
ÖZET: Hatay ili patates alanlarında 2009 ve 2010 yıllarında yapılan çalışmalarda Yonca mozaik virüsü (Alfalfa 
mosaic virus: AMV) ile enfekteli olabileceğinden şüphelenilen simptomlu patates bitkileri belirlenmiştir. Patates 
alanlarında AMV’nin varlığı ve yaygınlığı ile diğer konukçularını belirlemek üzere 2014-2015 yıllarında farklı 
çeşitlere ait patates tarlalarından şüpheli bitki örnekleri alınmıştır. İncelenen patates tarlalarında özellikle yabancı 
otlar üzerinde yoğun olarak AMV potansiyel vektörü olan Aphis fabae Scopoli, A. gossypii Glover, A. solanella 
Theobald, Myzus persicae (Sulzer), Macrosiphum euphorbiae (Thomas) ve Rhopalosiphum padi L. türleri 
belirlenmiştir. Sarı desenler, lekeler ve daha sonra şiddetli kloroz gösteren patates yaprak örneği serolojik (DAS 
ELISA: Double antibody sandwich-Enzyme linked immunosorbent assay) ve biyolojik indeksleme (mekanik 
inokulasyon) yöntemleri ile incelenmiştir.  Ülkemizde Hatay ilinde yetiştirilen patateste son birkaç yıldır AMV’nin 
enfeksiyon oluşturduğu belirlenmiştir. Yabancı ot türlerinden Physalis angulata örneklerinde 2014 yılında %15.3 
oranında AMV enfeksiyonu belirlenmiştir. Simptomlu patates bitkilerinde AMV enfeksiyonu 2014 ve 2015 üretim 
dönemlerinde %5.4 ve %4.6 olarak bulunmuştur. AMV’nin patateste düşük seviyelerde enfeksiyon oluşturmasına 
rağmen, özellikle Amik Ovası’nda yetiştirilen yonca, domates ve biber gibi diğer kültür bitkileri ile yabacı otlar 
veya bu kaynaklardan patatese virüsün vektör yaprak bitleri ile taşınabilmesi nedeni ile Hatay ilinde patateste 
AMV enfeksiyonu belirlenmesi önem taşımaktadır. Hatay ilinde patates bitkilerinde son birkaç yıldır görülmeye 
başlayan AMV enfeksiyonu için il dışından gelen enfekteli tohumluk yumruların kaynak olduğu düşünülmektedir. 
AMV’nin yıllara içinde patates alanlarındaki durumunu izlemek için patates, yabancı otlar ve diğer konukçuları ile 
ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
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ABSTRACT: Symptomatic potato plants were found to be infected with Alfalfa mosaic virus (AMV) during the 
studies in potato growing areas in Hatay province in 2009 and 2010. Suspected plant samples were taken from 
different potato cultivars and weeds in 2014-2015 due to determine of the presence and prevalence of AMV and its 
other hosts in the fields. Potential vector species as Aphis fabae Scopoli, A. gossypii Glover, A. solanella Theobald, 
Myzus persicae (Sulzer), Macrosiphum euphorbiae (Thomas) and Rhopalosiphum padi L. were intensively found 
on weeds in the potato fields. Potato leaf samples showing yellow spots and patterns, and then severe chlorosis 
were detected by serological (DAS ELISA: Double antibody sandwich-Enzyme linked immunosorbent assay) and 
biological indexing methods. AMV was detected in Physalis angulata by the rate of 15.3% in 2014. Although, 
AMV infection was found in low levels in symptomatic potato plants in 2014 and 2015 (5.4% and 4.6%), AMV 
is important in Amik plain due to the virus can be transmitted by vector aphids to weeds and other crops mainly 
growing in Amik plain such as alfalfa, tomato and pepper or from these sources to potatoes. AMV infection began 
to be affected potatoes grown in Hatay during the last few years. Seed tubers infected by AMV are thought to be 
the source of the virus infection of potatoes growing in Hatay-Turkey. For monitoring of the status of  the virus in 
potato fields over the years, the studies on AMV infection on potatoes, weeds and other hosts are in progress.

Keywords: Amik plain, aphid, ELISA, potato, virus, weed
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GİRİŞ 

Anavatanı Güney Amerika olarak bilinen 
Patates (Solanum tuberosum L.), dünyada ve 
ülkemizde gün geçtikçe artan gıda ihtiyacının 
karşılanmasında değerli bir besin kaynağı olmuştur. 
Patates dünyanın en önemli kültür bitkisi türleri 
arasında 5. sırada yer almaktadır. Dünya patates 
üretimi yaklaşık olarak  385 milyon ton olup, 
ülkemiz yaklaşık 4.8 milyon ton ile 13. sırada 
yer almaktadır (FAO, 2014). Ülkemizin patates 
tarımına uygun iklim ve toprak özelliklerine 
sahip olması, patatesin kışlık veya turfanda 
olarak üretimine olanak sağlamaktadır. Hatay ili 
patates üretiminin 2014 yılında 70 231 ton olarak 
gerçekleştiği bildirilmiştir (TUİK, 2015).   

Birçok hastalığın yanı sıra 30’dan fazla virüsün 
patateste sorun olduğu bildirilmiştir (Sahtiyancı, 
1990). Patates bitkisinde hastalık meydana getiren 
virüslerin büyük bir çoğunluğunun yaprak bitleri 
gibi vektörler ve temas yolu ile taşınabilmesi ve 
pek çok doğal konukçusunun olması, özellikle 
tohumluk patates üretimini sınırlandıran, verim ve 
kalite kayıplarına neden olan etkenlerin başında 
yer almasına neden olmaktadır.  Dünyada en 
yaygın ve önemli bitki virüsleri arasında yer 
alan Yonca mozaik virüsü (Alfalfa mosaic virus: 
AMV) (Alfamovirus, Bromoviridae)’nün de yer 
aldığı patateste etkili 13 virüs yaprakbitleri ile 
taşınmaktadır (Edwardson and Christie, 1986; van 
Regenmortel et al., 2000; Brunt and Loebenstein, 
2001). Vektör yaprak bitleri arasında en önemli tür 
Myzus persicae (Sulzer)’dir (Robert, 1971; Hille 
Ris Lambers, 1972; Eastop, 1977; Radcliffe, 1982; 
Robert and Bourdin, 2001; Ragsdale et al., 2001). 
Yaprakbitleri virüs vektörü oldukları için dünyada 
patates zararlıları arasında en çok ekonomik 
öneme sahip böcek türlerindendir (Radcliffe and 
Ragsdale, 2002). Yüksek oranda görülen yaprakbiti 
yoğunluğunun patates bitkisinde zarara ve önemli 
derecede verim kaybına neden olduğu bildirilmiştir 
(Adams and Kelley 1950; Kolbe 1970; Shands et 
al. 1972).

Ülkemizde genel olarak turfanda patates üretim 
bölgelerinde, hava sıcaklığının yüksek olması 
özellikle virüs vektörlerinin populasyonlarının 

fazla olması, patates yetiştiriciliğinde verim ve 
kalite yönünden sorunların yaşanmasına neden 
olmaktadır. Yeterli miktarda sağlıklı ve nitelikli 
patates tohumluğu bulunamaması bu sorunların daha 
ciddi boyutlarda yaşanmasına katkı sağlamaktadır. 
Ülkemizde de patates virüs hastalıkları ile ilgili 
çok sayıda çalışma yapılmış, Hatay ili de dahil 
olmak üzere değişik üretim bölgelerinde yaprak 
bitleri ile taşınabilen PVY (Potato virus Y)’nin 
en yaygın ve önemli virüslerin başında geldiği 
belirlenmiştir (Çıtır, 1982; Yılmaz  ve ark., 1990; 
Gümüş ve Erkan, 1998; Bostan ve Haliloğlu, 2004; 
Güner ve Yorgancı, 2006; Sertkaya ve Sertkaya, 
2005; Sertkaya ve Çalışkan 2009; Sertkaya ve 
ark., 2009; Sertkaya, 2013). Son yıllarda Hatay 
ilinde turfanda patates yetiştiriciliğinin giderek 
artması ve yeni patates çeşitlerin kullanılmaya 
başlanması patates yetiştiriciliğini olumsuz 
etkileyen birçok sorunun yanında virüsler ile 
viroid, fitoplazma, bakteri ve funguslar gibi diğer 
önemli patojenlerin oluşturabileceği hastalıkların 
yöre koşullarında varlığının veya son durumunun 
araştırılması gereğini ortaya çıkarmıştır. Hatay 
ilinde patateste sorun oluşturan özellikle biyolojik 
vektörlerle taşınabilen virüsler gibi hastalık 
etmenlerinin taşınma yolları ile diğer kültür ve 
doğal konukçularındaki durumunun belirlenmesi 
verimli ve kaliteli bir patates üretimi için oldukça 
önemlidir. Patates de dahil olmak üzere 600’e yakın 
bitki türünde enfeksiyon oluşturabilen ve mekanik 
inokulasyon, küsküt (Cuscuta sp.) yaprak bitleri 
ve yabancı ot tohumları ile taşınabilen AMV’nin 
(Edwardson and Christie, 1986; Jasper and Bos, 
1980) ilimizde ve ülkemizde patates kültüründeki 
durumu ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. 
Balıkesir ilinde 2010 yılında patates alanlarından 
alınan örneklerde  AMV belirlendiği bildirilmiştir 
(Özdemir ve ark., 2011). Amik ovası patates 
alanlarından 2011 ve 2012 yıllarında alınan yabancı 
ot türlerinden Datura stramonium L. örneklerinde 
ilk kez AMV enfeksiyonu belirlenmiştir (%6) 
(Sertkaya ve ark., 2013).

Son yıllarda yonca ve diğer solanacea 
türlerinin de yoğun olarak üretildiği Amik 
Ovası’nda patates alanlarında yapılan çalışmalarda 
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patates bitkilerinde AMV enfeksiyonuna benzer 
belirtilerin yaygınlaşmaya başladığı gözlenmiştir. 
Yoğun patates üretimi yapılan yerlerde yürütülen 
surveyler sırasında incelenen tarlalarda patates 
ve yabancı ot örneklerinde virüs simptomlarının 
değerlendirilmesi, alınan bitki örneklerinin DAS-
ELISA (Double antibody sandwich-Enzyme linked 
immunosorbent assay) ve biyolojik indeksleme 
(mekanik inokulasyon) yöntemleri ile incelenerek 
Hatay ilinde patates alanlarında AMV’nin durumu 
belirlenmeye çalışılmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM

Hatay ili patates alanlarında AMV’nin son 
yıllardaki (2014 ve 2015) durumunu ortaya koymak 
amacı ile arazide ve laboratuvarda patates yaprak ve 
sürgünleri ile yumrularında AMV simptomlarının 
değerlendirilmesi, biyolojik indeksleme (mekanik 
inokulasyon) ve DAS-ELISA (Double sandwich-
Enzyme linked immunosorbent assay) yöntemleri 
ile AMV enfeksiyonu araştırılmıştır. Ayrıca patates 
üretim alanları ile çevresinde AMV’nin ve virüsün 
vektörü yaprakbiti türlerinin doğal konukçularının 
belirlenmesi amacı ile de çalışmalar yapılmıştır. 
Şüpheli yabancı ot türlerinden alınan bitki örnekleri 
benzer yöntemlerle iklim odası ve laboratuvar 
koşullarında AMV yönünden incelenmiştir.

Arazi çalışmaları

Hatay ilinde yoğun olarak patates üretimi 
yapılan Antakya, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde 
patates bitkisinin vejetasyon dönemine bağlı 
olarak çiçeklenme öncesi dönemde başlanan arazi 
çalışmaları hasat dönemi sonuna kadar devam 
etmiştir. Arazi çalışmaları sırasında simptom 
incelemeleri yapılmış, patates ve yabancı ot 
türlerinden şüpheli bitki (yaprak, sürgün, ve 
yumru) örnekleri toplanmıştır.

Biyolojik İndeksleme (Mekanik 
İnokulasyon) Çalışmaları

Biyolojik indeksleme çalışmalarında 
kullanılacak sağlıklı test bitkileri kontrollü 
iklim odası (25°C±2, 16:8 saat gündüz: gece) 
koşullarında tohumlar viyollere ekildikten sonra 

homojen gelişen fideler, torf içeren plastik 
saksılara şaşırtılarak yetiştirilmiştir. Mekanik 
inokulasyon işleminde şüpheli bitkiden alınan 
yaprak ve sürgün içeren 1 g doku parçaları steril 
havanlarda 5 ml fosfat tampon çözeltisinde (0.1 M, 
pH 7.2) ezilerek cellite tozu serpilmiş olan sağlıklı 
test bitkilerinin yapraklarına bulaştırılmıştır. 
Bulaştırma işlemi yapılan bitkiler çeşme suyu ile 
yıkanarak iklim odasında belirtiler yönünden 6 
hafta süre ile izlenmiş ve daha sonra DAS-ELISA 
ile incelenmiştir.

Serolojik Çalışmalar (DAS-ELISA)

Arazi ve iklim odasında yapılan çalışmalarda 
şüpheli patates, toplam 229 adet test bitkisi 
ve yabancı ot örnekleri DAS-ELISA ile AMV 
yönünden testlenmiştir (Clark ve Adams, 1977). 
DAS-ELISA yönteminde Nunc-Maxisorb ELISA 
plakları ve BIOREBA firmasından temin edilen 
ELISA kitleri kullanılmıştır. ELISA plakları 
substrat (p-Nitrophenyl Phosphate) eklendikten 
2 saat sonra Sirio-S ELISA okuyucusuna 
yerleştirilerek 405 nm dalga boyunda Absorbans 
(A405 nm) değerleri okunmuştur. Sağlıklı örneklerin 
(negatif kontrollerin) 3 katından yüksek absorbans 
değerleri pozitif olarak kabul edilmiştir (Clark, 
1981; Thomas ve ark., 1986). 

BULGULAR VE TARTIŞMA

Hatay ilinde  2009 ve 2010 yıllarından bu 
yana özellikle Reyhanlı ilçesinde farklı patates 
çeşitlerinde AMV’ye özgü virüs belirtileri 
gözlenmeye başlanmış, aynı ilçede tohumluk 
bir yumruda AMV belirlenmiş, ancak üretim 
alanlarındaki şüpheli patates bitkilerinde AMV 
enfeksiyonu bulunamamıştır. 

Hatay ili önemli patates üretiminin yapıldığı 
Antakya, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde patates 
alanlarında 2014 ve 2015 yıllarında yapılan arazi 
değerlendirmeleri sırasında patates yapraklarında 
sarı-krem renkli oldukça geniş lekeler ve tepe 
sürgünlerinde şiddetli kloroz belirtileri gözlenmiş 
(Şekil 1), önceki yıllara kıyasla bu belirtilerde 
artış olduğu belirlenmiştir. 
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Şekil 1. Yonca mozaik virüsü (Alfalfa mosaic virus:AMV) ile enfekteli patates bitkilerinde gözlenen genel simptomlar: sarı-krem renkli 
geniş lekeler ve desenler (üstte) ve tepe sürgünlerde şiddetli kloroz (altta)   

Patates alanlarında virüs enfeksiyonlarına ait 
olabilecek değişik belirtiler gözlenen şüpheli yabancı ot 
(Amaranthus albus L., A. retroflexus L., Chenopodium 
spp., Circium arvense, Convolvulus arvensis, Cuscuta 
sp., Datura stramonium, Physalis angulata, Solanum 
nigrum, Sorgum halapense, Xanthium sp.) türlerinden 
DAS-ELISA ile incelenmek üzere de bitki örnekleri 
alınmıştır. 

Şiddetli sarı mozaik lekeler, yapraklarda küçülme, 
boğum aralarında kısalma, gelişme geriliği gözlenen 
Physalis angulata (Fener otu) örneklerinde 2014 yılında 
%15.3 oranında AMV enfeksiyonu belirlenmiştir. Aynı 
bölgede 2011 ve 2012 yıllarında yapılan çalışmalarda 

alınan şüpheli D. stramonium örneklerinin %6 oranında 
AMV ile enfekteli olduğu bildirilmiştir (Sertkaya et al, 
2013).

Biyolojik indeksleme (mekanik inokulasyon) 
çalışmalarında ile özsu bulaştırılan test bitkilerinin 
yapraklarında genel olarak klorotik ve/veya nekrotik 
simptomlar meydana gelmiştir. Nicotiana türlerinde 
ayrıca mozaik simptomlar gelişmiştir. Phaseolus 
vulgaris ve Vigna unguiculata bitkilerinde klorotik, 
nekrotik lekeler ve daha sonra üst yapraklarda 
mozaikleşme belirtileri ortaya çıkmıştır. İnokule edilen 
test bitkileri ve gözlenen simptomlar Çizelge 1’de 
verilmiştir.   
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Çizelge 1. Mekanik inokulasyon çalışmalarında Yonca mozaik virüsü (AMV)’nün test bitkilerinde oluşturduğu genel simptomlar 

Test bitkileri Gözlenen Genel Simptomlar

Chenopodium  amaranticolor Nekrotik lokal lezyon, kloroz

C.  quinoa Nekrotik lokal lezyon

Gomphrena globosa Nekrotik lokal lezyon

Nicotiana benthamiana Mozaikleşme, klorotik lokal lezyon, yapraklarda şekil bozukluğu ve küçülme

N. tabacum cv. Xanthii Mozaikleşme, şekil bozukluğu, nekrotik veya klorotik lokal lezyon 

N. tabacum cv. Samsun NN Mozaikleşme, şekil bozukluğu, klorotik lokal lezyon

N. glutinosa Mozaikleşme, şekil bozukluğu, klorotik lokal lezyon

Phaseolus vulgaris Nekrotik lokal lezyon,  üst yapraklarda mozaik lekeler ve kloroz

Vigna unguiculata Nekrotik lokal lezyon,  üst yapraklarda mozaik lekeler ve kloroz

AMV’nin C. amaranthicolor ve C. quinoa’da 
klorotik lezyon, nekrotik lezyon gibi lokal belirtiler, 
damar sararması ve cüceleşme gibi sistemik simptomlar 
ortaya çıkardığı, N. benthamiana’da sistemik olarak 
yaprak deformasyonu mozaikleşme ve yaprak 
buruşukluğu, N. tabacum’da ise klorotik lezyon nekrotik 
lekeler damar sararması ve yaprak kırışıklığı gibi 
sistemik simptomlar gözlendiği, Gomphrena globosa, 
Phaseolus vulgaris ve Vigna unguiculata’da nekrotik 
lokal lezyon oluşturduğu bildirilmiştir (Verhoeven and 
Roenhorst, 2003; Sabry  et al., 2010). 

Patateste tohumla taşınabilen AMV’nin erken 
dönem enfeksiyonlarında tohumla taşınma oranının 
arttığı bilinmektedir  (Valkonen et al., 1992).  Bu 
çalışmada her iki yılda hasat (haziran) döneminde 
alınan yumru örneklerinde yapılan enine kesitler 
ile renk değişimi gibi yumru belirtileri araştırılmış, 
şüpheli yumru parçaları doğrudan veya çimlendirilerek 
elde edilen bitkilerde DAS-ELISA ile serolojik 
olarak incelenmiş ve bu çalışmalar sonucunda 
patates yumrularında AMV belirlenememiştir. 
Patates bitkilerinde AMV enfeksiyonu 2013 yılında 
belirlenememiş ve 2014  üretim döneminde %5.4 
ve 2015 yılında  %4.6 olarak bulunmuştur. Hatay 
ilinde patates bitkilerinde son yıllarda ortaya çıkan 
AMV enfeksiyonunun kaynağının bölgeye giren yeni 
çeşitlere ait enfekteli patates yumrularının olduğu 
düşünülmektedir. Genel olarak sağlıklı tohumluk 

materyalin ihtiyacı karşılayamaması nedeni ile 
üreticilerin bir sonraki üretim materyalini kendi 
yöntemleri ile sağlamaya çalışması ve son yıllarda yeni 
patates çeşitlerinin getirilmesi, Hatay ilinde özellikle 
virüsler yönünden mevcut sorunların artmasına ve 
yeni sorunların oluşmasına neden olmaktadır. Patateste 
AMV’nin düşük oranda belirlenmesinin patatesin AMV 
için bölgemizde yeni yeni konukçu olmasına ve virüsün 
etkin vektör türlerinin patateste yoğun populasyon 
oluşturmamasına bağlı olduğu da düşünülmektedir. 
AMV’nin patateste düşük seviyelerde enfeksiyon 
oluşturmasına rağmen, özellikle Amik Ovası’nda 
yetiştirilen yonca, domates ve biber gibi diğer kültür 
bitkileri ile yabacı otlara veya bu kaynaklardan patatese 
virüsün vektör yaprak bitleri ile taşınabileceği ve bu 
nedenle Hatay ilinde patateste AMV enfeksiyonu 
belirlenmesi bu virüsün neden olacağı tekli ve çoklu 
enfeksiyonlarda hastalığın yeni alanlara ve bir sonraki 
kültürlere yayılmasında patates bitkisinin rolü önem 
taşımaktadır. Kuzey Kıbrıs’ta yapılan bir çalışmada 
AMV’nin yonca, biber ve patateste ilk kez belirlendiği 
ve yonca alanlarından biber ve patatese yaprakbitleri 
ile taşındığı bildirilmiştir (Fidan ve ark., 2012). Benzer 
şekilde patates üretimi ile iç içe olan özellikle yonca 
ve diğer solanaceae türlerinin AMV’nin patates gibi 
bölge için yeni konukçulara ve alanlara yayılmasında 
etkili olabileceği düşünülmektedir. Suudi Arabistan’da 
2012 yılında yapılan bir çalışmada DAS-ELISA ile 
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simptomlu ve simptomsuz patates bitkilerinden alınan 
örneklerin 23/32 oranında AMV ile enfekteli olduğu 
bildirilmiştir (Al-Saleh et al., 2014). Ülkemiz genelinde 
bu güne kadar patateste AMV enfeksiyonunun 
yaygınlaşmamış olması virüsün şimdilik yumru ile 
taşındığı ve Acyrthosiphon pisum ve  Myzus persicae 
gibi virüsün etkin vektör türlerinin (Edwardson and 
Christie, 1997) patatesi fazlaca tercih etmemesine bağlı 
olarak patates alanlarında yavaş yayıldığı görüşünü 
ortaya çıkarmaktadır. Son yıllarda düşük oranda da 
olsa patates bitkilerinde belirlenen AMV’nin bölgede 
mevcut diğer doğal inokulum kaynakları ve etkin 
vektörlerine bağlı olarak Hatay ili patates alanlarında 
da yıldan yıla artma riski bulunmaktadır.

SONUÇ

Arazi koşullarında patateste AMV’ye özgü 
olabilecek yapraklarda büyük klorotik lekeler ve sarı-
krem renkli iri desenler ile tepe sürgünlerde genel 
kloroz gibi belirtilerin özellikle PVY başta olmak üzere  
diğer virüs ve patojenler ile çoklu enfeksiyonlarda 
ortaya çıkabildiği gözlenmiştir.

Yumru kesitlerinde simptomolojik incelemeler ve 
ELISA çalışmaları sonucunda patates yumrularında 
AMV belirlenememiştir. Patates bitkilerinde yıllara 
göre değişmekle ve oldukça düşük oranlarda olmakla 

birlikte  mevcut literatür bilgilerimize göre bölgemizde 
patateste AMV enfeksiyonu olduğu belirlenmiştir. 
Bölgede bu konuda farklı yıllarda yapılan çalışmaların 
sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde patates 
bitkilerinde son yıllarda ortaya çıkan AMV 
enfeksiyonunun kaynağının bölgeye giren yeni çeşitlere 
ait enfekteli patates yumrularının olduğu görüşü ağırlık 
kazanmaktadır. Hatay ilinde AMV’nin Myzus persicae 
gibi etkin vektörünün ve doğal inokulum kaynaklarının 
olmasına rağmen patateste AMV enfeksiyonunun 
düşük oranda belirlenmesi, bölgede patatesin yeni yeni 
AMV’ye konukçu olmaya başlamasına ve virüsün 
etkin vektör türlerinin patateste yoğun populasyon 
oluşturmamasına bağlı olduğu da düşünülmektedir. 

Patates üretimi ile iç içe olan özellikle yonca ve diğer 
solanaceae türlerinin AMV’nin patates gibi eski ancak 
bölge için yeni konukçulara ve alanlara yayılmasında 
etkili olabileceği gözardı edilmemelidir. Hatay ilinde 
son yıllarda üretim alanı artan patates üretimindeki AMV 
ve diğer patojenlerin durumunun izlenmesi alınacak 
önlemlerin zamanında ve doğru olarak belirlenmesinde 
yararlı olacaktır.  Genel anlamda virüs kaynaklı verim 
ve kalite kayıplarının en aza indirilebilmesi için en kısa 
zamanda yeterli miktarda sağlıklı ve sertifikalı patates 
tohumluğunun sağlanmasının ve üreticilerin uygulama 
hatalarının giderilmesinin ülkemiz için ekonomik 
önemi bulunmaktadır.   
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