
Domates Kahverengi Buruşuk Meyve Virüsü
Tomato Brown Rugose Fruit Virus

Kısaca
ToBRFV

Domates Kahverengi Buruşuk Meyve Virüsü (ToBRFV), 
tobamovirus grubuna ait bir virüstür. Bu grup virüsler 
arasında en bilinenleri;  Domates Mozaik Virüsü (ToMV) 
ve Tütün Mozaik Virüsüdür (TMV). ToBRFV bitkiye, yaprak 
ve filiz budaması sonrası oluşan yara dokularından giriş 
yapar ve bitki dokusunda çoğalır. Tobamovirüsler çok 
istikrarlı virüslerdir. ToBRFV, konukçu bitki varlığına 
ihtiyaç duymadan kıyafet gibi cansız eşyalarda, ölü bitki 
artıklarında, gübre çözeltilerinde, meyve kasalarında, 
kullanılan alet ve ekipmanda uzun süre özelliğini 
kaybetmeden kalabilir. 2022 yılında Akdeniz 
Üniversitesinde yapılan bir çalışmada metal yüzeylerde 
128 saat, lateks eldiven ve ip gibi plastik yüzeylerde 48 
saat canlı kalabildiği tespit edilmiştir.



ToBRFV'nin yaprak ve meyvede 
oluşturduğu belirtiler, Pepino Mozaik 
Virüsü (PepMV) ve Domates Lekeli 
Solgunluk Virüsü (TSWV) ile oldukça 
benzer olduğundan bu benzerlik 
teşhisi zorlaştırmaktadır. Hastalık 
belirtileri en hızlı bitkilerin genç 
dönemlerinde görülür. Hastalık 
belirtileri virüsün bitkiye bulaşmasını 
takip eden 10 ile 20 gün içinde gelişir. 
Bulaşık bir alanda domateslerde %30 
ile %80 arasında ürün kaybı 
görülebilir. ToBRFV, fide dönemi dahil 
domates yetiştiriciliğinin tüm 
dönemlerinde olmak üzere bütün 
işlemler sırasında bulaşabilir.

Belirtileri
Nelerdir?

Yapraktaki
Belirtileri

Meyvedeki
Belirtileri

Yaprak damarlarında sararma ve 
yapraklarda küresel kabarcıklar en hızlı 
görünen belirtilerdir. Mozaik şeklindeki 
lekeler esas olarak genç yapraklarda 
oluşur. ToBRFV domates yapraklarında 
çok hafiften çok şiddetliye kadar 
enfeksiyon yoğunluğuna bağlı olarak 
belirtiler gösterebilmektedir. Yaprak 
damarlarında sararma ve yaprak 
ayasında daralma görülebilir. Belirtiler 
daha çok bitkinin üst (genç) 
yapraklarında gelişir. Nekrotik lekeler 
bazen çiçek sapı ve çiçek tacında da 
görülür.

ToBRFV’den etkilenen meyvelerde sarı 
ve kahverengi lekeler ve lezyonlar 
görülebilir. Diğer bitki virüsleri gibi, 
ToBRFV de insan sağlığı için tehdit 
oluşturmaz. Ancak ToBRFV domates 
meyvesinin kalitesi ve bitkilerin verimi 
üzerinde oldukça olumsuz bir etkiye 
sahiptir. Hasta meyvelerde sarı lekeler 
ve kahverengi buruşukluk, bu 
hastalığın en belirgin özellikleridir.



ToBRFV mekanik olarak bulaşabilen bir 
virüstür. Bulaşma esas olarak budama, 
filiz alma, yatırma ve hasat gibi işlemler 
sırasında açılan yaralardan bitkiye geçer.  Bıçak, budama makası, çalışan teması, kıyafet, 
takı, saat, cep telefonu, meyve kasası gibi bulaşık öğeler aracılığıyla da bulaşma 
gerçekleşebilir. Ayrıca, polinasyonda kullanılan arılar, biyolojik mücadelede kullanılan 
böcekler yoluyla da yayılabilir. Virüs; su, bitki kalıntıları ve tohumların yanı sıra toprakta da 
hayatta kalabilir. Bu nedenle sıkı hijyen tedbirleri almak esastır. 

Nasıl
Yayılır
Bulaşır

Ne Yapmalı?
Genetik dayanıklılık haricinde kesin bir 
mücadelesi olmayan diğer virüs 
hastalıklarında olduğu gibi dayanıklı çeşit 
kullanımı en güvenli yoldur.



Yoğun bir epidemide 
%90’a varan bitki 

kayıpları yaşanabilir. 
ToBRFV ciddi 

ekonomik zarar ve 
kayıplara neden olan 
önemli bir tehdittir. 

Nasıl
Zarar

Verir?

Bulaşmayı
Nasıl Önleriz?
ToBRFV mekanik yollar ile bulaşabilen bir virüstür. Bu nedenle seralarda uygulanacak hijyen 
önlemlerine özellikle dikkat edilmelidir. Virüs bulaşmasında en önemli faktörler; saha, insan, kullanılan 
malzeme ve ekipmanlardır.  Bu nedenle işletmelerin bulaşmaları önlemek için katı hijyen 
uygulamalarını hayata geçirmeleri gerekmektedir. Bir önceki üretimden gelebilecek hastalık 
faktörlerini yok etmek için üretime başlamadan önce sezon öncesi temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri 
tamamlanmalıdır. 

Temizlik ve Dezenfeksiyon Nedir?
Temizlik, göz ile görülebilen kirliliklerin alan ya da malzeme üzerinden uzaklaştırılması işlemidir. Bir 
alanı süpürmek, su ile yıkamak temizlik işlemine örnek verilebilir.  
Dezenfeksiyon; göz ile göremediğimiz bakteri, küf gibi küçük canlıların ve virüslerin yok edilmesi 
işlemidir. Sodyum hipoklorit (çamaşır suyu), hidrojen peroksit, benzoik asit, alkol vb dezenfektanlar 
kullanılarak yapılır. 
Dezenfektan seçiminde en önemli husus; hedef zararlı üzerinde etkin olup olmadığıdır. Alkol çoğu 
bakteri üzerine etkiliyken virüsler üzerinde etkili değildir.  Kullanılacak dezenfektanlar ToBRFV karşı 
etkili olmalıdır. 

Hassas Çeşit Dayanıklı Çeşit



• Sezon öncesinde sera iç yüzeyi yıkanarak 
plastik, metal ve beton yüzeylerdeki  toprak, 
toz vb kirlilikler uzaklaştırılmalı ve dezenfekte 
edilmelidir.
• Toprak;  solarizasyon, buhar ya da kimyasal 
yöntemler ile dezenfekte edilmelidir. 
• Sera netleri sağlam olmalı, açıklık 
bulunmamalı ve zararlı girişini engelleyecek 
gözenek büyüklüğünde olmalıdır. Aksi bir 
durumda bulaşık olan bir seradan temiz 
seraya kuş, böcek, arı  vb. vektörler ile  virüs 
taşınması söz konusu olabilir. 
• Damlama borularının iç ve dış yüzeyleri 
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 
• Sera içine giriş yapacak kazma, kürek, kasa, ip 
vb tüm malzemeler seraya alınmadan önce 
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 
• Budama işlemleri sonrası kesici aletler ve diğer 
aletler her bitkiden sonra yeni bitkide işleme 

Sezon Öncesi
Yapılması
Gerekenler
Nelerdir? 

başlamadan önce dezenfekte edilmelidir. 
• Serada çalışacak kişiler seraya giriş yapmadan önce 
mutlaka ellerini yıkamalı ve dezenfekte etmelidir. 
Mümkünse tek kullanımlık eldiven kullanmalıdır. 
• Sera girişlerine içinde dezenfektan bulunan 
paspaslar yerleştirilmelidir. 
• Seraya giriş yaparken önlük ya da tulum giyilmeli ve 
ayakkabılar değiştirilmelidir. 
• Gereksiz ziyaretler önlenmeli ve gerekli değilse 
bitkilere kesinlikle dokunulmamalıdır. 

Yayılımı Sınırlandırmak İçin
Ne Yapılmalıdır? 
• Alınan tüm önlemlere rağmen hastalık görülmesi 
durumunda ToBRFV varlığı doğrulanmalıdır. 
• Hastalıklı bitkilerin izolasyonu için en dıştaki 
semptomatik bitkinin en az 1,5 metre ötesindeki 
tüm bitkiler ortadan kaldırılmalıdır. 
• Hastalıklı bitkinin uzaklaştırılması sırasında diğer 
yüzeylere dokunmamaya dikkat edilmelidir. 
Mümkünse kapalı bir malzeme içine alınmalıdır.  
• İşlemden bir gün önce çıkarılacak bitkilere 
sulamanın kesilmesi, bitki özsuyu transferiyle yayılım 
riskinin daha düşük olmasını sağlayacaktır. 
• Enfekte bitkileri içeren tüm bitkiler yok edilmelidir. 
Tüm ürün döküntüleri gömülmeli veya yakılmalıdır. 
İşlem sonrası kullanılan tüm alet ve ekipmanlar 
dezenfekte edilmelidir.



Tecrübeli ıslah ekibimiz, virüs hastalıklarına karşı dayanıklı bitki seçimi 
konusunda çok uzun yıllardır çalışmaktadır.  Laboratuvarlarımızdaki uzman 
araştırmacılarımız ve ıslah ekibimiz tarafından her yıl 2000'den fazla ebeveyn 
hattı ve yaklaşık 1000 yeni domates çeşidi analiz edilmektedir.  Islah ekimizin ve 
laboratuvar çalışanlarımızın özverili çalışmaları sayesinde tohum genetik 
bankamızdaki bazı hatlarda ToBRFV’ye karşı yüksek derecede toleransın olduğu 
tespit edilmiştir. Laboratuvarlarımızda ilk testler moleküler markerlar ve 
patolojik testler ile gerçekleştirilmiştir. Islah ekibimiz tarafından tolerans geni 
tespit edilen hatlar ile yapılan ıslah programları sonucunda ToBRFV’ye karşı 
dayanıklı çeşitler geliştirilmiştir. Geliştirilen çeşitlerin hem laboratuvar 
ortamında hem de sera koşullarında virüs direnci teyit edilmiştir. Son olarak 
virüsün bulaştığı bölgelerde denemeler yapılarak geliştirilen çeşitlerimizin 
dayanıklılığı geçerli kılınmıştır.  Bitkilerin virüs tarafından kontaminasyonunu 
doğrulamak için PCR teknikleri kullanılmıştır. Aynı zamanda çeşitlerin agronomik 
performansları farklı lokasyonlarda test edilmiş ve bu kriterler göz önünde 
bulundurularak seçilmiştir. 

Çeşitlerimizin dayanıklılık seviyesinin doğrulanması uzun ama zorunlu bir 
süreçtir.  Yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda virüs dayanımı ve verimi en 
yüksek çeşitler seçilmiş, siz üreticilerimizin kullanımına sunulmuştur. Virüs 
kaynaklı hastalıklarda en öncelikli mücadele yöntemi hastalık dayanımı yüksek 
çeşit seçimidir.  Şu ana kadar yurt içinde ve yurt dışında ticari aşamada ve tescil 
aşamasında olan ToBRFV’ye karşı dayanıklı çok fazla çeşidimiz bulunmaktadır. 
Her yıl yeni ticari çeşitlerimiz eklenecektir.  Şu an Türkiye’de satış izni olan 
çeşitlerimiz; VİTAMİN F1, MARGOL F1, ALKIM F1, MODA F1, JELİBON F1, 
VİTRİN F1, SERADO F1, BUTİK F1’dir. 

Olarak Ne Yapıyoruz?

#tohumıslahsanatı #yerliyizheryerdeyiz
www.yukseltohum.com



MARGOL F1
Sırık Salkım Kırmızı
Çeri Domates,
Yuvarlak, 20-25 gr.

HR: ToMV, Vd, Va,
Fol 0-1, For
IR: TYLCV, Ma, Mi,
Mj, ToBRFV

Güz, Bahar ve Tek Sezon Sera

SERADO F1
Sırık Susuz Kırmızı
Tane Domates,
Yuvarlak,
160-170 gr.

HR: ToMV, Vd,
Va, Fol 0-1
IR: ToBRFV

Güz, Bahar ve Tek Sezon Sera

ALKIM F1
Sırık Kırmızı Salkım
Domates, Yuvarlak,
100-110 gr.

HR: ToMV, Vd,
Va, Fol 0-1
IR: TYLCV, TSWV,
ToBRFV

Güz, Bahar ve Tek Sezon Sera

BUTİK F1
Sırık Salkım Kırmızı
Çeri Domates,
Yuvarlak, 15-20 gr.

HR: ToMV, Va, Vd,
Fol 0-1, Ff A-E
IR: TYLCV, Ma, Mi,
Mj, ToBRFV

Güz, Bahar ve Tek sezon sera



MODA F1
Sırık Turuncu Kokteyl
Domates, Oval,
25-30 gr.

HR: ToMV, Vd, Va,
Fol 0-1, Ff A-B
IR: ToBRFV

Güz, Bahar ve Tek Sezon Sera

VİTRİN F1
Sırık Mor Çeri
Domates, Oval,
20 -25 gr.

HR: ToMV, Fol 0
IR: ToBRFV

Güz, Bahar ve Tek Sezon Sera

JELİBON F1
Sırık Sarı Çeri Domates,
Oval, 15-20 gr.

HR: ToMV, Vd, Va,
Fol 0-1, Ff A-B
IR: Ma, Mi, Mj,
ToBRFV

Güz, Bahar ve Tek Sezon Sera

VİTAMİN F1
Sırık Kırmızı Kokteyl
Domates, Oval,
40-45 gr.

HR: ToMV, Vd, Va,
Fol 0, For
IR: TYLCV, ToBRFV

Güz, Bahar ve Tek Sezon Sera


