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Türkiye’de*Bursa*İli*Mısır*(Zea$mays*L.)*Tarlalarında*Görülen*Virüs*
Hastalıklarının*Saptanması*

H.*İlbağı1* * S.*Geyik2*

1Namık!Kemal!Üniversitesi,!Ziraat!Fakültesi,!Bitki!Koruma!Bölümü,!59030!Tekirdağ!
2MayAgro!Tohumculuk!San.!Tic.!A.Ş.,!16275!Bursa!

 
Türkiye’de!mısır!(Zea)mays!L.)!geleneksel!olarak!dane!mısır!olarak!Doğu!Karadeniz!Bölgesi’nde!üretilmekte!iken!son!
yıllarda!farklı!amaçlara!yönelik!olarak!birçok!ilde!!bu!kültür!bitkisinin!üretimi!artmıştır..!!Nitekim!Bursa!İli’nde!dane!
mısır! ve! silajlık!mısır! yanında! tatlı!mısır,! şeker! sanayi! hammaddesi! için! üretilmeye! başlanmıştır.!Mısır! üretiminde!
verimi! ve! kaliteyi! olumsuz! yönde! etkileyen! bazı! sistemik! hastalıkların! Bursa! İlinde! varlığını! araştırmak! üzere!
simptomatik! yaprak! örnekleri! toplanmıştır.! 2012! yılında! yapılan! gözlem! ve! incelemeler! sonucu! sistemik! hastalık!
simptomları!sergileyen!50!yaprak!örneğinde,!Barley)yellow)dwarf)virusZPAV!(BYDVZPAV),!Cereal)yellow)dwarf)virusZ
RPV! (CYDVZRPV),! Maize) dwarf) mosaic) virus! (MDMV)! ve! Sugarcane) mosaic) virus! (SCMV)! virüslerinin! varlığı!
araştırılmıştır.!!Double!antibody!sandwich!enzymeZlinked!immunosorbent!assay!(DASZELISA)!testi!uygulanan!50!bitki!
örneğinin!15!adedinde!%!30!oranında!MDMV!saptanırken!10!adedinde!ise!%!20!oranında!MDMV+SCMV!virüslerinin!
karışık!enfeksiyonları!belirlenmiştir.!Sonuçta!Bursa!İli!mısır!tarlalarında!gözlenen!simptomatik!bitkilerin!25!adedinde!
%!50!oranında!virüs!enfeksiyonlarından!etkilendikleri!görülmüştür.!

Anahtar*kelimeler:!Zea)mays,!DASZELISA,!MDMV,!SCMV!

!

Detection*Of*Virus*Diseases*in*Corn*(Zea$mays*L.)*Fields*in*Bursa*Province*Of*
Turkey*

Traditionally! corn! (Zea) mays! L.)! has! been! produced! as! a! grain! crop! in! the! Eastern! Black! Sea! Region! of! Turkey.!
Recently!corn!production!for!different!purposes!is!extending!to!different!Provinces.!Nevertheless!in!Bursa!Province!
beside!grain!corn!and!silage,!sweet!corn!production!has!been!increased!recently.!Some!systemic!infections!caused!
the!reduction!of!yield!and!quality!of!corn!was!observed!in!Bursa!corn!fields.!As!a!result!of!field!observations,!a!total!
of!50!leaf!samples!exhibiting!!systemic!symptoms!were!collected!and!investigated!for!the!presence!of!Barley)yellow)
dwarf) virus–PAV! (BYDVZPAV),!Cereal) yellow)dwarf!virus–RPV! (CYDVZRPV),!Maize)dwarf)mosaic) virus! (MDMV)!and!
Sugarcane)mosaic) virus! (SCMV)! in!2012.!By!employing!Double!antibody! sandwich!enzymeZlinked! immunosorbent!
assay!(DASZELISA)!test!30!%!of!leaf!samples!(15!out!of!50)!were!found!infected!with!MDMV!and!20!%!(10!of!the!50)!
were!exhibited!mix!infections!of!MDMV!and!SCMV.!As!a!result!of!these!serological!test!!the!incidence!rate!of!these!
viruses!was!determined!as!50!%.in!symptomatic!corn!plants!grown!in!Bursa/Turkey.!

Key*words:!Zea)mays,!DASZELISA,!MDMV,!SCMV!

Giriş*

Geleneksel! olarak! Türkiye’nin! Doğu! Karadeniz!
Bölgesi’nde! sınırlı! bir! alanda! mısır! (Zea) mays! L.)!
üretimi!yapılırken!2000!yılından!itibaren!bu!kültür!
bitkisinin! üretiminde!önemli! artışlar! olmuştur.! En!
son! 2011! yılı! istatistik! verilerine! göre,! Türkiye’de!
589! 000! ha! alanda! mısır! ekimi! yapılmış! ve!
4.200.000! ton!dane!mısır! elde! edilmiştir.! Böylece!
dekara!dane!verimi!ortalama!713!kg/da!olmuştur!
(Anonim,! 2011).! Aynı! yıl! Bursa! İli’nde! 17.744! ha!
alanda! dane! mısır! üretimi! yapılmış! olup! 159.507!
ton! dane! hasat! edilmiş! ve! 899! kg/da! verim!
sağlanmıştır.!Ayrıca!Bursa’da!2!560!ha!alana!silajlık!
mısır! ekimi! yapılmış! olup! 124! 428! ton! silaj! elde!
edilmiş! ve! dekara! silaj! verimi! ise! 4! 861! kg/da!
olmuştur.!Türkiye’nin!Bursa!İli!coğrafi!olarak!280!2ı!

–! 290! 58ı! Doğu! boylamları! ile! 390! 29ı! –! 400! 32ı!
Kuzey! enlemleri! arasında! ılıman! iklim! kuşağında!
yer! almaktadır.! Bursa! mısır! üretimi! için! uygun!
agroekolojik! koşullara! sahiptir.! ! Mısır! üretiminde!
verim!ve!kaliteyi!düşüren!pek!çok!sistemik!hastalık!
saptanmış! olup! bunlardan! bazıları! fitoplazmik!
hastalıklardır.! ! Bunlardan! 25! adedinin! ise! virüs!
hastalıkları! oldukları! ve! tarla! koşullarında! yaprak!
bitleri! ile! taşındıkları!Granados! (1969)! ve!Anonim!
(1977)! tarafından! bildirilmiştir.! Söz! konusu!
hastalıklardan!bazıları!mısırda!epidemik!boyutlara!
ulaşmaktadır.! Mısırda! verim! ve! kaliteyi! düşüren!
önemli!hastalıklara!Potyvirus!cinsine!mensup!virüs!
hastalıkları! neden! olmaktadır.! ! Biyolojik,! serolojik!
ve! moleküler! özelliklerine! göre! Shukla! ve! ark.!
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(1992)! bu! virüsleri,! Sugarcane! mosaic! alt! grubu!
altında! sınıflandırmışlar! ve! mısırda! verim! ve!
kaliteyi! düşüren! bu! hastalıkların! etmenleri! olarak!
Maize) dwarf) mosaic) virus! (MDMV),! Sugarcane)
mosaic) virus! (SCMV),! Sorghum) mosaic) virus)
(SrMV)! ve! Jonhson) grass) mosaic) virus! (JGMV)!
virüslerini! tanılamışlardır.!MDMV! ilk! defa! ABD’de!
William!ve!Alexander!(1965)!tarafından!saptanmış!
ve! tanılanmıştır.! MDMV’nin! Amerikan! mısır!
kuşağında! epidemilere! neden! olduğu,! ürünün!
verim! ve! kalitesini! düşürdüğü! Josephon! ve!
ark.(1969)! tarafından! bildirilmiştir.! Bremer! ve!
Raatikainen! (1975)! ise! Myzus) persica! (Sulz)!
(HomopteraZAphididae)! yaprak! biti! türü!
tarafından! taşınan! Maize) mosaic) virus! (MMV)!
hastalığının! Türkiye’nin! Ege! Bölgesi’nde!
görüldüğünü!bildirmişlerdir.!Baloğlu!ve!ark.(1991)!
ise!MDMV’nin!Çukurova!Bölgesi’nde!bulunduğunu!
rapor! etmişlerdir.! Mısır! üretim! alanlarındaki!
virüslerin! bireysel! enfeksiyonları! yanında! karışık!
enfeksiyonların! da! çok! sık! görüldüğü! sinerjistik!
etki! ile! daha! şiddetli! hastalık! tabloları!
oluşturdukları!saptanmıştır.!Bu!bağlamda!özellikle!
MDMV,! SCMV,! MDMVZBYDVZPAV,! MDMVZBYDVZ
MAV! karışık! virüs! enfeksiyonlarının! Almanya’daki!
mısır! tarlalarında! görüldükleri! Huth! ve! Lesemann!
(1991)! tarafından! bildirilmiştir.! SCMV,! MDMV! ve!
SrMV! virüslerine! karşı! konukçuları! için! mücadele!
programı!öneren! Jain! ve! ark.! (1998)!bu! virüslerin!
beş! yaprak! biti! türü;! Aphis) gossypii,) lipaphis)
pseudobrassicae,) Melanaphis) sacchari,)
Rhopalosiphum) maidis! ve! Rhopalosiphum!
rubiadominalis! (Homoptera,! Aphididae)!
tarafından! nonZpersistent! biçimde! taşındıklarını!
bu! bakımdan! vektörlere! karşı! insektisit!
uygulanmasının! yararsız! olduğunu! bildirmişlerdir.!
Benzer!şekilde!MDMV!ve!SCMV!virüslerinin!karışık!
enfeksiyonlarının! Çek! Cumhuriyeti! mısır! üretim!
alanlarında!bulunduğu!Pokoryn!ve!Prubova!(2001)!
tarafından!da!saptanmıştır.!Fidan!ve!Yılmaz!(2004)!
Türkiye’de!en!çok!mısır!üretiminin!yapıldığı!Adana!
İli! mısır! tarlalarından! ve! çevrelerindeki! yabancı!
otlardan! aldıkları! örneklere! Reserve! transcription!
polymerase! chain! reaction! (RTZPCR)! testi!
uygulayarak! bireysel! ve! karışık! halde! MDMV,!
Maize) mosaic) virus! (MMV),! Maize) stripe) virus!
(MSPV)! ve! BYDV! virüslerinin! varlığını!
bildirmişlerdir.! Değirmenci! ve! ark.! (2009)!
Sakarya’daki! mısır! ıslah! hatlarında! MDMV’un!
tohumla! taşınma! durumunu! saptamak! için!
uyguladıkları! DASZELISA! testi! sonucunda! virüsün!
tohumun! embriyosunda! yer! aldığını! ve!
termoterapi! uygulamalarının! belirli! sıcaklıklarda!
tohumlardaki! virüs! konsantrasyonunu!

düşürdüğünü! bildirmişlerdir.! Trakya! Bölgesi’nde!
mısır! dışındaki! tahıl! türlerinden,! buğday(Triticum!
aestivum! L.),! arpa! (Hordeum) vulgare) L.)! ve! yulaf!!
(Avena) sativa! L.)! türlerinde!Wheat) streak)mosaic)
virus! (WSMV),!Oat) necrotic!mottle) virus! (ONMV)!
ve! Barley) yellow) dwarf) virus–PAV! (BYDVZPAV)!
virüslerinin! bulunduğu! İlbağı! ve! ark.! (2005)!
tarafından! saptanmıştır.! ! Ancak! daha! önce!
buğdaylarda! BYDVZPAV,! CYDVZRPV! ile! Wheat)
dwarf)virus!(WDV)!!İlbağı!ve!ark.!(2003),!Pocsai!ve!
ark.! (2003)! tarafından! da! rapor! edilmiştir.! Ayrıca!
Trakya! Bölgesi’ndeki! mısır! üretim! alanlarında!
karakteristik!virüs!belirtileri! sergileyen!bitkilerden!
alınan! örneklere! TEM,! DASZELISA,! Western! blot!
analizi! ve! ICZRTZPCR! testleri! uygulanarak! MDMV,!
JGMV,! BYDMZPAV,! SCMV! ve! bu! virüslerin! karışık!
enfeksiyonlarının! bulunduğu! İlbağı! ve! ark.! (2006)!
tarafından!saptamış!bulunmaktadır.!Bu!çalışma!ile!
halen!dane!mısır,!silajlık!mısır,!şeker!mısır!yanında!
tohum! üretiminin! de! yapıldığı! Bursa! İli’nde! mısır!
üretimini!tehdit!eden!virüs!hastalıklarının!varlığını!
saptamak! amaçlanmıştır.! Bu! amaçla! toplanan! ve!
karakteristik! sistemik! simptomlar! sergileyen!mısır!
bitkisi! yaprak!örneklerinde!BYDVZPAV,! CYDVZRPV,!
MDMV!ve!SCMV!virüslerinin!varlığı!araştırılmıştır.!!

Materyal*Ve*Yöntem*

Sürvey*Çalışmaları*

Bursa’nın! Yenişehir,! İnegöl,! Kestel,! Gürsu! ve!
Karacabey! ilçelerindeki! mısır! tarlaları! 2012! yılı!
Temmuz! ayında! ziyaret! edilerek! gözlemler!
yapılmıştır.! Her! ilçeden! 5! dekardan! geniş,! 2! şer!
adet! seçilen!mısır! tarlalarının!her!birinden!5!adet!
olmak! üzere! yapraklarında! karakteristik! sarılık,!
kızarıklık,! cücelik,! çizgi!mozayik! belirtileri! görülen!
bitkiler! ile! cılız! koçanlar! oluşturmuş! bitkilerin! her!
birinden! 100! g! yaprak! örnekleri! alınmıştır.!
Toplanan!50!adet! yaprak!örnekleri! etiketli! plastik!
torbalara! konularak! buz! kutusunda! laboratuvara!
getirilmişlerdir.! Alınan! örnekler! serolojik! testler!
yapılıncaya! kadar! Z20! °C’deki! derin! dondurucuda!
muhafaza!edilmişlerdir.!

Double*antibody*sandwichTELISA*Testi*(DAST
ELISA)*

 
Serolojik! testlerde! Barley) yellow) dwarf) virusSPAV!
(BYDVZPAV),!Cereal)yellow)dwarf)virusSRPV!(CYDVZ
RPV),! Maize) dwarf) mosaic) virus! (MDMV)! ve!
Sugarcane) mosaic) virus! (SCMV)! virüslerine! özgü!
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poliklonal! antiserumlar! (Bioreba! AG.! Reinnach!
BL1ZSwitzerland)! kullanılmıştır.! Double! antibody!
sandwich! enzyme! linked! immunosorbent! assay!
(DASZELISA)! testleri,! Clark! and! Adams! (1997)’in!
temel! alındığı! ve! antiserumların! sağlandığı!
firmanın! önerdiği! prosedüre! göre! yapılmıştır.!
Sistemik! simptomlar! sergileyen! yaprak! örnekleri!
ekstraksiyon! tampon! çözeltisinde! homojenize!
edildikten! sonra! (1:10)! serolojik! testlerde!
kullanılmıştır.! Her! örnek,! pozitif! ve! negatif!
kontroller! iki! tekerrürlü! olarak!mikroplate! (NUNC!
MaxiSorp™)’lerin! çukurlarına! yerleştirilmiştir.!
Sonuçlar,! 60! ve! 120! dakikalık! inkübasyonlardan!
sonra! önce! görsel! bir! değerlendirme! yapılmıştır.!
Daha!sonra!ELISA!(THERMOZMultiskan!FC!ZThermo!
Fisher! Scientific! Instruments! Co.! Ltd.! USA)!
okuyucusunda!405!nm!dalga!boyundaki!absorbans!
değerlerine! göre! değerlendirilmiştir.! Negatif!
kontrolün! verdiği! değerin! iki! katı! ve! daha! fazla!
değer! veren! örnekler! pozitif! olarak!
değerlendirilmiştir.!!

Bulgular*Ve*Tartışma**

Bursa! İli! mısır! tarlalarında! düşük! oranlarda!
sistemik! hastalık! belirtilerine! rastlanmış! olup!
gözlenen! hasta! bitkilerde! araştırmaya! alınan!
virüsler! açısından! homojen! bir! dağılım!
göstermemişlerdir.! Son! derece! seyrek! (Sporadik)!
olarak! saptanan! ve! simptomatik! oldukları! için!
yaprak! örnekleri! alınan! bitkilerin! azlığı! Bursa’da!
polikültür! olarak! bitkisel! üretim! yapıldığının! açık!
bir! göstergesidir.! Mısır! tohumu! üreten! firmaların!
da! Bursa! Ovasını! seçmiş! olmaları! isabetli! bir!
tercihtir.! DASZELISA! test! sonuçlarına! göre! 50!
yaprak! örneğinin! 15! adedinde! %! 30! oranında!
MDMV!bireysel!olarak!saptanmıştır.! !SCMV!ise!50!
yaprak! örneğinin! 10! adedinde! ve! %! 20! oranında!
MDMV! ile! birlikte! karışık! enfeksiyon! şeklinde!
bulunmuştur.! Ancak! SCMV! bireysel! olarak! hiçbir!

örnekte! saptanmamıştır.! Bu! durumda! 50!
simptomatik!mısır!yaprak!örneğinin!toplam!olarak!
25!adedinde!ve!%!50!oranında!virüsler! içerdikleri!
görülmüştür.! Bu! bulgular! Huth! ve! Lesemann!
(1991)’nın! Almanya’da,! Pokorny! ve! Porubova!
(2001)’nın! Çek! Cumhuriyeti’nde! Baloğlu! ve! ark.!
(1991)!Türkiye’nin!Çukurova!Bölgesi’nde!saptamış!
oldukları!mısır! virüs! hastalıklarına! ilişkin! bulguları!
ile!örtüşmektedir.!Aynı!şekilde!Değirmenci!ve!ark.!
(2009)’nın!mısır!tohumlarında!MDMV’nü!saptamış!
olmaları! bu! bulguları! desteklemektedir.! Bursa!
İlindeki! mısır! tarlalarından! alınan! yaprak!
örneklerinde! BYDVZPAV! ve! CYDVZRPV! virüslerine!
rastlanmamıştır.! Bu! sonuçlar! mısırlarda! MDMV,!
SCMV!yanında!BYDVZPAV!ve!BYDVZMAV!ile!birlikte!
saptamış! olan! Huth! ve! Lesemann! (1991)!
Almanya’da,! Fidan! ve! Yılmaz! (2004)’ın! Adana’da,!
İlbağı! ve! ark.! (2006)’nın! Trakya! Bölgesi’nde! elde!
etmiş! oldukları! bulgularla! paralellik!
göstermektedir.! Bursa’da! buğday! üretimi! son!
derece! sınırlı! olup,! Türkiye’nin! buğday! üreten!
illerinde!yaygın!olduğu!İlbağı!ve!ark.!(2003),!Pocsai!
ve! ark.! (2003),! İlbağı! ve! ark.! (2005)! tarafından!
saptanan! BYDV! virüsleri,! CYDVZRPV! ve! Wheat)
dwarf) virus! (WDV)! virüslerinin! bu! çalışmada!
rastlanmayışının! nedenini! açıklamaktadır.! Söz!
konusu! sarı! cücelik! virüs! hastalıklarının! yaygın!
oluşları,! duyarlı! konukçu! bitkilerin! tür! ve! çeşit!
zenginliği!yanında!çok!fazla!ekilen!tahıllar!olmaları!
ve!ayrıca!persistent!olarak!vektör!böcek!türlerince!
etkin!bir!şekilde!taşınmalarıdır.!Bursa!İli!mısır!ekim!
alanlarında! saptanmış! olan! MDMV! ve! SCMV!
virüslerinin! neden! oldukları! hastalıklar! ile!
mücadele!için;!sıralı!ekim,!her!iki!virüsün!Poaceae!
yabancı! ot! konukçuları! ile! mücadele! ve! mevsim!
başında! az! sayıdaki! simptomatik!mısır! bitkilerinin!
eradikasyonla! tarladan! uzaklaştırılması! ve! bunun!
yanı! sıra! tolerant! ve! dayanıklı! çeşitler!
kullanılmalıdır.!
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