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 Bolu, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Sivas, 

Tokat ve Yozgat illerinde yapılan sürveylerde; Stolbur 

fitoplazma ile enfekteli patates bitkilerinin uç 

yapraklarında mor, pembe veya sarı renk değişikliği ve 

kaşıklaşma olarak ifade edilen içe doğru kıvrılma, bazı 

bitkilerin yapraklarında ise kırılganlık derecesinde 

sertleşme belirtileri gözlenmiştir.  

 Ağır enfekteli bitkilerin daha kısa kaldığı, koltuk 

sürgünlerinde ve kök boğazının hemen toprak üstü 

kısmında havai yumrular oluştuğu, özellikle havai 

yumruların olduğu bitkiler söküldüğünde, toprak altında 

daha az sayıda, küçük ve pörsümüş yumruların olduğu 

dikkati çekmiştir.  

 2013 yılında Stolbur  hastalığının yaygınlık oranı 

Bolu, Kırşehir, Sivas ve Yozgat illerinde  sırasıyla %0.12, 

%9.0, %1.28 ve %3.7; 2014 yılında ise aynı illerde 

sırasıyla %3.36, %59.4, %7.07 ve %11.16 olarak 

belirlenmiştir.  

 2017 yılında Kayser i ilinde hastalığın yaygınlık 

oranı %3.18; 2018 yılında Eskişehir, Konya ve Tokat 

(Erbaa ve Niksar) illerinde sırasıyla %3.25, %1.12 ve %

0.23 olarak belirlenmiştir.  

 Sürvey çalışmalarında araziden toplanan yumru 

örneklerinde Ca. Phytoplasma solani ile bulaşma oranının 

%0-63.33 arasında değiştiği belirlenmiştir. Bu oran bazı 

tarlalarda oldukça yüksek olup, %100’e ulaşmaktadır. 

Hastalık etmeni ile enfekteli yumrular zayıf gelişmekte, 

gevşek yapılı olmakta ve iplik şeklinde filizlenmektedir. 

Bu da özellikle tohumluk üretiminin fazla olduğu alanlarda 

önemli ekonomik kayıpların yaşanmaması için Ca. 

Phytoplasma solani yönünden yapılan sertifikasyona 

yönelik tarla kontrollerinin önemini daha da arttırmaktadır.  

 

 

 

 Yurtdışında yapılan bazı çalışmaların aksine bu 

çalışmada Ca. Phytoplasma solani’nin enfekteli 

yumrulardan yeni oluşan yeni nesil yumrulara geçiş 

yapmadığı belirlenmiştir.  

 Stolbur hastalığının tarla içerisinde kısa mesafelere 

yayılmasında rol oynayan parazit bitki küsküt ile hastalığın 

kışlamasında rol oynayan tarla sarmaşığı da patates ekiliş 

alanlarında mevcuttur ve bu konukçuların imha edilmesi 

gerekmektedir. 

 Stolbur hastalığı vektör böcekler aracılığıyla bir 

bitkiden diğerine taşınmaktadır. Bolu, Eskişehir, Kayseri, 

Kırşehir, Konya, Sivas, Tokat ve Yozgat illeri patates 

ekiliş alanlarında vektör olduğu bilinen ya da vektör olma 

potansiyeli olan 28 böcek türü tespit edilmiştir. Bunlar; 

Agalmatium bilobum, Anaceratagallia laevis, 

Asymmetrasca decedens, Circulifer haematoceps, 

Dictyophara europaea, Empoasca decipens, Euscelis 

incisus, Hyalesthes obsoletus, Laodelphax striatellus, 

Lepyronia coleoptrata, Macrosteles laevis, M. sexnotatus, 

Metadelphax propinquus, Neoaliturus fenestratus, 

Philaenus spumarius, Psammotettix cephalotes, P. striatus, 

P. provincialis, Tettigometra sulphurea, T. virescens, Toya 

propinqua ve Zyginidia sohrab’dır.  

 2018 yılında, Eskişehir ilinden toplanan 3 böcek 

türünde (Psammotettix cephalotes, Dictyophara 

europaea, Euscelis incisus) moleküler metotlar 

kullanılarak Ca. Phytoplasma solani tespit edilmiştir. Bu 

tespit ülkemiz için ilk kayıttır. Bu türlerden Stolbur 

hastalığının vektörü olduğuna ilişkin yurtdışında literatür 

kaydı olan Euscelis incisus, Eskişehir ili patates ekiliş 

alanlarında ilk kez tespit edilmiştir.  

 Tokat, Kayseri ve Konya illerinden toplanan 

Hemiptera takımı Lygaeidae, Miridae, Nabidae, 

Pentatomidae, Tingidae familyasından böceklerin teşhisi 

yapılarak Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi envaterine 

kayıtları yapılmıştır.  


