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Amaç: Evernia prunastri (L.) Ach., Parmelia sulcata Taylor ve Pseudevernia furfuracea 
var. furfuracea (L.) Ach.’nin etil alkol ekstrelerinin armutta hasat sonu hastalık etmenleri olan 
Penicillium expansum Link ve Botrytis cinerea Fr.’dan kaynaklanan meyve çürümeleri üzerindeki 
etkileri incelenmiştir. Denemeler armut meyvesi üzerinde in vivo olarak gerçekleştirilmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Liken materyalleri Bursa; Uludağ’da farklı lokalitelerden toplanmıştır. 
Denemelerde ‘Santa Maria’ Armut (Pyrus communis L.) çeşidi kullanılmıştır. Meyveler %70’lik 
etil alkole 30 sn daldırılarak yüzey dezenfeksiyonları yapılmış ve kurumaya bırakılmıştır. 
Penicillium expansum için 1x106 spor/ml, B. cinerea için 1x105 spor/ml konsantrasyonlarında 
patojen inokulumları hazırlanmıştır. Hazırlanan inokulumlara 1 mm çapında ve 2 mm derinliğinde 
yara yeri açabilen inokulasyon iğneleri batırılarak meyveler yaralanmıştır. Her meyveye ekvatorial 
yüzeyinden karşılıklı iki yara yeri açılmış ve 12 saat beklenmiştir. Süre sonunda aynı yara yerlerine 
20 µl, %10, 5, 2.5, 1 liken konsantrasyonları, kontrol meyvelerine ise saf su uygulanarak 4 gün 
süre ile 25ºC ve %95 nem içeren depoda muhafaza edilmişlerdir. Muhafaza süresi sonunda 
meyvelerdeki yara yerlerinde patojen kaynaklı enfeksiyonun gelişip gelişmediği kontrol edilmiş, 
meyve çürüme yüzdesi ve lezyon çapları hesaplanmıştır. Deneme sonuçlarının istatistiki olarak 
değerlendirilmesinde LSD testi (P≤0.05) kullanılmıştır. 

Bulgular: Uygulanan ekstrelerin etkileri patojen fungusların hastalık oluşturma yüzdesi ve lezyon 
çapı ölçümleri ile değerlendirilmiştir. İncelenen üç taksona ait liken ekstreleri hastalık oluşumunda 
engelleyici bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Bu engelleme uygulanan dozlar (%10, 5, 2.5, 
1) ile paralellik gösterecek şekilde azalmaktadır. Aynı tür likenlerin benzer yoğunluklarındaki 
ekstrelerinin hastalık oluşumunu engelleme etkisinin B. cinerea’da P. expansum’a göre daha 
yüksek olduğu gözlenmiştir. Fungus koloni çapının birbirine dik, ayrı yönde ölçülmesi ile yapılan 
lezyon çapı değerlendirmesinde de üç likenin % 10’luk ekstrelerinin yapılan her iki denemede de 
lezyon çapı üzerinde engelleyici etkiye sahip olduğu ve sonuçların istatistik olarak aynı grup içinde 
yer aldığı bulunmuştur. Likenlerden hazırlanan %1’lik ekstrelerin fungusların hastalık oluşturma 
yüzdesi ve lezyon çapları üzerindeki etkilerinin kontrol grupları ile büyük benzerlik gösterdiği 
tespit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Liken sekonder metabolitlerinin antimikrobiyal özellikleri çeşitli çalışmalar 
ile kanıtlanmış olmakla birlikte antifungal etkileri ve in vivo koşullarda bitki hastalıkları ile 
mücadele konusunda çok az sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışma ileride yapılacak denemeler 
için ön değerlendirme özelliği taşımaktadır. İncelenen üç liken ekstresinin P. expansum ve B. 
cinerea’nın engellenmesinde farklı etki göstermesinin patojenlerin özelliklerinden kaynaklandığı, 
P. expansum’un liken ekstrelerine daha az duyarlı olduğu görülmektedir.
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