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Bu Araştırma Neden Yapıldı? 

Ülkemizin önemli bir ağacı olan kestane, son 

yıllarda Cryphonectria parasitica’nın neden 

olduğu kanser hastalığı nedeniyle önemli 

derecede zarar görmektedir. Bu çalışmada; 

1)Hipovirülent izolatlar kullanılarak geniş bir 

alanda biyolojik mücadele çalışması başlatmak 

2)Hipovirülensliğin olmadığı sahalarda (İzmir 

yöresi) hipovirülensliğin yerleşmesini 

sağlamak 3) Belirlenen ölçekte aktif 

kanserlerde iyileşme sağlamak 4) Kestane 

ormanlarını kestane kanseri açısından 

incelemek 5) Kestane kanseri etmenin uyum 

tipleri belirlemek ve yerlerini haritalamak 

amaçlanmıştır.

 

C. parasitica ’yla enfekteli kestane ağacının 

görüntüsü 

Nasıl Bir Yol İzlendi? 

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 

işletme müdürlüğü (Akçakoca, Düzce, Yığılca 

ve Gölyaka)’nden 107 kabuk örneği alınmış, 

sahalarda hipovirülenslik değerlendirmesi 

yapılmıştır. İzmir yöresinden 2015 yılında 

Ödemiş, Tire, Kiraz, Beydağ ilçelerinin 34 farklı 

köyünden toplam da 409 kabuk örneği 

alınmıştır. 2016 yılında ise 7 köyden 52 örnek 

alınmıştır. İzmir yöresinde 2015 yılı temmuz 

ayında 28 köyde 203 ağaca hipovirülent 

uygulaması yapılmıştır. 2016 yılında ise İzmir 

ilinde 2 ilçeye bağlı 6 köy ve Manisa ilinde 1 

ilçeye bağlı 1 köyde toplamda 50 kansere 

hipovirülent uygulaması yapılmıştır. 

İzmir yöresinde 2015 yılı temmuz ayında 28 

köyde 203 ağaca hipovirülent uygulaması 

yapılmıştır. 2016 yılında ise İzmir ilinde 2 

ilçeye bağlı 6 köy ve Manisa ilinde 1 ilçeye 

bağlı 1 köyde toplamda 50 kansere 

hipovirülent uygulaması yapılmıştır. 

 
Ne Bulundu? 

1) Proje kapsamında Bolu yöresinde  
hipovirülenslik yaygın olduğu için gelecekte 
yapılacak çalışmalarda kullanılabilecek yeni 
hipovirülent izolatlar elde edilmiştir. 
2) Sahalarda yaygın bir şekilde hipovirülenslik 
tespit edildiği için Bolu Orman Bölge 
Müdürlüğü ormanlarında hipovirülent 
uygulama yapmaya gerek duyulmamıştır. Bazı 
sahalarda aşırı olarak tam kurumuş ağaçlar 
görülmüştür.  
 3)Projenin Ege Bölgesinde yürütülen 
kısmında hiç iyileşen kansere rastlanmamıştır.  
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edilen tüm izolatlar virülent özellikte gelişme 
göstermiştir. İzmir yöresinde hipovirülent 
uygulama yaptığımız kanserlerde iyileşmeler 
gözlenmeye başlanmıştır. Bu da çalışmanın 
başarılı olduğunu göstermektedir. Bu proje 
İzmir yöresinde, farklı uyum tiplerinin 
kullanıldığı ilk biyolojik savaş çalışmasıdır. 
4)İzmir yöresinde değerlendirme yapılan  100 
örnek üzerinde %93 oranında bir iyileşme 
tespit edilmiştir. 
5) Çomaklar, Kaplan, Erikli gibi sahalarda 

uygulama yapılan alanlarda, etraftaki 

uygulama yapılmayan kanserlerde de 

kabarmalar ve iyileşmeler gözlenmiş, bu da 

hipovirülensliğin yayıldığını ve çalışmanın 

istenilen başarıya ulaştığını göstermektedir. 

  

 

 

Besi ortamında C. parasitca’ nın virülent 
gelişimi 

 

 

Hipovirülent izolat uygulaması yapıldıktan 

sonra, iyileşmiş kanserin görüntüsü 

 

 

 
 

Ne Öneriliyor? 

Kestane üretiminin yoğun olduğu ve doğal 

iyileşmenin olmadığı sahalarda daha fazla 

hipovirülent izolat uygulaması yapılarak 

hipovirülenslik yayılımına katkı sağlanabilir. 

Bu uygulamalar yapılırken yöre halkının 

desteği alınmalı ve uygulama birlikte 

yürütülmelidir. Ayrıca bu sahalarda Orman 

İşletme Müdürlüklerinin sağlayacağı 

silvikültürel müdahaleler ve sanitasyon 

işlemleriyle desteklenmesi uygun olacaktır. 

Bolu yöresinde hipovirülenslik yaygın olup, bu 

yörede Orman İşletme Müdürlüklerinin 

sağlayacağı silvikültürel müdahaleler ve 

sanitasyon işlemleriyle saha çalışmaları 

yapılmalıdır. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 

sahalarında hipovirülensliğin yaygın olmasına 

rağmen kurumalar tespit edilmesi bu 

sahalarda kök ve kök boğazı çürüklüğü 

(Phytophthora spp.)’nün varlığını 

düşündürmektedir. Bu nedenle sahaların ayrı 

bir proje kapsamında araştırılıp kuruma 

nedenlerinin ortaya konması gerekmektedir. 
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