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1. GİRİŞ 

Rhizobium türleri (R.radiobacter, R.rhizogenes, R.rubi, R.vitis) aerobik, hareketli, spor 

oluĢturmayan, oksidaz pozitif, gram-negatif basillerdir. çoğu kez bitki patojeni olmalarına 

rağmen R.radiobacter insanlarda enfeksiyona neden olabilir. Bu makalede levofloksasin ile 

tedavi edilen R. radiobacter bakteriyemili bir olgu sunulmuĢtur. Osteosarkom tanısı ile 

kemoterapi verilen 27 yaĢındaki erkek hastada ateĢ yüksekliği nedeniyle yapılan fizik 

muayenede enfeksiyon odağı saptanamamıĢ, periferik venden ve santral kateterden kan 

kültürleri alınarak hastaya ampirik levofloksasin (500 mg/gün) tedavisi baĢlanmıĢtır. Bir gün 

sonra hastanın ateĢi düĢmüĢtür. Bu arada hastanın hem santral kateterinden hem de periferik 

venierinden alınan kan kültürlerinde (BacVAlert otomatize sistemi, bioMerieux, Durham, 

NC) üreyen bakteri VITEK 2 otomatize sistemi (bioMerieux Ine, Mercy L'etoil, Fransa) ile 

R.radiobacter olarak tanımlanmıĢtır. izolatın, amikasine dirençli; seftazidim, siprofloksasin, 

imipenem, meropenem ve piperasilin/tazobaktama duyarlı olduğu saptanmıĢtır. Kateter ile 

iliĢkili bakteriyemi olgusu olarak değerlendirilen hastanın tedavisi levofloksasin ile 

sürdürülmüĢtür. Hastanın daha sonra alınan kan ve kateter kanı kültürlerinde üreme 

saptanmadığı için kateteri çekilmemiĢtir. Klinik olarak tedaviye yanıt alınan olgunun 

antibiyotik tedavisi 14 güne tamamlanmıĢtır. Sonuç olarak bu olgu özellikle kateter ya da 

protez kapak gibi yabancı cisim bulunan bağıĢıklık sistemi baskılanmıĢ hastalarda 

R.radiobacter'in enfeksiyona neden olabileceğini düĢündürmektedir. Olgumuz bildiğimiz 

kadarıyla Türkiye'den bildirilen ilk R.radiobacter bakteriyemisi olgusu olup, ayrıca literatürde 

levofloksasin ile tedavi edildiği rapor edilen ilk olgudur. 
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2. BİYOGÜBRELERİN ETKİ MEKANİZMALARI  

Tarımda bitkisel üretim açısından elde edilen ürünlerde kantite yanında kalite 

bakımından artıĢlar sağlamak amacıyla günümüzde farklı girdiler kullanılmaya baĢlanılmıĢtır. 

Ancak bu girdilerin çevre ve insan sağlığı açısından önemli sorunlar yarattığı bir gerçektir. 

Oksinler, sitokininler ve giberalinler gibi bitkisel hormon üretimiyle bitki büyümesini teĢvik 

eden PGPR’ların, bitki geliĢimi ve kalitesinde yaptıkları etki doğrudan ve/veya dolaylı olmak 

üzere iki grupta açıklanmaktadır. Doğrudan mekanizmalar, biyolojik azot fiksasyonu, 

oksinler, gibberalinler, sitokininler gibi bitkisel hormonların üretilmesi, ACC deaminaz enzim 

aktivitesi yoluyla etilen sentezinin engellenmesi, çevresel stresi azaltma, bakteri-bitki 

iliĢkisinde uyum, inorganik fosforun çözünürlüğünün arttırılması ve organik fosfor 

bileĢiklerinin mineralizasyonu, siderophore üretimi yoluyla demir alınımın arttırılması ve 

diğer bazı iz elementlerin oranında artıĢ sağlama, vitamin sentezi, kök geçirgenliğini artırma 

etkilerini içermektedir. PGPR’ler dolaylı olarak da antibiyotik üretimi ile hastalıkları azaltan 

biyokontrol ajanları olarak rol almaları, değiĢik organik bileĢiklerle kirlenmiĢ olan topraklarda 

engelleyici ksenobiyotikleri parçalayarak bitkileri korumaları sayılabilir (Esitken vd., 

2003a,b; Elsheikh ve Elzidany, 1997; Anonim, 2006; Aslantas vd., 2006; Çakmakçı, 2006).  

DeğiĢik bakteri ırklarının farklı bitkilerdeki salgıları ve söz konusu bitkilerdeki etki 

Ģekilleri farklılık göstermektedir (Çizelge 1). 

Çizelge 1 Bitki büyümesini düzenlemeyle ilgili bazı önemli bakteriyel faktörler (Ping ve 

Boland, 2004). 

Mikroorganizma Bakteriyel Salgı Bitki Bitkideki Etkisi 

Bitkisel Hormonlar 

Pseudomonas Oksinler Arabidopsis Morfogenesis, 

geliĢmeyi 

düzenleyici 

Rhizobium Gibberalinler Pirinç GeliĢmeyi teĢvik 

etme 

Rhizobium Sitokininler Kanola GeliĢmeyi teĢvik 

etme 

Pseudomonas Etilen Pueraria 

lobata 

GeliĢmeyi teĢvik 

etme 

Hücredışı Enzimler 
Enterobacter ACC deaminaz Kanola Etilen üretimini 

azaltma 

Rhizobium Fosfataz Mısır Ġnorganik fosfatları 

mineralize etme 

Organik asitler 
Pseudomonas, 

Rhizobium, Bacillus 

Glukonik asit, 

2-ketoglukonik asit 

Genel Organik fosfatları 

çözme 



Sayfa | 4 
 

Yüzey Faktörleri 
Pseudomonas Fillagelinler Arabidopsis Sistemik uyarılmıĢ 

dayanım 

Pseudomonas Lipopolisakkaritler Turp ve 

Karanfil 

Sistemik uyarılmıĢ 

dayanım 

Antibiyotikler 

Pseudomonas Pyuloteorin, Phenazin Genel Konak bitkiyi 

koruma 

Uçucu Maddeler 
Bacillus sp. 2R,3R-Butanediol, 

acetoin 

Arabidopsis 

thaliana 

GeliĢmeyi teĢvik 

etme 

Bacillus sp. 2R,3R-Butanediol, 

acetoin 

Arabidopsis 

thaliana 

Sistemik uyarılmıĢ 

dayanım 

 

 

   

2.1. Biyogübrelerin Tarımda Kullanımı  

Tarımda biyogübre veya kontrol ajanı olarak biyogübrelerin tarımda kullanılması 

1990’lı yıllardan sonra yaygınlaĢmıĢtır. Son yıllarda biyolojik gübrelemenin kapsamı 

geniĢlemiĢ serbest yaĢayan, bitkisel geliĢimi teĢvik eden, biyolojik savaĢ ajanı veya biyogübre 

olarak kullanılan bitki büyümesini teĢvik eden rizobakteriler (PGPR) kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Söz konusu bakteriler Serratia, Pseudomonas, Burkholderia, Agrobacterium, 

Erwinia, Xanthomonas, Azospirillum, Bacillus, Enterobacter, Rhizobium, Alcanigenes, 

Arthrobacter, Acetobacter, Acinetobacter, Achromobacter, Aerobacter, Artrobacter, 

Azotobacter, Clostridium, Klebsiellla, Micrococcus, Rhodobacter, Rhodospirrilum ve 

Flavobacterium cinslerindeki ırkları içermektedir. Aspergillus ve Penicillium funguslarının 

biyiolojik gübre olarak kullanıldığı araĢtırmalar yapılmaktadır (Rodriguez and Fraga 1999; 

Sturz and Nowag 2000; Bloenberg ve Luktenberg, 2001; Esitken vd.,. 2003a; Çakmakçı ve 

Erdoğan, 2005).  

PGPR’ler genellikle kök sisteminde kolonize olarak bitki geliĢimini düzenlemekte ve 

zararlı rizosfer mikroorganizmalarını baskı altında tutmaktadırlar. PGPR’ler tohum 

çimlenmesi, kök geliĢimi ve bitkinin sudan yararlanmasına da çok önemli katkılar 

sağlamaktadır. Bu rhizobakteriler büyüme hormonlarını üreterek ve faydalı mikrorganizmalar 

lehine rizosferde mikrobiyal dengeyi değiĢtirerek doğrudan veya mineral madde oranını 

düzenleyerek dolaylı olarak bitki geliĢimini etkileyebilmektedir. Bakteriyel, fungal ve 

nematod hastalıklarını geniĢ ölçüde baskılamakta, ayrıca viral hastalıklara karĢı koruma 

sağlamaktadırlar (Sıddıqui, 2006).  

PGPR’nin çimlenme oranı, kök büyümesi, verim, yaprak alanı, klorofil içeriği, Mg, N 

içeriği, protein, hidrolik aktivite, kurağa dayanım, sürgün ve kök ağırlıkları ve yaprakta 
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absisyon tabakasının oluĢumunun gecikmesi suretiyle bitki büyümesine fayda sağladığı 

belirlenmiĢtir (Lucy vd., 2004).  

Bitki büyümesini teĢvik eden rhizobakteriler toprak ve bitki rizosferinde bulunurlar. 

Bu mikroorganizmalar sürdürülebilir tarım için potansiyel araçlardır. Kök geliĢimini 

arttırmakta ve sık sık bitki patojenlerini kontrol altında tutmaktadırlar. Son birkaç yıl içinde 

bu alanda belirgin geliĢmeler olmuĢtur. Bitki hastalıklarının PGPR ile biyokontrolü, bitki 

geliĢimini teĢvik etmedeki rolleri, biyogübreleme ve bitki hormonlarının üretimi gibi konular 

ilgi alanına girmektedir (Antoun ve Prevost, 2006).  

Günümüzde biyogübreleme tüm dünyada bitkilere yapılan azot desteğinin yaklaĢık 

%65’ini oluĢturduğu tahmin edilmektedir. En etkili azot fiske eden bakteri ırkları Rhizobium, 

Sinorhizobium, Mesorhizobium, Bradyrhizobium, Azorhizobium ve Allorhizobium cinslerinde 

mevcuttur. Bu bakterilerin hepsi baklagil bitkileriyle birlikte simbiyoz oluĢturmaktadırlar 

(Bloenberg ve Luktenberg, 2001). Biyogübrelerin yapraktan uygulanması, azot fiksasyonunun 

asimilasyon bölgesine yakın meydana gelmesi ve uygun dozlarda kullanımı sonucu pek çok 

bitki patojenlerine antagonist etki oluĢturarak avantaj sağlamaktadır (Sudhakar et al. 2000).  

Yapılan birçok araĢtırmada; inorganik veya organik fosfat çözebilen bakterilerin 

toprağa veya bitki tohumlarına inokülasyonu ile bitki büyümesinin teĢvik edildiği rapor 

edilmiĢtir (Gaur and Ostwal 1972; Subba 1982; Kloepper et al. 1988; Kucey et al. 1989). 

Ayrıca bu mikroorganizmaların fosfat çözücü rollerinin yanısıra, oluĢturdukları bitki 

hormonları, antibiyotikler, sideroforezler (siderophores) gibi faydalı metabolitler ile de 

büyümede spesifik bir rol oynadıkları belirlenmiştir (Kloepper et al. 1989). 

Tarımda biyogübrelerin kullanımının bitki geliĢimine artırıcı etkisinin belirlenmesi 

üzerinde yapılan çalıĢmalarda, Esitken vd.(2003a,b) kayısı ve kiraz ağaçlarında, Orhan vd. 

(2006) ahududu bitkisinde, Pırlak vd. (2007) ile Karlıdağ vd. (2007) elma ağacında, Turan vd. 

(2006) domates bitkisinde, GüneĢ vd. (2009), çilek bitkisinde uygulanan biyogübrelerin verim 

ve verim parametreleri üzerine önemli derecede etki ederek büyük oranlarda artıĢ 

sağlamıĢlardır.  

Tarımsal uygulamalarda yüksek oranda verimin sağlanması için, fazla miktarda 

kimyasal gübreler uygulanmaktadır. Ancak kullanılan mineral gübrelerinde etkinlikleri toprak 

ve gübre özelliğine bağlı olarak çok sınırlı düzeylerde kalmakta, bu nedenle aĢırı gübre 

kullanımına bağlı olarak hem ürün kalitesinde azalmaya hem de çevre kirliliğine neden 

olmaktadır. Ancak bio gübrelerin kullanımı tarımsal üretimde besin etkinliğine doğrudan ve 

dolaylı katkılar sağlamaktadır. Dolaylı etkileri içinde ile hem toprakta var olan mevcut 
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kaynakların etkinliğini artırması ve ilave edilen mineral gübrelerin etkinliklerini artırılması 

yer alırken, salgıladıkları organik ve inorganik asitler, hormonlar ve vitaminler gibi 

maddelerle bitkisel üretime doğrudan katkıda bulunmaktadırlar. Biyolojik gübre olarak 

kullanılacak mikroorganizmaların; üretilmesinin basit olarak uygulanması, ucuz olması, 

yüksek metabolik aktivite göstermesi ve uzun süre depolanma imkânı sağlaması 

gerekmektedir. Bio gübrelerin birden fazla yararlı organizma içermesi için araĢtırmalar 

yapılmalı ve yeni kombinasyonlarının oluĢturulması ile ilgili çalıĢmalara ağırlık verilmelidir. 

Yapılacak çalıĢmalarla, çevreyle dost olan bu mikroorganizmaların ve metabolitlerinin, 

endüstriyel olarak büyük miktarlarda üretilerek tarımda kullanılması gerek sürdürülebilir 

tarım ve gerekse organik tarım için oldukça önemli bir potansiyeldir. Ayrıca kullanılacak olan 

bu biyogübrelerin ekonomik olması, tarımsal alanlarda biyogübrelerin kullanımının ve 

gübreleme programında yer almasının gerekli olduğunu göstermektedir. 

3. Bitki Gelisimini Tesvik Eden Rhizobakteriler 

Bitkilerin rhizosfer olarak isimlendirilen kök çevresi bölgesi, besin maddesince 

oldukça zengindir (21). Bu yüzden bu rizosfer bölgesi oldukça aktif mikrobiyal popülasyona 

sahiptir (22). Kökte koloni oluĢturan bakterilerin (rhizobacter), direkt veya dolaylı olarak bitki 

geliĢimini teĢvik etmesinden dolayı bu bakteriler, bitki geliĢimini teĢvik eden rhizobakteriler 

(Plant growth promoting rhizobacteria; PGPR) olarak isimlendirilmektedir (23, 24). PGPR'nin 

hem direkt olarak hem de endirekt olarak bitki geliĢimine olumlu etkisi bulunmaktadır. Direkt 

olarak etkisi, bitki geliĢimi tesvik eder, ayrıca abiyotik faktörlere (tuzluluk, kuraklık, besin 

noksanlığı veya fazlalılığı vs.) karsı bitkinin toleranslığını arttırarak ürün artısı sağlar, dolaylı 

olarak ise bitkilerde sistemik dayanıklılığı uyararak patojen saldırılarından ve oluĢacak ürün 

kayıplarından bitkileri koruyabilmektedir (25-27). PGPR, Pseudomonas, Bacillus, 

Azospirillum, Agrobacterium, Azotobacter, Arthrobacter, Alcaligenes, Serratia, Rhizobium, 

Enterobacter, Burkholderia, Beijerinckia, Klebsiella, Clostridium, Xanthomonas ve 

Phyllobacterium gibi çok farklı cinse ait, köklerde koloni oluĢturan bakteri ırklarını 

içermektedir. Ancak bunlar arasında en yaygın PGPR ırkı olarak Pseudomonas ve Bacillus 

türleri rapor edilmiĢtir (28, 29). Bu PGPR ırkları genellikle rizosfer de kolonize olmaktadır 

(26, 30, 31). Sera ve laboratuar denemeleri, rizosfer bölgesine faydalı bakteriler verildiği 

zaman bitkilerde geliĢmenin (bitki boyu, gövde çapı, dal sayısı, bitki yaĢ ağırlığı ve kuru 

ağırlığı, kök boyu ve verim) (32) değiĢen oranlarda arttığını göstermiĢtir (31).  
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PGPR ırklarının neden olduğu ISR, hem sera hem de tarla koĢullarında çok geniĢ 

konukçu çevresine sahip bitki patojenlerine karsı dayanıklılık sağlayabilmektedir (4, 24, 26, 

33, 34-39). Yapılan birçok çalıĢmada, tütün, domates, hıyar, fasulye, karanfil, turp ve 

Arabidopsis spp., gibi birçok bitki türünde, fungus bakteri ve virüsleri içeren bitki 

patojenlerine karsı PGPR ile iliĢkili ISR gözlenmiĢtir (10, 37, 40-42). PGPR, birçok bitkide 

fungal (43-46,), bakteriyel (47, 32) ve viral (36, 39, 43, 48-51) hastalığa karsı uyarılmıĢ 

dayanıklılık sağlamaktadır. Özellikle, PGPR ırkları birçok toprak kaynaklı patojenin 

kontrolünde kullanılmıĢtır (43, 52-56).  

3.1.Bitki Gelisimini Tesvik Eden Rhizobakterilerin (PGPR) Virüslere Karsı 

Kullanımı 

Özellikle bitki gelisimini uyaran kök bakterilerinin (PGPR) bazı ırkları kullanılarak, 

bazı bitkilerde bazı virüs hastalıklarına karsı sistemik uyarılmıĢ dayanıklılık (ISR) 

saglanabilmektedir. PGPR’ler bitki virüs hastalıklarından yogun olarak, Cucumber mosaic 

virus (CMV)'nin yol açtıgı sistemik enfeksiyonlara karsı domates ve hıyar bitkilerinde 

uygulanmıĢ ve sera ve arazi sartlarında PGPR’lerin birçok bitkide CMV’ye karsı sistemik 

dayanıklılık sagladıgı birçok çalısma ile belirlenmistir (36, 48, 53, 57). Kültür bitkilerinde, 

PGPR olarak çok sayıda bakteri cinsi rapor edilmesine (28, 29) ragmen, genellikle bitki virüs 

hastalıklarına karsı ISR saglayan PGPR ırkları 3 farklı bakteri cinsi (Pseudomonas, Bacillus 

ve Serratia ) içerisinde yer almaktadır.  

Pseudomonas spp. Bitki virüs hastalıklarına karsı biyokontrol ajanı olarak genellikle 

yogun bir sekilde PGPR olarak Pseudomonas fluorescens ırkları kullanılmıstır. Bu ırkların 

virüslere karsı basarılı bir sekilde dayanıklılık saglayabilecegi birçok arastırıcı tarafından 

rapor edilmistir (12, 34, 39, 60-63, 66-68, 71).  

PGPR ajanı olarak tütünde kök kolonisi P. fluorescens CHAO ırkı Tobacco necrosis 

virus (TNV)’a karsı kullanıldıgı zaman, P. fluorescens CHAO uygulanan bitkilerde TNV den 

kaynaklanan lezyon sayısında azalma ve sistemik dayanıklılık saglanmıstır (12). Aynı sekilde 

P. fluorescens P3 ırkı da tütünde TNV’ye karsı sistemik koruma saglayabilmistir. UyarılmıĢ 

dayanıklılık mekanizması salisilik asit (SA) ve patojenle iliskili protein (PR) genlerinin 

sistemik olarak birikmesi ile ilgili oldugu belirtilmistir (50). Raupach ve ark. (34), PGPR 

ırkları P. fluorescens 89B-27 ve Serratia marcescens 90-166'nın hıyar bitkilerinde CMV 

enfeksiyonuna karsı koruma kapasitelerini incelemisler ve çalısma sonunda PGPR’lerin CMV 

simptomunu azalttıgını belirlemislerdir. PGPR uygulanan bitkilerde ELISA testi ile CMV 
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saptanmazken, PGPR uygulanmayan kontrol bitkilerinde ise CMV tespit edilmistir. Yine, 

tütün bitkilerinde P. aerruginosa 7NSK2, Tobacco mosaic virus (TMV)'ye (63),  

P. chlororaphis O6 CMV’ye (39) karsı dayanıklılıga neden olmaktadır. Resca ve ark. 

(67), seker pancarı bitkilerinde Rhizomania hastalıgına karsı bir biyokontrol ajanı (BCA) 

olarak bir PGPR bakterisi olan P. fluorescens F113 Rif ırkını kullanmıslardır. Bu ırkın ürettigi 

2,4 Diacetylphloroglucinol (Phl) antimikrobial metabolit Beet necrotic yellow vein virus 

(BNYVV)'nün vektörü olan Polymixa betae fungusunun aktivitesini ve gelismesini azaltmıs, 

dolayısı ile virüsün tasınması da engellenmistir.Bu sekilde bu etmenle dogal olarak bulasık 

olan topraklar için, BCA olarak kullanmak amacı ile preparasyonlar hazırlanarak 

uygulanabilecegi belirtilmistir.  

Tarımsal ürünlerde bazı viral etmenlerin biyokontrolünde kullanılan bazı PGPR türleri  

Viral etmen  Biyokontrol ajanı  Konukçu bitki   Kaynak  

Bacillus subtilis   937b    Hıyar     58  

B. pumilus    SE 34    Hıyar     51  

B. pumilus    INR7    Hıyar     59  

B. amyloliquefaciens   IN937a   Hıyar     58  

Serratia marcescens   90-166   Hıyar     34  

B. amyloliquefaciens   937a    Domates    36  

B. subtilis    IN937b   Domates    36  

Cucumber mosaic virus (CMV)  

B.subtilis    GB03    Domates    38  

B. pumilus    SE 34    Domates    36  

B. pumilus    INR7    Domates    38  

B. pumilus    T4    Domates    38  

Pseudomonas chlororaphis  O6    Tütün     39  
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P. fluorescens    89B-27   Kırmızıbiber    60  

B. subtilis    937b    Kırmızıbiber    60  

S. marcescens   90-166   Arabidopsis    51  

B. pumilus    SE34    Arabidopsis    51  

B. amyloliquefaciens   IN937a   Domates    37  

(ToMoV) B. subtilis   937b    Domates    37  

(ToMoV) B. pumilus   SE 34    Domates    37  

Tomato spotted wilt virus (TSWV)  

P. fluorescens    CHAO   Domates    61  

Tobacco necrosis virus (TNV)  

P. fluorescens    CHAO   Tütün     12  

Tob. Moz. P.aerruginosa  7NSK 2   Tütün     63  

virus (TMV) B. uniflagellatus    Tütün     64  

Pepper mild mottle virus (PMMoV)  

B. amyloliquefaciens      Tütün     65  

Banana bunchy top virus (BBTV)  

P. fluorescens    CHAO ve Pf 1  Muz     66  

Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)  

P. fluorescens    F113    S. pancar    67  

Urdbean leaf crinkle virus (ULCV)  

P. fluorescens viz   Pf1, CHAO   Siyah börülce    68  

Groundnut bud necrosis virus  

P. fluorescens       Yer fıstıgı    69  



Sayfa | 10 
 

Sunflower necrosis Pseudomonas sp.   Ayçiçegi    70  

virus (SNV) Bacillus spp.     Ayçiçegi    70  

(BCMV) B. subtilis   GBO3    Börülce    1  

virus (BCMV) B. pumilus  T4    Börülce    1  

PGPR’nin neden olduğu ISR’yi teĢvik eden birçok konukçu bitki savunma 

mekanizmasından bahsedilmektedir. Birçok çalıĢma, PGPR uygulamasının konukçu 

savunmasıyla iliĢkili olarak birçok biyokimyasal bileĢiğin üretiminde artıĢ gösterdiğini ortaya 

koymuĢtur (12). Bitkilere PGPR ırklarının uygulanmasından sonra, fenolik bileĢik 

birikiminde (57), PR proteinleri (12, 41) ve peroxidase (PO) (57, 61, 71) aktivitesinde, 

mRNA’ları kodlayan phenylalanine ammonia-lyase (PAL) (61, 71) ve lignifikasyon 

seviyesinde (57) artıĢ olduğu rapor edilmiĢtir. PGPR uygulanan bitkilerde bahsedilen bu 

maddelerin aktivitelerindeki artıĢların, patojenlere karsı bitkileri korumada ve hastalıkları 

baskı altına almada direkt veya dolaylı olarak etkili olduğu düĢünülmektedir. Örneğin, P. 

fluorescens viz., Pf1 ve CHAO ırklarının toprak ve yaprak uygulaması siyah börülcede 

(Vigna mungo), Urdbean leaf crinkle virüs (ULCV) enfeksiyonunu azaltmada etkili 

bulunmuĢtur. P.fluorescens (Pf1) uygulaması, fenolik bileĢiklerin birikmesine ve peroxidase, 

phenylalanine ammonia lyase and polyphenol oxidase gibi bazı enzimlerin aktivitesinin 

artmasına neden olmuĢ ve hastalığın azalmasında uyarılmıĢ savunma mekanizmasının önemli 

rolü olduğu vurgulanmıĢtır (68). BaĢka bir çalıĢmada, bazı P. fluorescens ırklarının tek basına 

veya kombine olarak Tomato spotted wilt virus (TSWV)’ye karsı biyokontrol ajanı olarak 

kullanılabilme durumu arastırılmıstır. Hem sera hemde açık alanda domates bitkilerinde P. 

fluorescens (CHAO) tek basına veya CoP-1 ve CoT-1 ile kombine biçimde uygulandıgı 

zaman TSWV yogunlugunu azaltırken aynı zamanda ürün artısı saglamıstır (62). P. 

fluorescens ırkının tohum, fide daldırma, toprak ve yaprak uygulamasında, uygulama yapılan 

bitkilerde, peroxidase (PO) ve phenylalanine ammonia-lyase (PAL) aktivitesinde ve fenolik 

bilesik ve lignin birikiminde artıĢ gözlenirken, TSWV yogunlugunda ise azalma tespit 

edilmistir (61).  
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3.1.1. Bacillus spp.  

Bacillus cinsi PGPR ırkları ile yapılan çalısmalarda, Bacillus amyloliquefaciens 937a, 

B. subtilis 937b ve B. pumilus SE34 gibi birçok PGPR ırkını içeren spor formulasyonları 

karısımı arazi sartlarında domates bitkilerine uygulanmıs, uygulama yapılan tüm bitkilerde 40 

gün boyunca Tomato mottle virus (ToMoV) DNA’sının varlıgı arastırılmıstır. Arastırma 

sonucunda PGPR'lerin domateslerde sistemik dayanıklılık saglayarak, ToMoV yogunlugunu 

ve hastalık siddetini azaltarak verimde artıĢ sagladıgı gözlemlenmistir (37). Aynı sekilde 

bitkilerde CMV ve ToMV’ye karsı ISR için 6 yıl boyunca (B. amyloliquefaciens 937a, B. 

subtilis 937b ve B. pumilus SE34) PGPR ırkları sera ve arazi denemeleri ile incelenmistir. 

Sonuçlar yıldan yıla degismekle birlikte, PGPR uygulanan domateslerde hastalık 

simptomlarının olusumunda ve viral enfeksiyon yogunlugunda bir azalma ve domates 

ürünlerinde de bir artıĢ gözlenmistir (53). Yine PGPR ırkları B. pumilus INR7, B. subtilis 

GB03 ve Curtobacterium flaccumfaciens ME1 hıyarlarda enfeksiyon yapan birçok patojene 

karsı biyokontrol amacı ile uygulanmıstır. B. pumilus INR7 ırkı hıyarda CMV’ye (59), B. 

uniflagellatus kültüründen ektraktlar ise topraga tütün köklerine uygulandıgı zaman TMV’ye 

karsı sistemik dayanıklılık saglamıstır (64). Diger çalısmada ise, börülcede, Bean common 

mosaic virus (BCMV) cowpea mosaic ırkına karsı 7 PGPR ırkı (B. pumilus INR7, B. pumilus 

T4, B. amyloliquefaciens IN937a, B. subtilis IN937b, B. subtilis SE34, B.subtilis GB03 ve 

Brevibacillus brevis IPC11) arastırılmıstır. Özellikle, GBO3 ve T4 ırklarının tohum 

çimlenmesini ve fide gelisimini arttırdıgı gözlenmistir. Hem arazi hemde sera kosullarında 

kontrole oranla, PGPR’ler BCMV yogunlugunda bir azalma saglamıstır. B. pumilus (T4) and 

B. subtilis (GBO3) uygulanan börülce tohumları sera kosullarında BCMV’ye karsı %42, arzi 

kosullarında ise GBO3 ırkı BCMV’ye karsı %34 oranında koruma saglamıstır.  

Çalısma sonunda özellikle B. subtilis (GBO3) uygulanmıĢ tohumların, arazi 

kosullarında patojenlere karsı uyarılmıĢ dayanıklılık gösterebilecegi vurgulanmıstır (1). 

3.1.2. Serratia spp.  

PGPR ırkları Serattia marcescens 90-166 ve B. pumilus SE34 uygulanan Arabidopsis 

thaliana bitkilerinde CMV'nin enfeksiyon oranının azaldıgı belirlenmistir. Özellikle burada 

90-166 ırkı tarafından olusturulan dayanıklılıgın SA ile baglantılı oldugu belirtilmistir (51). 

Aynı sekilde bu ırkın (S. marcescens 90-166) hıyar bitkisinde CMV'ye karsı dayanıklılık 

sagladıgı daha önceki çalısmalarda belirtilmistir (34). 
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3.1.3. Biyopreparasyonlar  

Son yıllarda PGPR'lere ait spor formülasyonları içeren biyolojik prepararasyonlar 

ticari olarak gelistirilmektedir (36). PGPR içeren preparatlar insektisit ve actigard ile birlikte 

kombine edilerek uygulandıgı zaman virüs hastalıklarının yogunlugunu azaltırken aynı 

zamanda bitki gelisimini ve meyve olusumunu arttırabilmektedir.  

Kabakgil bitkilerinde insektisit Admire (midacloprid), Actigard ve PGPR (Bio Yield 

213) kullanılarak CMV, Watermelon mosaic virus 2 (WMW-2), Papaya ringspot virus 1 

(PRSV-W), Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) ve Squash mosaic virus (SqMV)'a karsı 

koruma saglanabilmistir (72). Yapılan baska bir çalısmada, CMV’ye karsı ISR ve bitki 

gelisimi tesvik amacıyla LS213, formülasyon olarak farklı ırkların karısımı denenmistir. 

Laboratuvarda yapılan çalısmalarda domates ve hıyar tohumlarına PGPR ırkları tek tek 

uygulandıgı zaman arazide CMV’ye karsı ISR uyarılmıĢ sistemik dayanıklık meydana 

getirmistir. Ayrıca genç bitkiler virüslere daha hassas oldugu için bu preparasyonlar bitkilerin 

genç dönemde hastalıklara karsı daha dayanıklı hale gelmesini saglayabilmektedir. Bu 

çalısmada karısım preparasyon hazırlanmıĢ ve topraga uygulanmıstır. Çalısma sonunda B. 

subtilis GB03, B. amyloliquefaciens IN937a ırkları sporlarından olusan ve LS213 olarak 

isimlendirilen biyolojik preparasyon basarılı sonuç vermistir. Domates bitkilerinde CMV'ye 

karsı PGPR preparasyonlarının kullanılması fidelerin daha saglıklı gelismesini 

saglamıstır(54).  

Bazen çoklu dayanıklılık saglamada birden fazla PGPR ırkının kullanılması daha etkili 

sonuç verebilmektedir. Örnegin, Murphy ve ark., (38), (B. subtilis GB03), (B. pumilus SE34), 

(B. amyloliquefaciens IN937a), (B. subtilis IN937b), (B. pumilus INR7) ve (B. pumilus T4) 

PGPR ırkları içeren kombinasyon chitosan ile formüle edilerek biyopreparasyonlar 

hazırlamıslardır. Hazırlanan bu biyopreparasyonun domates bitkilerinde bitki gelisimini 

arttırması yanında, CMV enfeksiyonuna karsı domates bitkilerinde dayanıklılık saglamıstır. 

Diger bir çalısmada sera denemelerinde birçok konukçu bitkide birçok patojene karsı birden 

fazla PGPR ırk karısımınının (B. amyloliquefaciens IN937a, B. subtilis IN937b, B. pumilus 

SE 34, B. Pumilus T4, B. pumilus INR7) ISR’ye neden olarak ve kontrole göre ürün artısı 

sagladıgı belirlenmistir. Bu çalısma PGPR ırkları içeren karısımın, tek tek uygulamaya göre 

birden çok patojene karsı geniĢ spektrumlu koruma sagladıgını göstermistir (57).  
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Yine benzer olarak, P. fluorescens ırklarının karısım olarak uygulandıgı zaman 

bireysel olarak tek tek uygulanmasına oranla, buydayda daha fazla ürün artısı sagladıgı 

belirlenmistir.  

Baska bir arastırmada ise, sera denemelerinde, ayçiçegine 6 farklı biyokontrol ajanı 

(BCA) (2 farklı Bacillus, 1 Pseudomonas., 2 farklı Streptomyces ve 1 fungus türü 

Trichothecium roseum) tohum ve yapraga uygulandıgında Sunflower necrosis virus (SNV) 

kontrolünde basarı gösterdigi rapor edilmistir. Bunun yanında tohum çimlenmesi, fide 

gelisimi ve diger büyüme parametrelerinin artısı gözlenmistir (70). Diger bir çalısmada da, P. 

fluorescens CHA0 ırkından hazırlanan biyoformülasyon sera ve arazi sartlarında muz 

bitkilerine uygulandıgında Banana bunchy top virus (BBTV) yogunlugunu azaltmada etkili 

bulunmustur (71).PGPR, bitki köklerinde bitki gelisimini tesvik etmesi ve birçok pataojene 

karsı bagısıklık saglaması yanında bitkilerin tuzluluk, kuraklık ve besin noksanlıgı ve fazlalıgı 

gibi abiyotik stres faktörlerine (73) ve agır metallere (56, 74) karsı bitkilerin daha toleranslı 

hale gelmesini saglamaktadır.  

Dünyada bitki virüs hastalıklarından dolayı tarımsal ürünlerde her yıl büyük kayıplar 

meydana gelmektedir. Bu açıdan virüs hastalıklarından kaynaklanan verim kayıplarını 

önlemek veya en aza indirmek için mücadele yapılması zorunlu hale gelmektedir. 

Günümüzde bitki hastalık ve zararlılara karsı geleneksel mücadele metodlarına alternatif 

olarak, çevreye zarar vermeyen, çevreyi de koruyucu metotlar gelistirilmeye çalısılmıstır. Son 

yıllarda. PGPR gibi, bitki gelisimini tesvik eden biyokontrol etmenleri bitki hastalıklarının 

kontrolünde kullanılmasına yönelik çalısmalar yogunluk kazanmıĢ ve arastırıcılar bu konulara 

yönelmistir. PGPR gibi uyarıcılar verilerek bitkilerin kendi savunma mekanizmaları harekete 

geçirilmekte ve çok sayıda patojene karsı uyarılmıĢ sistemik dayanıklılık (ISR) 

saglanabilmektedir. Yapılan birçok çalısma, (PGPR) ırklarının virüs hastalıklarının kontrol 

amacıyla çok sayıda üründe uygulanabildigini göstermistir. Özellikle Pseudomonas, Bacillus 

ve Serratia cinslerine ait çok sayıda PGPR ırkı, basta domates, hıyar olmak üzere daha birçok 

üründe hem sera hem de arazi sartlarında birçok virüs hastalıgına karsı sistemik dayanıklılık 

saglayabilmektedir. Bazen PGPR ırkları tek tek yerine birden fazla ırkı karısımı 

uygulandıgında daha basarılı sonuç verdigi gözlenmiĢ ve bu ırkların karısımını içeren 

biyopreparasyonlar hazırlanmıĢ ve sera ve tarla kosullarında bitkilere uygulandıgında basarılı 

neticeler alınmıstır. Sonuç olarak, günümüzde bazı PGPR ırkları çesitli tarımsal ürünlerde 

bazı viral etmenlere karsı basarılı bir sekilde kullanılabilmektedir. Bu preparasyonlar tarımsal 

ürünlere uygulandıgı zaman bitki virüs hastalıklarına karsı bitkillerde dayanıklılıgı, 



Sayfa | 14 
 

dolayısıyla ürün artısı saglayabilmektedir. Bu sekilde biyokontrol yöntemi, insan ve çevre 

saglıgı yönünden, çevreye zarar vermeyen uygulanabilir bir hastalık mücadele yöntemi olarak 

karsımıza çıkmaktadır. Tüm bunlar ısıgında, PGPR ırklarının kullanımı, entegre bitki hastalık 

mücadelesinde (IPM) yer alması gereken bir yaklasım olarak düsünülebilir.  

4. Simbiyotik Azot Bağlanması  

Konukçu bitki ile bitki köklerinde bulunan prokaryotik organizmalar tarafından 

moleküler azotun NHJ haline indirgenmesi olayına simbiyotik azot bağlanması denir. Belli 

baĢlı azot bağlayıcıları içine bazı serbest yaĢayan toprak bakterileri, toprak yüzeyinde veya 

suda serbest yaĢayan Cyanobacterler (mavi-yeĢıl algler), ciğerotları (2,3), yosunlarla, 

eğreltilerle veya likenlerdeki mantarlar ile simbiyotik birlikler oluĢturan Cyanobacterler ve 

köklerde, özellikle baklagilin köklerinde simbiyotik olarak yaĢayan bakteriler veya diğer 

organizmalar girerler. Bunlara ek olarak buğdaygillerde (Graminae) nodul oluĢturmayan bir 

simbiyozis olduğu ortaya çıkarılmıĢtı. 

Ormanlarda, çöllerde, denizlerde ve kutup ortamlarındaki besin zinciri için azot 

bağlanması büyük önem taĢımaktadır. Ayrıca azot bağlayan bitkilerin kökleri nodüllerden 

azotlu bileĢikleri dıĢarı verir veya nodüllerin ve hatta bitkinin tümünün mikrobiyal 

parçalanmalarda, çevrelerinde bulunan bitkilerin köklerinin yararlanmasını sağlarlar (5). Bu 

olay tarımda da önem taĢımaktadır. 

Azot bağlanması daha çok baklagillerde görülür. Daha önceleri baklagillerin karĢılığı 

olarak Leguminosae familyası kullanıldığı halde bugün bunun 3 alt familyası familya 

düzeyine yükseltilmiĢtir. Bunlar: Caesalpinioideae (keçiboynuzugiller), Mimosoideae 

(küstümotugiller) ve Papilionoideae = Fabaceae = Leguminosae (baklagiller) familyalarıdır. 

NodülleĢme en az Caesalpinioideae ve en fazla Papilionoideae'de görülmüĢtü'. Leguminosae 

familyasındaki yaklaĢım 20.000 türün % 15'i azot bağlaması yönünden incelenmiĢ ve bunların 

yaklaĢık % SO'ın n azot bağlanmasının cereyan ettiği kök nodüllerine sahip olduğu 

görülmüĢtür. Bu 3 familyaya girmeyen ve azot bağlayan önemli bitkiler ağaç ve çalı 

Ģeklindedirler. Bunlardan 8 familyaya ait 23 genus tespit edilmiĢtir. Bunların arasına bazı 

Ahnus, Myrica Shepherdia, Coriaria, Hippophae. Ceanothus. Eleagnus ve Casuarina üyeleri 

girmektedir (7) Baklagil olan ve olmayan bitkilerin kök nodülleri arasında bazı özellikler 

oakımından farklar vardır. Frankia tarafından infekte edilen Angiospermae (Kapalı 

Tohumlular) türleri ile baklagiller arasındaki bu farklar Tablo 2'de verilmiĢtir. Burada Ģu 

hususu da belirtmek gerekir ki çok sayıda Angiospermae genusu Frankia ile simbiyotik nodul 

oluĢturmaktadır. 
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Karakteristik Baklagil Baklagil Olmayan 

Endotit Rhizobium' Frankia" 

Endofite karĢı reaksiyon Kök emici tüyünde kıvrılma Kök emici tüyünde kıvrılma ve 

dallanma 

Ġstilanın yapılıĢı Kök emici tüyü 

epidermis yoluyla 

Köklerde emici tüyler yoluyla
2 

Nodüler iletim 

elemanlarının yeri 

Kortete Merkez' 

Enlekte olmuĢ 

Dokunun yeri 

Merkez Korteks' 

Azot Dağlayan yapı Bakleroid Endotit kesesi
3 

Oksijen taĢıyan pigment Leghemoglobın
4 

Ortaya çıkarılmamıĢ, gerekli 

olup olmadığı bilinmiyor
5 

'Bu özellik Parasponia nodul terinde de bulunmaktadır. 

"Simbiyont türlere topluca "aktinorrhizalbitkiler"denir. 

(1) Cinse bağlı 

(2) İncelenen birkaç türde görülmüş 

(3) Casuarina 'da kese oluşturmaz 

(4) Appleby, Tjepkema ve TrinickegöreiS) 

(5) Son zamanlarda anlaşılmıştır ki türler leghemoglobin yapısında bir hemoglobin içerirler. 

Bunların dıĢında 196D'lı yıllara kadar Graminae üyelerinde azot bağlanmasının söz 

konusu olmadığı sanılmakta idi. Ancak yapılan çalıĢmalar sonucunda bunların da moleküle 

azotu bağladıkları tespit edilmiĢtir Çok sayıda türde kök hücreleri yüzeyinde veya yakınında 

yaĢayan bakterilerin azot bağlama aktivitesi ġekil 2'de gösterilmiĢtir. Bu bakteriler rizosfer 

denilen toprak ve kök arasında geçiĢ bölgesinde bulunurlar (11). Bazen bu bakteriler köklere 

de girebilirler. Gramineae köklerinde azot bağlama yeteneğindeki bakteriler Azospirillum 

gunusuna ait almakla birlikte, Ģeker kamıĢı köklerinde Beijerinckia, Paspalum notatum 

köklerinde Azotobacter paspali, belirli buğday kültür varyetelerinde Bacillus ve pirinç 

köklerinde ise Achromobacter benzeri organizmalar bulunmuĢtur (12). Bu bakteriler her ne 

kadar yalnızca rizosferde bulunsalar da, bunlarla kökler arasında gevĢek bir mutualizm (bir tür 

ortak yaĢama) söz konusudur. Bakterilerin bağladığı azotun bir kısmı kökler tarafından 
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absorbe edilmekte ve köklerde bulunan karbonhidratlar da bakterilerin beslenmesini 

sağlamaktadır. 

Son yıllarda yapılan çalıĢmalarda toprağın Azospirillum türleri ile inoküle edilmesi 

sonucunda bitkilerde kuru madde miktarının arttığı bildirilmiĢtir. Ancak Boddey ve 

Dobereiner (13). bj kuru madde artıĢının bakterilerin bilinmeyen bazı büyüme maddelerini 

bitkiye sağlaması sonucu gerçekleĢtiğini belirtmiĢlerdir. Günümüzde çeĢitli Graminae 

üyelerinde azot bağlama hızının arttırılmasına iliĢkin çalıĢmalar sürdürülmektedir. Örneğin, 

son yıllarda Brezilya'da yetiĢtirilen 4 Ģeker kamıĢı varyetesinden birinin diğerlerine göre çok 

daha fazla azot bağlayabildiği gözlenmiĢtir (14). Bu yalnızca Ģeker üretimi bakımından değil 

aynı zamanda Brezilya'da bütün araçlarda yakıt olarak kullanılan etanolun üretim ve Ģeker 

kamıĢı ziraatı bakımından da önemli bir buluĢtur. 1990 yılında Science dergisinin Kasım 

sayısında "AraĢtırma Haberleri" baĢlığı altında belirtildiğine göre Rhizobium bakterileri 

kullanılarak Ġngiltere'de, Avustralya'da ve Çin'de pirinç, buğday ve kolza köklerinde küçük ve 

dağınık olsa bile nodüller meydana getirilmesi baĢarılmıĢtır. 

Görülüyor ki baĢlangıçta bu olayın daha sonra değiĢik çok sayıda ordo ve familyaya 

ait bitkilerde görüldüğü tespit edilmiĢtir. Bunların sayısı her geçen gün daha da artmaktadır. 

 

Şekil 2. Azot bağlayan bakteri hücreleri lAzosprilıium brasilense) ile kaplanmış olan Sorghum 

bicoor'ın kökünden bir bölgenin scannıng elektron mikroskobunda görünüşü. Burada üç 

büyük epidermal hücre kökten koparak rizostere girmektedir (10). 

4.1. Kök Nodullerinin Oluşumu 
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Kök nodüllerinin oluĢmasında ilk önce kök emici tüyleri bakteri istilasına karĢı kıvrılır 

ve bakterinin etrafını çevirir. 3u kıvrılmaya bakteri tarafından meydana getirilen ve henüz ne 

oldukları aydınlatılmamıĢ moleküller yol açmaktadır. Alfalfa (yonca), beyaz trfıl ve baklada 

bu maddelerin flavonoıdler olduğu bilinmektedir (15). Eide edilen sonuçlara göre bu tür 

bitkilerin kök emici tüylerinden salgıladıkları çeĢitli spesifik, kimyasal sinyallerin bakteriler 

tarafından alçılanarak bu maddelerin sentezini sağlayan bir gen aktivasyonunun meydana 

gelebileceği düĢünülmektedir (16). Bundan sonra bakteride sentezlenen enzimler hücre 

çeperinin bir kısmını parçalarlar ve bakterilerin emici tüy hücresine girmelerini sağlarlar. 

Sonra emici tüyde enfeksiyon iplikçiği denilen bir yapı oluĢturulur. Bu enfeksiyon iplikçiği 

istila edilmekte olan hücrenin katlanmıĢ ve geniĢlemiĢ plazma membranı ile bu membranın iç 

kısımda oluĢan yeni sellüloz molekülünden ibarettir. Bakteriler iplikçiğin içinde yoğun 

Ģekilde çoğalırlar ve bu iplikçi iç kısımlara doğru uzayarak korteks hücrelerinin arasına ve 

içine girmeye baĢlar. 

Ġçteki korteks hücrelerinde bakteriler sitoplâzmaya bırakılırlar ve bazı hücreleri, 

özellikle tetraploid hücreleri bölünmeye teĢvik ederler. Bu bölünmeler dokuların çoğalmasına 

yol açar. Sonra çoğunlukla tetraploid hücrelerden ve bakteri içermeyen bazı diploid 

hücrelerden oluĢan olgun bir kök nodülü meydana gelir (ġekil 3). 

Her büyümüĢ, hareket edemeyen bakteri, bakteroid olarak isimlendirilir. Bakteroidler 

genellikle sitoplâzmada gruplar halinde bulunurlar. Her grup penbakteroid menbran denen bir 

membran tarafından kuĢatılmıĢtır. Peribakıeroid membran ve bakteroid grup arasındaki bölüm 

peribakteroid alan olarak isimlendırilmektedir (17). Bitki sitoplâzması içinde penbakteroid 

alan dıĢında leghemoglobin olarak isimlendirilen bir protein vardır. Bu molekül kırmızı olup 

hem grubu renksiz globin proteinine prostetik grup olarak bağlanmıĢtır. Leghemoglobınin 

bakterilerde oksijen taĢınım hızını denetlediği düĢünülmektedir. Yani bakteroid solunumuna 

yetecek kadar, fakat nitrogenazın inaktive olmasına yol açmayacak düzeyde oksijenin 

bulunmasını sağlamaktadır. Soya kök nodülleri içinde bakteroid gruplarının elektron 

görünüĢleri Ģekil 4’de gösterilmiĢtir. 
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Şekil 3. Soya fasulyesi kök nodülierinin gelişmesi la) ve (b)'de Rhizobium bakterileri hassas 

bir emici tüyle temas ederler, onun yakınında bölünmeye başlarlar ve emici tüyü başarılı bir 

şekilde entekte ettikten sonra onun kıvrılmasına sebep olurlar (c). Burada bölünmekte olan 

bakterileri taşıyan enfeksiyon iplikçiği görülüyor. Bu bakteriler şimdi değişime ığramış ve 

bakteroıdler haline dönüşmüşlerdir. Bakteroidler iç korteks ve perısiki hücrelerinin 

bölünmelerine yol açarlar. Korteks ve perisıkl hücrelerinin bölünmesi ve büyümesi sonucunda 

(d) olgun bir nodul ortaya çıkar. Bu modülün iletim dokuları kökün iletim elemanları ile 

irtibatlıdır (1). 

 

Şekil 4 (a) Bir soy fiasulyesı kök nodülünde bakteroid ihtiva eden bir hücrenin bir kısmının 

trasmission elektron mikroskobu fotoğrafı. Bakteroidler (B) 4-6'lı gruplar halindedirler. Her 

grup peribakteroid bir membranla (PBM) çevrilmiş kese şeklindeki bir yapının içinde 

bulunur. Nodul hücıesinin çeperi (CW) ve birkaç tane mitokondri (M) görülmektedir. Açık 

görülen bölgeler muhtemelen poli-|3- hidroksibütirik asitten oluşan besin rezer/leridir. PBS 

peribakteroid boşluğu temsil etmektedir (18). 
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4.2. Kök Nodülierinin Gelişimi 

Nevvcomb (19) soya fasulyesi ve Nevvcomb, Sippel ve Peterson (20) bezelye oitkileri 

kullanarak nodul oluĢumu ile sonuçlanan 2 temel geliĢme tipi bulunduğu ve bunların 

determinat ve ındeterminat geliĢme Ģeklinde olduğunu ortaya koymuĢlardır. ġekil 5'de bu iki 

tip arasındaki ana farklar gösterilmiĢtir. 

Genellikle nodul behrimi ve geliĢiminin hormcnal olarak kontrol edildiği ve büyüme 

maddelerinin simbiyozisin her iki ortağı tarafından temin edildiği varsayılmaktadır. Burada 

hormonların iĢ gördüğünü düĢündüren olay, köklerde enfeksiyon iplikçilerinin içen 

girmesinden önce hücre bölünmelerinin görülmüĢ olmasıdır. Bu olayda oksinlerin, 

gibberellinlerin, tokininlerin ve absisık asit (ABA) gibi hormonların iĢ gördüğü belirtilmiĢtir. 

Nodul Ģekillerinin çok farklı olması hormonal iliĢkilerinin türe göre değiĢtiğini 

düĢündürmekledir (21). 

 

4.3. Nodul Yaşlanması 

Nodüllerin sınırlı bir hayatları vardır. Eğer bu nodüllerin canlı kalıĢ süreleri 

uzatılabilirse total azot bağlanması çok daha etkili ve yararlı bir Ģekilde yapılabilecektir. Buna 

rağmen nodüllerce yaĢlanma konusunda pek fazla çalıĢma yoktur. Nodülde pembeden 

yeĢilimsi- kahverengiye doğru renk değiĢimi, yaĢlanmanın ilk belirtisidir. Soya fasulyesi 

tipindeki nodüllerde bu genellikle merkezde baĢlar ve enfeksiyon bölgesinde hızlı bir Ģekilde 

yayılır. Bazı durumlarda bu olay reversibl Ģekilde görülmektedir. Bezelye tipindeki 

nodüllerde ilk yaĢlanma belirtisi enfekte olmuĢ hücrelerde görülür ve zaman sürecine bağlı 

olarak yaĢlanan dokuların oranı artar. Buna rağmen nodüller haftalar, aylar ve hatta yıllar 

boyunca aktif halde kalabilmektedirler. YaĢlanan hücrelerin ince yapısına bakıldığında 

membran bütünlüğünün bozulduğu görülür. Kabul edilen bir görüĢ uyarınca, meyvesi için 

yetiĢtirilen baklagillerde nodul yaĢlanması, büyümekle olan legümenlerle nodüller arasında 

karbonhidratlar bakımından rekabet bulunması durumu da hızlanmaktadır. Her ne kadar nodul 

faaliyeti ekseriya legümen içinin dolması esnasında azalırsa da bu azalıĢ mutlaka karbonhidrat 

kaynaklarının kısıtlı olmasından ortaya çıkmıĢ denilemez.  

Azot bağanmasının tarımdaki ve doğadaki öneminden dolayı ekologlar, tarımcılar ve 

bitki fizyologları azot fiksasyonunu kontrol eden genetik ve çevre Ģartlarını sürekli olarak 

araĢtırmıĢlardır. Geçen birkaç yıl içinde azotlu gübrelerin fiyatının yüksek olması bu 

konudaki araĢtırmaları teĢvik etmiĢtir. 

Bu konuda yapılan çalıĢmalar sonucu elde ediler ve vurgulanması gereken en önemli 

olgu simbiyotik azot bağlanmasının genel inanıĢın aksine, yalnızca baklagil bitkileriyle sınırlı 
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olmadığıdır. Bunun dıĢında bazı yöntemler özellikle genetik mühendisliği yöntemleri 

kullanılarak nodülasyonun etkinliği ve konukçu bitki sayısının arttırılması konularında büyük 

atılımlar yapıldığ görülmektedir. Özellikle buğdaygillerde elde edilen sonuçlar çok ümit verici 

olmaktadır. 

Olayın fizyolojisi ve biyokimyası konusunda Ģimdikinin devamı niteliğinde 

hazırladığımız ve yayınlamayı plânladığımız makalemizde genetik mühendisliği teknikleri 

kullanılarak simbiyotik azot bağlanmasının etkinliğinin nasıl artırılabileceği konusunda son 

görüĢleri aktarmayı plânlıyoruz. Bu etkinliğin arttırılması, Ülkemiz tarımında önemli bir 

sorun oluĢturan azot gübrelemesi probleminin çözümüne yardımcı olacak ve katkılarda 

bulunacak nitelikleri taĢıyacaktır. 

 

5. Farklı Bitkilerde Test Edilen Bitki Gelişmesini Teşvik Edici Bakteriler 

BAKTERİ BİTKİ ORTAM SONUÇ/ARTIŞ REFERANS 

Azospirillum 

brasilense 

Azospirillum spp. 

Sorgum 

Sorgum 

S 

T 

Kurumadde, yaprak alanı, kök sayı 

ve uzunluk %33-40, hidrolik 

geçirgenlik %25-40 artıĢ 

% 12-18.5 verim artıĢı 

Sarig vd. 1992 ,1998 

A. brasilense Fasulye BBK Kök ve gövde ağırlığı artıĢı Vedder-Weiss vd. 

1999 

A. brasilense 

A. brasilense Cd 

A. brasilense Cd 245 

Sorgum, buğday, arpa, 

mısır, yulaf, sorgum 

T 

T 

S, T 

%25 verim artıĢı, hafif toprak ve 

orta gübre uygun, kök sayısı, 

uzunluğu, kök ve gövde ağ. artıĢı 

Dobbelaere ve ak. 

2001 

A. brasilense Cd Sorgum, sudanotu T %11-24 verim artıĢı Smit vd. 1984 

A. brasilense Cd 

A. lipoferum Br-17 

A. brasilense Sp111 

Azospirillum spp. 

Mısır 

Buğday 

Mısır 

T 

T 

T 

%35-40 mineral gübreyi karĢılama, 

verim artıĢı iklime bağlı, hafif 

toprak ve orta N verim artıĢı 

Okon ve L-Gonzalez, 

1994 

A. brasilense Cd Nohut, bakla S, T Kök, gövde, verim artıĢı, Hamaoui vd. 2001 

A. brasilense Cd 

A. lipoferum Az-30 

Darı T %21-30 verim artıĢı Di Ciocco ve R.-

Caceres,1994 

A. brasilense Cd 

B. polymyxa 

Buğday T Verim artıĢı Caceres vd., 1996 

A. brasilense NO40 Pirinç T %15-20 verim artıĢı Omar vd. 1989 

A. lipoferum 

X. maltophla 

Ayçiçeği 

Ayçiçeği 

S 

L,S 

GeliĢme ve çimlenme teĢviki 

Çimleme oranı artıĢı 

Fages ve Arsac, 1991 

A. lipoferum CRTI Mısır T N oranı artıĢ, geniĢ kök sistemi Jacoud vd. 1998 

Azospirillum spp. Buğday T %- 15.8-31 verim değiĢimi Baldani vd. 1987 

Azospirillum spp. Darı 

Hardal 

Çeltik 

T 

T 

T 

%-12.1-31.7 verim değiĢim, 

%16-128 verim artıĢı 

%4.9-15.5 verim artıĢı 

Kloepper vd. 1989 

Azospirillum spp. Mısır T %11-14 verim artıĢı Fallik ve Okon, 1996 

Azospirillum spp. Mısır T Kuru madde ve Mg artıĢ Hernandez vd.1997 

Azospirillum spp. Mısır S Glutamat sentez ve dehidrojenaz 

aktivite, kök ve yaprak N artıĢ 

Ribaudo vd. 2001 

Azospirillum spp. Buğday S Biomas, dane, protein ve N artıĢ Saubidet vd. 2002 

Azotobacter, 

Enterobacter spp. 

Xanthobacter spp 

Çeltik T Kuru madde, dane, N akımı % 6-24 

artıĢ, YAĠ, klorofil oranı artıĢ 

Alam vd. 2001 

B. amyliquefaciens Domates, biber T Bitki geliĢmesi, yaprak alanı, kök- Kokalis-Burelle vd. 
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B. pumilis, B. subtilis 

B. cereus 

gövde ağırlığı, meyve verimi artıĢı, 

nemetot azalması 

2002 

B. polymyxa 

B. megaterium 

ġeker pancarı, arpa S, T %7.5-16.5 Ģeker pancarı kök, %8.4-

18.2 arpa dane verim artıĢı 

Çakmakçı vd. 1999 

B. polymyxa, 

Burkholderia spp., 

Pseudomonas spp. 

ġeker pancarı T %6.1-13.0 kök, %7.8 Ģeker verim 

artıĢı 

Çakmakcı vd. 2001 

Bacillus sp. Sorgum T %15.3-33 verim artıĢ Broadbent vd. 1977 

B. subtilis A-13 Yerfıstığı T %37 verim, su, besin sıcaklık stresi 

ile rispons artar, 

Turner ve Backman, 

1991 

B. subtilis B2 Soğan BBK %12-94 gövde kuru ağ. %13-100 

kök kuru ağ., artıĢı 

Reddy ve Rahe, 1989 

Beijerinckia mobilis 

Clostridium spp 

Pancar, Arpa, Buğday, 

turp 

L, S Çimlenme, uzunluk ve ağ. artıĢı Polyanskaya vd. 

2000 

Burk. vietnamiensis Çeltik T, S % 33 gövde uzunluğu, % 53 kök 

ag., % 13-22 dane verimi artıĢı 

Tran Van vd. 2000 

Bacillus spp. ġekerpancarı, arpa T Ġkili aĢılama pancar %11.9-12.4, 

arpa % 7.4-9.3 verim artıĢı 

ġahin vd., 2004 

E. cloacea CAL3 Domates, biber, S Fide geliĢimini teĢvik Mayak vd. 2001 

P. cepacia R85, 

P. fluorescens R104 

P. putida R111 

KıĢlık buğday BBK,T % 46-75 dane verim artıĢı De Freitas ve 

Germida, 1992a,b 

P. chlororaphis Yazlık buğday T, L. %6-8 çimlenme artıĢı, Fusarium 

culmorum kontrolü, 

Kropp vd. 1996 

P. corrgata 

A. chroococcum 

Horozibiği, ragi  GeliĢme ve N artıĢı, doğal bakteri 

geliĢiminin teĢviki 

Pandey vd. 1999 

P. fluorescens Domates S %5.6-9.4 verim arĢtı Gagne vd., 1993 

P. fluorescens 

P. corrugate 

S. plymthica 

Hıyar T %12 meyve sayısı,%18 meyve ag. 

ArtıĢı, Pythium enfekte edilen 

toprakta % 18 verim artıĢı 

McCullaugh vd. 

1996 

P. fluorescens, B. 

pumilus 

Yaban yasemini  Yaprak alanı ve gövde çapı artıĢı De Silva vd. 2000 

 

P. putida, B. subtilis 

B. cereus,E. 

aerogenes 

E. agglomerans 

Hıyar BBK, S B.subtilis ile Kok uzunluğu, % 29 

bitki ağ., % 14 meyve verimi %50 

meyve sayısı artıĢı 

Uthede vd. 1999 

P. putida GR12-2 Kanola, marul, 

domates, arpa, buğday, 

yulaf 

BBK Dikotiledon bitki kök geliĢimi artıĢı Hall vd. 1996 

Pseudomonas spp. 

Variovovax spp. 

Phyllobacterium spp. 

Kanola BBK %11-52 kök kuru ağ. ArtıĢı, Bertrand vd. 2001 

Pseudomonas sp. Patates S, T Serada bitki ağ., tarlada yumru 

verimi artıĢı 

Frommel vd. 1993 

Pseudomonas spp. ġeker pancarı S, T Sera fide ağırlığı, tarla verim artıĢı, 

hastalıklara antagonizm 

Suslow ve Schroth, 

1982 

Pseudomonas spp Patates, Pirinç T % -14 ile 33 verim değiĢimi, % 3-

160 verim artıĢı 

Kloepper vd. 1989 

Pseudomonas spp Mısır, arpa, buğday T %15-25 verim artıĢı Iswandi vd. 1987 

P. syringae pv. Fasulye S Protein artıĢı, patojen kontrolü Alstrom 1995 

Pseudomonas W34 

B. cereus S18 

Marul, domates S Fide biomass artıĢı, % 9 verim artıĢı Hoffmann-Hergarten 

vd. 1998 
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A.: Azospirillum, B.: Bacillus, Burk.: Burkholderia, P.: Pseudomonas, S.: Serratia, 

X.: Xanthomonas; T: Tarla, S:Sera, BBK: Bitki büyütme kabini, L: Laboratuar 
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