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Domates öz nekrozuna neden olan etmenlere karĢı PGPR ve
biyoajan bakterileri kullanılarak kontrollü koĢullarda
biyolojik mücadele imkânlarının araĢtırılması1
Selma AKTAġ2, Recep KOTAN3
An investigation of the potential for biological control of tomato pith necrosis
by using bio-control bacteria and PGPR under controlled conditions

Abstract: In this study, we investigated the possibility of biological control of tomato pit
necrosis, caused by Erwinia chrysanthemi and Pseudomonas viridiflava, by using 14 plant
growth promotion bacteria (PGPR) and 132 potential biocontrol bacteria. The potential
biocontrol bacterial strains were tested to determine their antagonistic and/or hyperparasitic
activities against the pathogens on Petri plate assays. A total of nine bacterial formulations
for root application and two bacterial formulations for foliar spray application that were
prepared using broth carrier material were tested for i) the suppression of tomato pith
necrosis disease in tomato plants, ii) their effects on some plant growth parameters and iii)
their effects on the amount of chlorophyll in greenhouse plants. Many of the bacterial
formulations suppressed the disease, contributed to the development of the plant and
increased the amount of chlorophyll. Results indicated that some of the formulations tested
could be used as biocontrol agents for tomato pith necrosis disease and biofertilizer for
tomato production.
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Öz: Bu çalıĢmada; toplam 14 bitki geliĢimini teĢvik eden bakteri (PGPR) ve 132
potansiyel biyokontrol bakteri kullanılarak Erwinia chrysanthemi ve Pseudomonas
viridiflava‟nın sebep olduğu domates gövde ve öz nekrozu hastalığının biyolojik mücadele
imkânları araĢtırılmıĢtır. Potansiyel biyokontrol bakteriler petri denemelerinde patojene
karĢı antagonistik ve/veya hiperparasitik aktivitelerinin belirlenmesi için petride test
edilmiĢtir. Sıvı taĢıyıcı materyal kullanılarak hazırlanan kök uygulamaları için toplam
dokuz bakteri ve yaprağa sprey uygulamaları için toplam iki bakteri formülasyonu sera
koĢullarında domates öz nekrozu hastalığının mücadelesi, bazı bitki geliĢim parametreleri
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Domates öz nekrozunun biyolojik mücadelesi
ve bitkideki klorofil miktarı üzerine etkinlikleri bakımından test edilmiĢtir. Bu bakteriyel
formülasyonların birçoğunun hem hastalığı kontrol ettiği, hem de bitki geliĢimi ve bitki
klorofil miktarında artıĢlara sebep oldukları tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak; bu çalıĢmada
test edilen bazı formülasyonların hem domates öz nekrozu hastalığının mücadelesinde
biokontrol ajanı hem de bitki geliĢiminde mikrobiyal gübre olarak kullanılabileceği
düĢünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Bacillus, Biyolojik mücadele, biyopestisit, domates, PGPR, öz
nekrozu, Pseudomonas

GiriĢ
Domates (Lycopersicon esculentum L.); ülkemizde baĢta Marmara, Ege ve
Akdeniz Bölgeleri olmak üzere birçok bölgede hem açık alanda hem de örtü altında
sofralık ve sanayii domatesi olarak yetiĢtirilmektedir (Vural et al., 2000). Türkiye;
dünya domates üretiminde Çin, Hindistan ve ABD‟den sonra dördüncü sırada yer
almakta olup; dünya taze domates üretiminin %8‟e yakını Türkiye tarafından
karĢılanmaktadır (FAO 2015).
Domateste fungal ve viral hastalık etmenlerinin yanı sıra pek çok bakteriyel
etmen de önemli ürün kayıplarına neden olmaktadır. Domates gövde ve öz nekrozu
hastalığı da bakteri kaynaklı hastalıklardan birisi olup; bu hastalığın etmenleri
arasında Pseudomonas corrugata, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas
viridiflava, Pseudomonas cichorii, Pseudomonas mediterranea, Erwinia
carotovora subsp. carotovora, Erwinia carotovora subsp. atroseptica ve Erwinia
chrysanthemi yer almaktadır (Scortichini, 1992). Türkiye‟de domateste öz
nekrozuna sebep olan bakteriyel patojenlerin belirlenmesine yönelik yapılan
çalıĢmalarda; Pseudomonas corrugata (Demir, 1990; BaĢ ve Çınar 1995),
Pseudomonas mediterraneae (Basim et al., 2005), Pseudomonas fluorescens
(Saygili et al., 2004; Saygili et al. 2008), Pseudomonas cichorii (Demir ve
Gündoğdu, 1988; Mirik et al., 2011), Pseudomonas viridiflava (Aysan, 2001;
Aysan et al., 2004), Erwinia carotovora subsp. carotovora (Aysan et al., 2005a) ve
Erwinia chrysanthemi (Aysan et al., 2005b)‟nin domateste varlığı rapor edilmiĢtir.
Domateste öz ve gövde nekrozuna neden olan bu etmenlerin oluĢturduğu hastalık
simptomları genelde benzer olmasına rağmen dıĢ simptomlarda bazı farklılıklar
olduğu belirtilmektedir (Üstün ve Saygılı, 2001). Hastalık genel olarak domates
gövdesinde lekelenmelere, petiol ve meyve sapında lezyonlara, özde
kahverengileĢme ve boĢalmaya ve iletim demetinde renk değiĢimine neden
olmaktadır (Aysan ve ark., 2002).
Domates gövde nekrozunun mücadelesinde kültürel önlemler olarak; sağlıklı
üretim materyali kullanılması, budama makaslarının temizliğine dikkat edilmesi,
seraların iyi havalandırılması, fazla gübrelemeden kaçınılması ve sanitasyon
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uygulamaları önerilmekte; ayrıca yaz aylarında seranın boĢ olduğu dönemlerde
toprak dezenfeksiyonu ve solarizayon gibi uygulamaların topraktaki inokulum
miktarını bir miktar azaltabileceği bildirilmektedir (Saygılı ve ark., 2014). Yoğun
sulama ve gübrelemenin ise hastalığı teĢvik ettiği belirtilmektedir (Üstün ve
Saygili, 2000). Bakırlı fungusit uygulamalarının da hastalığın mücadelesinde
önemli bir etkisinin bulunmadığı belirtilmektedir (Sabet et al., 2000). Ancak;
yapılan bazı çalıĢmalarda dayanıklı çeĢit kullanımı ve tohum dezenfeksiyonu
yöntemlerinin etkili olabileceği belirtilmiĢtir (Ustün et al., 2009; Yildiz et al., 2009;
Molan et al., 2010).
Bitki bakteri hastalıklarının mücadelesinde kültürel önlemler ve dayanıklı çeĢit
kullanımı sınırlı olup; kullanılan kimyasalların insan ve hayvan sağlığı ile çevre
üzerindeki olumsuz etkilerinin her geçen gün daha iyi anlaĢılması, entegre
mücadele stratejileri içerisinde biyolojik mücadelenin önemini daha da artırmıĢtır
(Kotan et al. 2009). AĢırı ve bilinçsiz kullanım sonucu artan kimyasal pestisit ve
gübre tüketiminin yol açtığı sorunlar; kanser, doğum anormallikleri, sinir sistemi
zararları, toksik maddelere bağlı çevre kirliliği, ilaca karĢı oluĢan direnç, faydalı
faunanın yok edilmesi olarak özetlenebilir (Tiryaki ve ark., 2010).
Son yıllarda rizosferde doğal olarak bulunan ve bitki kökleri ile faydalı
etkileĢim içinde bulunan mikroorganizmaların önemi gittikçe artmaktadır. Bu
mikroorganizmalar arasında, Bitki GeliĢimini Artıran Kök Bakterileri (Plant
Growth Promoting Rhizobacteria, PGPR) gerek antagonistik etkileri, gerekse bitki
geliĢimi ve veriminde artıĢ sağlamaları nedeniyle önemli bir yere sahiptir. Dünyada
bakteri içerikli mikrobiyal gübre ve biyopestisitlerin çok sayıda ticari preparatı
yapılarak tarımda baĢarılı bir Ģekilde kullanıldığı bilinmektedir. Ülkemizde yerli
izolatlardan geliĢtirilmiĢ bakteri içerikli ruhsatlı ticari mikrobiyal gübre preparatları
son yıllarda tarımda baĢarılı bir Ģekilde kullanılmaya baĢlanmasına rağmen ruhsatlı
herhangi bir biyopestisit bulunmamaktadır. Dünyada ve ülkemizde biyolojik
mücadele çalıĢmaları her geçen gün daha da önem kazanmakta ve mücadele ile
ilgili çalıĢmaların bu yöne kaymasına sebep olmaktadır (Kotan, 2014, Kotan ve
Çelik, 2014). Türkiye‟de bakteriyel organizmalar veya bitki aktivatörleri
kullanılarak domateste sistemik enfeksiyon oluĢturan ve gövde ve öz nekrozuna
sebep olan bazı bakteri hastalıklarının mücadelesinde yönelik bazı çalıĢmalar
bulunmaktadır (Çınar and Aysan, 1995; Altın ve Bora, 2001; Çınar ve Aysan,
2002; Aysan et al., 2003). Ancak yapılan çalıĢmaların sayısı oldukça azdır.
Domateste gövde ve öz nekrozuna sebep olan bakteriyel etmenlerin
mücadelesinde kullanılabilecek etkili bir kimyasalın geliĢtirilememiĢ olması
biyolojik mücadele gibi alternatif mücadele yöntemlerinin önemini artırmaktadır.
Yapılan bu çalıĢma ile PGPR ve biyoajan bakteri kombinasyonları kullanılarak
insan ve hayvan sağlığını tehdit etmeyen, doğal düĢmanlara ve yararlı faunaya
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zarar vermeyen ve aynı zamanda toprağın yapısını düzelten, verim ve kaliteyi
artıran çevre dostu biyopreparatların tespiti ve domates tarımında hem bitki
geliĢimi açısından katkı sunan hem de hastalığın kontrolünü sağlayabilecek bakteri
içerikli biyoformülasyonların geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır.

Materyal ve yöntem
Materyal
ÇalıĢmada kullanılan patojen, PGPR ve biyoajan bakterileri
ÇalıĢmada kullanılan bakterilerin listesi Çizelge 1‟de verilmiĢtir. Bu bakteri
izolatları Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
Mikroorganizma Kültür Koleksiyonundan temin edilmiĢtir. Patojen bakteriler
Antalya‟nın Serik Ġlçesi‟nde seralarda yapılan gözlemlerde domates gövde ve öz
nekrozu simptomu sergileyen bitkilerden alınan domates gövde örneklerinden
Koch Postulatlarına göre elde edilmiĢ ve virülanslığı en yüksek olan izolatlardan
seçilmiĢtir (AktaĢ, 2014). PGPR ve biyoajan bakteri izolatları ise ülkemizdeki
çeĢitli kültür ve yabani bitkilerin toprak üstü aksamı veya kök rizosferinden izole
edilmiĢtir. Bu izolatların birçoğu daha önce yürütülen çalıĢmalarda çeĢitli bitkilerde
bitki geliĢimine önemli katkılar sağladıkları (Kotan, 2002; Karagöz, 2009; Kotan et
al., 2009; Erman ve ark., 2010; Turan et al., 2014) ve çeĢitli bitki patojeni bakteri
ve funguslara karĢı biyoajan özellikleri taĢıdıkları (Kotan, 2002; Kotan and Sahin,
2006; Kotan et al., 2009) tespit edilmiĢtir. Bu izolatlar klasik sistemler ve
moleküler sistemlerden MIS sistemi kullanılarak tanılanmıĢtır. Bakterilerin
Nutrient Agar (NA) besi yerinde geliĢtirilen 24 sa‟lik saf kültüründen, bir öze
dolusu alınarak, içerisinde 500 µl %30‟luk glycerol ve 500 µl LB Broth (1 L
dH2O‟ya 10 g tryptone, 10 g NaCl ve 5 g yeast extract ilave edilerek
hazırlanmıĢtır) bulunan eppendorf tüplere aktarılarak etiketlenmiĢ ve karıĢtırıcıda
karıĢtırılarak daha sonraki çalıĢmalarda kullanılmak üzere –80°C‟de muhafaza
edilmiĢtir.

ÇalıĢmada kullanılan domates çeĢidi
Saksı çalıĢmalarında test bitkisi olarak Anamas Tohum firmasına ait (Lycopersicon
esculentum L.) Beton ticari isimli domates çeĢidi kullanılmıĢtır.

Yöntem
Potansiyel biyoajan bakteri izolatlarının petride patojenlere karĢı test
edilmesi
DondurulmuĢ patojen ve potansiyel biyoajan bakteri kültürleri NA besi ortamı
içeren petrilere ekilmiĢ, 27°C‟de inkübasyona bırakılarak 24 sa.‟lik taze kültürleri
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elde edilmiĢtir. GeliĢen taze patojen kültürlerinden steril swap ile alınarak NA besi
yüzeyine çizilmiĢtir.
Çizelge 1. ÇalıĢmada kullanılan bakteriler
Table 1. Bacteria used in this study
Patojen bakteri türleri
Erwinia chrysanthemi

Ġzolat sayısı

Ġzolat sayısı

1

Pseudomonas viridiflava

1

6
2
2
1

Bacillus pumilus
Pseudomonas flourescens
Pseudomonas putida

1
1
1

38
17
12
7
6
10
5
4
4
3
3
3
3
2

Bacillus mycoides
Bacillus thuringiensis
Bacillus coagulans
Bacillus marinus
Bacillus oleronius
Brevibacillus centrosporus
Brevibacillus reuszeri
Enterobacter agglomerans
Micrococcus luteus
Paenibacillus macquariensis
Pantoea agglomerans
Salmonella typhimurium
Stenotrophpmonas maltophilia

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PGPR bakteri türleri
Bacillus megaterium
Bacillus subtilis
Pantoea agglomerans
Agrobacterium rubi
Biyoajan bakteri türleri
Bacillus megaterium
Bacillus cereus
Bacillus pumilus
Brevibacillus choshinensis
Bacillus atrophaeus
Bacillus subtilis
Pseudomonas flourescens
Bacillus psychrosaccharolyticus
Bacillus sphaericus
Bacillus laevolacticus
Bacillus lentimorbus
Bergeyella zoohelcum
Pseudomonas putida
Bacillus licheniformis

Yine steril swap ile alınan potansiyel biyoajanlar ise petrinin (çap 9 cm) tam
ortasından çizgi ekimle çizilmiĢtir. Petriler parafilm ile sarılarak 27°C‟de 48 sa
süreyle inkübasyona bırakılmıĢtır. Bu sürenin sonunda oluĢan inhibisyon zonları
veya hiperparazitik etkilerinin değerlendirilmesinde biyoajan bakterinin
kolonilerinin petri yüzeyindeki yayılımı ölçülerek kaydedilmiĢtir (Kotan 2002). Bu
iĢlem her biyoajan bakteri için 3 kez tekrar edilmiĢ ve elde edilen bu 3 değerin
ortalaması ve standart sapması değerlendirmede kullanılmıĢtır.

Saksı toprağının hazırlanması
Saksı denemelerinde; organik maddece zengin toprak, torf ve kumdan eĢit
hacimlerde karıĢtırılarak elde edilen karıĢım bitki geliĢtirme ortamı olarak
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kullanılmıĢtır. Bu karıĢımdan 3 litrelik plastik saksılara eĢit miktarlarda
doldurulmuĢtur.

PGPR ve biyoajan bakteri formülasyonlarında kullanılan sıvı taĢıyıcı
Bakteriyel biyoformülasyonlarda sıvı taĢıyıcı olarak; Prof. Dr. Recep Kotan
tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‟ndan tescillendirilen BMMegaFlu (2013 tarih ve 5943 tescil nolu) isimli ticari karıĢım mikrobiyal gübrenin
sıvı taĢıyıcısı kullanılmıĢtır (Kotan, 2014). Bu taĢıyıcı formülasyonun içeriği; su,
çeĢitli organik maddeler (deniz yosunu, peynir altı suyu ve bitkisel özütler) ve
içeriğindeki bakteri izolatını koruyucu ve homojenizasyonunu sağlayıcı çeĢitli
maddelerden (carboxymethylcellülose, kalsiyum karbonat, glyserin, magnezyum
sülfat) oluĢmaktadır.

PGPR bakteri uygulamaları ve domates fidelerinin saksılara transferi
Her saksıya 3 bitki olacak Ģekilde dikimler yapılmıĢ ve her uygulama için toplam 6
saksı kullanılmıĢtır. Deneme aynı koĢullarda 3 kez tekrar edilmiĢtir. ÇalıĢmada;
hem hormon ve amino asit üreten bakterilerin bitkilerin sistemik dayanıklılık
mekanizmaları üzerine etkilerinin araĢtırılması için kök daldırma Ģeklinde
uygulama yapılmıĢ; hem de biyoajan bakterilerin bitkinin toprak üstü aksamına
sprey edilerek hastalığı koruyabilme potansiyeli araĢtırılmıĢtır. Kök daldırmada 9
farklı bakteri kombinasyonu, sıvı taĢıyıcı, BM-Mega Flu isimli ticari mikrobiyal
gübre ve hiçbir bakteri uygulaması yapılmayan uygulama kullanılmıĢtır (Çizelge
2). PGPR bakteri kültürleri TSB besi ortamında ayrı ayrı geliĢtirilerek daha sonra
kombinasyonu oluĢturan bakteri kültürlerinden eĢit hacimlerde alınarak oluĢturulan
karıĢımdan 1/100 oranında sıvı taĢıyıcıya aktarılmıĢ ve ardından 48 sa
biyoreaktörde inkübasyona bırakılmıĢtır. GeliĢtirilen bakteri kültürleri 1/100
oranında musluk suyu ile seyreltilerek kullanılmıĢtır. PGPR uygulamalarında
yapıĢmayı kolaylaĢtırmak amacı ile sıvı kültürlerin içerisine sukroz (0,01 g/ml)
ilave edilmiĢ ve 1 aylık domates fidelerinin kökleri bu karıĢıma daldırılarak 15 dk
bekletilmiĢtir. Ardından fideler daha önceden hazırlanan saksılara ĢaĢırtılmıĢtır.
Saksılar %70 nem ve 18-20°C sıcaklıkta, 12 sa gece-gündüz olarak aydınlatılan
bitki büyütme kabinlerine alınarak 10 gün bekletilmiĢtir.

Biyoajan ve patojen bakteri uygulamaları
In-vitro petri denemeleri sonuçlarında özellikle güçlü hiperparazitik etki gösteren
izolatlar arasından seçilerek oluĢturulan iki farklı bakteri formülasyonu in-vivo
saksı denemelerinde biyoajan olarak; patojen bakteri olarak ise Erwinia
chrysanthemi Ant 17a ve Pseudomonas viridiflava Ant 7b bakteri izolatlarının 1/1
oranında oranındaki karıĢımı kullanılmıĢtır (Çizelge 3).
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Çizelge 2. Saksı denemelerinde kök daldırmada kullanılan uygulamalar
Table 2. Applications used root dipping in pot assays
Formülasyonlar

Formülasyonlarda kullanılan bakteri izolatları*

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

A-16
A-16
A-16
A-16
A-16
A-16
A-16
A-16
A-16

Kontrol uygulamaları

Ġçerik

K1
K2
K3

Sadece sıvı taĢıyıcı
BM-Mega Flu isimli ticari mikrobiyal gübre
Hiçbir bakteri veya sıvı taĢıyıcı uygulanmamıĢtır

RK-79
RK-79
RK-79
RK-79
RK-79
RK-79
RK-79
RK-79
RK-79

TV-42A
TV-67C
TV-12E
KBA-10
TV-87A
M-3
FDG-37
RK-92
RK-33

TV-6D
TV-6D
TV-6D
TV-6D
TV-6D
TV-6D
TV-6D
TV-6D
TV-6D

TV-60D
TV-60D
TV-60D

TV-6F
TV-6F

TV-60D
TV-60D
TV-60D
TV-60D

TV-6F
TV-6F
TV-91C

TV-11D

TV-11D

*A-16 ve RK-33: Agrobacterium rubi; RK-79 ve RK-92: Pantoea agglomerans; TV-42A: Pseudomonas. Putida;
TV-67C: Bacillus pumilus; TV-12E: Bacillus subtilis; KBA-10, M-3, TV-6D, TV-60D, TV-87A ve TV-91C:
Bacillus megaterium; FDG-37 ve TV-11D: Pseudomonas flourescens; TV-6F: Bacillus subtilis

Çizelge 3. Saksı denemelerinde biyolojik kontrol ajanı olarak kullanılan uygulamalar
Table 3. Applications used as biological control agents in pot assays
Formülasyonlar
BA-A
BA-B

Formülasyonlarda kullanılan bakteri izolatları*
TV 86E
TV 81B

TV 85F
TV 96B

RK 31
RK 31

TV 95C
TV 95C

TV 6F
TV 17C

*RK-31: Bacillus pumilus, TV-6F ve TV-17C: Bacillus subtilis; TV-81B: Bacillus cereus; TV-85F: Bacillus
sphaericus; TV-86E: Bacillus-GC group; TV-95C: Bacillus megaterium; TV-96B: Bacillus laevolacticus

Yukarıda izah edildiği gibi önce TSB besi ortamında ayrı ayrı geliĢtirilerek daha
sonra kombinasyonu oluĢturan bakteri kültürlerinden eĢit hacimlerde alınarak
oluĢturulan karıĢımdan 1/100 oranında sıvı taĢıyıcıya aktarılan biyoajan kültürleri
48 sa biyoreaktörde inkübasyona bırakılmıĢtır. GeliĢtirilen bakteri kültürleri 1/100
oranında musluk suyu ile seyreltilerek bitkiler üzerine 24 sa aralıklar ile 2 defa
sprey edilmiĢtir. Üçüncü gün ise; patojen bakteri izolatlarından Erwinia
chrysanthemi Ant 17a ve Pseudomonas viridiflava Ant 7b bakteri izolatlarının
TSB‟da hazırlanan 1x108 hücre/ml‟lik karıĢımı (1/1oranında) steril kürdan ile
açılan ve her bitkide gövde üzerinde 10 yara bulunan bitkilere sprey edilmiĢtir.
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Ardından 24 sa sonra üçüncü biyoajan uygulaması tekrar edilmiĢtir. Saksılar %70
nem ve 18-20°C sıcaklıkta, 12 sa gece-gündüz olarak aydınlatılan bitki büyütme
kabinlerine alınarak 30 gün boyunca 3 günde 1 sulama yapılarak bekletilmiĢtir.
Kontrol olarak kökleri bakteri içermeyen sıvı taĢıyıcıda bekletilmiĢ fideler, BMMegaFlu isimli ticari mikrobiyal gübre ve hiçbir uygulama yapılmayan
uygulamalar kullanılmıĢtır. Deneme 3 tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. Fide
dikiminden 30 gün sonra bitki boyu (cm), gövde çapı (mm), çiçek sayısı
(çiçek/bitki) ve hastalık Ģiddeti (1-5 skalası) ölçümleri yapılmıĢtır. Hastalık Ģiddeti
değerlendirmesinde 1-5 skalası kullanılmıĢtır. Bu skalaya göre; 1: Sağlıklı bitkiler,
2: Bitkilerde %1-25 oranında pörsüme var, 3: Bitkilerde %26-50 oranında pörsüme
var, 4: Bitkilerde %51-75 oranında pörsüme var, 5: %76 veya daha fazla hastalık
var veya bitkiler tamamen ölmüĢtür.

Yaprakta klorofil miktarı (SPAD değeri)
TaĢınabilir klorofil metre yardımıyla bitkilerde büyüme parametreleri ve hastalık
Ģiddeti açısından yapılan değerlendirmelerde tepe noktasına yakın sağlam
yapraklardan ölçüm alınmıĢtır. Klorofil metre bitkilerin sağlam yapraklarından
klorofil içeriği indeks (CCI Chlorophyll Content Index) ölçümlerini (1 cm çaplı) 0
ile 200 arasında yapabilmektedir.

Sonuçların analiz edilmesi
Saksı çalıĢmalarından elde edilen sonuçlar SPSS (Statistical Package for Social
Sciences, Version 9.0)‟de analiz edilmiĢ, aritmetik ortalamaları ve standart
sapmaları hesaplanmıĢtır. Uygulamalar arasındaki farklığının önem derecesini
belirlemek için Duncan testi (p≥0.05) yapılmıĢtır.

Bulgular ve tartıĢma
Petri denemelerinde E. chrysanthemi Ant 17a ve P. viridiflava Ant 7b patojenlerine
karĢı test edilen toplam 132 potansiyel biyoajan bakterinin hiperparazitik ve
antibiyosis etkinlikleri Çizelge 4 ve Çizelge 5‟de verilmiĢti. Bu sonuçlara göre; test
edilen toplam 132 bakteri izolatlarının 94‟ü petride E. chryasanthemi‟ye karĢı
hiperparazitik ve 23 izolat ise antibiyosis etki göstermiĢtir. Toplam 11 bakteri
izolatı ise hiçbir etki göstermemiĢtir. Yine bu izolatların 35‟i petride P.
viridiflava‟ya karĢı hiperparazitik ve 8 izolat ise antibiyosis etki göstermiĢtir.
Toplam 92 bakteri izolatı ise hiçbir etki göstermemiĢtir.
Saksı denemelerinde ygulamaların domates bitkisinin bitki boyu, gövde çapı,
çiçek sayısı, klorofil miktarı ve domates gövde ve öz nekrozu hastalık Ģiddeti
üzerine etkisi Çizelge 6‟da verilmiĢtir. Saksı çalıĢmaları ile ilgili genel bir görsel de
ġekil 1‟de verilmiĢtir.
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Çizelge 4. Potansiyel biyokontrol bakterin Petri denemelerinde Erwinia chrysanthemi‟ye
karĢı hiperparazitik ve antagonistik aktiviteleri
Table 4. Antagonistic and hyperparasitic activity of the potential biocontrol bacteria tested
against Erwinia chrysanthemi on Petri assays
Bakteriler
Bacillus megaterium
Bacillus cereus
Bacillus pumilus
Bacillus atrophaeus
Bacillus subtilis
Brevibacillus choshinensis
Bacillus psychrosaccharolyticus
Bacillus sphaericus
Pseudomonas flourescens
Bacillus laevolacticus
Bacillus lentimorbus
Bacillus-GC group
Bergeyella zoohelcum
Pseudomonas putida
Bacillus licheniformis
Bacillus mycoides
Bacillus coagulans
Bacillus marinus
Bacillus oleronius
Bacillus thuringiensis
Brevibacillus centrosporus
Brevibacillus reuszeri
Micrococcus luteus
Paenibacillus macquariensis
Pantoea agglomerans
Stenotrophpmonas maltophilia
Diğer etkisiz izolatlar

TIS*
35
16
11
6
6
6
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

Hiperparazitik etki (cm)
Min
Max
EIS
32
10
5
5
3
5
3
4
3
1
2
3
3
3
1
2
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0.50
0.70
0.70
0.20
0.60
0.50
0.80
0.50
0.70
0.80
0.60
0.80
3.00
0.50
0.70
0.70
0.90
0.90
1.60
0.50
0.90
0.80
1.20
0.10
1.20
-

3.50
3.50
5.20
1.30
2.50
2.00
5.00
4.30
0.80
1.30
1.50
5.00
4.30
2.70
1.10
2.40
1.40
1.60
2.20
2.00
1.80
1.00
1.30
1.50
1.40
-

Antagonistik etki (cm)
Min
Max
EIS
3
8
1
0
3
1
1
0
1
2
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.80
0.80
0.60
0.70
0.80
0.70
0.80
0.60
0.80
0.80
0.50
-

2.50
1.50
1.80
1.10
1.90
1.00
0.80
0.80
1.10
1.10
1.20
-

*TIS: Toplam izolat sayısı; EIS: Etkili izolat sayısı

Bu sonuçlara göre; en yüksek bitki boyu B5+BA-B nolu uygulamasından (29,33
cm), en yüksek gövde çapı B3+BA-B nolu uygulamasından (7,33 mm), en yüksek
çiçek sayısı B4+BA-B nolu uygulamasından (20 adet çiçek/bitki) ve en yüksek
klorofil miktarı ise K2 (MF+BA-A) nolu uygulamasından (53,56) elde edilmiĢtir.
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Çizelge 5. Potansiyel biyokontrol bakterin Petri denemelerinde Pseudomonas viridiflava‟ya
karĢı hiperparazitik ve antagonistik aktiviteleri
Table 5. Antagonistic and hyperparasitic activity of the potential biocontrol bacteria tested
against Pseudomonas viridiflava on Petri assays
Bakteriler
Bacillus atrophaeus
Bacillus cereus
Bacillus laevolacticus
Bacillus lentimorbus
Bacillus megaterium
Bacillus mycoides
Bacillus pumilus
Bacillus subtilis
Bacillus thuringiensis
Bacillus-GC group
Bergeyella zoohelcum
Brevibacillus choshinensis
Enterobacter agglomerans
Pseudomonas flourescens
Salmonella typhimurium
Diğer etkisiz izolatlar

TIS
5
10
1
1
10
1
3
1
2
1
2
3
1
1
1
92

Hiperparazitik etki (cm)
Min
Max
EIS
1
8
1
1
9
1
2
1
2
1
2
3
1
1
1
0

0.80
0.60
2.00
0.80
0.50
1.00
0.50
0.80
1.10
1.10
0.90
0.60
0.80
2.20
0.90
-

*TIS: Toplam izolat sayısı; EIS: Etkili izolat sayısı

ġekil 1. Saksı denemelerinden genel bir görünüm
Figure 1. A general view of the pot experiments
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0.80
3.40
2.70
1.10
2.20
1.90
4.00
3.10
1.30
1.50
1.20
1.20
2.00
2.60
1.10
-

Antagonistik etki (cm)
Min
Max
EIS
4
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.00
0.80
0.70
0.80
-

2.20
0.90
1.50
1.00
-

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
Turkish Journal of Biological Control.

AktaĢ &Kotan 2016, 7 (2): 89-110

Hastalık Ģiddeti değerlendirilmesinde; en düĢük hastalık Ģiddeti B3+BA-A
(1.00), B3+BA-B (1.00), B4+BA-B (1.00), B9+BA-A (1.00) ve B4+BA-A (1.33)
uygulamalarından elde edilmiĢtir.
Çizelge 6. Saksı denemelerinde uygulamaların bitki geliĢim parametreleri, klorofil miktarı
ve domates gövde ve öz nekrozu hastalık Ģiddeti üzerine etkisi
Table 6. Effect of the applications on some plant growth parameters, chlorophyll contents
and disease severity of tomato pit necrosis in pot assays
Bitki boyu
(cm)

Gövde çapı
(mm)

Çiçek sayısı
(adet/bitki)

Klorofil
miktarı

Hastalık
Ģiddeti (1-5)

Bakteri uygulamaları*
B1+BA-A
B1+BA-B
B2+BA-A
B2+BA-B
B3+BA-A
B3+BA-B
B4+BA-A
B4+BA-B
B5+BA-A
B5+BA-B
B6+BA-A
B6+BA-B
B7+BA-A
B7+BA-B
B8+BA-A
B8+BA-B
B9+BA-A
B9+BA-B

17.50±8.82 a
20.83±3.76 a-c
20.16±3.12 a-c
21.16±3.86 a-c
28.00±3.79 de
27.66±3.32 de
25.00±5.09 b-e
27.83±4.11 de
25.50±3.44 c-e
29.33±1.75 e
20.00±3.22 ab
21.83±2.13 a-c
20.33±2.42 a-c
22.66±3.32 a-c
20.50±3.39 a-c
22.16±4.07 a-c
22.16±2.04 a-c
20.33±2.06 a-c

05.16±0.75 a-e
04.50±1.04 ab
06.33±0.51 e-h
05.50±0.54 b-e
06.16±1.47 d-g
07.33±0.81 h
06.83±0.98 f-h
06.66±1.03 f-h
06.66±0.51 f-h
07.16±0.75 gh
04.83±0.98 a-c
04.50±1.04 ab
05.00±1.09 a-d
05.00±0.63 a-d
04.66±0.81 ab
05.33±1.03 a-e
04.16±0.40 a
04.50±0.54 ab

11.33±5.31 c-f
08.50±5.46 a-c
10.83±2.78 b-f
13.50±3.14 d-g
18.16±1.47 h-k
19.00±3.28 ı-k
18.50±1.64 h-k
20.00±4.85 k
14.16±1.16 e-h
18.16±2.92 h-k
08.16±3.06 a-c
07.50±2.50 a-c
11.00±1.67 c-f
11.50±2.94 c-f
06.33±1.75 ab
10.00±2.60 a-e
09.00±3.09 a-d
06.16±3.06 a

43.66±5.87 b-e
39.20±3.56 a
43.93±3.63 b-e
40.83±4.71 a-c
50.80±1.69 gh
41.86±3.55 a-d
47.76±3.67 e-g
52.96±0.83 h
45.90±1.12 d-f
48.60±3.56 f-g
41.23±5.31 a-c
39.76±1.83 ab
43.76±1.06 b-e
46.50±3.22 e-f
40.86±0.99 a-c
40.86±1.91 a-c
45.80±1.35 d-f
45.66±2.14 d-f

3.33±0.51 gh
4.00±0.00 ı
2.66±0.51 ef
3.33±0.51 gh
1.00±0.00 a
1.00±0.00 a
1.33±0.51 ab
1.00±0.00 a
2.66±0.51 ef
1.66±0.51 bc
3.33±0.51 gh
3.66±0.51 hı
2.33±0.51 de
3.00±0.00 fg
2.33±0.51 de
2.33±1.03 de
1.00±0.00 a
1.66±0.51 bc

K1+BA-A
K1+BA-B
K2+BA-A
K2+BA-B
K3+BA-A
K3+BA-B
Ortalama
F

21.16±4.35 a-c
19.66±3.50 ab
24.83±4.02 b-e
24.66±4.63 b-e
21.50±1.64 a-c
23.16±2.71 b-d
22.83±4.63
3.988

05.00±0.89 a-d
04.16±1.16 a
06.16±0.75 d-g
06.00±1.09 c-f
05.16±0.75 a-e
05.16±0.40 a-e
05.50±1.24
7.214

08.16±3.25 a-c
08.00±2.52 a-c
16.50±5.46 g-k
14.66±5.24 f-ı
08.50±2.34 a-c
11.33±4.27 c-f
12.04±5.30
9.832

40.83±3.72 a-c
40.40±1.47 a-c
53.56±3.75 h
44.60±4.07 c-f
41.93±3.61 a-d
44.13±0.33 c-e
44.39±4.91
9.792

3.66±0.51 hı
4.00±0.00 ı
2.00±0.89 cd
2.66±0.51 ef
2.66±0.51 ef
2.33±0.51 de
2.45±1.05
23.197

Uygulamalar

*B1-9: PGPR formülasyonları, BA-A ve BA-B: Biyoajan formülasyonları

Hastalık Ģiddetindeki bu azalıĢ kontrol uygulamaları ile karĢılaĢtırıldığında
istatistikî olarak önemli bulunmuĢtur. Daha önce yapılan benzer bir çalıĢmada;
Erwinia chrysanthemi‟ye karĢı petri denemelerinde inhibasyon zonu oluĢturan 16
aday antagonist organizmanın 13‟ünün kontrollü koĢullarda domates fidelerinde
hastalığı %33-89 oranında engellediği, bu izolatlar arasından seçilen 5 bakterinin
ise sera koĢullarında test edildiği ve %74 oranında baĢarı sağladığı belirtilmiĢtir
(Aysan et al., 2003). Bu çalıĢmada; PGPR bakterilerinin toprak altında kök
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bölgesine uygulanması, biyoajan bakterilerinin ise toprak üstünde uygulanması ile
hastalık mücadelesi yanında bitki geliĢimi ve verimde de önemli kazanımlar elde
edilebileceği düĢünülmektedir.ġekil 2‟de de görüldüğü gibi özellikle B3+BA-A ve
BA-B, B4+BA-A ve BA-B, B5+BA-A ve BA-B ve K2+BA-A ve BA-B
uygulamalarında hem bitki büyüme parametrelerinde önemli artıĢlar, hem de
hastalık Ģiddetinde önemli azalıĢlar gözlenmiĢtir. Vejetatif aksamdaki bu geĢilmeye
paralel olarak çiçek sayılarında da çok büyük artıĢlara sebep olduğu görülmüĢtür.
Bitkilerde hastalık oluĢturan bakteriyel patojenlerle mücadelenin zaten zor olduğu
bilinmesinin yanında özellikle de iletim demetine kolonize olarak hastalık
oluĢturan patojenlerle mücadelenin daha da büyük zorlukları bulunmaktadır.
Domates gövde ve öz nekrozu hastalığının mücadelesinde etkili bir kimyasal
mücadele yöntemi bulunmamaktadır. Kültürel önlem olarak ise; yüksek nem
oluĢumunu önlemek için seralar iyi havalandırılmalı, aĢırı azot uygulamasından
kaçınılmalı, potasyum uygulaması yapılmalı, ürün artıkları toplanarak imha
edilmeli, hastalıklı bitkiler hemen uzaklaĢtırılmalı ve münavebe yapılmalıdır.
Gövde ve öz nekrozuna sebep olan patojenlere karĢı dayanıklı domates çeĢitlerin
bulunmadığı (Ustün et al., 2009a), bakırlı fungusit uygulamalarının ise hastalığın
mücadelesinde önemli bir etkisinin olmadığı hatta yüksek dozlarda uygulandığında
da toksik etkisinin olabileceği belirtilmektedir (Benlioğlu ve Özakman, 1992; Sabet
et al., 2000; Ustün et al., 2005). Domateste gövde ve öz nekrozuna sebep olan
patojenlerin pek çoğunun tohumla taĢındığı bilinmekte ve tohum dezenfeksiyon
yöntemleri ile patojenin elemine edilebileceği belirtilmektedir (Chellemi et al.,
1994; Aysan ve ark., 2002¸ Yildiz et al., 2009). Ancak, organik tarım
uygulamalarında tohum ve toprak dezenfeksiyonunda kullanılan pek çok
dezenfektan maddenin kullanımı yasaklandığı için de yine bu amaçla da biyolojik
ürünlerin kullanılabilmesi imkânları üzerinde durulmaktadır. Bu bakımdan; PGPR
ve biyoajan bakterilerinden oluĢturulacak formülasyonların hem toprak altı aksama
hem bitkinin toprak üstü aksamına birlikte uygulanmasının önemli bir avantaj
sağlayacağı düĢünülmektedir. Bitkilerdeki beslenme noksanlıklarının yanı sıra
abiyotik stres koĢullarından, hastalık ve zararlılardan kaynaklanan kayıpların önüne
geçilmesinde dünyadaki yeni yaklaĢım, kimyasallara alternatif yeni yöntemlerin
geliĢtirilmesi olmuĢtur (Saber, 2001). Bu yöntemler içerisinde en çok üzerinde
durulan ise; tarımda kimyasal gübre ve pestisitlere alternatif olarak faydalı
mikroorganizmaların kullanımıdır. Bu mikroorganizmalar içerisinde bakteriler
önemli bir yer tutmaktadır.
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ġekil 2. Uygulamaların bitki geliĢim parametreleri ve hastalık Ģiddeti üzerine etkisini
gösteren saksı denemelerinden bir görünüm
Figure 2. A general view of the applications effected on some plant growth parameters,
chlorophyll contents and disease severity in pot assays
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PGPR bakterileri; havanın serbest azotunu bağlama (Çakmakçı et al., 2007a),
inorganik fosfat kaynaklarını çözme (AslantaĢ et al., 2007; GüneĢ ve ark., 2013),
bitki patojenlerini inhibe etme (Kotan ve ġahin, 2002; Karagöz, 2009; Gökçe ve
Kotan, 2014), enzim üretme (ġahin et al., 2004; Çakmakçı et al., 2007b), büyüme
hormonları sentezleme (AslantaĢ et al., 2007) ve çeĢitli kompleks karbon
kaynaklarını mineralize etme (Kotan and ġahin, 2006) gibi farklı mekanizmalara
sahiptirler. Bu çalıĢmada bitki geliĢiminde elde edilen önemli katkılar yukarıda
sayılan mekanizmalardan bir ya da bir kaçının sayesinde olduğu düĢülmektedir.
Bitki kök kısmına yapılacak bakteri uygulamaları ile toprak üstü patojenlerine
karĢı sistemik dayanıklılık mekanizmasına bağlı olarak bir koruma sağlanabileceği
hatta oluĢacak bu dayanıklılığın nematot ve virüs hastalıklarının yanı sıra stres
koĢullarına karĢı da bitkiyi koruyabileceği bilinmektedir (Zdor and Anderson 1992;
Leeman et al., 1995; Whipps, 2001; Siddiqui et al., 2006; Dashti et al., 2012). Bu
nedenle bu çalıĢmada etkili bulunan izolatların gövde ve öz nekrozu
patojenlerinden bitkideki sistemik dayanıklılığı uyararak Erwinia chrysanthemi ve
Pseudomonas viridiflava‟nın yanısıra diğer pek çok abiyotik ve biyotik faktörlere
karĢı da bir koruma sağlayabileceği de düĢünülmektedir.
Son yıllarda PGPR izolatlarının hem mikrobiyal gübre hem de biyolojik
mücadele amacı ile kullanıldığı çalıĢmalara sıklıkla rastlanmaktadır. Ji et al.,
(2006) Amerika BirleĢik Devletleri‟nde yaptıkları bir çalıĢmada P. s. pv. tomato
ve X. a. pv. vesicatoria‟nın domateste neden oldukları hastalıklara karĢı PGPR
izolatlarını denemiĢlerdir. Sonuçta bazı PGPR izolatlarının arazi Ģartlarında bu
hastalıklara karĢı bitkideki dayanıklılık mekanizmasını tetiklediklerini ve kök
rizosferine uygulanan PGPR izolatları ile yaprak uygulamalarında biyoajan olarak
kullanılan izolatların birlikte uygulanması durumunda daha iyi sonuçlar elde
edilebileceğini öne sürmüĢlerdir.
PGPR ya da biyoajan bakterilerin diğer konvensiyonel metotlarla organik
tarımda tek baĢlarına kullanılabilmesi gibi önemli avantajları vardır. Ancak,
konvensiyonel tarımda tek baĢlarına kullanılabildikleri gibi bazı kimyasal
pestisitler ile birlikte entegre edilerek etkinliklerinin daha da artırılabileceği
belirtilmektedir (Bashan and de-Bashan, 2002; Omar et al., 2006). Bu çalıĢma
kapsamında etkili bulunan izolatların ileride yapılacak çalıĢmalarda ülkemizde
yaygın olarak kullanılan kimyasal pestisitlere duyarlılıkları da belirlendikten sonra
dayanıklı oldukları pestisit grupları ile birlikte kullanılabilirliğinin araĢtırılması ve
daha etkili sonuçların elde edilmesi de muhtemeldir.
PGPR bakterilerinin bitki beslenmesine etki ederek hastalıklara karĢı koruma
sağladığı da bilinen bir gerçektir. Bitki beslemesi ile hastalıklara duyarlılık
arasındaki iliĢkileri belirlemeye yönelik çalıĢmalar da son yıllarda artarak devam
etmektedir. Gövde ve öz nekrozuna sebep olan P. corrugata, P. cichorii, P.
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viridiflava ve E. carotovora subsp. carotovora‟ya karĢı 400 ppm düzeyindeki
potasyum uygulamasının ve 120 ppm kalsiyum uygulamasının hastalık Ģiddetinde
önemli düĢüĢlere sebep olduğu ve aynı zamanda verimde de artıĢların görüldüğü
belirtilmiĢtir (Ustün et al., 2009b). Köke uygulanan PGPR bakterilerinin hastalığı
önleme baĢarısının bu izolatların bitki kök bölgesine kolonizasyonu ile de çok
yakından iliĢkili olduğu ve domates kök bölgesinin bu bakteriler için çok uygun bir
ortam olduğu yapılan çalıĢmalar ile teyit edilmiĢtir (Chung et al., 2008; Ajilogba et
al., 2013; Huang et al., 2013; Rocha and Moura, 2013). Daha önce yürütülen bazı
çalıĢmalarda bu tez kapsamında kullanılan bakteri izolatlarının karbon profillerinin
oldukça geniĢ olduğu ve bundan dolayı rekabetik yeteneklerinin oldukça üstün
oldukları düĢünülmektedir (Kotan and Sahin, 2006). Bu üstünlükleri sayesinde
etkili biyoformülasyonda bulunan bakteri izolatları bitkilerin kök sistemine çok iyi
kolonize olabilir. Senol et al., (2014) tarafından yürütülen bir çalıĢmada; bu
çalıĢmada da kullanılan bazı bakteri izolatlarının kitinaz enzimi ürettiği tespit
edilmiĢtir. Bu yüzden bu formülasyonların toprak orijinli fungal hastalıkların
kontrolünde de önemli etkiler gösterebileceği düĢünülmektedir. Ayrica etkili
formülasyonlar içerisinde ağırlıklı olarak Bacillus türlerinin olması
oluĢturulabilecek ticari formülasyonunun raf ömrünün uzun olması ve uygulama
alanında uzun süre aktivitelerinin devam edebilmesi açısından önemlidir.
Bitkilerin kök bölgesine yapılan PGPR uygulamalarında azot fiksasyonu, fosfatı
çözebilme ve siderofor üretiminin bitki geliĢimi ve verim parametreleri açısından
önemli katkılar sağladığına yönelik çok sayıda çalıĢma vardır (Deng et al., 2013;
Tan et al., 2012; Kurabachew and Wydra, 2013). Türkiye‟de yapılan bir
çalıĢmada; domates ve biberde X. axonopodis pv. vesicatoria‟nın neden olduğu
bakteriyel leke hastalığına karĢı 3 farklı Bacillus izolatını tek veya kombine halde
kullanmıĢ, hastalık Ģiddetinde sera koĢullarında %11-62, tarla koĢullarında ise
%38-67 oranında düĢüĢ sağlamıĢlardır. Bu uygulama neticesinde gövde çapında
%7-20, kök uzunluğunda %7 -17, kök kuru ağırlığında %4.5-23.5, sürgün kuru
ağırlığında %16.5-38.5 ve verimde %11-33 artıĢ elde edilmiĢtir (Mirik et al., 2008).
Bu çalıĢmada kök daldırmada kullanılan biyoformülasyonların içerisinde bulunan
bakteri izolatlarının serbest azot fikseri, fosfat çözücü ve/veya siderofor ürettiği
bilinmektedir (Kotan, 2002; Karagöz, 2009; Erman et al., 2010). Hastalık üzerine
etkili olan bütün formülasyonların bitki geliĢimi ve verim parametreleri açısından
artıĢlara sebep olması bu özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
Bu çalıĢmada kullanılan ve etkili oldukları belirlenen bakteri izolatlarının bitki
beslemesi üzerine etkinlikleri dolaylı olarak hastalığa karĢı bir direnç de sağlamıĢ
olabilir. Yapılan bir çalıĢmada; gövde ve öz nekrozuna sebep olan P. corrugata, P.
cichorii, P. viridiflava ve E. carotovora subsp. carotovora‟ya karĢı 400 ppm
düzeyindeki potasyum uygulamasının ve 120 ppm kalsiyum uygulamasının
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hastalık Ģiddetinde önemli düĢüĢlere sebep olduğu ve aynı zamanda verimde de
artıĢların görüldüğü belirtilmiĢtir (Ustun et al., 2009a). Bu çalıĢmada en yüksek
çiçek sayısı B4+BA-B, B3+BA-B, B4+BA-A, B5+BA-B, B3+BA-A, K2
(MF+BA-A) ve K2 (MF+BA-B) nolu uygulamalardan elde edilmiĢtir. Çiçek
sayısındaki artıĢ ile fosfatı çözen bakteriler sayesinde bitkilerin fosfor
yarayıĢlılığının artırılmıĢ olması arasında yakın bir iliĢki vardır. Daha önce
yürütülen pek çok çalıĢmada; B. suptilis TV12E, B. megaterium KBA10 ve B.
megaterium TV87A izolatlarının değiĢik bitki gruplarında bitki geliĢim ve verim
parametreleri açısından önemli katkılarının olduğu belirlenmiĢtir (Gökçe ve Kotan,
2014; Mohammadi ve Kotan, 2014; Karagöz et al., 2014; Yıldırım et al., 2014). Bu
izolatların B3+BA-A, B3+BA-B, B4+BA-A, B4+BA-B, B5+BA-A ve B5+BA-B
formülasyonlarının öne çıkmasında önemli bir faktör olduğu sanılmaktadır.
Bitki hastalıkları ile mücadelede alternatif yöntemlerden olan biyolojik ürün
kullanımı sadece mikrobiyal orijinli ürünlerden oluĢmamaktadır. Son yıllarda
bitkisel kökenli bazı biyolojik ürünlerinde bu amaçla kullanılabileceğine dair
çalıĢmalar mevcuttur (Aysan ve Yildiz, 2000; Kotan et al., 2010; Dadasoğlu, 2011,
Kotan et al., 2014). Bu çalıĢma sonucunda etkili bulunan bakteriyel
biyoformülasyonların ileride yapılacak sıvı ya da katı taĢıyıcı oluĢturma ve
geliĢtirme çalıĢmalarında biyoformülasyonlara bazı bitkisel içerikli ekstrakt veya
uçucu yağların karıĢtırılarak biyoformülasyonların etkinliğinin daha da
artırılabileceği düĢünülmektedir.
Sonuç olarak; PGPR ve biyoajan özellikleri dikkate alınarak hazırlanan bazı
biyoformülasyonların (özellikle Mega Flu, B3+BA-A, B3+BA-B ve B4+BA-B)
domates yetiĢtiriciliğinde hem gövde ve öz nekrozu hastalığının mücadelesini
sağlayabileceği hem de bitki geliĢiminde önemli katkılar sunabileceği
düĢünülmektedir.
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