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ÖZ 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 

BAKTERİYEL YANIKLIK ETMENİ Xanthomonas axonopodis pv. 
pelargonii’NİN SARDUNYA’DA (Pelargonium spp.) TANISI VE BİYOLOJİK 

MÜCADELESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 
 

Sencan ÜNLÜ 
 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI 
 

 Danışman : Doç. Dr. Yeşim AYSAN 
 Yıl : 2007, Sayfa: 101 
 Jüri : Doç.Dr. Yeşim AYSAN 
 Prof. Dr. Sadettin BALOĞLU 
 Prof. Dr. Zerrin SÖĞÜT 
  

Adana ve İstanbul illerinde sarkıcı formlu sakız Sardunya (Pelargonium 
peltatum) yapraklarında etrafı sarı haleli kahverengi lekeler, yaprak kurumaları ve 
gövdede kahverengi yanıklık belirtileri saptanmıştır. Hastalıklı bitki örneklerinden 
Nutrient agar, YDC ve King B besi yerlerine yapılan izolasyonlar sonucunda açık 
sarı renkte gelişen 29 adet bakteri izolatı elde edilmiştir. Patojenite çalışmalarında 
çalı formlu Sardunya (Pelargonium x hortorum) çeliklerinin gövdelerine kürdan ile 
inokulasyonlar yapıldığında 8-10 gün içerisinde karakteristik belirtiler ortaya 
çıkmıştır. Klasik bakteriyolojik teknikler, İmmunoStrip, DAS-ELISA testi, PCR ve 
tüm hücre yağ asit metil ester analizlerine (FAME) dayanan Mikrobiyal tanı 
sistemine göre patojen bakteri Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii olarak 
tanılanmıştır. 

Hastalığın biyolojik mücadelesi ile ilgili çalışmalarda, Adana’da sardunya 
yetiştirilen farklı alanlardan bitki büyümesini teşvik eden rizobakterileri (PGPR) 
izole etmek için toplam 16 adet toprak örneği alınmıştır. Örneklerden toplam 234 
adet aday PGPR izole edilmiştir. Katı NBRIP besi yeri kullanılarak bu bakteri 
izolatlarından 60’ının fosforu çözdüğü belirlenmiştir. En yüksek fosfor çözen 5 izolat 
seçilerek saksı çalışmasında hastalığı engelleme yeteneği araştırılmıştır. Yaprak 
enfeksiyonunu iki PGPR izolatı % 88-100 oranında, bir PGPR izolatı gövde 
enfeksiyonunu %63 oranında engellemiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Pelargonium, bakteri, Xanthomonas, tanı, PGPR 
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ABSTRACT 
 

MSc THESIS 
 

IDENTIFICATION OF Xanthomonas axonopodis (syn: campestris) pv. 
pelargonii CAUSAL AGENT OF BACTERIAL BLIGHT ON GERANIUM 
(Pelargonium spp.) AND RESEARCH ON IT’S BIOLOGICAL CONTROL  

 
Sencan ÜNLÜ 

 
UNIVERSITY OF ÇUKUROVA 

INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES 
DEPARTMENT OF PLANT PROTECTION 

 
 Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Yeşim AYSAN 
 Year : 2007 Page: 101 
 Jury : Assoc. Prof. Dr. Yeşim AYSAN 
 Prof. Dr. Sadettin BALOĞLU 
  Prof. Dr. Zerrin SÖĞÜT 
 
   

Leaf spots with yellow halo, leaf necrosis, and stem rot on were detected on 
ivy geranium (Pelargonium peltatum) plants in Adana and İstanbul cities. Totally 29 
light yellow colonies were isolated on Nutrient agar, YDC and King’s medium B 
from diseased plants. In pathogenicity tests, bacteria were inoculated by sterile 
tootpith on stems of zonal geranium (Pelargonium x hortorum) cuttings and 
characteristic disease symptoms were observed within 8-10 days on inoculated 
cuttings. Bacteria were identified as Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii by 
traditional bacteriological tests, ImmunoStrip, DAS-ELISA, PCR and whole cell 
fatty acid methyl ester analysis (FAME). 

In biological control studies, 16 soil samples were taken from geranium 
rhizosphere in Adana for isolating candidate plant growth promoting rhizobacteria 
(PGPR). Totally 234 candidate PGPR were isolated from samples. Among 60 PGPR 
strains were solubulized phosphorus on solid NBRIP medium. Five PGPR strains 
were selected for pot studies to reduce disease. Two PGPR strains reduced disease 
incidence at % 88-100 for leaf infections and one PGPR strain significantly reduced 
disease incidence at % 63 for stem infections.  

 
Key words: Pelargonium, bacteria, Xanthomonas, identification, PGPR 
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1. GİRİŞ 

 

Süs bitkileri sahip oldukları çeşitli özellikleriyle yaşantımızın hemen her 

alanında yerini almıştır. Çevre estetiği ve güzelliği açısından olduğu kadar insan 

sağlığı ve milli ekonomiye katkılarından dolayı ülkemizde süs bitkileri üretimi yeni 

gelişen ve hızla büyüyen tarımsal bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Çizelge 

1.1’de görüldüğü gibi 2000 yılında toplam 15.132 dekar alanda üretim yapılırken 

2004 yılında süs bitkileri üretim alanı 25.195 dekara çıkarak beş yıl içinde %67’lik 

bir artış göstermiştir (Türkiye Süs Bitkileri İhracat Raporu, 2007). Bu artış içinde 

kesme çiçek üretiminde Antalya, dış mekan süs bitkileri üretiminde İzmir, Yalova ve 

Sakarya, iç mekan süs bitkileri üretiminde ise Yalova ve Adana illeri ilk sıralarda yer 

almaktadır (Sözen ve ark. 1991). Çizelge 1.1’de görüldüğü gibi Türkiye süs bitkileri 

üretiminin 2004 yılı için %48’ini kesme çiçek, %47’sini dış mekan süs bitkileri, 

%3’ünü iç mekan bitkileri, %2’sini ise doğal çiçek soğanları oluşturmaktadır. 

Toplam üretimin %39’u seralarda, %61’i ise açık alanlarda yapılmaktadır (Türkiye 

Süs Bitkileri İhracat Raporu, 2007). 

 

Çizelge 1.1. Türkiye süs bitkileri üretim alanları (da) 

Üretim Çeşidi 2000 2001 2002 2003 2004 

Kesme Çiçekler 8,545 7,582 10.365 11,455 11,988 

İç Mekan Bitkileri 542 380 796 575 730 

Dış Mekan Bitkileri 5,915 5,844 7,232 9,184 11,934 

Soğanlı-Rizomlu Bitkiler 130 118 193 510 543 

TOPLAM 15,132 13,924 18,586 21,724 25,195 

 

Süs bitkileri sektörü hızla büyümesine rağmen bu konuda giderek çeşitlenen 

ve artan ihtiyaçları tam olarak karşılayacak bir yurt içi üretim kapasitesine ve 

teknolojik seviyeye henüz ulaşılamamıştır. Ortaya çıkan süs bitkileri açığı yurt dışı 

kaynaklı çelik, fide, fidan ve yetişkin bitkilerle kapatılmaya çalışılmaktadır (Sözen ve 

ark., 1991; Zencirkıran, 2004). İthalatı yapılan türler iç ve dış mekanda farklı amaçlar 
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için kullanılmaktadır. Yurtdışı kaynaklı iç mekan bitki türlerinin fideleri sera 

koşullarında büyütülerek pazarlanmaktadır. Süs bitkileri sektörünün gelişmesiyle 

beraber üretim materyali ithalatı ile ülkemize yeni hastalıkların girişi de 

olabilmektedir.  

Ülkemizde süs bitkilerinde görülen hastalıklar üzerine ilk çalışmalar Öden 

(1991)’in bildirdiğine göre Türkmenoğlu (1953), Karel (1958), Karahan (1969) ve 

Gürcan (1970) tarafından yapılan fungal hastalıkların ilk kayıtlarıdır. Bornova Zirai 

Mücadele Araştırma Enstitüsü tarafından 1979-1984 yılları arasında süs bitkilerinde 

sorun olan hastalıklar üzerine yapılan bir araştırmada hiçbir bakteriyel hastalık 

etmeni bulunamamıştır. Bakteri hastalıkları üzerine yapılan ilk detaylı araştırma 

Öden (1991) tarafından yapılan doktora çalışmasıdır. Araştırıcı İstanbul ve İzmir 

illerinde yaptığı incelemelerde Chrysanthemum spp. (Krizantem) ve Rosa spp. 

(Gül)’da Agrobacterium tumefaciens (kök boğazı uru), Zantadeschia aethiopica 

(Kala), Ariocarpus trigonus (Kaktüs), Lilium candidum (Mis Zambak), Saintpaulia 

ionantha (Afrika menekşesi), Dieffenbachia sp. (Difenbahya) ve Gerbera L. 

(Gerbera)’da yumuşak çürüklüğe neden olan Erwinia carotovora subsp. 

carotovora’yı tanılamıştır (Öden, 1991). Doğu Akdeniz bölgesinde 2000’li yılların 

başlarında ise Rosa spp. (Gül)’lerde A. tumefaciens’in (Aysan ve Şahin, 2003a) ve 

Dieffenbachia spp. (Difenbahya)’de ise E. c. subsp. carotovora’nın neden olduğu bir 

hastalık patlaması belirlenmiştir (Aysan ve Çetinkaya-Yıldız, 2002; Çetinkaya-Yıldız 

ve ark., 2004). Ayrıca Aysan ve Şahin (2003b) Anthurium andreanum’da (Filamingo 

Çiçeği) bakteriyel yanıklığa neden olan Xanthomonas axonopodis pv. 

dieffenbachiae’nın ülkedeki ilk raporunu yayınlamışlardır. Mirik ve ark. (2004) 

Adana, Mersin, Antalya ve İzmir illerinden topladıkları Nerium oleander (Zakkum), 

Jasminum officinale (Yasemin), Myrtus communis (Mersin Çalısı) ve Fontonesia 

phillyreoides (Cılbırtı Çalısı) türlerinden dal, gövde ve yapraklarda ur oluşumuna 

neden olan Pseudomonas savastanoi’yi izole etmişler ve bu izolatların fenotipik 

karakterizasyonlarını yapmışlardır. Örnek (2006), Begonya’da yaprak lekesine neden 

olan Xanthomonas axonopodis pv. begoniae’nın ülkemizdeki varlığını tespit etmiş ve 

farklı Begonya çeşitlerinin hastalığa reaksiyonunu araştırmıştır. Konya’da Tulipa spp. 
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(Lale)’lerde soğan, yaprak ve sap çürüklüğüne neden olan Pectobacterium (synonim: 

Erwinia) carotovorum’un problem olduğu bildirilmiştir (Boyraz ve ark., 2006).  

Son yıllarda ev balkonları ve bahçe düzenlemelerinde en fazla kullanılan süs 

bitkilerinden biri de sardunyalar (nerdane)dır. En yaygın sardunyalar dik gelişimli 

çalı tipindekiler (Pelargonium x hortorum ve Pelargonium x zonale), sarkıcı formlu 

sakız sardunya (Pelargonium peltatum), yaprakları ve çiçekleri katmerli olan Şükriye 

hanım (Pelargonium x domesticum) ve ıtır (Pelargonium graveolens) dır. Sardunya, 

Pelargonium takımından Geraniaceae familyasından olan bir süs bitkisidir. 

Yaprakları parçalı, orta kısımları açık, kenarları koyu; çiçekleri yalınkat veya 

katmerli ve değişik renklerde (kırmızı, mor, pembe, beyaz vb) olan bir süs bitkisidir. 

Sardunyalar bahçe düzenlemelerinde önemli rol oynarlar. Vejetatif üretimle (çelikle) 

ve tohumla tüm dünyada yetiştiriciliği yapılmaktadır. 1996 yılında sardunyaların 

satışından elde edilen gelir sadece Amerika Birleşik Devletlerinde 205 milyon $ 

civarındadır (Nameth ve ark., 1999). Sardunya türlerinin 1632’de Güney Afrika’dan 

Avrupa’ya getirildiğine inanılır ve 1700’lü yılların başlarında bahçelerde 

kullanılmaya başlanmış, 1800’lü yıllarda hibritleme çalışmaları da başlamıştır. 

Yoğun hibritleme sonucu oluşan yeni genotiplerde hastalıklara karşı duyarlılığın da 

arttığı gözlenmiştir (Nameth ve ark.,1999). Pelargonium türleri pas (Puccinia 

pelargonii), kurşuni küf (Botrytis cinerae), solgunluk (Fusarium sp. ve Verticillium 

dahliae), yaprak lekesi (Alternaria alternata) ve kök çürüklüğü (Pythium ve 

Rhizoctonia türleri) gibi fungal hastalıklardan ve bir kaç virüsden (Arabis mozayik 

virüs, Hıyar mozayik virüsü, Tütün mozayik virüsü, Domates halkalı leke virüsü ve 

Tütün halkalı leke virüsü) etkilenmektedir. Bakteriyel etmen olarak da Xanthomanas 

axonopodis pv. pelargonii, Ralstonia solanacearum, Pseudomonas cichorii, 

Pseudomonas syringae, Rhodococcus fascians, Acidovorax sp. ve Agrobacterium 

tumefaciens türleri hastalık yapmasına rağmen tüm dünyada Sardunya’ların en yıkıcı 

hastalığı Xanthomanas axonopodis (synonim: campestris) pv. pelargonii’nin neden 

olduğu bakteriyel gövde çürüklüğü, yaprak lekesi ve solgunluk hastalığıdır (Nameth 

ve ark.,1999). 
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Kısaca “Sardunya Bakteriyel Yanıklığı veya Bakteriyel Leke Hastalığı” 

olarak bilinen bu hastalık 1800’lü yılların sonu ile 1900’lü yılların başından beri 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde bilinmektedir. Etmen ilk olarak 1923’te 

Bacterium pelargonii olarak isimlendirmiştir. 1928’te Stapp bu ismi Pseudomonas 

pelargonii (Brown) Stapp olarak değiştirmiştir. 1942’de Xanthomonas pelargonii 

(Brown) Starr & Burkholder olarak tekrar değişmiştir. Bugünkü güncel taksonomide 

patojenin adı Xanthomanas axonopodis pv. pelargonii (Brown) Dye’dir (Nameth ve 

ark., 1999). ABD dışında Avrupa’da pek çok ülkede ve İsrail’de de yaygın bir 

hastalıkdır. Patojen bakterinin tek konukçusu sardunyadır. Etmen enfekteli bitkinin 

iletim demetlerinde yaşar ve çeliklerle taşınır. 1950 ve 1960’lı yıllarda bakteriyel 

yanıklıktan dolayı %10’dan %15’e kadar değişen üretim kaybının olduğu 

(Munnecke, 1954; Nichols, 1966: Nameth ve ark. 1999’dan) ve bu kaybın bugün 

halen devam ettiği bildirilmiştir (Nameth ve ark., 1999). Tohumlardan gelişen hibrit 

sardunyalar bakteriyel yanıklığa duyarlı olmalarına rağmen yeşil kısımdan çelikle 

vejetatif olarak çoğaltılan sardunyalar ve sakız sardunyalar en fazla 

etkilenenlerdendir. Çünkü etmen organizma enfekteli bitkinin iletim demetlerinde 

yaşar ve çeliklerle taşınır.  

Xanthomanas axonopodis pv. pelargonii’nin yaprak belirtileri sardunya 

gruplarına göre değişiklik göstermektedir. Sakız sardunyaların (Pelargonium 

peltatum) yapraklarında hastalık, başlangıçta küçük, karakteristik, su emmiş lekeler 

şeklindedir. Başlangıçta 1-2 mm çapındaki bu lekeler zamanla büyüyüp genişler ve 2-

3 mm boyutuna ulaşırlar. Lekeler düzensiz şekillidir, lekeli alanların etrafında 

sararma oluşur, zamanla lekeler nekrotik bir hal alır ve lekeler birleşirler. Enfekteli 

yaprak kahverengileşir ve incelir. Bitki gövdesinde enfeksiyondan dolayı sınırı 

olmayan kahverengi-siyah lekeli alanlar oluşur, iletim demetleri renklenir, gövde içi 

çürüyerek boşalır ve solan yapraklar dökülmeden kuru sert olarak dalda asılı kalır 

(Şekil 1. 1).  

Dik büyüyen çalı formundaki sardunyalarda (Pelargonium x hortorum ve 

Pelargonium zonale) hastalık belirtileri genel bir sararma ve solgunluk şeklinde 

başlar. Bu çeşitte yapraklarda “V” şeklinde başlayan sararma zamanla nekrotik bir 
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hal alır ve bu etmenin tipik simptomudur. Eğer bakteri hidadotlar aracılığı ile bitki 

içine giriş yaparsa da bu tip belirtiler oluşur. Enfeksiyon iletim demetlerinde oluştuğu 

zaman ayrı dallar üzerindeki yapraklar solar, bu aşamada bitkide diğer simptomlar 

görülmeyebilir. Gövde belirtileri ise sakız sardunyalarda (Pelargonium peltatum) 

olduğu gibidir (Şekil 1. 2). 

 

Şekil 1.1. Sakız sardunya (Pelargonium peltatum) yapraklarında Xanthomonas 
axonopodis pv. pelargonii’nin oluşturduğu yaprak ve gövde belirtileri 

 

 

Şekil 1.2. Çalı formundaki sardunya (Pelargonium x hortorum) 
yapraklarında Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’nin 
oluşturduğu yaprak belirtileri 



1. GİRİŞ   Sencan ÜNLÜ 

6 

Hastalık gelişimi için uygun olmayan koşullar altında bakteri bitki yüzeyinde 

epifitik olarak veya bitki içerisinde latent olarak yaşamını sürdürebilir. Simptom 

göstermeyen bitkilerin seralardan diğer seralara nakli ile patojen yayılır (Nameth ve 

ark., 1999). Üreticiler enfekteli olduğu bilinmeyen çelikleri kullandıkları zaman 

hastalık tohum yatağından diğerlerine yayılmaktadır. Bu etmen toprak kökenlidir ve 

tohumla da taşındığını gösteren az sayıda çalışma vardır (Kennedy ve ark., 1987; 

Woelk ve Sarkar, 1994: Griesbach ve Olbricht, 2002’den). Tüm ticari sardunya 

çeşitleri bu hastalığa duyarlıdır. Tohumdan üretim yapılan hibrit çeşitler hastalığa 

son derece duyarlıdır. Sardunya üretim alanlarında Xanthomonas axonopodis pv. 

pelargonii’ye karşı kimyasal mücadelenin yetersiz olduğu bilinmektedir (Flaherty ve 

ark., 2001). Bu yüzden hastalığın kontrolü için kültürel önlemlerden biri olan 

hastalıksız üretim materyalinin kullanımı ilk şarttır. Uygun testleme yöntemleriyle 

hastalık yönünden incelenmiş, hastalıksız olduğu bilinen ana bitkiden alınmış 

çelikler üretim materyali olarak kullanılmalıdır. Hastalıkla mücadelede enfekteli 

bitkilerin üretim yerinden uzaklaştırılması, bir sonraki üretim sezonuna kadar üretim 

alanının boş bırakılması, işçilerin çeşitli işlemler esnasında temizlik önlemlerine 

dikkat etmeleri gibi kültürel önlemler de son derece önemlidir (Nameth ve ark., 

1999).  

Tohum ve çelik ithalatı ile farklı Sardunya tür ve çeşitleri de ülkemize 

girmiştir. Son birkaç yıldır Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Sardunya bitkilerinde yaprak 

lekesi, gövde çürüklüğü ve yanıklığı belirtilerini içeren bu hastalık problem 

olmaktadır. Ayrıca İstanbul ve Manisa illerindeki üretim yerlerinde de benzer 

şikayetler olmuş ve hasta bitki örnekleri laboratuarımıza posta yoluyla 

gönderilmiştir. Bu yüksek lisans tez çalışmasında Doğu Akdeniz Bölgesinde 

Sardunya’da yaprak leke ve yanıklığına neden olan bakteriyel etmenin izolasyonu, 

elde edilen izolatların morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal testleri, serolojik (Direct-

Indirect ELISA ve ImmunoStrip), moleküler (PCR) ve yağ asit metil ester (Fatty 

Acid Methyl Ester: FAME) analizleri ile tanısı amaçlanmıştır.  

Bitki hastalıklarıyla mücadelede yoğun kimyasal kullanımı sonucu ortaya 

çıkan olumsuzluklarının fark edilmesi, kimyasalların çevreye ve insan sağlığı üzerine 

olumsuz etkileri, kimyasallara karşı oluşan dayanıklılık sorunları ve bazı 
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hastalıkların kimyasallarla yeterli ve etkili mücadele yönteminin olmayışı biyolojik 

mücadele çalışmalarını öncelikli bir konu haline getirmiştir. Son yıllarda entegre 

mücadele programları içerisine biyolojik mücadele yöntemlerinin dahil edilmesi 

kaçınılmaz olmuştur. Bitki büyümesini teşvik eden rhizobakteriler (Planth Growth 

Promoting Rhizobacteria: PGPR) biyolojik mücadele elemanı olarak kullanıldığında 

bitkilerde bir çok hastalığa karşı dayanıklılığı teşvik etmekte ve bunun yanında verim 

artışına sebep olmaktadır (Weller, 1988). Bu nedenle bu tez çalışmasında 

Sardunya’da Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’nin PGPR ile biyolojik 

mücadele olanakları da araştırılmıştır. 
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2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

 

2.1. Süs Bitkilerinde Görülen Xanthomonas spp. İle İlgili Çalışmalar  

 

Kültür bitkilerinde olduğu gibi süs bitkilerinde de pek çok bakteri türü yaprak 

lekesi, yaprak ve gövde yanıklığı, yaş çürüklük ve doku anormalliklerine neden olur. 

Yapraklı ve çiçekli süs bitkilerinde sorun olan hastalık etmenlerinin belirtileri, 

epidemiyolojisi ve mücadelesi için pratik önerileri içeren resimli kitaplar Amerikan 

Fitopatoloji Derneği tarafından yayımlanmıştır (Chase, 1987; Daugtery ve ark., 

1995). Bu kaynaklara göre yapraklı ve çiçekli süs bitkilerinde hastalık oluşturan 

Xanthomonas türleri incelendiğinde Xanthomonas axonopodis geniş bir konukçu 

dizisine sahip patojenlerden biridir. Bu tür genellikle yaprak lekesi, yaprak ve gövde 

yanıklığı belirtileri oluşturarak süs bitkilerinin pazar değerini azaltarak önemli 

ekonomik kayıplara yol açar. Xanthomonas axonopodis’in farklı konukçularda 

hastalık yapan pathovarları Çizelge 2.1.’de görülmektedir (Daughtrey ve ark., 1995; 

Chase, 1999; Şahin, 2003). 

 

Çizelge 2.1. Xanthomonas axonopodis’in farklı konukçularda hastalık yapan 
pathovarları 

Pathovar Konukçu 

pv. syngonii Araceae familyasındaki bitkiler (Aglaonema, Anthurium, 

Caladium, Dieffenbachia, Philodendron, Syngonium ve 

Xanthosoma) 

pv. dieffenbachiae Araceae familyasındaki bitkiler  

pv. poinsettiicola Euphorbia pulcherrima (Atatürk Çiçeği) 

pv. poinsettia Euphorbia pulcherrima (Atatürk Çiçeği) 

pv. zinniae Zinnia elegans (Kirli hanım) 

pv. euphorbiae Euphorbiaceae familyasındaki bitkiler 

pv. clerodendri Clerodendrum phlomidis  

pv. lantanae Lantana camara (Çalı Minesi) 

pv. fici Ficus spp. (Kauçuklar) 
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pv. hederae Hedera helix (Orman Sarmaşığı) 

pv. malvacearum Hibiscus rosa-sinensis (Japon Gülü) 

pv. begoniae Begonia türlerinde (Begonya) 

pv. pelargonii Pelargonium türlerinde (Sardunya, Şükriye hanım, Nerdane) 

 

Bu tezin çalışma konusunu oluşturan Xanthomonas axonopodis pv. 

pelargonii, Pelargonium türlerinin en yıkıcı hastalık etmenlerinden birisidir. Nameth 

ve ark. (1999)’nın bildirdiğine göre 1800’lü yıllardan beri Avrupa ve ABD’de 

Pelargonium türleri üzerinde patojen olduğu bilinmektedir. Fransa’da Lequet (1888) 

ve ABD’de Galloway (1890) adlı araştırıcılar etmeni bir gövde hastalığı olarak tarif 

ettikten sonra, yaprak lekelerinin de hastalıkla ilgili olduğunu ve çürüyen gövdede 

bakterinin var olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Stone ve Smith (1898) etmenin yaprak 

leke dönemini tarif etmişler “Yapraklar sararır ve ayrı ayrı duran küçük lekelerin 

sayısı artar, yaprak dokusu bu noktalarda kurur; böylece yapraklar kısa zamanda ölü 

lekelerle kaplanır ve yaprak tamamen yapısını kaybeder” şeklinde simptomları tarif 

etmişlerdir. Stone ve Monahan (1907)’a göre hastalık ilk defa 1898’de ABD’de 

görülmüş ve bu tarihten itibaren her yıl ortaya çıkmıştır, hatta son yıllarda Amerika 

Birleşik Devletlerinde tüm eyaletlere yayıldığı bildirilmiştir. Lewis (1914) adlı 

araştırıcı Teksas’ta Erodium ve Pelargonium türleri üzerinde bir yaprak leke 

hastalığını rapor etmiştir. Brown (1923)’un çalışma ve gözlemlerine göre yaprak 

kenarlarında, genç veya yaşlı yaprağın uç kısımlarında dairesel, düzensiz şekilli 

lekeler oluşmuş ve bakteri buralardan kolaylıkla izole edilmiştir. Bu araştırıcı gün 

boyunca sıcaklık yaklaşık 27oC olduğunda, sağlıklı sardunya yaprakları üzerine 

bakteri püskürtülerek yapılan inokulasyonlardan sonraki 4 gün içerisinde tipik 

lekelerin oluştuğunu gözlemiştir. Benzer inokulasyonlar sıcaklığı 12-15oC arasında 

değişen sera koşullarında yapıldığı zaman az düzeyde enfeksiyon gözlenmiştir. Daha 

ileri simptom gelişimlerini Dodge ve Swift (1932) tarif etmiştir; NewYork botanik 

bahçesindeki hibrit sardunya’lardaki siyah gövde çürüklüğünün gövdenin ortasından 

veya üst kısmından başladığını gözlemlemişlerdir. Bu konuda Hellmers (1952) daha 

detaylı çalışmalar yapmış ve tipik yaprak lekesine neden olan organizmanın ayrıca 

gövde çürüklüğüne de neden olduğunu göstermiştir. Gövde belirtileri Lequet (1888), 
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Galloway (1890), Dodge ve Swift (1932) tarafından tarif edilmiştir. Pelargonium 

peltatum yaprakları üzerinde küçük sulumsu kabarcıkları ilk defa tarif eden ise 

Hellmers (1952)’dir. Belirtileri su emmiş lekeler ve ödemler olarak anlatmıştır. Su 

emmiş lekelerin ilerleyen dönemlerde küçük, sarımsı-gri kurumuş bakteriyel akıntı 

içeren nekrotik lekelere dönüştüğünü gözlemlemiştir.  

Nameth ve ark. (1999)’nın bildirdiğine göre Kivilaan ve Scheffer (1958) 

hastalık simptomlarının yüksek sıcaklıklarda (21-27oC) artarken düşük sıcaklıklarda 

(10oC) simptom gelişiminin yavaşladığını belirlemiştir. Aynı araştırıcılar bakterinin 

parankimaya saldırmadıkça gövdede simptomların oluşmadığını not etmişlerdir. 

Ayrıca etmen saldırısının kökler aracılığı ile de olabileceğini vurgulamışlardır. 

Bugbee ve Anderson (1963)’un gözlemlerine göre 18-21oC sıcaklıklarda yaprak 

kabarcıkları 4 ay kalır, fakat bitkiler daha yüksek sıcaklığa taşındığında simptom 

gelişimi artar. Jiao ve ark., (1999) Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’nin 

gelişmesi üzerine iki farklı karbondioksit düzeyinin (35 ve 90 Pa) etkisini 

araştırmışlar ve yüksek CO2 düzeyinde bakterinin daha az gelişebildiğini 

göstermişlerdir. 

Daughtrey ve Macksel (1993)’in bildirdiğine göre; etmen için beyaz sineğin 

(Trialeurodes spp.) vektör olma olasılığı oldukça yüksektir. Serada yetiştirilen 

Sardunyalar için bunlar inokulum kaynağı olabilir. Diğer bir inokulum kaynağı da 

sardunya (Pelargonium spp) yetiştirilen seralar yakınında bulunan Geranium 

türleridir (Geranium maculatum, Geranium platypetalum, Geranium sanguineum ve 

Geranium endresii). Bunlar üzerinde patojenin oluşturduğu hastalık belirtileri bu 

araştırıcılar tarafından saptanmıştır. 

Yaprak lekeleri, solgunluk ve gövde çürüklüğü belirtilerine neden olan etmen 

genel besi yerlerinden birine kolaylıkla izole edilebilir. Ancak ilk adım olarak 

hastalıklı kısımdan parça alınarak mikroskobik inceleme yapılması yararlı olur. 

Sistemik olarak enfekteli bitkinin gövdesi veya yaprak sapı (petiol) sıkıldığında 

bazen ince bir damla şeklinde bakteriyel akıntı gözlenir (Nameth ve ark., 1999). Bu 

şekilde tipik hastalık belirtisi gösteren bitkilerde etmeni arazi koşullarında en kısa 

sürede tanılayacak yöntemlerinden biri immustrip çubukların kullanımıdır. Serolojik 

bir test olan immustrip testinde antiserum emdirilmiş çubuklar hasta bitkinin özsuyu 
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emdirilir ve oluşan bantlar pozitif reaksiyona işaret eder (Alvarez, 2004). Ayrıca 

simptomsuz bitkilerde etmeni saptamaya çalışırken X. a. pv. pelargonii’yi diğer 

Xanthomonas’lardan ayırt eden seçici ve yarı seçici besi yerleri (örneğin SX) tercih 

edilir (Daughtrey ve ark., 1995). Hasta bitkiden elde edilen izolatların patojenitesi 

testlenirken kısa sürede sonuç vermesi nedeniyle sardunya çelikleri kullanmak da 

faydalı bir yöntemdir (Nichols, 1966: Nameth 1999’dan). Elde edilen izolatların tanı 

için BIOLOG ve yağ asit metil ester analizlerinden (Sasser, 1990: Nameth 1999’dan) 

de yararlanılır.  

Nameth ve ark. (1999)’nın bildirdiğine göre Munnecke (1954) Kaliforniya’da 

nemli tarla toprağında bakterinin 3 ay yaşamını sürdürdüğünü bildirmiştir. Araştırıcı 

bakterinin enfekteli bitkinin iletim demetinde bulunduğunu, çelik alımı esnasında 

bıçaklarla (makaslarla) yayılabildiğini, çoğalma yatağında bir bitkiden diğerine 

geçebildiğini gözlemlemiştir. En önemli yayılma şekli simptomsuz bitkilerde kalan 

bakterinin bir mevsimden diğerine yayılmasıdır. Patojen uygun olmayan iklim 

koşullarında yaprak yüzeyinde veya bitki içinde düşük populasyonlarda simptomsuz 

olarak (epifitik veya latent) yaşamını devam ettirebilir (Digat, 1978; Digat 1987; 

Vauterin ve ark., 1990’dan). 

Farklı araştırıcılar tarafından yapılan çalışmalar incelendiğinde, sardunyada 

bakteriyel leke, yanıklık ve solgunluğa neden olan X. a. pv. pelargonii üzerine pek 

çok çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Çalışmalar özellikle üretim materyalinde 

latent olarak bulunabilen etmenin duyarlı ve hızlı tanısı üzerine yoğunlaşmıştır. 

Tuinier ve Stephens (1989) sağlıklı görünen sardunya bitkilerindeki X. a. pv. 

pelargonii’nin latent ve epifitik bulaşmalarını saptayabilmek için poliklonal 

antiserum üretmişlerdir. Antiserum üretimi için glutaraldehitle fikse edilmiş tüm 

bakteri hücrelerini antijen olarak kullanmışlardır. Sulandırılmış sardunya 

ekstraktından yapılan DAS-ELISA ve agglutinasyon testlerinde ELISA’nın daha 

başarılı bir yöntem olduğunu saptamışlardır. Geleneksel yöntemlerle tanı en az 4-5 

gün sürerken serolojik testler 24 saat gibi kısa bir sürede sonuç vermektedir. 

Anderson ve Nameth (1990) hastalık belirtisi gösteren ve göstermeyen 

sardunya bitkilerinde X. a. pv. pelargonii’yi saptayabilen ELISA testinde kullanılan 
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bir poliklonal antiserum (UCRDAC 0782-29) üretmişlerdir. Bu serum diğer 

Xanthomonas türleriyle reaksiyona girmemiş ve başarılı olarak değerlendirilmiştir. 

Benedict ve ark., (1990) X. a. pv. pelargonii ve pv. begoniae’nın türe spesifik 

olan lipopolisakkaritlerini izole ederek bunları antijen olarak kullanmış ve iki 

monoklonal antiserum (Xbeg-1 ve Xpel-1) üretmişlerdir. Bu antiserumlar 130 farklı 

Xanthomonas ve 89 Xanthomonas olmayan bakteriye karşı testlenmiş ve hiçbiri 

reaksiyona girmemiştir. Sonuç olarak pathovara spesifik ELISA testinde başarıyla 

kullanılabilecek monoklonal antiserumlar üretilmiştir. 

Vauterin ve ark. (1990) dünyanın farklı yerlerinden izole edilmiş 124 X. a. 

pv. pelargonii ve 31 X. a. pv. begoniae’nın patojenite özellikleri ve fenotipik 

karakterizasyonu ile protein ananlizleri ve DNA-DNA hibridizasyonla genetipik 

analizlerini yaparak bu iki türün taksonomisi üzerine detaylı bir araştırma 

yapmışlardır. X. a. pv. pelargonii izolatlarının birbirine çok yakın akraba olduğu 

saptanırken X. a. pv. begoniae izolatları arasında farklılık olduğu saptanmıştır. 

Manulis ve ark (1994) X. a. pv. pelargonii’nin bitki yüzeyinde epifitik olarak 

ve bitki içinde latent olarak yaşamını sürdürebildiğini belirtmiş ve bu populasyonu 

belirlemek için DNA’ya dayalı bir yöntem geliştirmiştir. Tesadüfi olarak çoğaltılmış 

polimorfik DNA’larla yapılan PCR çalışmasında 21 farklı Xanthomonas türünden X. 

a. pv. pelargonii’nin ayrımını yapmışlar ve patojene spesifik primer dizilimi 

belirlemişlerdir. Dünyanın çeşitli yerlerinden izole edilen 53 X. a. pv. pelargonii 

izolatlarının tümü bu primer kullanıldığında agaroz jelde 1.2-kb’lik bant 

oluşturmuştur. Bu primer diziliminin kullanımıyla yapılan PCR testinde duyarlılığın 

10-50 bakteri hücresi arasında olduğu saptanmış ve X. a. pv. pelargonii’nin tanısının 

bu primer dizilimiyle spesifik, duyarlı ve hızlı yapılabileceği ortaya konmuştur. 

Sulzinski ve ark. (1995) 11 farklı X. axonopodis pathovarından X. a. pv. 

pelargonii’yı ayırt etmek için ERIC- ve REP-PCR’ı kullanmışlardır. Farklı coğrafik 

bölgelerden izole edilen 19 X. a. pv. pelargonii izolatının tümü ERIC primerleri 

kullanılarak yapılan PCR’da 500 ve 740 bp’lik, REP-PCR’da ise 690 ve 1650 bp’lik 

bantlar oluşturarak diğer pathovarlardan farkı ortaya konmuştur.  

Vauterin ve ark. (1995) DNA-DNA hibridizasyon yöntemiyle X. campestris 

patovarları arasındaki taksonomik ilişkiyi araştırmıştır. X. c. pv. pelargonii, pv. 
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hederae ve pv. vitians’ı yeniden sınıflandırmış ve yeni bir tür olan Xanthomonas 

hortorum olarak adlandırılmasını önermiştir. Xanthomonas c. pv. pelargonii ve pv. 

hederae’nın bakteriyel proteinleri izole edilip SDS-poliakrilamid jele verildiğinde ve 

tüm hücre yağ asit profilleri incelendiğinde herhangi bir fark olmadığı saptanmıştır. 

Sulzinski (2001)’nin bildirdiğine göre Maes ve ark. (1995); X. a. pv. pelargonii’ye 

karşı geliştirdikleri spesifik primer bu üç türü tanımıştır. 

Sulzinski ve ark. (1996), X. a. pv. pelargonii’nin bitkide saptanması için 

PCR’a dayalı bir yöntem geliştirmişlerdir. XcpM1/XcpM2 adını verdikleri primer 

çiftiyle yaptıkları PCR amplifikasyonu sonucu 22 farklı yerden elde edilen X. a. pv. 

pelargonii izolatları 197 bp’lık bant oluşturarak 12 farklı X. campestris ve 10 farklı 

bitki patojeni bakteriden başarıyla farklılaşmıştır. Bu primer setinin patojenin 

tanısında güvenilir olarak kullanılabileceği saptanmıştır. 

Jones ve van Vuurde (1996) X. a. pv. pelargonii’yi karışık populasyonlardan 

izole edebilmek için serolojik ve geleneksel yöntemleri kombine ederek 

immunomagnetik izolasyon adı verilen bir tanı sistemi kullanmışlardır. Xanthomonas 

a. pv. pelargonii’ye spesifik antiserum besi yerine eklenmiş ve yapılan izolasyon 

sonucu besi yerinde bu antiserumla bağlanan bakteriler gelişirken, diğerleri uzak 

tutulmuştur. sardunya yapraklarında patojenin simptom oluşturmadan önceki 

populasyonu bu şekilde belirlenmeye çalışılmıştır.  

Sulzinski ve ark. (1997) sardunyalarda bakteriyel yanıklığa neden olan 

etmenin direkt bitki dokusundan saptanmasında PCR amplifikasyonu ve nükleik asit 

ekstraksiyonu için optimum koşulları araştırmışlardır. Bu çalışmada bitki dokusu 

ezilerek çeşitli işlemlere tabii tutulmuş ve nükleik asitler serbest hale getirilmiştir. Bu 

nükleik asitler XcpM1 ve XcpM2 primer çifti ile yapılan PCR amplifikasyonunda 

kullanılmıştır. Sonuç olarak bu çalışmayla simptomsuz sardunya bitkilerinin 

dokularından elde edilen nükleik asitlerin PCR işleminde kullanımı ile direkt olarak 

X. a. pv. pelargonii’yi tanılamayı başarmışlardır. 

Chittaranjan ve De Boer (1997) sağlıklı sardunya yetiştirmek için ilk şartın 

hastalıksız üretim materyali kullanımıyla olacağını vurgulamışlardır. Bu nedenle 

çelik alınan stok bitkiler latent enfeksiyonlar yönünden testlenmelidir. Ayrıca üretim 

alanında saksılı sardunyalar sulanırken sulama suyu önce bir tankta toplanır ve 
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gerekli gübre ilavesi yapıldıktan sonra kullanılır. Avrupa ve Kanada’da pek çok 

üretici kullanılmış suyu arıtarak yeniden sulama suyu olarak kullanmaktadır. X. a. 

pv. pelargonii gibi pek çok bitki patojeni bu sulama suyunda yaşayabilir ve buradan 

tekrar enfeksiyon yayılabilir. Araştırıcılar patojeni sulama suyu ve bitkide en duyarlı 

şekilde tespit edecek yöntemleri karşılaştırmışlardır. Monoklonal antiserum 

(McAb2H5) kullanılarak yapılan ELISA testinin hastalık belirtisi gösteren veya 

göstermeyen bitkilerde etkili ve uygun bir yöntem olduğu belirlenmiştir. ELISA 

sonuçları IF ve PCR testleriyle desteklenmiştir. Sulama suyunda patojenin 

saptanmasında ise en uygun yöntemin IF testi olduğu ortaya konmuş ve sonuçlar 

PCR testiyle desteklenmiştir.  

Manulis ve ark. (1997) ve Manulis ve ark. (2002) simptomsuz bitkilerde X. a. 

pv. pelargonii’nin duyarlı bir şekilde saptanması için farklı tanı yöntemlerini 

karşılaştırmışlardır. Bitkiler patojenin farklı yoğunluğuyla (1, 10 ve 100 hücre) 

inokule edilmiş ve inokulasyondan sonraki 7., 14. ve 21. günde bio-PCR, nested-

PCR, IF ve yarı seçici besi yerine ekim yöntemleriyle patojen saptanmaya 

çalışılmıştır. İnokulasyondan 7 ve 14 gün sonra bir bakteri hücresini hiçbir yöntem 

saptayamamıştır. İnokulasyondan 21 gün sonra bir bakteri hücresi ve inokulasyondan 

7 gün sonra 10 bakteri hücresi bio-PCR ve IF testiyle belirlenmiştir. Sonuç olarak 

bakterinin saptanmasında en duyarlı yöntemin bio-PCR ve IF yöntemi olduğu ortaya 

çıkmış ve bunları nested-PCR izlemiştir. PCR testinin çeşitli avantajları göz önüne 

alındığında öncelikli olduğu belirtilmiştir. 

Sulzinski ve ark. (1998) X. a. pv. pelargonii ile sardunya bitkilerine suni 

inokulasyonlar yaparak latent enfeksiyonlar oluşturmuş ve burada bulunan az 

miktardaki bakteriyi saptayabilmek için PCR ve biyolojik zenginleştirilmiş sıvı besi 

yeri olarak nutrient brothu kullanmışlardır. İncelenecek bitki dokusu küçük parçalara 

ayrılarak nutrient broth sıvı besi yerinde 24-48 saat inkübe edildikten sonra direk 

DNA izolasyonu yapılmış ve XcpM1 ve XcpM2 primerleriyle PCR testi 

uygulanmıştır. Bu yöntemle hiçbir hastalık belirtisi göstermeyen bitkideki latent 

enfeksiyonlar belirlenebilmiştir. 

Sulzinski ve ark. (2001) daha önce farklı araştırıcıların (Vauterin ve ark., 

1995; Maes ve ark., 1995) yaptığı çalışmalarda X. c. pv. pelargonii ve pv. 
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hederae’nın aynı pathovar olabileceğini bildirmiştir. Bunların iki farklı pathovar 

olduğunu geliştirdikleri PCR denemeleriyle kanıtlamıştır. Diğer araştırıcıların 

çalışmalarında moleküler ve serolojik testlerle ayrılamayan bu iki pathovarın farklı 

olduğunu daha önceden dizayn ettiği XcpM1/XcpM2 ve REP primerleriyle 

kanıtlamıştır. 

Glick ve ark. (2002) sardunyaların en yaygın iki bakteriyel patojeni olan X. a. 

pv. pelargonii ve Ralstonia solanacearum’u aynı anda tek bir PCR testiyle 

saptayacak bir yöntem olan multiplex-PCR testini geliştirmişlerdir. Sardunya 

yetiştirilen yerlerde bu iki bakteriyel patojen birlikte bulunarak benzer hastalık 

belirtileri oluşturabilirler. PCR testinde X. a. pv. pelargonii 200 bp büyüklüğünde 

bant oluştururken Ralstonia solanacearum 822 bp’lık bant oluşturmaktadır. Üretim 

materyali testlenirken iki farklı PCR testi uygulamak yerine tek bir testle kısa 

zamanda ve daha az kimyasal kullanarak sonuç elde edilmiştir.  

Batur-Michaelis (2004), Xap’ın latent infeksiyonu üzerinde sıcaklık 

derecelerinin etkilerini araştırmıştır. Araştırıcı X. a. pv. pelargonii ile inokule edilmiş 

sardunya bitkilerini 25oC ve 15oC’de inkube etmiştir. 25 oC’de inkube edilen 

bitkilerde kısa sürede hastalık simptomları oluşurken; 15oC’de inkube edilen 

bitkilerde simptomlar daha geç oluşmuş fakat hastalığın bir süreklilik gösterdiği 

gözlemlenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda etmenin latent enfeksiyonunun düşük 

sıcaklıklara dayanmakta olduğu ve bakteriyel etmenin bitki üzerinde yaklaşık 5 yıl 

hastalık simptomu oluşturmadan latent olarak canlılığını sürdürebildiği sonuçlarını 

elde etmiştir. Patojenin latent enfeksiyonlarını belirlerken seçici ve yarı seçici besi 

yerlerine ekim, ELISA, IF ve PCR testlerinin duyarlılıklarını karşılaştırmıştır. Latent 

enfeksiyonların belirlenmesinde IF ve PCR testlerinin diğerlerine göre daha başarılı 

olduğunu belirtmiştir. 

Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’nin üretim materyaline bulaşmasını 

önlemek ve hastalıksız üretim materyali elde edebilmek için biyoteknolojik 

yöntemlerden de faydalanılmaktadır. Mithila ve ark., (2001) sardunyaların tohum ve 

vejatatif olarak çelikle çoğaltıldığını ancak çoğaltma esnasında anaç bitkide latent 

olarak bulaşıklık olduğunda üretilen yeni bitkilere de hastalıkların bulaşma riski 

olduğuna dikkat çekmişlerdir. Çoğu zaman anaç üretim materyalinde gözle görülür 
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hastalık belirtisi olmadan meydana gelen latent enfeksiyonların da tehlike yarattığını 

vurgulamışlardır. Özellikle X. a. pv. pelargonii, Verticillium dahliae ve Botrytis 

cinerae bu şekilde yayılan etmenlerdir. Hem hastalıksız üretim materyali elde etmek, 

hem de çok sayıda sardunya üretimi yapmak amacıyla doku kültürü tekniklerinin 

(somatik embriyogenesis ve orgonogenesis) kullanımını önermektedirler. Barrett ve 

Cassells (1994) ise doku kültürü yoluyla in vitro koşullarda sardunya (Pelargonium x 

domesticum cv. “Grand Slam”) üretimi yaparken X. a. pv. pelargonii’yi elimine 

etmek için kullanılan besi yerine eklenecek antibiyotikleri (penisilin, ampisilin, 

piperasilin, karbenisilin, seruroksim, sefotaksim sodyum, kloramfenikol, gentamisin, 

tetrasiklin, eritromisin) karşılaştırmışlardır. Tetrasiklin ve sefotaksim adlı 

antibiyotiklerin X. a. pv. pelargonii’yi yok etmede başarılı olduğunu saptamışlardır. 

Hassanein ve ark. (2005) kısa boylu oluşu ve çok çiçek açma özelliği ile dünyada 

ticari olarak en fazla yetiştirilen sardunya grubu olan Pelargonium x hortorum ile 

esentiyal yağı çıkarılan ıtır sardunya Pelargonium capitatum’a biyoteknolojik 

yöntemlerle gen aktarımında Agrobacterium tumefaciens’i kullanmışlardır.  

Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’ye dayanıklı sardunya çeşit ve 

hatlarını araştıran Griesbach ve Olbricht (2002) Pelargonium cinsi içinde yer alan 50 

farklı tür ve ticari Pelargonium x hortorum hibritlerinin X. a. pv. pelargonii’ye 

duyarlılıklarını test etmişlerdir. Pelargonium x hortorum hibritlerinin tümü farklı 

derecelerde etmene duyarlı bulunurken; yaprakları kokulu ıtır sardunyalarda 

solgunluk veya gövde çürüklüğü simptomları gözlenmemiştir. Yapraklar üzerinde 

sadece sınırlı sayıda lekeler oluşmuştur.  

Bu hastalığın etkili ve yeterli kontrolü için kimyasalların olmayışı 

araştırıcıları alternatif yöntemler bulmaya itmiştir. Bunlardan biri de biyolojik 

mücadeledir.  

Anderson ve Gardner (1999), Hawaii’de tropikal ormanlarda yabancı ot olan 

Kahili zencefili (Hedychium gardnerianum)’nin meristemlerinden elde edilen 

ekstraktın süs bitkisi olan zencefilde (Hedychium spp.) ve yiyecek olarak tüketilen 

zencefil (Zingiber officinale) türünde bakteriyel solgunluk etmeni Ralstonia 

solanacearum’un biyolojik kontrol etmeni olup olamayacağını araştırmışlardır. 

Yaptıkları çalışmalar sonucunda yabani zencefilden izole edilen Ralstonia 
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solanacearum izolatlarının yararlı biyolojik kontrol etmeni olabileceği sonucuna 

varmışlardır.  

Flaherty ve ark. (2001), ABD’nin farklı eyaletlerinde (Florida, Kaliforniya, 

Minesota ve Utah) sardunya yetiştirilen alanlardan toprak ve çamur örneği alarak 

Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’ye spesifik 16 adet bakteriyofaj (bakteriyi 

yok eden virüsler) izole etmişlerdir. Bu fajlar tek bir bakteri türüne hatta pathovara 

spesifik olduğundan insanlara ve doğaya zararlı etkisi olmadan biyolojik mücadelede 

kullanılmaktadır. Dünyanın farklı yerlerinden izole edilen 21 farklı Xanthomonas 

axonopodis pv. pelargonii izolatına karşı bu bakteriyofajlar püskürtme şeklinde 

uygulandığında, sera koşullarında %50-75 oranında hastalığı engellemiştir. Fajlar 

arasında en etkili görülen 5 fajın karışımı (farklı kombinasyonları) bitkiye 

uygulandığında denemenin birinde %69-86 ve diğerinde %85-92 oranında hastalık 

gelişiminin azaldığı saptanmıştır. Faj karışımları (h-mutant fajlar) patojenin farklı 

izolatlarına oldukça etkili olmuştur. Ancak günlük faj uygulamasıyla bu başarı elde 

edildiğinden, pratikte kullanımının ekonomik olamayacağı belirtilmiştir. 

Hoitink ve ark., (2005) sardunya ve begonyada bakteriyel yanıklığa neden 

olan Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii ve Xanthomonas axonopodis pv. 

begoniae’nın kimyasal ve biyolojik mücadelesi üzerine bir araştırma yürütmüşlerdir. 

Çalışmada 620 bakteriyel ve fungal biyokontrol elemanı denemeye alınmıştır. 

Kontrol olarak hastalıklara karşı bitki dayanıklılığını teşvik eden bir bitki aktivatörü 

olan Actigard (Ticari ürün, Novartis) kullanılmıştır. Biyokontrol elemanı olarak 

Trichoderma hamatum 382 (T382) sadece özel torf (Hindistan cevizi kabuğu) 

kullanılan saksı çalışmasında az bir başarı göstermiştir. Denemeye alınan bakteriyel 

ve fungal biyokontrol elemanlarından hiç biri hastalığı engelleme yönünde beklenen 

başarıyı gösteremezken yeşil aksam gelişiminde artış sağlamıştır. Süs bitkilerinde 

Xanthomonas’ların neden olduğu bakteriyel yanıklığı engellemede sadece Actigard 

başarılı olmuştur.  
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2.2. PGPR’lar İle İlgili Çalışmalar  

 

Weller (1988) ve Van Loon (1997)’nin bildirdiğine göre; Agrios (1988) 

dayanıklılığı; bir organizmanın hastalık etmenlerine karşı ya da diğer zarar verici 

etmenlere karşı kendisini koruyabilme yeteneği olarak adlandırmıştır. Hastalıklara 

dayanıklı bitkilerde simptomlar çok dar alanlar ile sınırlıdır, bunun nedeni bitkide 

bulunan bazı bileşiklerin bitkiyi patojen saldırısına karşı uyarmasıdır. Bu durumda 

bitki savunmaya geçer ve patojen bitki içerisinde yayılamayarak küçük bir alanda 

sınırlı kalır, buna aşırı duyarlılık reaksiyonu denmektedir. Kleopper ve ark. (1992)’na 

(van Loon, 1997’den) göre hastalığa karşı dayanıklılık bitkide teşvik edici bir 

etmenin aktivitesi sonucunda meydana gelir. Dayanıklılığın teşviki; biyotik ve 

abiyotik etmenler tarafından uyarılan bitkideki fiziksel ve kimyasal engeller olarak 

tanımlanabilir. 

Rhizobium ve Bradyrhizobium bakterilerinin in vitro koşullar altında kaya 

fosfatlarını çözme yetenekleri için iki farklı besi yerinde (AYG ve YG) çalışma 

yapmışlardır. Test edilen tüm izolatların kaya fosfatını etkili bir şekilde çözdüğü ve 

besi yerinin pH’sının ölçülerek seçimin yapılabileceğini vurgulamışlardır (Halder, ve 

ark., 1990). 

Bitki kök bölgesinde çok sayıda rizosfer bakterileri bulunmaktadır. 

Rizosferdeki bakterilerin bazıları bitki büyümesini teşvik eden rizobakteriler (PGPR) 

olarak adlandırılırlar. Bu bakteriler bitkilerin gelişimine katkıda bulunurken aynı 

zamanda bitkilerin stres koşullarına direncini artırırlar. PGPR’lar sahip oldukları bazı 

mekanizmalar ile patojen mikroorganizmaların bitkilerde hastalık oluşturmasını 

engelleyebilirler. Floresan Pseudomonas’lar toprak kökenli hastalıkların 

engellenmesinde en etkili rizosfer bakterileri arasında yer almaktadır. Bu bakteriler 

siderefor özellikleri ile patojen mikroorganizmaların topraktaki demiri kullanmalarını 

engelleyerek ya da antibiyotik üreterek bitkileri patojen saldırılarına karşı korurlar. 

Ayrıca sistemik dayanıklılığı teşvik edebilme yeteneğine sahiptirler. PGPR’ler 

bitkilerde kullanım olanakları açısından çok avantajlıdır. PGPR bakteriler hem 

tohuma hem de toprağa kolayca uygulanabilirler. PGPR’lerin bitki gelişimine olumlu 

katkıları bulunmaktadır (van Loon, 1997; van Loon ve ark., 1998). 
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Bütün bitkiler patojen saldırılarına karşı doğal bir savunma mekanizmasına 

sahiptirler. Patojen saldırısından önce bitki çeşitli şekillerde uyarılarak savunma 

mekanizmasını başlatır ve böylece hastalık oluşumu azaltılabilir ya da engellenebilir. 

Bu mekanizmanın harekete geçmesi bitki bünyesindeki sekonder metabolitler 

sayesinde olmaktadır. Bitkilerdeki fenololik yapıdaki bazı sekonder bileşikler 

(Salisilik asit, Jasmonoik asit, asibenzolar-S-methyl, Etilen gibi) patojen saldırılarına 

karşı doğal biyolojik savunma tepkisi olan sistemik kazanılmış dayanıklılığı teşvik 

ederek patojene karşı koruyucu dayanıklılıkta rol oynayan elementleri aktive ederler 

(van Loon, 1997; van Loon ve ark., 1998; Pieterse ve ark, 2000; Metraux, 2001; Ellis 

ve ark, 2002). 

Bitki gelişimi açısından azottan sonra gelen en önemli besin elementlerinden 

biriside fosfordur. Tarım yapılan alanlarda fosfor yeterli miktarda bulunmasına 

rağmen bitkiler tarafından alınamaz formdadır. Topraktaki alınamayan fosforu 

çözerek bitkilerin alabileceği forma dönüştürmek, PGPR’ların etki mekanizmaları 

arasında yer almaktadır. PGPR’ların fosfor çözme yetenekleri ile ilgili bir çok 

çalışma bulunmaktadır.  

Nautiyal (1999); topraktan izole edilen mikroorganizmaların fosfor çözme 

yeteneklerini belirleyebilmek için PVK besi yerinden daha etkili olan NBRIP besi 

yerini geliştirmiştir. Bu amaçla daha önceden fosfor çözdüğü bilinen bakteriler her 

iki besi yerinde de geliştirilmiştir. Petri denemelerinde katı NBRIP besi yeri PVK 

besi yerine kıyasla daha etkili bulunurken sıvı NBRIP besi yerinin PVK’ya oranla 3 

kat daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. Sonuç olarak topraktan izole edilen bakterilerin 

fosfor çözme kabiliyetlerini belirleyebilmek için sıvı NBRIP ortamının daha avantajlı 

olduğu saptanmıştır. 

Park ve Kleopper (2000); tütünde Pseudomonas syringae pv. tabaci’ye karşı 

bitki büyüme düzenleyici rizobakterilerden Bacillus pumilus, Serratia marcescens, 

Pseudomonas flourescens, P. putida, Curtobacterium flaccumfaciens ve Burkholdera 

gladioli bakterilerini kullanmışlardır. Bu rizobakteriler PR1 proteinini aktive ederek 

β-glucuronidase oluşumunu sağlamış ve sonuçta tütünde Pseudomonas syringae pv. 

tabaci’nin meydana getirdiği simptomların azalmasına neden olmuştur (Park ve 

Kloepper., 2000). 
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Chen ve ark, (2000); Hıyar bitkisinde kök boğazı çürüklüğüne neden olan 

Pythium aphanidermatum’a karşı PGPR’lerin etkisini araştırmışlardır. Pseudomonas 

corrugata 13 ya da P. aureofaciens 63-28 izolatlarının hıyar bitkisinin köklerine 

uygulanmasıyla bitkide bazı enzim aktivitelerinin arttığı gözlenmiştir. Pseudomonas 

corrugata 13 izolatının köklere uygulanmasından 2-5 gün sonra köklerde 

peroksidase ve polyphenol oxidase enzimlerinin artışı belirlenmiştir. PGPR 

izolatların kök bölgesine kolonize olmalarının ardından Pythium aphanidermatum’un 

gelişiminde bitkideki enzim aktivitesinin artışına bağlı olarak bir azalma olduğu 

gözlenmiştir. 

Pseudomonas fluorescens 5014 izolatı ve 2,4-diacetylphloropglucinol üretme 

yeteneğindeki 5-2/4 mutandının domates fidelerinde Phythium ultimum’a karşı etkisi 

araştırılmıştır. Bu PGPR izolatların domates tohumlarına uygulanması sonucunda 

bitki ağırlığının arttığı bununla birlikte hastalık şiddetinin ve kökteki fungal 

kolonizasyonunun azaldığı belirlenmiştir (Hultberg ve ark, 2000). 

Vazquez ve ark, (2000); iki farklı tür mangrove bitkisinin (Avicennia 

germinans L. ve Laguncularia racemosa (L.) Gaertn.) köklerinden elde edilen 

mikroorganizmaların fosfor çözme kabiliyetlerini incelemek için araştırmalar 

yapmışlardır. Bu mikroorganizmalar Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus 

licheniformis, Bacillus atrophaeus, Paenibacillus macerans, Vibrio proteolyticus, 

Xanthobacter agilis, Enterobacter aerogenes, Enterobacter taylorae, Enterobacter 

asburiae, Kluyvera cryocrescens, Psudomonas stutzeri ve Chryseomonas luteola) ve 

Avicennia germinans L.’nin köklerinden izole edilen Aspergillus niger’dir. Bu 

çalışmada kullanılan bir bakteri izolatı tanılanamamıştır. İzolatların fosfor çözme 

kabiliyetleri kalsiyum fosfat içerikli katı besi yerinde kolonilerin etrafında oluşan 

zonların büyüklüğüne göre niteliksel olarak belirlenmiştir. Tüm bakteri izolatları ve 

Aspergillus niger’in kalsiyum fosfat içerikli sıvı besi yerinde çözdükleri fosfor 

miktarı spektrofotometrik olarak belirlenmiş ve en fazla fosfor çözen bakterinin 

Vibrio proteolyticus olduğu belirlenmiştir. Gaz kromotografi analizi ile bakterilerin 

ürettiği uçucu ve uçucu olmayan organik asitlerden 11 tanesi tespit edilirken bir kaç 

tanesi saptanamamıştır. Farklı türlerin ürettiği en yaygın asitler arasında laktik, 

süksinik, isovalerik, isobutirik ve asetik asit yer almaktadır. Çoğu bakteri türü birden 
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fazla organik asit üretirken; A. niger sadece süksinik asit üretmiştir. Mangrove 

bitkisinin rizosferinde yaşayan ve bu asitleri üreten mikroorganizmaların kalsiyum 

fosfatın çözülmesinde etkili olduğu düşünülmektedir. 

Kulkarni ve Nautiyal (2000), Alkali toprakta gelişen Prosopis juliflora kök 

nodüllerinden NBRI330 (Rhizobium sp.) izolatını elde etmişlerdir. Bu izolatın 

özelliklerini ve bitki büyümesine olan etkilerini araştırmışlardır. Yapılan çalışmada 

NBRI330 izolatının Prosopis juliflora köklerinde nodül oluşturabilme yeteneğinde 

olduğu bulunmuştur. Ayrıca bu izolatla inokule edilmiş bitkilerde inokule edilmemiş 

kontrol bitkilere kıyasla bitki kuru ağırlığında % 60.6 oranında artış olduğu 

gözlenmiştir.  

Sistemik dayanıklılığı (ISR) ve uyarılımış dayanıklılığı (SAR) teşvik eden 

rizobakterilerin bitkilerde hastalık gelişimini azalttığı bildirilmiştir. Her iki 

dayanıklılık ta bitkileri birden fazla bitki patojenininin saldırılarına karşı dayanıklı 

kılmaktadır. Bazı rizobakteriler ISR oluşumunu kök yüzeyinde salisilik asit 

üretimiyle tetiklerler, bazı rizobakteriler ise salisilik asite gereksinim duymadan ISR 

oluşumunu başlatabilmektedirler. Jasmonoik asit ve etilenin de bitkilerde SAR 

benzeri savunma durumunu harekete geçirebildikleri gözlenmiştir (Pieterse ve ark., 

2000; Pieterse ve ark.,2001).  

PGPR’lerden Bacillus pumilus SE 34, Pseudomonas putida 89B61 izolatları 

ve Syngenta tarafından üretilen ticari bitki aktivatörü Actigard (Acibenzolar-S-

methyl = ASM) domateste Ralstonia solanacearum’a karşı denenmiştir. Bu 

çalışmada PGPR izolatları çok başarılı bulunurken; ticari bitki aktivatörü olan 

Actigard uygulamasıyla hastalığın engellenemediği bildirilmiştir (Anith ve ark, 

2004). 

Kılıç-Ekici ve Yuen (2004) Pseudomnas flourescens WCS417r 

rizobakterisinin bitki köklerine uygulanmasıyla sistemik dayanıklılığı teşvik 

edildiğini ve Bipolaris soskiniana’nın konidial gelişiminin engellediğini bildirmiştir. 

Fakat bu izolatlar yapraklara püskürtüldüğü zaman aynı etki elde edilememiştir. 

Kılıç-Ekici ve Yuen (2004)’in bildirdiğine göre Leeman ve ark. (1996); Pseudomnas 

flourescens WCS417r izolatının siderefor ürettiğini tespit etmişlerdir. Fakat yapılan 
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bu çalışmada in vitro koşullarda bu izolatın Bipolaris soskiniana’ya karşı 

antagonistik etki gösteremediği rapor edilmiştir.  

Silva ve ark. (2004), tarla koşullarında oluşabilecek hastalık etmenlerine karşı 

domates bitkilerini koruyabilmek amacı ile domates tohumlarını PGPR’ler ile 

muamele etmişlerdir. PGPR’ler ile uygulama görmüş veya görmemiş domates 

bitkilerine farklı aralıklar ile (5, 10 yada 20 uygulama) fungusit (chlorothalonyl) 

uygulamışlardır. Tarlada doğal olarak gelişen üç hastalık saptamışlardır. Bunlar 

erken yanıklık (Alternaria solani), geç yanıklık (Phytophthora infestans) ve septoria 

yaprak lekesi (Septoria lycopersici)’dir. Kontrol ile karşılaştırıldığında tüm 

uygulamaların hastalık şiddetini azalttığını ve daha fazla ürün artışı sağladığını 

bildirmişlerdir. Rizobakterilerle kimyasalların kombine edilmesi sonucu ilaçlama 

sıklığında bir azalma ve verimde de bir artış gözlemişlerdir.  
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3. MATERYAL VE METOD 

 

3. 1. Materyal 

 

Süs bitkileri üretim ve satış alanları, patojenin bölge izolatları, Almanya 

Georg-Agust Üniversitesi Dr. Batur-Michaelis’ten temin edilen GSPB 1955 kodlu 

Xanthomonas axonopodis pv pelargonii referans izolatı, Almanya Georg-Agust 

Üniversitesi Dr. Rudolph’dan temin edilen GSPB 382 kodlu Clavibacter 

michiganensis subsp. michiganensis, GSPB 1405 kodlu Erwinia caratovora subsp. 

caratovora, GSPB 224 kodlu Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria, GSPB 2097 

kodlu Pseudomonas cichorii referans izolatları, 58/1 (r) kodlu Erwinia amylovora 

bölge izolatı, Sardunya bitkileri, besi yerleri, çeşitli kimyasallar, İmmunoStrip tanı 

kiti, ELISA tanı kiti ve PCR malzemeleri bu çalışmada materyal olarak 

kullanılmıştır. 

 

3.2. Metod 

 

3.2.1. Hasta Sardunya Bitkilerinin Toplanması 

 

Adana ve çevresinde sardunya üretimi ve satışı yapan büyük ve küçük ölçekli 

onüç işletme Kasım 2005-Şubat 2006 tarihleri arasında dört kez ziyaret edilmiştir. 

Ziyaret edilen yerlerden yaprak lekesi ve yanıklık simptomu gösteren sakız sardunya 

(Pelargonium peltatum)’lardan ve solgunluk, sararma simptomu gösteren dik 

büyüyen çalı formlu sardunya (Pelargonium hortorum) grubundan örnekler 

alınmıştır. Bu örnekler gazete kağıdı arasına sarılıp polietilen torba içerisinde 

laboratuara getirilmiştir. Ayrıca Manisa ve İstanbul illerinde Pelargonium 

peltatum’larda benzer şikayetler olmuş ve örnekler laboratuarımıza posta yoluyla 

gönderilmiştir.  
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3.2.2. İmmunoStrip Yöntemi ile Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii ile 

Enfekteli Sardunya Bitkilerinin Tespiti 

 

Yaprak lekesi ve yanıklık simptomu gösteren bitki örneklerinin Xanthomonas 

axonopodis pv. pelargonii ile enfekteli olup olmadığını belirlemek için serolojik bir 

test olan ImmunoStrip yöntemi (Dank ve Barker, 2000: Alvarez, 2004’ten) ve bu 

amaçla Agdia marka ImmunoStrip hazır tanı kiti kullanılmıştır. Bu yöntemde izlenen 

prosedür aşağıda verilmiştir.  

Tanı kitiyle beraber gelen ve içerisinde sulandırma tamponu bulunan özel 

torba kesilmiştir. Hastalıklı bitki dokusu bu torba içerisine konmuş ve bitki dokusu 

sert bir cisimle öz suyu çıkana kadar ezilmiştir. Xanthomonas axonopodis pv. 

pelargonii’ye spesifik antiserum emdirilmiş kağıt çubuklar bu torba içerisine 

daldırılmıştır. Kağıtların bitki öz suyunu emmesi için 3-5 dak. beklenmiştir. 

Çubuklarda tek çizgi oluşumu negatif, çift çizgi oluşumu ise pozitif reaksiyon olarak 

değerlendirilmiştir. Bu test sonucunda pozitif sonuç veren örneklerin Xanthomonas 

axonopodis pv. pelargonii ile bulaşık olduğu saptandığından hasta bitki 

örneklerinden bakteri izolasyonu yapılmıştır. 

 

3.2.3. Sardunya’da Bakteriyel Leke ve Yanıklık Etmeninin İzolasyonu 

 

ImmunoStrip yönteminde pozitif sonuç veren bitki örneklerinin gövde ve 

yaprağından hastalıklı ve sağlıklı kısmı içeren 2-3 mm büyüklüğünde bitki parçaları 

alınıp %70’lik alkol veya %1’lik NaOCl ile yüzeyden dezenfekte edilmiştir. Parçalar 

steril havanda fizyolojik sıvı (%0.85’lik NaCl çözeltisi) ile homojenize edilmiştir. 

Bir öze dolusu süspansiyon alınıp Nutrient agar, YDC agar ve King B besi yeri 

içeren petrilere çizgi ekimiyle çizilmiştir ve 25oC’deki inkübatörde 4-5 gün inkübe 

edildikten sonra gelişen koloniler incelenmiş ve açık sarı renkli koloni morfolojisine 

sahip olanlar saflaştırılmıştır. Ayrıca hazırlanan homogenattan seyreltme serileri 

yapılmış ve her bir seyreltmeden 100 µl alınarak besi yerlerine yayılmıştır. 

Saflaştırılan izolatlar gelecekteki çalışmalarda kullanılmak üzere eğik olarak 
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hazırlanmış YDC agar besi yerinde (Lelliott ve Stead, 1987) geliştirilmiş ve +4oC’de 

buzdolabında saklanmıştır. 

 

3.2.4. Sardunya Bitkilerinin Yetiştirilmesi 

 

Patojenite testi için sardunya çelikleri kullanılmıştır. Bu amaç için satın 

alınan dik büyüyen çalı formlu Pelargonium x hortorum grubundan sardunya 

tohumları (Vilmorin marka, Fransa) Gentar Fide (Yalmaçlı Köyü/Adana) tarafından 

yetiştirilmiştir. Elde edilen fideler Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm 

Arazisine ekilmiştir. Bitkiler büyüdükten sonra çelikler alınmış ve patojenite testinde 

kullanılmıştır. 

Biyolojik mücadele çalışmasında Syngenta firmasından (Syngenta Tarım 

San. ve Tic. A.Ş. Seed/Flowers Deneme İstasyonu, Cihadiye Köyü Aksu-Antalya) 

satın alınan dik büyüme gösteren Pelargonium x hortorum grubu Sardunya bitkileri 

kullanılmıştır. Sardunya fideleri viyoller içerisinde bölümümüze gelmiştir (Şekil 3.1 

ve 3.2). Fideler içinde 3:2 oranında toprak ve torf karışımı bulunan plastik saksılara 

(8.5 x 8.5) şaşırtılmıştır. Şaşırtılan bitkiler 25oC sıcaklık, % 70-80 nem ve 16 saat 

aydınlık, 8 saat karanlık koşullardaki iklim odasında muhafaza edilmiştir. 

 

3.2.5. Patojenite Testi 

 

Hasta sardunya bitkilerinden izole edilen bakteri izolatları sağlıklı sardunya 

bitkilerinden alınan çeliklere steril kürdan yardımıyla 3 tekrarlı olarak Şekil 3.3’de 

görüldüğü gibi inokule edilmiştir (Nichols, 1966: Nameth 1999’dan). Çalışmada 

kullanılan bakteri aşılanmış çelikler; içerisinde saf su bulunan cam beher ya da 

erlenlere yerleştirilmiştir. Patojenite testlerinde pozitif kontrol olarak GSPB 1955 

kodlu Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii referans izolatı, negatif kontrol olarak 

ise steril su kullanılmıştır. 
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Şekil 3.1. Viyoller içinde tohumdan yetiştirilen Pelargonium x hortorum grubu 

sardunya bitkileri  
 
 

 
Şekil 3.2. Biyolojik mücadele çalışmasında kullanılan Pelargonium x hortorum 

grubu sardunya bitkileri  
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İnokule edilen çelikler yukarıda özellikleri belirtilen iklim odasına 

yerleştirilmiş ve yüksek nem sağlamak amacıyla 24 saat süreyle ıslak polietilen torba 

içerisinde tutulmuştur. İnokulasyondan bir gün sonra çelikler nem çemberinden 

alınmış ve günlük olarak simptom gelişimi açısından incelenmiştir. İnokulasyondan 

8-10 gün sonra infekteli çeliklerin gövdesindeki kahverengiliklere, yaprakların 

şemsiye şeklinde aşağıya sarkmasına, inokulasyon bölgesi etrafındaki bakteriyel 

akıntı oluşumuna göre hastalık var/yok olarak değerlendirilmiş ve izolatların patojen 

olup olmadığı belirlenmiştir. Simptom veren bitkilerden re-izolasyonlar yapılarak 

elde edilen re-izolatlar ile tanı çalışmaları yapılmıştır. 

 

Şekil 3.3. Kullanılan inokulasyon yönteminin görünümü 

 

3.2.6. Patojenin ml’deki Hücre Sayısının Belirlenmesi 

 

King B besi yerinde geliştirilen 48 saatlik bölge izolatı (Sar 3/2 c re) 

spektrofotometrede 600 nm 0.1 ölçüm değerine ayarlanarak elde edilen 
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süspansiyonlardan 1 ml alınmış içerisinde 9 ml steril su bulunan tüplere konmuş ve 

beş kez seyreltilerek sulandırma serileri hazırlanmıştır. Her bir sulandırmadan 100μl 

alınıp içerisinde King B besi yeri bulunan petrilere bir baget yardımı ile yayma 

yapılmıştır. Her seyreltme için üç adet petri kullanılmıştır. 25oC’de 48 saat 

inkübasyondan sonra petrilerde gelişen koloniler sayılarak ml’deki hücre yoğunluğu 

hesaplanmıştır (Klement ark, 1990). 

 

3.2.7. Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’nin Tanı Testleri  

 

Patojen bakterinin tanısı için kullanılan test prosedürleri için Lelliot ve Stead 

(1987), Schaad ve ark. (2001) ile Örnek (2006)’dan yararlanılmıştır. 

 

3.2.7.1. Koloni Gelişimi 

 

YDC Agar Besi Yerinde Gelişim: Sardunyada yaprak lekesi ve yanıklık 

simptomu gösteren bitkilerden re-izole edilen bakteri kültürleri ve referans izolat 

(GSPB 1955) taze hazırlanmış yeast dekstroz kalsiyum karbonat (YDC) agar besi 

yeri (Ek 1) içeren petrilere çizgi ekim şeklinde aşılanmıştır. Petriler 48-60 saat 

25oC’de inkübe edildikten sonra açık sarı renkli koloni gelişimine göre 

değerlendirilmiştir (Lelliot ve Stead, 1987). 

Nutrient Agar Besi Yerinde Gelişim: Nutrient Agar (NA) besi yerine (Ek 

1) çizilen sardunya re-izolatları ve referans bakteri kültürü 48-60 saat 25oC’de 

inkübasyondan sonra açık sarı koloni gelişimine göre değerlendirilmiştir (Schaad ve 

ark., 2001). 

Tween B Besi Yerinde Gelişim: Tween B besi yerine (Ek 1) çizilen 

sardunyada bakteriyel leke ve yanıklık re-izolatları ve referans bakteri kültürü 7-14 

gün 25oC’de inkübasyondan sonra dairesel tümsek beyaz kristalize bir alanla çevrili 

açık sarı koloni gelişimine göre değerlendirilmiştir (McGuire ve ark., 1986). 

CKTM Besi Yerinde Gelişimi: CKTM besi yerine (Ek 1) çizilen sardunya 

re-izolatları ve referans bakteri kültürü 7-14 gün 25oC’de inkübasyondan sonra 
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dairesel tümsek çevresinde temiz bir hale bulunan açık sarı koloni gelişimine göre 

değerlendirilmiştir (Sijam ve ark, 1991; 1992). 

SM Besi Yerinde Gelişim: Starch-Methionine (SM) besi yerine (Ek 1) 

çizilen sardunya re-izolatları ile referans bakteri kültürü 5-7 gün 25oC’de 

inkübasyondan sonra dairesel, konveks, merkezi mor kenarları daha açık renkli 

koloni gelişimine göre değerlendirilmiştir (Chun ve Alvarez, 1983). 

SX Besi Yerinde Gelişim: Xanthomonas’lar için seçici bir besi yeri olan 

SX’e (Ek 1) çizilen Sardunya re-izolatları ile referans bakteri kültürü 3-5 gün 

30oC’de inkübasyondan sonra, çok yavaş ve zayıf olan, merkezi SM ortamına göre 

daha açık renkli koloni gelişimine göre değerlendirilmiştir (Schaad ve White, 1974). 

MD-5 Besi Yerinde Gelişim: Modifiye edilmiş Kado ve Heskett’in D5-besi 

yerine (MD-5) (Ek 1) çizilen sardunya re- izolatları ve referans bakteri kültürü 7-10 

gün 30oC’de inkübasyondan sonra 3-5 mm çapında dairesel, sarı ve konveks koloni 

gelişimine göre değerlendirilmiştir (Kuan ve Minsavage, 1985). 

 

3.2.7.2. Potasyum Hidroksit Testi (KOH) 

 

Taze hazırlanan %3’lük potasyum hidroksit solüsyonundan lam üzerine bir 

damla damlatıldıktan sonra sardunya re-izolatları ve referans izolatın 48 saatlik 

kültüründen platin özeyle alınarak solüsyona dairesel hareketlerle karıştırılmıştır. 15-

20 saniye sonra öze yukarı kaldırıldığında viskoz, yapışkanımsı bir sünmenin 

oluşması gram negatif olarak değerlendirilmiştir (Sands, 1990). Kontrol olarak gram 

pozitif özelliğe sahip Clavibacter michiganensis subsp michiganensis (GSPB 382) 

kültürü ve gram negatif özelliğe sahip Pseudomonas cichorii (GSPB 2297) kültürü 

kullanılmıştır.  

 

3.2.7.3. Oksidaz Testi 

 

Taze hazırlanan %1’lik N; N; N; N’ - Tetramethyl- 1.4 phenylene 

diammonium diclorid eriği steril filtre kağıdına damlatılmıştır. Sardunya re-izolatları 

ve referans izolatın 48 saatlik kültürü platin öze ile ıslak kurutma kağıdına 
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çizildiğinde 10 saniye içinde oluşan koyu mor renk pozitif olarak değerlendirilmiştir 

(Kovaks, 1956). Pozitif kontrol olarak Pseudomonas cichorii (GSPB 2097) kültürü 

kullanılmıştır  

 

3.2.7.4. Oksidatif/Fermantatif Testi (O/F) 

 

Litrede 2g pepton, 5g NaCI, 0.3g KH2PO4, 3g agar, 3ml %1’lik 

bromothymolblue içeren besi yeri hazırlandıktan sonra tüplere 5’er ml konulmuştur. 

121oC’de 15 dakika otoklavdan sonra 50oC’ye kadar soğutulan tüplerin her birine 

soğuk sterilizasyon yapılan %10’luk glikoz solüsyonundan 0.5 ml ilave edilmiştir. 

Taze geliştirilmiş 48 saatlik sardunya re- izolatları ve referans bakteri kültürü ile 

nokta aşılama yapılmıştır. Her izolat için 6 tüp kullanılmıştır. Bu tüplerden üçüne 1 

ml steril ılık vaspar (bir ölçü vaselin, üç ölçü parafin karışımı) konarak yüzeyi 

kapatılmış diğer üçüne hiçbir ekleme yapılmamıştır. 25oC’de 5-6 günlük bir 

inkübasyondan sonra vasparlı besi yeri renginin sarıya dönmesi izolatın fermantatif 

olduğunu, vasparsız besi yeri renginin sarıya dönmesi ise oksidatif olduğunu 

göstermiştir (Sands, 1990). Kontrol olarak oksidatif özelliğe sahip Erwinia 

amylovora ve fermantatif özellikteki Erwinia caratovora (GSPB 1405) kültürleri 

kullanılmıştır. 

 

3.2.7.5. Nişasta Hidrolizasyonu 

 

Nişastanın hidrolizasyonu için litrede 23 gr nutrient agar içeren besi yeri 

içerisine %2 oranında eriyebilir nişasta ilave edilmiştir. Bunun için 10ml distile suda 

eritilen nişasta ısıtılarak çözüldükten sonra nutrient agara ilave edilmiş ve 121oC’de 

15 dakika otoklav edilip steril petrilere dökülmüştür. Besi yerine çizilen sardunya re-

izolatları ve referans bakteri kültürü 7-14 gün 25oC’de inkübasyondan sonra kültürler 

üzerine lugol eriği (1g iyot ve 2g KI 300ml distile suda eritilmiştir) dökülmüştür. 

Nişastanın hidrolizasyonu şerit şeklindeki bakteri kolonisinin etrafında meydana 

gelen boyanmamış alanın izlenmesiyle saptanmıştır (Lelliot ve Stead, 1987). Pozitif 
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kontrol Xanthomonas vesicatoria (GSPB 224) ve negatif kontrol olarak Erwinia 

caratovora subsp. caratovora (GSPB 1405) kullanılmıştır. 

 

3.2.7.6. Katalaz Reaksiyonu 

 

Litrede 23g nutrient agar ile hazırlanan besi yeri 121oC’de 15 dakika otoklav 

edildikten sonra petrilere dökülmüştür. King B besi yerinde 36-48 sa. süreyle 

geliştirilen Sardunya re-izolatları ve referans bakteri kültüründen birer öze alınmıştır 

ve katalaz besi yerine zigzag şeklinde çizim yapılmıştır. Plateler 25oC’de 24 saat 

inkübe edildikten sonra üzerlerine 1ml %3’lük hidrojen peroksit dökülmüştür 

(solüsyon taze olarak hazırlanmamış ve koyu renkli cam şişelerde muhafaza 

edilmiştir). Pozitif reaksiyonda birkaç saniye içinde katalaz aktivitesi sonucu açığa 

çıkan oksijen kabarcıkları gözle görülmüştür (Lelliott ve Stead, 1987). Pozitif kontrol 

olarak Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria (GSPB 224) kullanılmıştır  

 

3.2.7.7. Hareketlilik Testi 

 

Litrede 10g tryptone, 5g NaCl ve 5g agar (pH:6.8-7.2) içeren besi yeri tüplere 

5’er ml konulmuş ve 121oC’de 15 dakika otoklav edilmiştir. Besi yeri yarı katı 

formdadır. Tüp içersisindeki besi yerine sardunya re-izolatları ve referans kültür 

delme şeklinde aşılandıktan sonra 25oC’de inkübe edilmiştir. İnkübasyondan 8, 24 ve 

48 saat sonra değerlendirme yapılmıştır. İnokulasyon bölgesinden çevreye doğru 

yayılmış bir koloni gelişimi gözlenmesi pozitif olarak değerlendirilmiştir (Schaad ve 

ark, 2001). Pozitif kontrol olarak Erwinia caratovora subsp. caratovora (GSPB 

1405) izolatı kullanılmıştır. 

 

3.2.7.8. Levan Oluşumu 

 
Nutrient Agar besi yerine %5 oranında Sakkaroz eklenerek hazırlanan 

Sakkaroz nutrient agar (SNA) besi yerine (EK 1) sardunya re-izolatları ile referans 

izolat çizgi ekim yöntemiyle aşılandıktan sonra petriler 25oC’de 3-4 gün inkübe 
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edilmiştir. Kalın, açık sarı, konveks, mukoid koloniler pozitif olarak 

değerlendirilmiştir (Lelliot ve Stead, 1987). Pozitif kontrol olarak 58/1 (r) kodlu 

Erwinia amylovora’nın bir bölge izolatı kullanılmıştır. 

 

3.2.7.9. Pektolitik Aktivite  

 

Patates yumruları yüzeysel dezenfeksiyon için önce deterjanlı suda 

fırçalanarak yıkanmış ve daha sonra %1’lik NaOCI’da (hypo marka %48’lik ticari 

solusyon) 3 dakika bekletilmiştir. NaOCI’yi uzaklaştırmak için 3 kez steril saf su ile 

durulanmıştır. Bu işlemden sonra steril bir bisturi ile patates yumrularının kabukları 

soyulmuştur. Steril ıslak filtre kağıdı içeren steril petri içine kabuğu soyulmuş bir cm 

kalınlığındaki patates dilimleri yerleştirilmiştir. Bir öze dolusu bakteri kültürü patates 

dilimi üzerine bulaştırılmıştır. 25oC’de iki günlük inkübasyondan sonra 

değerlendirme yapılmıştır. İnokule edilen bölgedeki yumuşama pozitif olarak kabul 

edilmiştir (Lelliot ve Stead, 1987). Pozitif kontrol olarak Erwinia caratovora subsp. 

caratovora (GSPB 1405) izolatı kullanılmıştır  

 

3.2.7.10. Tütünde Aşırı Duyarlılık (Hypersensitive Reaction-HR) Testi 

 

Tütün (Nicotiana tabacum cv Samsun N) bitkisi yaprağının alt yüzeyine 

damar aralarına sardunya re-izolatları ve referans kültürün 108 hücre/ml 

yoğunluğundaki süspansiyonu bir enjektör yardımı ile infiltre edilmiştir. 24-48 saat 

sonra inokule edilen alanlarda oluşan nekrotik görünüm pozitif olarak kabul 

edilmiştir (Klement ve Goodman, 1967). Pozitif kontrol olarak Pseudomonas 

cichorii (GSPB 2097) kültürü kullanılmıştır. 

 

3.2.8. Geleneksel Tanıyı Destekleyici Testler 

 

Adana’da farklı üretim yerlerinden İstanbul’dan posta ile gönderilen 

Sardunya’lardan elde edilen re-izolatlar, patojenite, morfolojik, fizyolojik ve 

biyokimyasal testlere göre Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii olarak tanılanmış 
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ve yapılan tanıyı desteklemek için DAS-ELISA, PCR testleri ve Yağ Asit Metil Ester 

analizi kullanılmıştır. 

 

3.2.8.1. Sardunya İzolatlarının DAS-ELISA Testi İle Tanısı 

 

Sardunya re-izolatlarının tanısını desteklemek amacıyla DAS-ELISA (Loewe 

marka 07077 kodlu poliklonal tanı kiti) testi Coligan ve ark. (1991)’a göre üç tekrarlı 

olarak yapılmıştır. Bu amaçla yapılan DAS-ELISA yönteminde firmanın belirttiği 

şartlara da dikkat edilmiştir.  

Negatif kontrol olarak kültür hazırlamasında kullanılan PBS (Phoshate 

Buffered Saline) ve sağlıklı Sardunya yaprağı, pozitif kontrol olarak referans izolat 

kullanılmıştır. Daha sonra ELISA platelerinin 405 nm’deki absorbans değerleri 

ELISA okuyucusunda okunarak kaydedilmiştir. Negatif kontrolde elde edilen 

değerin 2 katı ve daha fazlası değere sahip olan izolatlar pozitif olarak kabul 

edilmiştir. Testte kullanılan çözeltilerin içerikleri ayrıca Ek 2’de detaylı olarak 

açıklanmıştır. DAS-ELISA testinde izlenen prosedür aşağıda verilmiştir  

Tanısı desteklenecek izolatlar 48 saat King B besi yerinde geliştirilmiş ve bu 

kültürlerden birer öze alınıp 500μl örnek tamponu içeren ependorf tüpleri içine 

konarak tüp karıştırıcısında karıştırılmıştır. Daha sonra her bir ependorf tüpünden 

100μl alınarak içerisinde 1000μl örnek tamponu bulunan farklı ependorf tüplerine 

aktarılarak tekrar karıştırılmıştır. Sonuç olarak 1/10 oranında sulandırılmış 

süspansiyonlar elde edilmiştir.  

Kaplama tamponu (Ek 2) içinde sulandırılan gama globülinden ELISA 

platelerindeki her çukura 200μl konmuş ve platenin üzeri kapatılarak 37oC’de 4 saat 

inkübe edilmiştir. 

İnkubasyondan sonra yıkama tamponu (Ek 2) ile tüm çukurlar dört kez 

yıkanmıştır. Yıkama tamponu 3 dakika süre ile çukurlarda bekletilmiş ve aniden ters 

çevrilerek plate boşaltılmış ve 6-8 kat kağıt havlu üzerine vurularak kuruması 

sağlanmıştır. 
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Her bir çukura örnek tamponu içinde hazırlanan testlenecek bakteri 

süspansiyonlarından 3 tekrarlı olmak üzere 200μl yerleştirilmiştir. Plate üzeri 

kapatılarak 37oC’de 4-6 saat veya 4oC’de bir gece boyu inkübe edilmiştir. 

İnkübasyon sonrası plate, çukurlar arası karışma olmayacak şekilde dikkatlice 

yıkama tamponu ile beş kez yıkanmıştır. Yıkama tamponu üç dakika süre ile 

çukurlarda bekletilmiş ve ters çevrilerek plate boşaltılmıştır. 

Konjugate tamponu (Ek 2) ile optimum kullanılacak konsantrasyona göre 

sulandırılmış konjugattan her bir çukura 200μl konmuş ve plate 37oC’de 4 saat 

inkübasyona bırakılmıştır.  

İnkubasyondan sonra plate yıkama tamponu ile beş kez yıkanmıştır. Yıkama 

tamponu üç dakika süre ile çukurlarda bekletilmiş ve plate ters çevrilerek boşaltılmış, 

6-8 kat kağıt havlu üzerine vurularak kuruması sağlanmıştır. 

Subtrat tamponu (Ek 2) ile taze olarak hazırlanan substrattan (0.75-1.0 mg/ml 

p-nitrophenyl phosphate) her bir çukura 200μl konmuş ve 30-45 dakika veya gerekli 

olduğunda daha uzun süre oda sıcaklığında karanlıkta inkübe edilmiştir. 

Titertek Multiscan marka ELISA plate okuyucusunda 405 nm dalga boyunda 

plate çukurlarının absorbans değerleri reaksiyonun ilk 30. ve 45. dakika sonrasında 

iki kez belirlenmiştir. Daha sonra devam eden reaksiyon 50μl 3N NaOH ile 

durdurulmuştur. 

 

3.2.8.2. Sardunya İzolatlarının PCR Tekniği ile Tanısı 

 

DAS-ELISA testi ile tanısı desteklenen Xanthomonas axonopodis pv. 

pelargonii izolatları içerisinden tesadüfi olarak seçilen 9 izolat ve GSPB 1955 kodlu 

referans izolatın DNA’sı De Boer ve Ward (1995)’a göre izole edilmiştir. Bu 

yöntemde izlenen prosedür aşağıda verilmiştir.  

1. Bakteri izolatları 9 ml Nutrient broth sıvı besi yerine (Ek 1) aşılanarak 200 

dev./dak. dönen çalkalayıcıda gece boyu 27±1°C’de geliştirilmiştir. 

2. Bakteri süspansiyonundan 1ml steril ependorf tüpüne alınmış ve tüplerin 

ağırlıkları dengelenerek 14.000 dev/dak.’da 20dakika santrifüj edilmiştir.  
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3. Pellet alınarak süpernatant atılmıştır. Pelletin üzerine hücre parçalanmasını 

sağlamak üzere %1’lik SDS+TAE bufferdan (Ek 3) 100μl eklenmiş ve tüp 

karıştırıcısında karıştırılmıştır. 

4. Tüpler 50oC’deki su banyosunda 3 saat bekletilmiştir. 

5. 50 µl 7.5M Amonyum asetat (Ek 3) eklenerek karıştırılmıştır. 

6. 14.000 dev/dak.’da 10 dakika santrifüj yapılarak amonyum asetat 

artıklarının altta toplanması sağlanmıştır. Üstte kalan DNA kesik bir pipet ucu ile 

alınmış (yaklaşık 130µl) ve yeni bir ependorf tüpüne aktarılmıştır.  

7. Buna eşit miktarda (yaklaşık 130µl) derin dondurucuda soğutulmuş 

isopropanol eklenmiştir. Tüpler derin dondurucuda 45dak. bekletilmiştir. 

8. 10.000 dev/dak.’da 10 dakika santrifüj yapılarak pellet alınmıştır. 

9. Soğutulmuş %70’lik alkolden 100µl ependorf tüplerine eklenmiş ve 10.000 

dev/dak.’da 10 dakika santrifüj yapılarak alkolle yıkama yapılmıştır. 

10. Ependorf tüpler ters çevrilerek alkol dökülmüş ve steril kabinde bir saat 

kurumaya bırakılmıştır. 

11. Ependorf tüpler içerisine 50 µl bidistile su (ddH2O) konarak tüp 

karıştırıcısında karıştırılmıştır. İzole edilen DNA’lar PCR çalışmalarında kullanılmak 

üzere -20°C’de muhafaza edilmiştir. 

12. Daha sonra bu DNA’lar %1’lik hazırlanan agarose jele (Ek 3) verilerek 

izole edilip edilmedikleri tespit edilmiştir. Hazırlanan agaroz jel 70 miliamperde 

yarım saat yürütüldükten sonra etidyum bromid (10mg/ml) ile boyama yapılmış ve 

transliminatörde bantlar incelenmiştir. 

İki farklı PCR çalışması Sulzinski (1996) ve Manulis ve ark, (1994)’e göre 

yapılmıştır. Çalışma, reaksiyon tüpü adı verilen 0.5ml’lik ince duvarlı ependorf 

tüplerde toplam hacmi 25μl olan reaksiyon karışımının kullanılmasıyla 

gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon karışımının içeriği Çizelge 3. 1’de verilmiştir. 
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Çizelge 3.1. Manulis ve ark. (1994) ile Sulzinski (1996) primerleri ile yapılan PCR 
işleminde kullanılan reaksiyon karışımın içeriği 

Reaksiyon Karışımının İçeriği Miktarı (µl) 
PCR Master Mix (Promega, M7502) 12.5 
Primer 1 1.5 
Primer 2 1.5 
H2O (Nuclease free water) 7.5 
g-DNA 2.0 
Toplam 25 

 
Kullanılan Primerlerin dizilişleri şöyledir:  

Manulis ve ark. (1994) Primer 1: 5’-GAG TGT CCA GTG GCA AGC-3’ 

Manulis ve ark. (1994) Primer 2: 5’- GTT GCT GCC TCT TCC TGC-3’ 

Sulzinski (1996) Xcp M1: 5’- ACG CGC TAC CAA AAG GCA AAG AG-3’ 

Sulzinski (1996) Xcp M2: 5’-GAT CTG CGG TTG TCC TGA AGA TTG G-3’ 

 

Thermalcycler cihazında (Genius Marka) kullanılan programlar Çizelge 

3.2’deki gibidir. 

 

Çizelge 3.2. PCR işlemi için kullanılan programlar  

Program adımları Manulis ve ark. (1994) Sulzinski (1996) 
 Sıcaklık (oC) Süre(dak) Sıcaklık (oC) Süre(dak) 
İlk denatürasyon 94 5 94 4 
Denatürasyon 94 1 94 1 
Primer Bağlanması 58 1 64 1 
Uzama 72 2 72 2 
Döngü Sayısı 40 30 
Son Uzama 72 5 72 5 
Bekleme 4 Süresiz 4 Süresiz 

 
Elde edilen bakteri DNA’sının ve PCR ürünlerinin Agarose jel 

elektroforezine yönelik çalışmalar Sambrook ve ark, (1989)’a göre yapılmıştır. 

Bunun için 0.9g agarose 90ml 1XTAE (Ek 3) tamponuna konularak mikrodalga 

fırında eriyinceye kadar kaynatılmıştır. Yaklaşık 50oC’ye kadar soğutulan solüsyon, 

taraklar yerleştirilen jel tepsisine dökülmüştür. Agaroz jelin donmasından sonra jel 

tankı içerisine jeli örtünceye kadar 1XTBE buffer (Ek 3) konmuştur. Daha sonra 

örnek koymak için kullanılan tarak dikkatlice çekilerek çıkarılmıştır. Bu şekilde 
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hazırlanan agaroz jel çukurlarına 3µl loading buffer (Ek 3) ve 12µl PCR ürünü 

karışımı bir mikropipet yardımı ile dikkatlice verilmiştir. Moleküler ağırlık 

işaretleyici (Marker) olarak 100bp ve 1kb DNA işaretleyici (Marker, Fermentos SM 

0623) kullanılmıştır. Elektroforez tankında agroz jeldeki örnek hücrelerin bulunduğu 

yer güç kaynağının negatif (-) kutbuna denk gelecek şekilde yerleştirilmiş ve PCR 

ürünleri 80V elektrik akımında yaklaşık 1 saat süre ile yürütülmüştür. Bantların 

görülmesi için ethidium bromür ile (10mg/ml) 10 dak. boyama yapılmış ve bunu 

takiben 15 dak. saf su ile jel yıkanarak transliminatörde bantlar incelenmiş ve 

fotoğraflanmıştır. Manulis ve ark (1994)’nın önerdiği primerler ile yapılan PCR 

çalışmasında 1.2 kb büyüklüğünde bant oluşumu; Sulzinski (1996)’nin dizayn ettiği 

XcpM1 ve XcpM2 primerleri ile yapılan PCR çalışmasında 196 bp büyüklüğündeki 

bant oluşumu pozitif olarak değerlendirilmiştir.  

 

3.2.8.3. Sardunya İzolatlarının Yağ Asit Profillerinin Belirlenmesi 

 

Çalışmanın bu kısmı Atatürk Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve 

Uygulama Merkezinde (Erzurum) Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN danışmanlığında dört 

bölge izolatı (Sar 1-1/b re, Sar 1-3/b re, Sar3/1, Sar 2-7) ile yapılmıştır. Bakteri 

hücresinden yağ asitleri izolasyonu aşağıda belirtildiği üzere Chase ve ark. (1992)’ye 

göre yapılmıştır. Türlerin tanısında Mikrobiyal Identifikasyon Sisteminin (MIS) 

bilgisayar paket programı kullanılıp (Sherlock MIS version 4.5 Microbial ID. Inc. 

Newark, Delaware) izolatların içerdiği yağ asit türleri ve % oranları karşılaştırılarak 

tanı yapılmıştır. SPSS istatistik programıyla izole edilen yağların aritmetik 

ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Bu veriler karşılaştırılarak küme 

analizi yapılmış ve izolatlar arasındaki akrabalık dereceleri belirlenmiştir.  

Bakteri hücresindeki yağ asitlerin izolasyonu: Tryticase soy agar (TSBA) 

besi yerine (Ek 4) 4 fazlı şekilde çizilen izolatlar 25 oC’de 24 saat geliştirilmiştir. 

Geliştirilen bakterinin 3. ve 4. fazından toplanarak ağzı teflon kapaklı steril cam 

tüplere konmuştur. Hücreleri parçalamak için her bir test türüne 1ml çözelti 1’den 

(Ek 4) eklenmiştir. Tüpler 10 saniye çalkalandıktan sonra 100 oC’deki su banyosunda 

5 dakika bekletilmiştir. Çıkartılan tüpler tekrar 10 saniye daha çalkalanmıştır. Daha 
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sonra 100oC’deki su banyosunda 25 dakika bekletilmiştir. Bu işlemle bakteri 

hücreleri parçalanarak yağ asitlerinin serbest kalması sağlanmıştır. Test tüplerine 2ml 

çözelti 2’den (Ek 4) eklenip 10 saniye çalkalandıktan sonra tüpler 80oC’deki su 

banyosunda 10 dakika bekletilmiştir. Bunu takiben tüpler -20oC’de 10 dakika 

tutulmuştur. Bu işlem ile serbest yağ asitlerine ester bağları ile metil eklenerek yağ 

asitlerinden yağ asit metil esteri elde edilmiştir. Bu durum yağ asitlerine yüksek 

sıcaklıkta buharlaşma özelliği kazandırmaktadır. Soğutulmuş tüplere 2.5ml çözelti 3 

(Ek 4) eklenerek 5 dakika tüpler çalkalanmıştır. Bu aşamada tüplerin alt kısmında 

asidik, üst kısmında da organik sıvı fazları olmak üzere iki ayrı faz oluşmuştur. 

Pastör pipet kullanılarak tüplerin alt kısmındaki asidik faz atılmış ve organik faz 

toplanmıştır. En son aşamada ise her tüpe 3ml çözelti 4 (Ek 4) ilave edilerek 5 dakika 

çalkalanmıştır. Daha sonra tüpler 10 dakika oda sıcaklığında bekletilmiştir. Çözelti 4 

bazik bir solüsyon olup serbest yağ metil esterlerinin daha fazla saf olarak elde 

edilmesini sağlar. Bu aşamadan sonra tüpler içerisinde yine iki farklı faz oluşmuştur. 

Üst fazda toplanan yağ asit metil esterlerini içeren faz, pastör pipet ile alınarak 

2ml’lik gaz kromotografisi tüplerine aktarılmış ve ağızları sıkıca kapatılmıştır. 

Tüpler MIS cihazı (HP6890, Hewlettpackard, Palo Alto, CA) üzerindeki örnek 

depolama birimine yerleştirilmiş ve daha sonra Mikrobiyal Identifikasyon Sistemin 

(MIS) bilgisayar paket programı kullanılarak (Shelock MIS version 4.5 Microbial 

ID. Inc. Newark, Delaware) her izolat tanılanmıştır.  

 

3.2.9. Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’nin Biyolojik Mücadelesi İle İlgili 

Çalışmalar 

 

3.2.9.1. PGPR Bakterilerin İzolasyonu ve Aday PGPR İzolatlarının Seçimi 

 

PGPR’lerin izolasyonu ve fosforu çözen bakterilerin saptanmasında Mirik 

(2005) ve Küsek (2007) tarafından belirtilen yöntemlerden yararlanılmıştır. 

PGPR’lerin izolasyonu için Adana ve çevresindeki sardunya yetiştirilen farklı 

alanlardan, bitki kök bölgesi toprağından örnekler alınmıştır. Örnek alırken üretim 

alanında diğer bitkilere göre daha iyi gelişmiş görünümde olan bitkiler dikkate 
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alınmıştır. Seçilen bitkilerin kök boğazından kılcal kökler de dâhil olmak üzere 

toprak örnekleri alınmıştır. Toplanan örnekler önce kese kağıdına, sonra plastik 

torbalara konularak buzluk içerisinde laboratuara getirilerek bunlardan bakteri 

izolasyonları yapılmıştır. 

Toprak ve kök izolasyonu için toplanan toprak örnekleri laboratuar 

koşullarında iyice kurutulmuş ve daha sonra 0.2 mm delik büyüklüğüne sahip toprak 

eleğinden geçirilmiştir. Bu şekilde hem yabancı maddeler topraktan uzaklaştırılmış 

hem de üretim alanından alınan topraklar homojen bir şekilde karıştırılmıştır. 

Homojen olarak karıştırılan elenmiş toprak örneklerinden 10 gr alınarak 90 ml 

Nutrient broth (Ek 1) içerisinde oda sıcaklığında 100 dev./dak.’da çalışan 

çalkalayıcılarda iki saat çalkalanmıştır. Süspansiyondan 1ml alınarak içerisinde 9ml 

Nutrient broth bulunan tüplerde seyreltme serileri hazırlanmıştır ve -4, -5 ve -6 

seyreltmelerden 100µl alınarak 3 tekrarlı olarak King B besi yerine (King ve ark, 

1954) (KB) (Ek 1) ekimler yapılmıştır. 25oC’de 48 saat inkübasyondan sonra 

petrilerdeki koloni gelişmeleri incelenerek farklı morfolojik gelişim gösteren 

kolonilerden saflaştırma yapılmıştır. 

Saflaştırılan izolatların King B besi yerindeki koloni morfolojileri 

incelenmiştir. Elde edilen izolatlar sonraki çalışmalarda kullanılmak üzere 4oC’de 

YDC besi yerinde saklanmıştır. 

Elde edilen aday PGPR izolatları arasında seçim fosfatı indirgeme 

özelliklerine göre yapılmıştır. Topraktan izole edilen bakterilerin fosforu (P) çözme 

yeteneklerini belirlemek için katı NBRIP (Nautiyal, 1999) (Ek 5) ve sıvı NBRIP 

(Nautiyal ve ark., 2000) olmak üzere iki farklı besi yeri kullanılmıştır.  

Topraktan saf olarak izole edilen bakterilerin fosforu çözebilme yeteneklerini 

belirlemek için steril kürdan ile katı NBRIP besi yeri içeren her bir petriye 9 izolat 

olacak şekilde ekim yapılmıştır. Deneme 3 tekrarlı olarak kurulmuştur. Bir hafta 

sonra besi yerinde bakteri kolonisinin etrafındaki şeffaf zonun çapı ve bakteri 

kolonisinin çapı ölçülüp çıkan değerler birbirine oranlanarak fosfor çözme indeksi 

belirlenmiştir. Fosfor çözme indeksi yüksek olan bakteriler seçilmiştir (Johri ve ark., 

1999). 
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Bu izolatlardan fosfor çözme indeksi en yüksek olan 30 izolat seçilerek 

NBRIP sıvı besi yerinde çözebildiği fosfor miktarları  Barton (1948) yöntemine göre 

belirlenmiştir. Çalışmanın bu kısmı Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü 

laboratuarında Yrd. Doç. Dr. Selim EKER danışmanlığında yapılmıştır. Bu 

yöntemde izlenen prosedür aşağıda verilmiştir.  

Seçilen 30 izolat; sıvı NBRIP besi yerine (Ek 5) aşılanarak 200 dev./dak. 

dönen çalkalayıcıda 27±1°C’de bir hafta geliştirilmiştir (Nautiyal ve ark., 2000). 

Daha sonra bakterileri ve suda çözülmeyen katı maddeleri (Ca3(PO4)2) çöktürmek 

için 10.000 dev./dak.’da 10 dakika santrifüj yapılmış ve süpernatant elde edilmiştir. 

Supernatanttan 1 ml alınarak yeni tüplere aktarılmıştır. İçinde 1 ml süpernatant 

bulunan tüplere 5 ml saf su eklenmiştir. Oluşan yeni çözelti üzerine 1 ml Barton 

çözeltisi (Ek 5) ilave edildikten sonra 30 dak. karanlık ortamda inkübe edilmiştir. 

Fosfor eriyiği ile farklı ppm dozlarında (0, 25, 50, 100 ppm) dört standart çözelti 

hazırlanmıştır. İlk önce bu dört standart çözelti 430 nm’de spektrofotometrede 

ölçülmüştür. Daha sonra yarım saat karanlık ortamda inkübe edilen çözeltilerin ne 

kadar fosfor çözdükleri 430 nm’de spektofotometrede ppm düzeyinde belirlenmiştir. 

Çıkan sonuçlar dört standart çözelti değerleri baz alınarak yorumlanmıştır. Buna göre 

sıvı besi yerinde en fazla fosfor çözen 4 izolat ve katı NBRIP besi yerinde en geniş 

zon çapı oluşturan 1 izolat seçilerek toplam 5 izolat saksı çalışmalarında 

kullanılmıştır.  

Seçilen bu PGPR izolatların KB besi yerindeki koloni morfolojileri 

incelenmiştir. Ayrıca izolatların gram reaksiyonları ve oksidaz reaksiyonları da 

belirlenmiştir. 

 

3.2.9.2. Seçilen Aday PGPR İzolatlarının Antagonistik ve Siderefor Etkilerinin 

Belirlenmesi 

 
Fosforu indirgeme kabiliyetlerine göre seçilen 30 adet PGPR izolatların 

Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’ye karşı antagonistik etkileri Krishnamurthy 

ve Gnanamarickam (1998) göre ve siderefor etkisi ise Kloepper ve ark. (1980) ile 

Bora ve Özaktan (1998)’a göre belirlenmiştir . 
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NA besi yerine aday PGPR izolatları çizilmiş ve 25oC’de 24 saat inkübe 

edilmiştir. Aday PGPR izolatları çok hızlı gelişme gösterdikleri için aynı gün içinde 

aday PGPR’ye dik olacak şekilde dört farklı noktadan Xanthomonas axonopodis pv. 

pelargonii etmeninin çizimi yapılmış ve petriler 25oC’de inkübe edilmiştir. 

İnkübasyondan 96 saat sonra aday PGPR izolatlarının Xanthomonas axonopodis pv. 

pelargonii gelişimine olan etkileri engelleme zonları ölçülerek değerlendirilmiştir. 

Bu deneme üç tekrarlı olarak yürütülmüştür. 

PGPR izolatlarının siderefor etkisi yukarıda anlatılan antibiyosis etkisini 

belirleme yönteminde olduğu gibi belirlenmiştir. Fakat burada aynı besi yeri içerisine 

80 μM Fe+3 ilave edilmiştir. 

 

3.2.9.3. Çalışmada Kullanılacak Patojen Konsantrasyonunun Belirlenmesi  

 

Kalibrasyon çalışmasıyla kullanılacak patojen konsantrasyonu (ml’deki hücre 

sayısı) belirlenmiştir. Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii (Sar 3-2/c re 

izolatının)’nin 24 saatlik kültüründen spektrofotometrede 600 nm’de 0.1 değerine ait 

bir süspansiyon hazırlanmış ve süspansiyondan 1ml alınarak içerisinde 9 ml steril su 

bulunan tüplere 5 kez (1/10, 1/100, 1/1000, 1/10000, 1/100000) seyreltilmiştir. Her 

bir seyreltmeden 100µl alınarak 3 tekrarlı olarak King B besi yerine ekimler yapılmış 

ve 25oC’de 48 saat inkübasyondan sonra petrilerdeki koloni sayıları not edilmiştir. 

Ayrıca her bir seyreltmeden 10 µl alınıp steril bir enjektör ile 3 tekrarlı olarak 

sardunya çeliklerine enjekte edilmiştir. Daha önce özellikleri belirtilen iklim 

odasında muhafaza edilen bitkilerde 7 gün sonra hastalık belirtileri var/yok şeklinde 

değerlendirme yapılmıştır. Hastalık belirtisinin görüldüğü en düşük bakteri 

konsantrasyonu ileriki çalışmalarda kullanılmıştır. 

 

3.2.9.4. Aday PGPR’larin Sardunya’da Bakteriyel Yanıklık Hastalığının 

Gelişimine Etkisi 

 

Fosfatı indirgeme yeteneğine sahip 12-12b, 13-1a, 10-4b, 13-10, 14-2a kodlu 

5 aday PGPR izolatının Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii (Sar 3-2/c re 
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izolatının)’nin neden olduğu Sardunya’da bakteriyel yanıklık hastalığının gelişimine 

etkisi saksı çalışmasıyla araştırılmıştır. Çalışmada karşılaştırma olarak bitki 

büyümesini artıran ISR 2000 (Lactobacillus acidophilus + maya ekstraktı + bitki 

ekstraktı + benzoik asit) (Improcrop Firması) adlı bir bitki aktivatörü kullanılmıştır. 

Negatif kontrol olarak steril su, pozitif kontrol olarak ise Sar 3-2/c re kodlu 

Adana’dan izole edilen patojen bakteri olan Xanthomonas axonopodis pv. 

pelargonii’nin bölge izolatı kullanılmıştır. Çalışmada 4-5 yapraklı dönemdeki (6 

aylık) dik büyüme gösteren çalı formlu (Pelargonium x hortorum) sardunya bitkileri 

kullanılmıştır. Seçilen 5 PGPR izolatının patojenin 3x105 hücre/ml yoğunluğundaki 

inokulum düzeyine olan etkisi araştırılmıştır. Deneme tesadüf parselleri deneme 

desenine göre 6 tekrarlı olarak kurulmuştur. Uygulama görmüş bitkiler 25oC sıcaklık, 

% 70-80 nem ve 16 saat aydınlık, 8 saat karanlık koşullardaki iklim odasında 

muhafaza edilmiştir (Şekil 3.4). Nem sağlamak amacıyla bitkiler 24 saat nem 

çemberine (polietilen torba içerisinde) alınmıştır. Haftada 2 kez bitkilere su 

verilmiştir. Pozitif kontollerde hastalık simptomları oluşuncaya kadar haftada 5 kez 

bitkiler incelenmiştir.  

PGPR izolatları King B besi yerinde 25oC’de 24 saat geliştirildikten sonra 

hazırlanan süspansiyon spectrofotometrede 600 nm’de 0.3 absorbans değerine 

ayarlanmıştır. Bu absorbans değerinde 13-10 ve 13-1a izolatı 4x109 hücre/ml, 14-2a 

izolatı 1x109 hücre/ml, 10-4b izolatı 1,5x1010 hücre/ml, 12-12b izolatı 1.5x109 

hücre/ml yoğunluğunda olmuştur. Ticari bitki aktivatörü olan ISR 2000; firmanın 

önerdiği kullanım talimatına göre süspansiyon haline getirilmiştir. Hazırlanan PGPR 

süspansiyonu içerisine sardunya bitkilerinin kökleri 15 dak. batırılmıştır (Şekil 3.5). 

Köklere bakteri kolonizasyonu sağlandıktan sonra uygulama görmüş bitkiler fosforca 

fakir özelliğe sahip (%2.7 Kireç, 3.75 kg/da Fosfor, pH 7.54) saksı toprağına 

şaşırtılmıştır (Şekil 3.5). Bir hafta sonra PGPR uygulaması görmüş bitkilerin 

gövdesine steril bir enjektör yardımıyla 24 sa.’lik patojen bakterinin (Sar 3-2/c re-

izolatı) 3x105 hücre/ml yoğunluğunda hazırlanan süspansiyondan 10µl inokule 

edilmiştir (Şekil 3.5).  

Pozitif kontrol bitkilerinin hepsinde hastalık simptomları gözlendikten sonra 

yapraklardaki enfeksiyon 0-5 skalasına (0: hastalık yok; 1: toplam yaprakların % 1-
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20’sinde solgunluk ve/veya kuruma; 2: toplam yaprakların % 21-40’ında solgunluk 

ve/veya kuruma; 3: toplam yaprakların % 41-60’ında solgunluk ve/veya kuruma; 4: 

toplam yaprakların % 61-80’inde solgunluk ve/veya kuruma; 5: toplam yaprakların 

% 81-100’ünde solgunluk ve/veya kuruma) göre değerlendirilmiştir. Tüm bitkiler 

boyuna kesilerek gövdedeki enfeksiyon 0-4 skalasına (0: hastalık yok; 1: 0.1-1.0 cm 

gövde içi kahverengilik; 2: 1.1-2.0 cm gövde içi kahverengilik; 3: 2.1-3.0 cm gövde 

içi kahverengilik; 4: 3.1 cm ve üstü gövde içi kahverengilik) göre değerlendirilmiştir. 

Pozitif kontroldeki hastalık şiddeti ile PGPR izolatları ile uygulama görmüş 

bitkilerdeki skala değerine ait hastalık şiddeti karşılaştırılarak PGPR izolatlarının 

Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’yi engelleme oranı belirlenmiştir. 

 

 
Şekil 3.4. Uygulama görmüş bitkilerin iklim odasındaki genel görünümü 
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Şekil 3.5. Fidelerin PGPR süspansiyonuna daldırılması (a), uygulama görmüş 

fidelerin toprağa şaşırtılması (b), patojenin bulaştırılması (c) 
 

 

a b 

c 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

4.1. Hasta Sardunya Bitkilerinin Toplanması  

 

Adana ve çevresinde sardunya üretimi ve satışı yapan büyük ve küçük ölçekli 

onüç işletme Kasım 2005-Şubat 2006 tarihleri arasında dört kez ziyaret edilmiştir. 

Tohumdan sardunya üretimi yapılan bir sera Şekil 4.1’de görülmektedir. Ziyaret 

edilen onüç işletmenin dördünde hasta sardunya bitkileri tespit edilmiştir. Yapılan 

incelemelerde sakız sardunya (Pelargonium peltatum)’larda yaprak lekesi, yaprak 

yanıklığı ve gövde çürüklüğü belirtisi gösteren hasta bitkiler tespit edilmiştir. 

Hastalık yaygınlığının yapılan simptomolojik gözlemlere göre %20-25 oranında 

olduğu belirlenmiştir. Pelargonium peltatum’da hastalık belirtileri başlangıç 

aşamasında küçük, karakteristik ve su emmiş şekildedir. Yapraklar üzerindeki küçük, 

sarı lekeler genişleyerek ve 2-3 mm boyutuna ulaşmışlardır (Şekil 4.2). Lekelerin 

düzensiz şekilli ve zamanla nekrotik bir hal aldığı tespit edilmiştir (Şekil 4.2). Ayrı 

ayrı duran ölü lekelerin etrafı sarı bir hale ile çevrilmiştir. Bu nekrotik alanların ileri 

dönemde yaprağın geniş alanlarını kapladığı tespit edilmiştir (Şekil 4.3). Sistemik 

enfeksiyonlar sonucu gövdede yanıklık belirtileri gözlenmiştir (Şekil 4.4). Ayrıca 

Manisa ve İstanbul illerinden posta yoluyla laboratuarımıza gelen Pelargonium 

peltatum’larda benzer hastalık belirtileri saptanmıştır.  

Simptom oluşumunun sardunya gruplarına göre değişiklik gösterdiği 

bilinmektedir. Dik büyüyen çalı formundaki (Pelargonium hortorum) sardunya 

bitkilerinde hastalık belirtileri genel bir solgunluk, yapraklarda “V” şeklinde sararma 

(Şekil 4.5) ve kuruma şeklinde gözlenmiştir (Şekil 4.6). Kuruyan yapraklar şemsiye 

şeklinde aşağıya doğru sarktığı ve dökülmeden yanmış bir şekilde gövdede asılı 

kaldığı tespit edimiştir.  
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Şekil 4.1. Tohumdan sardunya üretimi yapılan bir seranın görünümü 

 

 
Şekil 4.2. Pelargonium peltatum’da nekrotik alanların etrafındaki sarı hale oluşumu 
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Şekil 4.3. Pelargonium peltatum’da nekrotize olmuş yapraklar 

 

 
Şekil 4.4. Pelargonium peltatum’da sistemik enfeksiyonlar sonucu gövdede oluşan 

kahverengileşme ve çürüme 
 

 
Şekil 4.5. Pelargonium hortorum yaprağında V şeklindeki sararma 



4.BULGULAR VE TARTIŞMA                                                            Sencan ÜNLÜ 

 48 

 
Şekil 4.6. Pelargonium hortorum’da sararma ve solgunluk 

 

4.2. İmmunoStrip Yöntemi ile Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii ile 

Enfekteli Sardunya Bitkilerinin Tespiti 

 

Adana, Manisa ve İstanbul’da farklı işletmelerden temin edilen Pelargonium 

peltatum ve Pelargonium hortorum bitkilerinde hastalık belirtisi gösteren şüpheli 

örneklerle yapılan İmmunoStrip testinde, Adana ve İstanbul’dan temin edilen 

Pelargonium peltatum örnekleri çift çizgi oluşturduğundan reaksiyon pozitif olarak 

değerlendirilmiştir (Şekil 4.7.) Bu sonuca göre Adana ve İstanbul’dan temin edilen 

hasta bitki örneklerinin Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii ile enfekteli olduğu 

tespit edilmiş ve bu bitkilerden besi yerine izolasyonlar yapılmıştır. 

Hastalık şüphesi olan Manisa’dan gelen Pelargonium peltatum ve Adana’dan 

toplanan Pelargonium hortorum bitkileriyle yapılan İmmunoStrip testinde tek çizgi 

elde edildiğinden negatif reaksiyon verdiği ve bitkilerin Xanthomonas axonopodis 

pv. pelargonii ile enfekteli olmadığı saptanmıştır. Sonucu teyit etmek için yapılan 

izolasyonlarda da besi yerinde herhangi bir bakteri gelişimi olmadığı saptanmıştır. 
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Şekil 4.7. İmmunoStrip testinde sulandırma tamponu bulunan özel torbanın kesilmesi 

(a), hastalıklı bitki dokusunun torba içerisine konulması (b), bitki 
dokusunun sert bir cisimle ezilmesi (c), test çubuklarının torba içerisine 
daldırılması (d), pozitif reaksiyon sonucu oluşan çift çizgi (e) 

 
 
 
 
 

a b 

c 

d 

e 
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4.3. Sardunya’da Bakteriyel Leke ve Yanıklık Etmeninin İzolasyonu 

 

Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii ile enfekteli olduğu tespit edilmiş 

bitki örneklerinin yaprak ve gövdelerinden yapılan izolasyonlarda 4-5 gün içinde 

YDC besi yerinde sarı (Şekil 4.8) ve King B besi yerinde açık sarı (Şekil 4.9) renkte 

dominant koloniler olarak gelişmiştir. Çizelge 4.1.’de görüldüğü gibi 29 izolat 

saflaştırılarak bu tez çalışmasında kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 4.8. YDC besi yerinde gelişen sarı renkte koloniler 

 

 
Şekil 4.9. King B besi yerinde gelişen açık sarı renkte koloniler 



4.BULGULAR VE TARTIŞMA                                                            Sencan ÜNLÜ 

 51 

Çizelge 4.1. Çalışmada kullanılan sardunyadan elde edilen izolatların kod numaraları 
ve izole edildikleri yerler 

 
İzolatların Kod Adları İzole Edildiği Yerler 
GSPB 1955 Almanya (Referans İzolat) 
Sar1-1/a r Adana 
Sar1-1/b r Adana 
Sar1-3/a r Adana 
Sar1-3/b r Adana 
Sar2-3/a r Adana 
Sar2-3/c r Adana 
Sar2-3/d r Adana 
Sar2-6/a r Adana 
Sar2-6/d r Adana 
Sar2-7/a r Adana 
Sar2-7/b r Adana 
Sar3-1/a r Adana 
Sar3-1/b r Adana 
Sar3-2/c r Adana 
Sar4-1a/a r Adana 
Sar4-1a/d r Adana 
Sar4-1b/a r Adana 
Sar4-1b/b r Adana 
Sar4-2/a r Adana 
Sar4-2/b r Adana 
Sar5-1b/a r İstanbul 
Sar5-1b/b r İstanbul 
Sar5-3/b r İstanbul 
Sar5-4a/a r İstanbul 
Sar5-4a/b r İstanbul 
Sar5-4b/c r İstanbul 
Sar5-5/a r İstanbul 
Sar5-5/b r İstanbul 

 

4.4. Patojenite Testi 

 

Elde edilen 29 adet bölge izolatı ve referans kültür ile yapılan patojenite 

testlerinde tüm izolatlar inokulasyondan sonraki 8-10 gün içinde Sardunya 

çeliklerinde inokulasyon bölgesinde kahverengilikler oluşturmuştur (Şekil 4.10 ve 

4.11). Sardunya yapraklarının şemsiye şeklinde dökülmeden aşağıya doğru sarktığı 

(Şekil 4.12), ilerleyen günlerde çeliklerin gövdelerinde boşalma (Şekil 4.13) ve 

inokulasyon noktalarında bakteriyel akıntı (Şekil 4.14) olduğu gözlenmiştir. Negatif 
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kontrol olarak saf su ile inokule edilen çeliklerde herhangi bir hastalık simptomu 

gözlenmemiştir. Tipik hastalık simptomu gösteren bitkilerden yapılan re-izolasyonlar 

sonucu 29 re-izolat tekrar elde edilmiş ve tanı testlerinde kullanılmıştır.  

 

 
Şekil 4. 10. Dik gelişim gösteren çalı formlu sardunya çeliklerine yapılan patojenite 

sonucu negatif kontrole (sağda) kıyasla bölge izolatlarında (solda) 
inokulasyon bölgelerinde oluşan kahverengileşme 

 

 
Şekil 4.11. Patojenite sonucu negatif kontrole (üstte) kıyasla bölge izolatlarında 

(altta) inokulasyon bölgelerinde oluşan kahverengileşme 
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Şekil 4. 12. Patojenite sonucu sardunya yapraklarının kuruyarak şemsiye şeklinde 

aşağıya doğru sarkması ve gövdede kahverengileşme 
 

 
Şekil 4. 13. Patojenite sonrasında çeliklerin gövdelerindeki boşalma ve yapraklarda 

yanıklık 
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Şekil 4. 14. Çeliklerin inokulasyon bölgelerinde oluşan bakteriyel akıntı 

 

4.5. Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’nin Tanı Testleri  

 

4.5.1.Koloni Gelişimi 

 

YDC Agar Besi Yerinde Gelişim: Sardunya re-izolatları ve referans kültür 

YDC besi yerinde mukoid, sarı, konveks koloniler şeklinde gelişmiştir (Şekil 4.8). 

Nutrient Agar (NA) Besi Yerinde Gelişim: Sardunya re-izolatları ve 

referans kültür NA besi yerinde tipik açık sarı yuvarlak koloni gelişimi 

göstermişlerdir. 

Tweeen B Besi Yerinde Gelişim: Sardunya re-izolatları ve referans kültür 

Tween B besi yerinde yuvarlak, sarı tümsek ve çevresinde temiz haleli koloniler 

geliştirmiştir (Şekil 4.15). 

CKTM Besi Yerinde Gelişim: Sardunya re-izolatları ve referans kültür 

CKTM yerinde 7-14 gün sonra koloni etrafında temiz bir halka oluşturmuştur (Şekil 

4.15). 

SM Besi Yerinde Gelişim: Sardunya re-izolatları ve referans kültür 5-7 gün 

sonunda, merkezi koyu mavi, kenarları daha açık renkli kubbemsi koloni gelişimi 

göstermiştir (Şekil 4.15). 
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Şekil 4.15. Sar 5-3/b r kodlu izolatının CKTM (a), Tween B (b) ve SM (c) besi 

yerinde oluşturduğu koloni morfolojisi 
 

SX Besi Yerinde Gelişim: Sardunya re-izolatları ve referans kültür 3-5 gün 

sonra çok yavaş ve zayıf gelişen, merkezi SM ortamına göre daha açık mor renkli 

koloniler oluşturmuştur (Şekil 4.16). 

 

 
Şekil 4.16. Sar 3-2/c kodlu izolatının SX besi yerinde oluşturduğu koloni morfolojisi 

a b 

c 
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MD-5 Besi Yerinde Gelişim: Sardunya re-izolatları ve referans kültür 7-10 

gün içinde açık sarı, kubbemsi koloni gelişimi gözlenmiştir (Şekil 4.17). 

 

 
Şekil 4.17. Sar 1-3/a r kodlu izolatının MD-5 besi yerinde oluşturduğu koloni 

morfolojisi 
 

4.5.2.Potasyum Hidroksit Testi (KOH) 

 

Sardunya re-izolatları ve referans kültür test sonucunda özeye yapışarak 

sümüksü bir yapı oluşturduğundan gram negatif olarak kabul edilmiştir (Çizelge 4.2, 

Şekil 4.18). Karşılaştırma kültürü olarak kullanılan gram pozitif Clavibacter 

michiganensis subsp. michiganensis’de (GSPB 382) sümüksü bir oluşum 

gözlenmezken, Pseudomonas cichorii (GSPB 2297) kültürü özeye yapışarak 

sümüksü bir yapı oluşturmuştur. 
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Şekil 4.18. KOH testinde Gram negatif kültürlerinin oluşturduğu sümüksü yapı 

 

4.5.3.Oksidaz Testi 

 

Sardunya re-izolatları ve referans kültür oksidaz test solüsyonu emdirilmiş 

filtre kağıdına çizilen zigzaglar sonucu hiçbir renk değişimi meydana 

getirmediğinden oksidaz negatif olarak değerlendirilmiştir. Pozitif kontrol olarak 

kullanılan Pseudomonas cichorii kültürü birkaç saniye içinde koyu mor renk 

oluşturmuştur (Çizelge 4.2, Şekil 4.19). 

 

 
Şekil 4.19. Oksidaz pozitif (solda) ve oksidaz negatif (sağda) olan reaksiyon 
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4.5.4.Oksidatif / Fermantatif Testi (O/F) 

 

Değerlendirme 26oC’de altı günlük bir inkübasyondan sonra yapılmış ve 

bütün bakteri kültürleri oksijenli (vasparsız) besi yerinde gelişim göstererek tüplerin 

rengini sarıya çevirmişlerdir. Oksijensiz (vasparlı) besiyerinde, elde edilen izolatlar 

ve orijinal kültürlerin tümü gelişmediğinden besi yerinin renginde bir değişme 

olmamıştır (Çizelge 4.2, Şekil 4.20). Sardunya re-izolatlarının oksidatif özellikte 

olduğu saptanmıştır. Kontrol olarak kullanılan Erwinia amylovora ile aşılanmış 

oksijensiz besiyerinde de hiçbir değişim gözlenmezken Erwinia caratovora (GSPB 

1405) bu besi yerinde gelişerek rengini sarıya çevirmiş ve fermantatif olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

 
Şekil 4.20. Oksidatif / Fermantatif Testi (O/F) (a: Vasparlı besi yerinde sardunya 

bölge izolatı, b: Vasparsız besi yerinde sardunya bölge izolatı, c: Orjinal 
besi yeri, d:Vasparlı besi yerinde Erwinia caratovora (GSPB 1405)). 

 

4.5.5.Nişasta Hidrolizasyonu 

 

Nişasta besi yerine çizilen sardunya re-izolatları ve referans kültür 7-14 

günlük inkübasyon sonunda üzerine lugol eriği döküldüğünde koloni çevresinde 

belirgin parlak bir alan gözlendiğinden nişasta hidrolizi pozitif olarak 

değerlendirilmiştir (Çizelge 4.2, Şekil 4.21).  

a b c d 
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Şekil 4.21. Sar 3-2/c r kodlu izolatının nişastayı hidrolize etmesi sonucu oluşan renk 

açılması 
 
4.5.6.Katalaz Reaksiyonu 

 

Besi yerine aşılama yapıldıktan 24 saat sonra %3’lük H2O2 döküldüğünde 

birkaç saniye içersinde gaz kabarcıkları gösteren sardunya re-izolatları ve referans 

kültür katalaz pozitif olarak kabul edilmiştir (Çizelge 4.2, Şekil 4.22). 

 
Şekil 4.22. Sar 3-2/c r izolatının katalaz reaksiyonu sonucu açığa çıkan gaz 

kabarcıkları 
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4.5.7.Hareketlilik Testi 

 

Sardunya re-izolatları ve referans kültür ile aşılama yapılan bölgenin 

çevresinde koloni gelişimi gösterdiklerinden pozitif olarak değerlendirilmiştir 

(Çizelge 4.2, Şekil 4.23). 

 

 
Şekil 4.23. Sar4-2/a r (a) ve referans kültürün (c) hareketlilik özelliği, negatif kontrol 

olarak aşılanmamış besi yeri (b) 
 
4.5.8.Levan Oluşumu 

 

SNA besi yerine çizimi yapılan sardunya re-izolatları ve referans kültür levan 

tipi koloniler üretmiştir (Çizelge 4.2, Şekil 4.24). 

 

 
Şekil 4. 24. Erwinia amylovora’nın ve Sar 3-2/c r kodlu izolatın levan tipi kolonileri 

a b c 
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4.5.9. Pektolitik Aktivite 

 

Sardunya re-izolatları ve referans kültürün hiç biri patates dilimleri üzerinde 

yumuşak çürüklük oluşturmamıştır. Pozitif kontrol olarak kullanılan Erwinia 

caratovora subsp. caratovora (GSPB 1405) patates dilimlerinde yumuşamaya neden 

olmuştur (Çizelge 4.2, Şekil 4.25). 

 

 
Şekil 4.25. Patateste çürümeye neden olmayan Sar4-2/a r kodlu izolat (sağda) ve 

yumuşak çürüklük oluşturan Erwinia caratovora subsp. caratovora 
(GSPB 1405) (solda) 

 

4.5.10.Tütünde Aşırı Duyarlılık (Hypersensitive Reaction-HR) Testi 

 

Sardunya re-izolatları ve referans kültürün hiç biri tütün yapraklarında tipik 

aşırı duyarlılık reaksiyonuna neden olmamıştır (Çizelge 4.2). 

Yapılan tanı testleri sonucu elde edilen sonuçlar topluca Çizelge 4.2’de 

verilmiştir. Görüldüğü gibi tüm testlerde sardunya izolatı ve referans izolat benzer 

sonuç verdiğinden dolayı izolatlar Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii olarak 

tanılanmıştır. 
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Çizelge 4.2. Tanılama test sonuçları 
Testler Sardunya 

İzolatları 
(29 adet) 

Referans İzolat 
(GSPB 1955) 

Gram reaksiyon - - 
Oksidaz testi - - 
Oksidatatif/Fermantatif(O/F) O O 
Nişasta hidrolizasyonu + + 
Katalaz reaksiyonu + + 
Hareketlilik  + + 
Levan oluşumu + + 
Pektolitik aktivite - - 
Tütünde HR - - 
Patojenite + + 

 

4.6. Geleneksel Tanıyı Destekleyici Testler 

 

4.6.1. Sardunya İzolatlarının DAS-ELISA Testi İle Tanısı 

 

Loewe marka ticari tanı kiti ile yapılan DAS-ELISA testinde, 405nm’de 

absorbans değerleri 2.461-3.695 arasında kaydedilmiştir (Çizelde 4.3). Pozitif 

kontroldeki absorbans değeri 2.700 iken negatif kontrolde 0.323-0.435 olarak 

belirlenmiştir. Elde edilen absorbans değerlerinin negatif kontrolün değerinin 2 

katından fazla oluşu ve pozitif kontrole yakın oluşuyla tüm testlenen izolatların 

Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii olduğu ELISA testiyle de doğrulanmıştır. 

Pozitif reaksiyonda ELISA plakalarının almış olduğu sarı renk de Şekil 4.26’de 

görülmektedir. 

 

Çizelge 4.3. ELISA plate okuyucusunda Sardunya izolatlarının okunan absorbans 
değerleri (ölçümler 405 nm’de yapılmıştır) 

İzolat adı İzolatın alındığı yer Ortalama Sonuç 
PBS - 0.323 - 
Sağlıklı sardunya - 0.435 - 
GSPB 1955 Referans 2.700 + 
Sar 1-1/a re Adana 3.170 + 
Sar 1-1/b re Adana 2.945 + 
Sar 1-3/a re Adana 3.447 + 
Sar 1-3/b re Adana 3.033 + 
Sar 2-3/a re Adana 3.223 + 
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Sar 2-3/c re Adana 2.931 + 
Sar 2-3/d re Adana 2.479 + 
Sar 2-6/a re Adana 2.870 + 
Sar 2-6/d re Adana 3.034 + 
Sar 2-7/a re Adana 3.054 + 
Sar 2-7/b re Adana 2.964 + 
Sar 3-1/a re Adana 3.264 + 
Sar 3-1/b re Adana 3.219 + 
Sar 3-2/c re Adana 3.035 + 
Sar 4-1a/a re Adana 2.766 + 
Sar 4-1a/d re Adana 3.013 + 
Sar 4-1b/a re Adana 2.820 + 
Sar 4-1b/b re Adana 3.222 + 
Sar 4-2/a re Adana 2.740 + 
Sar 4-2/b re Adana 2.733 + 
Sar 5-1b/a re İstanbul 2.918 + 
Sar 5-1b/b re İstanbul 3.074 + 
Sar 5-3/a re İstanbul 3.091 + 
Sar 5-3/b re İstanbul 3.138 + 
Sar 5-4a/a re İstanbul 2.681 + 
Sar 5-4a/b re İstanbul 2.461 + 
Sar 5-4b/c re İstanbul 2.891 + 
Sar 5-5/a re İstanbul 2.772 + 
Sar 5-5/a re İstanbul 2.499 + 

 

 
Şekil 4.26. Sardunya izolatlarıyla yapılan DAS-ELISA testinde plakalarının 

görünümü 
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4.6.2. Sardunya İzolatlarının PCR Tekniği ile Tanısı 

 

DNA izolasyonu işleminden sonra saflaştırılan genomik DNA’lar ile iki farklı 

PCR çalışması yapılmıştır. Xanthomonas campestris pv. pelargonii’ye spesifik olan 

5’-GAG TGT CCA GTG GCA AGC-3’ ve 5’- GTT GCT GCC TCT TCC TGC-3 

primer dizilimleri kullanılarak yapılan PCR çalışması sonucunda tüm izolatlar %1.5 

agaroz jel üzerinde Manulis ve ark. (1994)’nın bildirdiği gibi 1,2 kb (1200 bp) 

büyüklüğünde bantlar oluşturmuştur (Şekil 4.27). XcpM1 (5’- ACG CGC TAC CAA 

AAG GCA AAG AG-3’) ve XcpM2 (5’-GAT CTG CGG TTG TCC TGA AGA 

TTG G-3’) primerleri kullanılarak yapılan PCR çalışması sonucunda ise Sulzinski 

(1996)’nin bildiridiği gibi 197 bp büyüklüğünde bantlar (Şekil 4.27) ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışma ile Sulzinski (1996) ve Manulis (1994)’in yaptığı çalışmalar aynı sonucu 

vermiştir. Sonuç olarak testlenen 10 izolatın Xanthomonas campestris pv. pelargonii 

olduğu moleküler çalışma ile de belirlenmiştir ve izolatların spesifik, duyarlı ve hızlı 

tanısı yapılmıştır.  
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Şekil 4.27. Manulis ve ark. (1994) ile Sulzinski (1996)’nın primerleriyle yapılan 

PCR işleminde oluşan bantlar. Çukur1: 100 bp markır, Çukur2: GSPB 
1955, Çukur3: Sar 1-1/b r, Çukur4: Sar 1-3/b r, Çukur5: Sar 2-3/a r, 
Çukur6: Sar 2-7/a r, Çukur7: Sar 2-7/b r, Çukur8: Sar 3-1/a r, Çukur9: 
Sar 3-1/b r, Çukur10: Sar 4-1b/b r, Çukur11: Sar 5-1b/a r, Çukur12: 
GSPB 1955, Çukur13: Sar 1-1/b r, Çukur14: Sar 1-3/b r, Çukur15: Sar 
2-3/a r, Çukur16: Sar 2-7/a r, Çukur17: Sar 2-7/b r, Çukur18: Sar 3-1/a 
r, Çukur19: Sar 3-1/b r, Çukur20: Sar 4-1b/b r, Çukur21: Sar 5-1b/a r, 
Çukur22: 1 kb markır. 

 
 
 

197 bp 

1.2 kb 

Sulzinski (1996) Manulis (1994) 
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4.6.3. Sardunya İzolatlarının Yağ Asit Profillerinin Belirlenmesi 

 

Çizelge 4.4’de de görüldüğü üzere 4 sardunya izolatının yağ asit metil ester 

analiz çalışması yapılmış ve yapılan bu çalışmada 22 farklı yağ asidi izole edilmiştir. 

İzole edilen yağ asitleri, 10:00 (%1.86), 11:0 ISO (%4.08), 10:0 3OH (%0.45), 

unknown 11:799 (%0.903), 11:0 ISO 3OH (%2.00), 13:0 ISO (%0.71), 12:0 3OH 

(%2.96), 14:00 (%3.03), 13:0 ISO 3OH (%2.87), 13:0 2OH (%0.86), 15:0 ISO 

(%29.52), 15:0 ANTEISO (%16.49), 15:1 w6c (%1.69), 15:00 (%1.49), 16:0 ISO 

(%0.97), 16:1 w9c (%1.69), Sum in feature 3 (%24.35), 16:00 (%3.05), ISO 17:1 

w9c (%2.32), 17:0 ISO (%1.73), 17:1 w8c (%1.25) ve Summed Feature 3 (%24.35) 

olarak belirlenmiştir. İzole edilen yağ asitleri doymuş (10:00, 14:00, 15:00, 16:00), 

doymamış (15:1 w6c, 16:1 w9c, ISO17:1 w9c, 17:1 w8c), bir metil grubu bağlanmış 

(11:0 ISO, 11:0 ISO-3OH, 13:0 ISO, 13:0 ISO-3OH, 15:0 ISO, 15:0 ANTEISO, 16:0 

ISO, 17:0 ISO), bir tane sum in feature (3), hidroksil (10:0 3OH, 12:0-3OH, 13:0 

2OH) ve bilinmeyen yağ asidi (unknown 11.799) olmak üzere 6 grup olduğu 

saptanmıştır. Genelde yağ asit çeşidi ve miktarı açısından büyük benzerlikler olduğu 

görülmektedir. Yağ asitlerinden 11:0 ISO, 11:0 ISO 3OH, 12:0 3OH, 14:00, 13:0 

ISO 3OH, 15:0 ISO, 15:0 ANTEISO, Sum in feature 3, 16:00, ISO 17:1 w9c, 17:0 

ISO, Summed Feature 3 yağ asitlerinin her izolatta da bulunduğu belirlenmiştir. 

Diğer yağ asitleri açısından değişen oranlarda farklılıklar bulunmaktadır. Obradovic 

ve ark. (2004) 11:0 ISO, 11:0 ISO 3OH ve 13:0 ISO 3OH yağ asitlerinin 

Xanthomonas’lar için karakteristik olduğunu belirtmiştir. Yağ asit analizlerine göre 

yapılan tanıda izolatlar %29-80 benzerlik oranıyla Xanthomonas axonopodis pv. 

pelargonii olduğu saptanmıştır.  

İzole edilen yağ asitlerinin miktarına göre yapılan analiz sonucu oluşan 

dendogramda 4 izolatın %94 oranında birbirleri ile benzer oldukları saptanmıştır 

(Şekil 4.28). 
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Çizelge 4.4. Sardunya kültürlerinden izole edilen yağ asitleri ve bulunma oranları (%) 
Sardunya izolatları İzole edilen yağ 

asitleri Sar3-1 Sar 2/7 Sar 1/1 b Sar 1/3b 
10:00 2.18 2.65 0 0.76 
11:0 ISO 3.93 4.2 4.27 3.93 
10:0 3OH 0 0.56 0 0.34 
Unknown 11:799 0.79 1.08 0 0.84 
11:0 ISO 3OH 1.87 2.06 2.17 1.91 
13:0 ISO 0 1.01 0 0.41 
12:0 3OH 2.84 2.66 3.83 2.53 
14:00 2.77 2.6 4 2.75 
13:0 ISO 3OH 3.23 2.46 3.11 2.7 
13:0 2OH 1.13 0 0 0.6 
15:0 ISO 27.07 27.92 31.98 31.12 
15:0 ANTEISO 17.95 17.06 15.29 15.66 
15:1 w6c 2.12 1.88 0 1.07 
15:00 1.6 1.87 0 1 
16:0 ISO 1.15 1 0 0.76 
16:1 w9c 1.89 0 0 1.5 
Sum in Feature 3 23.29 23.95 27.33 22.84 
16:00 2.7 2.92 3.8 2.72 
ISO 17:1 w9c 2.34 2.22 2.29 2.46 
17:0 ISO 1.13 1.89 1.94 1.99 
17:1 w8c 0 0 0 1.25 
Summed Feature 23.29 23.95 27.33 22.84 

 

 
Şekil 4.28. Yağ asit profillerine göre küme analizi sonucu izolatların farklılık 

oranları 
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4.7. Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’nin Biyolojik Mücadelesi İle İlgili 

Çalışmalar 

 

4.7.1. PGPR Bakterilerin İzolasyonu ve Aday PGPR İzolatlarının Seçimi  

 

PGPR’lerin izolasyonu için Adana ve çevresindeki sardunya yetiştirilen farklı 

alanlardan, bitki kök bölgesi toprağından toplam 16 adet örnekten 234 koloni 

seçilerek saflaştırılmıştır (Şekil 4.29).  

 

 
Şekil 4.29. Topraktan izole edilen aday PGPR’larin King B besi yerinde 

geliştirdikleri koloniler 
 

Topraktan izole edilen 234 aday PGPR izolatlarının katı NBRIP (Nautiyal, 

1999) besi yerinde 60’ının zon oluşturduğu belirlenmiştir (Şekil 4.30, Çizelge 4.6). 

Katı NBRIP ortamında zon oluşturan bakterilerin King B besi yerindeki koloni 

morfolojileri incelenmiştir. Ayrıca potasyum hidroksit testi ile gram reeaksiyonları 

ve oksidaz reaksiyonları da tespit edilmiştir (Çizelge 4.5). 
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Şekil 4.30. Topraktan izole edilen 14-2a kodlu bakterinin katı NBRIP besi yerinde 

fosforu çözmesinden dolayı oluşturduğu açık zon ve bakteri kolonisi 
 
Çizelge 4.5. Seçilen PGPR izolatların King B besi yerinde oluşturduğu koloni rengi, 

gram reaksiyonu ve oksidaz testi 
İzolatlar Toplandığı yer Koloni rengi Gram reaksiyon Oksidaz Testi 
1-1 Adana Sarı - - 
1-2 Adana Açık sarı - + 
2-1 Adana Krem beyaz - - 
2-2 Adana Krem + - 
2-3 Adana Sarı - - 
2-4 Adana Krem + - 
2-5 Adana Floresan - + 
2-6 Adana Sarı - - 
2-7 Adana Floresan - + 
2-8 Adana Floresan - + 
2-9 Adana Sarı - - 
3-1 Adana Floresan - + 
3-2 Adana Sarı krem - + 
3-3 Adana Açık sarı - + 
5-6 Adana Krem beyaz + - 
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5-12 Adana Krem sarı - - 
6-3 Adana Krem beyaz - - 
6-4 Adana Floresan - - 
7-2 Adana Sarı - - 
7-7 Adana Floresan - + 
7-11 Adana Beyaz - - 
7-13 Adana Krem bayez - - 
7-14 Adana Floresan - - 
7-17 Adana Floresan - + 
7-18 Adana Sarı - - 
7-21 Adana Krem - - 
9-14 Adana Krem - + 
9-15 Adana Açık sarı - + 
9-17 Adana Floresan - + 
9-19 Adana Açık sarı - + 
10-4b Adana Floresan - - 
10-5 Adana Beyaz - - 
10-6 Adana Beyaz - - 
11-1 Adana Krem beyaz + - 
11-2 Adana Floresan - + 
11-3 Adana Floresan - + 
11-6 Adana Krem beyaz + - 
11-10 Adana Krem sarı - - 
12-12b Adana Floresan - + 
13-1a Adana Floresan - + 
13-3 Adana Floresan - + 
13-4 Adana Floresan - + 
13-8 Adana Floresan - + 
13-10 Adana Açık sarı - - 
13-11 Adana Floresan - + 
13-13 Adana Floresan - + 
14-2a Yumurtalık Krem beyaz - - 
14-3 Yumurtalık Krem sarı - - 
14-4 Yumurtalık Koyu sarı - - 
14-7 Yumurtalık Krem beyaz - - 
14-8 Yumurtalık Açık sarı  - - 
14-10 Yumurtalık Sarı - - 
14-11 Yumurtalık Koyu sarı - - 
14-12 Yumurtalık Floresan - + 
14-14 Yumurtalık Sarı - - 
15-2 Adana Krem - - 
15-5 Adana Beyaz + - 
16-5 Adana Krem beyaz + - 
16-8 Adana Floresan - - 
16-14 Adana Krem - - 
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Çizelge 4.6. İzole edilen aday PGPR bakterilerin katı NBRIP besi yerinde 
oluşturduğu koloni, zon çapı ve P çözme indeksi 

İzolatlar Zon Çapı (mm) Koloni Çapı (mm) P Çözme İndeksi 
1-1 0.60 0.26 2.30 
1-2 0.90 0.50 1.80 
2-1 1.20 0.35 3.43 
2-2 1.20 0.23 5.22 
2-3 0.96 0.26 3.70 
2-4 1.46 0.23 6.35 
2-5 1.30 0.30 4.33 
2-6 1.86 0.43 4.32 
2-7 1.40 0.33 4.24 
2-8 1.23 0.46 2.67 
2-9 1.20 0.40 3.00 
3-1 0.70 0.20 3.50 
3-2 1.46 0.56 2.61 
3-3 1.25 0.60 2.08 
5-6 0.93 0.23 4.04 
5-12 1.83 0.40 4.58 
6-3 1.13 0.40 2.83 
6-4 1.10 0.33 3.33 
7-2 1.23 0.30 4.10 
7-7 1.73 0.53 3.26 
7-11 1.12 0.30 3.88 
7-13 1.56 0.33 4.72 
7-14 1.73 0.46 3.76 
7-17 1.20 0.53 2.26 
7-18 1.20 0.40 3.00 
7-21 1.70 0.63 2.69 
9-14 1.00 0.50 2.00 
9-15 0.95 0.60 1.58 
9-17 0.85 0.65 1.31 
9-19 0.80 0.40 2.00 
10-4b 1.00 0.40 2.50 
10-5 1.40 0.40 3.50 
10-6 1.90 0.30 6.33 
11-1 0.80 0.25 3.20 
11-2 1.20 0.90 1.33 
11-3 1.30 0.75 1.73 
11-6 0.90 0.25 3.60 
11-10 0.93 0.30 3.08 
12-12b 1.40 0.40 3.50 
13-1a 1.00 0.30 3.33 
13-3 1.66 0.63 2.63 
13-4 0.80 0.30 2.66 
13-8 0.90 0.50 1.80 
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13-10 0.88 0.36 2.44 
13-11 2.00 0.30 6.66 
13-13 1.26 0.70 1.80 
14-2a 2.13 0.48 4.47 
14-3 1.28 0.42 3.04 
14-4 3.08 2.36 1.31 
14-7 1.71 0.50 3.42 
14-8 1.05 0.40 2.63 
14-10 2.75 1.48 1.86 
14-11 2.25 1.40 1.61 
14-12 1.06 0.53 1.99 
14-14 2.25 1.70 1.32 
15-2 1.13 0.20 5.67 
15-5 0.93 0.23 4.04 
16-5 1.10 0.45 2.44 
16-8 0.65 0.30 2.17 
16-14 0.85 0.30 2.83 
 

Fosfor çözen bakterilerin seçiminde sadece fosfor çözme indeksi yeterli 

değildir, bakterinin çözdüğü fosfor miktarı kadar koloni çapı da önemli olmaktadır. 

Bu nedenle aday PGPR bakterilerin sıvı besi yerinde çözdüğü fosfor miktarının 

belirlenmesi gerekmektedir. Katı NBRIP ortamında fosfor çözdüğü belirlenen 60 

izolattan fosfor çözme indeksi en yüksek olan 30 izolat seçilerek sıvı NBRIP besi 

yerindeki fosfor çözme miktarı belirlenmiştir (Çizelge 4.7).  

 

Çizelge 4.7. Seçilen 30 izolatın katı NBRIP besi yerindeki fosfor çözme indeksi, 
bakterinin koloni çapı ve sıvı NBRIP besi yerinde çözülen fosfor 
miktarı 

İzolatlar P çözme indeksi Koloni Çapı (mm) P miktarı (ppm) 
Kontrol 0.00 0.00 079.96 
12-12b  3.50 0.40 439.49 
13-1a 3.30 0.30 408.40 
10-4b 2.50 0.40 386.11 
13-10  2.44 0.36 378.45 
16-5  2.44 0.45 377.52 
9-14  2.00 0.50 376.99 
7-18 3.00 0.40 373.95 
9-17  3.83 0.30 370.29 
2-6  4.32 0.43 367.60 
5-12  4.57 0.40 358.43 
15-5  4.04 0.23 357.15 
6-4  3.33 0.33 350.69 
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13-11  6.66 0.30 332.72 
7-11  3.88 0.30 320.03 
15-2  5.66 0.20 319.57 
10-6  6.33 0.30 311.39 
7-2  4.10 0.30 293.52 
11-1  3.20 0.25 289.65 
11-6  3.60 0.25 276.93 
3-2  2.61 0.56 267.28 
14-3 3.04 0.42 252.11 
16-14 2.83 0.30 249.07 
14-7  3.42 0.50 233.01 
2-5  4.33 0.30 218.29 
5-6  4.04 0.23 211.36 
1-1  2.30 0.26 177.92 
2-4  6.35 0.23 173.60 
2-7   4.24 0.33 166.83 
14-2a  4.47 0.48 133.20 
3-1  3.50 0.20 131.49 

 

Çizelge 4.7’de görüldüğü üzere sıvı NBRIP besi yerinde 439.49 ppm ile en 

fazla fosfor çözen bakteri izolatı 12-12b izolatıdır. Saksı çalışmalarında kullanılmak 

üzere fosfor çözme indeksi en yüksek olan ilk dört izolat 12-12b (439.49 ppm), 13-1a 

(408.40 ppm), 10-4b (386.11 ppm) ve 13-10 (378.45 ppm) kodlu bakteri izolatları ile 

fosfor çözme indeksi çok düşük (133.20 ppm) olmasına rağmen katı NBRIP besi 

ortamında diğer izolatlara göre daha geniş (2.13 mm) zon çapına sahip olan 14-2a 

izolatı seçilmiştir. 

 

4.7.2. Seçilen Aday PGPR İzolatlarının Antagonistik ve Siderefor Etkilerinin 

Belirlenmesi 

 

Fosforu indirgeme kabiliyetlerine göre seçilen 30 adet PGPR izolatının 

siderefor ve antagonistik etkilerini belirlemek için yapılan petri denemelerinde PGPR 

bakterilerin Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’nin gelişimini 

engelleyemedikleri (Şekil 4.31) ve bu nedenle zon oluşturamadıkları tespit edilmiştir. 

Yapılan bu çalışma ile hastalık etmeninin gelişiminin engellenmesinde 30 aday 

PGPR izolatının siderefor yada antagonistik etki mekanizmasına sahip olmadıkları 

saptanmıştır. 
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Şekil 4.31. 10-4b kodlu izolatın 80 μM Fe+3 içerikli NA besi yerinde Xanthomonas 

axonopodis pv. pelargonii’nin gelişimini engelleyememesi 
 

4.7.3. Çalışmada Kullanılacak Patojen Konsantrasyonunun Belirlenmesi  

 

Petri sayımlarına göre Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii (Sar 3-2/c re 

izolatının)’nin 600 nm’de 0.1 değerine ait süspansiyonun ml’de 3x108 hücre 

yoğunluğunda olduğu saptanmıştır. Bu süspansiyonun 1/10, 1/100 ve 1/1000 

seyreltmeleri Sardunya çeliklerine inokulasyondan 7 gün sonra hastalık belirtileri 

oluştururken; 1/10000 ve 1/100000 seyreltmeleri ise hastalık belirtisi oluşturmamıştır 

(Şekil 4.32). Hastalık belirtisinin görüldüğü en düşük bakteri konsantrasyonu olan 

1/1000 seyreltme (3x105 hücre/ml) ileriki çalışmalarda kullanılmıştır. 
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Şekil 4.32. Negatif kontrol (a), 1/10000 (e) ve 1/100000 (f) seyreltmelerine kıyasla 

1/10 (b), 1/100 (c) ve 1/1000 (d) seyrelmelerinin sardunya çeliklerinde 
oluşturduğu hastalık belirtileri 

 

4.7.4. Aday PGPR’lerin Sardunya’da Bakteriyel Yanıklık Hastalığının 

Gelişimine Etkisi 

 

İklim odası koşullarında 2007 yılının Mart-Nisan ayları arasında kurulan 

saksı çalışmasında, kontrol olarak kökleri suya daldırılan gövdeden Xanthomonas 

axonopodis pv. pelargonii (Sar 3-2/c kodlu re-izolatı) ile bulaştırılan bitkilerde 

inokulasyondan 15 gün sonra yaprak belirtileri gözlenmeye başlanmıştır. Pozitif 

kontrol uygulamasındaki bitkilerin tümünde yaprak ve gövde simptomları 

gözlendikten sonra (inokulasyondan sonraki 21. günde) değerlendirme yapılmış ve 0-

5 skalasına göre pozitif kontrolde yapraklarda hastalık şiddetinin ortalamasının 2.67, 

0-4 skalasına göre gövdede hastalık şiddetinin ortalamasının 1.83 skala değerinde 

olduğu saptanmıştır.  

Yaprak enfeksiyonununa göre yapılan değerlendirmede pozitif kontrol, 14-2a 

ve 13-1a kodlu PGPR uygulamalarında hastalık şiddeti 2.67, ticari bitki aktivatörü 

olan ISR 2000 2.33, 10-4b kodlu PGPR izolatında 1.50, 12-12b kodlu izolatında 0.33 

a b c d e f 
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ve 13-10 kodlu izolattta ise hastalık şiddeti 0.00 olarak saptanmıştır. Pozitif kontrole 

göre belirlenen etki %’sinde ise en etkili uygulamanın % 100 oranıyla 13-10 kodlu 

izolatta olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.8 ve Şekil 4.33). Bu izolat yaprak 

enfeksiyonlarının oluşumunu tamamen önlemiştir. 12-12b kodlu PGPR izolatı da 

yaprak belirtilerinin ortaya çıkışını % 88 oranında engellemiştir (Çizelge 4.8 ve Şekil 

4.34). 10-4b kodlu izolat % 44 ve ISR-2000 % 13 oranında hastalık şiddetini 

azaltmıştır. 14-2a ve 13-1a kodlu izolatlar hastalığı engellemede herhangi bir başarı 

gösterememiştir (Çizelge 4.8). Negatif kontrol olarak hiçbir uygulama yapılmayan 

bitkilerde ise herhangi bir hastalık simptomu gözlenmemiştir. İstatistikî olarak da 

incelendiğinde ISR-2000, 14-2a, 13-1a ve 10-4b kodlu izolatlar pozitif kontrol ile 

aynı grupta yer alarak hastalığın yaprak belirtilerini engellemede başarısız izolatlar 

olarak değerlendirilmiştir. 12-12b ve 13-10 kodlu izolatlar pozitif kontrolden farklı 

bir grupta yer alarak etkili uygulamalar olduğu saptanmıştır.  

 

Çizelge 4.8. PGPR izolatlarının sardunyada bakteriyel leke hastalığının şiddetine 
etkisi 

Uygulamalar Yaprak Enfeksiyonu Gövde Enfeksiyonu 

 Hastalık Şiddeti % Etki Hastalık Şiddeti % Etki 

Negatif Kontrol 0.00 - 0.00 - 
Pozitif Kontrol    2.67a,* -    1.83a,** - 
14-2a 2.67a 0.00 1.83a 0.00 
13-1a 2.67a 0.00 1.67a 8.74 
ISR-2000 2.33a 12.73 1.67a 8.74 
10-4b 1.50a 43.82 1.50a 18.03 
12-12b 0.33b 87.64 0.67b 63.38 
13-10 0.00b 100.00 1.00a 45.35 
*:Duncan's Multiple Range Test, Hata Kareler Ortalaması = 0.919047619, Serbestli 
Derecesi= 35, Önem Seviyesi = 5%, LSD .05 = 1.1236408175; **:Duncan's Multiple 
Range Test, Hata Kareler Ortalaması = 0.8761904762, Serbestli Derecesi = 35, 
Önem Seviyesi = 5%, LSD .05 = 1.0971291751 

 

Gövde enfeksiyonuna göre yapılan değerlendirmede pozitif kontrol ve 14-2a 

kodlu PGPR uygulamasında hastalık şiddeti 1.83; ISR 2000 ve 13-1a kodlu izolatta 

1.67, 10-4b kodlu izolatta 1.50, 13-10 kodlu izolatta 1.00 ve 12-12b kodlu izolatta ise 

hastalık şiddeti 0.67 olarak tespit edilmiştir. Pozitif kontrole göre belirlenen etki 
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%’sinde gövde enfeksiyonlarını azaltmada en etkili uygulamanın % 63 oranıyla 12-

12b kodlu izolatta olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.8 ve Şekil 4.35). 13-10 kodlu 

izolat gövde enfeksiyonunu %45 (Şekil 4.36), 10-4b kodlu izolat % 18, 13-1a kodlu 

izolat ve ISR-2000 % 9 oranında azaltmıştır. 14-2a kodlu izolat hastalığı 

engellemede herhangi bir başarı gösterememiştir. İstatistikî olarak incelendiğinde 12-

12b kodlu izolat pozitif kontrolden farklı bir grupta yer alarak gövde enfeksiyonunu 

azaltmada etkili bir uygulama olduğu saptanmıştır. 14-2a, 13-10, 13-1a, 10-4b kodlu 

izolatlar ve ISR-2000 pozitif kontrol ile aynı grupta yer alarak hastalığın gövde 

belirtilerini engellemede başarısız izolatlar olarak belirlenmiştir. 

Herhangi bir ölçüm yapılmamasına karşın sadece görsel olarak yapılan 

incelemelere göre 12-12b ve 13-10 izolatlarının yaprak sayısını artırdığı ve 

yaprakların daha irileşmesine neden olduğu gözlenmiştir. Hoitink ve ark., (2005) da 

benzer şekilde biyolojik mücadele uygulamalarının sardunyada yeşil aksam 

gelişiminde artış sağladığını belirtmektedir.  

Elde edilen verilere göre yaprak enfeksiyonlarını engellemede 12-12b ve 13-

10 izolatları, gövde enfeksiyonlarını engellenmede ise 12-12b izolatı etkili olmuştur. 

Bu izolatlar ayrıca bitki büyümesine de olumlu etkide bulunmuştur. Sardunya’da 

Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’nin kontrolünde PGPR’lerin kullanımına 

dair ümit var sonuçlar olduğu bu çalışmayla ortaya konmuştur.  
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Şekil 4.33. Yaprak enfeksiyonunu %100 oranında engelleyen 13-10 kodlu PGPR 

izolatı (a) ve Pozitif kontrol (b) 
 

 
Şekil 4.34. Pozitif kontrol (a) ve yaprak enfeksiyonunu % 88 oranında engelleyen 

12-12b kodlu PGPR izolatı (b)  
 

a b 

a b 
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Şekil 4.35. Pozitif kontrol (a) ve gövde enfeksiyonunun engellenmesinde %63 

oranında başarılı olduğu saptanan 12-12b kodlu PGPR izolatı (b)  
 

 
Şekil 4.36. Pozitif kontrol (a) ve gövde enfeksiyonunun engellenmesinde %45 

oranında başarılı olduğu saptanan 13-10 kodlu PGPR izolatı (b)  
 

b 

a 

a 

b 
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Biyolojik mücdele ile ilgili çalışmalar çok emek isteyen, uzun zaman alan, 

sonuçları kısa sürede ortaya çıkmayan, farklı üretim alanları ve bölgelerde etkisinin 

belirlenmesi gereken araştırmalardır. Her araştırmanın sonunda etkili biyokontrol 

elemanları bulunamayabilir. Bu durum göz önüne alınarak araştırmalar devam 

etmelidir. Henüz sardunyada bu hastalığa karşı ruhsat almış bir biyolojik preparat 

olmasa da ümit verici araştırmalar bulunmaktadır. Flaherty ve ark. (2001), 

Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’ye spesifik 16 adet bakteriyofaj (bakteriyi 

yok eden virüsler) izole etmişlerdir. Fajların günlük uygulamasıyla ancak başarı elde 

edildiğinden pratikte kullanımının ekonomik olamayacağı belirtilmiştir. Hoitink ve 

ark., (2005) ise Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’nin biyolojik mücadelesi 

üzerine yaptıkları araştırmada sadece özel torf (Hindistan cevizi kabuğu) kullanılan 

saksı çalışmasında az bir başarı elde etmişlerdir.  

Bu nedenlerle çalışmada kullandığımız ve başarılı olduğu saptanan izolatların 

patojeni engellemede ikili kombinasyonlarının araştırılması, doğa şartlarında 

denemenin tekrarlanması, bu izolatların hastalığı engellemede ne tür mekanizmalar 

kullandığının belirlenmesi ve başarılı izolatların tür düzeyinde tanısı için daha detaylı 

araştırmalar gerekmektedir. 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 
Dış mekanlarda, balkon, pencerelerde saksılar içinde yetiştirilen ve bahçe 

düzenlemelerinde kullanılan sardunyalarda görsel kalite kriteleri çok önemlidir. Satın 

alma sırasında bitkilerin formunu almış olmalarının yanısıra hastalıksız görünüme 

sahip olmaları gerekmektedir. Çünkü süs bitkileri çevre estetiğine katkıları ve dış 

güzellikleri sayesinde bir pazar payına sahiptir. Üretim, satış ve kullanım 

aşamalarında bitkilerin sağlıklı kalabilmesi için maksimum düzeyde hastalık ve 

zararlı kontrolü yapılmalıdır. Bakteriyel leke ve yanıklık; sardunyaların en yıkıcı 

hastalıklarından birisidir. Bu hastalığa neden olan Xanthomonas axonopodis pv. 

pelargoni’nin tanılanması ve biyolojik mücadele olanaklarının araştırılması 

hedeflenen bu yüksek lisans tez çalışmasında elde edilen sonuçlar aşağıda 

özetlenmiştir. 

1. Adana’da Sardunya (Pelargonium peltatum ve Pelargonium hortorum) 

üretimi ve satışı yapan onüç işletme bu hastalık simptomları yönünden incelenmiş ve 

hasta bitki örnekleri toplanmıştır. Ayrıca İstanbul ve Manisa illerinden Pelargonium 

peltatum’larda benzer şikayetler olmuş ve örnekler laboratuvarımıza posta ile 

gönderilmiştir. Adana’da hastalıkla bulaşık yerlerdeki yaygınlığın %20-25 oranında 

olduğu saptanmıştır. 

2. Hastalık belirtisi gösteren bitki örnekleri izolasyon öncesinde 

Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’ye spesifik ImmunoStrip çubuklarıyla 

testlenmiştir. Bu test sonucuna göre İstanbul’dan gelen ve Adana’dan toplanan 

Pelargonium peltatum bitkilerinin bu bakteriyle bulaşık olduğu saptanmıştır. 

Manisa’dan gelen ve Adana’dan toplanan Pelargonium hortorum üzerinde etmen 

bulunamamıştır. Ayrıca yapılan izolasyonlar da sonucu destekleyen yönde olmuştur. 

Serolojik bir yöntem olan ImmunoStrip testi hastalık belirtisi gösteren bitki 

örneklerinin patojenle bulaşık olup olmadığını arazi ve laboratuar koşullarında 3-5 

dakika içinde belirleyebilen faydalı bir testtir. 

3. Adana ve İstanbul’dan alınan hasta Pelargonium peltatum bitkilerinden 29 

adet patojen bakteri izole edilmiştir. Bu izolatlar sardunya çeliklerinde patojenite 

özelliğinin belirlenmesi, farklı besi yerlerindeki koloni morfolojisi, fizyolojik ve 
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biyokimyasal testler göre Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii olarak 

tanılanmıştır. İzolatların tanısı Das-ELISA, PCR ve yağ asit metil ester analizleriyle 

de desteklenmiştir.  

4. Yapılan bu çalışmayla Sardunya’da (Pelargonium peltatum) bakteriyel 

leke, yanıklık ve gövde çürüklüğüne neden olan Xanthomonas axonopodis pv. 

pelargonii’nin varlığı ülkemizde ilk olarak saptanmıştır. 

5. Bitki hastalıklarıyla mücadelede yoğun kimyasal kullanımının çevreye ve 

insan sağlığı üzerine olumsuzluklarının fark edilmesi, kimyasal kullanımından bir 

süre sonra hastalık etmenlerinin dayanıklılık kazanması ve bazı hastalıkların 

mücadelesinde kimyasalların yeterli olmayışı biyolojik mücadele çalışmalarına hız 

kazandırmıştır ve öncelikli bir konu haline getirmiştir. Yapılan bu çalışmada 

PGPR’ler ile Sardunya’da Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’nin biyolojik 

mücadele olanakları araştırılmıştır. Biyolojik mücadele çalışmalarında elde edilen 

sonuçlar aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

Adana’da 16 farklı yerden toplanan toprak örneklerinden 234 bakteri izole 

edilmiştir. Bu bakterilerden katı NBRIP besi yerinde oluşturdukları zon ve sıvı 

NBRIP besi yerinde fosfor çözme miktarları belirlenmiştir. Bu kriterlere göre 5 

PGPR izolatı seçilerek saksı çalışmalarında kullanılmıştır.  

PGPR izolatları kök uygulaması olarak bitkilere verildiğinde; 12-12b ve 13-

10 kodlu PGPR izolatları yaprak enfeksiyonlarını %88-100 oranında 

engellemişlerdir. Bununla birlikte 12-12b kodlu izolat gövde enfeksiyonlarında 

hastalık şiddetini % 63 oranında engelleyerek en etkili izolat olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca bu izolatların bitki büyümesini de artırdığı gözlenmiştir. Yapılan bu çalışma 

ile Sardunya’da Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’nin kontrolünde 

PGPR’lerin kullanımına dair ümit var sonuçlar olduğu ortaya konmuştur. 

6. Bu yüksek lisans tez çalışmasında elde edilen veriler doğrultusunda 

yapılacak öneriler ise burada belirtilmiştir. Sardunya üreticileri hastalığın belirtileri 

ve etmene karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirilmelidir. Sardunya 

çeşitlerinin yetiştirildiği yerlerde veya yakınlarında yabani çeşitler bulunmamalıdır. 

Çok yıllık sardunyalar bu etmene karşı çok duyarlıdır ve hastalık etmeni latent olarak 

uzun süre bitki bünyesinde kalabilir. Etmen sistemik olarak taşındığı için çelik alınan 
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anaç bitkiler sık sık hastalık yönünden testlenmelidir. Hastalık yönünden incelenmiş 

ve hastalıksız olduğu saptanmış anaç bitkiden çoğaltılmış çeliklerle üretim 

yapılmalıdır. Mümkünse doku kültürüyle çoğaltılmış anaç bitkiler kullanılmalıdır. 

Tohumla ve çelikle üretim yapılan çeşitler farklı yerlerde muhafaza edilmelidir. 

Özellikle tohumdan üretilen hibrit çeşitler hastalığa çok duyarlıdır. Kültürel 

işlemlerde kullanılan aletler özellikle çelik alımında kullanılan bıçaklar dezenfekte 

edilmelidir. Bu tip önlemler bir bitkideki hastalığın başka bitkilere bulaşmasını 

önleyebilir. Bakteri su sıçratmasıyla taşındığından bitkiler su sıçraması en az olacak 

şekilde sulanmalıdırlar. Şiddetli enfeksiyonların görüldüğü bitkiler yok edilmelidir. 

İşçiler bu bitkilerle temas ettikten sonra ellerini dezenfekte etmelidir. Ardından 

üretim alanı bakırlı preparatlardan biriyle ilaçlanmalıdır. Hastalığın etkili bir 

mücadele yöntemi olmadığı için kütürel önlemler, kimyasal ve PGPR’ler ile 

biyolojik mücadeleyi içeren entegre mücadele anlayışıyla hastalık kontrol altına 

alınabilir. 
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öğrenimimi Ceyhan’da, lise öğrenimimi Adana’da tamamladım. 1999 yılında 

başladığım Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü’nden 

2004 yılında mezun oldum. Aynı yıl Bitki Koruma Bölümü Fitopataloji 
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EKLER 
 
EK 1 

 
Yeast Dekstroz Kalsiyum Karbonat (YDC) Agar (Lelliott ve Stead, 1987) 
Yeast Extract 10,0 g 
Dextrose 20,0 g 
Calcium Carbonate  20,0 g 
Agar    15,0 g 
Distile Su 1000 ml 
121oC’de 15 dakika otoklav edilmiştir. 

 
Nutrient Agar (NA) Besi Yeri (Lelliot ve Stead, 1987) 
Nutrient Agar 13,0 g 
Distile Su   1000 ml 
121oC’de 15 dakika otoklav edilmiştir. 

 
Tweeen B Besi Yerinde (McGuire ve Jones, 1986) 
Peptone 10,0 g. 
KBr     10,0 g 
CaCL2. 0,25 g 
Borik Asit 0,30 g  
Agar    15,0 g 
Distile Su   1000 ml 
121oC’de 15 dakika otoklav edilmiştir. Ortam 50oC’ye kadar soğutularak içerisine 
aşağıdaki kimyasallar ilave edilmiştir. 
Tween 80   10,0 ml 
Cycloheximide  50,0 mg 
Cephalexin   65,0 mg 
5-flouracil   12,0 mg 
Tobramycin    0,4 mg  
 
CKTM Besi Yeri (Sijam ve ark, 1992) 
Distile Su   900 ml 
Soy Peptone   2,0 g 
Bacto Tryptone  2,0 g 
Dekstroz   1,0 g 
L-glutamine   6,0 g 
L-histidine   1,0 g 
(NH4)2 HPO4   0,8 g 
KH2PO4   1,0 g 
MgSO4 7H2O   0,4 g 
CaCl2     0,25 g 
Borik asit   0,30 g 
Agar    15,0 g 
121oC’de 15 dakika otoklav edilmiştir. Ortam 50 C’ye kadar soğutularak içerisine  



 96 

Tween 80   10,0 ml 
Cycloheximide   50,0 mg 
Bacitracin    100,0 mg 
Neomycin sulphate   10,0 mg 
100ml distile su içerisinde eritilen;  Cephalexin 65,0 mg 

5-flouracil 12,0 mg 
Tobramycin 0,4 mg ilave edilmiştir. 

 
SNA Besi Yeri (Lelliot ve Stead, 1987) 
Nutrient Agar   13,0 g 
Sukroz    50,0 g 
Distile Su   1000 ml 
121oC’de 15 dakika otoklav edilmiştir. 
 
Nutrient Broth Sıvı Besi Yeri (Lelliot ve Stead 1987) 
Nutrient broth   8 g 
Distile Su   1000 ml 
121oC’de 15 dakika otoklav edilmiştir. 
 
King B Besi Yeri (King ve ark 1954) 
Proteose Peptone  20,0 g 
Gliserin   10,0 ml 
K2HPO4   1,5 g 
MgSO47H2O    1,5 g 
Agar     15,0 g 
Distile Su    1000 ml 
121oC’de 15 dakika otoklav edilmiştir. 
 
SX Besi Yeri (Shaad ve White 1974) 
Starch (soluble-potato) 10,0 g 
Beef extract   1,0 g 
Ammonium chloride  5,0 g 
K2HPO4   2,0 g 
Methyl violet 2B  1,0 ml* 
Methyl gren   2,0 ml** 
Agar    15,0 g 
 
Otoklavdan sonra; 
Cycloheximide  5,0 ml*** 
*%20’lik alkolde %1’lik solüsyon.  
**Solüsyon %1’lik sulandırılacak. 
***100ml steril su içinde, 5,0 g Cyc. 10,0 ml methonole eklenir. 
 
SM Besi Yeri (Chun ve Alvarez 1983) 
K2HPO4   1,0 g 
Na2HPO4   2,6 g 
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NH4Cl     1,0 g 
NaCl     2,0 g 
Mg.SO4.7H2O    0,2 g 
CaCl2.2H2O    67,0 mg 
Glucose    1,0 g 
L-methionine    0,2 g 
Starch (soluble-potato)  10,0 g 
Methyl violet 2B   1,0 ml* 
Methyl gren    2,0 ml** 
Trace element solution  1,0 ml*** 
Triphenyltetrazolium chloride 1,0 ml**** 
Cycloheximide   50,0 mg 
Agar     20,0 g 
*%20’lik alkolde %1’lik solüsyon.  
**Solüsyon %1’lik sulandırılacak. 
***100 ml H2O:EDTA, 250mg;FeSO4.7.H2O, 500mg;ZnSO4.O, 10mg;CuSO4.5H2O, 
10mg;MnSO4.H2O, 10mg;NaMoO4.2H2O, 25mg;Na2B4O7.10H2O, 
18mg;CoSO4.7H2O, 10mg. 
****Solüsyon %1 sulandırılır. 
 
MD-5 Besi Yeri (Kuan ve Minsavage 1985) 
 
D-cellobiose   10,0 g* 
K2HPO4   3,0 g 
NaH2PO4   1,0 g 
NH4Cl    1,0 g 
Mg.SO4.7H2O   0,3 g 
Cycloheximide  0,2 g* 
Agar    15,0 g 
*Otoklavdan sonra; 
D-cellobiose ve Cycloheximide eklenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 98 

EK 2 
 
ELISA Testinde Kullanılan Tampon Çözeltiler 
 
Phosphate Buffered Saline (PBS). pH:7.4 (Fosfat Tampon Çözeltisi) 
NaCl     8,0 g 
KH2PO4    0,2 g 
Na2HPO4 veya   1,15 g 
Na2HPO42H2O   1,44 g 
Na2HPO47H2O   2,3 g 
Na2HPO412H2O   2,9 g 
KCl     0,2 g 
NaN3     0,2 g 
 
Yukarıda miktarları verilen kimyasallar 1 litre saf suda eritilip pH’sı 0,1N NaOH 
veya 0,1N HCl ile ayarlanmış ve +4oC’de saklanmıştır 
 
Coating buffer pH 9.6 (Kaplama Tampon Çözeltisi) 
Na2CO3  1,59 g 
NaHCO3     2,93 g 
NaN3     0,2 g 
Yukarıda miktarı verilen kimyasallar 1 litre saf suda eritilip pH’sı ayarlanmış ve 
+4oC’de saklanmıştır 
 
Washing Buffer (Yıkama Tamponu) 
Bir litre PBS tamponu 0,5 ml Tween 20 ilave edilerek hazırlanmıştır. 
 
Sample Extraction Buffer (Örnek Tamponu Çözeltisi) 
Bir litre yıkama tamponu çözeltisi içine 20 g Polyvinylpyrolidone (PVP-40) ilave 
edilerek hazırlanmıştır. 
 
Enzyme Conjugate Buffer (Konjugate Tampon Çözeltisi) 
Bir litre örnek tampon çözeltisine 2 g ovalbumin (egg albumin) ilave edilerek 
hazırlanmıştır. 
 
Substrat Buffer pH:9.8 (Subtrat Tampon Çözeltisi) 
97 ml Diethanolamine 800 ml saf su içine ilave edildikten sonra 0,2 g NaN3 konmuş 
ve HCl ile pH 9,8’e ayarlanarak 1 litreye tamamlanmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 99 

EK 3  
 
PCR Çalışmasında Kullanılan Solüsyonlar 
 
%1’lik Sodium Dodecyl Sulphate (SDS) 
10 ml 10xTAE bufferı 90 ml su ile karıştırılır ve behere koyulur. Süspansiyon 
bulunan beher; içerisinde sıcak su bulunan başka bir beher içerisine yerleştirilir ve 1 
g Sodium dodecyl sulphate eklenir. Çalkalayıcıda SDS’nin iyice çözülmesi sağlanır.  
 
7.5 M Amunium Acetate 
57,75 g Amonium acetate 100 ml su içerisinde çözülmüştür. 
 
%1 Agarose Jel 
1xTAE buffer içerisine 1 g agarose eklenir ve mikrodalgada ısıtılarak erimesi 
sağlanır.  
 
TAE buffer (10mM Tris. 1mm EDTA. pH:8) 
Tris-HCl   0,24 g 
EDTA    0,074 g 
Distile Su   200 ml 
 
TBE buffer 
Tris     107,89 g 
Borik asit    55,0 g 
Na2 EDTA   7,44 g 
Distile su   1000 ml 
pH: 8,0 
 
6.5x Loading Buffer 
Bromophenol blue   30,0 mg 
5xTBE    4,25 ml 
Her ikisi karıştırıldıktan sonra 5,75 ml Gliserin eklenerek +4oC’de saklanır. 
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EK 4 
 
Yağ Asit Analizi Çalışmasında Kullanılan Ortam ve Çözeltiler 
 
Trypticase Soy Broth Agar (TSBA) Besi yeri 
Trypticase Soy Broth (BBL # 11768) 30,0 g 
Agar       15,0 g 
Distile su     1000 ml 
121oC’de 15 dakika otoklav edilir.  
 
Çözelti 1 
Metil Alkol   150 ml 
Distile su   150 ml  
Sodyum Hidroksit   45 g  
Sırası ile 150 ml metil alkol ve 150 ml H2O bir litrelik renkli çözelti şişesine ilave 
edildikten sonra  sodyum hidroksit eklenip iyice karıştırılmıştır. 
 
Çözelti 2 
6 N Hidroklorik Asit  325 ml 
Metil Alkol   225 ml 
Sırası ile 6N’lik  hidroklorik asit ve metil alkol bir litrelik renkli çözelti şişesinde 
iyice karıştırılmıştır. 
 
Çözelti 3 
Methyl-tert-butyl Ether 200 ml 
Hexane   200 ml  
Renkli çözelti şişesi içerisinde Metil-tert-butil eter üzerine heksan ilave edilerek 
hazırlanır. 
 
Çözelti 4 
Sodyum Hidroksit  10,8 g  
Distile su   900 ml  
Sırası ile sodyum hidroksit, distile su içerisinde bir litrelik renkli çözelti şişesi içinde 
çözülünceye kadar karıştırılmıştır. 
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EK 5 
 
PGPR’ların İzolasyonunda Kullanılan Besi Yeri 
 
NBRIP (National Botanical Research Institute’ phosphate growth medium) Besi 
Yeri (Nautiyal, 1999) 
Glikoz    10,0 g 
Ca3(PO4)2   5,0 g 
(NH4)SO4   0,1 g 
MgSO4-7/H2O   0,25 g 
KCl    0,2 g 
MgCl2 6H2O   5,0 g 
Saf su    1000 ml 
pH 7,0’a ayarlanarak 121oC’de 15 dakika otoklav edilmiştir. 
 
Fosfor Analizinde Kullanılan Çözeltiler 
 
Barton Çözeltisi (Barton, 1948) 
(NH4)2Mo7O24.4H2O  25,0 g* 
NH4VO35   1,25 g** 
 
*25,0 g (NH4)2Mo7O24.4H2O 400 ml saf su içerisinde eritilir. Erimeyi kolaylaştırmak 
için 50 oC’ye kadar ısıtılır ve gerekirse süzülür. 
**1,25 g NH4VO35 1000 ml’lik ölçü balonu içerisinde 300 ml kaynar saf suda 
eritilmiştir. Oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra üzerine 250 ml konsantrik 
nitrik asit sp. (1,41 g) ilave edimiş ve çalkalanmıştır.  
Asit ilavesinden sonra oda sıcaklığına kadar soğutulan NH4VO35 çözeltisi üzerine 
çalkalanarak (NH4)2Mo7O24.4H2O çözeltisi ilave edilmiştir. 

 
Standart Fosfor Çözeltisi 
KH2PO4    0,2196 g* 
 
*40 oC’de kurutulmuş KH2PO4  1000 ml’lik ölçü balonu içerisinde eritilmiştir. Bu 
çözelti 50 ppm Fosfor ihtiva etmektedir. 
 


