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e-bülten

Tarım ve Orman Bakanlığı Domates Kahverengi Buruşuk 

Meyve Virüsüne (ToBRFV) İlişkin Talimat Yayınladı

Belirtiler
Virüsün domates bitkisinde oluşturduğu belirtiler çeşide göre değişmekle birlikte yapraklarda kloroz,
mozaik (hafif veya şiddetli), beneklenme ve yaprak ayasında daralma meydana getirmektedir. Bitkinin
sap, yaprak sapı ve çanak yapraklarında nekrotik noktalar görülebilmektedir. Enfekteli domateste
meyveler sarı veya kahverengi lekeler göstermekte ve buruşuk meyve pazarlanamaz hale gelmektedir.
Meyvelerde şekil bozukluğu ve düzensiz olgunlaşma olabilmektedir. Biber bitkisinin yapraklarında
deformasyon, sararma ve mozaik şeklinde belirtiler gösterirken biber meyvelerinde sarı veya
kahverengi alanlar veya yeşil çizgiler oluşturmakta ve meyveler deforme olmaktadır (Şekil 1).

Örnekleme yöntemi
Fideliklerde: Fideliklerde fideler incelenmelidir. Şüpheli örnekler soğuk koşullarda (+4/+10 0C) analiz
için ilgili araştırma enstitülerine gönderilmelidir.
Açık alan ve örtüaltında:
Domates ve biber üretim alanında yapraklar ve meyveler gözle incelenmelidir. Yapraklarda mozaik,
kloroz, beneklenme, şekil bozukluğu, meyvelerinde homojen olmayan renklenme, lekelenme,
deformasyon belirtisi gösteren bitkilerden örnekler alınarak soğuk koşullarda (+4/+10 0C) analiz için
ilgili araştırma enstitülerine gönderilmelidir. Virüs belirtisi gösteren bitkilerden örnek alınırken aynı
zamanda belirti gösteren bitkinin etrafındaki bitkilerden de tedbir amaçlı örnek alınmalıdır.

Hastalığın yayılışı
ToBRFV enfekteli tohumlar, meyve ve yapraklar, bitki kalıntıları ve yabancı otlar inokulum kaynağıdır.
Etmen tohum kabuğu ve endospermde bulunur. Temas (kontamine eller, giysiler, doğrudan bitkiden
bitkiye temas), üretim materyalleri ile taşınır ve yayılır. Son zamanda yapılan sera denemelerinde
ToBRFV etmeninin bombus arıları (Bombus terrestris) ile sağlıklı domates bitkilerine tozlaşma
döneminde mekanik olarak taşınabileceği bildirilmiştir. Dünya tohum ticaretinin, özellikle ToBRFV de
dahil olmak üzere Tobamovirus cinsine ait virüslerden kaynaklanan hastalık salgınlarının yayılmasına
katkıda bulunduğu belirtilmektedir.

Ekonomik Etki
Virüs ana konukçusu olduğu üründe bitkilerin %100’üne bulaşabilir. Bitkilerin meyvelerinde
oluşturduğu belirtiler (meyveler sarı veya kahverengi lekeler gösterir ve buruşuk meyve) nedeniyle bu
meyveler pazar değerini kaybeder veya pazarlanamaz. Virüs İsrail’de bir yıl içerisinde neredeyse ülke
çapında domates seralarına yayılmıştır. ToBRFV gerek tohum gerekse meyve ticaretini olumsuz
etkileme potansiyeli yüksek bir etmendir.

Kontrol
Etmenin kontrolü tobamovirüsler için yapılan önlemler ile gerçekleştirilir. Virüsle enfekteli olmayan
tohumların ve ekim materyallerinin kullanılması önemlidir.
• Enfekteli bitki artıkları imha edilmeli, enfekteli toprak, yetiştirme ortamları, kullanılan alet ve

makineler dezenfekte edilmelidir. Üretim alanında çalışan işçiler tek kullanımlık kıyafet ve eldiven
kullanmalıdır. Her bir sera için ayrı iş kıyafeti kullanılmalıdır. Her gün temiz kıyafetler giyilmeli, eller
sabunlu su ile yıkanmalı, tüm sera girişlerinde dezenfektan içine batırılmış paspaslar kullanılmalıdır.

• Diğer önemli bir husus ise üretim alanında ToBRFV belirtisi gösteren bitkilerin dikkatlice sökülmesi
ve yakılarak yok edilmesidir. Enfekteli bitkiler atık yakma yoluyla yok edilmelidir. Kompostlama,
virüsün güvenli bir şekilde etkisiz hale getirilmesi için yetersizdir. Enfekteli bitkiler
üretim alanından çıkarılırken sağlıklı bitkilere temas ettirilmemelidir.
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• Enfekteli bitkilerle temas halinde olan bombus arıları kolonilerinin (Bombus terrestris)
değiştirilmesi gerekir. Ürünlerin paketlenmesine dikkat edilmeli, enfekte olmuş ürün paketleme
sisteminden geçirilmemelidir. İşçiler üretim alanı ile paketleme alanı arasında hareket
etmemeli, üretim alanında çalışan personel, etmenin belirtileri ve korunma önlemleri
konusunda eğitilmelidir.

Karantina Riski
Domates (Solanum lycopersicum) ve biber (Capsicum sp.) bitkileri bu virüsün ana konukçusudur.
Domatesi enfekte eden tobamovirüsler büyük öneme sahiptir. Ancak ToBRFV etmeni, diğer
tobamovirüslere dayanıklılık sağlayan “Tm22 ” dayanıklılık genini taşıyan çeşitleri de enfekte
edebilmesi nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Ayrıca ToBRFV İsrail izolatının, daha önce bu etmen
ile enfekte olmuş domates bitkilerinin yetiştirildiği bulaşık toprakta, özellikle 30°C’nin üzerindeki
sıcaklıklarda yetiştirildiği zaman “L” dayanıklılık genlerini taşıyan biber bitkilerini enfekte ettiği
bildirilmiştir. Kaynak: www.tarimorman.gov.tr

Domates ve Biber Tohumlarında Tanıya İlişkin Protokol 
TobBRFV etmeninin biber ve domateslerdeki bulaşıklığı, laboratuvarda SE-qPCR yöntemiyle
yapılacak testlerinin ilk aşamasından negatif sonuç alınmışsa tohum söz konusu virüsten ari
demektir. Bu testlerin pozitif sonuç vermesi halinde bu kez tütün (Nicotiana tabacum)
yapraklarında bio-test yapılması talep edilmelidir. Bu test sonucunda lezyon oluştuğu belirlenirse
tohumda enfeksiyon yapan tobamovirüslerden birinin varlığı onaylanmış olur (Şekil 2).
Kaynak: www.worldseed.org/wp-content/uploads/2019/09/Tomato-ToBRFV_2019.09.pdf
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