoacremonium inflatipes ve Phaeoacremonium aleophilum inokule
edilmiştir. Kallus oluşumundan bir yıl kadar sonra sürgün ucuna doğru bitkilerin
tabanında vasküler kahverengi çizgilerin uzunluğu kaydedilmiştir. Renk değiştiren
alanlar tetracycline hydrochloride ilave edilmiş PDA ortamına ekilerek patojenler reizole
edilmiştir. Phaeomoniella chlamydospora inokule edilmiş anaçlardan 3309, 420A, 110R,
5C, Schwarzmann, St. George, ve Salt Creek en az hassas bulunurken 99R, 39-16,
Freedom, Riparia Gloire, 140Ru, 16-16 ve 1103 en fazla oranda hassas bulunmuştur.
Phaeoacremonium inflatipes inokule edilmiş anaçlardan 16-16, 3309, AXR1, Salt Creek,
110R, 5C, Freedom ve 140Ru en az hassas bulunurken 420A, St. George, 161-49, ve
Harmony en fazla oranda hassas bulunmuştur. Phaeoacremonium aleophilum inokule
edilmiş anaçlardan 1103, 420A, Harmony, ve Salt Creek en az hassas bulunurken 110R,
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SO4, 39-16 ve 161-49 en yüksek oranda hassas bulunmuştur. Çalışmada dayanıklılık
tespit edilmemiştir (Eskalen vd. 2001).

Bazı araştırıcılar Phaeoacremonium spp. ve Phaeomoniella chlamydospora etmenlerine
karşı asma çeşitlerinin farklı hassasiyette olduğunu bildirmiştir. Çeşitlerdeki hassasiyetler
üzerine yapılan bir çalışmada Thomson Seedless, Grenache ve Cabernet Sauvignon
çeşitlerine Phaeomoniella chlamydospora ve Phaeoacremonium aleophilum’ un 106
spor/ml oranındaki spor süspansiyonu inokule edilerek patojene karşı duyarlılıkları
belirlenmeye çalışılmıştır. Esca hastalığının belirtileri her üç çeşitte de görülmüş fakat
Thomson Seedless çeşidi daha hassas bulunmuştur. Bu üç çeşidin bulunduğu bağlarda
escanın oranıyla çalışmada bulunan sonuçların tutarlılık gösterdiği belirtilmiştir
(Feliciano vd. 2004).

Bir başka çalışmada bir yıllık 41B Millardet Grasset, 140 Ruggeri, 161-49 Couderc, 1103
Paulsen ve 110 Richter çeşidi anaç çeliklerine esca ve Petri hastalıkları ile ilişkili etmenler
(Cadophora luteo-olivacea, Phaeoacremonium spp. ve Phaeomoniella chlamydospora)’
e ait spor suspansiyonu vakumla inokule edilmiştir. Bitkiler inokulasyondan sonra bağ
alanına dikilmiştir. İnokulasyondan 6 ay kadar sonra çelikler sökülerek sürgün ağırlıkları
ve enine kesitlerde enfekteli alanın yüzdesi değerlendirilmiştir. Fungal patojenlerin
çoğunun çeliklerin sürgün ağırlıklarında 161-49 Couderc. dışındaki çeşitlerde önemli
oranda azalma hastalık şiddetinde ise artmaya sebep olduğu bildirilmiştir. 110 Richter
and 140 Ruggeri Petri ve esca hastalık etmenlerinden en fazla etkilenen anaçlar olmuştur.
Genellikle Pa. chlamydospora and Ph. parasiticum’ un hastalık şiddetlerinde en yüksek
oranda artışa sürgün ağırlıklarında en fazla oranda azalışa sebep olan etmenler olarak
tespit edildiği bildirilmiştir (Gramaje vd. 2010a).

Yunanistan’ da, yerel asma çeşitlerinin Phaeomoniella chmaydospora’ a karşı
dayanıklılıklarının testlendiği bir çalışmada dört adet asma çeşidi (Agiorgitiko, Asyrtiko,
Roditis and Xinomavro) ve Sultana çeşidi kullanılmıştır. Gövdede açılan deliklere spor
süspansiyonu inokule edilmiştir. 90 günlük değerlendirme periyodu sonunda dış
simptomlar (hastalık oranı, hastalık şiddeti, ölüm) esas alınarak hastalık reaksiyonu
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değerlendirilmiştir.

Ayrıca

dayanıklılık

değerlendirmesi

için

vasküler

kahverengileşmenin boyutu gibi ilave parametreler dikkate alınmıştır. Sonuçlar; Sultana
ve Agiorgitiko çeşitlerinin hassas, Asyrtiko ve Xinomavro çeşitlerinin dayanıklı, Roditis
çeşidinin ise orta dayanıklı olduğunu göstermiştir. Çeşitlerin dayanıklılığı çoğunlukla
vasküler kahverengileşmenin boyutu ile ayırtedilebilmiştir. Buna karşın dayanıklılık
değerlendirmesinde hastalık oranı, hastalık şiddeti ve ölüm parametleri daha az oranda
ayırıcı özellik göstermiştir (Markasis vd. 2017).
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3. MATERYAL VE YÖNTEM

3.1 Materyal

Çalışmanın ana materyalini surveylerde toplanan hastalıklı kök ve odun dokusu örnekleri,
bu örneklerden elde edilen fungal izolatlar, çeşit reaksiyonu çalışmasında kullanılan asma
çeşitlerine ait çelikler, klasik ve moleküler çalışmalarda kullanılacak cihazlar, besi
yerleri, kimyasal maddeler ve sarf malzemeleri ile diğer laboratuar malzemeleri
oluşturmuştur.

3.2 Yöntem

3.2.1 Örnekleme çalışmaları

Tez çalışmaları doğrultusunda 2016-2017 yılları Şubat-Kasım ayları arasında Ankara,
Bursa, Erzincan, Manisa, Tekirdağ, Tokat ve Yalova illerinde bulunan özel fidanlıklardan
örnekleme yapılarak hem aşılı ve aşısız hem de anaçlardan olacak şekilde toplam 950
adet fidan örneği alınmıştır. Tesadüfi örnekleme yöntemine göre, her bir örnekleme için
fidanlıklarda mevcut her bir çeşide ait 10’ ar bitki alınmıştır. Alınan bitki örnekleri
laboratuara getirilerek izolasyon çalışmalarında ve daha sonra moleküler tanılama
çalışmalarında kullanılmak üzere +4oC’ de ve -20oC’ de saklanmıştır.

3.2.2 İzolasyon çalışmaları

Hastalık etmenlerinin izolasyonunda ve geliştirilmesinde PDA (Patates Dekstroz Agar)
ve WA (Su Agar) besiyerleri kullanılmıştır. Hastalıklı bitki örneklerinden steril bir bisturi
yardımıyla 3-4 mm’ lik parçalar, hasta ve sağlam dokuyu içerecek şekilde kesilmiştir.
Kesilen parçalar %1’ lik NaOCl içinde 2-3 dakika bekletilerek yüzeysel dezenfeksiyona
tabi tutulduktan sonra uygun besiyerine (WA) ekim yapılmış ve 22±2 °C’ de 12 saat
aydınlık (yakın ultraviole ışık) 12 saat karanlık periyot içeren ortamda 7 gün inkübasyona
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bırakılmıştır. İnkubasyon süresi sonrası gelişen kolonilerin kenarından alınan hif uçları
tekrar besiyerine (PDA) aktarılarak saflaştırmalar yapılmıştır. İzolatların saf
kültürlerinden alınan agar diskleri (+4oC’ de eğik agarda ve %10’ luk gliserolde -20°C’
de) saklanmıştır (Şekil 3.1).

Şekil 3.1 Bitkilerin odun dokusundan izolasyon çalışmaları
3.2.3 Klasik yöntemlerle teşhis çalışmaları

İnkübasyondan sonra gelişen saf izolatların, fungus teşhis anahtarlarından yararlanılarak
teşhisleri gerçekleştirilmiştir (Crous ve Gams, 2000, Hallen vd. 2004, Hallen vd. 2006,
Kakalikova vd. 2006, Mostert vd. 2006, Urbez-Torres vd. 2006, Domsch vd. 2007,
Phillips 2007, Chaverri vd. 2011, Arzanlou vd. 2013a, Mondello vd. 2013, Travadon vd.
2014, Agustí-Brisach vd. 2015, Restrepo vd. 2016, Sandoval-Denis vd. 2016, Aiello vd.
2017, Chehri 2017)

Phaeoacremonium cinsine ait türlerin teşhisi

Phaeoacremonium türlerinin teşhisi için, +4ºC’ de saklanan izolatlar PDA ortamına
aşılanmış, 25 ºC ve 37 ºC’ lerde 12 saat aydınlık (yakın ultraviole ışık) 12 saat karanlık
periyot içeren inkubasyon odasında 16-20 gün süreyle inkubasyona bırakılarak radyal
gelişme oranı ve maksimum gelişme sıcaklıkları gözlenmiştir. Phaeoacremonium
türlerinin teşhisi koloni renkleri, konidiofor ve fialid yapıları dikkate alınarak Mostert vd.
(2006)’ ne göre yapılmıştır.
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Phaeomoniella chlamydospora’ nın teşhisi

Phaeomoniella chlamydospora’ nın teşhisi için, +4 ºC’ de saklanan izolatlar PDA
ortamına aşılanarak, 25 ºC’ de 12 saat aydınlık (yakın ultraviole ışık) 12 saat karanlık
periyot içeren inkubasyon odasında 15-20 gün süreyle inkube edilmiştir. Bu sürenin
sonunda izolatların teşhisleri koloni, konidiofor, konidi, fialid yapıları ve renkleri dikkate
alınarak Crous ve Gams (2000), Kakalikova vd. (2006)’ a göre yapılmıştır.

Cylindrocarpon cinsine ait türlerin teşhisi

Cylindrocarpon türlerinin teşhisi için, eğik agarda + 4 ºC’ de saklanan izolatlar PDA
ortamına aşılanarak 22±2ºC’de 12 saat aydınlık (yakın ultraviole ışık) 12 saat karanlık
periyot içeren inkubasyon odasında 7-10 gün süreyle geliştirilmiştir. Bu sürenin sonunda
izolatların teşhisleri koloni renkleri, makrokonidi, mikrokonidi, konidiofor ve
klamidospor yapıları dikkate alınarak Hallen vd. (2004) ve Hallen vd. (2006)’ a göre
yapılmıştır.

Botryosphaeria cinsine ait türlerin teşhisi

Botryosphaeria spp.’ nin teşhisi için eğik agarda saklanan izolatlar PDA ortamına
aşılanarak ve 22±2ºC’ de 12 saat aydınlık (yakın ultraviole ışık) 12 saat karanlık periyot
içeren inkubasyon odasında 7-10 gün süreyle geliştirilmiştir. İnkubasyon süresi sonunda
koloni rengi, konidi yapısı dikkate alınarak teşhisleri Urbez-Torres vd. (2006), Phillips
(2007)’ e göre yapılmıştır.

Truncatella angustata’ nın teşhisi

Truncatella angustata’ nın teşhisi için, eğik agarda + 4 ºC’ de saklanan izolatlar PDA
ortamına aşılanarak 22±2ºC’ de 12 saat aydınlık (yakın ultraviole ışık) 12 saat karanlık
periyot içeren inkubasyon odasında 7-10 gün süreyle geliştirilmiştir. Bu sürenin sonunda
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izolatların teşhisleri koloni renkleri, konidi, konidiofor ve appendaj (tutunucu organ)
yapıları dikkate alınarak Arzanlou vd. (2013a)’ a göre yapılmıştır.

Cephalotrichum stemonitis’ in teşhisi

Cephalotrichum stemonitis’ in teşhisi için, eğik agarda + 4 ºC’ de saklanan izolatlar PDA
ortamına aşılanarak 22±2ºC’de 12 saat aydınlık (yakın ultraviole ışık) 12 saat karanlık
periyot içeren inkubasyon odasında 7-10 gün süreyle geliştirilmiştir. Bu sürenin sonunda
izolatların teşhisleri koloni renkleri, konidi, synnema yapıları dikkate alınarak SandovalDenis vd. (2016), Domsch vd. (2007)’ e göre yapılmıştır.

Pleiocarpon strelitziae’ nın teşhisi

Pleiocarpon strelitziae’ nin teşhisi için, eğik agarda + 4 ºC’ de saklanan izolatlar PDA
ortamına aşılanarak 22±2ºC’ de 12 saat aydınlık (yakın ultraviole ışık) 12 saat karanlık
periyot içeren inkubasyon odasında 7-10 gün süreyle geliştirilmiştir. Bu sürenin sonunda
izolatların teşhisleri koloni renkleri, makrokonidi, mikrokonidi, konidiofor yapıları
dikkate alınarak Aiello vd. (2017)’a göre yapılmıştır.

Idriella lunata’ nın teşhisi

Idriella lunata’ nin teşhisi için, eğik agarda + 4 ºC’ de saklanan izolatlar PDA ortamına
aşılanarak 22±2ºC’ de 12 saat aydınlık (yakın ultraviole ışık) 12 saat karanlık periyot
içeren inkubasyon odasında 7-10 gün süreyle geliştirilmiştir. Bu sürenin sonunda
izolatların teşhisleri koloni renkleri, konidi ve konidiofor yapıları dikkate alınarak
Restrepo vd. (2016)’ a göre yapılmıştır.
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Diğer odun dokusu etmenlerinin teşhisleri

Eğik agarda + 4 ºC’ de saklanan Cylindrodendrum, Cylindrocladiella, Campylocarpon,
Cadophora) etmenlerine ait izolatlar PDA ortamına aşılanarak 22±2ºC’ de 12 saat
aydınlık (yakın ultraviole ışık) 12 saat karanlık periyot içeren inkubasyon odasında 7-10
gün süreyle geliştirilmiştir. Bu sürenin sonunda izolatların teşhisleri koloni renkleri,
konidi ve konidiofor yapıları dikkate alınarak Gramaje vd. 2010a, Chaverri vd. 2011,
Cabral vd. 2012, Mondello vd. 2013, Akgül vd. 2014c, Agustí-Brisach vd. 2015,
Restrepo vd. 2016, Aiello vd. 2017 ve Chehri 2017’ e göre yapılmıştır.

3.2.4 Moleküler teşhis çalışmaları

3.2.4.1 Besi ortamından DNA izolasyonu ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR)
Amplifikasyonları

Bu amaç doğrultusunda besi ortamında (PDA) geliştirilen etmenlerin misellerinden 100
mg alınarak sıvı azot ile dondurulup ezildikten sonra CTAB protokolüne uygun olarak
DNA ekstraksiyonu yapılmıştır (Lenfort vd. 1998). Elde edilen DNA örnekleri PCR’ da
kullanılmak üzere -20oC’ de saklanmıştır.

Elde edilen DNA’ nın türe spesifik ve fungusların farklı korunmuş bölgelerine ait genel
primerleri

kullanılarak

PCR

amplifikasyonu

gerçekleştirilmiştir.

PCR

amplifikasyonlarında spesifik primerler dışında daha önceki çalışmalarda, odun dokusu
etmenleri için başarılı sonuç alınan bölgelere spesifik geliştirilmiş primerler
kullanılmıştır. Kullanılan primerler Phaeoacremonium spp. için Çizelge 3.1’ de,
Phaeomoniella chlamydospora için Çizelge 3.2’ de, Cylindrocarpon spp. için Çizelge
3.3’ de, Botryosphaeria spp. için Çizelge 3.54 de ve diğer odun dokusu etmenleri için
Çizelge 3.5’ de verilmiştir. PCR uygulaması için toplam miktar 50 µl olacak şekilde mix
hazırlanmıştır. Reaksiyon karışımı; her bir reaksiyon için 4 µl DNA (yaklaşık 10 ng), 5
µl 10x buffer (75mM Tris HCl, pH 9.0, 50mM KCl, 20mM (NH4)2SO4) (Biotools), 2 µM

38

primer (MWG-Biotech), 5 mM MgCl2, 2 mM dNTPs, 2 U Taq polimeraz (Biotools), 5 µl
bovine serum albumin (BSA) (10mg/ml; Sigma Aldrich) içermiştir.

Elde edilen PCR ürünleri %1.5’ luk agaroz jele yüklenerek 1X TBE (40 mM Tris-borate,
1 mM EDTA, pH:8.0) buffer içerisinde elektroforezde yürütülerek görüntülenmiştir.
Genel primerler kullanılarak elde edilen PCR ürünlerinin DNA sekansları çıkartılmış ve
bu DNA dizileri NCBI (National Center for Biotechnology Information)’ daki ilgili
sekans dizileri ile karşılaştırılmıştır.

Phaeoacremonium spp.’ nin PCR döngü programları ve kullanılan primerler
Türe spesifik primer ile amplifikasyon için PCR döngü programı;
94° C→ 5 dk ön denatürasyon
94°C →30 sn DNA’nın çift iplikçiğinin ayrılması denatürasyon
40 döngü

52° C →30 sn primer bağlanması annealing
72 °C→ 50 sn yeni iplikçiğin yazılımı extension
72 °C →7 dk son yazılım

Beta-tubulin gen bölgesinin amplifikasyonu için PCR döngü programı;
96° C→ 5 dk ön denatürasyon
94°C →30 sn DNA’nın çift iplikçiğinin ayrılması denatürasyon
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58° C →30 sn primer bağlanması annealing
72 °C→ 90 sn yeni iplikçiğin yazılımı extension
72 °C →7 dk son yazılım

Çizelge 3.1 Phaeoacremonium için kullanılan primerler ve sekansları
Etmen

Primer

Phaeoacremonium
aleophilum

Spesifik

Phaeoacremonium
spp.

β-tubulin

Primer sekansı baz dizini (5’-3’)
Pm1: CTC CAA ACC CTT TGT GAA CAT
Pm2: CGA GCC CGC CAC TGA CTT
Pm3: GCG AGC CCG CCA CTG ACT TTT1: AACATGCGTGAGATTGTTAAGT
Bt2b:ACCCTCAGTGTAGTGACCCTTGGC
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Ürün
boyutu
(bp)
290 bp
720bp

Literatür
Aroca ve
Raposa
2007
Essakhi
vd. 2008

Phaeomoniella chlamydospora’ nın PCR döngü programları ve kullanılan primerler
Türe spesifik primer ile amplifikasyon ve β-tubulin gen bölgesinin amplifikasyonu
için PCR döngü programı;
95° C→ 5 dk ön denatürasyon
94°C →1 dk DNA’nın çift iplikçiğinin ayrılması denatürasyon

25 döngü

56° C →1 dk primer bağlanması annealing
72 °C→ 1 dk yeni iplikçiğin yazılımı extension
72 °C →10 dk son yazılım

Çizelge 3.2 Phaeoamoniella için kullanılan primerler ve sekansları
Etmen

Primer

Paeomoniella
chlamydospora

Spesifik

Paeomoniella
chlamydospora

βtubulin

Ürün
boyutu

Literatür

Pch1: CTCCAACCCTTTGTTTATC
Pch2: TGAAAGTTGATATGGACCC

360 bp

Tegli vd. 2000

T1: AACATGCGTGAGATTGTTAAGT

550 bp

Cobos ve
Martin 2008

Primer sekansı (baz dizini ) (5’-3’)

Bt2b: CCCTCAGTGTAGTGACCCTTGGC

Cylindrocarpon spp.’ nin PCR döngü programları ve kullanılan primerler
Türe spesifik primerler ile amplifikasyon için PCR döngü programı;
94° C→ 3 dk ön denatürasyon
94°C →30 sn DNA’nın çift iplikçiğinin ayrılması denatürasyon
53° C →60 sn primer bağlanması annealing

30 döngü

72 °C→ 45 sn yeni iplikçiğin yazılımı extension
72 °C →10 dk son yazılım

ITS gen bölgesinin amplifikasyon için PCR döngü programı;
94° C→ 4 dk ön denatürasyon
94°C →60 sn DNA’nın çift iplikçiğinin ayrılması denatürasyon
58° C →60 sn primer bağlanması annealing
72 °C→ 90 sn yeni iplikçiğin yazılımı extension
72 °C →5 dk son yazılım

40

35 döngü

Çizelge 3.3 Cylindrocarpon için kullanılan primerler ve sekansları
Etmen
Cylindrocarpon
macrodidymum
Cylindrocarpon
liriodendri
Cylindrocarpon
spp.

Primer

Primer sekansı (baz dizini ) (5’-3’)

Spesifik

Mac1: CCTTGATTTTTATAACAGTATC
MaPa2: TGATCCGAGGTCAAACG
Lir1: CCCTTGATTTTTATAACAGTATC
Lir2: GAGGGCTCGCCGATCT

Ürün
boyutu
387 bp
253 bp

ITS1: TCCGTAGGTGAACCTGCGG
ITS4: TCCTCCGCTTATTGATATGC

ITS

590 bp

Literatür
Alaniz vd.
2009
Alaniz vd.
2009
Petit ve
Gubler 2005

Botryosphaeria spp.’ nin PCR döngü programları ve kullanılan primerler
ITS gen bölgesinin amplifikasyonu için PCR döngü programı;
95° C→ 5 dk ön denatürasyon
94°C →30sn DNA’nın çift iplikçiğinin ayrılması denatürasyon

30 döngü

55° C →45 sn primer bağlanması annealing
72 °C→ 30 sn yeni iplikçiğin yazılımı extension
72 °C →10 dk son yazılım

Çizelge 3.4 Botryosphaeria için kullanılan primerler ve sekansları
Etmen
Botryosphaeria
spp.

Primer

ITS

Primer sekansı (baz dizini ) (5’-3’)
ITS1: TCCGTAGGTGAACCTGCGG
ITS4: TCCTCCGCTTATTGATATGC
ITS5:GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG

Ürün
boyutu
600 bp

Literatür
Van Niekerk vd.
2004

White vd. 1990
570 bp

Akgül vd. 2014a

Bu etmenler dışında tespit edilen diğer odun dokusu etmenleri için kullanılan primerler
Çizelge 3. 5’ de verilmiştir.
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Çizelge 3.5 Diğer odun dokusu etmenleri için kullanılan primerler ve sekansları
Etmen

Primer

Campylocarpon spp.
Cadophora spp.
Cylindrodendrum spp.
Cylindrocladiella spp.
Pleiocarpon spp.
Truncatella spp.
Cephalotrichum spp.
Idriella spp.
vb. diğer odun dokusu
etmenleri

ITS

β-tubulin

Primer sekansı (baz dizini ) (5’-3’)
ITS1: TCCGTAGGTGAACCTGCGG
ITS4: TCCTCCGCTTATTGATATGC
ITS5:GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG

Bt2a:GGTAACCAAATCGGTGCTGCTTTC
Bt2b:ACCCTCAGTGTAGTGACCCTTGGC

Literatür

Alaniz vd. 2011
Gramaje ve
Armengol 2011
Carlucci vd.
2017
Travadon vd.
2014

3.2.5 Patojenisite çalışmaları

Elde edilen Phaeoacremonium, Cylindrocarpon, Phaeomoniella, Botryosphaeria,
Truncatella,

Idriella,

Cylindrodendrum,

Cylindrocladiella,

Cephalotrichum,

Pleiocarpon, Campylocarpon ve diğer funguslara ait izolatların patojenisite testi için
asmalardan alınan 35 cm uzunluğunda çelikler ve PDA ortamında geliştirilen 21 günlük
kültürler kullanılmıştır. Bu çeliklere elde edilen izolatların inokulasyonu yapılmıştır.
İzolatlar 5’ er adet test bitkisine inokule edilmiştir. Her bir çelik bir tekerrür olarak kabul
edilmiş, deneme 5 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Bu amaçla çeliklerin gövdeleri %70
lik etanol ile yüzey dezenfeksiyonuna tabi tutulduktan sonra kabuktan öz dokusun kadar
kadar mantar delici ile açılan 3–4 mm’lik yaralara misel içeren agar diskleri
yerleştirilerek, bu kısımlar pamukla kapatılmış ve parafilm ile sarılmıştır. Kontrol olarak
kullanılan çeliklerde açılan yaralara fungus miseli içermeyen steril agar diski
yerleştirilmiştir. İnokule edilen çelikler 25 ºC ve %70 neme sahip, 16 saat ışık 8 saat
karanlık periyot içeren iklim odalarında 3 ay süreyle inkube edilmiştir (Şekil 3.2). Üç
aylık sürenin sonunda dokudaki renk değişimleri incelenmiştir. Patojenisitenin
doğrulamasını yapmak amacıyla renk değişimi görülen dokulardan parçalar alınıp WA
ve PDA ortamlarına ekim yapılarak etmenlerin reizolasyonları yapılmıştır (Halleen vd.
2007, Savocchia vd. 2007, Aroca ve Raposo 2009, Arzanlou vd. 2013a, Diaz vd. 2013,
Agusti-Brisach, vd. 2015, Aiello vd. 2017)
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Ayrıca çeşit reaksiyonu çalışmalarında kullanılacak en virulent Phaeoacremonium
izolatını belirlemek amacıyla inokulasyon yapılan kısmın boyuna kesitleri alınarak odun
dokusunda oluşan nekrotik alanların ölçümleri yapılmıştır (Mohammadi ve Banihashemi
2012, Akgül vd. 2014b).

Şekil 3.2 Odun dokusu etmenlerinin patojenisite çalışmaları

3.2.6 Yaygınlık çalışmaları

İllerde bulunan fidanlardaki yaygınlık oranlarının belirlenmesinde tartılı ortalama esas
alınmıştır. Her fidanlık için hastalıklı bitki yüzdeleri bulunduktan sonra tartılı ortalama
ile tüm illere ait yaygınlık oranları bulunmuştur (Bora ve Karaca 1970). Surveylerde odun
dokusu hastalık etmenlerinin yaygınlık oranları; fidanlıklardan alınan örneklerden elde
edilen izolatların klasik ve moleküler düzeyde teşhisleri neticesi elde edilen verilerin
hesaplanması ile belirlenmiştir.

3.2.7 Çeşit reaksiyonu çalışmaları
Çeşit reaksiyonu testleri için Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü’ ne ait genetik kaynak
koleksiyon bağından seçilerek köklendirilen aşısız asma fidanları kullanılmıştır.
Çalışmada kullanılan asma çeşitleri Çizelge 3.6’ da verilmiştir.
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Çizelge 3.6 Phaeoacremonium aleophilum’ a karşı çeşit reaksiyonu çalışmasında
kullanılan asma çeşitleri
Asma Çeşidi
1-Güvercin Gözü

19-Kürt Üzümü

37-Mahrabaşı

2-Paşalar Üzümü

20-İslambol

38-Antep Karası

3-Eski Kara

21-Karaerik

39-Kanon Harabı

4-Abuguş

22-Çinili

40-Dökülgen

5-Bozyaprak

23-Yerli Asma

41-Karasaki

6-Tarsus Pembesi

24-Mut

42-Çavuş

7-Kaba Misket

25-Çekirdeksiz Azmanı

43-Gümülcine

8-Katıkara

26-Razakı

44- İzabella (Vitis labrusca)

9-Hindistan

27-Dimrit

10-Soğuk üzüm

28-Urla Tenturiyesi

11-Deve Üzümü

29-Efe Püskülü (Kirazlı)

12-Kadın Parmağı

30-Kadura

13-Halis Gemre

31-Kara Yaprak

14-Gaydura

32-Tokat Siyahı

15-Ayvalık Karası

33-Tahannebi

16-Yediveren

34-Yapıncak

17-Güzgülü

35-Banazı Karası

18-Pirenlik Karası

36-Erenköy Siyahı

Çeşit reaksiyonu çalışmalarında, patojenisite testleri sonucunda belirlenen en virulent
Phaeoacremonium aleophilum izolatı kullanılmıştır. PDA ortamında geliştirilen 21
günlük kültürden (106 konidi/ml) konidi süspansiyonu hazırlanmıştır. Kauçuk tüp
bağlanmış vakum aparatı dormant çeliklerin üst kısmına yerleştirilmiştir. Çeliklerin alt
kısımları ise 10 saniye kadar spor süspansiyonuna batırılmıştır. Kontrollerde spor
süspansiyonu yerine steril su kullanılmıştır. Deneme, tesadüf parselleri deneme desenine
göre her bir uygulama için 5 adet fidan ve 4 tekerrürlü toplamda her çeşit için 20 adet
çelik olacak şekilde dizayn edilmiş, köklenmeme ve kuruma problemi yaşanması
ihtimaline karşılık her çeşit için 30’ ar adet çeliğe inokulasyon gerçekleştirilmiştir.
İnokule edilen çelikler 1/3 oranında perlit/kum içeren ortamlara dikilmiştir ve sera
koşullarında 6 ay süreyle inkube edilmiştir. Bu sürede bitkiler periyodik olarak izlenmiş,
gerektiğinde sulamaları yapılmıştır. 6 aylık sürenin sonunda test bitkilerinin odun

44

dokusundan yapılan enine kesitlerde özde ve ksilem dokularındaki renk değişimleri
incelenmiştir.

Değerlendirmede vasküler renk değişiminin yoğunluğu ve dokudaki yayılma oranı yüzde
olarak belirlenmiştir. Deneme sonuçları 0-4 skalası (Gramaje vd. 2010a) ve 0-3 skalasına
(Aroca and Raposo 2009) göre değerlendirilmiştir.

0-4 skalası (Vasküler renk değişiminin yüzdesi)
0 = Vasküler renk değişikliği görülen alan %0
1 = Vasküler renk değişikliği görülen alan %0-25
2 = Vasküler renk değişikliği görülen alan %26-50
3 = Vasküler renk değişikliği görülen alan %51-75
4 = Vasküler renk değişikliği görülen alan %76-100

0-3 skalası (Vasküler renk değişiminin yoğunluğu)
0= Yeşil
1= Kahverengi
2= Koyu kahverengi
3= Siyah

Elde edilen sonuçlar Towsend-Heuberger formülüne göre (Erdiller 1992) hesaplanarak
%hastalık şiddeti dereceleri bulunmuştur. İstatistiki hesaplamaları yapılarak çeşitlerin
duyarlılıkları arasındaki farklılıklar değerlendirilmiştir (Gramaje vd. 2010a). Sonuçların
istatistiksel değerlendirilmesinde Minitab programı kullanılarak varyans analizi yapılmış
ve Tukey testi ile ortalama hastalık şiddeti oranları (Çizelge 4.27) arasındaki farklılıklar
incelenmiştir (Gramaje vd. 2010a).

% Hastalık Şiddeti :

Σ(Her bir skala değeri x skala değerindeki örnek sayısı) x 100
En büyük skala değeri x toplam bitki sayısı
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA

4.1 Asma Fidanlıklarında Survey Çalışması Sonuçları

Çalışmada; 2016-2017 yılları Şubat-Kasım ayları arasında, Ankara, Bursa, Erzincan,
Manisa, Tekirdağ, Tokat ve Yalova illerinde bulunan 12 adet özel fidanlıkta yürütülen
surveylerde hem aşılı ve aşısız hem de anaçlardan olacak şekilde toplam 950 adet asma
fidan örneği alınmıştır. Fidanlar tesadüfi olarak seçilmekle birlikte gelişme geriliği
gösteren bitkiler görüldüğü taktirde ayriyeten bu bitkilerden de alınmıştır.

Örneklerin alındığı fidanlıklar ve fidan sayıları Çizelge 4.1’ de, fidanlıklardan alınan
örneklere ait görüntüler Şekil 4.1’de verilmiştir.

Çizelge 4.1 Örneklerin alındığı fidanlıklar ve fidan sayıları
İli
Ankara
Bursa
Erzincan
Manisa

Tekirdağ
Tokat
Yalova
Toplam

Fidanlık No
1
1
1
1
2
3
4
5
6
1
1
1
12

46

Fidan sayıları (adet)
40
210
10
170
110
120
80
30
30
60
40
50
950

Şekil 4.1 Asma fidanlıklarından alınan fidan örnekleri

Asmalarda odun dokusu fungal hastalıkları, son yıllarda özellikle genç bağlarda ve
fidanlıklarda verimi ve kaliteyi düşüren en önemli hastalıklar haline gelmeye başlamıştır.
Odun dokusu hastalıklarının inokulum kaynakları; enfekteli üretim materyali, enfekteli
toprak ve havai sporlar olmakla birlikte ana inokulum kaynakları enfekteli üretim
materyalleridir. Dünyada asma fidanlıklarında, odun dokusu hastalıklarının inokulum
kaynakları üzerine yürütülmüş çok sayıda mevcuttur. Bu çalışmalarda yeni dikilmiş
asmalarda fungusun potansiyel kaynaklarının anaç ve çelikler olduğu bildirilmiştir
(Pascoe ve Cottral 2000, Hallen vd. 2003). Bu nedenle enfeksiyon hem fidanlıkta hem de
bağda dikimden sonra olabilmektedir (Pascoe ve Cottral vd. 2000, Fourie ve Hallen
2004). Bağ fidanlıklarının, bu patojenler için potansiyel bir inokulum kaynağı olduğunu
ortaya koyabilmek amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda genç bağlarda ve
fidanlıklardaki aşılı asmaların canlılık oranlarında ciddi bir azalma görüldüğü rapor
edilerek asmalarda odun dokusu funguslarının hem yeni dikilen asmaları hem de asma
üretim materyallerini enfekte eden en yıkıcı patojenler olduğu belirtilmiştir (Halleen vd.
2003). Bazı çalışmalarda, Petri Hastalığının fidanlıkta ve bölgeler arasında yayılmasında
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bulaşık anaç ve çeliklerin ve dolayısıyla fidanların büyük rol oynadığı saptanmıştır
(Scheck vd. 1998, Retief vd. 2006, Aroca vd. 2008, Gimenez-Jaime vd. 2006, Aroca vd.
2010, Travadon vd. 2014, Carlucci vd. 2017). Cylindrocarpon spp.’nin fidanlıklardaki
üretim materyalinde üretim işleminin erken safhalarında, dikime hazır fidanlarda ve
geriye doğru ölüm simptomları gösteren genç asmalarda bulunduğu bildirilmiştir (Alaniz
vd. 2007). Fidanların hastalık oranına katkı sağlayabildiği ve hastalığın fidanlarla
taşınabildiği belirtilmiştir (Hallen vd. 2003).

Surveylerde, fidanlıklardan tesadüfi olarak seçilerek alınan ve özellikle belirtiye sahip
olmayanların çoğunluğunu oluşturduğu fidanlar dışında fidanlıklarda çok nadir
rastlanılan geriye doğru ölüm belirtisi gösteren fidanlardan da örnekler alınmış ve bu
fidanlardan da odun dokusu etmenleri izole edilmiştir. Ayrıca aynı dokudan çoğunlukla
birden fazla odun dokusu etmeni izole edilmiş ve etmenlerin oluşturduğu belirtiler
dokuların enine kesitlerinde gözlenmiştir. Buna ilişkin olarak odun dokusu hastalık
etmenlerinin

aynı

bitkide

birlikte

bulunabildiği

literatürde

de

belirtilmiştir

(Maharachchikumbura vd. 2016). Yapılan bazı çalışmalarda geriye doğru ölüm
simptomuna sahip bitkilerden Cylindrocarpon türlerinin çoğunlukla Phaeoacremonium,
Phaeomoniella, Botryosphaeria gibi diğer patojenlerle birlikte izole edildiği bildirilmiştir
(Fourie vd. 2000b, Edwards ve Pascoe 2004, Oliveira vd. 2004).

4.2. Asma Fidan Örneklerinden Yapılan İzolasyon ile Teşhis Çalışmalarının
Sonuçları ve Türlerin İllere Göre Dağlımı

Fidanlıklarda gerçekleştirilen surveylerde toplanan fidanların kök, kökboğazı ve
gövdeleri ile aşı noktalarından, bağ alanları için önem arzeden birçok odun dokusu fungal
etmeni izole edilmiştir. Bunların bazıları ilk kayıt niteliğindedir.

Çalışmada izolasyonlar; hem aşılı aşısız fidanların kök, kök boğazı ve gövde
kısımlarından hem de aşılı fidanların aşı yerlerinden yapılmıştır. Bu şekilde aşılı ve aşısız
fidanlardaki durum aynı zamanda da aşı yerlerindeki bulaşma durumları ortaya
konulmuştur. Aşı noktalarında da odun dokusu hastalık etmenleri ile yoğun bir bulaşıklık

48

tespit edilmiştir. Bu durum literatür bilgileri ile paralellik arzetmektedir. Yapılan
çalışmalarda üretim materyallerinin fidanlıklardaki üretim işlemi boyunca enfekte
olabildiği ve bu hastalıkların tüm üretim aşamaları boyunca da bulunabildiği ve üretim
materyallerinin aşılama işlemi esnasında da enfekte olabildiği belirtilmiştir. Bu
çalışmalarda özellikle Phaeoacremonium ve Cylindrocarpon türleri çoğunlukla
anaçlardan ve çeliklerin aşı yerlerinden izole edilmiştir ve bu durum enfeksiyonların
enfekteli ana materyalden veya fidanlık işlemlerinden ortaya çıktığını göstermiştir
(Gımenez-Jaime vd. 2006, Mostert vd. 200, Scheck vd. 1998, Retief vd. 2006).

Asma fidanlıklarından alınan fidanların odun dokularından elde edilen izolatların hem
ilgili literatürden yararlanılarak klasik yöntemlerle çalışmalar hem de moleküler
çalışmalar

ile

tür

düzeyinde

teşhisleri

gerçekleştirilmiştir.

Moleküler

teşhis

çalışmalarında, PCR amplifikasyonlarında spesifik primerler dışında daha önceki
çalışmalarda etmenler için başarılı sonuç aldığımız bölgelere spesifik geliştirilmiş
primerler kullanılmıştır. Her bir etmene yönelik kullanılan primerler ile beklenilen ürün
büyüklüğünde (bp) bantlar elde edilmiştir. Fungusların farklı korunmuş bölgelerine ait
genel primerleri kullanılarak elde edilen PCR ürünlerinin DNA sekansları çıkartılmış ve
bu DNA dizileri NCBI (National Center for Biotechnology Information)’daki ilgili
sekans dizileri ile karşılaştırılmıştır. İzolatlar, NCBI’ da kayıtlı izolatlar ile %99-%100
oranlarında benzerlik göstermiş ve teşhisler doğrulanmıştır. Moleküler olarak teşhis
edilen izolatlara ait DNA sekanslarının GenBank’ a girişleri yapılarak erişim numaraları
alınmıştır. Teşhis edilen türlere ait izolatların farklı primer çiftleri ile amplifikasyonu
sonucunda elde edilen bazı bant görüntüleri Şekil 4.2’ de verilmiştir. İzolatlar patojenisite
ve daha sonraki çalışmalarda kullanılmak üzere saklanmıştır.
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Şekil 4.2 a.Phaeoacremonium izolatlarının T1/Bt2b primerleri b. Botryosphaeria izolatlarının
ITS4/ITS5 primerleri c. Cylindrocarpon izolatlarının Mac1/MaPa2 primerleri d.
Truncatella izolatlarının ITS4/ITS primerleri e. Botryosphaeria izolatlarının ITS1/ITS4
primerleri f. Cylindrocarpon izolatlarının ITS1/ITS4 primerleri ile amplifikasyonu
sonucunda elde edilen jel görüntüleri (M:100bp DNA ladder)

Asma fidanlıklarından alınan fidanlardan izole edilen odun dokusu fungal etmenleri
klasik

ve

moleküler

çalışmalar

sonucunda;

Phaeoacremonium

aleophilum,

Cylindrocarpon macrodidymum, Cylindrocarpon liriodendri, Cylindrocladiella parva,
Cylindrodendrum alicantinum, Campylocarpon fasciculare, Neofusicoccum parvum
(Botryosphaeria parva), Diplodia seriata (Botryosphaeria obtusa), Botryosphaeria
dothidea, Lasiodiplodia theobromae (Botryosphaeria rhodina),

Phaeomoniella

chlamydospora, Truncatella angustata, Idriella lunata, Pleiocarpon strelitziae,
Cadophora luteo-olivaces ve Cephalotrichum stemonitis olarak teşhis edilmiştir.

Dünyada ve ülkemizde yapılmış farklı çalışmalarda, odun dokusu etmenlerine yönelik
klasik yöntemler ile gerçekleştirilen teşhisler moleküler yöntemler ile doğrulanmıştır.
Kaliforniya’ da Botrysospaheria türlerini belirlemek için bir survey çalışması

50

yürütülmüş, gövdeden, dallardan ve sürgünlerden örnekler toplanmıştır. Botrosphaeria’
nın en yaygın izole edilen fungus olduğu bildirilmiş, morfolojik tanımla birlikte
filogenetik analizler yapılmış ve ITS1-5.8S-ITS2 ve β-tubulin gen bölgelerinin sekans
dizileri çıkartılmıştır (Urbez-Torres et al., 2006).
Abreo ve ark (2010) tarafından Uruguay’ da farklı ticari bağlardaki simptomatik
bitkilerden örnekler alınmıştır. ITS bölgeleri ITS4 ve ITS5 primerleri ile çoğaltılarak
sekanslanmış ve filogenetik analizleri yapılmıştır. Altı filogenetik grup bulunduğu ve bu
grupların

morgolojik

karakterle

de

desteklendiği

bildirilmiştir.

İzolatların

Cylindrocarpon ve Campylocarpon türlerine ait olduğu belirlenmiştir (Abreo vd. 2010).
Ankara ili bağ alanlarında yürütülen bir çalışmada elde edilen Phaeoacremonium ve
Cylindrocarpon benzeri izolatlardan DNA ekstraksiyonu yapılmış ve Phaeoacremonium
için β-tubulin gen bölgesine spesifik T1 ve Bt2b primerler, Cylindrocarpon için ITS
bölgesine spesifik ITS4 ve ITS5 primerleri ile DNA amplifikasyonu gerçekleştirilmiştir.
Sekanslar

NCBI

ile

karşılaştırılmış

ve

Cylindrocarpon

macrodidymum

ve

Phaeoacremonium scolyti olarak tanımlanmıştır (Ozben vd. 2012).
2013 yılında yapılan bir başka çalışmada toplanan hastalıklı odun örneklerinden 44 adet
Phaeoacremonium izolatı elde edildiği belirtilmiş ve moleküler karakterizasyonları
yapılmak amacıyla fungal izolatların ITS ve β-tubulin gen bölgerinden elde edilen
sekansların filogenetik analizleri yapılmıştır. Beta-tubulin gen bölgesi ise T1 and Bt2b
primerleri kullanılarak amplifiye edilmiştir (Arzanlou vd. 2013b).
Akgül ve ark. (2014) tarafından farklı illerden elde edilen fungal izolatlardan (15 izolat)
DNA ekstraksiyonu yapılmış ve universal primer çifti (ITS 4 -5) ile DNA’lar PCR
yöntemiyle amplifiye edilmiştir. Elde edilen PCR ürünlerinin ITS 1 ve ITS 2 ribosomal
DNA fragmentleri sekanslatılmış ve gen dizileri NCBI Gen Bankasındaki mevcut
dizilerle karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda Botryosphaeria dothidea (Anamorf;
Fusicoccum aesculi), Diplodia seriata (An; Bot. obtusa) Lasiodiplodia theobromae (An;
Bot. rhodina) ve Neofusicoccum parvum (An; Bot. parva) türlerinin teşhis edildiği
belirtilmiştir (Akgül vd. 2014 a)
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İzolatların patojeniste testlerinde, inkubasyon süresinin sonunda oluşan nekrotik alanlar
incelenmiş ve nekrotik alan oluşturan izolatlar patojen olarak değerlendirilmiştir. Bu
nekrotik alanlardan reizolasyonlar yapılmıştır (Şekil 4.3). Patojenisite çalışmalarında,
çeşit reaksiyonu çalışmalarında kullanılacak en virulent Phaeoacremonium aleophilum
izolatını belirleyebilmek için inokulasyon yapılan kısmın boyuna kesitleri alınarak odun
dokusunda oluşan nekrotik alanların uzunluk ölçümleri yapılmıştır. İzolatların neden
olduğu nekrotik alanların uzunlukları 1,1 cm ile 3.5 aralığında yer almıştır. Ölçüm
neticesinde 3.5 cm ile en fazla nekrotik uzunluğa sahip olan izolat (Ma-27) en virulent
izolat olarak belirlenmiştir.

Şekil 4.3 Odun dokusu funguslarının patojenisite çalışmaları

Yurt dışında da odun dokusu funguslarının virulensliği üzerine çalışmalar yapılmış ve en
virulent izolatlar nekrotik alanların ölçümleri ile belirlenmiştir. Scheck vd (1998)
tarafından esca, Petri ve karabacak hastalığına sebep olan fungusların patojenisitesi
üzerine yapılan çalışmada, bir aylık Carignane çeşidi fidanlara karabacak hastalığına
neden olan Cylindrocarpon liriodendri, esca ve Petri hastalıklarına neden olan
Phaeoacremonium inflatipes ve Paeomoniella chlamydospora inokule edilmiş ve
inokulasyondan 60 gün sonra Cylindrocarpon liriodendri inokule edilmiş fidanların
%92’sinde, Phaeoacremonium inflatipes inokule edilmiş fidanların %71’inde,
Phaeomoniella chlamydospora inokule edilmiş fidanların % 67’sinde ölümler
gözlemlenmiştir. Bu sonuç bu patojenlerin asma fidanlarında son derece agresif
olduklarını göstermiştir.

Aroca ve Raposo (2009), Esca ve Petri hastalığı ile ilşkili olduğu düşünülen
Phaeoacremonium türleri (Ph. aleophilum, Ph. angustius, Ph. inflatipes, Ph. krajdenii,
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Ph. mortoniae, Ph. parasiticum, Ph. scolyti, Ph. venezuelense, Ph. viticola) ve
Phaeomoniella chlamydospora’ nın patojenisite testleri için asma çeliklerine ve fidanlara
inokulasyonlar yapmışlardır. Tüm inokule edilen fidanlarda inokulasyondan 2 ay kadar
sonra vasküler belirtiler görülmüştür. Vakumla inokulasyon gerçekleştirilen çeliklerde
dikimden 5 ay kadar sonra önemli düzeyde vasküler renk değişiklikleri ve kök kütlesinde
azalma tespit edilmiştir.
İran’ da esca simptomları gösteren asmalardan izole edilen Phaeoacremonium
aleophilum ve Ph. mortoniae izolatlarının patojenisite testleri için çeliklere spor
süspansiyonu inokule edilmiştir. Oluşan vasküler nekrozun uzunluğu ölçülerek en
virulent Ph. aleophilum ve Ph. mortoniae izolatları belirlenmiştir (Arzanlou vd. 2013b).

Asma fidanlıklarında gerçekleştirilen surveyler sonucunda tespit edilen hastalık
etmenlerinin tanısal özellikleri, sebep oldukları hastalıklar ve etmenlerin illere yüzde
oranlarına ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir.

4.2.1 Esca (Kav)

Odun dokusu enine kesildiği zaman çeşitli şekillerde bozulmalar, yumuşak çürüklükler,
ksilem dokularında siyah benekler, kırmızı-kahve renkli bölgeler gözlenmiştir (Şekil 4.4).
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Şekil 4.4 Escanın odun dokusunda meydana getirdiği belirtiler

4.2.1.1 Phaeoacremonium aleophilum W. Gams, Crous & M. J. Wingfield.

Etmenin fungus sistematiğindeki yeri:
Şube (Bölüm) : Ascomycota
Sınıf

: Sordariomycetes

Takım

: Togniniales

Familya

: Togniniaceae

Cins

: Phaeoacremonium

Telemorph

: Togninia minima

Fungus PDA besi ortamında soluk kahverengi, bej veya kahverengimsi gri renkte gelişim
göstermiştir (Şekil 4.5). Miselyum bölmeli, soluk kahverenkli, tek tek veya maksimum 7
hifin birleşmesi sonucu oluşan gruplar halinde bulunan hiflerden oluşmuştur (Şekil 4.5
d.e). Fialidler şeffaf, silindirik şekildedir. Her üç tip fialide de rastlanmıştır. Tip I fialid
en kısa fialiddir. 3-8 µm boyutlarında ve basal septum yoktur (Şekil 4.5 b). Tip II fialid
orta büyüklükte, 7-13 µm elongate-ampulliform (ampul şeklinde) veya navicular (kayık
şeklinde) şekillerdedir (Şekil 4.5 c). Tip III fialid en uzun fialid 15-24 µm, subcylindrical,
navicular veya subulate (tığ şeklinde) şeklindedir (Şekil 4.5 c). Konidiler fialidlerin
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ucunda oluşur. Şeffaf, bölmesiz, uzunumsu elipsoid, cylindrical (silindrik) veya reniform
(böbrek şeklinde) şeklindedir (Şekil 4.5 f).

Şekil 4.5 a.Phaeoacremonium aleophilum’ un PDA ortamındaki koloni gelişmesi, b.c Tip
I, Tip II ve Tip III fialidleri, d.e. miselyum, f. Konidileri
Survey yapılan fidanlıklarda hastalık oranı en yüksek etmen gruplarından birini oluşturan
ve vasküler bitki patojeni olarak bilinen Phaeoacremonium türleri dünyada da gerek bağ
alanlarındaki genç ve yaşlı asmalarda gerek ise fidanlıklarda geniş bir yayılıma sahiptir.
Söz konusu patojen Orta Anadolu Bölgesi Bağ Alanlarında yürütülen proje kapsamında
yaygın ve yüksek hastalık oranına sahip olduğu tespit edilen patojendir ve hem bağ
alanlarında yürütülen hem de fidanlıklarda yürütülen her iki çalışma sonuçları itibari ile
paralellik arzetmektedir.

Fidanlıklarda tespit edilen tek tür olan Phaeoacremonium aleophilum’ un illere göre
yüzde oranları Şekil 4.6’ de verilmiştir.
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Şekil 4.6 Phaeoacremonium aleophilum’ un illere göre yüzde oranları

Phaeoacremonium aleophilum’ un toplam oranları illere göre karşılaştırıldığında en
yüksek oranlarda Tokat (%92,5), Yalova (%82) ve Tekirdağ (%80) illerinde olduğu
görülmektedir. Bunu %72,5 oran ile Ankara ve %63,03 oran ile Manisa illeri
izlemektedir. Phaeoacremonium aleophilum’ un fidanlıklardaki genel yüzde oranı ise
%67,03 olarak tespit edilmiştir (Şekil 4.6).

Etmen fidanlıklarımızda yüksek oranda bulunmuştur. Bu bulguları destekler mahiyette
söz konusu patojen; İtalya, Kaliforniya, Güney Afrika, İspanya, Uruguay ve Kanada gibi
ülkelerde de genç asmalarda ve fidanlıklarda yürütülen survey çalışmalarında asmalarda
geriye doğru ölüm ile ilişkilendirilen odun dokusu fungal hastalık etmenleri içerisinde en
yaygın tespit edilen etmenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Mugnai vd. 1999,
Halleen vd. 2004, Oliveira vd. 2004, Halleen vd. 2006, Mostert vd. 2006, Dubrovsky ve
Fabritius 2007, Aroca vd. 2010, Carlucci vd. 2017).

Aroca ve ark. (2010) esca hastalığı etmenlerinin asma fidan üretim aşamaları esnasındaki
durumunu tespit edebilmek için 2007 yılında 5 adet ticari fidanlıkta bir survey
gerçekleştirmişlerdir. Fidan üretiminin 4 farklı aşaması esnasında örnekler alınmıştır.
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Phaeoacremonium spp. ve Phaeomoniella chlamydospora’ ın her üretim aşamasında
tespit edildiğini bildirmişlerdir.

Yapılan çalışmalarda genç bağlarda ve fidanlıklardaki aşılı asmaların canlılık oranlarında
ciddi bir azalma görüldüğü, asmalarda odun dokusu funguslarının hem yeni dikilen
asmaları hem de asma üretim materyallerini enfekte eden en yıkıcı patojenler olduğu
belirtilmiştir. Geriye doğru ölüm simptomlarından sorumlu patojenlerden en yaygın izole
edilenler içerisinde birkaç Phaeoacremonium türü bulunmaktadır (Mugnai vd. 1999,
Hallen vd. 2003, Halleen vd. 2004, Oliveira vd. 2004, Halleen vd. 2006, Mostert vd.
2006).

Phaeoacremonium türleri esca ve Petri adı verilen kompleks fungal hastalıklar içerisinde
yer almaktadır (Crous vd. 1996, Mostert vd. 2005, Essakhi vd. 2008, Graham vd. 2009,
Gramaje vd. 2009). Fakat asıl olarak Phaeoacremonium türleri esca ile ilişkilendirilmiştir
ve hastalığın gelişiminde Phaeoacremonium’ un önemi çoğu ülkede esca ile enfekteli
gövdelerin neredeyse tamamında bu etmenin tespit edilmiş olmasıdır (Ferreira vd. 1994,
Larignon ve Dubos 1997, Mugnai vd. 1999, Surico 2001, Santos vd. 2005, Mostert vd.
2006, Mostert ve Hallen 2010). Nitekim bu çalışmada da fidanlıklarda esca ile enfekteli
gövde ve kök örneklerinin neredeyse tamamından Phaeoacremonium izole edilmiştir.

Escanın ılımlıdan şiddetliye kadar değişen formda geniş bir simptom aralığına sahip
olduğu belirtilmiştir (Larignon and Dubos 1997, Sheck vd. 1998, Mugnai vd. 1999,
Groenewald vd. 2001, Rooney-Latham vd. 2005, Mostert vd. 2006, Calzarano ve Di
Marco 2007, Essakhi vd. 2008, Mostert ve Hallen 2010). Çalışmamızda, literatürlerde
escanın asmalarda neden olduğu belirtilen tipik yaprak simptomları; damarlar arası
klorotik bölgeler, sarı-kahve ile sarı-kırmızıya dönen, ‘tiger stripes’ olarak tanımlanan
sarımsı dokulara fidanlarda rastlanılmamıştır (Larignon ve Dubos vd. 1997, Mostert vd.
2006, Eskalen vd. 2007, Mostert ve Hallen 2010). Esca sinsi bir hastalık olarak
nitelendirilmektedir. Bunun sebebi ilk görülebilir yaprak simptomlarının dikimden 3-4
yıl sonra ortaya çıkmasıdır (Mostert vd. 2006). Ancak fidanlarda gelişme geriliği ve
yapraklarda solgunluk belirtilerine kısmen rastlanılmıştır. Bu sonuçlar ile orantılı olarak
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literatürde, fungusun iyi adapte olabilen endofit olarak asmanın içinde belirti
oluşturmaksızın bulunabildiği, fakat kültürel uygulamaların yetersizliği durumunda
(yetersiz sulama, uygun olmayan bitki dikim uygulamaları, elverişli olmayan toprak, aşırı
gübre kullanımı, uygun olmayan budama, uygun olmayan sulama yöntemleri, vb.) belirti
oluşturabildiği belirtilmiştir (Bertelli vd. 1998, Rooney vd. 2005, Surico vd. 2006, Bruno
vd. 2007, Eskalen vd. 2007, Zanzotto vd. 2007, Peros vd. 2008). Asmalarda simptomların
görünmesi (yaprak renk değişikliği, büyümede gerileme, canlılıkta azalma, sürgünlerde
geriye doğru ölüm) çoğunlukla abiyotik stres faktörleri ile de ilişkilendirilmiştir
(Zanzotto vd. 2007). Dolayısıyla bitki yetiştirme ve bakım tekniklerinin bilinçli
uygulanmasının

bitkilerin

verim

ömürlerinin

uzamasına

katkı

sağlayacağı

düşünülmektedir. Çalışmamızda da fidanlıklarda simptom göstermeyen bitkilerden
etmenin izole edilmesi, etmenin bitkide latent olarak bulunabildiği bilgisini
doğrulamaktadır.

Çalışmamızda; asmaların odun dokusu enine kesildiği zaman çeşitli şekillerde
bozulmalar, siyah benekler, pembe-kahve veya kırmızı-kahve renkli bölgeler ve aynı
zamanda koyu bir hat tarafından çevrelenmiş merkezi soluk renkli yumuşak nekroz
(beyaz çürüklük), uzunlamasına kesitte siyah çizgi gözlenmiştir (Şekil 4.3). Odun
dokularında gözlenen bu belirtiler literatürde (Larignon ve Dubos 1997, Mugnai vd.
1999, Pollastro vd. 2000, Serra vd. 2000, Mostert vd. 2006, Sofia vd. 2006, Calzarano ve
Eskalen vd. 2007, Di Marco 2007, Mostert ve Hallen 2010) rapor edilen escanın odun
dokusu belirtileri ile tamamen benzerlik göstermektedir. Literatürde odun dokusunda
farklı renk ve yoğunluktaki simptomların; tylosis oluşumu, zamk sebebiyle oluşmuş
vasküler tıkanıklık, patojenler tarafından üretilen metabolitler ve konukçu reaksiyon
ürünleri (fitoalexinler vs.) nedeniyle bitki bünyesinde meydana gelen yapısal ve
fizyolojik değişimlerden dolayı ortaya çıktığı belirtilmektedir (Mugnai vd. 1999).
Yapılan çalışmalar Phaeoacremonium aleophilum ve Phaeomoniella chlamydospora
tarafından üretilen metabolitlerin ve buna tepki olarak konukçunun oluşturduğu
bileşenlerin ksilem özsuyunda taşındığını ayrıca etmenin sporlarının da ksilem özsuyunda
dağıldığını ve enfekteli anaçların özsuyunda taşındığını göstermektedir (Mugnai vd.
1999, Sparapano vd. 2000). Bu nedenle etmenin budama ve aşılama işlemleri esnasında
sağlıklı bitkilere taşınma riski söz konusu olmaktadır (Mostert ve Hallen 2010). Hallen
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vd. (2003) Phaeoacremonium türlerinin sıklıkla anaçlardan ve çeliklerin aşı yerlerinden
izole edildiğini ve bu durumun bu enfeksiyonların enfekteli üretim materyalinden veya
fidan üretim işlemleri sırasındaki bulaşmalardan ortaya çıktığını belirtmiştir. Bu literatür
bilgileri ile paralel olarak fidanlıklardaki survey çalışmamızda asmaların odun
dokusundan alınan enine kesitlerde çoğunlukla hem anaç hem de aşı noktası veya çeşitte
belirtiler gözlenmiş ve aşılı fidanların aşı noktalarından yapılan izolasyonlarda odun
dokusu etmenleri izole edilmiştir. Aşı noktasındaki belirtilerin aşılama esnasındaki
bulaşmadan kaynaklanmış olabileceği dolayısıyla aşılama veya çeşitli fidanlık işlemleri
esnasındaki bulaşmaların da yayılıma katkı sağladığı düşünülmektedir. Aşılama ve
budamada kullanılan alet ekipmanın bitkiden bitkiye geçerken dezenfekte edilmemiş
olmasının hem aşı noktasındaki bulaşmaların hem de fidanlıklarda etmeninin oranının
yüksek olmasının nedenlerinden biri olabileceği ve etmenler bitki özsuyunda taşınabilir
olduğu için dezenfekte edilmemiş bu ekipmanlarla neredeyse tüm bitkilere de
bulaşmaların gerçekleşmiş olabileceği düşünülmektedir.

Bağlarda escanın ana inokulum kaynaklarının enfekteli üretim materyali, enfekteli toprak
ve havai sporlar olduğu rapor edilmiştir. Yeni dikilmiş asmalarda fungusun potansiyel
kaynaklarının anaç ve çelikler olduğu bildirilmektedir (Pascoe ve Cottral 2000, Hallen
vd. 2003). Bu nedenle enfeksiyon hem fidanlıkta hem de bağda dikimden sonra
olabilmektedir (Pascoe ve Cottral vd. 2000, Fourie ve Hallen 2004). Survey çalışması
gerçekleştirilen fidanlıklarımızda fidan üretiminde kullanılacak çeliklerin üreticilere
yahut fidanlığa ait bağ alanlarından temin edildiği ifade edilmiştir. Bağ alanlarımızda
gerçekleştirilen survey çalışmasında odun dokusu hastalık etmenlerinin özellikle escanın
çok yüksek hastalık ve yaygınlık oranına sahip olduğunun tespit edilmiş olması,
dolayısıyla bu sonuç ile orantılı şekilde odun dokusu hastalık etmenlerinin asma
fidanlıklarında yüksek oranda yaygın olmasına ana neden olarak bağ alanlarından
alınarak

fidanlıklarda

kullanılan

üretim

materyallerinin

bulaşık

olmasının

gösterilebileceği düşünülmektedir.

Phaeoacremonium türlerinin konidileri havai inokulum olarak da dağılabilmektedir
(Larignon ve Dubos 2000, Eskalen vd. 2001, Mostert vd. 2006). Enfeksiyonun budama
vb. nedenler ile oluşmuş yaralar ve kökler boyunca olabildiği, yaraların havai inokulumun
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girişi için en açık yerler olduğu bildirilmiştir (Adalat vd. 2000, Mostert vd. 2006). Fidan
üretim işlemleri esnasında budama veya başka nedenlerle oluşmuş yaralar enfeksiyon için
giriş kapısı olma özelliğinden dolayı yaygınlık artışına sebep olarak düşünülen bir başka
etken olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Fidanlıklarda gözlenen bir durum da fidanlarda çoğunlukla makroskobik olarak bir belirti
gözlemlenemediği ve sağlıklı ve hastalıklı bitkiler ayırt edilemediği için aşısız açık köklü
tüm fidanların aynı alana dikilmesidir. Fakat toprağın inokulum kaynağı olduğu ve
etmenin toprağı da bulaştırabildiği bilgisi dikkate alındığında aynı alana alınan sağlıklı
fidanların da bulaşık topraktan enfekte olabildiği düşünülmektedir.

Hastalığın tüm dünyada yayılması, filokseraya karşı dayanıklı Amerikan anaçlarının
yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanması sonrasına rastlamaktadır. Amerikan anaçları
bu hastalığa karşı yüksek derecede hassasiyet göstermiştir. Floksera epidemisinden sonra
bağlarımızda da yaygın şekilde amerikan anaçların kullanılmaya başlanılmasının da
hastalığın yayılışına katkı sağladığı düşünülmektedir.

4.2.2 Petri hastalığı
Enfekteli gövdelerden enine veya uzunlamasına kesitler alındığı zaman ksilem
dokularında siyah benekler, koyu kahve-siyah renkli çizgi oluşumu ve ksilem
dokularından sızan siyah renkli özsu gözlenmiştir (Şekil 4.7).

Şekil 4.7 Petri hastalığının odun dokusunda meydana getirdiği belirtiler
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4.2.2.1 Phaeomoniella chlamydospora (W. Gams, Crous, M.J. Wingf. & L.
Mugnai) Crous & W. Gams (Petri)

Etmenin fungus sistematiğindeki yeri:

Şube (Bölüm) : Ascomycota
Sınıf

: Eurotiomycetes

Takım

: Phaeomoniellales

Familya

: Phaeomoniellaceae

Cins

: Phaeomoniella

Etmen PDA besi ortamında yeşilimsi koloni gelişimi göstermiştir (Şekil 4.8 a). Miselyum
dallı, bölmeli tek tek veya maksimum 10 hifin birleşmesi sonucu oluşan gruplar halinde
bulunan hiflerden oluşmuştur. Hifler kahverengimsi renkte duvarlara sahiptir ve bölmeler
daha koyu renktedir. Konidioforları 1-3 bölmeli, dik, basit, silindirik, siğilimsi, uca doğru
açıklaşan yeşil-kahverengindedir. Konidioforlar ampul şeklinde uç hücreye sahiptir.
Konidiler konidioforların ucunda gruplar halinde bulunmaktadır. Yarı şeffaf, düz,
oblong-elipsoid şekillerdedir (Şekil 4.8 b).

Şekil 4.8 a. Phaeomoniella chlamydospora’ nın PDA ortamındaki koloni gelişmesi,b.c.
konidiofor ve miselyum yapısı
4.2.2.2 Cadophora luteo-olivacea (J.F.H. Beyma) T.C. Harr. & McNew

Etmenin fungus sistematiğindeki yeri:
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Şube (Bölüm) : Ascomycota
Sınıf

: Leotiomycetes

Takım

: Helotiales

Familya

: Herpotrichiellaceae

Cins

: Cadophora

Hastalık etmeni PDA besi ortamında düz kenarlı, pamuksu, krem-gri arasında değişen
renklerde koloni gelişimi göstermiştir (Şekil 4.9 a). Havai miselyum dallı, bölmeli, tek
tek veya 5li gruplar halinde bulunan hiflerden oluşmuştur. Konidioforlar kısa, havai veya
yarıgömük genellikle dallanmamış, 7 bölmeli, soluk kahverengi hiflerden oluşmuştur.
Fialidler terminal veya lateral, düz veya siğilimsi, çoğunlukla silindirik yapıdadır.
Konidiler şeffaf ovoid veya oblong ellipsoidal şekle sahiptir (Şekil 4.9 b).

Şekil 4.9 a Cadophora luteo-olivacea’ nın PDA ortamındaki koloni gelişmesi, b.konidi
ve miselyum yapısı
Fidanlıklarımızda belirli bir oranda tespit ettiğimiz bir diğer hastalık Phaeomoniella
chlamydospora ve Cadophora luteo-olivacea’ nın neden olduğu Petri hastalığıdır.
Çalışmamızda Petri hastalığına neden olan her iki etmen az oranda da olsa fidanlıklarda
tespit edilmiştir.

Ülkemizde Phaeomoniella chlamydospora ilk kez Erkan ve Larignom (1998) tarafından
İzmir ve Manisa illerindeki bağlarda tespit edilmiştir. Cadophora luteo-olivacea ise hem
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bağ alanlarında hem de fidanlıkta yürütülen çalışmamızda, ülkemizde ilk kez tespit
edilmiştir.

Survey

çalışması

gerçekleştirdiğimiz

fidanlıklardaki

Petri

hastalığı

etmeni

Phaeomoniella chlamydospora’ nın illere göre yüzde (%) oranları incelendiğinde ise
Bursa ilinde %5,23, Ankara ilinde %2,5, Yalova ilinde %2, Manisa ilinde ise %1.13
oranında olduğu tespit edilmiştir. Erzincan, Tekirdağ ve Tokat illeri fidanlıklarında etmen
tespit edilmemiştir (Şekil 4.10).

Şekil 4.10 Phaeomoniella chlamydopspora’ nın illere göre yüzde oranları

Yakın zamana kadar ki araştırmalarda Phaeoacremonium chlamydosporum morfolojik
ve filogenetik olarak cins içindeki diğer türlerden farklı bulunmuş ve Phaeomoniella
chlamydospora adında yeni bir cins olarak tanımlanmıştır (Crous ve Gams 2000). Petri
hastalığı birkaç Phaeoacremonium türü ve Phaeomoniella chlaydospora ile
ilişkilendirilmiştir (Scheck vd. 1998, Mugnai vd. 1999, Groenewald vd. 2001). Fakat
Phaeomoniella chlamydospora en yaygın izole edilen ve hastalıkla ilişkili ana patojen
olduğu düşünülen fungus olmuştur (Mugnai vd. 1999, Chicau vd. 2000, Edwards ve
Pascoe 2004, Retief vd. 2006, Eskalen vd. 2007). Cadophora lute-olivacea’ da son
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yıllarda hastalıkla ilişkilendirilen ve Petri hastalığı simptomlarına sahip olduğu belirtilen
bir cins olarak tanımlanmıştır (Gramaje ve Armengol 2011, Navarrete vd. 2011).

Şekil 4.11 Cadophora luteo-olivacea’ nın illere göre yüzde oranları

Survey çalışması gerçekleştirdiğimiz fidanlıklardaki Petri hastalığı etmeni Cadophora
luteo-olivacea’ nın illere göre yüzde oranları incelendiğinde ise Bursa ilinde %0,47,
Manisa ilinde ise %1.26 ve Tekirdağ ilinde %1,6 oranında olduğu tespit edilmiştir.
Ankara, Erzincan, Tokat ve Yalova illeri fidanlıklarında etmen tespit edilmemiştir (Şekil
4.11).

Dünyada yapılmış çalışmalar incelendiğinde Petri hastalığına neden olan (Phaeomoniella
chlamydospora, Phaeoacremonium spp.) patojenlerin asma fidanlarını ve genç asmaları
enfekte ederek odun dokusunda hastalığa neden olduğu belirtilmektedir (Rego vd. 2000,
Phillips 2002, Halleen vd. 2006, Van Niekerk vd. 2004, Mostert vd. 2006).

Bir çalışmada Petri hastalığı patojenlerinin asma fidan üretim aşamaları esnasındaki
durumunu tespit edebilmek için ticari fidanlıklardan fidan üretimin farklı aşamalarında
fidanlar alınmış ve Phaeomoniella chlamydospora’ nın tüm aşamaların herhangi birinde
tespit edildiği belirtilmiştir (Aroca vd. 2010).
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Cadophora türleri (C. luteo-olivacea, Cadophora melinii, Cadophora orientoamericana,
Cadophora novi-eboraci, Cadophora spadicis, Cadophora orientoamericana ve
Cadophora novi-eboraci) Kaliforniya, Güney Afrika, İspanya, Uruguay ve Kanada’ da
enfekteli asmalardan sıklıkla izole edilmiştir ve bu etmenlerin odun lezyonu
oluşturabilme yetenekleri patojenisite testleri ile de doğrulanmıştır (Travadon vd. 2014).

Çalışmamızda Phaeomoniella izole edilen bitkide gözlemlediğimiz iç simptomlar ksilem
dokularında siyah benekler ve koyu kahve-siyah renkli çizgi oluşumudur. Gözlemlenen
belirtiler literatürde belirtilen belirtilerle benzerlik göstermektedir (Morton 1995, Bertelli
vd. 1998, Fourie vd. 2000a, Sidoti vd. 2000, Whiteman vd. 2003). Petri hastalığında,
escada görülen tipik yaprak simptomları (tiger stripes) ve çeşitli şekillerdeki odun
çürüklükleri gözlenmemektedir (Zanzotto vd. 2007).

Literatürlerde hastalığa ilişkin iki primer inokulum kaynağı tanımlanmıştır. Birincisi
enfekteli anaçlardan kesilen materyalin kullanımıdır. İzolasyonlar sağlıklı görünen
anaçlarda da patojenin bulunduğunu gösterdiği için enfekteli anaç ve üretim
materyallerinin primer inokulum kaynağı olduğu düşünülmektedir (Bertelli vd. 1998,
Larignon 1998, Hallen vd. 2003, Fourie ve Hallen 2004). İkincisi bağlarda enfekteli
anaçlardan havaya dağılan sporlardır. Bu sporlar konukçularını budama yaralarından
enfekte etmektedir (Larignon 1998, Eskalen vd. 2003). Son zamanlarda patojen toprakta
da bulunmuştur. Bundan dolayı enfekteli toprağın da potansiyel inokulum kaynağı olduğu
düşünülmektedir. Phaeomoniella chlamydospora fidanlıklarda üretim işlemi boyunca
asmaları enfekte edebilmektedir. Kallus oluşturma ortamı da potansiyel bir kaynak
olabilmektedir (Van der Westhuizen 1981).

Son birkaç yıldır genç bağlarda ve fidanlıklardaki aşılı asmaların canlılık oranlarında
ciddi bir azalma görülmektedir (Halleen vd. 2003). Fidanlıklarda yapılan çalışmalarda,
Phaeoacremonium ve Phaeomoniella türlerinin varlığı ortaya konmuştur (Scheck vd.
1998, Retief vd. 2006, Gımenez-Jaime vd. 2006). Fidanlıklardan alınan örnekler üzerinde
sürdürülen çalışmalarda, Phaeoacremonium ve Phaeomoniella türlerinin varlığı
moleküler tanı yöntemleriyle ortaya konmuştur Bu çalışmalarda, Petri Hastalığının
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fidanlıkta ve bölgeler arasında yayılmasında bulaşık anaç ve çeliklerin ve dolayısıyla
fidanların büyük rol oynadığı saptanmıştır (Scheck vd. 1998, Gimenez-Jaime vd. 2006,
Retief vd. 2006, Aroca vd. 2008). Birçok çalışmada da bu patojenin asma üretim
materyallerini enfekte eden en yıkıcı patojenlerden biri olduğu belirtilmiş ve etmen geriye
doğru ölüm simptomu gösteren genç asmalardan izole edilmiştir (Mugnai vd. 1999,
Oliveira vd. 2004, Halleen vd. 2004, Halleen vd. 2006, Mostert vd. 2006). Çeşitli
fidanlıklardan belirti göstermeyen asmalardan alınan örneklerden Phaeomoniella
chlamydospora %4 oranında bulunmuştur (Dubrovsky ve Fabritius 2007).

Etmenin spor ve miselleri omcanın dalları boyunca her kısımda gözlenmiştir. Bu durum
sporların ksilem özsuyunda dağıldığını ve enfekteli anaçların özsuyunda taşındığını ve
yine patojen tarafından üretilen metabolitlerin enfekteli asmaların gövde ve dallarının
odun dokusundan taç bölgesine nüfuz edebildiğini göstermiştir (Feliciano ve Gubler
2001, Edwards vd. 2003, Bruno vd. 2007). Dolayısıyla budama veya fidanlık işlemleri
neticesinde dezenfekte edilmeyen aletler ile bitkiden bitkiye bulaşabilmektedir.

4.2.3 Karabacak (Black foot)

Hastalıklı odun dokularının enine kesitlerinde vasküler elementlerde; kahve-siyah
benekler, koyu kahveden siyaha kadar değişen renklerde çizgi oluşumu, kabuktan öze
kadar uzanan nekroz görülmüştür (Şekil 4.12).

Şekil 4.12 Karabacak hastalığının odun dokusunda meydana getirdiği belirtiler
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4.2.3.1 Cylindrocarpon liriodendri J.D. MacDon. & E.E. Butler

Etmenin fungus sistematiğindeki yeri:

Şube (Bölüm) : Ascomycota
Sınıf

: Ascomycetes

Takım

: Hypocreales

Familya

: Nectriaceae

Cins

: Cylindrocarpon

Teleomorph

: Ilyonectria liriodendri, Nenonectria liriodendri

Fungus PDA besi ortamında acık kahve-tarçın renkte havai miselyuma sahip koloni
gelişimi göstermiştir (Şekil 4.13 a). Makro ve mikrokonidi olmak üzere 2 tip konidi
görülmüştür. Konidiler zincir oluşturmamıştır. Makrokonidi renksiz, 1–3 bölmeli, düz
veya hafif kıvrık, silindirik veya uçları yuvarlaktır (Şekil 4.13 c.) Mikrokonidi renksiz,
oval veya elipsoid, bölmesiz veya bir bölmelidir. Konidioforlar basit veya komplex,
sporodokiyal olabilmektedir. Konidioforlar; bölmeli, dalsız veya nadiren dallı, 1–4
bölmelidir. Konidiler basit veya kompleks konidioforlarda başçıklar halinde oluşmuştur.
Kısa interkalar zincirler halinde klamidospor oluşumu da görülmüştür. Klamidosporlar
yaygın, kahverengi, ovoid veya elipsoid şekillerdedir.

Şekil 4.13 a. Cylindrocarpon liriodendri’ nin PDA ortamındaki koloni gelişmesi b.c
makro ve mikrokonidileri
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4.2.3.2 Cylindrocarpon macrodidymum Schroers, Halleen & Crous

Etmenin sistematikteki yeri:

Şube (Bölüm) : Ascomycota
Sınıf

: Ascomycetes

Takım

: Hypocreales

Familya

: Nectriaceae

Cins

: Cylindrocarpon

Teleomorph

: Ilyonectria macrodidyma, Neonectria macrodidyma

Fungus PDA besi ortamında portakal-koyu kahverengi koloni gelişimi göstermiştir (Şekil
4.14 a). Makro ve mikrokonidi olmak üzere 2 tip konidi görülmüştür. Konidiler zincir
oluşturmamıştır. Makrokonidi renksiz, 1–3 bölmeli, düz veya hafif kıvrık, silindirik veya
uçları yuvarlaktır (Şekil 4.14 b). Mikrokonidi renksiz, oval veya elipsoid, bölmesiz veya
bir bölmelidir (Şekil 4.14 b). Konidioforlar; bölmeli, dalsız veya nadiren dallı, 1–4
bölmelidir. Kısa interkalar zincirler halinde klamidospor oluşumu da görülmüştür (Şekil
4.14 c). Konidiler konidioforlarda başçıklar halinde oluşmuştur.

Şekil 4.14 Cylindrocarpon macrodidymum’ un PDA ortamındaki koloni gelişmesi b.
makro ve mikrokonidileri, c.klamidosporları
4.2.3.3 Cylindrocladiella parva (P.J. Anderson) Boesew

Etmenin fungus sistematiğindeki yeri:
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Şube (Bölüm) : Ascomycota
Sınıf

: Sordariomycetes

Takım

: Hypocreales

Familya

: Nectriaceae

Cins

: Cylindrocladiella

Fungus PDA besi ortamında açık kahverengi renkte koloni gelişimi göstermiştir (Şekil
4.15 a.). Konidioforlar şeffaf, bir veya ikili penicillate dallanma göstermiştir. Sadece tek
çeşit konidi (mikrokonidi) görülmüştür. Makrokonidi yoktur. Mikrokonidiler silindrik,
her iki ucu da yuvarlatılmış, düz, şeffaf, 0-1 bölmelidir (Şekil 4.15 b). Zincir kümeleri
halinde klamidospor oluşumu da görülmüştür.

Şekil 4.15 a. Cylindrocladiella parva’ nın PDA ortamındaki koloni gelişmesi, b.
konidileri
4.2.3.4 Pleiocarpon strelitziae L. Lombard & D. Aiello

Etmenin fungus sistematiğindeki yeri:

Şube (Bölüm) : Ascomycota
Sınıf

: Sordariomycetes

Takım

: Hypocreales

Familya

: Nectriaceae

Cins

: Pleiocarpon
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Fungus PDA besi ortamında pamuksu, beyaz havai miselyuma sahip bal-tarçın renginde
koloni gelişimi göstermiştir (Şekil 4.16 a). Konidioforlar havai miselyumda lateral veya
terminal olarak bulunmakta ve dallanmamış veya seyrek dallanma göstermiştir.
Mikrokonidi bölmesiz elipsoid veya ovoid şekillerde düz veya hafif kıvrık basit
konidioforlarda başçık şeklinde bulunmaktadır. Makrokonidi şeffaf, düz veya kıvrık, 1-5
bölmelidir. Tepe kısmı veya uç hücresi hafif şekilde bir tarafa bükülmüştür (Şekil 4.16
b). Klamidospor yoktur.

Şekil 4.16 a. Pleiocarpon strelitziae’nın PDA ortamındaki koloni gelişmesi, b. makro
ve mikrokonidileri
4.2.3.5 Campylocarpon fasciculare Schroers, Halleen & Crous

Etmenin fungus sistematiğindeki yeri:

Şube (Bölüm) : Ascomycota
Sınıf

: Ascomycetes

Takım

: Hypocreales

Familya

: Nectriaceae

Cins

: Campylocarpon

Fungus PDA besi ortamında pamuksu havai miselyum oluşturmuştur ve kahverengi-koyu
kahverengi renkte koloni gelişimi göstermiştir. Makrokonidilerin apikal hücreleri kıvrık
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ve çentikli veya yuvarlak taban hücresine sahiptir. Mikrokonidileri yoktur.
Makrokonidiler silindrik, hafif kıvrık 2-4 bölmelidir (Şekil 4.17 a.b).

Şekil 4.17 a.b. Campylocarpon fasciculare’ nın macrokonidileri
4.2.3.6 Cylindrodendrum alicantinum C. Agusti-Brisach, Armengol & A. Cabral

Etmenin fungus sistematiğindeki yeri:

Şube (Bölüm) : Ascomycota
Sınıf

: Sordariomycetes

Takım

: Hypocreales

Familya

: Nectriaceae

Cins

: Cylindrodendrum

Fungus PDA besi ortamında sarımsı-tarçın renkte koloni gelişimi göstermiştir.
Konidioforlar, basit, dallı veya dalsız ve 1-5 bölmelidir. Mikrokonidiler 0-1 bölmeli,
elipsoid veya silindriktir. Makrokonidiler konidioforlarda bulunmakta, 1-3 bölmeli, düz,
silindrik her iki tarafı da yuvarlaktır (Şekil 4.18 a.b). Klamidosporlar elipsoidal, kalın
duvarlı çoğunlukla zincir oluşturmuş ya da gruplar halinde bulunmaktadır.
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Şekil 4.18 a. b Cylindrodendrum alicantinum’ un macro ve microkonidileri
Odun dokusu hastalıklarından karabacak fidanlıklarda esca gibi yüksek oranda belirlenen
bir

diğer odun dokusu

hastalığıdır. Literatürde hastalıkla

ilişkilendirilen

3

Cylindrocarpon türü mevcutken (C. macrodidymum, C. liriodendri, C. pauseptatum) son
yıllarda hastalıkla ilişkili olarak yeni etmenler tanımlanmış olup bu etmenler
Cylindrocladiella, Cylindrodendrum, Pleiocarpon olarak belirtilmiştir. Bu etmenlerden;
Cylindrocarpon
alicantinum,

liriodendri,

Cylindrocladiella

Cylindrocarpon
parva,

macrodidymum,

Pleiocarpon

strelitziae,

Cylindrodendrum
Campylocarpon

fasciculare çalışmamızda tespit edilmiştir. Cylindrocarpon macrodidymum ilk kez 2011
yılında Ankara ilinde gerçekleştirilen surveyde asmalarda ülkemizde ilk kez tespit edilen
türdür (Ozben vd. 2012). Ilyonectria liriodendri, Savas ve ask. Tarafından 2015 yılında
tespit edilmiştir (Savas vd. 2015). Cylindrocladiella yine suveyler sonucunda ilk kez
ülkemizde tespit ettiğimiz bir başka karabacak etmenidir (Ozben vd. 2019).
Campylocarpon fasciculare Akgül ve ark. tarafından 2014 yılında gerçekleştirilen bir
çalışmada ülkemizde tespit edilmiştir (Akgül vd. 2014c). Pleiocarpon strelitziae ise bağ
alanlarında ve fidanlıkta gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda ülkemizde asmalarda ilk kez
tespit edilen bir karabacak hastalığı etmenidir.

Survey çalışması gerçekleştirdiğimiz fidanlıklardaki karabacak hastalığı etmeni
Cylindrocarpon liriodendri’ nin illere göre yüzde oranları incelendiğinde Erzincan ilinde
%90, Ankara ilinde %77,5, Bursa ilinde %72,23, Manisa ilinde ise %64,83, Tekirdağ
ilinde %61,6 oranında tespit edildiği görülmektedir. Yalova (%54) ve Tokat (%35)
illerinde ise kısmen daha az oranlarda tespit edilmiştir (Şekil 4.19).
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Şekil 4.19 Cylindrocarpon liriodendri’ nin illere göre yüzde oranları

Bir diğer karabacak hastalığı etmeni Cylindrocarpon macrodidymum’ un illere göre
yüzde oranları incelendiğinde ise Erzincan ilinde %20, Yalova ilinde %16, Bursa ilinde
%11,9, Manisa ilinde %10,67, Tekirdağ ilinde ise %8,3 oranında tespit edildiği
görülmektedir. Tokat (%2,5) ve Ankara (%2,5) illerinde ise daha az oranlarda tespit
edilmiştir (Şekil 4.20).

Şekil 4.20 Cylindrocarpon macrodidymum’ un illere göre yüzde oranları
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Pleiocarpon strelitziae, en yüksek oranda Manisa (%6,56), Ankara (%5) ve Bursa (%3,8)
illerinde tespit edilmiştir. Erzincan, Tokat ve Yalova illerinde tespit edilmemiştir (Şekil
4.21).

Şekil 4.21 Pleiocarpon strelitziae’ nin illere göre yüzde oranları

Bir diğer karabacak etmeni Cylindrodendrum alicantinum, en yüksek oranda Bursa
(%10,95), Manisa (%7,05) ve Bursa (%2,5) illerinde tespit edilmiştir. Erzincan, Tekirdağ,
Tokat ve Yalova illerinde tespit edilmemiştir (Şekil 4.22).

Şekil 4.22 Cylindrodendrum alicantinum’ un illere göre yüzde oranları
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Campylocarpon fasciculare ise sadece Manisa (%1,86), Bursa (%1,42) illerinde tespit
edilmiştir. Ankara, Erzincan, Tekirdağ, Tokat ve Yalova illerinde tespit edilmemiştir
(Şekil 4.23).

Şekil 4.23 Campylocarpon fasciculare’ nin illere göre yüzde oranları

Fidanlıklardaki toplam yüzde oranları incelendiğinde ise Cylindrocarpon liriodendri
%67,42, Cylindrocarpon macrodidymum %10,92, Pleiocarpon strelitziae %4.20,
Cylindrodendrum alicantinum %7,67 ve Campylocarpon fasciculare %0,93 oranında
bulunmuştur (Şekil 4.24). Bu sonuçlara göre fidanlıklarda karabacak hastalığının oranı
esca hastalığına yakın oranlarda bulunmuştur ve en yaygın bulunan karabacak hastalığı
etmeni Cylindrocarpon liriodendri olmuştur.
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Şekil 4.24 Karabacak hastalığı etmenlerinin yüzde oranları

Hastalık dünyada üzüm yetiştirilen çoğu bölgede görülen asmanın en önemli kök
hastalıklarından biridir ve oranı son on yılda dünyadaki farklı üzüm üretim alanlarında
önemli düzeyde artış göstermiştir. Hastalığın etkili bir kimyasal mücadele yöntemi
mevcut değildir. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda Cylindrocarpon türlerine karşı
konukçu dayanıklılığı da saptanmamıştır. Hastalıklı bitkilerin uzaklaştırılması gerektiği
için ve yeniden dikim maliyetlerinden dolayı çok önemli ekonomik kayıplara neden
olduğu belirtilmiştir (Hallen vd. 2004, Petit ve Gubler 2005, Halleen vd 2006, Alanız vd.
2009). Fransa’ da yapılan çalışmada 2–8 yaş arası yeni kurulan genç bağlarda hastalıktan
dolayı ürün kayıplarının %50 veya daha fazla olduğu bildirilmiştir (Larignon 1998).

Çalışmamızda elde edilen veriler incelendiğinde hastalığın fidanlıklarımızda çok yüksek
oranda tespit edildiği görülmektedir. Literatürde hastalığın çoğunlukla fidanlıkları ve
genç bağları etkilediği bilgisi yer almaktadır (Petit ve Gubler 2005, Alanız vd. 2009). Bu
durum fidanlıklarımızda son derece yaygın olmasının sebeplerinden biri olarak
sayılabilmektedir. Bizim çalışma sonuçlarımızdaki bulguları destekler mahiyette söz
konusu patojenler; birçok ülkede fidanlıklarda yürütülen survey çalışmalarında asmalarda
geriye doğru ölüm, odun dokusunda nekroz ile ilişkilendirilen en yaygın tespit edilen
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etmenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı ülkelerde fidanlıklarda
gerçekleştirilen çalışmalarda karabacak hastalık simptomları ile ilişkili etmenler
Cylindrocarpon, Cylindrodendrum, Pleiocarpon, Cylindrocladiella, Neonectria ve
Campylocarpon olarak bulunmuştur (Mugnai vd. 1999, Halleen vd. 2004, Oliveira vd.
2004, Coller vd. 2005, Halleen vd. 2006, Alaniz vd. 2007, Torcato 2018). Birçok
çalışmada asmalarda odun dokusu funguslarının hem yeni dikilen asmaları hem de asma
üretim materyallerini enfekte eden en yıkıcı patojenler olduğu tespit edilmiş ve geriye
doğru ölüm simptomlarından sorumlu olan bu patojenlerden en yaygın izole edilenler
Cylindrocarpon liriodendri, Cy. macrodidymum, Cy. pauciseptatum, Campylocarpon
fasciculare Campylocarpon pseudofasciculare olmuştur (Mugnai vd. 1999, Halleen vd.
2004, Oliveira vd. 2004, Halleen vd. 2006, Mostert vd. 2006). Genç bağlarda ve
fidanlıklarda odun dokusunda karabacak hastalığı simptomları gösteren asmalardan
Ilyonectria, Cylindrodendrum, Neonectria, Campylocarpon türleri izole edilmiştir
(Carlucci vd. 2017). Fidanlıklarda yapılan bir başka çalışmada en yaygın patojenin
Cylindrocarpon türleri olduğu belirtilmiştir (Dubrovsky ve Fabritius 2007). Fidanlıklarda
gerçekleştirilen bir başka çalışmada çeşitli fidanlıklardan simptom göstermeyen
asmalardan örnekler alınmış PCR işlemine tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda
Cylindrocarpon spp.’ nin en yaygın patojen olduğu (örneklerin %26’ sında) tespit
edilmiştir (Dubrovsky ve Fabritius 2007). Son yıllarda Peru’ da karabacak hastalığının
şiddetinin ve görülme sıklığının arttığı ve hastalığın verim kayıplarına ve genç asmaların
ölümüne neden olduğu bildirilmiştir. Peru’ da bir çalışmada karabacak simptomları ile
ilişkilendirilen asmalardan alınan 138 adet örnekten izolasyonlar yapılmış ve çalışmada
ilk kez Cylindrocladiella peruviana and Pleiocarpon strelitziae’ nın varlığı ortaya
konmuştur (Torcato 2018).

Cylindrocladiella türleri farklı konukçularda bulunabilen türler olup Güney Afrika’ da
daha önce tespit edilen türler; Cylindrocladiella camelliae, Cylindrocladiella elegans,
Cylindrocladiella lageniformis, Cylindrocladiella parva, Cylindrocladiella peruviana’
dır. Geriye doğru ölüm simptomları gösteren yeni kurulan 99 Richter asma
anaçlıklarından alınan örneklerden Cylindrocladiella lageniformis, Cylindrocladiella
parva, Cylindrocladiella peruviana türleri dışında Cylindrocladiella viticola türü de
tespit edilmiştir (Coller vd. 2005).
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İtalya’ da 2013-2015 yılları arasında genç bağlarda ve fidanlıklarda gerçekleştirilen
survey çalışmasında odun dokusunda nekroz ve geriye doğru ölüm belirtisi gösteren genç
asmalardan örnekler toplanmış ve 45 hastalıklı bitkiden izolasyonlar yapılmıştır. Petri
hastalığı, Botryosphaeria geriye doğru ölüm ve karabacak hastalığı etmenleri tespit
edilmiştir. Tespit edilen türler Phaeoacremonium, Phaeomoniella, Pleurostoma,
Ilyonectria,

Cylindrodendrum,

Neonectria,

Dactylonectria,

Botryosphaeria,

Campylocarpon cinslerine aittir (Carlucci vd. 2017).

Campylocarpon türlerinin Güney Afrika’ da ve Kuzey Amerika’ da birkaç bölgede
yapılan çalışmalarda asmalarda karabacak simptomları ile ilişkili olduğu rapor edilmiştir
(Halleen vd. 2004, Correia vd. 2013).

Çalışmamızda hastalıktan etkilenen asmalarda bitkinin hastalıklı kısımlarında kabuktan
öze kadar uzanan odun içi nekrozu ve vasküler dokuda koyu kahveden siyaha kadar
değişen renklerde siyah çizgi oluşumu gözlenmiştir (Şekil 4.11). Gözlenen belirtiler
literatür bilgileriyle doğrulanmıştır. Bitkilerde floem dokuları zamklarla, ksilem
damarları da zamk veya tylosis ile tıkanırken mineral ve su alımında meydana gelen
azalma bitkide geriye doğru ölümle sonuçlanmaktadır. (Scheck vd. 1998, Rego vd. 2000,
Hallen vd. 2006, Petit ve Gubler 2005, Petit ve Gubler 2006, Alaniz vd. 2007, Dubrovsky
ve Fabritius 2007, Hallen vd. 2007, Alaniz vd. 2009).

Tüm odun dokusu hastalıklarında olduğu gibi black foot hastalığında da en önemli
inokulum kaynakları enfekteli üretim materyalleridir (Hallen vd. 2003). Etmenin bağ
alanlarımızdaki yaygınlığında bilhassa bu özelliğinin etkili olduğu ve yeni bağ alanlarının
tesisinde kullanılan üretim materyallerinin hastalıktan ari olmadığı düşünülmektedir.
Survey çalışması gerçekleştirilen fidanlıklarda, fidan üretiminde kullanılacak çeliklerin
üreticilere yahut fidanlığa ait bağ alanlarından temin edildiği ifade edilmiştir. Dolayısyla
etmenin asma fidanlıklarında yüksek oranda yaygın olmasına ana neden olarak, bağ
alanlarından alınan üretim materyallerinin bulaşık olmasının gösterilebileceği
düşünülmektedir.
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Enfekteli fidanlık toprağı da bir inokulum kaynağıdır ve etmen toprak kökenlidir.
Fidanlıklarda gözlenen bir durum da fidanlarda çoğunlukla makroskobik olarak bir belirti
gözlemlenemediği ve sağlıklı ve hastalıklı bitkiler ayırt edilemediği için aşısız açık köklü
tüm fidanların aynı alana alınmasıdır. Fakat toprağın inokulum kaynağı olduğu ve
etmenin toprağı da bulaştırabildiği bilgisi dikkate alındığında aynı alana dikilen sağlıklı
fidanların da bulaşık topraktan enfekte olabildiği düşünülmektedir.

Etmen yaralardan veya kesiklerden de bitkiyi enfekte etmektedir (Hallen vd. 2003, Alaniz
vd. 2007). Fidanlık işlemleri esnasında budama veya başka nedenlerle oluşmuş yaralar
enfeksiyon için giriş kapısı olma özelliğinden dolayı yaygınlık artışına sebep olarak
düşünülen bir başka etken olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Diğer tüm odun dokusu etmenleri gibi karabacak hastalığı etmenleri de diğer patojenlerle
birlikte kombinasyon halinde bulunabilmektedir. Asmalarda geriye doğru ölüm
simptomuna sahip bitkilerden Cylindrocarpon spp., sıklıkla Phaeoacremonium ve diğer
odun dokusu etmenlerle birlikte izole edilmiştir ve bu literatür ile doğrulanmıştır (Fourie
vd. 2000b, Edwards ve Pascoe 2004, Oliveira vd. 2004).

4.2.4 Botryosphaeria kanseri

Hastalıklı bitkilerde dallar ve gövdeler enine kesildiğinde üçgen şeklinde nekrotik doku
gözlenmiştir (Şekil 4.25).

Şekil 4.25 Botryosphaeria kanserinin odun dokusunda meydana getirdiği belirtiler
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4.2.4.1 Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon & Maubl.

Etmenin fungus sistematiğindeki yeri:

Şube (Bölüm) : Ascomycota
Sınıf

: Dothideomycetes

Takım

: Botryosphaeriales

Familya

: Botryosphaeriaceae

Cins

: Lasiodiplodia

Teleomorph

: Botryosphaeria rhodina

Fungus PDA besi ortamında yoğun havai miselyum içeren grimsi kahverenkli renkte
koloni gelişimi göstermiştir (Şekil 4.26 a). Konidiomata piknidyal, koyu kahverengi,
ostiolü merkezi, tek ve papillalıdır (Şekil 4.26 c). Konidiler oblong, düz, başlangıçta
şeffaf ve bölmesiz olgunlaştığında koyu kahverengi ve bir bölmeli olmuştur. Olgun
konidiler uzunlamasına düzensiz çizgilere sahiptir. (Şekil 4.26 b).

Şekil 4.26 a Lasiodiplodia theobromae’ nın PDA ortamındaki koloni gelişmesi, b.
konidileri, d. Piknidyal konidiomatası
4.2.4.2 Diplodia seriata De Not.

Etmenin fungus sistematiğindeki yeri:
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Şube (Bölüm) : Ascomycota
Sınıf

: Dothideomycetes

Takım

: Botryosphaeriales

Familya

: Botryosphaeriaceae

Cins

: Diplodia

Teleomorph

: Botryosphaeria obtusa

Fungus PDA besi ortamında yoğun havai miselyum içeren grimsi siyah renkli bir koloni
gelişimi göstermiştir (Şekil 4.27 a). Konidiomata piknidyal koyu kahverengi, ostiolü
merkezi, tek ve papillalıdır (Şekil 4.27 d). Konidiler her iki ucu da yuvarlağımsı,
bölmesiz, silindirik şekillidir. Konidi duvarının daha içteki yüzeyi pürüzlüdür. Konidiler
başlangıçta şeffaf olgunlaştığında koyu kahverengi bir renk almıştır (Şekil 4.27 b.c).

Şekil 4.27 a. Diplodia seriata’ nın PDA ortamındaki koloni gelişmesi, b.c.
konidileri, d. piknidyal konidiomata
4.2.4.3 Neofusicoccum parvum (Pennycook & Samuels) Crous, Slippers & A.J.L.
Phillips
Etmenin fungus sistematiğindeki yeri:

Şube (Bölüm) : Ascomycota
Sınıf

: Dothideomycetes

Takım

: Botryosphaeriales

Familya

: Botryosphaeriaceae

Cins

: Neofusicoccum
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Teleomorph

: Botryosphaeria parva

Fungus PDA besi ortamında bol miktarda havai miselyuma sahip koyu gri renginde
koloni gelişimi göstermiştir (Şekil 4.28 a). İki hafta sonra siyah piknit oluşumu
görülmüştür. Konidiler şeffaf, bölmesiz, ince duvarlı, fusiform (iğ şeklinde) şeklindedir
(Şekil 4.28 b).

Şekil 4.28 a. Neofusicoccum parvum’ un PDA ortamındaki koloni gelişmesi, b.
konidileri
4.2.4.4 Botryosphaeria dothidea (Moug. ex Fr.) Ces. & De Not

Şube (Bölüm) : Ascomycota
Sınıf

: Dothideomycetes

Takım

: Botryosphaeriales

Familya

: Botryosphaeriaceae

Cins

: Botryosphaeria

Anamorph

: Fusicoccum aesculi

Fungus PDA besi ortamında koyu gri yaşlandıkça siyaha dönüşen renkte koloni gelişimi
göstermiştir (Şekil 4.29 a). Konidiler şeffaf, nadiren bir bölmeli, yuvarlak uçlu dar veya
düzensiz fusiform şeklindedir (Şekil 4.29 b.c).
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Şekil 4.29 a. Botryosphaeria dothidea’ nın PDA ortamındaki koloni gelişmesi, b.c.
konidileri
Botryosphaeria türlerinin sebep olduğu Botryosphaeria kanseri, odun dokusu hastalıkları
içerisinde yaygınlığı belirlenen bir diğer hastalıktır. Son yıllarda yapılan çalışmalarla
asmada patojen olduğu belirlenen Botryosphaeria türleri kanser ve diğer geriye doğru
ölüm simptomlarına sebep olan önemli patojenlerden biri olarak gösterilmiştir.

Botryosphaeria kanserine neden olan etmenlerden Lasiodiplodia theobromae Türkiye’de
ilk olarak 1990 yılında Manisa ve Denizli’ de saptanmıştır. Daha sonra yapılan
çalışmalarda Botryosphaeria dothidea, Diplodia seriata ve Neofusicoccum parvum
türleri tespit edilmiştir (Akgül vd. 2014a). Bu çalışmada Neofuciccooum parvum,
Botrosphaeria dothidea, Diplodia seriata ve Lasiodiplodia theobromae olmak üzere dört
Botryosphaeria türü tespit edilmiştir.

Fidanlık çalışmamızda tespit edilen Diplodia seriata’ ın illerdeki yüzde oranları
incelendiğinde Yalova ilinde %32, Manisa ilinde %24,74, Bursa ilinde %11,9, Erzincan
ilinde %10 oranında tespit edildiği görülmektedir. Ankara ilinde tespit edilmemiştir
(Şekil 4.30).
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Şekil 4.30 Diplodia seriata’ nın fidanlıklardaki bulunma oranları
Bir diğer Botryosphaeria kanseri etmeni olan Lasiodiplodia theobromae, Yalova (%10),
Manisa (%6,27), Bursa (%3,8), Tekirdağ (%1,6) illerinde tespit edilmiştir. Ankara,
Erzincan ve Tokat illerinde tespit edilmemiştir (Şekil 4.31).

Şekil 4.31 Lasiodiplodia theobromae’ nın fidanlıklardaki bulunma oranları
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Bir diğer Botryosphaeria kanseri etmeni Neofusicoccum parvum’ un oranı en fazla Tokat
(%5) ve Manisa (%3,08) illerinde tespit edilmiştir. Ankara, Erzincan ve Tekirdağ
illerinde tespit edilmemiştir (Şekil 4.32).

Şekil 4.32 Neofusicoccum parvum’ un fidanlıklardaki bulunma oranları
Tespit edilen bir diğer Botryosphaeria kanseri etmeni Botryosphaeria dothidea ise Bursa
(%3,83), Manisa (%2,58), Ankara (%2,5) ve Tekirdağ (%1,6) illerinde tespit edilmiştir.
Erzincan, Tokat ve Yalova illerine ait fidanlıklarda tespit edilmemiştir (Şekil 4.33).

Şekil 4.33 Botryosphaeria dothidea’ nın fidanlıklardaki bulunma oranları
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Fidanlıklardaki toplam yüzde oranları incelendiğinde ise Diplodia seriata %16,22,
Lasiodiplodia theobromae %4.93, Neofusicoccum parvum %2.21 ve Botryosphaeria
dothidea % 1.88 oranında bulunmuştur. Sonuçlardan da görüldüğü üzere fidanlıklarda
en yaygın tür Diplodia seriata olarak bulunurken bu türü Lasiodiplodia theobromae
izlemiştir (Şekil 4.34).

Şekil 4.34 Botryosphaeria kanseri hastalığı etmenlerinin bulunma oranları

Dünyada yapılmış çalışmalara bakıldığında çalışma sonuçlarımızın benzerlik gösterdiği
görülmektedir. Yapılan bir çalışmada genç bağlarda ve fidanlıklarda odun dokusunda
nekroz ve geriye doğru ölüm belirtisi gösteren genç asmalardan Petri hastalığı,
Botryosphaeria geriye doğru ölüm ve black-foot hastalığı ile ilişkili Phaeoacremonium,
Phaeomoniella,

Pleurostoma,

Ilyonectria,

Cylindrodendrum,

Neonectria,

Dactylonectria, Botryosphaeria, Campylocarpon türleri ninizole edildiği belirtilmiştir
(Carlucci vd. 2017).

Carlucci ve ark. (2017) tarafından fidanlıklarda gerçekleştirilen survey çalışmasında odun
dokusunda nekroz ve geriye doğru ölüm belirtisi gösteren genç asmalardan örnekler
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toplanmış ve yapılan izolasyonlar sonucunda Petri hastalığı, Botryosphaeria geriye doğru
ölüm ve black-foot hastalığı etmenleri tespit edilmiştir. Tespit edilen türler
Phaeoacremonium, Phaeomoniella, Pleurostoma, Ilyonectria, Cylindrodendrum,
Neonectria,

Dactylonectria,

Botryosphaeria,

Campylocarpon

cinslerine

aittir.

Dactylonectria torresensis ve Thelonectria blackeriella ilk kez tespit edilen türlerdir

Bir başka çalışmada fidanlıklardan alınan fidan örneklerinden Petri hastalığı patojenleri
ve Botryosphaeria türleri (Botryosphaeria dothidea, Lasiodiplodia theobromae,
Neofusicoccum parvum, Neofusicoccum australe, Neofusicoccum mediterraneum ve
Neofusicoccum vitifusiforme) izole edilmiştir (Aroca vd. 2010).

Çalışmamızda Botrosphaeria ile enfekteli bitkilerin odun dokularından enine kesitlerde
üçgen şeklinde nekrotik doku (Şekil 4.24) gözlenmiştir. Bahsi edilen belirti hastalığın
tipik belirtisi olarak literatür bilgileri ile de doğrulanmaktadır (Gubler 2004, Urbez-Torres
vd. 2006) Etmen çalışmamızda makroskobik olarak simptom göstermeyen asmalardan
izole edilmiştir. Literatürde de Botryosphaeria’ nın hastalık simptomlarına sahip
asmalarda bulunmasına karşın sağlıklı görünen ve simptom vermeyen asmalarda da
sıklıkla bulunduğu belirtilmektedir (Bonfiglioli ve McGregor 2006).

Diğer tüm odun dokusu etmenlerinde olduğu gibi Botryosphaeria spp.’ nde de yayılma
enfekteli bitkilerden alınan üretim materyalleri ve budama yoluyla olabilmektedir.
(Gubler 2004, Anonymous 2005, Anonymous 2006a). Çalışmamızda çelik alınan
omcaların hastalıkla bulaşık olmasının yaygınlığın en önemli sebebi olarak
gösterilebileceği düşünülmektedir. Botryosphaeria türlerinin kolaylıkla yaraları enfekte
edebildiği, sporların rüzgarla ve sıçrayan suyla yayıldığı (Anonymous 2005, Anonymous
2006a), kuraklık, don, zayıf beslenme, yüksek sıcaklık, uygun olmayan budama işlemleri,
dolu gibi bazı şartların da enfeksiyona yardımcı olduğu rapor edilmiştir (Anonymous
2005). Botryosphaeria türleri yaraları kolaylıkla enfekte edebilmektedir. Enfeksiyon
odunda budama yaraları gibi taze yaralar boyunca olmaktadır.

Fidanlık işlemleri

esnasında budama veya başka nedenlerle oluşmuş yaralar enfeksiyon için giriş kapısı
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olma özelliğinden dolayı fidanlıklarımızdaki yaygınlık artışına sebep olduğu
düşünülmektedir.

4.2.5 Idriella kök çürüklüğü

Hastalıklı bitkilerde kök ve kökboğazı kısımları enine kesildiğinde kırmızı- kahve renkli
bölgeler özellikle dörtgen şekilli nekrotik dokular gözlenmiştir (Şekil 4.35).

Şekil 4.35 Idriella kök çürüklüğü hastalığının odun dokusunda meydana getirdiği
belirtiler
4.2.5.1 Idriella lunata P.E. Nelson & S. Wilh.

Etmenin fungus sistematiğindeki yeri:

Şube (Bölüm) : Ascomycota
Sınıf

: Leotiomycetes

Takım

: Helotiales

Familya

: Helotiaceae

Cins

: Idriella

Fungus PDA besi ortamında koyu zeytin yeşili-siyah renkte koloni gelişimi göstermiştir
(Şekil 4.36 a). Miselyum dallı, bölmeli, şeffaf-soluk kahverenginde, konidioforlar
bölmesiz açık kahverengindedir (Şekil 4.36 b). Konidiler başçık halinde, bölmesiz, şeffaf,
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lunate (hilal şeklinde), kıvrık, klamidosporlar kahverengi renktedir. Eşeyli dönemi
yoktur.

Şekil 4.36 a. Idriella lunata’ nın PDA ortamındaki koloni gelişmesi, b. konidiofor yapısı,
c.konidileri
Survey çalışması gerçekleştirdiğimiz fidanlıklarda belirli oranda tespit edilen diğer
hastalık Idriella lunata’ nın neden olduğu Idriella kök çürüklüğü hastalığıdır. Etmen
asmada patojen olduğu ilk kez tespit edilen etmenlerden biridir. Idriella lunata’ nın
fidanlıklardaki toplam yüzde oranları incelendiğinde; Manisa ilinde %15,61, Tokat ilinde
%5, Bursa ilinde %4,76, Ankara ilinde %2,5 ve Yalovailinde %2 oranlarında tespit
edildiği görülmektedir. Erzincan ve Tokat illerinde tespit edilmemiştir (Şekil 4.37).

Şekil 4.37 Idriella lunata’ nın illere göre yüzde oranları
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Literatür incelendiğinde söz konusu etmenin çileklerde kök çürüklüğüne, köklerde
siyahlaşma buna bağlı olarak zayıf gelişme ve kurumalara neden olduğu bilgisi yer
almaktadır (Nelson and Wilhelm 1956, Maas 1969, Anonymous 2020b). Ancak asmada
patojen olduğuna dair herhangi bir literatüre rastlanılmamasına karşın çalışmamızda
patojenisite testleri ile asmada patojen olduğu doğrulanmıştır.

4.2.6 Truncatella gövde hastalığı

Hastalıklı bitkilerin odun dokusunun enine kesitlerinde dokunun kenarından merkeze
doğru uzanan ve merkezi nekroz ile sonuçlanan V şeklinde renk değişikliği gözlenmiştir
(Şekil 4.38).

Şekil 4.38 Truncatella gövde hastalığının odun dokusunda meydana getirdiği belirtiler
4.2.6.1 Truncatella angustata (Pers.) S. Hughes.

Etmenin fungus sistematiğindeki yeri

Şube (Bölüm) : Ascomycota
Sınıf

: Sordariomycetes

Takım

: Xylariales

Familya

: Sporocadaceae

Cins

: Truncatella

Teleomorph

: Broomella acuta
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Fungus PDA besi ortamında pamuksu mat beyaz-kahverengi renklerde koloni gelişimi
göstermiştir (Şekil 4.39a). Siyah aservuluslar bir hafta sonra kolonilerin merkezinde
oluşmuştur. Miselyum havai veya yarıgömük, düz ve şeffafdır. Konidioforlar şeffaf,
konidileri fusiform şeklinde ve düz, üç bölmeli ortadaki hücre koyu kahverengi, uç ve
taban hücresi yarı şeffaf taban hücresinde apendaj yoktur. Uç apendajlar değişken sıklıkla
dallı, tekli veya ikili-üçlü gruplar halinde bulunmaktadır. Uç apendajlar bazı konidilerde
görülmemektedir (Şekil 4.39b).

Şekil 4.39a Truncatella angustata’ nın PDA ortamındaki koloni gelişmesi, b. konidileri

Fidanlıklarımızda belirli bir hastalık oranı ile tespit edilen diğer bir hastalık Truncatella
gövde hastalığıdır. Hastalığa neden olan etmen Truncatella angustata’ nin fidanlıklardaki
toplam yüzde oranları; Manisa ilinde %15,44, Bursa ilinde %5,71, Tokat ilinde 52,5 ve
Tekirdağ ilinde %1,6 olarak tespit edilmiştir. Ankara, Erzincan ve Yalova illerinde tespit
edilmemiştir (Şekil 4.40).
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Şekil 4.40 Truncatella angustata’ nın illere göre yüzde oranları
Dünyadaki çalışmalara bakıldığında son yıllarda bazı çalışmalarda Pestelatiopsis ve
Truncatella gibi funguslar da asmalarda geriye doğru ölüm belirtisi gösteren asmalardan
izole edilmiş ve patojenisite testleri ile de asmalarda patojen olduğu rapor edilmiştir
(Úrbez-Torres vd. 2009, Úrbez-Torres ve Gubler 2009, Trouillas ve Gubler 2010).

İran’da asma gövde hastalıkları ile ilişkili fungal etmenleri tespit etmek amacıyla
gerçekleştirilen surveylerde geriye doğru ölüm simpotomu gösteren asmalardan odun
örnekleri toplanmıştır. Morfolojik, kültürel karakterler ve moleküler düzeydeki tanı
çalışmaları baz alınarak hastalığa sebep olan etmen Truncatella angustata olarak teşhis
edilmiştir. Truncatella angustata ilk kez tespit edilen etmen olarak belirlenmiştir
(Arzanlou vd. 2013).

Son on yıldır yapılan çalışmalarda İtalya’ da asma gövde hastalıkları simptomları
gösteren asmalardan birkaç fungus izole edilmiştir. Vasküler çizgi ve renk değişiminden
sorumlu

olarak;

Phaeoacremonium

morfolojik
(%19),

ve

moleküler

Pleurostoma

analizler,
richardsiae

Botryosphaeria
(%6),

(%29),

Phaeomoniella

chlamydospora (%5) ve daha az yaygın olan Cadophora luteo-olivacea (%4),
Seimatosporium vitis-vinifera (%5) ve Truncatella angustata (%8) gibi fungusların
tanımlanmasını sağlamıştır (Raimondo vd. 2019)
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Neopestalotiopsis, Pestalotiopsis ve Truncatella Xylariales takımına ait olan ve
genellikle de pestalotioid funguslar olarak bilinen funguslar (Maharachchikumbura vd.
2014), birçok ülkede hasat sonrası meyve çürüklüklerine ve gövde hastalıklarına neden
olan önemli fitopatojenlerdir (Arzanlou vd. 2013, Jayawardene vd. 2015). Farklı üzüm
çeşitlerine ait simptomatik bitkilerden toplam 30 adet pestalotioid fungus izolatı elde
edilmiştir. Etmenler Neopestalotiopsis vitis, Pestalotiopsis biciliata and Truncatella
angustata olarak tanımlanmıştır (Maharachchikumbura vd. 2016).

Çalışmamızda; fidanlıklardan alınan hastalıkla ile bulaşık bitkilerin odun dokusunun
enine kesitlerinde dokunun kenarından merkeze doğru uzanan ve merkezi nekroz ile
sonuçlanan V şeklinde kahverengi renk değişikliği gözlenmiştir. Bu belirtiler literatür
bilgileri ile de benzerlik göstermektedir (Arzonlou vd. 2013a).

4.2.7 Cephalotrichum geriye doğru ölüm

Hastalıklı bitkilerin odun dokusunda enine kesitlerde, öz çevresinde koyu kahverenginde
kalp veya kulak şekline benzer nekrotik dokular gözlenmiştir (Şekil 4.41).

Şekil 4.41 Cephalotrichum stemonitis’ in odun dokusunda meydana getirdiği belirtiler
4.2.7.1 Cephalotrichum stemonitis (Pers.) Nees

Etmenin fungus sistematiğindeki yeri
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Şube (Bölüm) : Ascomycota
Sınıf

: Sordariomycetes

Takım

: Microascales

Familya

: Microascaceae

Cins

: Cephalotrichum

Anamorph

: Doratomyces stemonitis

Fungus PDA besi ortamında düz, kadifemsi, pudramsı, beyazdan koyu griye dönüşen
reklerde koloni gelişimi göstermiştir (Şekil 4.42 a). Hifler yarı şeffaf ile koyu kahverengi
renklerde, nadiren şeffaf, havai miselyum dallı veya dalsız, bölmeli ve genellikle
synnema oluşturmuştur. Konidiler basipetal zincir oluşturmuş, 1 hücreli, obovoidelipsoidal şeklinde, siğilimsi, synnema soluk kahverengidir. Synnemata nın üst kısmında
silindirik sporulasyon başçığı oluşmuştur. Synnemata bölmeli, uzun silindirik, dallanma
görülmekte veya görülmemektedir (şekil 4.42 b.c).

Şekil 4.42 a. Cephalotrichum stemonitis’un PDA ortamındaki koloni gelişmesi,
b.c.konidileri ve synnema yapısı
Fidanlıklarda tespit edilen bir başka hastalık etmeni Cephalotrichum geriye doğru ölüm
hastalığına neden olan Cephalotrichum stemonitis’ dir. Etmen fidanlıklarda belirli bir
oranda bulunmuştur. Cephalotrichum stemonitis’ in fidanlıklardaki toplam yüzde
oranları; Bursa ilinde %44,76, Ankara ilinde &17,5, Manisa ilinde 516, Takirdağ ilinde
%15 olarak tespit edilmiştir. Erzincan (%10), Yalova (%4) ve Tokat (%2,5) illerinde ise
kısmen daha az oranlarda tespit edilmiştir (Şekil 4.43).
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Şekil 4.43 Cephalotrichum stemonitis’ in fidanlıklardaki yüzde oranları

Literatür taramalarında etmenin asmada patojen olduğuna dair herhangi bir kayda
rastlanılmamıştır. Ancak patateste kahverengi öz hastalığına (brown heart disease of
potato) ve mısırda koçan çürüklüğü hastalığı (ear rot)’ na neden olduğuna dair literatür
bilgileri mevcuttur (Anonymous 2016, Anonymous 2020b). Fidanlıklardan alınan etmen
ile bulaşık bitkilerin odun dokusunda enine kesitlerde, öz çevresinde koyu kahverenginde
kalp veya kulak şekline benzer nekrotik dokular gözlenmiştir. Etmen ülkemizde ve
dünyada asmada ilk tespittir.

4.3 Tespit Edilen Odun Dokusu Etmenlerine Ait İzolat Sayılarının Çeşitlere ve
Hastalıklara Göre Dağılımı

Surveyler sonucunda bitkilerin gövde ve köklerinden elde edilen izolatların büyük bir
kısmının Cylindrocarpon, Phaeoacremonium, Botryosphaeria ve Cephalotrichum’ a ait
olduğu

görülmüştür.

Bunu

sırasıyla

Idriella,

Cylindrodendrum,

Truncatella,

Pleiocarpon, Phaeomoniella, Campylocarpon, ve Cadophora cinslerine ait izolatlar takip
etmiştir (Şekil 4.44). Asma fidanlıklarında tespit edilen odun dokusu etmenlerine ait
toplam izolat sayıları Şekil 4.44’ de, asma fidanlıklarından alınan asma örneklerinden
elde edilen toplam izolat sayılarının fidanlıklara göre dağılımı Çizelge 4.2’ de verilmiştir.
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Şekil 4.44 Asma fidanlıklarında tespit edilen odun dokusu etmenlerine ait toplam izolat
sayıları
Fidanlıklardan elde edilen toplam izolat sayısı incelendiğinde en fazla izolata sahip
etmenlerin Cylindrocarpon ve Phaeoacremonium cinslerine ait olduğu görülmektedir.
Bunu Botryosphaeria, Cephalotrichum, Idriella, Cylindrodendrum, Truncatella,
Phaeomoniella izolatları izlemiştir. Asma fidanlıklarında dünyada yapılan çalışmalarda,
Phaeoacremonium

ve

Phaeomoniella,

Botryosphaeria,

Campylocarpon,

Cylindrocladiella, Cylindrodendrum, Truncatella, Phaeomoniella ve Cadophora
türlerinin varlığı ortaya konmuştur (Scheck vd. 1998, Coller vd. 2005, Gımenez-Jaime
vd. 2006, Retief vd. 2006, Dubrovsky ve Fabritius 2007).
Genç bağlarda ve fidanlıklarda yapılan çalışmalarda odun dokusunda nekroz ve geriye
doğru ölüm belirtisi gösteren genç asmalardan escaya neden olan etmenler
(Phaeoacremonium spp. ve Phaeomoneiella chlamydospora), karabacak hastalığına
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neden olan ve yaygın olarak tespit edilen odun dokusu etmenleri (Cylindrocarpon spp.,
Campylocarpon spp., Cylindrocladiella spp., Cylindrodendrum spp., Campylocarpon
fasciculare,

Campylocarpon

pseudofasciculare

ve

Pleiocarpon

strelitizae)

Botryosphaeria kanserine neden olan etmenler (Botryosphaeria parva, Bot. dothidea,
Lasiodiplodia theobromae, Diplodia seriata, Bot. stevensii) ve diğer Botryosphaeria
türleri (Neofusicoccum australe, Neofusicoccum mediterraneum ve Neofusicoccum
vitifusiforme), Petri hastalığına neden olan etmenler (Phaeomoniella chlamydospora,
Cadophora luteo-olivacea),

ayrıca diğer odun dokusu etmenleri (Pleurostoma,

Neonectria, Dactylonectria, Truncatella angustata, Dactylonectria torresensis ve
Thelonectria blackeriella, Cadophora melinii, Cadophora orientoamericana, Cadophora
novi-eboraci, Cadophora spadicis, Cadophora orientoamericana ve Cadophora novieboraci)’ dir. Son yıllarda genç bağlarda ve fidanlıklardaki aşılı asmaların canlılık
oranlarında ciddi bir azalma görüldüğü ve asmalarda odun dokusu funguslarının hem yeni
dikilen asmaları hem de asma üretim materyallerini enfekte eden en yıkıcı patojenler
olduğu belirtilmiştir (Scheck vd. 1998, Mugnai vd. 1999, Rego vd. 2000, Philips 2002,
Halleen vd. 2004, Oliveira vd. 2004, Van Niekerk vd. 2004, Coller vd. 2005, GımenezJaime vd. 2006, Halleen vd. 2006, Mostert vd. 2006, Retief vd. 2006, Dubrovsky ve
Fabritius 2007, Aroca vd. 2010, Arzanlou vd. 2013a, Travadon vd. 2014, Carlucci vd.
2017, Torcato 2018).
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Çizelge 4.2 Asma fidanlıklarından alınan asma örneklerinden elde edilen toplam izolat sayılarının
fidanlıklara göre dağılımı

Erzincan

6

9

2

Manisa
1

121

136

15

Manisa
2

9

9

Manisa
3

80

62

25

Manisa
4

51

53

7

5

Manisa
5

23

20

2

1

9

Manisa
6

9

14

3

1

13

Tekirdağ

48

37

5

Tokat

37

14

1

Yalova

41

27

8

1

Toplam

569

570

96

46

2

3

1

25

8

6

7

11

1

1

10

7

12

1

16

25

5

29

10

1

14

6

1

47

14

3

2

5

2

2

1

4

6

1

3

2

9

4

98

2

11

5

8

1

5

2

1

61

5

9

1

1

14

28

6

1

10

14

1

1

1

3

66

85

1

2

8

Cephalotrichum stemonitis

23

Truncatella angustata

8

1

Idriella lunata

25

1

Cadophora luteo-olivacea

158

Phaeomoniella chlamydospora

117

Botryosphaeria dothidea

Bursa

Neofusicoccum parvum

1

Lasiodiplodia theobromae

2

Diplodia seriata

Cylindrodendrum alicantinum

1

Neonectria ramulariae

Pleiocarpon strelitziae

31

Campylocarpon fasciculare

Cylindrocarpon macrodidymum

29

Cylindrocladiella parvum

Cylindrocarpon liriodendri

Ankara

İl ve Fidanlık No

Phaeoacremonium aleophilum

Fidanlıklara göre izolat sayıları

1

1

2

16

5

1

154

46

21

2

1

16

18

1

9

1

1

1

7

101

2

63

148

Asma fidanlıklarından alınan örneklerden elde edilen toplam izolat sayılarının
fidanlıklara göre dağılımı incelendiğinde en fazla sayıda Phaeoacremonium izolatının
121 adet izolat ile Manisa 1 nolu fidanlıktan alınan 170 adet fidan örneğinden elde
edildiği görülmektedir. Bunu 210 adet fidan örneğinin alındığı Bursa iline ait fidanlık
(117 adet izolat) ve 120 adet fidan örneğinin alındığı Manisa iline ait 3 nolu fidanlık (80
adet izolat) izlemiştir. En fazla sayıda Cylindrocarpon izolatının ise 158 adet ile Bursa
iline ait fidanlıktan alınan örneklerden elde edildiği görülmektedir. Bunu Manisa 1 nolu
fidanlık ve Manisa 3 nolu fidanlık izlemiştir (Çizelge 4.2).
Phaeoacremonium aleophilum ve Cylindrocarpon liriodendri en çok izolata sahip türler
olarak tespit edilmiştir. Bunları 154 adet izolat ile Diplodia seriata, 148 adet izolat ile
Cephalotrichum stemonitis, 101 adet izolat ile Idriella lunata, 96 adet izolat ile
Cylindrocarpon macrodidymum ve 63 adet izolat ile Truncatella angustata izlemiştir
(Çizelge 4.2).
Bu etmenler dışında diğer odun dokusu etmenlerinden de belirli sayılar da izolat elde
edilmiştir. Asmada patojen olduğu ilk kez çalışmada tespit edilen Idriella ve
Cephalotrichum etmenlerinin de izolat sayılarının özellikle bazı fidanlıklarda yüksek
olduğu görülmektedir (Çizelge 4.2).
Asma fidanlıklarında gerçeleştirilen surveylerde alınan asma örneklerinden elde edilen
izolatlar fidanlıklardaki çeşitlere ve hastalıklara göre de değerlendirilmiştir. İllere ait
asma fidanlıklarından alınan örneklerden elde edilen izolat sayılarının çeşitlere ve
hastalıklara göre dağılımı Çizelge 4.3-14’ de verilmiştir.
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Tekirdağ
Çekirdeksiz
1103 P
8
7

Yalova
Misketi
1103 P
7
6

Toplam
izolat sayısı
29
31

Hastalıklara
ait izolat
sayıuları

29
1
1

1

1

1

2
1
1

35

100
1
1

1
1

1

1

1

Cephalotrichum
geriye doğru ölüm

9
1

Truncatella gövde

7

Idriella çürüklüğü

Kalecik
Karası
1103 P

Petri

9

Botryosphaeria
kanseri

7

Black foot

Cylindrocarpon liriodendri

Crimson S.
1103 P
Cephalotrichum stemonitis

Truncatella angustata

Idriella lunata

Cadophora luteo-olivacea

Phaeomoniella chlamydospora

Botryosphaeria dothidea

Neofusicoccum parvum

Lasiodiplodia theobromae

Diplodia seriata

Neonectria ramulariae

Campylocarpon fasciculare

Cylindrocladiella parvum

Cylindrodendrum alicantinum

Pleiocarpon strelitziae

Cylindrocarpon macrodidymum

Phaeoacremonium aleophilum

Çeşitler

Esca

Hastalıklar

Çizelge 4.3 Ankara iline ait asma örneklerinden elde edilen izolat sayılarının çeşitlere ve hastalıklara göre
dağılımı
Ankara

Çeşitlere göre İzolat sayıları

2

3

2

7

Fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu hastalıkları ve izolat sayıları

7

Cylindrocarpon liriodendri

Çeşitler

1103P
3
9

Alphonse
L.
5BB
8
8
4
5

Atasarısı
2
8
2
1

Cardinal
5BB
4
5
2

Crimson
Seedless
5
7
4

Early
Seedless
5
7

Hamburg
M.
1
8

Horoz
Karası
6
9
2

Isabella
1103 P

10

10

3

1

Narince
1103 P

8

3

3

1

İtalia

10

6

Michele
Pallieri

4

8
1

2

4

2
1

4

1
1

1
1

2

2

101
1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

Cephalotrichum stemonitis

4

Truncatella angustata

Idriella lunata

Cadophora luteo-olivacea

Phaeomoniella hlamydospora

Botryosphaeria dothidea

Neofusicoccum parvum

Lasiodiplodia theobromae

Diplodia seriata

Neonectria ramulariae

Campylocarpon fasciculare

Cylindrocladiella parva

Cylindrodendrum alicantinum

Pleiocarpon strelitziae

Cylindrocarpon macrodidymum

Phaeoacremonium aleophilum

Çizelge 4.4 Bursa iline ait asma örneklerinden elde edilen izolat sayılarının çeşitlere ve hastalıklara göre
dağılımı
Bursa

Çeşitlere göre izolat sayıları

3
3

2
7

1
8

1
8

2
8

1
4

2
6

1
4

1

1

1

1

1

6

Cylindrocarpon liriodendri
Cylindrocarpon macrodidymum
Pleiocarpon strelitziae
Cylindrodendrum alicantinum

Çeşitler

Müşküle
8
7
3
1
2

Öküzgözü
1103 P
7
4

Prima
1103 P
8
8

Red Globe
41-B
8
6

Sultani
çekirdeksiz
4
9

Trakya
ilkeren
1103 P
2
9

Victoria
6
10
1

Yalova
incisi
5
8
1

Royal

3

9

1

Toplam
izolat
sayısı

117

158

25

8

23

2

1

3

1

2

2

1

102
1

25

4

3
1

2
1

8

2

2

6

2

1

1

7

11

2

2

2
1
1

1
1

1

1

Cephalotrichum stemonitis

1

Truncatella angustata

2

Idriella lunata

Cadophora luteo-olivacea

Phaeomoniella hlamydospora

Botryosphaeria dothidea

Neofusicoccum parvum

Lasiodiplodia theobromae

Diplodia seriata

Neonectria ramulariae

Campylocarpon fasciculare

Cylindrocladiella parvum

Phaeoacremonium aleophilum

Çizelge 4.4 Bursa iline ait asma örneklerinden elde edilen izolat sayılarının çeşitlere ve hastalıklara göre
dağılımı (devam)
Bursa

Çeşitlere göre izolat sayıları

1
1
5

5

1
1

1

2

1

1

10
1

12

5

4

5

5

1

85

Hastalıklara
göre izolat
sayıları
117

103
46
12

Cephalotrichum
geriye doğru ölüm

10

Truncatella gövde

Idriella kök
çürüklüğü

Petri

219
Botryosphaeria
kanseri

Black foot

Cephalotrichum stemonitis

Truncatella angustata

Idriella lunata

Cadophora luteo-olivacea

Phaeomoniella hlamydospora

Botryosphaeria dothidea

Neofusicoccum parvum

Lasiodiplodia theobromae

Diplodia seriata

Neonectria ramulariae

Campylocarpon fasciculare

Cylindrocladiella parvum

Cylindrodendrum alicantinum

Pleiocarpon strelitziae

Cylindrocarpon macrodidymum

Cylindrocarpon liriodendri

Phaeoacremonium aleophilum

Çeşitler

Esca

Hastalıklar

Çizelge 4.4 Bursa iline ait asma örneklerinden elde edilen izolat sayılarının çeşitlere ve hastalıklara göre
dağılımı (devam)
Bursa

Çeşitlere göre izolat sayıları

Fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu hastalıklarına ait izolat sayıları

12
85

Hastalıklara
göre izolat
sayıları
6
11

104
2
Cephalotrichum
geriye doğru ölüm

Truncatealla gövde

Idriella çürüklüğü

Lasiodiplodia theobromae

1

Cephalotrichum stemonitis

Truncatella angustata

Idriella lunata

Cadophora luteo-olivacea

Phaeomoniella chlamydospora

Botryosphaeria dothidea

Neofusicoccum parvum

Diplodia seriata

Neonectria ramulariae

Campylocarpon fasciculare

Cylindrocladiella parvum

Cylindrodendrum alicantinum

1

Petri

2

Botryosphaeria
kanseri

9

Black foot

Cylindrocarpon macrodidymum

6
Pleiocarpon strelitziae

Cylindrocarpon liriodendri

Karaerik
SO4
Phaeoacremonium aleophilum

Çeşitler

Esca

Hastalıklar

Çizelge 4.5 Erzincan iline ait asma örneklerinden elde edilen izolat sayılarının çeşitlere ve hastalıklara göre
dağılımı
Erzincan

Çeşitlere göre izolat sayıları

1

Fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu hastalıklarına ait izolat sayıları

1

Cylindrocarpon liriodendri
Cylindrocarpon macrodidymum
Pleiocarpon strelitziae
Cylindrodendrum alicantinum

Çeşitler

41 B
5
8
3
2
3

Alphonse
L. 1103
10
6

Atasarısı
8
8

Black
Seedless
1103
9
3

Boğazkere
2
10
1

Cardinal
1103 P
10
10
1

Crimson
Seedless
8
8

Horoz
karası

8

10

Müşküle

8

10

Narince

5

10
3

2
2

1

1

105
6

3
1

1

1

3

2

1

4

4

2

3

1

1

3

1

1

Truncatella angustata

1
1

2
2

2

Cephalotrichum stemonitis

Idriella lunata

1

Cadophora luteo-olivacea

Phaeomoniella hlamydospora

Botryosphaeria dothidea

Neofusicoccum parvum

Lasiodiplodia theobromae

Diplodia seriata

Neonectria ramulariae

Campylocarpon fasciculare

Cylindrocladiella parvum

Phaeoacremonium aleophilum

Çizelge 4.6 Manisa ili 1 nolu fidanlığa ait asma örneklerinden elde edilen izolat sayılarının çeşitlere ve
hastalıklara göre dağılımı
Manisa-1

Çeşitlere göre izolat sayıları

1

3
1

3
1

2

1

1

Cylindrocarpon liriodendri
Cylindrocarpon macrodidymum

Çeşitler

Red
Globe
1103 P
10
6
2

Superior
S.
1103 P
9
5

Syrah
3
9
4

Thomson
Seedless
4
8
3

Trakya
İlkeren
7
10

Victoria
9
9
1

1103 P
6
6
1

Toplam
izolat
sayısı

121

136

15

16
2

1
3

25
1

5

106

Neonectria ramulariae

Campylocarpon fasciculare

3
3

2
2

1

1

29

14
5

6

6

1

1
1
1

1
3

1

1

1
2
1

3

11

5

Cephalotrichum stemonitis

Truncatella angustata

Idriella lunata

1

Cadophora luteo-olivacea

Phaeomoniella chlamydospora

Botryosphaeria dothidea

Neofusicoccum parvum

Lasiodiplodia theobromae

1

Diplodia seriata

3

Cylindrocladiella parvum

Cylindrodendrum alicantinum

Pleiocarpon strelitziae

Phaeoacremonium aleophilum

Çizelge 4.6 Manisa ili 1 nolu fidanlığa ait asma örneklerinden elde edilen izolat sayılarının çeşitlere ve
hastalıklara göre dağılımı (devam)
Manisa-1

Çeşitlere göre izolat sayıları

1

1

1

2

1

1

8

Hastalıklara
göre izolat
sayıuları
121
197
55

107
4
11
5

Cephalotrichum geriye
doğru ölüm

Truncatella gövde

Idriella kökçürüklüğü

Petri

Botryosphaeria kanseri

Black foot

Esca

Hastalıklar

Cephalotrichum stemonitis

Truncatella angustata

Idriella lunata

Cadophora luteo-olivacea

Phaeomoniella hlamydospora

Botryosphaeria dothidea

Neofusicoccum parvum

Lasiodiplodia theobromae

Diplodia seriata

Neonectria ramulariae

Campylocarpon fasciculare

Cylindrocladiella parvum

Cylindrodendrum alicantinum

Pleiocarpon strelitziae

Cylindrocarpon macrodidymum

Cylindrocarpon liriodendri

Phaeoacremonium aleophilum

Etmenler

Çizelge 4.6 Manisa ili 1 nolu fidanlığa ait asma örneklerinden elde edilen izolat sayılarının çeşitlere ve
hastalıklara göre dağılımı (devam)
Manisa-1

Çeşitlere göre izolat sayıları

Fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu hastalıklarına ait izolat sayıları

8

Cylindrocarpon liriodendri
Cylindrocarpon macrodidymum
Pleiocarpon strelitziae
Cylindrodendrum alicantinum

Çeşitler

Cardinal
7
6

Crimson
Seedless
5
10
1
2
2

Michele
Pallieri
8
10
2

Razakı
7
5
3

Early
Seedless
10
6

Thomson
Seedless
8
7

Black
Seedless
7
10

Sultani
Çekirdeksiz

4

9

1

Sultani
(K-7)

4

9

1

Horoz
Karası

8

9

1

1
2
2

108

1

5

1

1

2

1

1

1

Cephalotrichum stemonitis

Truncatella angustata

Idriella lunata

Cadophora luteo-olivacea

Phaeomoniella chlamydospora

Botryosphaeria dothidea

Neofusicoccum parvum

Lasiodiplodia theobromae

Diplodia seriata

Neonectria ramulariae

Campylocarpon fasciculare

Cylindrocladiella parvum

Phaeoacremonium aleophilum

Çizelge 4.7 Manisa ili 2 nolu fidanlığa ait asma örneklerinden elde edilen izolat sayılarının çeşitlere ve
hastalıklara göre dağılımı
Manisa-2

Çeşitlere göre izolat sayıları

3
3

4
3

1

3

7

2

3

2

Hastalıklara
göre izolat
sayıları
77
7
1

112

109
14

17

Idriella lunata

Cadophora luteo-olivacea

Phaeomoniella chlamydospora

Botryosphaeria dothidea

Neofusicoccum parvum

Lasiodiplodia theobromae

Diplodia seriata

Neonectria ramulariae

Campylocarpon fasciculare

Cylindrocladiella parvum

Cylindrodendrum alicantinum

Pleiocarpon strelitziae

Cephalotrichum stemonitis

3

2

Cephalotrichum geriye
doğru ölüm

4

Truncatella angustata

2

Truncatella gövde

10

Idriella çürüklüğü

90

Petri

77

Botryosphaeria kanseri

9

Cylindrocarpon macrodidymum

9

Black foot

Fungal etmenler

Cylindrocarpon liriodendri

Toplam
izolat
sayısı
Phaeoacremonium aleophilum

Trakya
ilkeren

Esca

Hastalıklar

Çizelge 4.7 Manisa ili 2 nolu fidanlığa ait asma örneklerinden elde edilen izolat sayılarının çeşitlere ve
hastalıklara göre dağılımı (devam)
Manisa-2

Çeşitlere göre izolat sayıları

1
5

2
29

Fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu hastalıklarına ait izolat sayıları

29

Cylindrocarpon liriodendri
Cylindrocarpon macrodidymum
Pleiocarpon strelitziae

Çeşitler

Cardinal
5BB
10
6
1
2

Flame
Seedless
5
9
1
3

Hatun
Parmağı
8
5
4

Italia
8
4
1

Michele
Palieri
6
4
5

Öküz özü
10
5
1

Prima
6
1
2

Red Globe

6

5

2

Sultani
çekirdeksiz

5

5

3

Royal

4

6

1
1
1

1

1

3
3

1

7

1

1

4

110
2
1

3
1

5

4
1

1

5

1

1

1

1

1

7

2

1

1

6

7

4
1

3

1

5

1

Cephalotrichum stemonitis

Truncatella angustata

Idriella lunata

Cadophora luteo-olivacea

Phaeomoniella chlamydospora

Botryosphaeria dothidea

Neofusicoccum parvum

Lasiodiplodia theobromae

Diplodia seriata

Neonectria ramulariae

Campylocarpon fasciculare

Cylindrocladiella parvum

Cylindrodendrum alicantinum

Phaeoacremonium aleophilum

Çizelge 4.8 Manisa ili 3 nolu fidanlığa ait asma örneklerinden elde edilen izolat sayılarının çeşitlere ve
hastalıklara göre dağılımı
Manisa -3

Çeşitlere göre izolat sayıları

5

3
3

8
3

4

1

2

1

Hastalıklara
göre izolat
sayıları
80

Victoria
6
8
1
1
3

Toplam
izolat sayısı
80
62
25
8
10
1
1

105

111

Lasiodiplodia theobromae

4

47
14
3

66

2

2
1

2
1

6

7
2

61
5

3
61
5

Cephalotrichum stemonitis

Truncatella angustata

Idriella lunata

Cadophora luteo-olivacea

Phaeomoniella chlamydospora

Botryosphaeria dothidea

Neofusicoccum parvum

Diplodia seriata

Neonectria ramulariae

Campylocarpon fasciculare

Cylindrocladiella parvum

Cylindrodendrum alicantinum

5

Cephalotrichum
geriye doğru ölüm

3

Truncatella gövde

Cylindrocarpon macrodidymum

4

Idriella çürüklüğü

Cylindrocarpon liriodendri

6
Pleiocarpon strelitziae

Phaeoacremonium aleophilum

Fungal etmenler

Trakya
İlkeren

Petri

Botryosphaeria
kanseri

Black foot

Esca

Hastalıklar

Çizelge 4.8 Manisa ili 3 nolu fidanlığa ait asma örneklerinden elde edilen izolat sayılarının çeşitlere ve
hastalıklara göre dağılımı (devam)
Manisa -3

Çeşitlere göre izolat sayıları

1

9

Fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu hastalıklarına ait izolat sayıları

9

Cylindrocarpon liriodendri

Çeşitler

5
8

140
3
2

Alphonse
L.
5BB
8
8

1103P
6
9
1

1613C
5
6
2

Cardinal
5BB
8
7

Horoz
Karası
1103P
9
8

Michele
Palieri

7

5

Toplam
izolat
sayısı

51

53
2

2

7
1

5

1

1

1

2

112
1

5

1

2

1

2

1

Ruggeri
1

2
6

2
2

1

1

1

Cephalotrichum stemonitis

1

Truncatella angustata

5BB
Idriella lunata

Cadophora luteo-olivacea

Phaeomoniella chlamydospora

Botryosphaeria dothidea

Neofusicoccum parvum

Lasiodiplodia theobromae

Diplodia seriata

Neonectria ramulariae

Campylocarpon fasciculare

Cylindrocladiella parvum

Cylindrodendrum alicantinum

Pleiocarpon strelitziae

Cylindrocarpon macrodidymum

Phaeoacremonium aleophilum

Çizelge 4.9 Manisa ili 4 nolu fidanlığa ait asma örneklerinden elde edilen izolat sayılarının çeşitlere ve
hastalıklara göre dağılımı
Manisa- 4

Çeşitlere göre izolat sayıları

2
2
2

8
2

3
1

1
1
7

3

1
1

1

3

14

28
1

4

6

Hastalıklara
göre izolat
sayıları
51
65

113

Truncatella angustata
Cephalotrichum stemonitis

Cephalotrichum geriye
doğru ölüm

2
14
28
6

Idriella lunata

Cadophora luteo-olivacea

Phaeomoniella chlamydospora

Botryosphaeria dothidea

Neofusicoccum parvum

Lasiodiplodia theobromae

Diplodia seriata

Neonectria ramulariae

Campylocarpon fasciculare

Cylindrocladiella parvum

Cylindrodendrum alicantinum

Pleiocarpon strelitziae

Cylindrocarpon macrodidymum

Cylindrocarpon liriodendri

Phaeoacremonium aleophilum

Fungal etmenler

Truncatella gövde

11

Idriella çürüklüğü

Fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu hastalıklarına ait izolat sayıları

Petri

Botryosphaeria kanseri

Black foot

Esca

Hastalıklar

Çizelge 4.9 Manisa ili 4 nolu fidanlığa ait asma örneklerinden elde edilen izolat sayılarının çeşitlere ve
hastalıklara göre dağılımı (devam)
Manisa- 4

Çeşitlere göre izolat sayıları

Hastalıklara
göre izolat
sayıları

23
Cylindrocarpon macrodidymum

7
7
1

Atasarısı
1103 P
8
8

M Pallieri
110 R
8
5
1
1
2
1

Toplam
izolat
sayıları
23
20
2
1
9
1

23

114
6

Idriella lunata

Cadophora luteo-olivacea

Phaeomoniella chlamydospora

Cephalotrichum stemonitis

Fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu hastalıklarına ait izolat sayıları
4

1
6

3
4

10
14

Cephalotrichum
geriye doğru ölüm

1

Truncatella angustata

1
6

Truncatella gövde

1

Idriella çürüklüğü

10

Botryosphaeria dothidea

Neofusicoccum parvum

Lasiodiplodia theobromae

Diplodia seriata

Neonectria ramulariae

Campylocarpon fasciculare

Cylindrocladiella parvum

Cylindrodendrum alicantinum

Pleiocarpon strelitziae

Cylindrocarpon liriodendri

1613 C

Petri

Botrosphaeria
kanseri

Black foot

Phaeoacremonium aleophilum

Çeşitler

Esca

Hastalıklar

Çizelge 4.10 Manisa ili 5 nolu fidanlığa ait asma örneklerinden elde edilen izolat sayılarının çeşitlere ve
hastalıklara göre dağılımı
Manisa-5

Çeşitlere göre izolat sayıları

1

10

14

Crimson S.
1103 P
2
6
2

Toplam
izolat sayısı
9
14
3

Hastalıklara
göre izolat
sayıları

9
1
9

1
13

18

13

115
Cephalotrichum
geriye doğru
ölüm

4

Truncatella gövde

Sultani
çekirdeksiz
41B

Idriella cürüklüğü

1

Petri

8

Botryosphaeria
kanseri

Cylindrocarpon macrodidymum

3

Black foot

Cylindrocarpon liriodendri

Early
Seedless
1103 P
Cephalotrichum stemonitis

Truncatella angustata

Idriella lunata

Cadophora luteo-olivacea

Phaeomoniella chlamydospora

Botryosphaeria dothidea

Neofusicoccum parvum

Lasiodiplodia theobromae

Diplodia seriata

Neonectria ramulariae

Campylocarpon fasciculare

Cylindrocladiella parvum

Cylindrodendrum alicantinum

Pleiocarpon strelitziae

Phaeoacremonium aleophilum

Çeşitler

Esca

Hastalıklar

Çizelge 4.11 Manisa ili 6 nolu fidanlığa ait ait asma örneklerinden elde edilen izolat sayılarının çeşitlere
ve hastalıklara göre dağılımı
Manisa-6

Çeşitlere göre izolat sayıları

1

4

1

Fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu hastalıklarına ait izolat sayıları

1

Yapıncak
110 R
8
4

Tekirdağ
çekirdeksiz
10
7

Hamburg
M.
8
3

Early
Seedless
1103 P
5
9

Toplam
izolat sayısı
48
37

Hastalıklara
ait izolat
sayıuları

48
2

5

5
1

43

116
1

1

1
1

1
1

4
1
1
1

5

1
1

1

Cephalotrichum
geriye doğru

9

Truncatella gövde

9

Idriella çürüklüğü

M.Pallieri
SO4

Petri

5

Botryosphaeria
kanseri

8

Black foot

Cylindrocarpon liriodendri

Alphonse
8B
Truncatella angustata
Cephalotrichum stemonitis

Idriella lunata

Cadophora luteo-olivacea

Phaeomoniella hlamydospora

Botryosphaeria dothidea

Neofusicoccum parvum

Lasiodiplodia theobromae

Diplodia seriata

Neonectria ramulariae

Campylocarpon fasciculare

Cylindrocladiella parvum

Cylindrodendrum alicantinum

Pleiocarpon strelitziae

Cylindrocarpon macrodidymum

Phaeoacremonium aleophilum

Çeşitler

Esca

Hastlıklar

Çizelge 4.12 Tekirdağ iline ait asma örneklerinden elde edilen izolat sayılarının çeşitlere ve hastalıklara
göre dağılımı
Tekirdağ

Çeşitlere göre izolat sayıları

1
2

2

1

2

2

9

Fidanlıkta tespit edilen odun dokusu hastalıkları ve izolat sayıları

9

Hastalıklara
göre izolat
sayıları

Black foot

10
3

Trakya
İlkeren
10
1

Narince
10
5

Red Globe
7
5

Toplam
izolat sayısı
37
14

37
1
3

15

117
2

Fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu hastalıklarına ait izolat sayıları
1
1

Cephalotrichum
geriye doğru ölüm

5
2

Truncatella gövde

1

Idriella çürüklüğü

1

Petri

Cylindrocarpon liriodendri

Royal
2

2

Cephalotrichum stemonitis

Truncatella angustata

Idriella lunata

Cadophora luteo-olivacea

Phaeomoniella chlamydospora

Botryosphaeria dothidea

Neofusicoccum parvum

Lasiodiplodia theobromae

Diplodia seriata

Neonectria ramulariae

Campylocarpon fasciculare

Cylindrocladiella parvum

Cylindrodendrum alicantinum

Pleiocarpon strelitziae

Cylindrocarpon macrodidymum

Phaeoacremonium aleophilum

Çeşitler

Botryosphaeria
kanseri

Esca

Hastalıklar

Çizelge 4.13 Tokat iline ait asma örneklerinden elde edilen izolat sayılarının çeşitlere ve hastalıklara göre
dağılımı
Tokat

Çeşitlere göre izolat sayıları

1

2

1

2

1

1

4

Mevlana
10
8

Alphonse
9
4

Narince
8
6

Toplam
izolat
41
27

Hastalıklara
göre izolat
sayıları

41
1

4

8
1

36

118

Lasiodiplodia theobromae

2

16
1

5
1

22

1

1

1

1

1

1

Cephalotrichum stemonitis

Truncatella angustata

Idriella lunata

Cadophora luteo-olivacea

Phaeomoniella chlamydospora

Botryosphaeria dothidea

Neofusicoccum parvum

Diplodia seriata

Neonectria ramulariae

Campylocarpon fasciculare

Cylindrocladiella parvum

Cylindrodendrum alicantinum

1

Cephalotrichum
geriye doğru ölüm

9
3

Truncatella gövde

Paulsen
1103
4

Idriella çürüklüğü

4

Petri

5

Botryosphaeria
kanseri

Cylindrocarpon macrodidymum

5

Black foot

Cylindrocarpon liriodendri

Müşküle
Pleiocarpon strelitziae

Phaeoacremonium aleophilum

Çeşitler

Esca

Hastalıklar

Çizelge 4.14 Yalova iline ait asma örneklerinden elde edilen izolat sayılarının çeşitlere ve hastalıklara
göre dağılımı
Yalova

Çeşitlere göre izolat sayıları

1

1

4

1

6

sayısı
2

Fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu hastalıklarına ait izolat sayıları

2

Fidanlıklara ait örneklerden elde edilen izolat sayılarının çeşitlere ve hastalıklara göre
dağılımı incelendiğinde; Ankara ilinde en fazla sırasıyla 32 adet Cylindrocarpon, 29 adet
Phaeoacremonium ve 7 adet Cephalotrichum izolatının elde edildiği görülmektedir.
Hastalıklara göre ise izolat sayıları en fazla sırasıyla karabacak (35 adet) ve esca (29 adet)
hastalıklarına ait olarak tespit edilmiştir. Bunu asmada patojen olduğu ilk kez tespit edilen
Cephalotrichum etmeninin yol açtığı geriye doğru ölüm hastalığı (7adet) izlemiştir.
Çeşitlerde tespit edilen Phaeoacremonium ve Cylindrocarpon izolat sayıları arasında
farklılıklar minimal düzeydedir. Her iki etmen de tüm çeşitlerde yüksek oranda tespit
edilmiştir. Ayrıca Ankara ilindeki fidanlıklardan alınan örneklerden Pleiocarpon,
Cylindrodendrum, Botryosphaeria ve Cadophora cinslerine ait izolatlar da elde edilmiştir
(Çizelge 4.3).

Bursa ilinde en fazla sırasıyla 183 adet Cylindrocarpon, 117 adet Phaeoacremonium, 85
adet Cephalotrichum, 46 adet Botryosphaeria, 23 Adet Cylindrodendrum, 11 adet
Phaeomoniella ve ilk kez asmada patojen olduğu ortaya konan 10 adet Idriella izolatı
elde edilmiştir. Hastalıklara göre ise izolat sayıları en fazla sırasıyla karabacak (219 adet)
esca (117 adet), Cephalotrichum geriye doğru ölüm (85 adet), Botryosphaeria kanseri (23
adet), Truncatella gövde hastalığı (12 adet) ve Petri (11 adet) hastalıklarına ait olarak
tespit edilmiştir. Çeşitlerden Isabella (1103P) ve Italia çeşitlerine ait örneklerin
tamamından Phaoacremonium izole edilmiştir. Cylindrocarpon ise Isabella (1103P) ve
Victoria çeşitlerine ait örneklerin tamamından izole edilmiştir. Her iki etmen de tüm
çeşitlerde yüksek oranda tespit edilmiştir. Ayrıca fidanlıktan alınan örneklerden
Cadophora cinsine ait izolatlar da elde edilmiştir (Çizelge 4.4.).

Erzincan iline ait fidanlıkta en fazla sırasıyla 11 adet Cylindrocarpon, 6 adet
Phaeoacremonium, 2 adet Botryosphaeria, 1 adet Cephalotrichum izolatı elde edilmiştir.
Hastalıklara göre ise izolat sayıları en fazla sırasıyla karabacak (11 adet), Botryosphaeria
kanseri (1 adet), Cephalotrichum geriye doğru ölüm (1 adet) hastalıklarına ait olarak
tespit edilmiştir. Karaerik (SO4) çeşidine ait örneklerin neredeyse tamamından
Cylindrocarpon izole edilmiştir (Çizelge 4.5).

119

Manisa ili 1 nolu fidanlıkta en fazla sırasıyla 151 adet Cylindrocarpon, 121 adet
Phaeoacremonium, 55 adet Botryosphaeria, 25 Adet Cylindrodendrum, 16 adet
Pleiocarpon, 11 adet Idriella, 8 adet Cephalotrichum, 5 adet Truncatella, ve
Campylocarpon izolatı elde edilmiştir. Hastalıklara göre ise izolat sayıları en fazla
sırasıyla karabacak (197 adet), esca (121 adet), Botryosphaeria kanseri (55 adet), Idriella
kök çürüklüğü (11 adet), Truncatella gövde hastalığı (5 adet) ve Petri (4 adet)
hastalıklarına ait olarak tespit edilmiştir. Çeşitlerden Alphonse (1103 P), Cardinal (1103
P), Red Globe (1103P) çeşitlerine ait örneklerin tamamından Phaoacremonium izole
edilmiştir. Cylindrocarpon da Boğazkere, Cardinal (1103 P), Horoz karası, Müşküle,
Narince, Trakya İlkeren çeşitlerine ait örneklerin tamamından izole edilmiştir. Her iki
etmen de tüm çeşitlerde yüksek oranda tespit edilmiştir (Çizelge 4.6).

Manisa ili 2 nolu fidanlıkta en fazla sırasıyla 100 adet Cylindrocarpon, 77 adet
Phaeoacremonium, 29 adet Cephalotrichum, 17 adet Botryosphaeria, 7 Adet
Cylindrodendrum, 4 adet Pleiocarpon elde edilmiştir. Hastalıklara göre ise izolat sayıları
en fazla sırasıyla karabacak (112 adet), esca (77 adet), Cephalotrichum geriye doğru ölüm
(29 adet), Botryosphaeria kanseri (17 adet), Truncatella gövde (2 adet) hastalıklarına ait
olarak tespit edilmiştir. Çeşitlerden Early Seedless çeşidine ait örneklerin tamamından
Phaoacremonium izole edilmiştir. Cylindrocarpon, Crimson Seedless, Michele Palieri,
Black Seedless çeşitlerine ait örneklerin tamamından izole edilmiştir. Her iki etmen de
tüm çeşitlerde yüksek oranda tespit edilmiştir (Çizelge 4.7).

Manisa ili 3 nolu fidanlıkta en fazla sırasıyla 87 adet Cylindrocarpon, 80 adet
Phaeoacremonium, 66 adet Botryosphaeria, 61 adet Idriella, 9 adet Cephalotrichum, 5
adet Truncatella ve 2 adet Phaeomoniella izolatı elde edilmiştir. Hastalıklara göre ise
izolat sayıları en fazla sırasıyla karabacak (105 adet) esca (80 adet), Botryosphaeria
kanseri (66 adet), Idriella kök çürüklüğü (61 adet), Cephalotrichum geriye doğru ölüm
(9 adet), Truncatella gövde hastalığı (3 adet) ve Petri (3 adet) hastalıklarına ait olarak
tespit edilmiştir. Çeşitlerden Cardinal 5BB, Michele Palieri, Öküz gözü çeşitlerine ait
örneklerin tamamından Phaoacremonium izole edilmiştir. Cylindrocarpon ise en fazla
sayıda Flame Seedless ve Victoria çeşitlerine ait örneklerden izole edilmiştir. Her iki
etmen de tüm çeşitlerde yüksek oranda tespit edilmiştir (Çizelge 4.8).
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Manisa ili 4 nolu fidanlıkta sırasıyla 60 adet Cylindrocarpon, 51 adet Phaeoacremonium,
28 adet Truncatella, 14 adet Idriella, 11 adet Botryosphaeria, 6 adet Cephalotrichum, 5
adet Cylindrodendrum izolatı elde edilmiştir. Hastalıklara göre ise izolat sayıları en fazla
sırasıyla karabacak (65 adet), esca (51 adet), Truncatella gövde hastalığı (28 adet),
Idriella kök çürüklüğü (14 adet), Cephalotrichum geriye doğru ölüm (6 adet), Petri (2
adet) hastalıklarına ait olarak tespit edilmiştir. Phaeoacremonium en fazla sayıda Horoz
Karası (1103P) çeşidine ait örneklerden izole edilmiştir. Cylindrocarpon ise (1103P),
Horoz Karası (1103P) ve 5BB çeşitlerine ait örneklerden izole edilmiştir. Her iki etmen
de tüm çeşitlerde yüksek oranda tespit edilmiştir (Çizelge 4.9).

Manisa ili 5 nolu fidanlıkta sırasıyla 23 adet Phaeoacremonium, 22 adet Cylindrocarpon,
14 adet Cephalotrichum, 10 adet Truncatella, 10 adet Botryosphaeria, 1 adet Idriella ve
1 adet Cylindrodendrum izolatı elde edilmiştir. Hastalıklara göre ise izolat sayıları
sırasıyla karabacak (23 adet), esca (23 adet), Cephalotrichum geriye doğru ölüm (14
adet), Botryosphaeria kanseri (10 adet), Truncatella gövde hastalığı (10 adet), Idriella
kök çürüklüğü (1 adet) hastalıklarına ait olarak tespit edilmiştir. Phaeoacremonium ve
Cylindrocarpon cinslerine ait etmenler tüm çeşitlerde yüksek ve benzer oranda tespit
edilmiştir (Çizelge 4.10).

Manisa ili 6 nolu fidanlıkta sırasıyla 17 adet Cylindrocarpon, 9 adet Phaeoacremonium,
13 adet Botryosphaeria, 1 Adet Cylindrodendrum, 1 adet Cephalotrichum izolatı elde
edilmiştir. Hastalıklara göre ise izolat sayıları en fazla sırasıyla karabacak (18 adet)
Botryosphaeria kanseri (13 adet), esca (9 adet), Cephalotrichum geriye doğru ölüm (1
adet) hastalıklarına ait olarak tespit edilmiştir. Çeşitlerden izole edilen Phaeoacremonium
sayıları benzer tespit edilmiştir. Sultani çekirdeksiz 41B çeşidinden Cylindrocarpon izole
edilmemiştir (Çizelge 4.11).

Tekirdağ ilinde en fazla sırasıyla 48 adet Phaeoacremonium, 42 adet Cylindrocarpon, 9
adet Cephalotrichum ve 6 adet Botryosphaeria izolatı elde edilmiştir. Hastalıklara göre
ise izolat sayıları en fazla sırasıyla esca (48 adet), karabacak (43 adet), Cephalotrichum
geriye doğru ölüm (9 adet) ve Botryosphaeria kanseri (5 adet) hastalıklarına ait olarak
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tespit edilmiştir. Çeşitlerden Tekirdağ çekirdeksizine ait örneklerin tamamından
Phaoacremonium izole edilmiştir. Bunu M. Palieri( SO4), Alphonse L. (8B), Hamburg
M. çeşitleri izlemiştir. Cylindrocarpon ise en fazla M. Palieri (SO4) ve Early Seedless
(1103P) çeşitlerine ait örneklerden izole edilmiştir. Her iki etmen de tüm çeşitlerde
yüksek oranda tespit edilmiştir. Ayrıca Tekirdağ ilindeki fidanlıklardan alınan
örneklerden Pleiocarpon, Cadophora ve Truncatella cinslerine ait izolatlar da elde
edilmiştir (Çizelge 4.12).

Tokat iline ait fidanlıkta en fazla sırasıyla 37 adet Phaeoacremonium, 15 adet
Cylindrocarpon, 5 adet Botryosphaeria, 2 adet Idriella, 1 adet Truncatella, 8 adet
Cephalotrichum izolatı elde edilmiştir. Hastalıklara göre ise izolat sayıları en fazla
sırasıyla karabacak (37 adet), esca (15 adet), Botryosphaeria kanseri (5 adet), Idriella kök
çürüklüğü (2 adet), Truncatella gövde hastalığı (1 adet) ve Cephalotrichum geriye doğru
ölümü (1 adet) hastalıklarına ait olarak tespit edilmiştir. Çeşitlerden Royal, Trakya
İlkeren, Narince çeşitlerine ait örneklerin tamamından Phaoacremonium izole edilmiştir.
Cylindrocarpon ise en fazla sayıda Red Globe ve Narince örneklerden izole edilmiştir.
Her iki etmen de tüm çeşitlerde yüksek oranda tespit edilmiştir (Çizelge 4.13).

Yalova iline ait fidanlıkta en fazla sırasıyla 41 adet Phaeoacremonium, 36 adet
Cylindrocarpon, 22 adet Botryosphaeria, 2 adet Cephalotrichum, 1 adet Idriella ve 1 adet
de Phaeomoniella izolatı elde edilmiştir. Hastalıklara göre ise izolat sayıları en fazla
sırasıyla esca (41 adet), black foot (36 adet) Botryosphaeria kanseri (22 adet), Idriella
kök çürüklüğü (1 adet), Petri (1 adet) hastalıklarına ait olarak tespit edilmiştir.
Phaeoacremonium ve Cylindrocarpon en fazla sayıda Mevlana çeşidinden izole
edilmiştir (çizelge 4.14).

Survey yürülen fidanlıklarda üretimi yapılan aşılı, aşısız tüm çeşit ve anaçlardan örnek
alınmıştır. Ankara iline ait fidanlıktan alınan aşılı Crimson (1003P), Kalecik karası (1103
P), Tekirdağ çekirdeksiz (1103P) ve Yalova misketi (1103P) çeşitlerine ait örneklerin
tamamında bir veya birkaç odun dokusu etmeni ile bulaşıklık tespit edilmiştir (Çizelge
4.3).
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Bursa iline ait fidanlıktan alınan aşılı; Alphonse (5BB), Cardinal (5BB), Isabella (1103P),
Narince (1103P), Öküzgözü (1103P), Prima (1103P), Red Globe (41B), Trakya İlkeren
(1103P), Müşküle (Rup. Du Lot) aşısız; Atasarısı, Crimson, Hamburg M., Horoz karası,
İtalia, Michele Palieri, Sultani Çekirdeksiz, Victoria, Yalova incisi, Royal ve 1103P
çeşitlerinin tamamında bir veya birkaç odun dokusu etmeni ile bulaşıklık tespit edilmiştir
(Çizelge 4.4).

Erzincan iline ait Karaerik (SO4) çeşidine ait çeşitlerine ait örneklerin tamamında bir
veya birkaç odun dokusu etmeni ile bulaşıklık tespit edilmiştir (Çizelge 4.5).

Manisa ili 1 nolu fidanlıktan alınan aşılı Alphonse (1103P), Black Seedless (1103P),
Cardinal (1103P), Red Globe (1103P), Superior (1103P), aşısız; Atasarısı, Boğazkere,
Crimson, Horoz Karası, Müşküle, Narince, Syrah, Thomson, Victoria ve anaç; 41 B
çeşitlerine ait örneklerin tamamında bir veya birkaç odun dokusu etmeni ile bulaşıklık
tespit edilmiştir (Çizelge 4.6).

Manisa 2 nolu fidanlıktan alınan aşısız; Cardinal, Crimson, Michele Palieri, Razakı, Early
Seedless, Thomson, Black Seedless, Sultani Çekirdeksiz, Sultani (K-7), Horoz Karası,
Trakya İlkeren çeşitlerine ait örneklerin tamamında bir veya birkaç odun dokusu etmeni
ile bulaşıklık tespit edilmiştir (Çizelge 4.7).

Manisa 3 nolu fidanlıktan alınan aşısız; Hatun Parmağı, İtalia, Michele Palieri, Öküzgözü,
Prima, Red Globe, Sultani Çekirdeksiz, Royal, Trakya İlkeren, Victoria ve aşılı Cardinal
(5BB) çeşitlerine ait örneklerin tamamında bir veya birkaç odun dokusu etmeni ile
bulaşıklık tespit edilmiştir (Çizelge 4.8).

Manisa 4 nolu fidanlıktan alınan aşısız; Michele Palieri, aşılı; Alphonse (5BB), Cardinal
(5BB), Horoz Karası (1103P) ve anaç; 5BB, 140 Ruggeri, 1103P, 1613 C çeşitlerine ait
örneklerin tamamında bir veya birkaç odun dokusu etmeni ile bulaşıklık tespit edilmiştir
(Çizelge 4.9).
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Manisa 5 nolu fidanlıktan alınan aşılı; Atasarısı (1103P), Michele Palieri (110R) ve anaç
1613 anaca ait örneklerin tamamında bir veya birkaç odun dokusu etmeni ile bulaşıklık
tespit edilmiştir (Çizelge 4.10).

Manisa 6 nolu fidanlıktan alınan aşılı; Early Seedless (1103P), Sultani çekirdeksiz (41B),
Crimson (1103P) çeşitlerine ait örneklerin tamamında bir veya birkaç odun dokusu
etmeni ile bulaşıklık tespit edilmiştir (Çizelge 4.11).

Tekirdağ iline ait fidanlıktan alınan aşılı; Alphonse (8B), Michele Pallieri (SO4), early
seedles (1103P), aşısız; Hamburg Misketi ve anaç 110R çeşitlerine ait örneklerin
tamamında bir veya birkaç odun dokusu etmeni ile bulaşıklık tespit edilmiştir (Çizelge
4.12).

Tokat iline ait fidanlıktan alınan aşısız; Royal, Trakya İlkeren, Narince, Red Globe
çeşitlerine ait örneklerin tamamında bir veya birkaç odun dokusu etmeni ile bulaşıklık
tespit edilmiştir (Çizelge 4.13).

Yalova iline ait fidanlıktan alınan aşısız; Müşküle, Mevlana, Alphonse, Narince ve aşılı
paulsen (1103P) çeşitlerine ait örneklerin tamamında bir veya birkaç odun dokusu etmeni
ile bulaşıklık tespit edilmiştir (Çizelge 4.14).

4.4 Tespit Edilen Odun Dokusu Etmenlerinin Fidanlardaki Yüzde (%) Oranları

Fidanlıklarda gerçekleştirilen surveylerde tespit edilen etmenlerin bulunma oranları
hesaplanmıştır. Bazı odun dokusu etmenlerinin çok yüksek orana sahip olduğu
görülürken birçok yeni etmen de ülkemizde ilk kez bu çalışma ile tespit edilmiştir.
Bununla birlikte asmada dünyada patojen olduğu ilk kez belirlenen bazı etmenler de
çalışmamızda tespit edilmiştir. Asma fidanlıklarında tespit edilen odun dokusu fungal
etmenlerinin yüzde oranları Şekil 4.45’ de ve asma fidanlıklarında tespit edilen odun
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dokusu fungal etmenlerinin yüzde oranlarının fidanlıklara göre dağılımı Çizelge 4.15’ de
verilmiştir.

Şekil 4.45 Asma fidanlıklarında tespit edilen odun dokusu etmenlerinin yüzde oranları
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Çizelge 4.15 Asma fidanlıklarında tespit edilen odun dokusu fungal etmenlerinin fidanlıklardaki yüzde
oranları
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Fidanlıktaki etmenlerin yüzde oranları incelendiğinde; Phaeoacremonium aleophilum
%67,03, Cylindrocarpon liriodendri ise %67,42 ile birbirlerine yakın oranlarda ve
fidanlıklarda en yüksek oranda tespit edilen iki etmen olduğu görülmektedir. Bu
etmenleri %19,07 lik oran ile Cephalotrichum stemonitis ve %16,22 ile Diplodia seriata
izlemiştir. Cephalotrichum stemonitis asmada patojen olduğu ilk kez tespit edilen
etmendir. Diplodia seriata’ nın fidanlıklarda en yaygın oranda tespit edilen
Botryoshaeria kanseri etmeni olduğu görülmektedir. Bir diğer karabacak etmeni olan
Cylindrocarpon macrodidymum’ un oranı %10,92 olarak bulunurken diğer karabacak
etmenleri olan Pleiocarpon strelitziae %4,92, Cylindrodendrum alicantinum %7,67
oranında tespit edilmiştir. Fidanlıklarımızda belirli bir oranda tespit edilen bir diğer
hastalık Idriella kök çürüklüğüdür. Hastalığa neden olan etmen Idriella lunata’ nın
asmada patojen olduğu ilk kez tespit edilirken oranı %10,61’ dır. Truncatella angustata
da ülkemizde asmada ilk tespittir ve oranı %6,72’ dır. Diplodia seriata dışında diğer
Botryosphaeria kanseri etmenlerinden Lasiodiplodia theobromae, Diplodia seriata’ dan
sonra %4,93 oranı ile fidanlıklarda ikinci sırada yer alırken bunu %2,21 lik oran ile
Neofusicoccum parvum ve %1,88 ile Botryosphaeria dothidea izlemiştir. Petri hastalığı
etmenleri olan Phaeomoniella chlamydospora %1,77 oranında, Cadophora luteoolivacea ise 0,71 oranında tespit edilmiştir (Şekil 4.45, Çizelge 4.15).

Yüzde oranları fidanlıklardaki çeşitler bazında değerlendirildiğinde fidanlıklardaki
çeşitlere göre yüzde oranlarında bir farklılığın olmadığı görülmektedir. İllere ait
fidanlıklardan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu etmenlerinin çeşitler
bazında ve fidanlıktaki toplam yüzde oranları Çizelge 4.16-27’ de,
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Çizelge 4.16 Ankara iline ait fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu etmenlerinin
çeşitler bazında ve fidanlıktaki toplam yüzde (%) oranları
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Çizelge 4.17 Bursa iline ait fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu etmenlerinin
çeşit bazında ve fidanlıktaki toplam yüzde (%) oranları
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Çizelge 4.17 Bursa iline ait fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu etmenlerinin
çeşit bazında ve fidanlıktaki toplam yüzde (%) oranları (devam)
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Çizelge 4.17 Bursa iline ait fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu etmenlerinin
çeşit bazında ve fidanlıktaki toplam yüzde (%) oranları (devam)
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Çizelge 4.18 Erzincan iline ait fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu etmenlerinin
çeşit bazında ve fidanlıktaki toplam yüzde (%) oranları
Erzincan-1

Fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu fungal etmenlerin yüzde (%) oranları

Çizelge 4.19 Manisa iline ait 1 nolu fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu
çeşit bazında ve fidanlıktaki toplam yüzde (%) oranları
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Çizelge 4.19 Manisa iline ait 1 nolu fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu
etmenlerinin çeşit bazında ve fidanlıktaki toplam yüzde (%) oranları (devam)
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Çizelge 4.20 Manisa iline ait 2 nolu fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu
etmenlerinin çeşit bazında ve fidanlıktaki toplam yüzde (%) oranları
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Çizelge 4.20 Manisa iline ait 2 nolu fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu
etmenlerinin çeşit bazında ve fidanlıktaki toplam yüzde (%) oranları (devam)
Manisa-2

Fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu fungal etmenlerin yüzde (%) oranları

10
50

1,8
26,3

Çizelge 4.21 Manisa iline ait 3 nolu fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu
etmenlerinin çeşit bazında ve fidanlıktaki toplam yüzde (%) oranları
Manisa 3

50

40

İtalia

80

40

10

Michele
Pallieri

60

40

50

Öküzgözü

100

50

10

Prima

60

10

20

Red Globe

60

50

20

Sultani
çekirdeksiz

50

50

30

Royal

40

60

10

10

20

10

30

10

10

30

30

10

70

10

10

10

137

40

10

10

10

40

30

80

30

70

10

20

10

50

30

40

50

100

10

50

20

10

Cephalotrichum stemonitis

80

Truncatella angustata

Hatun
Parmağı

70

Idriella lunata

30

Cadophora luteo-olivacea

10

Phaeomoniella chlamydospora

90

Botryosphaeria dothidea

50

Neofusicoccum parvum

Flame
Seedless

Lasiodiplodia theobromae

20

Diplodia seriata

10

Neonectria ramulariae

Pleiocarpon strelitziae

60

Campylocarpon fasciculare

Cylindrocarpon macrodidymum

100

Cylindrocladiella parvum

Cylindrocarpon liriodendri

Cardinal
5BB

Çeşitler

Cylindrodendrum alicantinum

Phaeoacremonium aleophilum

Fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu fungal etmenlerin yüzde (%)
oranları

10

10

40

10

30

10

50

10

60

10

Çizelge 4.21 Manisa iline ait 3 nolu fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu
etmenlerinin çeşit bazında ve fidanlıktaki toplam yüzde (%) oranları (devam)
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Çizelge 4.22 Manisa iline ait 4 nolu fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu
etmenlerinin çeşit bazında ve fidanlıktaki toplam yüzde (%) oranları
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Çizelge 4.23 Manisa iline ait 5 nolu fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu
etmenlerinin çeşit bazında ve fidanlıktaki toplam yüzde (%) oranları
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Çizelge 4.24 Manisa iline ait 6 nolu fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu
etmenlerinin çeşit bazında ve fidanlıktaki toplam yüzde (%) oranları
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Çizelge 4.25 Tekirdağ iline ait fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu etmenlerinin
çeşit bazında ve fidanlıktaki toplam yüzde (%) oranları
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Çizelge 4.26 Tokat iline ait fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu etmenlerinin
çeşit bazında ve fidanlıktaki toplam yüzde (%) oranları
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Çizelge 4.27 Yalova iline ait fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu etmenlerinin
çeşit bazında ve fidanlıktaki toplam yüzde (%) oranları
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Ankara iline ait fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu
etmenlerinin fidanlıktaki toplam yüzde oranları incelendiğinde; Phaeoacremonium’ un
hastalık oranının %72,5 Cylindrocarpon liriodendri’ nin hastalık oranının %77,5 olduğu
görülmektedir. Cylindrocarpon macrodididymum ise %2,5 hastalık oranına sahip olarak
bulunmuştur. Cephalotrichum stemonitis’ in hastalık oranı ise %17,5, Idriella lunata’ nın
%2,5 düzeyindedir. Ülkemizde asmalarda ilk kez tespit edilen diğer bir etmen olan
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Cylindrodendrum alicantinum’ un hastalık oranı %5, yine ülkemizde asmalarda ilk kez
tespit edilen Pleiocarpon strelitziae’ nin oranı ise %2,5 olarak bulunmuştur. Bağ
alanlarımızda belirli yaygınlık oranları ile bulunan etmenlerden Botryosphaeria dothidea
ve Phaeomoniella chlamydospora da %2,5 oranında fidanlıkta tespit edilmiştir (Çizelge
4.16).

Bursa iline ait fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu etmenlerinin
fidanlıktaki toplam yüzde oranları incelendiğinde; Phaeoacremonium aleophilum’ un
oranının %55,71, Cylindrocarpon liriodendri’ nin oranının %75,23 olduğu, diğer bir
Cylindrocarpon türü olan Cylindrocarpon macrodidymum’ un %11,90 oranında olduğu,
karabacak hastalığının diğer etmenleri Cylindrodendrum alicantinum’ un %10,95,
Pleiocarpon strelitziae’ nin %3,90 olduğu görülmektedir. Fidanlıkta Botryosphaeria
kanseri hastalığının da belirli bir hastalık oranına sahip olduğu görülmektedir. Hastalığa
neden olan türler olan Diplodia seriata %11,90, Lasiodiplodia theobromae %3,80,
Botryosphaeria dothidea %3,33, Neofusicoccum parvum %2,85 oranında olduğu ve en
yüksek orana sahip tür olan Diplodia seriata dışındaki diğer türlerin yakın oranlarda
bulundukları görülmektedir. Bu hastalıklar dışında yüksek orana sahip olan diğer bir
hastalık Cephalotrichum geriye doğru ölümdür ve oranı %44,76 dır. Orta Anadolu bağ
alanlarımızda gerçekleştirdğimiz survey çalışması sonucunda da belirli bir hastalık
oranında tespit edilen bir etmen olan Truncatella angustata ise %5,71 oranında ve Idriella
lunata ise %4,76 oranında bulunmuştur (Çizelge 4.17).

Erzincan iline ait fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu
etmenlerinin fidanlıktaki toplam yüzde oranları incelendiğinde; Phaeoacremonium
aleophilum’ un oranının %60, Cylindrocarpon liriodendri’ nin oranının %90 olduğu,
diğer bir Cylindrocarpon türü olan Cylindrocarpon macrodidymum’ un %20 oranında
olduğu, karabacak hastalığının diğer etmenlerinin fidanlıkta tespit edilmediği
görülmektedir. Fidanlıkta Botryosphaeria kanseri hastalığına neden olan etmen Diplodia
seriata %10 oranında bulunurken diğer Botryosphaeria türlerine rastlanılmamıştır.
Fidanlıkta tespit edilen diğer hastalık Cephalotrichum geriye doğru ölümü ise %10
bulunmuştur (Çizelge 4.18).
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Manisa ili 1 nolu fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu
etmenlerinin fidanlıktaki toplam yüzde oranları incelendiğinde; Phaeoacremonium
aleophilum’ un oranının %71,17, Cylindrocarpon liriodendri’ nin oranının %80 olduğu,
diğer bir Cylindrocarpon türü olan Cylindrocarpon macrodidymum’ un %8,80 oranında
olduğu, karabacak hastalığının diğer etmenleri Cylindrodendrum alicantinum’ un
%14,70, Pleiocarpon strelitziae’ nin %9,41, Campylocarpon fasciculare’nın ise 2,9
olduğu görülmektedir. Fidanlıkta Botryosphaeria kanseri hastalığının da belirli bir
hastalık oranına sahip olduğu görülmektedir. Hastalığa neden olan türler olan Diplodia
seriata %17, Lasiodiplodia theobromae %8,2, Neofusicoccum parvum %3,5,
Botryosphaeria dothidea %3,5 oranında olduğu ve en yüksek orana sahip türün Diplodia
seriata olarak tespit edildiği bulundukları görülmektedir. Bu hastalıklar dışında yüksek
orana sahip olan diğer bir hastalık Idriella çürüklüğü ve oranı %6,4 dır. Bağ alanlarımızda
gerçekleştirdiğimiz survey çalışması sonucunda da belirli bir hastalık oranında tespit
edilen Cephalotrichum stemonitis ise %4,7 oranında bulunmuştur. Petri hastalığına
neden olan türlerden Phaeomoneiella chlamydospora %0,5 oranında, Cadophora luteoolivacea ise %1,7 oranında tespit edilmiştir (Çizelge 4.19).

Manisa ili 2 nolu fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu
etmenlerinin fidanlıktaki toplam yüzde oranları incelendiğinde; Phaeoacremonium
aleophilum’ un oranının %70, Cylindrocarpon liriodendri’ nin oranının %81,8 olduğu,
diğer bir Cylindrocarpon türü olan Cylindrocarpon macrodidymum’ un %9 oranında
olduğu, karabacak hastalığının diğer etmenleri Pleiocarpon strelitziae’ nin %3,63
Cylindrodendrum

alicantinum’

un

%6,36

olduğu

görülmektedir.

Fidanlıkta

Botryosphaeria kanseri hastalığının da belirli bir hastalık oranına sahip olduğu
görülmektedir. Hastalığa neden olan türler olan Diplodia seriata %12,72 Lasiodiplodia
theobromae %2,72 oranında olduğu ve diğer Botryosphaeria türlerinin bu fidanlıkta
bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu hastalıklar dışında belirli bir hastalık oranında tespit
edilen Cephalotrichum stemonitis ise %26,26 oranında, Truncatella gövde hastalığı ise
%1,82 oranında tespit edilmiştir (Çizelge 4.20).

Manisa ili 3 nolu fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu
etmenlerinin fidanlıktaki toplam yüzde oranları incelendiğinde; Phaeoacremonium
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aleophilum’ un oranının %66,66 Cylindrocarpon liriodendri’ nin oranının %51,66
olduğu, diğer bir Cylindrocarpon türü olan Cylindrocarpon macrodidymum’ un %20,83
oranında olduğu, karabacak hastalığının diğer etmenleri Pleiocarpon strelitziae’ nin
%6,66 Cylindrodendrum alicantinum’ un %8,33, Campylocarpon fasciculare ’nın ise
%0,83 olduğu görülmektedir. Fidanlıkta Botryosphaeria kanseri hastalığının da belirli bir
hastalık oranına sahip olduğu görülmektedir. Hastalığa neden olan türler olan Diplodia
seriata %39,16, Lasiodiplodia theobromae %11,66, Neofusicoccum parvum %2,5,
Botryosphaeria dothidea %1,66 oranında olduğu ve en yüksek orana sahip türün Diplodia
seriata olarak tespit edildiği görülmektedir. Bu hastalıklar dışında oldukça yüksek orana
sahip olan diğer bir hastalık Idriella çürüklüğü ve oranı %50,83 dır. Truncatella
angustata %4,16 ve Cephalotrichum stemonitis’in oranı da %7,5 dur. Bu etmenler
dışında belirli oranlarda tespit edilen Petri hastalığına neden olan Phaeomoniella
chlamydospora %1,66, Cadophora luteo-olivacea %0,83 oranına bulunmuştur (Çizelge
4.21).

Manisa ili 4 nolu fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu
etmenlerinin fidanlıktaki toplam yüzde oranları incelendiğinde Phaeoacremonium
aleophilum’ un oranının %63,75 Cylindrocarpon liriodendri’ nin oranının %66,25
olduğu, diğer bir Cylindrocarpon türü olan Cylindrocarpon macrodidymum’ un %8,75
oranında olduğu görülmektedir. Fidanlıkta Botryosphaeria kanseri hastalığının da belirli
bir hastalık oranına sahip olduğu görülmektedir. Hastalığa neden olan türler olan
Diplodia seriata %6,25, Lasiodiplodia theobromae %2,5, Neofusicoccum parvum %2,5
Botryosphaeria dothidea’ nın ise tespit edilmediği ve en yüksek orana sahip türün
Diplodia seriata olarak tespit edildiği görülmektedir. Bu hastalıklar dışında yüksek orana
sahip olan diğer hastalıklar Truncatella gövde hastalığı oranı %35 ve Idriella çürüklüğü
%17,5 dur. Ayrıca Cephalotrichum %7,5 oranında Petri hastalığı etmenleri %1,25
oranında tespit edilmiştir (Çizelge 4.22).

Manisa ili 5 nolu fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu
etmenlerinin fidanlıktaki toplam yüzde oranları incelendiğinde Phaeoacremonium
aleophilum’ un oranının %76,6 Cylindrocarpon liriodendri’ nin oranının %66,66 olduğu,
karabacak hastalığının diğer etmeni Cylindrodendrum alicantinum’ un %3,33, olduğu
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görülmektedir. Fidanlıkta Botryosphaeria kanseri hastalığının da belirli bir hastalık
oranına sahip olduğu görülmektedir. Hastalığa neden olan türler olan Diplodia seriata
%30, Neofusicoccum parvum %3,33 diğer Botryosphaeria türlerinin tespit edilmediği ve
en yüksek orana sahip türün Diplodia seriata olarak tespit edildiği bulundukları
görülmektedir. Fidanlıkta yüksek oranda tespit edilen diğer hastalıklar; Cephalotrichum
geriye doğru ölüm %46,66, Truncatella gövde hastalığı %33,3 oranında bulunurken
Idriella çürüklüğü de 53,33 oranında tespit edilmiştir (Çizelge 4.23).

Manisa ili 6 nolu fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu
etmenlerinin fidanlıktaki toplam yüzde oranları incelendiğinde; Phaeoacremonium
aleophilum’ un oranının %30 Cylindrocarpon liriodendri’ nin oranının %46,66, diğer bir
Cylindrocarpon türü olan Cylindrocarpon macrodidymum’ un %10 oranında olduğu ve
Black foot hastalığının diğer etmeni Cylindrodendrum alicantinum’ un %3,33, olduğu
görülmektedir. Fidanlıkta Botryosphaeria kanseri hastalığının da yüksek bir hastalık
oranına sahip olduğu görülmektedir. Hastalığa neden olan ve fidanlıkta tespit edilen tek
tür olan Diplodia seriata %43,33 oranında tespit edildiği görülmektedir. Fidanlıkta tespit
edilen diğer hastalık Cephalotrichum geriye doğru ölüm %3,33 oranında tespit edilmiştir
(Çizelge 4.24).

Tekirdağ iline ait fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu
etmenlerinin fidanlıktaki toplam yüzde oranları incelendiğinde; Phaeoacremonium
aleophilum’ un oranının %80, Cylindrocarpon liriodendri’ nin oranının %61,5 oolduğu
görülmektedir. Cylindrocarpon macrodididymum ise %8,3 oranına sahip olarak
bulunmuştur. Karabacak hastalığına neden olan etmenlerden Pleiocarpon strelitziae ise
%1,6 oranına sahiptir. Botryosphaeria kanserine neden olan türler olan Diplodia seriata
%6,6, Lasiodiplodia theobromae ve Botryosphaeria dothidea ise %1,6 oranlarında tespit
edilmiştir. Tekirdağ ilinde Cephalotrichum geriye doğru ölüm %15 hastalık oranında,
Truncatella gövde hastalığı %1,6 oranında bulunurken Petri hastalığına neden olan
etmenlerden Cadophora luteo-olivacea %1,6 oranında tespit edilmiştir (Çizelge 4.25).
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Tokat iline ait fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu etmenlerinin
fidanlıktaki toplam yüzde oranları incelendiğinde; Phaeoacremonium aleophilum’ un
oranının %92,5 Cylindrocarpon liriodendri’ nin oranının %35 olduğu, diğer bir
Cylindrocarpon türü olan Cylindrocarpon macrodidymum’ un %2,5 oranında olduğu,
Karabacak hastalığının diğer etmenlerinin fidanlıkta tespit edilmediği görülmektedir.
Fidanlıkta Botryosphaeria kanseri hastalığının da belirli bir hastalık oranına sahip olduğu
Diplodia seriata’ nın %7,5 Neofusicoccum parvum’ un %5 oranında olduğu ve diğer
türlere rastlanılmadığı görülmektedir. Fidanlıkta tespit edilen diğer hastalıklardan
Cephalotrichum geriye doğru ölüm %2,5 Idriella çürüklüğü %5 oranında Truncatella
gövde hastalığı da yine %2,5 oranında tespit edilmiştir (Çizelge 4.26).

Yalova iline ait fidanlıktan alınan asma çeşitlerinde tespit edilen odun dokusu
etmenlerinin fidanlıktaki toplam yüzde oranları incelendiğinde; Phaeoacremonium
aleophilum’ un oranının %82, Cylindrocarpon liriodendri’ nin oranının %54 olduğu,
diğer bir Cylindrocarpon türü olan Cylindrocarpon macrodidymum’ un %16 oranında
olduğu, Black foot hastalığının diğer etmeni Pleiocarpon strelitziae’ nin %2 olduğu
görülmektedir. Fidanlıkta Botryosphaeria kanseri hastalığının da yüksek bir hastalık
oranına sahip olduğu tespit edilmiştir. Hastalığa neden olan türler olan Diplodia seriata
%32, Lasiodiplodia theobromae %10, Neofusicoccum parvum %2 iken Botryosphaeria
dothidea’

ya

rastlanılmamıştır.

Fidanlıkta

tespit

edilen

diğer

hastalıklardan

Cephalotrichum geriye doğru ölüm %4, Idriella çürüklüğü %2 oranında, Petri hastalığı
etmeni Phaeomoniella chlamydospora da yine %2 oranında tespit edilmiştir (Çizelge
4.27).

Asma fidanlıklarında gerçekleştirilen çalışmamızda; bazı etmenler fidanlıkların bir
kısmında düşük iken bir kısmında yüksek oranlarda tespit edilmiştir. Hastalık
etmenlerinin oranları fidanlıktan fidanlığa değişkenlik gösterebilmektedir. Bu durumun
öncelikli olarak üretim materyallerinin alındığı bağ alanlarındaki omcaların söz konusu
hastalık etmeni ile bulaşık olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bulaşık
omçalardan alınan üretim materyalleri ile fidanlıklara taşınan etmenler; bulaşık alet
ekipmanlar ile köklendirme ortamı ve dikim yeri gibi ortamlardaki toprağı bulaştımak
suretiyle diğer fidanlara ve çeşitlere de yayılabilmektedir. Böylelikle aynı fidanlık
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içerisindeki diğer çeşitler de bulaşık hale gelebilmektedir. Bu açılardan hastalıktan ari
bitkilerden üretim materyali kullanmak, fidanlıklarda hastalıkların yayılmasını önlemede
en önemli mücadele basamağıdır.

Hastalık etmenlerinin oranları fidanlıklardan alınan çeşitler bazında değerlendirildiğinde
fidanlıklarda üretimi yapılan standart ticari çeşitlerde, çeşit farklılıklarının hastalık
oranına katkısının olmadığı görülmüştür. Bazı durumlarda bir fidanlıktan alınan bir
çeşitte hastalık oranı düşük iken iken diğer bir fidanlıktan alınan aynı çeşidin oranı yüksek
düzeyde olabilmektedir. Bu farklılıkların ortaya çıkmasında; çeliklerin alındığı omcaların
hastalıklar açısından durumunun ve sonraki safhada fidanlık işlemlerindeki bulaşmaların
rol oynadığı düşünülmektedir.

4.5 Phaeoacremonium aleophilum’ un Bazı Asma Çeşitlerindeki Reaksiyonları

Çeşit reaksiyonu çalışmasında 44 asma çeşidine (herbir çeşide ait toplam 30’ar asma
çeliğine), patojenisite testleri ile belirlenen en virulent Phaeoacremonium aleophilum
izolatı (Ma-27)’ na ait spor süspansiyonu, vakum aparatı ile inokule edilmiştir (Şekil
4.46).

Şekil 4.46 Çeşit reaksiyonu denemesine çeliklerin inokulasyonu ve inkubasyona bırakılan
çelikler
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Altı aylık inkubasyon süresi sonunda odun dokularındaki vasküler renk değişim yüzdesi
0-4 ve yoğunluğu 0-3 skalasına göre değerlendirilmiştir (Şekil 4.47, şekil 4.48).

Şekil 4.47 Çeşit reaksiyonu denemelerinde vasküler renk değişiminin yüzdesini
belirlemek için kullanılan 0-4 sakalası
0=%0, 1=1-25, 2=26-50, 3=51-75, 4=76-100

Şekil 4.48 Çeşit reaksiyonu denemelerinde vasküler renk değişimin yoğunluğunu
belirleyebilmek için kullanılan 0-3 skalası
0=yeşil, 1=Kahverengi, 2=Koyu kahverengi, 3=siyah
Değerlendirme sonuçlarına ilişkin görüntüler Şekil 4.49’de, ortalama hastalık şiddeti
değerleri Çizelge 4.28’ de verilmiştir.
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Şekil 4.49 Çeşit reaksiyonu değerlendirme sonuçlarına ait görüntüler
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Çizelge 4.28 Phaeoacremonium aleophilum’ a karşı bazı üzüm çeşitlerinin reaksiyonu
denemesinde elde edilen ortalama hastalık şiddeti değerleri
Sıra
No
1

Çeşit ismi
Kadura

Ortalama Hastalık şiddeti (%)
0-3 skalası
27,50 ± 5 e-h

Ortalama Hastalık şiddeti(%)
0-4 skalası
58,75 ± 6,29 d-g

2

Çavuş

28,75 ± 2,50 d-g

56,25 ± 4,79 e-h

3

Karaerik

62,50 ± 5,00 a

98,75 ± 2,50 a

4

Urla tenturiyesi

50,00 ± 0 b

81,25 ± 4,79 b

5

Hindistan

2,50 ± 2,89 n

2,50 ± 2,89 u

6

Tahannebi

32,50 ± 2,89 d-f

50 ± 8,16 g-k

7

Kanon harabı

21,25 ± 2,50 g-k

31,25 ± 4,79 0-r

8

İslambol

15,00 ± 0 k-m

18,75 ± 4,79 r-t

9

Mahrabaşı

25,00 ± 0 e-j

52,50 ± 9,57 f-j

10

Pirenlik Karası

31,75 ± 13,50 d-f

53,75 ± 4,79 f-ı

11

Yerli Asma

12

Tarsus Pembesi

13

Ayvalık Karası

14

Güzgülü

15

Soğuk Üzüm

16

Eski Kara

23,75 ± 2,50 f-k

36,25 ± 2,50 l-q

17

Kara saki

25,00 ± 0 e-j

41,25 ± 6,29 ı-p

18

Yapıncak

7,50 ± 2,89 mn

15,50 ± 2,89 s-u

19

Kaba Misket

25,00 ± 0 e-j

47,50 ± 2,89 g-m

20

Paşalar Üzümü

23,75 ± 2,50 f-k

35,00 ± 4,08 m-q

21

Çekirdeksiz azmanı

25,00 ± 0 e-j

48,75 ± 2,50 g-l

22

Efe Püskülü (Kirazlı)

25,00 ± 0 e-j

58,75 ± 6,29 d-g

23

Vitis Labrusca

25,00 ± 0 e-j

40,00 ± 4,08 j-p

24

Halis gemre

25,00 ± 0 e-j

65,00 ± 4,08 c-f

25

Deve üzümü

26

Bozyaprak

27

25,00 ± 0 e-j

40 ± 5,77 j-p

23,75 ± 2,50 f-k

45 ± 5,77 h-n

25,00 ± 0 e-j

46,25 ± 2,50 g-n

21,25 ± 2,50 g-k

42,50 ± 2,89 ı-o

25,00 ± 0 e-j

45,00 ± 7,07 h-n

17,50 ± 2,89 ı-l

36,25 ± 2,50 l-q

16,25 ± 2,50 j-m

18,75 ± 2,50 r-t

Banazı Karası

25,00 ± 0 e-j

33,75 ± 2,50 n-q

28

Antep Karası

26,25 ± 2,50 e-ı

50,00 ± 4,08 g-k

29

Mut

25,00 ± 0 e-j

67,50 ± 2,89 c-e

30

Kürt üzümü

23,75 ± 2,50 e-k

31,25 ± 2,50 o-r

31

Çinili

28,75 ± 2,50 d-g

71,25 ±6,29 b-d

32

Yediveren

23,75 ± 2,50 e-k

36,25 ±4,79 l-q

33

Katıkara

25,00 ± 0 e-j

35,00 ±4,08 m-q

34

Aba guş

25,00 ± 0 e-j

35,00 ±8,16 m-q

35

Güvercin gözü

18,75 ± 2,50 h-l

25,00 ±5,77 q-s

36

Dökülgen

25,00 ± 0 e-j

38,75 ± 6,29 k-p

37

Gaydura

10,00 ± 0 l-n

11,25 ± 2,50 tu

38

Dimrit

25,00 ± 0 e-j

33,75 ± 4,79 n-q

39

Siyah razakı

25,00 ± 0 e-j

28,75 ± 4,79 p-r

40

Gümülcine

18,75 ± 2,50 h-l

18,75 ±2,50 r-t
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Çizelge 4.28 Phaeoacremonium aleophilum’ a karşı bazı üzüm çeşitlerinin reaksiyonu
denemesinde elde edilen ortalama hastalık şiddeti değerleri (devam)
Sıra
No
41

Çeşit ismi

Ortalama Hastalık şiddeti (%)
0-3 skalası
45,00 ± 7,07 bc

Ortalama Hastalık şiddeti(%)
0-4 skalası
75,00 ±7,07 bc

Kara yaprak

42

Erenköy siyahı

33,75 ± 2,50 d-e

58,75 ±2,50 d-g

43

Tokat siyahı

37,50 ± 5,00 cd

75,00 ±4,08 bc

44

Kadın parmağı

25,00 ± 00 e-j

40,00 ±00 j-p

F=40,93 P<0,005

F=69,37 P<0,005

Çizelge 4.28’ deki ortalama hastalık şiddeti değerleri incelendiğinde her iki skala
sonucunun birbiri ile uyumlu olduğu görülmektedir. Her iki skala sonucuna göre hastalık
şiddeti en düşük olup dayanıklılık bulunma ihtimali en yüksek olan çeşit Hindistan çeşidi
olarak görülmektedir. Çeşidin her iki skala değeri 2,50’ dir. Bu çeşidi Gaydura çeşidi
izlemiştir. Bu çeşidin 0-3 sakala değeri 10, 0-4 skala değeri ise 11 olarak bulunmuştur.
Bu çeşitleri sırasıyla Yapıncak, İslambol, Bozyaprak ve Gümülcine çeşitleri izlemiştir.
Her iki skala değeri sonucuna göre ortalama hastalık şiddeti en yüksek dolayısıyla
dayanıklılığın hiç görülmediği hassas olarak nitelendirilebilecek çeşitler ise Karaerik ve
Urla Tenturiyesidir. Karaerik çeşidinin 0-3 skala değeri 62 iken 0-4 skala değeri 98,75,
Urla Tenturiyesinin 0-3 sakala değeri 50, 0-4 skalasını değeri 81,25 dir. Bu çeşitleri
sırasıyla Kara Yaprak, Tokat Siyahı, Çinili, Mut ve Halis Gemre izlemiştir.

Dünya üzerinde yetiştiriciliği yapılmakta olan kültür asması (Vitis vinifera L.) binlerce
yıl süren doğal ya da yapay melezleme ve seleksiyon ile yabani asmadan (Vitis silvestris
Gmel.) meydana gelmiştir. Yabani asmanın en fazla tip zenginliğine Kafkasya’nın güneyi
ve Hazar Denizi’nin batısı ile Anadolu’da rastlanmaktadır (Sabır 2016). Dolayısıyla
ülkemiz üzümün gen kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Bu durum özellikle yerli
genetik kaynaklarımızda bu hastalığa karşı dayanıklılık olabileceğini düşündürmektedir.

Bu amaçla çeşit reaksiyonu çalışmasında kullanılmak üzere Manisa Bağcılık Araştırma
Enstitüsü’ nün sahip olduğu asma genetik kaynak koleksiyonunda bulunan standart ve
standart dışı 43 adet çeşit ülkemizin bütün bölgelerinin temsil edecek şekilde seçilmiştir.
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Çeşitler seçilirken birbirleri ile veya standart çeşitler ile genetik akrabalığı olmayan
çeşitler olmasına dikkat edilmiştir. Çalışmada vasküler dokudaki belirtilerin en iyi
gözlemleneceği ve spor süspansiyonunun dokulara en iyi nüfuz edebileceği düşünülen
metot seçilmiştir. Çeliklere spor süspansiyonu vakum aparatı ile inokule edilmiştir.
Çalışma sonuçları vasküler renk değişiminin yüzdesini belirtlemek için 0-4 skalası,
vasküler renk değişimin yoğunluğunu belirlemek için 0-3 skalası kullanılarak
değerlendirilmiştir. Skalalara göre değerlendirme sonuçları ve ortalama hastalık şiddeti
değerleri incelendiğinde her iki skala sonucunun da birbiri ile uyumlu olduğu
görülmüştür. Çalışma sonucunda en dayanıklı olduğu belirlenen çeşit Hindistan çeşidi
iken bunu Gaydura, Yapıncak, Bozyaprak ve Gümülcine çeşitleri izlemiştir. Bu ümitvar
sonuçlar üzümün gen kaynağı havuzlarından birini oluşturan ülkemizde yerli
çeşitlerimizde dayanıklılık olabileceğini göstermektedir.

Dünyada yapılmış sınırlı sayıdaki çalışmalara bakıldığında; bazı araştırıcılar
Phaeoacremonium spp. ve Phaeomoniella chlamydospora etmenlerine karşı asma
çeşitlerinin farklı hassasiyette olduğunu bildirmiştir. Çeşitlerdeki hassasiyetler üzerine
yapılan bir çalışmada Thomson Seedless, Grenache ve Cabernet Sauvignon çeşitlerine
Phaeomoniella chlamydospora ve Phaeoacremonium aleophilum’ un spor süspansiyonu
inokule edilerek patojene karşı duyarlılıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Kav hastalığının
belirtileri her üç çeşitte de görülmüş fakat Thomson Seedless çeşidi daha hassas
bulunmuştur (Feliciano vd. 2004).

Bir yıllık 41B Millardet Grasset, 140 Ruggeri, 161-49 Couderc, 1103 Paulsen, and 110
Richter çeşidi anaç çeliklerine esca ve Petri hastalıkları ile ilişkili etmenler (Cadophora
luteo-olivacea, Phaeoacremonium spp., ve Phaeomoniella chlamydospore ine ait spor
suspansiyonu vakumla inokule edilmiştir. Bitkiler inokulasyondan sonra bağ alanına
dikilmiştir. 6 ay kadar sonra çelikler sökülerek sürgün ağırlıkları ve enine kesitlerde
enfekteli alanın yüzdesi değerlendirilmiştir. Fungal patojenlerin çoğu çeliklerin sürgün
ağırlıklarında 161-49 Couderc. dışında diğer çeşitlerde önemli oranda azalma hastalık
şiddetinde ise artmaya sebep olmuştur. 110 Richter and 140 Ruggeri Petri ve esca hastalık
etmenlerinden en fazla etkilenen anaç çeşitleridir. Genellikle Phaeomoniella
chlamydospora and Phaeoacremonium parasiticum hastalık şiddetlerinde en yüksek
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oranda artışa sürgün ağırlıklarında en fazla oranda azalışa sebep olan etmenler olarak
tespit edilmiştir (Gramaje vd. 2010a).

Yirmi sağlıklı çeliğe yapay olarak Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium
inflatipes ve Phaeoacremonium aleophilum inokule edilmiştir. Kallus oluşumundan bir
yıl kadar sonra sürgün ucuna doğru bitkilerin tabanında vasküler kahverengi çizgilerin
uzunluğu kaydedilmiştir. Pa. chlamydospora inokule edilmiş anaçlardan 3309, 420A,
110R, 5C, Schwarzmann, St. George, ve Salt Creek en az hassas bulunurken 99R, 39-16,
Freedom, Riparia Gloire, 140Ru, 16-16 ve 1103 en fazla oranda hassas bulunmuştur. Ph.
inflatipes inokule edilmiş anaçlardan 16-16, 3309, AXR1, Salt Creek, 110R, 5C, Freedom
ve 140Ru en az hassas bulunurken 420A, St. George, 161-49, ve Harmony en fazla oranda
hassas bulunmuştur. Ph. aleophilum inokule edilmiş anaçlardan 1103, 420A, Harmony,
ve Salt Creek en az hassas bulunurken 110R, SO4, 39-16 ve 161-49 en fazla oranda hassas
bulunmuştur. Çalışmada dayanıklılık tespit edilmemiştir (Eskalen vd. 2001).

Bir yıllık Thompson Seedless, Grenache, ve Cabernet Sauvignon çeşidi asmalar
budanmış ve budama yaralarına Phaeomoniella chlamydospora ve Phaeoacremonium
aleophilum etmenlerine ait spor suspansiyonu inokule edilmiştir. İnokulasyondan 3 yıl
sonra escanın oranı değerlendirilmiş ve Thompson Seedless çeşidi en hassas çeşit olarak
tespit edilmiştir. Bu üç çeşidin bulunduğu bağlarda escanın oranıyla çalışmada bulunan
sonuçların tutarlılık gösterdiği görülmüştür (Feliciano vd. 2004).

Yunan yerel asma çeşitlerinin Phaeomoniella chmaydospora’a karşı dayanıklılıklarının
testlendiği bir çalışmada dört adet asma çeşidi (Agiorgitiko, Asyrtiko, Roditis and
Xinomavro) ve Sultana çeşidi kullaılmıştır. Gövdede açılan deliklere spor süspansiyonu
inokule edilmiştir. 90 günlük değerlendirme periyodu sonunda dış simptomlar (hastalık
oranı, hastalık şiddeti, ölüm) esas alınarak hastalık reaksiyonu değerlendirilmiştir. Ayrıca
dayanıklılık değerlendirmesi için vasküler kahverengileşmenin boyutu gibi ilave
parametreler dikkate alınmıştır. Sonuçlar; Sultana ve Agiorgitiko çeşiitlerinin hassas,
Asyrtiko ve Xinomavro çeşitlerinin dayanıklı, Roditis çeşidinin ise orta dayanıklı
olduğunu göstermiştir. Çeşitlerin dayanıklılığı çoğunlukla vasküler kahverengileşmenin
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boyutu ile ayırt edilebilmiştir. Buna karşın dayanıklılık değerlendirmesinde hastalık
oranı, hastalık şiddeti ve ölüm parametleri daha az oranda ayırıcı özellik göstermiştir
(Markasis vd. 2017).

Tüm bu çalışmalara bakıldığında Markasis vd (20017) tarafından Yunanistan yerel
çeşitleri ile gerçekleştirilen çalışmada dayanıklı olduğu tespit edilen çeşitler dışında odun
dokusu hastalıklarına karşı dayanıklılık tespit edilmiş herhangi bir çeşidin saptanmadığı
görülmektedir.

Bu çalışma ile yerli üzüm çeşitlerinin Phaeoacremonium aleophilum’ a karşı testlenmesi
suretiyle herhangi bir etkin mücadele yöntemi olmayan bu hastalığın sebep olduğu
kayıpların önlenebilmesi için dayanıklı çeşit elde etme amacına yönelik önemli bir adım
atılmış olduğu ve çalışmanın sonucunda çeşitler hakkında elde edilen verilerin
dayanıklılık genlerinin belirlenmesine yönelik daha ileri düzey dayanıklılık çalışmalarına
ışık tutacağı düşünülmektedir.
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bağ alanlarında ve fidanlıklarda yürütülen çalışmaların sonuçlarına bakıldığında tespit
edilen hastalıklar ve oranları açısından benzerlik ihtiva ettiği görülmektedir. Bağ
alanlarında oldukça yüksek oranlarda tespit edilen hastalıkların fidanlıklarda da benzer
düzeylerde tespit edilmiş olması söz konusu hastalıkların kaynaklarının fidanlıklar ve
fidanlar olduğunu göstermektedir. Ayrıca çalışmamızda çok sayıda etmen hem ülkemizde
asmada ilk kez belirlenmiştir hem de birkaç etmenin ülkemizde ve dünyada asmada
patojen olduğu ilk kez bu çalışma ile tespit edilmiştir.

Bahsi edilen odun dokusu etmenlerinin en önemli inokulum kaynakları hastalıklı bitkiler
ve bu bitkilerden alınan kalem çelik aşı gözü gibi üretim materyalleridir. Dolayısıyla odun
dokusu etmenlerinin özellikle Phaeoacremonium ve Cylindrocarpon’ un bağ
alanlarımızdaki yaygınlığının; bağ alanlarının bu etmenlerden ari olmayan üretim
materyalleriyle kurulmuş olmasının en önemli sebebi olduğu düşünülmektedir. Fidan
üreticileri üretim için kullanılacak çeliklerin kendi bağları veya üreticilere ait bağlardan
alındığını ifade etmişlerdir. Zaten bulaşık olan bu bağlardan alınan çelikler ile üretilen
fidanların da hastalıkların yayılmasında en önemli etken olduğu düşünülmektedir.
Fidanlıklar Ege Bölgesinde ve özellikle Manisa ilinde yoğunlaşmaktadır ve başka
bölgelerdeki birçok üretici bağ tesisi için fidan ihtiyacını buralardan karşılamaktadır.
Dolayısıyla hastalıkların fidanlık ve bölgeler arasında yayılmasında bulaşık olan bu
fidanların büyük rol oynadığı düşünülmektedir.

Bu doğrultuda öncelikle modern bağcılığın koşulu olarak adına doğru, hastalıklardan ari
sertifikalı fidanların kullanımı gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması önemli
görülmektedir. Bunun için de fidanlıklardaki üretimlerde çelik alınacak baz materyalin
hastalıklardan ari olması, fidancılık faaliyetinde bulunan işletmelerin de standardının
yükseltilmesi ve fidanlıklardaki tüm üretim aşamalarında da uygulamaların standartlara
uygun hale getirilmesi önem taşımaktadır. Survey gerçekleştirilen fidanlıkların çok
azında konusunda uzman mühendisin ve teknik personelin bulunduğu ve fidanlıkların
çoğunda standartlara uygun üretimin yapılmadığı görülmüştür. Yüksek miktarda ve
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standartlara uygun üretim yapabilen fidanlıkların sayılarının artması ile asma fidanı
ithalatına gerek duyulmadan, ülkemizin ihtiyacını karşılayacak miktar ve kalitede
hastalıklardan ari sertifikalı fidan üretim hedefine ulaşılabileceği düşünülmektedir.

Bununla birlikte, gerek hastalıkla bulaşık üretim materyallerinin kullanımı gerekse bağ
alanlarında sonradan bulaşmalar sebebiyle bağ alanlarımızda yoğun bir bulaşıklığın
olduğu göz önünde bulundurulacak olursa sağlıklı bitki sayısı ve dolayısıyla sağlıklı fidan
teminin çok zor olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda enfekteli bitkilerden temiz bitki
elde edilmesi ve yeni bağ plantasyonlarının bu sağlıklı bitkilerle kurulabilmesi, hastalığın
fidanlıklardan bağ alanlarına taşınmasının önlenebilmesi amacıyla öncelikli olarak
fidanlıklarda termoterapi ve doku kültürü uygulamasının yapılmasının gerekli olduğu, bu
şekilde oluşturulacak damızlık parsellerinin de kontrollerinin sürekli yapılması ve
hastalıkların latent olarak da bulunabilme özellikleri olduğu için kontrollerde esnasında
sadece makroskobik gözlem değil aynı partiye sahip bitkilerden analizlerin de
yapılmasının elzem olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla enfekteli bitkilerden temiz bitki
elde edilmesi ve yeni bağ plantasyonlarının bu sağlıklı bitkilerle kurulabilmesi suretiyle
böylelikle hem ulusal hem de uluslararası ekonomiye katkı sağlanmış olabilecektir.

Hastalıkların en önemli inokulum kaynakları olan üretim materyalleri ile yayılması
dışında odun dokusu hastalık etmenlerinin bitki özsularında dallara yaprak ve meyvelere
kadar taşındığı ve oluşturdukları metabolitlerin yaprak ve meyvelerde belirtilere neden
olduğu literatürlerde belirtilmektedir. Dolayısıyla yaygınlığın bir başka sebebi olarak
budama, aşılama veya benzeri fidanlık işlemleri esnasında bitkiden bitkiye geçerken alet
ve ekipmanların çamaşır suyu ve benzeri dezenfektan ile dezenfekte edilmemesi ve
bulaşık alet ve ekipman ile bitkiden bitkiye sporların taşınması gösterilebilmektedir.

Ücüncü bir yayılma sebebi ve yolu olan bulaşık toprak sözkonusu hastalıklar için bir diğer
inokulum kaynağıdır. Tüplü fidanlarda kullanılan toprağın steril olmaması halinde yahut
sağlıklı ve bulaşık çıplak köklü fidanların aynı alanlara dikilmesi ve toprağın birkaç yıl
dikim yapılmadan bırakılması gerekirken sökülen fidanların yerine dikim yapılması
halinde sağlıklı fidanların da bulaşık hale gelebilmesi bir diğer faktördür. Buna ilaveten
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kallus oluşturma yahut köklendirme ortamı gibi sağlıklı hastalıklı tüm bitkilerin birarada
tutulduğu ortamlar da fidanlıklardaki yayılma sebepleri arasında gösterilebilmektedir.

Hastalıkların bir diğer inokulum kaynakları havai sporlardır ve yaralar havai inokulumun
girişi için en açık yerlerdir. Söz konusu etmenlerin yaralardan giriş yapabildiği bilgisi
gözönünde bulundurulduğunda budama ve benzeri nedenlerle oluşmuş yaraların uygun
şekilde kapatılmaması ve buraların spor girişleri için uygun yerler olması sonucu sağlıklı
bitkilerin bulaşık hale gelmesine neden olabilmektedir. Dolayısyla çeşitli nedenlerle
yaraların oluşmasına meydan verilmemesi ve oluşan yaraların dezenfektan bir macun ile
kapatılmasının yaralardan gerçekleşen enfeksiyonu dolayısyla yayılımı azaltmakta etkili
olduğu bilinmektedir.

Sonuç olarak; odun dokusu hastalıklarının asıl ve en önemli kaynağı fidanlar ve
dolayısıyla fidanlıklardır. Proje önerimizdeki tüm uygulamalarımızda amaç bağ
alanlarında çok yaygın hale gelen hastalıklar ile mücadelede çözüm sürecine
fidanlıklardan başlanılması ve öncelikle yeni plantasyonların sağlıklı fidanlar ile
kurulması ve bağ alanlarında sonradan olabilecek bulaşmalar sonrası dayanıklı çeşitler
ile zararı minimum düzeye indirmek suretiyle ulusal ekonomiye katkı sağlayabilmektir.
Çalışmamız bu amaca hizmet edecek şekilde planlanmıştır. Çalışma sonuçlarının bu
açıdan ve sertifikasyon listelerinde yeni düzenlemelerin yapılabilmesi açısından ve
fidanlıklarda gerekli önlemlerin alınabilmesi açısından ihtiyaç duyulan verilerin
oluşturulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmada elde edilen ümitvar
çeşitlere dair çıktılarımızın dayanıklılık mekanizmalarının belirlenmesi ve yeni çeşitlerin
geliştirilmesine yönelik ulusal veya daha da önemlisi uluslararası projelerin
oluşturulmasına imkan sağlayacağı düşünülmektedir.
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