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Çalıştay Özel Sayısı

e-bülten

FİDEBİRLİK, TOTEM ve TÜRKTOB’un Ortaklaşa Düzenlediği «Türkiye’de Sebze Fidelerinde 
Görülen Önemli Hastalıklar, Hijyen Yönetimi ve Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı» Yapıldı

7-8 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya Maritim Pine Beach Otel’de yapılan çalıştaya; ABD, İsrail, Fas ve
ülkemizden 7 akademisyen ve araştırmacı hastalıklara ilişkin yaptığı sunuları ile katıldı. Çalıştaya çeşitli
üniversitelerimizin akademisyenlerinden 22 kişi, Tarım Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatı ile İl ve İlçe
Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Karantina Müdürlüklerinden 44 kişi, fide sektörü paydaş
temsilcilerinden 16 kişi, TÜRKTOB ve Alt Birliklerden 16 kişi ve FİDEBİRLİK üyesi kuruluşların temsilcilerinden
118 kişi olmak üzere toplam 216 kişi katılım sağladı. Açılış konuşmasını FİDEBİRLİK Yön. Kur. Başk. Rahmi
Kandemir, TOTEM Müdürü Prof. Dr Hülya İlbi, TÜRKTOB Yön. Kur. Başk. Savaş Akcan, Antalya Tarım İl Müdürü
Mustafa Özen ve TAGEM Bitki Sağlığı AraştırmalarıDaire Başkanı Dr. Suat Kaymak yaptılar.

Çalıştay, gerek ülkemizde yeni tespit edilen gerekse uluslararası tohum ve fide sektörleri platformlarında son
zamanlarda öne çıkan bazı hastalıklar ve hijyen önlemlerini kapsayan aşağıdaki gündemle gerçekleşti.

 Domateste yeni bir virüs hastalığı: Domates Kahverengi Buruşuk Meyve Virüsü (ToBRFV) ve mücadelesi
(Dr. Hakan Fidan)

 Marulda görülen yeni bir fungal hastalık salgını: Fusarium oxysporium f. sp. Lactuca (Dr. Nedim
Çetinkaya)

 Domateste mekanik olarak taşınan bakteriyel patojenler için hijyen protokolü (Prof. Dr. Yeşim Aysan)

 Ticari fide işletmeleri ve tarlada görülen domates bakteriyel solgunluk hastalığından (Clavibacter
michiganenesis) nasıl korunuruz ve hastalığı nasıl yönetiriz? (Dr.M’Barek Fatmi)

 Kavun ve karpuzda Acidovorax citrulli’nin neden olduğu meyve lekesi hastalığının tarihçesi,
epidemiyolojisi ve risk durumu (Dr. Ron. R. Walcot).

 Acidovorax citrulli-konukçu ilişkilerine temel bakış ve karpuz meyve lekesi hastalığı ile mücadelede yeni
geliştirilen antimikrobiyal bileşikler (Prof. Dr. Saul Burdman)

 Karpuz meyve lekesi hastalığının (A. citrulli) yönetim stratejileri (Dr. Ron R. Walcot)

 Domateste bakteriyel benek (P. syringae pv. Tomato) ve leke (X. vesicatoria) hastalığı ve mücadele
stratejileri (Prof. Dr. Yeşim Aysan)

 Türkiye’de Domateslerde görülen Ralstonia solanacearum’unmevcut durumu
(Dr. Nurşen Üstün)
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Son yıllarda Avrupa Fide Üreticileri Birliği toplantılarında da tartışma yaratan ve Domateste yeni bir virüs
olan Domates Kahverengi Buruşuk Meyve Virüsü (ToBRFV) ve mücadelesine ilişkin sunuyu Dr. Hakan
Fidan yaptı.

Söz konusu hastalık 2014 yılında ilk kez İsrail’de teşhis edildi. Hastalık 2019 yılı Ocak ayında Antalya’nın
Demre ilçesinde tespit edildi. Etmene ilişkin yapılan deneylerde biber bitkilerinde de belirtiler görüldü.
Hastalığın EPPO uyarı listesine alındığını açıklayan Fidan, bu virüsün işçiler ve mekanik yolla olduğu kadar
bambus arıları ile de bulaşabildiğini belirtti. ToBRFV ile bulaşık tohumlar, meyve ve yapraklar, bitki
kalıntıları ve yabancı otlar hastalığın diğer ana bulaşma kaynakları olarak biliniyor. Tohumda, tohum
kabuğu ve endospermde yaşayabilen bu etmenle klasik tohum dezenfeksiyon yöntemleri etkisiz kalmakta.
Bu virüs, ana konukçusu olan domateslerde %100’e yakın bir kayıp verebilmektedir. Kullanılan materyal,
alet ve ekipman dezenfeksiyonlarında aşağıdaki kimyasallar önerilmektedir:
% 1-9’luk hidroklorik asit, %1-5’lik kalsiyum hipoklorit, %2’lik 1-3 -3 sodyum hipoklorit, % 10'luk trisodyum
fosfat.
Dr. Nurşen Üstün yaptığı sunuda 2006 yılında Çanakkale ili Batakovası’nda domates üretim alanlarında
Ralstonia solanacearum biovar 2 tespit edildiğini belirterek ülkemize ilişkin diğer bulguların ise
patateslerde hastalık yapan ırk olduğunu açıkladı. Araştırmacı, hastalığın önemli bir karantina etmeni
olduğunu belirtti.

Etmenin konukçuları arasında başta Solanaceae familyasından yabancı otlar olmak üzere semiz otu, ısırgan
ve sirken gibi diğer yabancı ot türleri de bulunmaktadır. Hastalığa ilişkin etkin bir mücadele yöntemi
bulunmamakla birlikte başta nematodlarla mücadele olmak üzere diğer kültürel önlemlerin alınması
önerilmektedir.

Ege Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Nedim Çetinkaya, marulda görülen yeni bir fungal hastalık
etmeni olan Fusarium oxysporum f. sp. Lactuca’ya ilişkin bir sunu yaptı ve bu etmenin Kuzey Avrupa’da
yeni görülen bir hastalık olduğunu belirterek ülkemizde de görülme olasılığına dikkati çekti.

Sunuda bu hastalığın çeşitli ırklarının 1967 yılında Japonya’da görüldüğü, Avrupa’da ise ilk kez 2004 yılında
Portekiz’de tespit edildiği belirtildi. Bu etmenle mücadelede en etkin yöntemin, fide üreticilerinin tohum
tedarikçileri ile görüşerek tohumların bu etmenden ari olduğuna ilişkin bir garantinin istenmesi ve etmene
ilişkin hijyen kurallarına titiz bir şeklide uyulması olarak açıklandı. Fusarium spp. mücadelesinde kullanılan
Azoxystrobin ve Fludioxonil gibi etkin maddeleri içeren fungisitler ülkemizde bir çok kültür bitkisinde
ruhsatlı olup, bu fungisitlerin marul Fusarium solgunluğu için de kullanılabileceği açıklandı.


