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BÝBERDE KÖK BOÐAZI YANIKLIÐI HASTALIÐININ PATOJENÝSÝTESÝNÝN 
BELÝRLENMESÝNDE FARKLI YÖNTEMLER VE BÝYOLOJÝK MÜCADELESÝ ÜZERÝNE 

*ÇALIÞMALAR

Nurdan BUHUR, Ümit ÖZYILMAZ

ÖZET
Biberde Kök Boðazý Yanýklýðý Hastalýðý (Phytophthora capsici Leon.) biberin en tahripkâr hastalýklarýndan 
biridir. Türkiye'de bu hastalýðýn kontrolü için bir çok kimyasal ile çalýþýlmýþ olmasýna karþýn ruhsatlý bir bitki 
koruma ürünü bulunmamaktadýr. Hastalýðýn kontrolü temel olarak kültürel önlemlere dayanmaktadýr. Bu çalýþma 
ile hastalýkla mücadele yöntemlerinden biri olan biyolojik savaþ ele alýnmýþtýr. Bu amaçla çalýþmada 6 adet
floresan Pseudomonas antagonist bakteri kültürü kullanýlarak hem in-vitro hem in-vivo da hastalýða etki 
araþtýrýlmýþtýr. In vivo denemeler, iklim odasýnda saksý koþullarýnda biber bitkilerini hastalandýrmak amacýyla; 
gövde inokulasyonu, topraða zoospor inokulasyonu, parçalanmýþ miselli agar plaklarýnýn sulama suyuyla bitkiye 
verilmesi ve miselli agar plaklarýnýn bitkinin dibine býrakýlmasý þeklinde 4 farklý patojenisite yöntemi 
kullanýlarak yütülmüþtür. Ýklim odasýnda gerçekleþtirilen biyolojik mücadele çalýþmalarýnda ise miselli agar 
plaklarýnýn bitkinin dibine býrakýlmasý þeklide yapýlan inokulasyon yöntemi hem belirtilerin uniform bir þekilde 
çýkmasý hem de uygulama kolaylýðý nedeniyle seçilmiþtir. Çalýþmada U12 ve U14 kodlu bakteri izolatlarý en 
yüksek olmak üzere tüm antagonistler ikili kültür testlerinde hastalýða karþý etkili bulunmuþtur. Kökçük 
testlerinde, U12 izolatý uygulamasýz kontrolle göre tohumlarýn %70'ini enfeksiyona karþý korumuþtur. Ancak 
U14 izolatý ikili kültür testinde baþarýlý bulunmasýna karþýn hem kökçük hem saksý testlerinde baþarýlý 
olamamýþtýr. Saksý çalýþmalarýnda U12 ve U17 izolatlarýndan baþarýlý sonuçlar alýnmýþtýr. 
Anahtar Kelimeler: Biber, Phytophthora capsici, biyolojik savaþ, Pseudomonas

Alternative Methods for the pathogenicy of Phytophthora Blight of Pepper and Studies on its Biological 
Control

ABSTRACT
Phytophthora Blight of Pepper (Phytophthora capsici Leon.) is one of the most destructive disease of pepper. In 
Turkey, there is no registered product to control the disease although there are many investigations for the 
chemical control. Sanitation is the mainly recommended control measure. This study aims at biological control of 
the disease with the antagonistic bacteria. For this purpose, the effectiveness of six fluorescent Pseudomonad 
strains against the disease were investigated in vitro and in vivo conditions. In vivo assays were performed in 
growth chamber under pot conditions by using four different pathogenicity tests including stem injection, 
inoculation of soil with zoospores, irrigation of plants with water inoculated with blended mycelium agar disks 
and inoculation of soil with mycelium agar disks. Due to facile applicability and uniform symptom expression, 
the last method, inoculation of soil with mycelium agar disks was chosen for the effectiveness of antagonistic 
bacteria in vivo. In dual culture tests, two bacterial isolates (U12 and U14) were found the most effective while the 
other antagonists were less effective against the disease. In radicle assays, U12 was protected 70% of seeds 
against the disease infection compared to 100% infection in controls. U14 was effective in dual culture test but not 
in radicle and in-vivo assays. In pot assays, successful results were obtained from U12 and U17.
Key words: Pepper, Phytophthora capsici, biological control, Pseudomonas
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GÝRÝÞ yýl üretimini yaklaþýk olarak 1.2 milyon ton artýrdýðý 
görülmektedir (Anonim, 2013a). Yine ayný yýl Türkiye 

Gýda sanayinde büyük bir yeri olan biber verilerine göre üretiminin yaklaþýk olarak %35'i 
Solonaceae familyasýnýn Capsicum cinsine mensup Akdeniz Bölgesi'nde yapýlýrken Ege Bölgesi'ndeki 
bir kültür bitkisidir ve besin içeriði bakýmýndan üretim %20 dolaylarýndadýr (Anonim, 2013b). Biber 
oldukça yüksek deðerlere sahiptir (Bayraktar, 1970; üretiminde birçok biyotik ve abiyotik faktör verim 
Küvetin ve Türkeþ, 1985; Týraþ, 2002; Keleþ, 2007). kayýplarýna neden olmakta, bazen ise bu ürün kayýplarý 
Biberin anavataný Güney Amerika'dýr. Onaltýncý dramatik boyutlara ulaþmaktadýr. Bitki koruma 
yüzyýl içerisinde Osmanlý Ýmparatorluðu ile Orta açýsýndan en önemli ve tahripkar olan etmenlerin 
Avrupa ülkeleri arasýnda kurulan sýký iliþkiler sonucu baþýnda toprak kaynaklý fungal bir patojen olan 
biber Ýstanbul'a getirilmiþ, daha sonra diðer Biberde Kök Boðazý  Yanýkl ýðý  Hastal ýðý  
bölgelerimize yayýlmýþtýr (Keleþ, 2007; Vural ve ark., (Phytophthora capsici Leon) gelmektedir. Biberde 
2000). 2011 yýlý verilerine göre yaklaþýk iki milyon ton Kök Boðazý Yanýklýðý Hastalýðý (P. capsici) ülkemizde 
ile Dünya biber üretiminde üçüncü sýrada yer alan ilk kez 1970 yýlýnda Kahramanmaraþ yöresindeki 
Türkiye'nin son on yýl dikkate alýndýðýnda her geçen biber alanlarýnda görülmüþtür. Bugün ülkemizde biber 
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yetiþtirilen alanlarda görülmekte ve önemli verim Bakter i  Ýzo lat lar ýn ýn  Antagonis t ik  
kayýplarýna neden olmaktadýr (Anonim, 2008; Akgül Etkilerinin In-vitro Koþullarda Testlenmesi
ve Mirik, 2008). Toprakta suyun varlýðýnda etmenin Testlenecek olan antagonist bakterilerin P. 
sahip olduðu sporangiumlarýndan çýkan zoospor etrafa capsici'ye olan antagonistik etkilerinin in-vitro'da 
yayýlýr ve mevcut suda aktif olarak yüzerek bitkilerin belirlenmesi için ikili kültür çalýþmalarý yapýlmýþtýr. 
kök boðazýna kadar ulaþýrlar. Bu hastalýk yaðýþlý, Bu testlerde Bora ve Özaktan (1998)'ýn önerdiði 
sulama suyu veya yaðmur sularýnýn biriktiði alanlarda yöntem tarafýmýzdan deðiþtirilerek kullanýlmýþtýr. 
daha çok görülür (Biles ve ark., 1995; Anonim, 2008). Testlenecek bakteriler PDA (pH 7.2) besi yerine 
Hastalýðýn konukçularý; biber dýþýnda domates, hýyar, merkezden 2.5 cm uzaklýða ve dört ayrý noktaya 5 mm 
kavun, karpuz, kabak, lahana, soya fasulyesi, çeltik, çap oluþturacak ve her bir petriye bir bakteri olacak 
bezelye, marul ve havuç gibi kültür bitkileri ile þekilde ekilmiþtir. Ekim iþleminden bir gün sonra her 
horozibiði (Amarantus spp.), köpeküzümü (Solanum petri kabýnýn ortasýna bir haftalýk kültürlerin 
nigrum ve S. dulcamara) gibi yabancý otlardýr kenarýndan alýnmýþ 1 cm çapýnda fungus plaðý miseller 
(Anonim, 2013c). Barýþ ve arkadaþlarý (1986) hastalýk aþaðý bakacak þekilde yerleþtirilmiþtir. Kontrol 
ile mücadelede sýrta dikimin iyi bir avantaj saðladýðýný petrilerinde ise bakteri ekimi yapýlmaksýzýn ortaya 
belirtmiþledir. Yapýlan çalýþmalarda Metalxyl, fosetyl- sadece fungus plaðý yerleþtirilmiþtir. Petriler 25°C 
A1 ve terrazole propamocarb-hydrochlorýde gibi bazý deki inkubatöre kaldýrýlmýþ ve kontrol petrilerindeki 
fungusitlerin hastalýðýn kontrolü için iyi bir koruma fungus kolonileri 5 cm çap oluþturduðunda 
saðladýðý saptanmýþtýr (Benlioðlu ve ark. 2007; Akgül deðerlendirmeler yapýlmýþtýr. Deðerlendirme, ekimi 
ve Mirik, 2008; Michael ve Porchas, 2008; Rende ve yapýlan fungus plaðýnýn kenarýndan baþlamak üzere 
ark., 2012). Buna ek olarak Gýda Tarým ve Hayvancýlýk bakteri ekimi yapýlan noktaya doðru fungus geliþim 
Bakanlýðýnýn çýkartmýþ olduðu Zirai Mücadele Teknik uzunluðunun ölçülmesi þeklinde yapýlmýþtýr. 
Talimatlarý Kitabýnda bu hastalýk ile mücadele baþlýðý Denemeler dört tekerrürlü olarak yürütülmüþtür.
altýnda “Bugüne kadar sonuç alýnmýþ ve pratiðe 
önerilebilecek bitki koruma ürünü mevcut deðildir” In-vitro Kökçük Testi
ibaresi yer almaktadýr. Bu nedenle hastalýk ile Bu test için; %2'lik sodyum hipo klorid içinde 2 
mücadele büyük çoðunlukla kültürel önlemlere dakika süre ile bekletilen ve üç kere steril saf su ile 
dayanmaktadýr. Fakat biyolojik savaþ çalýþmalarý durulanan biber tohumlarý kullanýlmýþtýr. Tohumlar 
üzerinde tüm dünyada ve ülkemizde alternatif bir nemlendirilmiþ filtre kaðýtlarý bulanan petri 
mücadele yöntemi olarak araþtýrmalar hýz kesmeden kaplarýnda 28°C de karanlýk ortamda üç gün 
devam etmektedir. Biyolojik olarak kontrolün bekletilerek çimlendirilmiþtir. Homojen bir þekilde 
saðlanmasý hem çevre dostu bir mücadele, hem çimlenen tohumlar 10 mM MgSO  içine hazýrlanan 4

9kimyasal kalýntýsý bulunmamasý ve hem de kolay 10  hücre/ml bakteri süspansiyonlarýnda üç saat 
uygulanabilir olmasý konusunda göz ardý edilmemesi bekletilmiþ ve steril kurutma kaðýtlarý üzerinde 
gereken noktalardan bir tanesidir. Yapýlan araþtýrmalar bekletilerek nemi alýnmýþtýr. Her bir bakteri izolatý için 
ile bu hastalýðýn hem in-vitro hem de in-vivo'da bir petride 10 adet tohum kullanýlmýþtýr. Yüzde 0.02 
kontrolü açýsýndan oldukça ümit var sonuçlar glukoz içeren su agarda beþ gün geliþen fungus 
alýnmýþtýr (Shen ve ark., 2002; Sid ve ark., 2003; kolonisinin etrafýna çimlendirilmiþ tohumlar 
Akgül ve Mirik, 2004; Zhanyong ve ark., 2005; yerleþtirilmiþ ve petriler 28°C de 16 saat ýþýk 8 saat 
Benlioðlu ve ark., 2007; Mei ve ark., 2010). Bu karanlýk fotoperiyotta floresan ýþýk altýnda 
çalýþma ile Biberde Kök Boðazý Yanýklýðý Hastalýðýna inkubasyona býrakýlmýþtýr. Kontrol petrilerine konulan 
karþý biyolojik mücadele kapsamýnda kullanýlabilecek tohumlar sadece 10 mM MgSO  içinde bekletilmiþtir. 4

etkili antagonist bakteriler araþtýrýlmýþtýr. Üç günlük inkubasyonun ardýndan kontrol 
petrilerindeki çimlenen tohumlarýn kökçükleri 

MATERYAL ve YÖNTEM üzerinde belirtiler görülmeye baþlamasýyla birlikte 
deðerlendirmeler yapýlmýþ, petrilerdeki çimlenen 

Bu çalýþmada tohumdan yetiþtirilen California tohumlarýn kökçükleri incelenerek belirti gösterenler 
Wonder çeþidi biber bitkileri ve yöreden izole edilmiþ kaydedilmiþtir (Sang ve ark., 2008).
virülensi yüksek bir Phytophthora capsici biber izolatý 
kullanýlmýþtýr. Biyolojik savaþ ajaný olarak Adnan Ýnokulasyon yöntemleri
Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Tüm denemelerde tohumdan yetiþtirilen 12 
Bölümü Fitopatoloji Laboratuvarý antagonist stok günlük bitkiler kullanýlmýþ ve denemeler en az beþ 
koleksiyonundan temin edilen ve Rhizoctonia solani tekerrürlü olarak yürütülmüþtür. Ýnokulasyon 
ile Phytophthora cactorum'a karþý etkili olduðu yöntemlerinin denenmesi ile biyolojik mücadele 
bilenen U1, U7, U12, U14, U17 ve U26 kodlu floresan çalýþmalarýnda kullanýlabilecek en uygun yöntemin 
Pseudomonas antagonist bakteri izolatlarýndan seçilmesi düþünülmüþtür. 
yararlanýlmýþtýr. Bitki çalýþmalarýnda 16 saat ýþýk 8 
saat karanlýk fotoperiyotlu 26°C ye ayarlý iklim odasý Gövde inokulasyonu
kullanýlmýþtýr. Bu patojenisite testinde 12 günlük biber 
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bitkilerinin tepe kýsmýndan 4 gerçek yaprak atýlacak saðlanmýþtýr. Daha sonra fideler ayrý ayrý bardaklara 
þekilde gövde enlemesine steril bisturi yardýmýyla þaþýrtýlarak iklim odasýna geliþmesi için býrakýlmýþtýr 
kesilmiþtir. Gövdede oluþan yara üzerine 5 gün (Akgül ve Mirik, 2008).
boyunca PDA besi yerinde geliþtirilen P. capsici Bitkiler bakteri süspansiyonunda bekletilip 
kolonisinin kenarýndan mantar delici ile alýnan 5 mm þaþýrtýldýktan 48 saat sonra her bitkinin dibine bir adet 
çaplý bir agar plaðý fungus miselleri yaraya gelecek 5 mm çaplý P. capsici plaðý kök boðazýna deðmeyecek 
þekilde konulmuþtur. Ýnokulasyon bölgesi su kaybýný þekilde býrakýlmýþ ve 10 gün sonra deðerlendirme 
önlemek ve nemli bir ortam saðlamak amacýyla yapýlýncaya kadar bitkiler normal þekilde sulanmýþtýr. 
parafilm ile sarýlmýþtýr (Saðýr ve Yýldýz, 1987). Deðerlendirmelerde Benlioðlu ve arkadaþlarý 
Uygulamadan bir hafta sonra bitkilerdeki hastalýk (2007)'nýn belirttiði skala kullanýlmýþtýr (0 = saðlýklý 
belirtileri gözlenmiþtir. bitki; 1 = yaþlý yapraklar solmuþ; 2 = en üst 2-3 yaprak 

hariç tüm yapraklar solmuþ; 3 = tüm yapraklar solmuþ 
Topraða zoospor inokulasyonu ve 4 = tüm yapraklar dökülmüþ ve nekrozlaþmýþ 
Bu çalýþmada zoospor süspansiyonu ile gövde, tamamen ölü bitki).

b i tk i le r in  su lanmasý  yöntemiyle  b i tk i le r  
hastalandýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. Bunun için P. capsici BULGULAR
yulaf kepeði agar besi yerinde 7 gün 28°C de 
karanlýkta geliþtirilmiþtir. Ýnkubasyonun ardýndan Bakter i  Ýzo lat lar ýn ýn  Antagonis t ik  
zoosporangia oluþumunu teþvik etmek amacýyla 20 ml Etkilerinin In-vitro Koþullarda Testlenmesi
steril saf su ilave edilerek 7 gün daha 28°C de sürekli Bakterilerin antagonistik etkilerinin in-vitro'da 
florasan ýþýk altýnda inkube edilmiþtir. Son olarak 25 belirlenmesine yönelik yapýlan ikili kültür 
ml soðuk steril saf su ilave edilip +4°C de 30 dakika çalýþmalarýnda tüm bakteri izolatlarý istatistiki olarak 
bekletildikten sonra oda sýcaklýðýnda da 30 dakika etkili bulunurken U12 ve U14 en etkili izolatlar olarak 
bekletilip 3 katlý tülbentten geçirilerek zoosporlar elde saptanmýþtýr (Çizelge 1).
edilmiþtir (Sang ve ark., 2008; Kim ve ark., 2008). 
Elde edilen zoosporlar hemositometre yardýmýyla 
sayýlarak bir gram topraða 50 adet zoospor gelecek 
þekilde bitkiler sulanmýþ ve bitkiler 10 gün süreyle 
gözlemlenmiþtir.

Parçalanmýþ miselli agar plaklarýnýn sulama 
suyuyla bitkiye verilmesi

Bu testler için PDA ortamýnda geliþtirilen dört 
günlük P. capsici kültüründen 5 mm çaplý mantar 
delici ile alýnmýþ fungus plaklarý kullanýlmýþtýr. 
Sýrasýyla 3 plak/500 ml, 3 plak/1000ml ve 3 
plak/1500ml olacak þekilde blender yardýmýyla 1 
dakika süreyle yüksek hýzda parçalanarak inokulum 
hazýrlanmýþtýr. Hazýrlanan her bir süspansiyon ile 5 In-vitro Kökçük Testi
bitki 10'ar ml olacak þekilde sulanmýþtýr. Kökçük testlerinde bakteri uygulamasý 

yapýlmayan ve hastalýk etmeni ile karþý karþýya 
Miselli agar plaklarýnýn bitkinin dibine getirilen yeni çimlenmiþ tohumlarda hastalýk etmeni 

býrakýlmasý kökçük ve/veya tohum kabuðu üzerinde çürümelere 
Bu patojenisite yönteminde ise her fidenin neden olarak kahverengileþmeye sebep olmuþtur. 

dibine 5 mm çaplý hastalýk etmenine ait fungus plaðý Ancak bakteri uygulamasý yapýlan kökçüklerde 
býrakýlmýþ ve 10 gün sonra deðerlendirmeler hastalýða karþý koruma saðlanmýþ ve en iyi koruma 
yapýlmýþtýr. U12 izolatýndan alýnýrken bunu U7 ile U1 izolatlarý 

izlemiþtir. U14 izolatý ise herhangi bir koruma 
Ýn-vivo Biyolojik Mücadele Çalýþmasý saðlayamamýþtýr (Çizelge 2).
Antagonistik etkileri bitki üzerinde belirlenecek 

olan bakteriler KB (King ve ark., 1954) besi yerinde 
iki gün süre ile geliþtirilmiþ ve geliþen kolonilerden 

9steril saf su içine 10  hücre/ml olacak þekilde bakteri 
süspansiyonlarý hazýrlanmýþtýr.

Hazýrlanan her bir bakteri süspansiyonunun 
içine 6 adet biber fidesinin kökü kök boðazýný da 
kapsýyacak þekilde daldýrýlmýþ ve 30 dakika 
bekletilmiþtir. Böylece bitki kökleri fungusun 
geliþimini engelleyen bakteriler ile kaplanmasý 

Buhur, Özyýlmaz

Ýzolat P. capsici koloni geliþimi (mm) 
Kontrol 18.00 a 
U26 9.00 b 
U1 8.00 c 
U7 7.75 c 
U17 7.00 d 
U12 0.00 e 
U14 0.00 e 

Çizelge 1 Antagonist bakteriler ile P. capsici ikili kültür testi 
sonucu

Ayný harf ile gösterilen deðerler arasýnda istatistiki açýdan 
fark yoktur (p<0.05, Tek yönlü ANOVA, LSD)

   
Ýzolatlar  Enfekte Kökçük Sayýsý 
U12  3 (%30) 
U7  6 (%60) 
U1  8 (%80) 
U17  9 (%90) 
U26  9 (%90) 
U14  10 (%100) 
Kontrol 10 (%100) 

Çizelge 2 Antagonist bakteri uygulanan biber tohumlarýnýn 
P. capsici enfeksiyonuna yakalanma oraný
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Ýnokulasyon yöntemleri saptanmýþtýr. Yapýlan bir çok çalýþmada in-vitro'da 
Gövde inokulasyonu deðiþik genuslara ait bakteri izolatý bu hastalýða karþý 
Bitkilerin üst kýsmýnýn kesilmesi ile açýlan etkili bulunmuþtur (Shen ve ark., 2002; Sid ve ark., 

yaralara yapýlan inokulasyon çalýþmalarýnda; iki gün 2003; Akgül ve Mirik, 2004; Zhanyong ve ark., 2005; 
sonra hastalýk belirtileri görülmeye baþlanmýþ, bir Benlioðlu ve ark., 2007).
hafta içinde bitkiler tamamen hastalanmýþ ve on gün U12 izolatý ikili kültür testinin yanýnda kökçük 
sonra bitkiler tamamen kurumuþtur. denemelerinde de iyi bir performans göstermiþtir. 

Sang ve arkadaþlarý (2008) yaptýklarý kökçük 
Topraða zoospor inokulasyonu denemelerinde %20 korumanýn saðlanmasýnýn 
Zoospor süspansiyonlarýnýn bitkilere sulama istatistiki olarak antagonizmi gösterdiðini, izolat 

suyu olarak verilmesi ile yapýlan denemelerde dört seçiminde ise %30 sýnýrýný kullandýklarýný 
gün içerisinde bitkilerde solgunluk belirtileri, bildirmiþlerdir. Ancak U14 izolatý ikili kültür 
yapraklarýnda dökülmeler ve gövdelerinde çalýþmalarýnda en iyi sonucu verirken kökçük 
kahverengileþmeler baþlamýþtýr. Ancak belirtiler tüm denemelerinde en kötü sonucu veren izolat olmuþtur. 
bitkilerde ayný ayna baþlamamýþtýr. On gün içerisinde In-vivo ve in-vitro testler arasýndaki uyumsuzluk bir 
ise bitkiler tamamen ölmüþ ve kök boðazýnda fungal çok literatürde belirtilmiþ ve iyi çalýþýlmýþ bir konudur 
bir örtü oluþmuþtur. (Papavizas ve Lewis, 1983; Utkhede ve Gaunce, 1983; 

Fravel, 1988; Shanahan ve ark., 1992; Nielsen ve ark., 
Parçalanmýþ miselli agar plaklarýnýn sulama 1998; Landa ve ark., 2004). Buna karþýn kökçük 

suyuyla bitkiye verilmesi denemeleri sonuçlarýnýn saksý denemeleri ile 
Parçalanmýþ misel plaklarýnýn bitkilere sulama örtüþtüðü görülmektedir. Bu da antagonist bakterilerin 

suyu olarak verildiði bu denemede bitkiler verilen seçiminde ikili kültür testlerinin yanýnda muhakkak 
inokulumlarýn hiç birinde hastalanmamýþ ve saðlýklý kökçük testi gibi bitki ile iliþki in-vitro testlerinin de 
geliþimlerine devam etmiþlerdir. yapýlmasý gerektiðini ve bu test sonuçlarýnýn saksý 

denemelerine alýnacak izolatlarýn belirlenmesine Miselli agar plaklarýnýn bitkinin dibine 
yardýmcý olabileceðini ortaya koymuþtur.býrakýlmasý

Yapýlan saksý denemelerinde U17 izolatý Bu yöntemde de bitkilerde ilk belirtiler dört gün 
istatistiki olarak hastalýðý kontrol altýna alabilmiþtir. sonra gözlemlenmiþ ve 15 gün sonunda bitkiler 
Ancak bunun yanýnda bazý bakterilerin hastalýk tamamen kurumuþtur.
þiddetini arttýrdýðý görülmüþtür. Benzer þekilde 
Vestberg ve arkadaþlarý (2004)'nýn antagonist Ýn-vivo Biyolojik Mücadele Çalýþmasý
bakteriler ile çilek bitkisinde yaptýklarý uygulamalarda Bitki köklerinin antagonist bakteriler ile 
bazý bakterilerin Phytophthora cactorum ve P. kaplanmasý sonucunda U17 ve U12 izolatlarýnýn 
fragaria hastalýklarýný kontrol edemediðini bunun hastalýðý baský altýna aldýðý saptanmýþtýr. Ancak 
yanýnda hastalýk þiddetini arttýrdýðýný bildirmiþlerdir. uygulanan bakteri izolatlarýndan bazýlarý hastalýk 
Buna benzer olarak Berg ve arkadaþlarý (2001) sera þiddetinin artmasýna neden olduðu bulunmuþtur. 
koþullarýnda çileklerde yaptýklarý denemelerde Uygulamadan 10 gün sonra yapýlan deðerlendirmeye 
Verticillium solgunluðunu denedikleri bazý antagonist ait ortalama skala deðerleri Çizelge 3'te verilmiþtir.
bakterilerin hastalýk oranýný istatistiki olarak 
arttýrdýðýný bildirmiþtir.

Biyolojik savaþta etkinin deðerlendirilmesi 
açýsýndan en uygun hastalýk inokulasyon yönteminin 
zoospor uygulamasý olduðu düþünülmektedir (Biles 
ve ark., 1995). Ancak uzun süren ve zahmetli olan bu 
yöntemde her zaman ayný miktarda zoospor elde 
edilememiþ, bunun yanýnda elde edilen zoosporlar ile 
yapýlan uygulamalarda ise hastalýk tüm bitkilerde ayný 
anda baþlamamýþtýr. Bu nedenle antagonistik etkinin 
bitki üzerinde denenmesi çalýþmalarýnda agar plaðýnýn 
bitki dibine býrakýlmasý yöntemi tercih edilmiþtir.

Tüm bu testler ile U17 ve U12 izolatlarýnýn 
yapýlacak diðer biyokontrol çalýþmalarýna materyal 
olacak özelliklere sahip olduðu saptanmýþtýr. 

TARTIÞMA Çalýþmalara iklim odasýnda devam edilmesinin 
yanýnda tarla ve fidelik denemelerinin de kurulmasý 

Biber Kök Boðazý Yanýklýðý Hastalýðýna karþý 
gerekmektedir. Ayrýca yapýlacak çalýþmalar ile bu 

biyolojik mücadele olanaklarýnýn araþtýrýldýðý bu 
bakterilerin etki mekanizmalarýnýn ortaya konmasý, 

çalýþmada testlenen toplam 6 izolatýn hepsi ikili kültür 
diðer biyokontrol çalýþmalarýnda etkili antagonist 

testlerinde etkili antagonist bulunurken, bunlardan en 
bakteri seçimine ýþýk tutacaðý bir gerçektir.

etkilileri sýrasýyla U14, U12, U17, U7 ve U1 olarak 

 
Ýzolatlar Skala Deðeri (Ort.) 
U26 3.17 a 
U14 3.17 a 
U1 2.83 a 
U7 2.83 a 
Kontrol 2.33 ab 
U12 2.00 ab 
U17 1.00 b 

Çizelge 3 Antagonist bakteri uygulamalarýnýn biberde P. 
capsici'nin neden olduðu hastalýk üzerine etkileri

Ayný harf ile gösterilen deðerler arasýnda istatistiki açýdan 
fark yoktur (p<0.05, Tek yönlü ANOVA, LSD, Karekök 
transformasyonu yapýlmýþtýr)
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