
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma sonucunda kiraz üretimini sınırlandıran 
önemli hastalıklardan biri olan Sitospora kanserinin Orta 
Anadolu Bölgesindeki durumu hakkında önemli bilgilere 
ulaşılmıştır. Kimyasal mücadelesi bulunmayan bu 
hastalığın biyolojik mücadelesi gibi önemli bir çalışmaya 
da bölgemizde ilk kez başlanmış olunmuştur. Ayrıca daha 
sonra yapılacak projelere de ışık tutacak bilgi birikimine 
ulaşılmıştır. 
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Orta Anadolu Bölgesinde Kiraz 

Ağaçlarında Kurumalara Neden Olan Cytospora 

spp’nin Tespiti, Yaygınlığı ve Hipovirülent 

Irklarının Varlığının Belirlenmesi  

Türkiye 599.650 bin tonluk kiraz üretimiyle 

dünyada birinci sırada yer almaktadır (Fao, 2016). Üretim 

miktarını, verimini ve kalitesini önemli derecede etkileyen 

patolojik sorunlarla karşılaşılmaktadır. Kiraz alanlarında 

en önemli bitki koruma problemlerinden biri; ölümle 

sonuçlanabilen gelişme geriliği ve kurumalara neden olan 

hastalıklardır. Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü Meyve Bağ Laboratuvarına gelen 

kiraz örneklerinden kuruma ve geriye ölüm belirtisi 

bulunan numunelerden Cytospora spp. izole edilmiştir. Bu 

proje söz konusu problemlerin tespitine ve çözümüne 

yönelik Orta Anadolu bölgesi kiraz yetiştirilen alanlardaki 

ilk ayrıntılı çalışmadır. 

 

 

 

 

Cytospora spp.’nin piknitleri  
 

Cytospora spp.’nin kimyasal mücadelesi dünyada 

geniş kapsamlı araştırılmış fakat etkin bir yöntem henüz 

bulunamamıştır. Cytospora spp.’nin doğada virülensi çok 

değişiklik göstermektedir. Bu virülens değişikliğinin en 

önemli nedeni fungusu enfekte eden virüslerdir. Düşük 

virülensli izolatlar hastalıkla mücadelede aktif kanserlere 

bulaştırılarak (inokülasyon) kullanılmaktadır. Bunun için 

bir bölgedeki kiraz ağaçlarının virülent ve hipovirülent 

strainlerinin uyum gruplarının ve dsRNA varlığının 

 Bu amaçla hazırlanan “Orta Anadolu Bölgesinde 

Kiraz Ağaçlarında Kurumalara Neden Olan Cytospora 

spp’nin Tespiti, Yaygınlığı ve Hipovirülent Irklarının 

Varlığının Belirlenmesi”  projesi “Kiraz Entegre Mücadele 

Araştırma, Uygulama Ve Eğitim Projesi”nin bir alt projesi 

olarak Ankara, Afyon, Isparta ve Konya illerinde  2012-

2017 yılları arasında yürütülmüştür. Proje çalışmaları 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğü’nün desteğiyle gerçekleştirilmiştir. 

 Bu çalışmada, Ankara, Afyon, Konya ve Isparta 

illerinde kiraz ağaçlarında kurumalara neden olan 

Cytospora türleri teşhis edilerek bölgedeki hastalık 

yaygınlık oranları belirlenmiştir. Ayrıca örnek alınan 

bahçeler GPS ile kayıt altına alınmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiraz ağacında Sitospora kanseri belirtileri 
  

 Ankara, Konya, Isparta ve Afyon illerinden elde 

edilen 326 adet izolat elde edilmiştir. Moleküler ve 

morfolojik çalışmalar sonucunda 7 adet Cytospora 

sorbicola, 12 adet Leucostoma cincta, 300 adet 

Leucostoma personii, 3 adet Cytospora donetzica izolatı 

teşhisi yapılmıştır.  

 Sürvey çalışması sonucunda Sitospora kanseri 

hastalık yaygınlık oranı Afyon ilinde % 21,03, Konya 

ilinde % 5,82, Isparta ilinde % 38,39 ve Ankara ilinde % 

61,29 olarak bulunmuştur.  Buna verilere göre bölgemizde 

Sitospora kanseri hastalık yaygınlık oranı % 21,25 olarak 

belirlenmiştir. 

 Patojenite sonuçları; 29 izolatın nekrotik alan 

ölçümleri, morfolojik olarak piknitsiz ve açık renkte yara 

gelişimi ile hipovirülent izolat olma olasılığı ile ayrı 

sınıflandırılmış ve dsRNA analizine alınmıştır. 

 Hipovirülent olduğu bilinen Cytospora pruinosa 

ve C. ribis ile 326 izolatın vejetatif uyum testi yapılmış, 20 

izolatın vegetatif uyumlu olduğu tespit edilmiştir. 

 Fenol Oksidaze Enzim Aktivitesi (Bavendamm 

Test) sonuçlarına göre 326 izolattan 57 tanesi bu ortamda 

hipovirülent (renksiz gelişim gösteren koloniler)  renksiz 

bir koloni oluştururken, 82 tanesi hafif zayıf reaksiyon 

(hipovirülent olma olasılığı olan, 187 tanesi şiddetli 

virülent (koyu renkli gelişen koloniler) bulunmuştur. 

 Projeden seçilen misel gelişimi beyaz, krem 

renkte ve piknitsiz morfolojideki, vejetatif uyumlu ve 

bavendam testinde renk oluşumu görülmeyen 105 izolat 

analize tabi tutulmuştur. Çalışılan metodlar ile pozitif bir 


